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สวนที่ 1 : สรุปภาวะเศรษฐกิจ
บทสรุปผูบ ริหาร
ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2543 และแนวโนมป 2544
เศรษฐกิจไทยป 2543 ยังคงอยูในชวง
ฟน ตัว คาดวาจะขยายตัวระหวางรอยละ
4.0-4.5 ซึ่งไมแตกตางจากป 2542 มากนัก
โดยการขยายตัวชะลอลงในชวงครึ่งหลังของป
ตามการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวม
ขณะที่ภาครัฐระมัดระวังการใชจายมากขึ้น
เพราะตองการควบคุมการกอหนี้ภาครัฐไมให
สูงเกินไป อุปสงคภายในประเทศซึ่งเปนปจจัย
สําคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
จึงขยายตัวไมสูง สําหรับอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในปตอ ๆ ไปคาดวาจะยังคงใกลเคียงกับ
ป 2543
การผลิตขยายตัวในอัตราคงที่ ดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอยางมาก
ในชวงตนปเริ่มชะลอลง เนือ่ งจากมูลคาสินคาออก
เริ่มทรงตัว โดยขยายตัวในอัตรารอยละ 19.6
คิดเปนมูลคาทัง้ สิน้ 67.9 พันลานดอลลาร สรอ.
หรือเฉลีย่ เดือนละ 5.7 พันลานดอลลาร สรอ.
ในจํานวนนี้ มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
มีสดั สวนสูงกวารอยละ 85 ของมูลคาการสงออก
รวม ดังนัน้ การผลิตสินคาเพือ่ การสงออกในระยะ
ตอไปจึงอาจถูกจํากัดบทบาทลง หมวดสินคา
ที่การผลิตขยายตัวดียังคงเปนสินคาในกลุมเดียวกับ
ปกอ น ไดแก หมวดยานยนต หมวดอิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณไฟฟา และหมวดเครือ่ งประดับ เปนตน
ความตองการในประเทศเพิ่มขึ้นคอนขางชา
คาดวาจะขยายตัวในอัตรารอยละ 4.0-5.0 โดย
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตรารอยละ
4.0-4.5 โดยมีแนวโนมทรงตัวในชวงครึ่งหลังของป
สอดคลองกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจที่ทรงตัว สวนการลงทุนภาคเอกชน
คาดวาจะขยายตัวในอัตรารอยละ 12.0-15.0 โดย
ในชวงไตรมาสสุดทายของปมีแนวโนมชะลอลง
ตามการชะลอตัวของการนําเขาสินคาทุน

รัฐบาลลดบทบาทอยางคอยเปนคอยไป
ในการกระตุน เศรษฐกิจ การขาดดุลงบประมาณ
ลดลง โดยในปงบประมาณ 2543 รัฐบาลขาดดุล
เงินสด 115.9 พันลานบาท หรือรอยละ 2.4 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และในปงบประมาณ
2544 ไดกําหนดใหงบประมาณขาดดุล 105 พัน
ลานบาท สําหรับปงบประมาณ 2543 รัฐบาล
สามารถจัดเก็บรายไดทง้ั สิน้ 748.1 พันลานบาท
หรือเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.4 จากปงบประมาณกอน
รายไดที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก รายไดจากอากรนําเขา
ดานรายจายมีจํานวนทั้งสิ้น 850.6 พันลานบาท
หรือเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.5 สาเหตุสว นหนึง่ ทีร่ ฐั บาล
ตองระมัดระวังการใชจายมาจากหนี้ภาครัฐบาล
ที่เพิ่มขึ้นมาก ณ สิน้ เดือนกันยายน หนี้ภาครัฐ
(รวมรัฐวิสาหกิจ) มีสดั สวนคิดเปนรอยละ 55.7
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ดุลการคาเกินดุลลดลง เมือ่ เทียบกับปกอ น
การสงออกขยายตัวในอัตรารอยละ 19.6 ขณะที่
การนําเขาขยายตัวในอัตรารอยละ 31.3 หมวด
สินคาทีส่ ง ออกไดดยี งั คงเปนสินคาหมวด
คอมพิวเตอร ชิ้นสวนคอมพิวเตอร วงจรรวม
และเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
อยางไรก็ตาม แนวโนมการสงออกสินคาดังกลาว
มีทิศทางชะลอลงตามความตองการในตลาดโลกที่
ลดลง สวนการนําเขาเรงตัวขึ้นมาก แมวาจะมี
การชะลอลงบางในชวงสิน้ ป สวนหนึง่ เปนผลจาก
การเพิม่ ขึน้ ของราคานํ้ามัน
ดุลการชําระเงินเปลี่ยนเปนขาดดุลจาก
ทีเ่ คยเกินดุล โดยขาดดุล 2.0 พันลานดอลลาร
สรอ. แมวาการชําระคืนเงินกูของภาคเอกชนมี
แนวโนมลดลง แตดลุ บัญชีเดินสะพัดเกินดุล
นอยกวาปกอ น ทําใหรายรับในรูปเงินตรา
ตางประเทศนอยกวาความตองการชําระหนี้
ตางประเทศ

1.1.2

สวนเงินทุนสํารองระหวางประเทศ ณ สิน้ ป 2543
มีจานวน
ํ
32.7 พันลานดอลลาร สรอ. เทียบเทา
6.3 เดือนของมูลคาสินคาเขา
หนีต้ า งประเทศลดลงตอเนือ่ งและปรับ
เปนหนี้ระยะยาวมากขึ้น ภาคเอกชนมี
การชําระคืนหนีต้ า งประเทศอยางตอเนือ่ ง สงผลให
ยอดคงคางหนี้ตางประเทศภาคเอกชน ณ สิน้ เดือน
พฤศจิกายนลดลงเหลือ 47.2 พันลานดอลลาร สรอ.
หรือรอยละ 58 ของหนี้ตางประเทศรวม ประกอบ
กับธนาคารแหงประเทศไทยไดชําระเงินกูข อง
กองทุนการเงินระหวางประเทศจํานวน 193 ลาน
ดอลลาร สรอ. ในปนี้ สงผลใหยอดคงคางหนี้
ตางประเทศรวมลดลงเหลือ 81.3 พันลานดอลลาร
สรอ.
สภาพคลองตลาดการเงินยังอยูในระดับสูง
อัตราดอกเบีย้ ตลาดสินเชือ่ ยังคงตัวในระดับตํ่า
ณ สิน้ ป 2543 อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม MLR ของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง เทากับรอยละ
7.75 ตอปและอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 3 เดือน
เทากับรอยละ 3.0 ตอป อยางไรก็ตาม อัตรา
ดอกเบี้ยที่ตํ่าไมมีผลตอความตองการสินเชื่อ
โดยรวมมากนัก เนื่องจากแนวโนมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจยังไมสูงทําใหความตองการสินเชื่อ
ไมมาก ประกอบกับธุรกิจบางแหง โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดใหญสามารถระดมทุนโดยตรงในประเทศ
ณ สิน้ ป 2543 ยอดสินเชือ่ คงคางในระบบธนาคาร
พาณิชย (รวมการตัดหนีส้ ญ
ู และการโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพไปบริษทั บริหารสินทรัพย แตไมรวม
สินเชื่อที่ธนาคารพาณิชยใหกับบริษัทบริหารสิน
ทรัพย) ขยายตัวรอยละ 0.6 และภาคเอกชนที่มิใช
สถาบันการเงินมีการออกตราสารหนีท้ ง้ั สิน้ 97.9
พันลานบาท ขณะทีย่ อดเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชยขยายตัวรอยละ 5.3
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในระบบสถาบัน
การเงินลดลงมากจากการโอนสินทรัพยไป
บริษัทบริหารสินทรัพย ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดมีมูลคาเทากับ 1,113 พัน
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22.7 ของยอดสินเชือ่
รวม โดยลดลง 981.41 พันลานบาทจากสิน้ ปกอ น
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อัตราเงินเฟอยังอยูใ นเกณฑทค่ี ณะกรรมการ
นโยบายการเงินกําหนด แมวาราคานํ้ามันเพิ่มขึ้น
ในชวงครึ่งหลังของปแต ไมไดสรางแรงกดดันตอราคา
สินคามากนัก เนือ่ งจากราคาสินคาเกษตรทีเ่ ปน
องคประกอบสําคัญของดัชนีราคาผูบ ริโภคยังลดลง
เปนทีน่ า สังเกตวา ดัชนีราคาผูบริโภคมีแนวโนมชะลอ
ลง ในชวงไตรมาสทีส่ แ่ี ละตลอดปเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.6
สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยใชพิจารณาดําเนินนโยบายการเงิน
เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.7 เพราะความตองการภายใน
ประเทศยังมีไมมาก
อัตราแลกเปลี่ยนออนลงชวงสิ้นป ในชวง
ครึ่งปแรก อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ เทากับ 38.16 บาท
ตอดอลลาร สรอ. ขณะที่ชวงครึ่งหลังของปเฉลี่ยเทา
กับ 42.17 บาทตอดอลลาร สรอ. ตามการออนตัวของ
คาเงินในภูมภิ าค และความไมแนนอนทางการเมือง
ภายในประเทศ
แนวโนมเศรษฐกิจป 2544
เศรษฐกิจจะขยายตัวรอยละ 3.0-4.5 ปจจัย
สําคัญคือเศรษฐกิจประเทศคูค า ทีส่ ําคัญ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาที่มีแนวโนมชะลอตัวลง อีกทัง้
การดําเนินนโยบายของรัฐบาลยังจะคงไมมีรูปแบบ
ที่ชัดเจนในชวงแรกของป
การสงออกมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง
การสงออกในรูปดอลลาร สรอ. ประมาณวาจะ
ขยายตัวรอยละ 7.0-11.0 สําหรับการนําเขาจะ
ขยายตัวในอัตรารอยละ 13.0-17.0 อยางไรก็ตาม
ในป 2544 ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดยังคง
เกินดุล
งบประมาณคาดวาจะขาดดุลในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกับป 2543 คิดเปนรอยละ 2.8 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลง
ไดตามการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
ดัชนีราคาขัน้ พืน้ ฐานยังคงเพิม่ ขึน้ ตํ่ากวา
เปาหมาย โดยจะเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5-2.5 และภาวะ
การเงินยังคงมีสภาพคลองอยู
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สวนที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจ
2.1 ภาคเกษตร
สินคาเกษตร : ผลผลิตเขาตลาดเพิม่ ขึน้
ดัชนีผลผลิตพืชผลหลัก และดัชนีราคาพืชผลที่เกษตรกรขายได

∆%
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ดั ช นี ผลผลิ ต พื ช ผลหลั ก
ดั ช นี ร าคาพื ช ผลที่ เ กษตรกรขายได
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ปริมาณนํา้ ในอางเก็บนํา้ เฉลีย่ ทัง้ ประเทศ

หนวย : พันลานลูกบาศกเมตร
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ทีม่ า :
1. ดัชนีผลผลิตพืชผลหลักคํานวณจากขอมูลผลผลิตพืชผลสําคัญของ
กระทรวงการเกษตรฯ
2. ปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าสําคัญ ขอมูลจากกรมชลประทาน
3. อัตราการเปลีย่ นแปลงของรายไดจากการขายพืชผลสําคัญ คํานวณ
จากดัชนีผลผลิตพืชผลหลักและดัชนีราคาพืชผล

• การผลิตพืชผล เดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอ นรอยละ 19.3 ผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ไดแก ขาว
มันสําปะหลัง ยาง พืชตระกูลถัว่ ผัก และผลไม สําหรับ
ราคาพืชผลในเดือนธันวาคมปรับตัวลดลงจากเดือนกอน และ
ชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 3.8 และ 6.4 ตามลําดับ พืชผลที่
ราคาลดลงมากไดแก ขาว (-4.4%) มันสําปะหลัง
(-13.0%) และผลไม (-24.2%) เนือ่ งจากเปนชวงฤดู
การเก็บเกีย่ วพืชผล ทําใหผลผลิตเขาสูต ลาดมาก
ป 2543 ผลผลิตพืชผลเพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันปกอ น
เล็กนอยทีร่ อ ยละ 0.9 ขณะทีร่ าคาพืชผลลดลงตอเนือ่ งตัง้ แต
ตนป 2542 โดยราคาพืชผลในป 2543 ลดลงจากชวงเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 11.7 ตามราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก
ที่ตกตํ่าลงเปนสําคัญ
• การผลิตสัตวน้ํา ปริมาณสัตวน้าขึ
ํ น้ ทาในเดือน
พฤศจิกายน ลดลงถึงรอยละ 17.0 ซึง่ เปนผลจากราคานํ้ามัน
ทีย่ งั อยูใ นระดับสูง ประกอบกับสภาพฝนตกหนักในภาคใต
ทําใหปริมาณสัตวน้ําขึน้ ทาลดลงมาก โดยเฉพาะที่ทาเรือ
สงขลาและปตตานี ขณะทีผ่ ลผลิตกุง กุลาดํายังคงอยู
ในเกณฑดี
• ปริมาณนําในเขื
้
อ่ นสําคัญ ปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้า
ทั่วประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2543 อยูที่ 58,315
ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 88.0 ของความจุรวม หรือ
เพิม่ ขึน้ รอยละ 26.2 และ 6.5 เมือ่ เทียบกับคาเฉลีย่
10 ปยอนหลัง และชวงเดียวกันปกอ น เนื่องจากในชวงที่
ผานมามีฝนตกตอเนื่องในหลายพื้นที่
• รายไดจากการขายพืชผลที่สําคัญของเกษตรกร
ในเดือนธันวาคม เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันของปกอ นรอยละ
11.7 ซึง่ เปนผลจากการทีผ่ ลผลิตพืชผลเพิม่ ขึน้ รอยละ 19.3
ขณะทีร่ าคาพืชผลทีเ่ กษตรกรขายไดลดลงรอยละ 6.4
ทั้งป 2543 รายไดจากการขายพืชผลเกษตรทีส่ ําคัญ
ของเกษตรกรลดลงรอยละ 10.9 เปนผลจากราคาพืชผล
ทีล่ ดลงเปนสําคัญ
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• ราคาสินคาเกษตร ในป 2543 ดัชนีราคาสินคาเกษตรรวม ลดลงจากปกอ นรอยละ 8.4 เนือ่ งจากปริมาณผลผลิตอยูใ นเกณฑสงู
ประกอบกับราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกลดลงตอเนือ่ ง

ราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได (หนวย : บาท/ตัน)
2542

2542

2543

ทั้งป

H1

H2

H1

H2

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.-ธ.ค.

198.4

207.4

189.5

182.2

181.4

182.0

177.4

181.8

-13.9

-10.9

-17.0

-12.1

-4.3

-2.6

-4.0

-8.4

197.3

208.9

185.8

176.3

172.3

173.4

166.8

174.3

-17.6

-13.4

-21.8

-15.6

7.3

-5.2

-6.4

-11.7

8,459

5,685

5,232

4,794

5,081

4,790

4,469

4,937

-18.2

-15.7

-20.6

-15.7

-2.9

-5.3

-4.5

-9.6

17,930

17,540

18,320

21,010

21,960

22,090

21,900

21,480

-22.6

-29.6

-14.3

19.8

19.9

-0.6

12.9

19.8

4,214

4,137

4,291

4,740

3,787

3,940

3,920

4,263

∆%
มันสําปะหลัง

-7.8

-18.1

5.1

14.6

-11.8

-7.3

-14.0

1.2

770

850

690

640

610

640

670

620

∆%
ดัชนีราคาปศุสัตว

-44.5

-43.6

-45.6

-24.6

-12.2

-13.0

-13.0

-19.0

166.6

171.6

161.6

151.0

155.5

154.4

151.8

153.3

6.3

13.7

-0.5

-12.0

-3.8

-0.4

-5.4

-8.0

245.5

244.2

246.9

257.6

269.2

270.3

275.6

263.4

ดัชนีราคารวม
(2527 =100)
∆%
ดัชนีราคาพืชผล
∆%
ขาวเปลือก
∆%
ยางพารา
∆%
ขาวโพด

∆%
ดัชนีราคาสัตวนํ้า
∆%
ดัชนีราคาปาไม

-16.2

-23.3

-7.8

5.5

9.0

6.6

7.6

7.3

285.7

289.3

282.1

296.3

297.9

298.4

298.4

297.1

∆%

-8.2

-7.8

-8.6

2.4

5.6

5.0

5.0

4.0

∆ % อัตราเพิ่มจากระยะเดียวกันปกอน
ทีม่ า : ดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได คํานวณจากขอมูลราคา
สินคาเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ, กรมการคาภายใน กระทรวง
พาณิชย และองคการสะพานปลา
ทีมเกษตรกรรมและบริการ โทร. 283 – 5643, 283 – 5650
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2.2 การผลิตภาคอุตสาหกรรม
การผลิตภาคอุตสาหกรรม :

ในป 2543 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปกอน
โดยสินคาที่ผลิตเพื่อการ สงออกยังขยายตัวสูงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และการคาของโลก ขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมในหมวดครื่องดื่ม ยาสูบ และ
ปโตรเลียมลดลง เนือ่ งจากความตองการในประเทศชะลอลง กอปรกับผูผ ลิต
สุราทีไ่ ดรบั สัมปทานยังผลิตนอยมากในปน้ี

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในป
2543 ขยายตัวรอยละ 3 ชะลอลงจากรอยละ 12.5
ในปกอน
∆ % ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

อัตราการใชกาํ ลังการผลิต (%)

20

10.6

10
0
-10
-20

17.5

17.6

4.8
52.3

50.8

51.8

-3.7
53.6 56.2

58.5 61.9

63.3

Q2

Q4

9.5
57.3

3.4
54.1

-0.7 56.6
0.0
55.6

Q1

Q2

Q3

-9.5
-13.4 -12.7

-30
Q1
2541

Q2

Q3

Q4

Q1

Q3

2542

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Q4

2543

กราฟเสน คือ ∆ % ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
กราฟแทง คือ อัตราการใชกาํ ลังการผลิต

แตหากไมรวมผลผลิตสุราเพิ่มขึ้นรอยละ 10.7
ซึ่งสอดคลองกับอัตราการใชกําลังการผลิต
ทีล่ ดลงจากระดับรอยละ 60 ในปกอน มาอยูที่
รอยละ 56.1 ในป 2543 (หากไมรวมผลผลิตสุรา
อยูร ะดับรอยละ 59.8) อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรม
ที่มีการใชกําลังการผลิตเต็มที่หรือเกือบเต็มที่ในปนี้
ไดแก แผงวงจรไฟฟา ยางรถยนต เยือ่ กระดาษ
และผลิตภัณฑกระดาษ
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการผลิตภาค
อุตสาหกรรมขยายตัว ไดแก ปริมาณการคา และ
เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวสูงขึ้น ซึง่ เอือ้ ตอการผลิต
เพือ่ สงออก ประกอบกับผลการปรับโครงสรางหนี้
ประสบความสําเร็จเปนลําดับ และผูป ระกอบการ
จํานวนมากไดปรับกลยุทธโดยเนนการผลิตเพือ่ สงออก
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
เครื่องใชไฟฟา เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก หมวด
ยานยนตและอุปกรณขนสง และวัสดุกอสราง อยางไร
ก็ตาม ความตองการภายในประเทศที่ยังอยูในระดับตํ่า
ทําใหผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวไมมาก
แมวาทางการจะดําเนินมาตรการกระตุนการใชจาย
ภาครัฐ และมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน

อุตสาหกรรมทีก่ ารผลิต
ขยายตัวดีในป 2543 ไดแก
• หมวดอิเล็กทรอนิกสและ
เครือ่ งใชไฟฟา ขยายตัวจากปกอ นสูงถึงรอยละ
31.6 ตามการสงออกแผงวงจรไฟฟา และ
เครือ่ งรับโทรทัศน เนื่องจากมีผลิตภัณฑใหม
ออกสูต ลาดโดยเฉพาะโทรทัศนจอแบน ทําให
การใชกําลังการผลิตของหมวดนี้ปรับตัวสูงขึ้น
มาอยูท ร่ี ะดับรอยละ 63.9
• หมวดอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ ขยายตัวรอยละ 28.5
โดยเฉพาะการผลิตเครือ่ งประดับทีท่ ําดวยเงิน
ซึ่งสวนใหญสงออกไปยังตลาดญี่ปุน สหรัฐ
อเมริกา อิสราเอล และเบลเยีย่ ม ประกอบกับ
ทางการไดออกมาตรการยกเวนภาษีนําเขา
วัตถุดิบ สําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ 11 รายการ รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ สําหรับทองคํา ซึ่งชวยลด
การเสียภาษีซ้ําซอน และเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันกับตางประเทศ
• หมวดยานยนตและ
อุปกรณขนสง ขยายตัวรอยละ 25.6 เนือ่ งจาก
มีการเปดตัวรถยนตรุนใหมของบริษัท เจนเนอรัล
มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท บีเอ็ม
ดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
และบริษัท ออโต อัลลายแอนซ (ประเทศไทย)
จํากัด อยางไรก็ตาม การขยายตัวของการผลิต
ในหมวดนี้ไดชะลอลงมากในชวงครึ่งหลังของป
ตามความตองการภายในประเทศที่ชะลอลงจาก
ภาวะนํ้าทวม และราคานํามั
้ นที่เพิ่มสูงขึ้นมาก
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โดยเปนผลจากการสงออกอาหารทะเลแชแข็ง
และสับปะรดกระปองทีล่ ดลง ในขณะทีก่ ารผลิต

• หมวดผลิตภัณฑอื่น ๆ
เพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 14.5 ตามการสงออก
ผลิตภัณฑยางแทง ปโตรเคมี เยือ่ กระดาษ และ
คอมเพรสเซอร โดยอัตราการใชกําลังการผลิต
อยูใ นระดับสูงรอยละ 70

ผลผลิตสินคาอุตสาหกรรม *
(อัตราเปลีย่ นแปลง : รอยละ)

อาหาร
เครื่องดื่ม
ยาสูบ
สิ่งทอ
ปโตรเลียม
วัสดุกอสราง
ผลิตภัณฑเหล็ก
ยานยนตและอุปกรณขนสง
อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา
อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ
รวม
(ไมรวมสุรา)
หมายเหตุ * คิดเปนรอยละ 62.4

อัตราการใชกําลังการผลิต *
(หนวย : รอยละ)

2541

2542

2543

-5.0
2.1
-20.3
2.9
-6.4
-38.2
-31.6
-54.1

16.0
22.4
-9.9
-1.2
2.1
12.3
12.3
79.1

1.2
-42.3
-1.3
3.2
-1.0
0.0
16.2
25.6

-13.8
12.0
31.6
33.6
14.4
28.5
2.0
12.4
14.5
-10.0
12.5
3.0
-10.5
10.5
10.7
ของการผลิตภาคอุตสาหกรรม

• หมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก
ขยายตัวรอยละ 16.2 ตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมตอเนือ่ ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช
ไฟฟา และอุตสาหกรรมยานยนต ประกอบกับ
การสงออกทอเหล็กไปยังตลาดสหรัฐฯ และยุโรป
และผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนและรีดเย็นไปยังญีป่ นุ
สามารถขยายตลาดไดเพิ่มขึ้น การใชกําลังการผลิต
ของผลิตภัณฑในหมวดนี้ จึงปรับตัวสูงขึ้นจากปกอน
โดยอยูใ นระดับรอยละ 45.6
สําหรับหมวดที่ผลิตเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ไดแก หมวดอาหาร เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.2

2541

2542

2543

อาหาร
33.3
42.4
43.8
เครื่องดื่ม
77.2 101.9
37.3
ยาสูบ
60.4
54.4
53.7
วัสดุกอสราง
44.6
49.8
50.1
ผลิตภัณฑเหล็ก
35.6
39.1
45.6
ยานยนตและ
23.4
35.6
42.2
อุปกรณขนสง
ปโตรเลียม
84.0
85.7
84.9
อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา
47.5
52.2
63.9
ผลิตภัณฑอื่น ๆ
62.5
64.6
70.0
เฉลีย่
52.1
60.0
56.1
(ไมรวมสุรา)
49.5
55.0
59.8
หมายเหตุ * ครอบคลุมรายการสินคาอุตสาหกรรมที่มีมูลคา
เพิ่มคิดเปนสัดสวนรอยละ 44.5 ของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม

2.2.3

ของหมวดสิ่งทอเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.2 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 1.2 ในปกอน ตามการผลิต
เสนใยสังเคราะห และเสือ้ ผาสําเร็จรูปเปนสําคัญ
สําหรับหมวดวัสดุกอสรางผลผลิตทรง
ตัวเทาปกอน แมวาความตองการภายในประเทศชะลอตัว
ลง แตสามารถสงออกไปยังสหรัฐฯ ฮองกง อินเดีย
บังคลาเทศ และศรีลังกา ไดเพิ่มขึ้น สวนอุตสาหกรรม
ทีผ่ ลิตลดลงไดแก หมวดเครือ่ งดืม่ ซึง่ เปนไปตาม
การลดลงของผลผลิตสุรา เนือ่ งจากผูผ ลิตทีไ่ ดรบั
สัมปทานไดเก็บสต็อกไวมากในปกอ น ในขณะทีก่ ารผลิต
เครือ่ งดืม่ ประเภทอืน่ ๆ ยังขยายตัว หมวดผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม ผลิตลดลงเนือ่ งจากโรงกลัน่ ไทยออยลเกิด
เหตุเพลิงไหมในชวงสิ้นปกอน ทําใหไมสามารถดําเนิน
การผลิต ไดเต็มที่ในชวงตนปนี้ ประกอบกับการใชน้ํามัน
ในประเทศไดลดลงเพราะราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้นมาก

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2543
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2.3 ภาคเหมืองแร : ผลผลิตเพิม่ ขึน้ จากปกอ น
ภาคเหมืองแร เดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นตามการขุดเจาะ
นํามั
้ นดิบ เปนสําคัญ รวมทัง้ หินปูนเพือ่ ใชในอุตสาหกรรม
ซีเมนต ปรับตัวดีขน้ึ ตามการผลิตปูนซีเมนตเพือ่ สงออก
แมวาผลผลิตแรอื่นๆ ลดลง อาทิ กาซธรรมชาติ เนือ่ งจาก
ความตองการใชในประเทศลดลง โดยหันไปใชจากพมามากขึ้น

ดัชนีผลผลิตเหมืองแร

∆%

25

ธ.ค.ค. E
+5.8%

20

ม.ค.-ธ.ค.
+8.0%

15
10
5
0
-5ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.
-10

2542

การผลิต
ดัชนีผลผลิตเหมืองแร

2543

ป 2543 ดัชนีผลผลิตเหมืองแรเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของผลผลิตนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติ อีกทัง้
แรที่ใชในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน ยิปซั่ม บอลเคลย
สังกะสี เปนตน ก็ขยายตัวเชนเดียวกัน

2542

2543

ทั้งป

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.E

ม.ค.-ธ.ค.

151.6

176.8

162.1

171.3

161.4

163.3

163.6

∆%
กาซธรรมชาติ

5.4

10.6

2.2

4.7

3.3

5.8

8.0

9.5

1.1

-3.7

-0.9

-6.1

-2.9

5.0

ลิกไนต

-9.5

5.3

5.1

0.8

1.0

0.4

-3.1

หินปูนเพือ่ อุตสาหกรรมซีเมนต

29.2

-12.5

-10.5

-34.9

-20.9

-2.8

-10.8

นํ้ามันดิบ

16.3

107.2

63.8

59.6

36.8

45.7

73.4

ดีบกุ

66.9

-51.3

-31.4

-14.6

-23.2

-28.7

-31.2

ทีม่ า : ดัชนีผลผลิตเหมืองแรคํานวณจากขอมูลผลผลิตเหมืองแรของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
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2.4 ภาคบริการ : นักทองเทีย่ วขยายตัวตอเนือ่ ง
พันคน
1,000

จํานวนนักทองเทีย่ วและอัตราการเขาพัก
951

800
600

การบริการทองเทีย่ ว เดือนธันวาคม จํานวนนักทองเที่ยว
จากตางประเทศ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนรอยละ 14.9
สงผลใหอตั ราการเขาพักเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 68 (เทียบกับ
รอยละ 55 ในชวงเดียวกันปกอน) เนือ่ งจากการ จัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเทีย่ วชวงสิน้ ป กอปรกับระยะเดียวกันปกอ น
จํานวนนักทองเที่ยวชะลอลงมากจากปญหา Y2K ทําให
จํานวนนักทองเที่ยวในปนี้มีอัตราการขยายตัวในระดับสูง

รอยละ

68

400
200

90
80
70
60
50
40

ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค.
2542
2543

จํานวนนักทองเที่ยว

ป 2543 ภาพรวมการทองเที่ยวยังคงขยายตัว
ตอเนือ่ งจากปกอ น โดยคาดวาจํานวนนักทองเที่ยว
จากตางประเทศจะเพิ่มขึ้นรอยละ 11 สงผลใหอตั ราการ
เขาพักทั้งป เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 60.3 (เทียบกับรอยละ 58.2
ในปกอน) อันเปนผลจากการทําตลาดเชิงรุก และมุงเนน
ไปยังกลุมเปาหมายมากขึ้น ผนวกกับการเพิ่มเที่ยวบิน
ของหลายสายการบิน ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยสงเสริมการ
เดินทางทองเที่ยว

อัตราการเขาพัก

2542
ภาคบริการ

ก.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.p

ธ.ค.p

ม.ค.-ธ.ค.

790.5

735.1

753.3

880.0

951.0

9,527.0

10.5

9.0

19.9

9.8

5.8

14.9

11.0

58.0

54.0

54.0

60.0

72.0

68.0

60.3

ทัง้ ป

1. จํานวนนักทองเที่ยวทั่วราชอาณาจักร (พันคน) 8,580.0
อัตราเพิม่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น
2. อัตราการเขาพักโรงแรม (รอยละ)

2543

ทีม่ า :
1. จํานวนนักทองเที่ยวทั่วราชอาณาจักร จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
2. อัตราการเขาพัก จากการสํารวจจากโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ ประมาณ 165 แหง (เขตกรุงเทพฯ 45 แหง ตางจังหวัด 120 แหง)

2.5.1

2.5 ภาคการคา (คาสงและคาปลีก) ในชวง
9 เดือนแรกของป 2543 ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) สาขาการคาขยายตัวเฉลีย่
รอยละ 3.5 และคาดวาทั้งปจะขยายตัวประมาณ
รอยละ 4 สําหรับภาคคาปลีกมีการขยายตัวคอนขาง
สูงจากธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยเฉพาะไฮเปอรมารเก็ต
และรานสะดวกซื้อ ขณะทีธ่ รุ กิจคาปลีกแบบดัง้ เดิม
หรือรานคาปลีกรายยอยยังคงซบเซาอยางตอเนือ่ ง
จากการสูญเสียสวนแบงทางการตลาดใหกบั ธุรกิจ
คาปลีกสมัยใหม เชนเดียวกับผูป ระกอบการคาสง
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการเติบโตของธุรกิจคาสง
ประเภท Cash & Carry เชน แม็คโคร สงผลให
GDP ของสาขาการคาขยายตัวจากปกอ นเพียง
เล็กนอย

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2543

ภาคการคมนาคมขนสงและโทรคมนาคม
ในป 2543 ขยายตัวตอเนื่องตามภาคโทรคมนาคม
ซึ่งผูบริโภคมีความนิยมในการใชโทรศัพทพกพา
สวนบุคคล : PCT โทรศัพททางไกลราคาประหยัด
และ Internet กอปรกับผูป ระกอบการใชกลยุทธ
ลดคาบริการรายเดือน ลดราคาตัวเครือ่ ง ขณะที่
การคมนาคมขนสงมีปญหาจากราคานํามั
้ นทีส่ งู ขึน้ มาก
จึงคาดวา ภาคการคมนาคมขนสงและโทรคมนาคม
ในป 2543 จะขยายตัวใกลเคียงป 2542 อยูที่ประมาณ
รอยละ 6.4

2.6.1
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2.6 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนป 2543 : คาดวาจะขยายตัวใกลเคียงกับปกอ นหนา
เครือ่ งชีก้ ารอุปโภคบริโภคภาคเอกชนป 2543 ขยายตัว
ในเกณฑสงู แสดงถึงการฟน ตัวของภาคเอกชนเมือ่ เทียบกับ
ป 2542 ไดแก ยอดจําหนายรถจักรยานยนต ยอดจําหนาย
รถยนตนั่งสวนบุคคล การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค และ
ยอดคาปลีก อยางไรก็ตาม การเรงตัวของเครื่องชี้ตางๆ
เริ่มมีทิศทางชะลอตัวลงในชวงครึ่งหลังของป ทําใหในชวง
3 ไตรมาสแรกของป 2543 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ตามราคาคงที่ ขยายตัวจากชวงระยะเวลาเดียวกันปกอ น
รอยละ 5.0 จากเครือ่ งชีก้ ารอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน

1,000 Unit

และดัชนีการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสสุดทายทีค่ อ นขาง
ทรงตัวใกลเคียงกับไตรมาสกอนทําใหคาดวาการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนตามราคาคงที่ ทั้งป 2543 จะขยายตัวอยู
ในชวงรอยละ 4.0-5.0 อยูใ นระดับทีใ่ กลเคียงกับ 2 ปกอ นหนา
หลังจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายอัตราแลกเปลีย่ น สาเหตุ
ที่การบริโภคยังไมฟนตัวเต็มที่เนื่องจากภาวะการจางงาน
ในตลาดแรงงานยังไมแนนอน อีกทั้งรายไดของเกษตรกร
อยูในระดับตํ่าโดยลดลงรอยละ 10.9 ตามราคาสินคาเกษตร
ทีล่ ดลงรอยละ 8.4 จากปกอ น

Sales of Motorcycles
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2.7 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตอเนือ่ ง : การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในป 2543 ตามการลงทุน
ในเครือ่ งจักรและอุปกรณเปนสําคัญ
การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมในป 2543 คาดวาขยายตัว
ตอเนือ่ งจากปกอ นหนาตามเครือ่ งชีก้ ารลงทุนภาคเอกชน
โดยคาดวาจะขยายตัวรอยละ 12.0-15.0 ตามการขยายตัว
ของการลงทุนดานเครือ่ งจักรและอุปกรณเปนสําคัญ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

• นอกจากนี้ ยอดจําหนายรถยนตเพื่อการพาณิชย
ขยายตัวตอเนือ่ งจากปกอ นหนารอยละ 18.1 แมจะชะลอลง
มาก ในชวงครึ่งหลังของปเนื่องจากราคานํามั
้ นที่มีราคาสูงขึ้น
มาก (ในชวงครึ่งปหลังยอดจําหนายขยายตัวรอยละ 6.1
เทียบกับครึง่ ปแรกรอยละ 36.4 )

• การลงทุนดานเครือ่ งจักรมีการขยายตัวตอเนือ่ งโดย
เฉพาะการนําเขาสินคาทุน (ณ ราคาคงที่) ขยายตัวรอยละ
21.3 เนื่องจากมีความตองการเพิ่มกําลังการผลิตในบางสาขา
โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการสงออกทีข่ ยายตัวในระดับสูง
เชน สินคาในหมวดอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
ประเภทแผงวงจรไฟฟา และโทรทัศน

• ขณะที่ยอดจําหนายซีเมนตในประเทศลดลงจากปกอ น
หนารอยละ 3.7 เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 9.4 ในป 2542
สะทอนการลงทุนดานการกอสรางทีย่ งั คงซบเซา เนือ่ งจาก
อุปทานยังคงมีอยูม ากโดยเฉพาะอาคารพาณิชย ประกอบกับ
แนวโนมเศรษฐกิจทีย่ งั มีลกั ษณะทรงตัว

Private Investment Indicators
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Jan -00

60
30
0
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-3 0
1 0 ,0 0 0
J a n -9 8

-6 0
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Source: BOT survey
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2.8 ภาวะแรงงาน : อัตราการวางงานปรับตัวลดลง
• จากการเรงดําเนินมาตรการบรรเทาปญหาการวางงาน
อยางตอเนือ่ ง และภาวะเศรษฐกิจทีป่ รับตัวดีขน้ึ เปนลําดับ
สงผลใหจํานวนผูวางงานเฉลี่ยในชวง 3 ไตรมาสแรกของ
ป 2543 ลดลงจาก 1.5 ลานคนในระยะเดียวกันปกอ นเปน
1.2 ลานคนหรือคิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 3.6 (เทียบ
กับรอยละ 4.5 จากระยะเดียวกันปกอ น) นอกจากนี้ จํานวน
ผูทํางานตํ่าระดับ (ทํางานตํ่ากวา 35 ชัว่ โมงตอสัปดาหและ
ตองการทํางานเพิม่ ) ปรับลดลงเปนรอยละ 3.0 ของกําลัง
แรงงานรวมจากรอยละ 3.5 ในระยะเดียวกันปกอ น
• ภาวะการจางงานปรับตัวดีขน้ึ เปนลําดับในชวง 3
ไตรมาสแรกของปโดยขยายตัวรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปกอ น เปนการขยายตัวในการจางงานสาขา
การกอสราง อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค พาณิชยกรรม

Million persons
6.3

Number of Insured Persons
in the Social Security Fund

Insured persons (LHS)

6.0

Nov-00
5.84
(3.3%)

และภาคบริการ ขณะที่การจางงานในภาคเกษตรใกลเคียง
กับระยะเดียวกันปกอ น
• สําหรับเครื่องชี้ภาวะการจางงาน มีทิศทางสอดคลอง
กับการจางงานที่ปรับดีขึ้น โดย ณ เดือนธันวาคม 2543
มีผปู ระกันตนในระบบประกันสังคมประมาณ 5.81 ลานคน
เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ ณ สิน้ ปกอ น แมวาจะมี
การปรับตัวลดลงตอเนือ่ งในชวง 3 เดือนสุดทายของป ทั้งนี้
เนื่องจากยังคงมีแรงงานถูกเลิกจางจากการปดกิจการของ
สถานประกอบการ การแจงขอมูลยอนหลังของสถาน
ประกอบการ และการปรับปรุงขอมูลในระบบทะเบียนของ
สํานักงานประกันสังคมเพือ่ ลดความซํ้าซอน

Unemployment and Underemployment

In Thousands

% y-o-y

Dec-00
5.81
(2.3%)

10
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968.4
812.6

1,000
5

Growth rate (RHS)
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Unemployed persons
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Q1-00
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Underem ployed persons

% of labour force
5.5

-5

6

Unemployment rate

5
4
5.3

-10

5.0

-15

2.9%

3
2

Jan-98

Jul

Jan-99
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Jan-2000
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Source: Social Security Office, Ministry of Labour and Social Welfare
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1

2.4%

Underemployment rate

0
Q1-98

Q3

Q1-99

Source: The National Statistical Office
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2.9 ระดับราคา
ระดับราคา : ในป 2543 อัตราเงินเฟอทัว่ ไป (%yoy) เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.6 ตามการเพิม่ ขึน้ ของราคานํ้ามันและ
การออนตัวของคาเงินบาท สวนอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานยังทรงตัวอยูใ นระดับตํ่าทีร่ อ ยละ 0.7 และ
ยังอยูภายใตเปาหมายของนโยบายการเงินรอยละ 0-3.5
ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปในป 2543 เพิม่ ขึน้
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.6 โดยเปนผลจาก
การเพิม่ ขึน้ ของราคาสินคาหมวดอืน่ ๆ ที่มิใชอาหาร
รอยละ 3.2 ในขณะทีร่ าคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่
ลดลงรอยละ 1.1 สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐาน
(ไมรวมราคาอาหารสดและพลังงาน) ในป 2543
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.7
สาเหตุสําคัญในการเพิม่ ขึน้ ของอัตราเงินเฟอ
ในป 2543 เปนผลจาก
1.1 การเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งของราคานํ้ามันดิบ
ในตลาดโลกตั้งแตตนปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2543
ซึง่ เปนราคาสูงสุดในรอบ 10 ป และสงผลใหราคา
นํ้ามันเชือ้ เพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึน้ โดยราคา
นํ้ามันเบนซิน 95 และนํามั
้ นดีเซลหมุนเร็วปรับเพิม่ ขึน้
รอยละ 30.6 และ 44.3 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันปกอ น นอกจากนีค้ า กระแสไฟฟาไดปรับ
เพิ่มขึ้นตามตนทุนราคาเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต

1.2 การออนตัวตอเนือ่ งของคาเงินบาท โดยคาเงิน
ออนตัวลงจากเฉลีย่ 37.84 บาท/ดอลลาร สรอ. ในป 2542
เปน 40.16 บาท/ดอลลาร สรอ. ในป 2543 สงผลใหราคา
สินคานําเขาในรูปเงินบาทปรับสูงขึ้น
1.3 การปรับขึ้นคาตรวจรักษาและคาหองพักคนไข
โรงพยาบาลในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2543
อยางไรก็ตาม อัตราเงินเฟอในชวงเวลาดังกลาว
ยังปรับตัวสูงขึ้นไมมากนัก สาเหตุสําคัญเนือ่ งจากราคา
สินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอ นตอเนือ่ งตลอดป ตามปริมาณผลผลิต
เกษตรบางประเภททีอ่ อกสูต ลาดมากขึน้ อาทิ ผัก
ผลไม ไข ไกสด และหมูเนื้อแดง เนือ่ งจากสภาพ
อากาศทีเ่ อือ้ อํานวย นอกจากนี้ ยังมีการปรับลดราคา
อาหารทีซ่ อ้ื จากตลาดบางชนิดอยางตอเนือ่ งในป 2543
อัตราเงินเฟอทัว่ ไปยังอยูใ นระดับทีส่ งู กวาอัตราเงินเฟอ
พืน้ ฐานตอเนือ่ ง สาเหตุสําคัญเนือ่ งจากการปรับ
เพิม่ ขึน้ ตอเนือ่ งของราคานํ้ามัน นอกจากนัน้ แลวสังเกต
ไดวา ในชวงปทผ่ี า นมาอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานคอนขาง

ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของราคานํ้ามัน คาไฟฟาและอัตราแลกเปลีย่ น
2542 2543
2543
ทั้งป
ทั้งป ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
นํ้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร สรอ./บารเรล) 17.20 26.16
24.39
25.04
27.69
นํ้ามันเบนซิน 95 (บาท/ลิตร)
11.98 15.64
14.63
14.94
16.43
นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)
8.96 12.93
11.71
11.87
13.66
คาไฟฟา (บาท/ยูนติ )
1.88
2.07
2.02
2.07
2.07
อัตราแลกเปลีย่ น (บาท/ดอลลาร สรอ.) 37.84 40.16
37.65
38.66
40.99
ทีม่ า : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย และธนาคารแหงประเทศไทย

ไตรมาส 4
27.51
16.53
14.47
2.08
43.34

2.9.2

ทรงตัว ซึง่ สะทอนใหเห็นวาราคานํ้ามันที่เพิ่มขึ้น สงผล
ทางออมตอการเพิม่ ขึน้ ของราคาสินคาหมวดอืน่ เพียง
เล็กนอย สวนหนึ่งเนื่องจากการใชจายในประเทศยัง
ฟนตัวไมเต็มที่ ทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตยังอยู
ในเกณฑตํ่า
สําหรับดัชนีราคาผูผลิตในป 2543 เพิม่ ขึน้
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.8 ทั้งนี้ สวนใหญ
เปนผลจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาสินคาในหมวด
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม โดยเฉพาะสินคาประเภท
ผลิตภัณฑปโ ตรเลียม เคมีภณ
ั ฑ ผลิตภัณฑเคมี และ
ใยสังเคราะห และยานพาหนะและอุปกรณ ตามราคา
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นํ้ามันดิบในตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้ และคาเงินบาท
ทีอ่ อ นตัวลงอยางตอเนือ่ ง ทําใหตน ทุนสินคาบาง
ประเภทปรับเพิม่ ขึน้ สําหรับประเทศในภูมิภาค
ในป 2543 ประเทศทีม่ อี ตั ราเงินเฟอรอยละ 1–2
ใกลเคียงกับไทย ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร และไตหวัน
ในขณะที่เกาหลีใต อินโดนีเซีย และฟลปิ ปนสมอี ตั รา
เงินเฟอประมาณรอยละ 2-5 สวนจีนมีอตั ราเงินเฟอ
ใกลเคียงกับและ ฮองกง มีอตั ราเงินเฟอติดลบ
เมือ่ พิจารณาการเคลือ่ นไหวของดัชนีราคาผูบ ริโภค
ของทุกประเทศ สังเกตไดวา อัตราเงินเฟอเพิม่ ขึน้
ในชวงครึ่งหลังของป 2543 ตามภาวะราคานํามั
้ น
ในตลาดโลก

ดัชนีราคาผูบ ริโภค
(อัตราเปลีย่ นแปลงจากระยะเดียวกันปกอ น
2542 2543
2543
ทัง้ ป
ทัง้ ป ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
0.3
1.6
0.9
1.7
2.2
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม -0.9
-1.1
-1.7
-1.5
-0.5
หมวดอื่น ๆ ทีม่ ใิ ชอาหาร
1.0
3.2
2.5
3.6
3.7
ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน 1.8
0.7
0.2
1.0
0.8

ไตรมาส 4
1.6
-0.7
3.0
0.8

ที่มา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ดัลนีราคาผูผ ลิต
ผลผลิตเกษตรกรรม
ผลิตภัณฑแรและเชือ้ เพลิง
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ดัชนีราคาผูผ ลิต
(อัตราเปลีย่ นแปลงจากระยะเดียวกันปกอ น)
2542 2543
2543
ทั้งป
ทั้งป ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
-4.7
3.8
2.0
3.7
5.5
-15.3
-0.4
-7.5
-2.6
4.4
-3.4
4.3
1.9
0.7
5.6
-3.0
4.6
3.5
4.7
5.6

ทีม่ า : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ไตรมาส 4
4.5
5.3
8.9
4.4

2.9.3

อินโดนีเซีย
ฟลปิ ปนส
มาเลเซีย
สิงคโปร
ไทย
จีน
ฮองกง
ไตหวัน
เกาหลีใต
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ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศในภูมิภาค
(อัตราเปลีย่ นแปลงจากระยะเดียวกันปกอ น)
2542
2543
2543
ทั้งป
ทั้งป
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
p
20.5
3.8
-0.5
1.2
5.8
6.7
4.4
3.0
3.9
4.5
2.8
1.6
1.5
1.4
1.5
0.0
1.3
1.1
0.8
1.5
0.3
1.6
0.9
1.6
2.2
p
-1.4
0.4
0.1
0.1
0.3
-4.0
-3.7
-5.1
-4.5
-2.8
0.2
1.3
0.9
1.4
1.1
0.8
2.3
1.5
1.4
3.2

P = Preliminary
ทีม่ า : ธนาคารกลางประเทศตาง ๆ และ CEIC

ไตรมาส 4p
8.8
5.8
1.8
2.0
1.6
0.9
-2.2
1.6
2.9

2.10.1

2.10 ภาคตางประเทศ : ภาวะเศรษฐกิจโลก
จากการประมาณการของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศเมือ่ เดือนตุลาคม 2543 คาดวาเศรษฐกิจ
โลก จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.4 ในป 2542
เปนรอยละ 4.7 ในป 2543 เปนผลจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของทุกกลุมประเทศ โดยเฉพาะการ
ขยายตัวตอเนือ่ งของสหรัฐอเมริกา และยุโรป และ
การฟน ตัวของภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกา และ
ตะวันออกกลาง อยางไรก็ตาม ในปลายป 2543
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงเร็วกวาที่คาด
ปริมาณการคาโลก คาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก
จากปกอ น โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 10.0 ใน
ป 2543 เทียบกับรอยละ 5.1 ในป 2542 เปนผล
จากการฟน ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศทีป่ ระสบ
วิกฤตการณทางการเงิน และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางตอเนือ่ งของประเทศพัฒนาแลว
อัตราเงินเฟอ ในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวคาดวา
ยังคงอยูใ นระดับตํ่าโดยขยายตัวรอยละ 2.3 ในป
2543 โดยญีป่ นุ มีอตั ราเงินเฟอติดลบรอยละ 0.2
หลังจากที่ ติดลบรอยละ 0.3 ในปกอน สวนอัตรา
เงินเฟอของกลุม ประเทศกําลังพัฒนาคาดวาจะลด
ลงจากรอยละ 6.6 ในป 2542 เหลือรอยละ 6.2 ในป
2543 ซึง่ เปนผลจากการลดลงของอัตราเงินเฟอ
ของประเทศกําลังพัฒนาในภูมภิ าคตะวันออกกลาง
เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม คาดวาราคาสินคาขัน้
ปฐมในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงคที่เพิ่ม
ขึ้นจากปกอน สวนราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้นมาก
จากปกอ น เนือ่ งจากอุปสงคเพิม่ ขึน้ และการควบคุม
ปริมาณการผลิตของกลุม ประเทศผูผ ลิตนํ้ามันเปน
สินคาออก (OPEC) แตก็เริ่มชะลอตัวลงในปลายป
เนือ่ งจากอุปสงคตอ ราคานํ้ามันเริม่ ลดลงตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯทีเ่ ปนผูใ ชน้ํามันราย
ใหญของโลก
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อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบีย้ เงินฝากในรูปสกุล
เงินดอลลาร สรอ. ปรับตัวสูงขึ้นในป 2543 โดยใน
ชวงครึ่งแรกของป ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ได
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ รวม 3 ครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ
มีนาคม และพฤษภาคม เปนรอยละ 5.75, 6.0 และ
6.5 ตามลําดับ เพือ่ ควบคุมการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจใหอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม สําหรับสหภา
พยุโรปทีใ่ ชอตั ราแลกเปลีย่ นและนโยบายการเงิน
รวมกันมีอตั ราดอกเบีย้ เงินฝากในรูปสกุลเงินยูโรสูง
ขึน้ อยูใ นระดับรอยละ 4.6 สวนอัตราดอกเบีย้ เงิน
ฝากในรูปสกุลเงินเยนยังอยูใ นระดับตํ่าเพียงรอยละ
0.3 เพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ
ั นาแลว
อัตราการวางงาน ในกลุม ประเทศทีพ่ ฒ
คาดวาจะชะลอตัวลงจากรอยละ 6.3 ในปกอน เหลือ
รอยละ 5.9 แตอัตราการวางงานในญี่ปุนจะสูงขึ้น
จากรอยละ 4.7 ในปกอ นเปนรอยละ 5.0 ในขณะที่
อัตราการวางงานของสหรัฐอเมริกาชะลอลงเล็กนอย
จากรอยละ 4.2 ในปกอ นเหลือรอยละ 4.1
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2.11 การคาตางประเทศ และดุลการชําระเงิน
2543 :นําเขา +19.6%
สงออกและนําเขา
สงออก +31.3%
(%D จากชวงเดียวกันปกอน)

(% เปลีย่ นแปลง)

80
60
40
20
0
-20
-40
-60

ทีม่ า : กรมศุลกากร

สงออก

นําเขา

ลานดอลลาร สรอ.

ม.ค.- ธ.ค. 1/

2543
พ.ย.

1/
2542
ธ.ค.
5,753 56,800
9.6
7.4
5,340 47,529
16.3
16.9
413 9,271
488 3,194
901 12,465
n.a. -7,907
n.a. -13,836
n.a. -10,617
n.a. -3,219
n.a. 1,909
n.a. 4,020
n.a.
26
181 4,584

6,051
18.0
% ∆ จากชวงเดียวกันปกอ น
สินคาเขา ซี.ไอ.เอฟ
5,581
18.8
% ∆ จากชวงเดียวกันปกอ น
470
ดุลการคา
400
ดุลบริการบริจาค
870
ดุลบัญชีเดินสะพัด
-927
เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิ
-330
เอกชน
-ธนาคาร
-661
-ธุรกิจทีไ่ มใชธนาคาร
331
ทางการ
-404
-193
ธปท.
3
คลาดเคลือ่ นสุทธิ
-54
ดุลการชําระเงิน 2/
1/ เบือ้ งตน
2/ ขอมูลจริง
ทีม่ า : ธนาคารแหงประเทศไทย
ฐานะทุนสํารองทางการ
2542
พันลานดอลลาร สรอ.
ธ.ค.
ต.ค.
สินคาออก เอฟ.โอ.บี

1/

34.8
ทุนสํารองทางการ
เงินกูภ ายใตโครงการ IMF
15.1
ธปท.
12.8
ทางการ
2.3
ฐานะสุทธิ Forward
-4.8
1/ mark to market ตั้งแต เม.ย. 2543
ทีม่ า : ธนาคารแหงประเทศไทย

2543
67,942
19.6
62,423
31.3
5,519
3,751
9,270
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-1,959

2543
พ.ย.

ธ.ค.

32.2

32.3

32.7

14.8
12.3
2.5
-2.1

14.6
12.1
2.5
-2.1

14.5
12.0
2.5
-2.1

การขยายตัวดีตอ เนือ่ งของเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทย ทําใหมลู คาการสงออกและการนําเขาของ
ไทยในป 2543 เพิม่ ขึน้ จากปกอ นถึงรอยละ 19.6 และ 31.3
ตามลําดับ โดยปริมาณเพิม่ ขึน้ มาก ในขณะทีอ่ ตั ราการคาลด
ลงจากปกอ น เนือ่ งจากราคาสงออกยังคงอยูใ นระดับตํ่า
ขณะทีร่ าคานําเขาเพิ่มขึ้นมาก ตามราคานําเขานํ้ามันเปน
สําคัญ ผลของการนําเขาทีเ่ รงตัวตอเนือ่ ง ทําใหการเกินดุล
การคาลดลงเหลือ 5.5 พันลานดอลลาร สรอ. รวมกับดุล
บริการและบริจาคทีเ่ กินดุลเพิม่ ขึน้ จากปกอ นเปน 3.8 พันลาน
ดอลลาร สรอ. ดุลบัญชีเดินสะพัดจึงเกินดุลลดลงจากปกอ น
เหลือ 9.3 พันลานดอลลาร สรอ. หรือคิดเปนรอยละ 7.6
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ สวนเงินทุนเคลือ่ นยาย
สุทธิคาดวาจะขาดดุลเพิม่ ขึน้ จากปกอ น แมวาการชําระคืน
หนี้เงินกูตางประเทศตามกําหนดและกอนกําหนดชะลอตัวลง
ก็ตาม ทั้งนี้ เนือ่ งจากเงินทุนไหลเขากรณีเพิม่ ทุนธนาคาร
พาณิชยลดลง และการขาดดุลของเงินทุนภาครัฐบาล (รวม
ธนาคารแหงประเทศไทย) ในป 2543 ดุลการชําระเงินขาดดุล
2.0 พันลานดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ กินดุล 4.6 พันลาน
ดอลลาร สรอ. ในปกอน เงินทุนสํารองระหวางประเทศ ณ
สิน้ ป 2543 อยูท ร่ี ะดับ 32.7 พันลานดอลลาร สรอ.
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2.12 หนี้ตางประเทศ
หนีต้ า งประเทศลดลงมากตามการชําระคืนหนี้ของทั้งภาคเอกชนและภาคทางการ
• เมือ่ เทียบกับเดือนตุลาคม

• เมื่อเทียบกับสิ้นป 2542

หนี้ตางประเทศรวม ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2543
ลดลง 1.3 พันลานดอลลาร สรอ. จากการชําระคืนเงินกู
ของทั้งภาคเอกชนและทางการ

ยอดคงคางหนีต้ า งประเทศ ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน
2543 ลดลง 14.3 พันลานดอลลาร สรอ. ตามการชําระคืนหนี้
ภาคเอกชน สวนหนีภ้ าคทางการลดลงจากการชําระคืนหนี้
และผลของคาเงินเยนทีอ่ อ นตัว

หนี้ภาคทางการ ลดลง 0.7 พันลานดอลลาร สรอ.
เนือ่ งจาก ธนาคารแหงประเทศไทย เริม่ ชําระคืนเงินกู
งวดแรกใหกองทุนการเงินระหวางประเทศจํานวน 0.2
พันลานดอลลาร สรอ. สวน หนี้ภาครัฐบาล ระยะยาว
ลดลง 0.5 พันลานดอลลาร สรอ. จากการชําระคืนเงินกู
ADB โดยการ refinance ดวยการออก Euro Commercial
Paper ระยะสัน้ สงผลใหหนีร้ ะยะสัน้ ภาครัฐบาลเพิม่ ขึน้
78 ลานดอลลาร สรอ. จากเดือนกอนหนา แมวาจะมี
การซือ้ พันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ทีอ่ อกในตางประเทศ
กลับคืนเปนจํานวนสูง
หนี้ภาคเอกชน ลดลงประมาณ 0.6 พันลานดอลลาร
สรอ. โดยหนี้ภาคธนาคาร ลดลง 0.5 พันลานดอลลาร สรอ.
เปนการลดลงของหนี้ระยะสั้นของ ธนาคารพาณิชย ที่
การชําระคืนยังอยูใ นระดับสูงตอเนือ่ งจากเดือนกอน สวน
การชําระคืนของกิจการวิเทศธนกิจชะลอลงตอเนือ่ ง
สําหรับหนี้ภาคธุรกิจที่ไมใชธนาคาร ลดลง 0.1
พันลานดอลลาร สรอ.

หนี้ภาคเอกชน ลดลงถึง 12.4 พันลานดอลลาร สรอ.
ในจํานวนนีเ้ ปนการลดลงของ หนี้ภาคธุรกิจที่ไมใชธนาคาร
ถึง 7.3 พันลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนการชําระคืนหนี้
ระยะยาว โดยเฉพาะในชวงตนปซึ่งมีการระดมเงินโดย
การออกตราสารหนีใ้ นประเทศมาก สําหรับ หนีภ้ าค
ธนาคาร ลดลง 5.1 พันลานดอลลาร สรอ. ตามการลดลง
ของหนี้ระยะสั้นของกิจการวิเทศธนกิจ
หนี้ภาคทางการ ลดลง 1.9 พันลานดอลลาร สรอ.
เปนผลของคาเงินเยนทีอ่ อ นตัวลงและการชําระคืนเงินกู
โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน
โครงสรางหนีต้ า งประเทศ : สัดสวนหนี้ระยะยาวตอ
ระยะสัน้ ปรับดีขน้ึ อยูใ นระดับ 82 : 18 และ สัดสวนหนีภ้ าค
เอกชนตอภาคทางการ เปน 58 : 42 เทียบกับ ณ สิน้ ปกอน
ทีม่ สี ดั สวน 79 : 21 และสัดสวน 62: 38 ตามลําดับ
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ยอดคงคางหนี้ตางประเทศ
ลานดอลลารสรอ.

2542
มิ.ย.

ต.ค.

พ.ย.

1.1 ธปท. (ระยะยาว)

33,423 36,024
11,903 12,817

36,209
12,730

35,310
12,586

35,095
12,411

34,800
12,332

34,127
12,097

1.2 ภาครัฐบาล

21,520 23,207

23,479

22,724

22,684

22,468

22,030

ระยะยาว

21,390 23,077

23,349

22,630

22,684

22,459

21,943

130

130

94

9

87

2. ภาคเอกชน

66,161 59,624

55,812

52,356

48,630

47,839

47,215

ระยะยาว

42,687 39,795

37,942

35,357

33,436

33,137

32,761

ระยะสั้น

23,474 19,829

17,870

16,999

15,194

14,702

14,454

22,002 17,702

16,668

15,765

13,712

13,108

12,561

1. ภาคทางการ

ระยะสั้น

2.1 ภาคธนาคาร

130

ธ.ค.

2543
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

-

ระยะยาว

9,037

8,236

8,001

7,600

7,486

7,350

7,265

ระยะสั้น

12,965

9,466

8,666

8,165

6,226

5,758

5,296

2.1.1ธนาคารพาณิชย

5,413

4,596

4,897

5,061

4,607

4,242

3,862

ระยะยาว

3,361

2,967

3,038

2,919

2,844

2,838

2,726

ระยะสั้น

2,052

1,629

1,859

2,142

1,763

1,404

1,136

16,589 13,106

11,771

10,704

9,105

8,866

8,699

2.1.2 วิเทศธนกิจ
ระยะยาว

5,676

5,269

4,964

4,681

4,642

4,512

4,539

ระยะสั้น

10,913

7,837

6,807

6,023

4,463

4,354

4,160

2.2 ภาคธุรกิจทีไ่ มใชธนาคาร 44,159 41,922

39,144

36,591

34,918

34,731

34,654

ระยะยาว

33,650 31,559

29,940

27,757

25,950

25,787

25,496

ระยะสั้น

10,509 10,363
99,584 95,648

9,204
92,021

8,834
87,666

8,968
83,725

8,944
82,639

9,158
81,342

ระยะยาว

75,980 75,689

74,021

70,573

68,531

67,928

66,801

ระยะสัน้

23,604 19,959

18,000

17,093

15,194

14,711

14,541

รวม (1+2)

สัดสวน (%)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ระยะยาว

76.3

79.1

80.4

80.5

81.9

82.2

82.1

ระยะสัน้

23.7

20.9

19.6

19.5

18.1

17.8

17.9

สัดสวน (%)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

เอกชน

66.4

62.3

60.7

59.7

58.1

57.9

58.0

ทางการ

33.6

37.7

39.3

40.3

41.9

42.1

42.0

ทีมวิเคราะหหนี้ตางประเทศและฐานะเงินลงทุนตางประเทศ
โทร. 283-5632
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2.13 ภาวะการคลัง
การดําเนินนโยบายการคลังในปงบประมาณ
2543 มุงกระตุนการฟนตัวของเศรษฐกิจภายใต
ขอจํากัดของการดําเนินนโยบายการเงิน โดย
การจัดทํางบประมาณขาดดุล 110 พันลานบาท
ผลการดําเนินงานตลอดปงบประมาณปรากฏวา
รัฐบาลขาดดุลเงินสด 115.9 พันลานบาท ลดลง
จากปกอ น 18.5 พันลานบาท ประกอบกับงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจเบิกจายไดลดลง สงผลใหแรงกระตุน
จากภาครัฐ (Public Sector) ซึง่ สะทอนจาก
การขาดดุลนอยลงจากปงบประมาณกอน โดยทั้งป
งบประมาณ 2543 ภาครัฐขาดดุล 197.6 พันลาน
บาท คิดเปนรอยละ 4.1 ของ GDP ลดลงจาก
ปงบประมาณกอนทีข่ าดดุล 258.0 พันลานบาท
หรือรอยละ 5.5 ของ GDP
ฐานะการคลัง
รัฐบาล
ดานรายได รายไดนําสงคลังมีจํานวน
748.1 พันลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.4 จากป
งบประมาณกอน เนื่องจากมีการขยายตัวของภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลถึงรอยละ 35.6 สวนหนึ่งจาก
เศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ้นในป 2542 เปรียบเทียบกับ
ที่หดตัวมากในป 2541 และธุรกิจบางภาค อาทิ
การสงออกและพาณิชยกรรม มีความสามารถ
ในการทํากําไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการจัดเก็บได
สูงขึ้นทั้งภาษีจากการนําเขาและภาษีมูลคาเพิ่ม
(แมจะมีการปรับลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม จากรอยละ
10 เปนรอยละ 7 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2542)
อยางไรก็ตาม ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดายังคงหดตัว
เนือ่ งจาก ดอกเบีย้ เงินฝากทีล่ ดลงต่าํ มาก และ
รายไดภาษีธรุ กิจเฉพาะลดลงมาก เนือ่ งจากผลของ
มาตรการสงเสริมการฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย
และอัตราดอกเบีย้ เงินกูท ล่ี ดต่าํ ลง
ดานรายจาย รายจายจากงบประมาณ
เบิกจายได 850.6 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
งบประมาณกอนรอยละ 3.5 เปนผลจากการเรงตัว
ของการเบิกจายจากงบประมาณปปจจุบันที่เพิ่มขึ้น

รอยละ 8.4 โดยมีอัตราเบิกจายรอยละ 88.0 ขณะที่
รายจายจากงบประมาณปกอ นลดลงรอยละ 22.2
จากวงเงินงบประมาณปกอ นๆ เหลือจายนอยลง
รายจายที่เพิ่มขึ้นเปนรายจายประจําที่มิใชเงินเดือน
และคาจาง ไดแก รายจายดอกเบี้ยและรายจาย
ซือ้ สินคาและบริการ ซึง่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 30.4 และ 5.7
ตามลําดับ ขณะที่รายจายลงทุนไดปรับลดจาก
ปงบประมาณกอนมาก คิดเปนรอยละ 12.5 เนือ่ งจาก
การจํากัดวงเงินงบประมาณ และวงเงินงบประมาณ
ปกอ นทีล่ ดลง สําหรับรายจายจากเงินกูตางประเทศ
เบิกจายไดลดลง โดยเฉพาะรายจายจากมาตรการ
การเพิม่ คาใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ
(โครงการเงินกูมิยาซาวา) เนื่องจากเปนชวงทายของ
โครงการทําใหตลอดปงบประมาณเบิกจายไดทั้งสิ้น
16.9 พันลานบาท เทียบกับที่เบิกจายได 33.3 พัน
ลานบาทในปงบประมาณกอน สงผลใหการขาดดุล
ของรัฐบาลลดลงจากปงบประมาณกอนทีข่ าดดุล
รอยละ 3.6 ของ GDP เหลือรอยละ 2.9 ของ GDP
การชดเชยการขาดดุล
รัฐบาลชดเชยการขาดดุลเงินสดจํานวน
115.9 พันลานบาท ดวยการกูยืมในประเทศเปน
สวนใหญจํานวน 107.9 พันลานบาท จําแนกเปน
พันธบัตร 40.0 พันลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงิน 20.0
พันลานบาท และเพิ่มวงเงินตั๋วเงินคลังคงคาง 47.9
พันลานบาท นอกจากนี้ มีการนําเงินกูต า งประเทศ
ฝากบัญชีเงินคงคลัง 33.1 พันลานบาท ในดาน
การชําระคืนตนเงินกูม ที ง้ั สิน้ 25.9 พันลานบาท
โดยเปนพันธบัตร 4.1 พันลานบาท ตั๋วสัญญา
ใชเงิน 15.0 พันลานบาท (เปนการไถถอนตั๋วสัญญา
ใชเงินกอนกําหนดของรุน ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ สูงคือ
รอยละ 12 ตอป โดยตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปน
ตั๋วฯ ในปงบประมาณ 2530 และ 2531 ที่ไดตออายุ
มาแลวและจะครบกําหนดในปงบประมาณ 2544
และ 2546) และเงินกูต า งประเทศ 6.8 พันลานบาท
โดยนําเงินคงคลังออกใชจํานวน 7.6 พันลานบาท
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รัฐวิสาหกิจ
ในปงบประมาณ 2543 รัฐวิสาหกิจมีรายจาย
ลงทุนทัง้ สิน้ 177.2 พันลานบาท ลดลงจาก
ปงบประมาณกอนรอยละ 8.0 เนื่องจากมี
รัฐวิสาหกิจหลายแหงเบิกจายไดต่ํากวาเปาหมาย
ไดแก การปโตรเลียมแหงประเทศไทยมีความลาชา
ของโครงการรวมทุน การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยมีความลาชาของโครงการระบบขนสง
ไฟฟา สนามบินสุวรรณภูมิมีความลาชาของ
การกอสรางอาคารผูโ ดยสาร และรถไฟฟามหานคร
มีความลาชาในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในขณะที่
Retained Income ของรัฐวิสาหกิจในป 2543
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณกอน 19.1 พันลานบาท
เปน 120.2 พันลานบาท สวนหนึง่ เนือ่ งจาก
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยและองคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทยมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
สงผลใหรฐั วิสาหกิจขาดดุลลดลงเหลือรอยละ 1.2
ของ GDP เมือ่ เทียบกับปกอ นทีข่ าดดุลรอยละ 2.0
ของ GDP
หนี้สาธารณะคงคาง
ณ สิน้ ปงบประมาณ 2543 รัฐบาลมีหนี้
สาธารณะประมาณ 2,804.2 พันลานบาท หรือ
รอยละ 55.7 ของ GDP เพิม่ ขึน้ สุทธิเล็กนอย
เทียบกับยอด ณ สิน้ ป 2542 ทีร่ อ ยละ 54.3 ของ
GDP ในจํานวนนี้ เปนหนี้โดยตรงของรัฐบาล
1,113.9 พันลานบาท หรือรอยละ 22.1 ของ GDP

และภาระผูกพัน ไดแก หนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไมใช
สถาบันการเงิน) ทัง้ ทีร่ ฐั บาลค้าํ ประกันและ
ไมค้ําประกัน 908.9 พันลานบาท หรือรอยละ18.1
ของ GDP และยอดหนีส้ นิ ของกองทุนฟน ฟูฯ
จํานวน 781.4 พันลานบาท หรือ รอยละ 15.5
ของ GDP
แนวนโยบายป 2544
นโยบายการคลังปงบประมาณ 2544 ยังคง
มีความจําเปนตองกระตุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศอยางตอเนือ่ ง ในขณะที่นโยบายการเงิน
ยังขาดความคลองตัว อยางไรก็ตาม เพือ่ เปน
การรักษาวินยั การคลังและเพือ่ ใหฐานะการคลัง
มีความมั่นคงในระยะยาวและเพื่อควบคุมการกอหนี้
สาธารณะ รัฐบาลควรควบคุมมิใหขนาดการขาดดุล
สูงกวาปงบประมาณกอน นอกจากนีก้ ารสรางวินยั
การคลังโดยการควบคุมรายจายประจําที่มิใช
ดอกเบีย้ อาจจะตองดําเนินการตอไป เพือ่ ใหรฐั บาล
สามารถจัดทํางบประมาณรายจายที่เนนรายจาย
ลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพือ่ เอือ้ ตอการเพิม่ ศักยภาพ
การแขงขันและการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะ
ปานกลาง
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ฐานะการคลัง
(หนวย : พันลานบาท)
2541
727.4
-13.8
835.6
-11.5
666.4
160.1
-108.2
-7.1
0
-115.3
2.5
58.2
1.2
59.8
1.3
225.8
5.0

รายได
(อัตราเพิม่ )
รายจาย 1/
(อัตราเพิม่ )
ปงบประมาณปปจจุบัน
ปงบประมาณกอนๆ
ดุลในงบประมาณ
ดุลนอกงบประมาณ
รายจายมิยาซาวา
ดุลเงินสด
(%) ผลิตภัณฑในประเทศ
รายจายจากเงินกูตางประเทศ 2/
(%) ผลิตภัณฑในประเทศ
ดุลรัฐวิสาหกิจ
(%) ผลิตภัณฑในประเทศ
ดุลภาครัฐ
(%) ผลิตภัณฑในประเทศ

ปงบประมาณ
2542
709.9
-2.4
821.6
-1.7
690.8
128.4
-111.6
-22.8
33.3
-134.4
3.0
21.6
0.5
91.6
2.0
258.0
5.5

2543
748.1
5.4
850.6
3.5
748.8
100.0
-102.5
-13.4
16.9
-115.9
2.4
21.1
0.5
57.0
1.2
197.6
4.1

1/ ไมรวมชําระคืนตนเงินกู
2/ ไมรวมเงินกูม ยิ าซาวา
ทีม่ า : สายฐานขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย

รายไดทั้งหมด
ภาษี
- ฐานรายได
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
ปโตรเลียม
- ฐานการบริโภค
มูลคาเพิม่ และการคา
ธุรกิจเฉพาะ
สรรพสามิต
- ฐานการคาระหวางประเทศ
- ภาษีอน่ื
รายไดอน่ื ๆ
ทีม่ า : กรมบัญชีกลาง

2541
727.4
649.4
214.9
118.9
90.8
5.3
349.1
162.7
34.0
152.4
65.7
19.7
77.9

รายไดรฐั บาล
(หนวย : พันลานบาท)
ปงบประมาณ
2542
2543
709.9 748.1
620.1 661.4
213.7 235.4
101.2
87.4
101.3 137.4
11.1
10.6
316.4 300.9
132.1 137.9
20.8
16.6
163.6 163.1
66.4
84.4
23.4
24.1
89.8
86.7

อัตราเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
2541
2542
2543
-13.8
-2.4
5.4
-14.4
-4.5
6.7
-22.2
-0.6
10.2
6.6
-14.8
-13.7
-43.1
11.6
35.6
-0.1
111.7
-4.6
-0.1
-9.4
0.4
17.0
-18.8
4.4
3.1
-39.0
-20.1
-14.2
7.3
-0.3
-36.4
1.0
27.2
-33.5
19.9
1.8
-8.8
15.2
-3.5
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รายจายรัฐบาล จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ
(หนวย : พันลานบาท)
ปงบประมาณ
2541
2542
รายจายรวม
835.6
821.6
รายจายประจํา
534.9
587.4
(2.1)
(9.8)
( ∆ %)
เงินเดือนและคาจาง
280.3
297.4
ซือ้ สินคาและบริการ
160.4
144.7
ดอกเบี้ยจาย
8.7
44.7
รายจายลงทุน
300.7
234.2
(-28.5)
(-22.1)
( ∆ %)

2543
850.6
645.8
(9.9)
303.7
153.0
58.3
204.8
(-12.5)

ทีม่ า : สายฐานขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย

รายจายรัฐบาล จําแนกตามลักษณะงาน
(หนวย : พันลานบาท)
ปงบประมาณ
2541
2542
การบริหารทัว่ ไป
( ∆ %)
การปองกันประเทศ
( ∆ %)
การบริการชุมชนและสังคม
( ∆ %)
การศึกษา
การสาธารณสุข
การสังคมสงเคราะห
การเศรษฐกิจ
( ∆ %)
อื่นๆ
( ∆ %)
รวม
( ∆ %)
ทีม่ า : สายฐานขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย

91.2
(-9.0)
88.3
(-15.3)
369.4
(1.0)
212.2
68.3
38.6
226.8
(-28.3)
59.9
(3.5)
835.6
(-11.5)

90.3
(-1.0)
76.4
(-13.5)
368.6
(-0.2)
215.3
64.3
38.9
197.2
(-13.1)
89.1
(48.8)
821.6
(-1.7)

2543
95.4
(5.6)
73.6
(-3.7)
378.4
(2.6)
218.6
62.9
51.0
194.9
(-1.1)
108.3
(21.6)
850.6
(3.5)
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ปงบประมาณ
รายจายลงทุน
%∆
Retained Income
%∆
ดุลรัฐวิสาหกิจ
%∆

ดุลรัฐวิสาหกิจ
(หนวย : พันลานบาท)
2541
198.9
6.9
139.1
9.8
59.8
0.7
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2542
192.7
-3.1
101.1
-27.3
91.6
53.2

2543P
177.2
-8.0
120.2
18.9
57.0
-37.8

P/

ตัวเลขเบื้องตน
ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หนีส้ าธารณะคงคาง
(หนวย : พันลานบาท)
ปงบประมาณ
ธ.ค. 40
1. หนีร้ ฐั บาลกูโ ดยตรง
328.13
( % ของ GDP)
(6.9)
1.1 หนี้ตางประเทศ
296.46
1.2 หนี้ในประเทศ
31.67
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
680.11
( % ของ GDP)
(14.4)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
575.07
หนี้ตางประเทศ
370.36
หนี้ในประเทศ
204.71
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
105.04
หนี้ตางประเทศ
67.32
หนี้ในประเทศ
37.72
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
893.11
( % ของ GDP)
(18.9)
รวม
1,901.35
( % ของ GDP)
(40.2)
ทีม่ า : สํานักบริหารหนี้สาธารณะ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
และสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

ธ.ค. 41
695.22
(15.0)
268.49
426.73
645.8
(13.9)
559.12
328.53
230.59
86.68
50.56
36.12
986.72
(21.3)
2,327.74
(50.2)

ธ.ค. 42
988.87
(21.0)
346.59
642.28
787.16
(16.7)
688.6
401.93
286.67
98.56
49.62
48.94
777.43
(16.5)
2,553.46
(54.3)

ก.ย. 43
1.113.9
(22.14)
395.2
718.7
908.9
(18.07)
775.7
422.6
353.1
133.2
48.5
84.7
781.4
(15.53)
2,804.2
(55.74)
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ภาวะการเงิน
1. สภาพคลองและอัตราดอกเบีย้
• สภาพคลองของระบบการเงินในป 2543 ยังคงมีมาก สงผลใหอต
ั ราดอกเบีย้ ตลาดเงินทรงตัวอยูใ นระดับตํ่า
• อัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจํา 3 เดือนและอัตราดอกเบีย้ เงินใหกยู มื MLR ของธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ
4 แหง ปรับลดลงในชวงไตรมาสที่ 3

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน

มค.43 กพ. มีค.
R/P 1 วัน 0.79 0.72 1.06
รอยละตอป R/P 14 วัน 1.53 1.34 1.64
4
Interbank 1.55 2.02 2.63

เมย.
1.21
1.72
1.98

พค.
1.10
1.50
1.76

3
2

มิย.
1.11
1.50
2.19

กค. สค.
1.31 1.17
1.50 1.50
2.32 1.66

กย.
1.20
1.50
1.86

ตค. พย. ธค.
1.26 1.04 1.22
1.50 1.50 1.50
1.89 1.80 1.70

Interbank

R/P 14 วัน

1

R/P 1 วัน
0

ม.ค. 42

ก.ค. 42

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ม.ค. 43

ก.ค. 43
30 ม.ค. 44

ทีมวิเคราะหการเงิน โทร. 283-5621

สภาพคลองของระบบการเงินโดยรวม ในป 2543
ยังคงมีมาก อยางไรก็ตาม ในไตรมาสแรก สภาพคลองตึงตัว
ขึ้นจากปลายป 2542 จากการทีภ่ าคเอกชนมีความตองการ
ถือเงินสดอยางตอเนือ่ ง ประกอบกับมีการนําเงินฝากบางสวน
ไปลงทุนในตราสารทีใ่ หผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบีย้
เงินฝาก นอกจากนี้ สถาบันการเงินมีความตองการเงินบาท
เพือ่ สงมอบใหแกธปท.ตามภาระ Swap ทีค่ รบกําหนด และ
เพือ่ ซือ้ หลักทรัพยเพิม่ เติม รวมทัง้ ตองเตรียมสภาพคลอง
สําหรับระบบการชําระเงินแบบ Real Time Gross Settlement
(RTGS) สวนในชวงปลายไตรมาสแรก ภาคธุรกิจเอกชนญี่ปุน
นําสงกําไรใหแกบริษัทแม เนือ่ งจากเปนชวงปดบัญชีประจําป
สําหรับในไตรมาสที่ 2 สภาพคลองปรับเพิม่ ขึน้
ตามลําดับ หลังชวงเทศกาลสงกรานต แตไดตึงตัวขึ้นระยะ
สัน้ ๆ ชวงปลายเดือนพฤษภาคม จากการทีธ่ รุ กิจเอกชนนําสง
ภาษีรายไดนติ บิ คุ คลใหกบั ภาครัฐ และชวงปลายเดือน
มิถุนายน เนือ่ งจากสถาบันการเงินนําสงเงินสมทบเขากองทุน
เพือ่ การฟน ฟูฯ

ในไตรมาสที่ 3 และ 4 สภาพคลองเงินบาทโดยรวม
อยูใ นเกณฑสงู อยางไรก็ดี มีการตึงตัวชั่วคราวในบางชวง คือ
ในชวงสัปดาหที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน สภาพคลองเงินบาท
ในตลาดตางประเทศตึงตัวขึ้นมาก ทําใหสถาบันการเงินใน
ตางประเทศบางแหงไมสามารถหาเงินบาทมาชําระใหกับ
สถาบันการเงินในประเทศไดทนั จึงเกิดปญหาในระบบการ
ชําระเงินของไทย ทําใหอตั ราดอกเบีย้ ตลาดเงินในประเทศปรับ
สูงขึ้น ทั้งนี้ ธปท.ไดผอ นคลายกฎเกณฑการปลอยเงินบาท
ใหกับ Non-resident โดยไมมีธรุ กรรมรองรับเปนการชัว่ คราว
สงผลใหอตั ราดอกเบีย้ ตลาดเงินปรับลดลงมาสูร ะดับปกติใน
ชวงปลายเดือน นอกจากนี้ ในชวงสัปดาหสุดทายของเดือน
ธันวาคม สภาพคลองในระบบการเงินตึงตัวขึน้ เนือ่ งจาก
สถาบันการเงินเตรียมสภาพคลองสํารองไวสําหรับการเบิกถอน
ของประชาชนในชวงเทศกาลปใหม และตองนําสงเงินสมทบ
กองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
โดยรวมแลว สภาพคลองของระบบการเงินในป 2543
ยังคงมีมาก ยกเวนในบางชวงที่เงินตึงตัวขึ้นชั่วคราวดังที่
ไดกลาวไวแลว
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงิน ทรงตัวอยูในระดับตํ่า
โดยมีการปรับตัวสูงขึ้นในชวงระยะเวลาสั้นๆ เมือ่ สภาพคลอง
ของระบบตึงตัวขึ้นชั่วคราวดังที่กลาวขางตน ทั้งนี้ อัตรา
ดอกเบีย้ Overnight Interbank เฉลีย่ อยูท ร่ี อ ยละ 2.07 1.98
1.95 และ 1.80 ตอป ในชวงไตรมาสแรก ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลําดับ ขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้
ตลาดซือ้ คืนพันธบัตรอายุ 1 วันเฉลีย่ อยูท ร่ี อ ยละ 0.86 1.14
1.23 และ 1.17 ตอป ในชวงเวลาเดียวกัน

2.14.2

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2543
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกยู มื ธนาคารพาณิชย

ฐานะการลงทุนสุทธิของสถาบันการเงินในตลาดซื้อคืนพันธบัตร (พันลานบาท)

12

ธค.41 มีค.42 มิย.42 กย.42 ธค.42 มีค.43 มิย.43 กย.43 ธค.43
ธ.พ.

353 286

283

242

55

91

90

114 138

ส.การเงินเฉพาะกิจ 115 102

66

42

32

53

53

63

59

อืน่ ๆ*

59

82

37

43

46

14

2

รวม

68

39

536 427

407

366

124

187

190 190 199

มีค.43 มิย. กย. ธค.
เงินกู MLR
8.125 8.125 7.75 7.75
เงินฝาก 3 เดือน 3.5
3.5 3.0 3.0

รอยละตอป

9

เงินกู MLR

6

เงิ น ฝากประจํา 3 เดือน

3
0

ม . ค . 42
12

ก . ค . 42

รอยละตอป

ม . ค . 43

ก . ค . 43

เงินกู MLR ทีแ่ ทจริง

9

* บง. บค. และบล.

6
3

คาเฉลี่ยกอนวิกฤต(35-39) = 7.4

6.45

เงิ น ฝากประจํา 3 เดือนที่แทจริง

คาเฉลี่ยกอนวิกฤต(35-39) = 4.3

1.70

0

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

30 ม.ค. 44

ทีมวิเคราะหการเงิน โทร. 283-5621

การลงทุนของสถาบันการเงินในตลาดซือ้ คืน
พันธบัตร ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ยังคงเปนผูล งทุนรายใหญของตลาด โดยธนาคารพาณิชยมี
ฐานะการลงทุนสุทธิเพิม่ ขึน้ จาก 55 พันลานบาท เมือ่ สิน้ ปกอ น
เปน 194 พันลานบาท เมือ่ สิน้ เดือนพฤศจิกายน สะทอนให
เห็นถึงสภาพคลองสวนเกินของระบบธนาคารพาณิชยในชวง
เวลาดังกลาว ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยลดการลงทุนในตลาด
ซือ้ คืนพันธบัตรในชวงสิน้ เดือนธันวาคม 2543 เนือ่ งจาก
ตองเตรียมสภาพคลองสํารองไวสําหรับเทศกาลปใหม สําหรับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะการลงทุนสุทธิเฉลีย่ อยูท ่ี
ระดับ 53 พันลานบาทในป 2543 สวนฐานะการลงทุนของ
บริษัทเงินทุนเริ่มมีแนวโนมลดลงในชวงไตรมาสที่ 3 จากที่มี
ฐานะการลงทุนสุทธิ 46 พันลานบาท ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2 เปน
14 และ 2 พันลานบาท ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 และ 4 ตามลําดับ
เนือ่ งจากกลุม 56 บริษทั เงินทุนทีถ่ กู ปดดําเนินการลดการ
ลงทุนในตลาดซือ้ คืนพันธบัตร

ม.ค. 42

ก.ค. 42

ที่มา : ธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ 4 แหง

ม.ค. 43

ก.ค. 43

30 ม.ค. 44

ทีมวิเคราะหการเงิน โทร. 283-5621

อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย อัตราดอกเบีย้
เงินฝากประจํา 3 เดือนและอัตราดอกเบีย้ เงินใหกยู มื MLR
ของ 4 ธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญมีคาเฉลี่ยทรงตัวอยูที่
รอยละ 3.50 และ 8.125 ตอปตามลําดับ ในชวง 6 เดือนแรก
ของป 2543 ตอมาธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญเริม่ ปรับลด
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 3 เดือนลงรอยละ 0.25 ตอป
ในเดือนกรกฎาคม และไดปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
3 เดือนและอัตราดอกเบีย้ เงินใหกยู มื MLR ลงรอยละ 0.25
และ 0.25-0.50 ตอปตามลําดับ ในเดือนกันยายน ทําใหอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนและอัตราดอกเบีย้ เงินใหกยู มื
MLR ของ 4 ธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญมคี า เฉลีย่ อยูท ่ี
รอยละ 3.00 และ 7.75 ตอป ณ สิน้ เดือนกันยายน
อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูในระดับดังกลาวจนถึง
สิน้ ป 2543
อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชยที่แทจริง อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนทีแ่ ทจริงและอัตราดอกเบีย้
เงินใหกูยืม MLR ที่แทจริงของ 4 ธนาคารพาณิชยไทย
ขนาดใหญมีแนวโนมลดลงตั้งแตชวงตนป 2543 เนือ่ งจาก
การเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งของอัตราเงินเฟอ และการปรับลด
อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชยในชวงไตรมาสที่ 3 ของป
ทั้งนี้ ณ สิน้ เดือนกันยายน อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 3
เดือนที่แทจริงและอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม MLR ที่แทจริง
ของ 4 ธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญเฉลีย่ อยูท ร่ี อ ยละ 0.70
และ 5.45 ตอปตามลําดับ อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบีย้
ธนาคารพาณิชยทแ่ี ทจริงเริม่ ปรับเพิม่ ขึน้ ตัง้ แตเดือนตุลาคม
จากการทีอ่ ตั ราเงินเฟอปรับลดลง โดยอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ประจํา 3 เดือนทีแ่ ทจริงเฉลีย่ อยูท ร่ี อ ยละ 1.70 ตอป และ
อัตราดอกเบีย้ เงินใหกยู มื MLR ทีแ่ ทจริงเฉลีย่ อยูท ร่ี อ ยละ
6.45 ตอป ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2543

2.14.3

สวนตางอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง(Interest Differential)
ของธนาคารพาณิชยไทย

รอยละตอป
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
2536
-4

4.74 4.98
3.16 2.94
1.57 2.03

2537

2538

2539

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมที่แทจริง

2540

2541

2542

ดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริง

Q1:43

Q3:43

P/

Interest Differential

* รายรับดอกเบี้ยและคาใชจายดอกเบี้ยในป 2534-2539 รวมรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน
15 ก.พ. 44
ทีมวิเคราะหการเงิน โทร. 283-5621
ที่มา : รายงานธพ.3 และธพ.5

สวนตางอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง(Interest Differential)
ของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ

ร12อยละตอป
10
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6.56 6.43

6

4.30 4.32

4

2.26 2.11

2
0
-2 2536

2537

2536

ดอกเบีย้ เงินใหกยู มื ที่แทจริง

2539
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ดอกเบีย้ เงินฝากที่แทจริง

2542

Q1:43

Q3:43

Interest Difference

P/

* รายรับดอกเบี้ยและคาใชจายดอกเบี้ยในป 2534-2539 รวมรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน
15 ก.พ. 44
ทีมวิเคราะหการเงิน โทร. 283-5621
ที่มา : รายงานธพ.3 และธพ.5

1/

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2543
สวนตางอัตราดอกเบีย้ (Interest Differential)
ของระบบธนาคารพาณิชยไทย เมือ่ คํานวณจากรายได
ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อและรายจายดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริง
ของธนาคารพาณิชยไทย รวมทั้งบริษัทบริหารสินทรัพย(AMC)
ที่อยูในเครือ1/ พบวา สวนตางอัตราดอกเบีย้ มีแนวโนมเพิม่ ขึน้
ในป 2543 จากรอยละ 0.37 ตอป ณ สิน้ ป 2542 เปนรอยละ
1.02 1.23 1.57 และ 2.03 ตอป ในไตรมาสที่ 1 2
3 และ 4 ตามลําดับ ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยไทย
มีตน ทุนเงินฝากลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงครึ่งปหลัง
ทําใหอตั ราสวนดอกเบีย้ จายตอเงินฝากเฉลีย่ ลดลง
ประกอบกับมีผลประกอบการดีขน้ึ และมีการตัดหนีส้ ญ
ู
รวมทัง้ การโอนสินเชือ่ ดอยคุณภาพไปบริษทั บริหารสินทรัพย
สงผลใหอตั ราสวนดอกเบีย้ รับตอสินเชือ่ เฉลีย่ เพิม่ ขึน้
สวนตางอัตราดอกเบีย้ (Interest Differential)
ของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ อยูใ นระดับรอยละ
4.10 4.08 4.30 และ 4.32 ตอปในไตรมาสที่ 1 2 3
และ 4 ตามลําดับ โดยอัตราสวนดอกเบีย้ รับตอสินเชือ่ เฉลีย่
คอนขางทรงตัวอยูใ นระดับเดียวกันตลอดป 2543 ขณะที่
อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอเงินฝากเฉลี่ยมีแนวโนมลดลงในไตร
มาสที่ 3 และ 4
เมือ่ เปรียบเทียบระหวางธนาคารพาณิชยไทยและสาขา
ธนาคารพาณิชยตา งประเทศ พบวา ธนาคารพาณิชยไทยมี
ตนทุนในการระดมเงินฝากสูงกวาสาขาธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ ขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ทีร่ บั จริงจากสินเชือ่ ของ
ธนาคารพาณิชยไทยอยูใ นระดับตํ่ากวา เนือ่ งจากปญหา
สินเชือ่ ทีไ่ มกอ ใหเกิดรายได ทัง้ สองปจจัยไดสง ผลใหสาขา
ธนาคารพาณิชยตา งประเทศมีความสามารถในการทํากําไร
สูงกวาธนาคารพาณิชยไทย

สวนตางอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง = อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อที่แทจริง - อัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีแ่ ทจริง
อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อที่แทจริง = ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อ / เงินใหสินเชื่อเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริง = ดอกเบีย้ จายเงินฝาก / เงินฝากเฉลีย่
ทั้งนี้ รายการดังกลาวขางตนจะไมรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
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2. เงินฝากและสินเชือ่ ธนาคารพาณิชย
• เงินฝากธนาคารพาณิชยมย
ี อดคงคางเพิม่ ขึน้ มากในป 2543
• สินเชือ
่ รวมธนาคารพาณิชยลดลง จากการตัดหนีส้ ญ
ู และการโอนสินเชือ่ ไปบริษทั บริหารสินทรัพย
สินเชื่อรวมธนาคารพาณิชย (คํานวณสินเชือ่
กิจการวิเทศธนกิจดวยอัตราแลกเปลีย่ นคงที่) มีแนวโนมลดลง
เงินฝาก
สวนหนึง่ เนือ่ งจาก ภาคเอกชนระดมทุนโดยการออกตราสาร
หนี้ และนําเงินมาชําระคืนเงินกูย มื จากธนาคารพาณิชย
บางสวน และภาคธุรกิจเอกชนชําระคืนสินเชือ่ กิจการวิเทศ
ธนกิจอยางตอเนือ่ ง ประกอบกับระบบธนาคารพาณิชยยังคงมี
ความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อใหม และทีส่ ําคัญคือ
สินเชือ่ ** (บวกกลับหนี้สูญ
สินเชือ่
และสินเชื่อโอนไป AMCs)
ธนาคารพาณิชยมีการตัดหนี้สูญจํานวนประมาณ 272
พันลานบาท และโอนสินเชือ่ ไปยังบริษทั บริหารสินทรัพย
ม.ค. 41
ก.ค. 41
ม.ค. 42
ก.ค. 42
ม.ค. 43
ก.ค. 43
หมยเหตุ - สินเชือ่ กิจการวิเทศธนกิจแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 40
จํานวนประมาณ 550 พันลานบาท โดยมีการใหสนิ เชือ่ แก
- **ไมรวมสินเชื่อที่ใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย
15 ก.พ. 44
ทีมวิเคราะหการเงิน โทร. 283-5621
ที่มา : รายงานธพ. และ Surveys
บริษทั บริหารสินทรัพย สุทธิจานวนประมาณ
ํ
314 พันลาน
บาทในชวงปที่ผานมา ทั้งนี้ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2543
เงินฝากธนาคารพาณิชย ในป 2543 มียอดคงคาง
สินเชื่อรวมธนาคารพาณิชย(คํานวณสินเชือ่ กิจการวิเทศธนกิจ
เพิ่มขึ้นจากชวงสิ้นป 2542 โดยในชวงไตรมาสแรกและ
ดวยอัตราแลกเปลีย่ นคงที่) มียอดคงคาง 4567.4 พันลานบาท
ไตรมาสที่ 2 เงินฝากธนาคารพาณิชยเพิม่ ขึน้ จากการที่
ลดลง 528.7 พันลานบาท เมือ่ เทียบกับสิน้ ป 2542 หรือ
เงินสดที่ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนเบิกถอนไวในชวง
คิดเปนการลดลงรอยละ 10.4 ตอป โดยสินเชื่อที่ไมใชกิจการ
Y2K ไดทยอยไหลกลับเขาสูร ะบบ แมวาจะมีการเบิกถอน
วิเทศธนกิจมียอดคงคาง 4337.2 พันลานบาท ลดลง 424.0
เงินฝาก เพือ่ นําไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการออกจําหนาย
พันลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 8.9 ตอป และ
เปนจํานวนมากในชวงเดือนมีนาคม ซึง่ ผูอ อกตราสารหนีไ้ ด
สินเชือ่ กิจการวิเทศธนกิจมียอดคงคาง 230.4 พันลานบาท
นําเงินไปชําระคืนเงินกูใ นประเทศและตางประเทศ สวนใน
ลดลง 104.5 พันลานบาท หรือลดลงรอยละ 31.2 ตอป
ไตรมาสที่ 3 และ 4 เงินฝากธนาคารพาณิชยเพิม่ ขึน้ สวนหนึ่ง
สําหรับ สินเชื่อรวม (คํานวณสินเชื่อกิจการวิเทศ
เนือ่ งจาก ผูถือตั๋วสัญญาใชเงินและบัตรเงินฝากในโครงการ
ธนกิจดวยอัตราแลกเปลีย่ นคงที่) ทีบ่ วกกลับการตัดหนีส้ ญ
ู
แลกเปลีย่ นตัว๋ ของกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ ที่มีตั๋วเงินครบ
และสินเชื่อที่โอนไปบริษัทบริหารสินทรัพย แตไมรวม
กําหนด นําเงินทีไ่ ดรบั สวนหนึง่ มาฝากไวทร่ี ะบบธนาคาร
พาณิชย ประกอบกับธนาคารพาณิชยมีแนวโนมการระดมทุน สินเชือ่ ทีธ่ นาคารพาณิชยใหกบั บริษทั บริหารสินทรัพย
ปรับตัวดีขึ้นในป 2543 เมื่อเทียบกับป 2542 อยางไรก็ตาม
ระยะยาวมากขึ้น โดยเสนออัตราผลตอบแทนทีจ่ งู ใจ
นอกจากนี้ ในป 2543 ภาคธุรกิจเอกชนชะลอการชําระคืนหนี้ สินเชื่อธนาคารพาณิชยยังคงหดตัวอยางตอเนื่องในชวง
ตางประเทศลงเมื่อเทียบกับป 2542 สงผลใหเงินฝากธนาคาร ครึ่งแรกของป โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งหลัง
ู
พาณิชยโนมสูงขึ้น โดย ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2543 เงินฝาก ทั้งนี้ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2543 สินเชือ่ รวมทีบ่ วกกลับหนีส้ ญ
และสินเชือ่ ทีโ่ อนไปบริษทั บริหารสินทรัพย แตไมรวมสินเชื่อที่
ธนาคารพาณิชยเพิม่ ขึน้ 241.0 พันลานบาท หรือคิดเปน
ใหกบั บริษทั บริหารสินทรัพยเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.6 ตอป
รอยละ 5.3 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปกอ น
รอยละตอป
20

อัตราการขยายตัวของเงินฝากและสินเชื่อธนาคารพาณิชย
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3. แหลงเงินทุนของภาคธุรกิจเอกชนทีไ่ ดรบั จากตลาดการเงิน
• ภาคธุรกิจเอกชนมีแหลงเงินทุนสวนใหญจากการออกตราสารหนี้และตราสารทุน ขณะที่สินเชื่อจากสถาบัน
การเงินปรับตัวดีขน้ึ

แหลงเงินทุนจากตลาดการเงินของภาคเอกชนทีไ่ มใชสถาบันการเงิน (Non-FI Private Sector)
(พันลานบาท)

H1:99 H2:99

1. สินเชื่อสถาบันการเงิน

-92.9

1.1 ธนาคารพาณิชย

Q1:00 Q2:00 Q3:00 Q4:00

-63.6

-31.1

-96.3

-44.7

-50.1

-7.8

5.0

3.4

-18.9

19.0

-2.6

23.1

-17.2

2. ตราสารทุน

28.5

17.6

19.3

11.2

8.4

3. ตราสารหนี้
ภายในประเทศ

35.1

90.7

52.6

7.6

8.7

-29.2

44.5

40.8

8.5

45.3

1.2 บริษัทเงินทุน +
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ

รวม

สินเชือ่ ธพ. - บวกกลับหนีส้ ญ
ู และสินเชือ่ ทีโ่ อนไป AMCs
- ไมรวมสินเชือ่ ที่ ใหแก AMCs และสถาบันการเงินอืน่ ๆ

ทีม่ า : รายงานธพ. และ Surveys
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ในป 2543 สินเชือ่ สถาบันการเงินปรับตัวดีขน้ึ มาก
จากปกอ นทีล่ ดลงถึง 156.6 พันลานบาท กลับมาเพิม่ ขึน้
13.4 พันลานบาทในป 2543 ขณะทีก่ ารออกตราสารทุน
เพิม่ ขึน้ เล็กนอย และการออกตราสารหนีล้ ดลง โดยรวมแลว
สินเชือ่ สถาบันการเงินทีป่ รับตัวดีขน้ึ เปนสาเหตุให
แหลงเงินทุนจากตลาดการเงินที่ใหแกภาคเอกชนที่ไมใช
สถาบันการเงินปรับตัวดีขน้ึ จากที่เพิ่มขึ้นเพียง 15.4 พันลาน
บาทในป 2542 มาเปนเพิม่ ขึน้ 170.2 พันลานบาทในป 2543
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4. ฐานเงินและปริมาณเงิน
• ฐานเงินในป 2543 มียอดคงคางเฉลีย
่ 483 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 463 พันลานบาทในปกอนหนา
• เมื่อเทียบกับสิ้นป 2542 ปริมาณเงิน M2A และ M3 ปรับเพิม
่ ขึน้ ในชวงครึง่ หลังของป 2543
รอยละตอป

4 0
3 0

ฐานเงิน

Y2K

อัตราการขยายตัว
(12-mth MA)

2 0

พ.ย. = 4.2
ธ.ค. = -15.2

1 0
0

อัตราการขยายตัว

-1 0
-2 0

ม . ค . 4 0

700

ก.ค.

40

ม.ค. 41

ก.ค.

41

ม.ค. 42

ก.ค.

42

พันลานบาท

600

ม.ค. 43

ก.ค.

Y2K

43

พ.ย. = 491
ธ.ค. = 527

ยอดคงคาง

500
400
300

ม.ค. 40

ก.ค. 40

ม.ค. 41

ก.ค 41

ม.ค. 42

รอยละตอป

ก.ค. 42

ม.ค. 43

ก.ค. 43
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ที่มา : ธนาคารแหงประเ?ศไทย

อัตราการขยายตัวของปริมาณเงิน
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5

4.4
2.2
1.4

0

ตัว๋ เงินคลัง 3) สินเชือ่ สุทธิทใ่ี หกบั สถาบันการเงิน ลดลง
จากการทีธ่ ปท.ลดการใหกยู มื ผานตลาดซือ้ คืนพันธบัตร
หลังจากทีไ่ ดปลอยสภาพคลองเขาสูร ะบบเปนจํานวนมาก
ในชวง Y2K
ในชวงครึ่งหลังของป 2543 ฐานเงินโนมเพิม่ ขึน้
เมื่อเทียบกับ 2 ไตรมาสแรก ตามปจจัยฤดูกาล โดยยอด
คงคางของฐานเงิน ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4
เทากับ 479 และ 527 พันลานบาทตามลําดับ ทั้งนี้ ปจจัย
ดานอุปทานทีส่ ําคัญทีม่ ผี ลตอการเพิม่ ขึน้ ของฐานเงิน ไดแก
การเพิ่มขึ้นของสินเชือ่ สุทธิทใ่ี หกบั สถาบันการเงิน โดย
สวนหนึง่ เปนผลจากการทีก่ องทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ จายคืน
เงินฝากใหกบั ผูฝ ากเงินของสถาบันการเงินทีถ่ กู ปด
ดําเนินการตามโครงการแลกเปลีย่ นตัว๋ และกองทุนเพือ่ การ
ฟน ฟูฯ มีการจายเงินตามภาระอาวัลทีม่ กี บั สถาบันการเงิน
บางแหง นอกจากนี้ ธปท.เพิม่ การใหกยู มื ผานตลาดซือ้ คืน
พันธบัตร เพือ่ ชวยเสริมสภาพคลองใหกบั ระบบการเงิน
ในบางชวงเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสัปดาหสุดทายของ
เดือนธันวาคม 2543

-5

ปริมาณเงิน M2A เมือ่ เทียบกับสิน้ ป 2542 มีแนวโนม
ลดลงในชวง 7 เดือนแรก โดยเงินสดในมือประชาชนโนมลง
16 ก.พ. 44
ทีมวิเคราะหการเงิน โทร. 283-5621
ที่มา : รายงานธพ. และ Surveys
ภายหลังชวง Y2K และเงินฝากสถาบันการเงินในรูปตัว๋ สัญญา
ใชเงินลดลงอยางตอเนือ่ ง ทั้งนี้ ในชวงเดือนสิงหาคม –
ฐานเงิน หลังจากที่ฐานเงินเพิ่มสูงขึ้นถึง 622
ธันวาคม 2543 ปริมาณเงิน M2A ปรับเพิ่มขึ้นตามลําดับ
พันลานบาท ณ สิน้ ป 2542 ในชวง Y2K ตอมาฐานเงินได
ตามการเพิม่ ขึน้ ของเงินฝากธนาคารพาณิชยเปนสําคัญ โดย
โนมลดลงมาอยูท ร่ี ะดับ 450 พันลานบาท ณ สิน้ เดือน
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2543 ปริมาณเงิน M2A มียอดคงคาง
มิถุนายน 2543 เนือ่ งจากความตองการเงินสดของประชาชน
5296.9 พันลานบาท เพิม่ ขึน้ 114.4 พันลานบาท หรือคิดเปน
ลดลง จึงนํากลับมาฝากไวทร่ี ะบบธนาคารพาณิชย โดยปจจัย
รอยละ 2.2 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปกอ น
ดานอุปทานทีท่ ําใหฐานเงินลดลงในชวงครึง่ ปแรก คือ
สําหรับ ปริมาณเงิน M3 มียอดคงคางลดลงในชวง 5
1) สินทรัพยตางประเทศสุทธิ ลดลง โดยธปท.ทยอยสงมอบ
เงินตราตางประเทศตามสัญญา Swap ทีค่ รบกําหนด ซึง่ ธปท. เดือนแรกของป 2543 เมือ่ เทียบกับ ณ สิน้ ป 2542 แตไดปรับ
ไดใชธรุ กรรม Swap เปนชองทางในการเสริมสภาพคลองให เพิ่มขึ้นในชวงตอมา ตามการเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่ระบบ
กับระบบการเงินในชวง Y2K 2) สินเชือ่ สุทธิทใ่ี หกบั ภาครัฐ สถาบันการเงิน ทั้งนี้ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2543 ปริมาณเงิน
ลดลง ตามปริมาณพันธบัตรภาครัฐที่ครบกําหนดไถถอน และ M3 มียอดคงคาง 5972.6 พันลานบาท เพิม่ ขึน้ 253.9
พันลานบาท คิดเปนรอยละ 4.4 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกัน
ตามปริมาณเงินฝากรัฐบาลทีธ่ ปท. ที่เพิ่มขึ้น เนือ่ งจากการ
จัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลในชวงปลายเดือนพฤษภาคม และ ของปกอ น
ทีมวิเคราะหการเงิน
จากการทีร่ ฐั บาลไดรบั เงินจากการประมูลขายพันธบัตรและ
19 กุมภาพันธ 2544
ม.ค. 41

ก.ค. 41

ม.ค. 42

ก.ค. 42

ม.ค. 43

ก.ค. 43
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2.15 ความเคลื่อนไหวของเงินตราตางประเทศและราคาทองคํา
ความเคลือ่ นไหวของเงินตราตางประเทศ
คาเงินบาทมีแนวโนมออนลงในป 2543 โดยมี
คาเฉลีย่ รายเดือน (อัตราอางอิง) ออนลงจาก 37.35
บาทตอดอลลาร สรอ. ในเดือนมกราคม ไปเปน
43.73 บาทตอดอลลาร สรอ. ในเดือนพฤศจิกายน
แลวแข็งคาขึ้นเปน 43.09 บาทตอดอลลาร สรอ.
ในเดือนธันวาคมคาเฉลีย่ ทัง้ ปเทากับ 40.16 บาท
คาเงินบาทเทียบกับเงินสกุลสําคัญ
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ตอดอลลาร สรอ. เทียบกับ 37.84 บาทตอดอลลาร
สรอ. ในป 2542 ในชวงครึ่งปแรก คาเงินบาท
เคลือ่ นไหวอยางมีเสถียรภาพ โดยมีแนวโนมออนลง
เล็กนอย เนือ่ งจากปญหาการปรับโครงสราง
ภาคการเงินของไทย ปญหาการเจรจาระหวางเจาหนี้
และลูกหนี้ของบริษัท TPI ในตนเดือนมีนาคม ซึง่
สงผลกระทบตอ sentiment ของคาเงินบาท การที่
ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยปรับตัวลดลง โดยที่ MSCI
(Morgan Stanley Capital International) ไดปรับ
ลดนํ้าหนักการลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทยในเดือน
มีนาคม ตลอดจนการออนตัวเปนระยะของคาเงิน
สกุลสําคัญในภูมิภาคในชวงกลางป ธนาคารแหง
ประเทศไทย ไดประกาศภาระหนีต้ า งประเทศจาก
การสํารวจใหมทําใหตัวเลขหนี้ตางประเทศของไทย
เพิ่มขึ้นประมาณ 20 พันลานดอลลาร สรอ. ซึ่งมี
ผลตอความตองการเงินตราตางประเทศ โดยเอกชน
ไทยไดเรงซือ้ ดอลลาร สรอ. เพื่อชําระหนีแ้ ละตลาด
เชื่อวาธนาคารแหงประเทศไทยจะไมเขาแทรกแซง
คาเงินบาทจึงอาจปรับตัวออนลงไดอกี ปจจัย
ภายนอกทีม่ ผี ลตอคาเงินบาท ไดแก การปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ ของสหรัฐฯ ตอเนือ่ งกันถึง 6 ครัง้
นับตั้งแต ป 2542 ประกอบกับการออนคาของ

สกุลเงินในภูมภิ าค โดยเฉพาะรูเปยอินโดนีเซีย และ
เปโซฟลปิ ปนส ในไตรมาสทีส่ าม คาเงินบาทปรับตัว
ออนลงอยางรวดเร็วในเดือนกันยายน เมือ่ ธนาคาร
พาณิชยปรับลดอัตราดอกเบีย้ ทัง้ เงินฝากและเงินกูล ง
ทําใหเอกชนไทยแปลงหนีต้ า งประเทศเปนหนีส้ กุล
เงินบาทเพือ่ ลดตนทุน ประกอบกับการที่ MSCI ปรับ
เพิ่มนํ้าหนักการลงทุนใหกบั สหรัฐฯ โดยลดนํ้าหนัก
การลงทุนในญี่ปุนและยุโรปและไดตัดหลักทรัพยไทย
ออก 8 หลักทรัพย โดยเพิ่มหลักทรัพยใหมเพียง
1 หลักทรัพย สงผลลบตอ sentiment ในตลาด
หลักทรัพยและคาเงินบาท นอกจากนี้ ยังมีปจจัยลบ
จากความไมแนนอนทางการเมือง ราคานํ้ามันที่
สูงขึ้น การออนตัวของคาเงินในภูมิภาคอยาง
ตอเนือ่ ง โดยเฉพาะคาเงินเปโซ-ฟลปิ ปนส
ในไตรมาสทีส่ ่ี คาเงินบาทยังคงออนลงตอเนือ่ ง
โดยมีปจ จัยมาจากปญหาการเมืองในประเทศและ
การออนลงของคาเงินในภูมภิ าคอยางรุนแรงและ
ตอเนือ่ ง โดยคาเงินเปโซฟลปิ ปนสไดออ นลงเปน
ประวัตกิ ารณถงึ ระดับ 51 เปโซตอดอลลาร สรอ.
ในปลายเดือนตุลาคม เนือ่ งจากปญหาการเมือง
อยางไรก็ตาม คาเงินบาทไดปรับตัวแข็งขึน้ ในเดือน
ธันวาคม เนือ่ งจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอลงมาก
สงผลลบ ตอคาเงินดอลลาร สรอ. ทําใหคาเงินบาท
แข็งขึ้นระดับหนึ่ง ประกอบกับมีแรงขายดอลลาร
สรอ. /บาท ของ US Fund และสถาบันการเงิน
ในตางประเทศ เพือ่ ตัดขาดทุนหลังจากทีเ่ งินบาท
มีคาแข็งขึ้นมาก รวมทัง้ เพือ่ ปดฐานะการ long dollar
ในชวงสิ้นป อยางไรก็ตาม ปจจัยที่จํากัดการแข็งขึ้น
ของคาเงินบาทยังคงมาจาก ความตองการซือ้
ดอลลาร สรอ. /บาท ของภาคเอกชนในประเทศเพือ่
ชําระหนี้ และการรอผลการเลือกตัง้ รัฐบาลใหมทจ่ี ะ
มีขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2544 โดยสรุปคาเงินบาท
ไดปรับตัวออนลงอยางตอเนือ่ งในชวง 11 เดือนแรก
ของปแลวแข็งขึ้นเมื่อสิ้นป เนือ่ งจากผลกระทบจาก
ปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อยางไรก็ตาม
การออนตัวของคาเงินบาทเปนไปในระดับทีน่ อ ยกวา
การออนตัวของคาเงินบางสกุลในภูมภิ าค เชน เปโซ
ฟลปิ ปนส และรูเปยอินโดนีเซีย
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คาเงินบาทเทียบกับเงินสกุลในภูมิภาค
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consumer confidence เดือนพฤศจิกายนลดลงตํ่าทีส่ ดุ
ในรอบ 13 เดือน ซึง่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดเนนถึง
ความเสีย่ งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจมากกวา
ความเสีย่ งจากภาวะเงินเฟอเปนครัง้ แรกในรอบ 2 ป
ทําใหตลาดคาดวาอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ ลง
ในชวงตนปหนา เพือ่ ปองกันการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ
ยูโร

ฮองกง

ดอลลาร สรอ.
ในป 2543 คาเงินดอลลาร สรอ. เฉลี่ยทั้งป
มีคาแข็งขึ้นรอยละ 13.52 และ 0.07 เมื่อเทียบกับ
เงินยูโรและปอนดสเตอรลงิ ตามลําดับแตออ นลง
รอยละ 5.58 เทียบกับเยนญี่ปุน โดยมีคา เฉลีย่ ในปน้ี
เปน 0.923 ดอลลาร สรอ. ตอยูโร 1.51 ดอลลาร
สรอ. ตอปอนดสเตอรลงิ และ 107.8 เยนญี่ปุน
ตอดอลลาร สรอ.
ปจจัยบวกตอคาเงินดอลลาร สรอ. ในครึ่งป
แรก ไดแก พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทีย่ งั แข็งแกรง โดยมี
การประกาศทบทวนตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ประจํา
ไตรมาสที่ 4 ป 2542 เพิม่ ขึน้ จากเดิมรอยละ 6.9 ตอป
เปนรอยละ 7.3 ตอป หรือขยายตัวทั้งป 2542 คิดเปน
รอยละ 4.6 และในไตรมาสที่ 2 ของป 2543 เศรษฐกิจ
ขยายตัวรอยละ 5.2 ตอป ซึง่ สูงกวาทีต่ ลาดคาดไว
ทั้งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ถึง
6 ครัง้ นับตัง้ แตป 2542 เพือ่ ลดความไมสมดุลระหวาง
อุปสงคและอุปทานซึง่ อาจนําไปสูภ าวะเงินเฟอ โดย
ครัง้ สุดทายไดปรับเพิม่ Fed Fund rate และ Discount
rate ขึน้ รอยละ 0.5 เปนรอยละ 6.5 และรอยละ 6.0
ตามลําดับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 และยืน
อัตราดอกเบีย้ ไวทร่ี ะดับดังกลาวจนถึงสิน้ ป
อยางไรก็ตาม การขยายตัวของสหรัฐฯ ไดลดลง
อยางมาก ในไตรมาสที่ 3 โดยตัวเลขประมาณการ
GDP สําหรับไตรมาสที่ 3 ไดถกู ปรับลดลงจากเดิม
รอยละ 2.4 เปนรอยละ 2.2 นอกจากนี้ ตัวเลขทาง
เศรษฐกิจตางๆ เริม่ แสดงการชะลอตัวและดัชนี
ตลาดหลักทรัพย Nasdaq ลดลงอยางตอเนือ่ ง โดยที่

คาเงินยูโรไดออ นลงตอเนือ่ ง แตการแทรกแซง
โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไดทําใหคาเงินยูโร
แข็งขึ้นในชวงกลางปและปลายป โดย ECB ไดประกาศ
ปรับ เพิม่ อัตราดอกเบีย้ Refinancing rate ถึง 5 ครัง้
ในป 2543 โดยเพิม่ จากรอยละ 3 ในชวงตนป เปนรอยละ
4.75 ในเดือนตุลาคม โดยคณะกรรมการธนาคารกลาง
ยุโรปไดใหเหตุผลวา เนือ่ งมาจากราคานํ้ามันที่เพิ่ม
สูงขึน้ และคาเงินยูโรทีอ่ อ นลงไดเริม่ สรางแรงกดดัน
ดานเงินเฟอในกลุม ประเทศสมาชิก อยางไรก็ตาม
การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ดังกลาว มิไดสนับสนุนคาเงิน
ยูโรมากนักเนือ่ งจากตลาดไดคาดการณ (price in)
ไวลวงหนาแลว ปจจัยกดดันคาเงินยูโร ไดแก ความ
ไมเปนเอกภาพของประเทศสมาชิก และตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของเยอรมนีที่มีแนวโนมชะลอตัวตอเนื่อง
ทําใหตลาดคาดวาการฟน ตัวทางเศรษฐกิจของ
Eurozone จะชะลอลง
ปอนดสเตอรลงิ
คาเงินปอนดสเตอรลงิ มีแนวโนมออนลงตาม
คาเงินยูโร เนือ่ งจากเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
และสหภาพยุโรปมีความสัมพันธทางการคาอยาง
ใกลชิด อยางไรก็ตาม การออนตัวของคาเงินปอนด
เปนไปอัตราทีน่ อ ยกวาการออนตัวของคาเงินยูโร
สวนหนึ่งเนื่องจากวงจรเศรษฐกิจ (Business Cycle)
ที่ตางกัน ซึง่ สงผลตอระดับอัตราดอกเบีย้ ภายใน
ประเทศที่ตางกัน
เยนญี่ปุน
คาเงินเยนผันผวนทีร่ ะดับ 105-109 เยนตอ
ดอลลารสรอ. ในชวง 11 เดือนแรกของป 2543
อยางไรก็ตาม แนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
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สหรัฐฯ ซึง่ เปนตลาดสงออกสําคัญแหงหนึ่งของญี่ปุน
และการทีเ่ ศรษฐกิจญีป่ นุ ยังไมมที ศิ ทางการฟน ตัว
ที่ชัดเจน ทําใหคา เงินเยนออนลงตอเนือ่ งในชวง
ไตรมาสที่ 4 โดยคาเงินเยนออนลงมากในเดือน
ธันวาคมสวนหนึง่ เนือ่ งมาจากความนิยมของ
ประชาชนตอรัฐบาลทีล่ ดลง แมวานาย Mori นายก
รัฐมนตรีญป่ี นุ สามารถผานการลงคะแนนเสียงญัตติ
ไมไววางใจในชวงกลางเดือนธันวาคม รวมถึง
แรงกดดันจากดัชนีตลาดหลักทรัพยนเิ คอิทล่ี ดลง
อยางมากตามการลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย
ในสหรัฐฯ ในชวงปลายป โดยเงินเยนญี่ปุนออนตัว
ตอเนือ่ งไปปดทีร่ ะดับ 115 เยนตอดอลลาร สรอ.
ในวันทําการสุดทายของป ทําใหคา เฉลีย่ ในเดือน
ธันวาคมออนลงเปน 112.2 เยนตอดอลลาร สรอ.
ราคาทองคำ
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ราคาทองคํา
ในป 2543 ราคาทองคําในตลาดลอนดอน
เฉลีย่ สูงขึน้ รอยละ 0.78 จาก 277.04 ดอลลาร สรอ.
ตอทรอยเอานซ ในป 2542 เปน 279.20 ดอลลาร
ตอทรอยเอานซ โดยในระหวางป 2543 ราคาทองคํา
มีความผันผวน และไดโนมตัวตํ่าลงอยางตอเนือ่ ง
ซึง่ เปนผลจากการคาดการณในเรือ่ งของปริมาณ
ทองคําทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จากการขายทองคําของธนาคาร
กลางตางๆ ในยุโรป จึงเกิดการขายในตลาดลวงหนา
ตลอดจนมีการปดฐานะทองคํากอนวันสงมอบซึง่
ทําใหราคาทองคําผันผวนในตลาดซือ้ ขายทองคํา
ทันที ในขณะที่อุปสงคทองคําไมไดเปลีย่ นแปลง
มากนัก นอกจากนี้ การแข็งคาของดอลลาร สรอ.
เมือ่ เทียบกับคาเงินยูโรและคาเงินในภูมภิ าคเอเซีย
ทําใหผูผลิตขายทองคําออกมาสูต ลาดมากขึน้
ในขณะที่ผูซื้อในยุโรปไดลดปริมาณการนําเขา
ทองคํา เนือ่ งจากทองคํามีราคาแพงขึน้ จากผลของ
ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึง่ สงผล
ตอราคานํ้ามันดิบ
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สวนที่ 3 สรุปนโยบายและมาตรการเศรษฐกิจที่สําคัญ
3.1 มาตรการการคลัง
ในป 2543 รัฐบาลไดออกมาตรการตางๆ
ทัง้ มาตรการตอเนือ่ งและมาตรการเสริมความ
เขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพือ่ รักษาระดับ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหเปนไป
อยางตอเนือ่ ง และเพือ่ เปนตาขายรองรับความ
ปลอดภัย (Safety Net) แกระบบเศรษฐกิจ
โดยมีรายละเอียดสําคัญ ดังนี้
ก. มาตรการทีม่ ผี ลตอภาคเศรษฐกิจจริง
1. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ประกอบดวย
- ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคา
เพิ่มในอัตรารอยละ 7 ตอไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่
30 กันยายน 2544
- ยกเวนและลดหยอนภาษีเงินไดทไ่ี ด
จากการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเกษียณอายุ
(RMF) สําหรับผูที่มีเงินไดจากการจางงานหรือ
การประกอบอาชีพ การลงทุนผานกองทุนดังกลาว
อยางสมํ่าเสมออยางนอยปละครัง้ และไมนอยกวา
รอยละ 3 ของรายไดทั้งป และจะขาดการลงทุน
ไดไมเกิน 1 ป
- การกําหนดเปาหมายการเบิกจาย
เงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2544 เทากับ
รอยละ 90 ของวงเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปคิดเปนจํานวน 819.0 พันลานบาท
- การใหความชวยเหลือและสนับสนุน
การประกอบอาชีพของเกษตรกร และผูมีรายได
นอยโดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนใหกบั ธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร (2,000 ลาน
บาท) กองทุนรวมเพือ่ ชวยเหลือเกษตรกร (2,000
ลานบาท) และโครงการแกไขปญหาความยากจน
(2,925 ลานบาท)
- การใหความชวยเหลือเกษตรกร
และสมาชิกสถาบันเกษตรกรทีป่ ระสบภัยภาคใต

โดยรัฐบาลจัดสรรเงินให ธกส. จํานวน 982 ลาน
บาท เพือ่ ชดเชยทีต่ อ งงดคิดดอกเบีย้ เงินกูจ าก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเปนเวลา 2 ป
นับแตปที่ประสบภัย
2. มาตรการสงเสริมการฟนตัวของ
ภาคอสังหาริมทรัพย
- ขยายขอบขายและระยะเวลาในการ
ลดคาธรรมเนียมการโอนเหลือรอยละ 0.01 โดยให
ครอบคลุมถึงการโอนทีด่ นิ ทีไ่ มมสี ง่ิ กอสราง ทั้งนี้
ใหมีผลบังคับใชถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544
- เพิม่ คาลดหยอนดอกเบีย้ เงินกูย มื
เพือ่ ซือ้ เชาซือ้ หรือสรางอาคารทีอ่ ยูอ าศัยในการ
เสียภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาจากเดิม 10,000
เปน 50,000 บาทตอป โดยสิทธิประโยชนดังกลาว
ครอบคลุมถึงอาคารที่อยูอาศัยมากกวา 1 หลัง
หรือจะเปนกรณีกมู า refinance หนีเ้ กาก็ได โดยมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543
- ลดอัตราภาษีธรุ กิจเฉพาะสําหรับ
รายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยทเ่ี ปนทาง
การคาหรือหากําไรจากเดิมรอยละ 3.3 เหลือ
รอยละ 0.01 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544
- ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแก
ผูมีเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยภายใน 5 ป
นับแตวันที่ไดมา ซึง่ ไดถกู หักภาษีเงินได ณ ที่จาย
และภาษีธรุ กิจเฉพาะไวแลว เมื่อถึงกําหนดยืน่
รายการเสียภาษีเงินได ใหไดรับยกเวนไมตอง
นําเงินไดดงั กลาวมาคํานวณเปนเงินได ซึ่งจะเปน
ผลดีตอ ระบบธุรกิจการคาอสังหาริมทรัพย
3. มาตรการสนับสนุนการลงทุนภาค
เอกชน
- มาตรการภาษี โดยการลดอัตราอากร
ขาเขาสําหรับวัตถุดิบขั้นปฐม ปจจัยการผลิตขัน้ กลาง
สินคาทุนและสินคาอืน่ ๆ จํานวน 542 และ 73 รายการ

3.1.2
(4 กรกฎาคม 2543 และ 31 ตุลาคม 2543)
ตามลําดับ
- มาตรการปรับโครงสรางการเงิน
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
โดยจัดหาเงินกูเ พือ่ ปรับโครงสรางสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ สหกรณ
การเกษตรและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย) จากธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงิน 4.5
ลานดอลลาร สรอ. และความชวยเหลือแบบใหเปลา
จากธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงิน 3 ลานดอลลาร
สรอ. เพือ่ ปรับปรุงโครงสรางของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดยอมและบรรษัทประกันสินเชือ่
อุตสาหกรรมขนาดยอม นอกจากนี้ ไดจัดทําแผน
การใหสนิ เชือ่ และการคํ้าประกันสินเชือ่ แก SMEs
ในป 2544 รวมทัง้ ขยายบทบาทและระยะเวลาใน
การดําเนินงานของศูนยใหคําปรึกษาทางการเงิน
แกวสิ าหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และประชาชน
(ศงป.) ตอไปอีก 2 ป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2546
โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนเงินงบประมาณ
- การขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณป 2541 ไดไมเกินสิน้ ปงบประมาณ
2544 กรณีทม่ี หี นีผ้ กู พันงบประมาณทีไ่ ดรบั การ
ชวยเหลือตามมาตรการชวยเหลือผูป ระกอบอาชีพ
กอสรางและผูป ระกอบอาชีพงานอืน่ กับทางราชการ
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตรา
4. การเปดตลาดสินคานําเขาตาม
ขอผูกพันกับองคการการคาโลก
- ยกเวนอากร ลดและเพิม่ อัตราอากร
ศุลกากร เพือ่ ใหสทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรสําหรับ
สินคาเกษตรภายใตองคการการคาโลก 23 รายการ
แกราชอาณาจักรกัมพูชา
- ลดอัตราอากรใหกากถัว่ เหลืองที่
นําเขาจากประเทศสมาชิกองคการการคาโลกจาก
รอยละ 10 เหลือรอยละ 5 มีผลบังคับใชวันที่ 1
มกราคม – 31 ธันวาคม 2544 และเรียกเก็บอากร
พิเศษสําหรับขาวโพดเลีย้ งสัตวทน่ี ําเขาจากประเทศ
ที่ไมใชสมาชิกองคการการคาโลก
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5. การสงเสริมการสงออก
- ยกเวนภาษีมลู คาเพิม่ สําหรับการ
นําเขาหรือการขายทองคํา ทองคําขาว ทองขาว
เงิน และพาราเดียม เฉพาะที่ยังมิไดประกอบขึ้นเปน
ทองรูปพรรณเพือ่ การสงออก
- ยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคา
ทีน่ ํามาใชเปนวัตถุดบิ หรือสวนประกอบในการผลิต
สินคาเพือ่ การสงออก
6. การยกเวนภาษีธรุ กิจเฉพาะใหสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชนและกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การ
ศึกษาในสวนทีเ่ กีย่ วกับการประกอบกิจการโดยปกติ
เยี่ยงธนาคารพาณิชย และยกเวนอากรแสตมป
แกสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน การดําเนินกิจกรรม
ทีม่ ลี กั ษณะตองเสียอากรแสตมป
7. การยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับ
นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันทีค่ ลายกันทีผ่ ปู ระกอบ
อุตสาหกรรมไดจําหนายไปยังเรือจําหนายนํ้ามัน
กลางทะเล (Tanker) ในเขตตอเนือ่ ง (12 – 24
ไมลทะเล) เพื่อจําหนายแกชาวประมง
8. การยกเวนอากรขาเขาสําหรับนํ้ามัน
เชือ้ เพลิงทีช่ าวประมงซือ้ ในเขตตอเนือ่ งและนํ้ามัน
ที่เหลืออยูในถังใชการปกติของยานพาหนะที่นํามา
จากนอกราชอาณาจักรนัน้ เพือ่ บรรเทาความเดือดรอน
ของชาวประมง
ข. มาตรการรัฐวิสาหกิจ
1. อนุมัติแผนแปรรูปบริษัทการบินไทย
จํากัด (มหาชน) (บกท.) และแนวทางการดําเนิน
การจําหนายหุน
2. การกําหนดหลักการและแนวทาง
เพือ่ ใหรฐั วิสาหกิจนําสงกําไรจากการจําหนายหุน
เขาเปนรายไดแผนดินเพือ่ ชวยเหลือพนักงานทีไ่ ด
รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการ
กําหนดอัตราการนําสงกําไรจะพิจารณาจากฐานะ
การเงินและภาระการลงทุนขยายงานและเงินสด
ทีม่ เี พือ่ ใชในการลงทุน (Retained Income) ของ
แตละรัฐวิสาหกิจ

3.1.3
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3. การแปลงทุนขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย (ทศท.) และการสือ่ สารแหง
ประเทศไทย (กสท.) เปนหุนในรูปแบบของบริษัท
จํากัด 4 บริษัท คือ บริษัทรวมทุน (Holding
Company) บริษัทองคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย จํากัด บริษทั การสือ่ สารแหงประเทศไทย
โทรคมนาคม จํากัด และบริษทั การสือ่ สารแหงประเทศไทยไปรษณีย จํากัด

2. การอนุมตั ใิ หรฐั วิสาหกิจ 5 แหง ไดแก
การรถไฟแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การประปา
นครหลวง และการไฟฟาสวนภูมภิ าค กูเ งินจาก
แหลงเงินกูในประเทศ วงเงินรวมทัง้ สิน้ 17,010
ลานบาท เพือ่ เปนคาใชจา ยในสวนทีเ่ ปนเงินบาท
สมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศประจําป
งบประมาณ 2543

4. การปรับโครงสรางการรถไฟแหง
ประเทศไทย (รฟท.) โดยแยกกิจการของ รฟท.
ออกเปน 4 สวน คือ สวน รฟท. ซึง่ เปนรัฐวิสาหกิจ
และสวนที่จะจัดตั้งเปนบริษัทอีก 3 สวน ไดแก
สวนการเดินรถ สวนซอมบํารุงลอเลือ่ นรถไฟ และ
สวนทรัพยสนิ นอกจากนีม้ กี ารจัดตัง้ องคกรกํากับ
ดูแลอิสระเพือ่ ควบคุมดูแลการประกอบกิจการรถไฟ

3. การปรับโครงสรางหนีพ้ นั ธบัตรรัฐบาล
เพือ่ ชวยเหลือกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินทีถ่ งึ กําหนดชําระคืนวันที่ 31
สิงหาคม จํานวน 20,000 ลานบาท โดยวิธี Reopen พันธบัตรรุน เดิมรวม 2 รุน ในวงเงิน 19,836
ลานบาท และนําเงินจากกองทุนเพือ่ การชําระคืน
ตนเงินกูช ดใชความเสียหายของกองทุนเพือ่ การ
ฟน ฟูฯ จํานวน 164 ลานบาท มาชําระคืนเงินกู
ระยะสัน้ (Bridge Loan) จากธนาคารออมสิน
ทีน่ ําไปไถถอนพันธบัตรเดิมที่ถึงกําหนดชําระคืน

5. ทบทวนแผนแปรรูปบริษัท ไทยเดิน
เรือทะเล จํากัด (บทด.) เกีย่ วกับการเตรียมยุบเลิก
กิจการของ บทด. ถาหากไมสามารถหาผูส นใจ
ซือ้ หุน เพิม่ ทุนไดให บทด. สามารถขยายการดําเนิน
ธุรกิจไดอีก 1 ป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2544
เนือ่ งจากเห็นวาการดําเนินการแปรรูปโดยการ
จําหนายหุน สามัญเพิม่ ทุน บทด. ควรจะดําเนินการ
ในภาวะที่เศรษฐกิจฟนตัวแลว เพือ่ ใหภาคเอกชน
มีศักยภาพและความพรอมในการลงทุน
6. ผอนผันระยะเวลาการแปรรูปบริษทั
อินเตอรเน็ต ประเทศไทย จํากัด ทีใ่ หดําเนินการ
เพิ่มทุนโดยใหเอกชนมาถือหุนเพื่อแปรรูปใหแลว
เสร็จภายใน 2 ป ออกไปจนกวากฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจโทรคมนาคมจะมีผลบังคับใช
ค. มาตรการกอหนี้และบริหารหนี้
1. การอนุมตั ใิ หรฐั วิสาหกิจกูเ งิน
ในประเทศ เพื่อทดแทนเงินกูตางประเทศประจําป
งบประมาณ 2542 และเพือ่ ใชเปนเงินบาทสมทบ
โครงการเงินกูจ ากตางประเทศประจําปงบประมาณ
2542 (เพิ่มเติม) รวมทัง้ สิน้ 14,383 ลานบาท ไดแก
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา
สวนภูมิภาค และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย

4. การปรับปรุงแผนกอหนีจ้ าก
ตางประเทศประจําปงบประมาณ 2543 (ครั้งที่ 1)
โดยมีวงเงินเทียบเทาไมเกิน 5,000 ลานดอลลาร
สรอ. ประกอบดวยโครงการหลัก 21 โครงการ
วงเงินเทียบเทา 2,295.18 ลานดอลลาร สรอ.
โดยไมมีโครงการสํารอง นอกจากนี้ ไดมกี ารปรับ
โครงการเงินกูจากตางประเทศของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย มาเปนการกูเ งินใน
ประเทศแทน จํานวน 6 โครงการ วงเงินเทียบเทา
101.9 ลานดอลลาร สรอ.
5. แผนกอหนี้จากตางประเทศประจําป
งบประมาณ 2544 โดยมีวงเงินเทียบเทาไมเกิน
2,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวย โครงการ
รัฐบาลกูโ ดยตรง 7 โครงการ วงเงินเทียบเทา 625.7
ลานเหรียญสหรัฐ และโครงการรัฐบาลคํ้าประกัน
5 โครงการวงเงินเทียบเทา 1,140.75 ลานเหรียญ
สหรัฐ พรอมทัง้ อนุมตั ใิ นหลักการใหรฐั วิสาหกิจ
ทีม่ ภี าระหนีเ้ ปนเงินตราตางประเทศสามารถบริหาร
ความเสีย่ งในอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้
ไดเองเฉพาะในสวนทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศ
ยกเวนธุรกรรมที่มีผลกระทบตอคาเงินบาทโดยตรง

3.1.4
6. การกูเ งินเพือ่ ชดเชยการขาดดุล
งบประมาณประจําป 2544 ภายในวงเงินไมเกิน
105,000 ลานบาท อัตราดอกเบีย้ เงินกูต ามอัตรา
ตลาดและอายุตราสารไมเกิน 20 ป
7. การกูเ งินของบริษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) เพือ่ จัดหาเครือ่ งบินเพิม่ ในระหวาง
ปงบประมาณ 2544 – 2548 จํานวน 5 ลํา
ในวงเงิน 31,544 ลานบาท และใหทําการ
Refinance เงินกูเ ดิมในชวงระหวาง 5 ป เปน
วงเงิน 11,063 ลานบาท
ง. มาตรการสถาบันการเงิน
1. การออกพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการ
ชวยเพิม่ เงินกองทุนขัน้ ที่ 1 ในป พ.ศ. 2543
แกธนาคารพาณิชย จํานวน 19,920 ลานบาท
2. การออกพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการ
ชวยเพิม่ เงินกองทุนขัน้ ที่ 2 ในป พ.ศ. 2543
แกบริษัทเงินทุน 319 ลานบาท และธนาคาร
พาณิชย จํานวน 4,733 ลานบาท
3. มาตรการปรับปรุงโครงสรางหนี้
- การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะอากรแสตมปแกบริษทั บริหาร
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สินทรัพยสําหรับการโอนทรัพยสนิ กลับคืนไปยัง
สถาบันการเงิน และใหลดหยอนคาธรรมเนียม
จดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยและหองชุด
ในกรณีสถาบันการเงินรับโอนสินทรัพยกลับคืน
จากบริษทั บริหารสินทรัพยเหลือรอยละ 0.01 เปน
พิเศษ โดยมีระยะเวลาจนถึง 30 มิถุนายน 2545
- การยกเวนภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีธรุ กิจเฉพาะและอากร
แสตมปแกลกู หนีส้ ถาบันการเงินสําหรับเงินไดจาก
การโอนอสังหาริมทรัพยใหแกผอู น่ื ซึง่ มิไดเปน
เจาหนีท้ เ่ี ปนสถาบันการเงินเพือ่ นําเงินไดนน้ั ไป
ชําระหนี้ ใหแกเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน
- การขยายเวลาการยกเวนภาษี
มูลคาเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมปแก
บริษัทมหาชน จํากัด หรือบริษัท จํากัด สําหรับ
มูลคาของฐานภาษีรายรับหรือการกระทําตราสาร
ในการโอนกิจการบางสวนใหแกกนั ออกไปอีก 1 ป
ใหไปสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 พรอมทัง้ ได
ขยายเวลาการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียน
โอนอสังหาริมทรัพย สําหรับกรณีปรับปรุง
โครงสรางองคกร โดยการโอนกิจการบางสวน
ระหวางกันออกไปอีก 1 ป ใหไปสิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2544
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3.2 มาตรการการเงิน
1. มาตรการดานการพัฒนานโยบายการเงินและ
ตลาดการเงิน
1.1 การรับซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาวา
ผูขายจะซื้อคืนเพื่อเปนเงินสภาพคลองระหวางวัน
ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงวิธีการให
เงินสภาพคลองระหวางวัน และใหใชระเบียบธนาคาร
แหงประเทศไทยวาดวยการรับซื้อพันธบัตรโดยมี
สัญญาวาผูข ายจะซือ้ คืนเพือ่ เปนเงินสภาพคลอง
ระหวางวัน พ.ศ. 2543
(ประกาศลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2543 โดยมีผล
บังคับใช ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2543)
1.2 การนํารายการชําระเงินบาทที่เกิดจาก
ธุรกรรมการซือ้ ขายเงินตราตางประเทศกับ
ธนาคารแหงประเทศไทยเขาระบบบาทเนต
ธนาคารแหงประเทศไทยขอเปลี่ยนแปลงเวลา
การสงมอบเงินบาทของธนาคารพาณิชยจากเวลา
ไมเกิน 12.00 น. เปนไมเกิน 11.00 น. ตามหนังสือ
ของธนาคารแหงประเทศไทย เรือ่ ง ขอพึงปฎิบัติของ
ธนาคารพาณิชยในการซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลงวันที่ 2 กรกฏาคม 2540 ตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยและธนาคารคูคาจะนํารายการชําระ
เงินบาททีเ่ กิดจากธุรกรรมการซือ้ ขายเงินตรา
ตางประเทศเขาระบบบาทเนตแทนการใชเช็ค
ทั้งนี้ ใหรวมถึงธุรกรรมที่ไดมีการตกลงกัน
มากอนหนานี้ แตจะมีการชําระเงินกันตั้งแตวันที่
10 มีนาคม 2543 เปนตนไปดวย
(หนังสือเวียนลงวันที่ 7 มีนาคม 2543 โดยมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2543)
1.3 การแตงตัง้ สถาบันการเงินเปน
Primary Dealers
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศ
แตงตั้งสถาบันการเงิน 9 แหง เปน Primary Dealers

ประกอบดวย ธนาคารพาณิชย 8 แหง และบริษัท
หลักทรัพย 1 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการประมูล
ตราสารหนีภ้ าครัฐในตลาดแรกเปนไปตามเปาหมาย
และเพื่อเปนคูคาของธนาคารแหงประเทศไทยใน
การซือ้ ขายตราสารหนีภ้ าครัฐเพือ่ การดําเนินนโยบาย
การเงิน ตลอดจนทําหนาทีเ่ สริมสภาพคลองในตลาด
รองและชวยพัฒนาตลาดรองใหมีประสิทธิภาพ โดยมี
การเสนออัตราผลตอบแทนรับซือ้ ( two - way Quote)
ใหผูรวมตลาดทราบอยางตอเนื่อง
(ประกาศขาวธปท. ฉบับที่ 68/2543 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2543)
1.4 แนวนโยบายของธนาคารแหงประเทศ
ไทยเกี่ยวกับการประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาค
เอกชน ( Bilateral Repo ) ของสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นควรใหมีการพัฒนา
ตลาดซือ้ คืนภาคเอกชน (Private Repo Market)
เพิ่มเติมจากที่มีอยูในปจจุบันที่ธนาคารแหงประเทศไทย
โดยในระยะแรก ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนด
ขอบเขตการทําธุรกรรม เชน ใหสถาบันการเงินทําธุรกรรม
ซือ้ คืนภาคเอกชนเฉพาะในตราสารหนีภ้ าครัฐประเภท
เดียวกับตราสารทีซ่ อ้ื ขายในตลาดซือ้ คืนทีธ่ นาคารแหง
ประเทศไทย และใหทําธุรกรรมซือ้ คืนเฉพาะสกุลเงินบาท
เปนตน ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดเริ่มทําธุรกรรม
ซื้อขายพันธบัตร โดยมีสัญญาวาจะขายคืนหรือซื้อคืน
ภาคเอกชน (Bilateral Repo) ระหวางธนาคารกับไพรมารี
ดีลเลอร (Primary Dealers) แลว โดยในระยะแรกธนาคาร
ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผานทัง้ ตลาดซือ้ คืนของ
ธนาคารแหงประเทศไทย และตลาดซือ้ คืนภาคเอกชน
ควบคูกันไป สวนในระยะตอไปธนาคารจะทยอยถอนตัว
ออกจากตลาดซือ้ คืนและดําเนินนโยบายการเงินผาน
ตลาดซือ้ คืนภาคเอกชนเปนหลัก
(หนังสือเวียนลงวันที่ 25 ธันวาคม 2543 และประกาศ
ขาวธปท.ฉบับที่148/2543 และ149/2543 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2543)
1.5 การประกาศใชเปาหมายอัตราดอกเบี้ย
ภายใตกรอบนโยบายเงินเฟอ (Inflation Targeting)
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คณะกรรมการนโยบายการเงินไดประกาศ
เปาหมายอัตราดอกเบีย้ นโยบาย (Key Policy Rate)
เปนครัง้ แรก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 โดยใช
อัตราดอกเบีย้ ตลาดซือ้ คืน 14 วัน เปนอัตราดอกเบีย้
นโยบายอยูใ นระดับทีอ่ ตั รารอยละ 1.5 ตอป
นอกจากนี้ ยังไดเผยแพรรายงานแนวโนม
เงินเฟอ (Inflation Report) เปนฉบับแรกในเดือน
กรกฏาคม 2543 และฉบับที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2543
โดยที่คณะกรรมการ ฯ ยังใหคงอัตราดอกเบีย้
นโยบายไวที่รอยละ 1.5 ตอป เพือ่ เอือ้ ตอการฟน ตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
(ประกาศขาวธปท.ฉบับที่ 65/2543 ลงวันที่ 23
พฤษภาคม 2543 ฉบับที่ 85/2543 ลงวันที่ 25
กรกฎาคม 2543 และฉบับที่ 116/2543 ลงวันที่ 26
ตุลาคม 2543).
2. มาตรการดานการปริวรรตเงินตราและการ
ปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท
2.1 การขายหลักทรัพยเงินตราตางประเทศ
ตอใหลกู คาในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือเวียน
กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จะขายตอหลักทรัพย
เงินตราตางประเทศทีอ่ อกจําหนายในตางประเทศ
จะขายไดเฉพาะแกผซู อ้ื ทีเ่ ปนผูล งทุนประเภทสถาบัน
และใหชาระราคาเป
ํ
นเงินบาทเทียบเทาเทานัน้ โดยที่
ยอดขายแตละรายจะตองไมเกิน 10 ลานดอลลาร
สรอ. และวงเงินรวมของหลักทรัพยที่นํามาขายตอ
ทุกรายรวมกันจะตองไมเกิน 50 ลานดอลลาร สรอ.
ตอป
(หนังสือเวียนลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2543)
2.2 การอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพยสงเงิน
ไปลงทุนซื้อหลักทรัพยในตางประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุมัติในหลักการ
ใหบริษัทหลักทรัพย เมอรรลิ ลินช ภัทร จํากัด
สงเงินไปลงทุนซื้อหลักทรัพยในตางประเทศในวงเงิน
รวมไมเกิน 50 ลานดอลลาร สรอ. ภายใน 1 ป โดย

ใหลงทุนซื้อหลักทรัพยไดเฉพาะพันธบัตรของรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชยไทย และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ไดแก
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ธนาคารเพือ่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
ทีอ่ อกจําหนายในตางประเทศ
(ประกาศขาวธปท.ฉบับที่ 26/2543 ลงวันที่ 7
กุมภาพันธ 2543 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4
กุมภาพันธ 2543)
2.3 การระงับสิทธิการทําธุรกรรมของสถาบัน
การเงินทีด่ ําเนินการไมสอดคลองกับมาตรการ
ปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท
ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2543 เปนตนไป หาก
ธนาคารแหงประเทศไทยยังพบวาสถาบันการเงิน
ไมดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการในการจํากัด
การทําธุรกรรมทางการเงินทีเ่ ปนการปลอยสภาพคลอง
เงินบาท หรือสรางภาระผูกพันทีต่ อ งจายเงินตรา
ตางประเทศในอนาคตใหแกผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศ
โดยไมมธี รุ กิจการคาหรือการลงทุนรองรับสถาบันการเงิน
ดังกลาวจะถูกระงับสิทธิการทําธุรกรรมในตลาดซือ้ คืน
รวมทั้งอาจถูกระงับสิทธิอื่นๆ ในอนาคตดวย
(หนังสือเวียนลงวันที่ 11 สิงหาคม 2543)
2.4 การปรับปรุงแบบรายงานการซือ้ ขาย
เงินตราตางประเทศ
เพือ่ ใหการรายงานขอมูลการซือ้ ขายเงินตรา
ตางประเทศของสถาบันการเงินมีความถูกตองชัดเจน
ยิ่งขึ้น และเพือ่ ประโยชนในการดําเนินนโยบายของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารจึงไดออกหนังสือ
เวียนใหแกธนาคารพาณิชย (ไมรวมกิจการวิเทศ
ธนกิจ) ธนาคารเพือ่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศ
ไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และบริษัทเงินทุน สินเอเซีย จํากัด (มหาชน)
ขอปรับปรุงแบบรายงาน ธ.ต.3 ธ.ต.4 และแบบรายงาน
ธ.ต. 5 ดวย เพื่อใหตัวแทนรับอนุญาตดูแลใหลูกคา
จัดทํารายงานใหครบถวนโดยระบุรายละเอียดหรือ
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วัตถุประสงคของการซือ้ ขาย ฝาก ถอนเงินตรา
ตางประเทศใหตรงกับเอกสารหลักฐาน
(หนังสือเวียนลงวันที่ 12 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543
โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543)
2.5 แนวทางปฏิบตั ใิ นการรับซือ้ เงินตรา
ตางประเทศแลกเงินบาทจากผูมีถิ่นที่อยู
นอกประเทศทีม่ กี ําหนดสงมอบในวันเดียวกัน
(Value same day)
เพื่อแกไขปญหาตลาดเงินในประเทศตึงตัว
หลังจากที่เกิดปญหาขาดแคลนเงินบาทในตลาด
Offshore ที่มีผลกระทบตอระบบการชําระเงินภายใน
ประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือเวียน
ใหแกธนาคารพาณิชย ธนาคารเพือ่ การสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และบริษทั เงินทุนสินเอเซีย จํากัด
(มหาชน) ถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ธุรกรรมที่สามารถตรวจสอบไดชัดเจนวา
ผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศมีธุรกิจการคา การลงทุน
ในประเทศรองรับ (Underlying) ใหสถาบันการเงิน
สงหนังสือขออนุญาตไปยังธนาคารแหงประเทศไทย
โดยทางโทรสาร พรอมทั้งแจงรายละเอียดของ
Underlying หลังจากไดรับอนุญาตแลวใหติดตาม
หลักฐานการจายชําระเงินสงใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยในวันเดียวกัน
2) สําหรับธุรกรรมทีไ่ มมี Underlying ให
สถาบันการเงินรับซือ้ เงินดอลลารสรอ.จากผูมีถิ่นที่อยู
นอกประเทศและนํามาขายตอใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยทั้งจํานวนในวันเดียวกันและอัตราแลกเปลีย่ น
อัตราเดียวกัน ซึง่ เปนอัตราทีต่ ่ํากวาอัตราตลาด
1.20 บาทตอดอลลาร สรอ. ทั้งนี้ สถาบันการเงิน
ในประเทศตองสงรายงานการรับซือ้ เงินดอลลาร
สรอ. Value same day พรอมหลักฐานการรับซือ้
และเหตุผลใหธนาคารแหงประเทศไทยทางโทรสาร
โดยการดําเนินการในขอ 2 นี้ ใหมีผลระหวางวันที่
27-29 พฤศจิกายน 2543 เทานัน้

อนึง่ สถาบันการเงินมีหนาที่เรงรัดใหผูมีถิ่น
ที่อยูนอกประเทศหาสภาพคลองมาปดบัญชี O/D
หรือจายเงินบาทตามภาระที่มีอยูกับสถาบันการเงิน
หากผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศไมสามารถดําเนินการ
ตามกฎเกณฑปลอยใหสภาพคลองเกิน 50 ลานบาท
และพิสูจนไมไดวามี Underlying รองรับแลว สถาบัน
การเงินนั้นจะตองถูกลงโทษตามมาตรการของ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดไวโดยไมมีการ
ผอนผัน
(หนังสือเวียนลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543)
2.6 การกําหนดหลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการแลกเปลีย่ นเงิน (ฉบับที่ 8)
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือเวียน
ใหแก ธนาคารพาณิชย ธนาคารเพือ่ การสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และบริษทั เงินทุนสินเอเซีย จํากัด
เพือ่ นําสงประกาศของเจาพนักงานควบคุมการ
แลกเปลีย่ นเงิน เรือ่ ง การกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 8)
โดยใหยกเลิกความในขอ 6 ของประกาศ เรือ่ ง
การกําหนดหลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
แลกเปลีย่ นเงิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 เมษายน
2535 ที่ใหตัวแทนรับอนุญาตขาย ใหแลกเปลี่ยน
ใหกูยืม แกสว นราชการ องคการของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น หรือใหบุคคลดังกลาวถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากเงินตราตางประเทศของตนไดทกุ กรณี และ
ไดแกไขความในขอ 8 เพือ่ ใหสอดคลองกับความ
ในขอ 6 ดวยโดยไมอนุญาตใหสวนราชการ องคการ
ของรัฐบาล ฯลฯ ตามที่กลาวในขอ 6 นําเงินตรา
ตางประเทศฝากเขาบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ
(หนังสือเวียนลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 เพือ่
นําสงประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน
ลงวันที่เดียวกัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20
พฤศจิกายน 2543)
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3. มาตรการแกไขปญหาสถาบันการเงิน
3.1 การกําหนดสินทรัพยดอยคุณภาพ
และหลักเกณฑทบ่ี ริษทั บริหารสินทรัพยตอ ง
ถือปฏิบัติ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศ เรือ่ ง
การกําหนดสินทรัพยดอ ยคุณภาพและหลักเกณฑท่ี
บริษัทบริหารสินทรัพยตองถือปฏิบัติ โดยสินทรัพย
ดอยคุณภาพที่จําหนายจายโอนนั้น นอกจากจะ
หมายถึง สินทรัพยของสถาบันการเงินทีถ่ กู จัดชัน้
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรือ่ ง
สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดและสินทรัพย
ที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดลงวันที่ 24
ธันวาคม 2542 แลว ยังใหหมายถึงสินทรัพยจัดชั้น
ทีส่ ถาบันการเงินไดจําหนายออกจากบัญชีแลวและ
ทรัพยสินรอการขายที่อยูในขายตองจัดชั้น เนือ่ งจาก
มีมูลคาตลาดตํ่ากวาตนทุนดวย โดยที่บริษัทบริหาร
สินทรัพยจะตองยืน่ แผนงานการรับซือ้ หรือรับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพใหธนาคารแหงประเทศไทย
ทราบกอนทุกครั้งและจะถือครองอสังหาริมทรัพย
ทีร่ บั ซือ้ หรือรับโอนมาจากสถาบันการเงินไดเปน
ระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 10 ป
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดวิธปี ฏิบตั สิ ําหรับ
บริษัทบริหารสินทรัพยที่มีสถาบันการเงินถือหุน
เกินกวารอยละ 50 ของหุนที่จําหนายแลว โดยให
จัดทํางบการเงินรวมกับสถาบันการเงินนัน้ ตาม
มาตรฐานการบัญชี และตองนําสินทรัพยและภาระ
ผูกพันของบริษัทบริหารสินทรัพยรวมเขากับของ
สถาบันการเงินในการคํานวณอัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสีย่ ง รวมทั้งใหเปดเผยจํานวนเงินให
สินเชื่อหรือเงินใหกูยืมที่คางชําระเกินกวา 3 เดือน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และใหผูสอบบัญชี
ของสถาบันการเงินเปนผูสอบบัญชีของบริษัทบริหาร
สินทรัพยดว ย
(หนังสือเวียนลงวันที่ 7 มกราคม 2543 เพือ่ นําสง
ประกาศลงวันที่ 5 มกราคม 2543 โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2543 และ 7 มกราคม 2543
สําหรับยอหนาแรกและยอหนาหลัง ตามลําดับ)

3.2 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติสําหรับบริษัท
บริหารสินทรัพย
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือเวียน
เพือ่ ปรับปรุงหลักเกณฑสําหรับบริษัทบริหารสินทรัพย
ใหม โดยไดปรับปรุงจากหลักเกณฑเดิม มีสาระสําคัญ
สรุปไดดงั นี้
1) ปรับปรุงหนังสือเวียน เรือ่ ง ขอกําหนดเกีย่ วกับ
วิธีปฏิบัติสําหรับบริษทั บริหารสินทรัพยในประเด็น
ความหมายของราคายุติธรรมใหเปนไปตามขอกําหนด
ของแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอน
สินทรัพยทางการเงินลงวันที่ 30 สิงหาคม 2543 ของ
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย
2) ตามขอกําหนดของแนวปฏิบัติทางบัญชี
เกีย่ วกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาวขางตน ธนาคารแหงประเทศไทยจึงกําหนด
แนวทางปฏิบัติใหสถาบันการเงินที่จัดตั้ง AMC
แลวเสร็จกอนการปรับปรุงหลักเกณฑใหม หรือ
ภายหลังเกณฑใหมประกาศใช ใหแสดงความ
ประสงคมายังธนาคารแหงประเทศไทยวาประสงคจะ
โอนขายสินทรัพยในลักษณะขายขาดหรือไม เพือ่
ธนาคารแหงประเทศไทยจะไดกําหนดใหเปนไปตาม
ความประสงค
3) ปรับปรุงประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
เกีย่ วกับการกําหนดสินทรัพยดอ ยคุณภาพ และ
หลักเกณฑที่บริษัทบริหารสินทรัพยตองปฏิบัติโดยให
สถาบันการเงินโอนขายสินทรัพยใหแก AMC ไดโดย
ไมตองรอใหดอยคา และ AMC สามารถนําโครงการ
อสังหาริมทรัพยที่ไดรับซื้อหรือรับโอนมาและที่ไดรับ
จากการชําระหนี้ซึ่งกอสรางคางไวไปพัฒนาตอให
เสร็จได แตไมรวมถึงการนําทีด่ นิ เปลาไปพัฒนาตอ
เปนตน
อนึง่ ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือ
เวียนขอความรวมมือจากบริษัทบริหารสินทรัพย
เพื่อยินยอมใหผูตรวจการธนาคารพาณิชยที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยแตงตั้งตามกฎหมายการธนาคาร
พาณิชย หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ธนาคารแหง
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ประเทศไทยแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุนฯ เขาตรวจสอบฐานะผลการดําเนินงาน
ตลอดจนเอกสารหลักฐานตางๆ ภายในอาคาร
สถานทีท่ ําการของบริษัทบริหารสินทรัพยไดตามควร

(ประกาศขาว ธปท.ฉบับที่ 43/2543 โดยมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2543)

(หนังสือเวียนลงวันที่ 6 ตุลาคม 2543 และหนังสือ
เวียนเพือ่ นําสง เรือ่ ง ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
สําหรับบริษัทบริหารสินทรัพย และประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย เรือ่ ง การกําหนดสินทรัพย
ดอยคุณภาพและหลักเกณฑทบ่ี ริษทั บริหารสินทรัพย
ตองถือปฏิบัติ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 )

ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศขาว
ธนาคารเพื่อแจงใหทราบวา คณะกรรมการจัดการ
กองทุนไดมีมติใหบริษัทเงินทุนเกียรตินาคินเปน
ผูช นะการประมูลหุน ในราคา 1,385 ลานบาท ซึง่
สูงกวาราคาตามบัญชีของบริษัทเงินทุนรัตนทุน
ณ สิน้ ป 2542 อยู 153 ลานบาท และไดลงนาม
ในสัญญาซื้อขายแลวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2543

3.3 การอนุญาตใหบริษทั เงินทุนประกอบ
ธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาแบบลีสซิ่ง อันเนือ่ ง
มาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (ฉบับที่ 2)

(ประกาศขาวธปท. ฉบับที่ 41/2543 ลงวันที่ 17
มีนาคม 2543)

ทางการไดอนุญาตใหบริษัทเงินทุนประกอบ
ธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาแบบลีสซิ่ง อันเนือ่ งมาจาก
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ (ฉบับที่ 2) ซึ่งไดขยาย
ระยะเวลาในการอนุญาตออกไปอีก 2 ป โดยใหสิ้นสุด
วันที่ 31ธันวาคม 2544 (เดิมสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2542) เพื่อใหสอดคลองกับมติของคณะรัฐมนตรีที่ให
ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษีอากร และคาธรรมเนียมในการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้
(หนังสือเวียนลงวันที่ 6 มกราคม 2543 เพือ่ นําสง
ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 29 ธันวาคม 2542
โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543)
3.4 การเลิกบริษทั เงินทุนไทยแคปตอล
จํากัด
ตามทีก่ ระทรวงการคลังไดมีคําสั่งแตงตั้ง
สํานักงานปตเิ สวีเปนผูช ําระบัญชีของบริษัทเงินทุน
ไทยแคปตอลตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2543 เปนตนไป
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดออกประกาศเพื่อแจง
ใหแกผูฝากเงิน เจาหนี้ ลูกหนี้และผูมีสวนเกี่ยวของ
กับบริษัทเงินทุนไทยแคปตอลใหทราบวากองทุน
เพือ่ การฟน ฟูฯ จะจายเงินใหแกผูฝากเงินและเจาหนี้
ของบริษัท ตามขอบังคับวาดวยการประกันผูฝากเงิน
และเจาหนีข้ องสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540

3.5 การขายหุน ของบริษทั เงินทุนรัตนทุน

3.6 อสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมาจาก
การชําระหนี้
ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหสถาบัน
การเงิน (ไมรวมกิจการวิเทศธนกิจ) ถือปฎิบัติในการ
ดําเนินการลดยอดอสังหาริมทรัพยรอการขายทีไ่ ดรบั
มากอนวันที่ 1 มกราคม 2540 ใหหมดไป ตาม
หลักเกณฑตางๆ ที่กาหนดไว
ํ
ในประกาศ โดยให
เสนอแผนการทีจ่ ะทยอยลดยอดอสังหาริมทรัพย
รอการขายเปนเวลาไมเกิน 5 ป หากธนาคารแหง
ประเทศไทยมิไดทักทวงภายใน 30 วันนับจากวันที่
ไดรับแผนใหถือวาธนาคารอนุญาตใหตามแผนที่
เสนอมา
(หนังสือเวียนลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2543)
3.7 การปรับปรุงโครงสรางหนีข้ องลูกหนี้
SMEs ที่เปน NPL ที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือเวียน
ใหแกสถาบันการเงิน (ไมรวมกิจการวิเทศธนกิจ)
แจงใหทราบวา คณะกรรมการเพือ่ สงเสริมการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดพิจารณาและเห็นชอบตาม
โครงการการปรับปรุงโครงสรางหนีข้ องลูกหนี้ SMEs
ทีเ่ ปน NPL ที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้
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1) ตองเปนลูกหนี้ SMEs (ที่มีขนาดสินทรัพย
ถาวรสุทธิไมเกิน 200 ลานบาท) ทีเ่ ปน NPL ซึ่งมี
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจซึง่ ไดดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดและไดลงนามในสัญญา
การปรับปรุงโครงสรางหนีแ้ ลว
2) สินเชื่อใหมที่ให จะเนนเฉพาะเงินทุน
หมุนเวียนในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท โดยคิด
ดอกเบีย้ ในอัตรา MLR หรือ MOR โดยที่บรรษัท
ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
จะคํ้าประกันสินเชือ่ ใหมในสัดสวนรอยละ 75
และสถาบันการเงินจะเฉลีย่ ความเสีย่ งในอัตรา
รอยละ 25
3) อายุโครงการไมเกิน 2 ปนับแตวันที่ 7
เมษายน 2543 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2545
อนึง่ เมือ่ สถาบันการเงินไดปรับปรุงโครงสราง
หนี้และใหลูกหนี้ SMEs ลงนามในสัญญาการปรับ
ปรุงโครงสรางหนี้เรียบรอยแลว ใหสถาบันการเงินจัด
ชัน้ ลูกหนี้ SMEs นัน้ เปนลูกหนีช้ น้ั ปกติไดทนั ที
(หนังสือเวียนลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 โดยมีผล
บังคับใช 7 เมษายน 2543 – 6 เมษายน 2545)
3.8 การซื้อหรือมีหุนในบริษัทจํากัด
เกินอัตราทีก่ ฏหมายกําหนด
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือเวียน
เรื่องการซื้อหรือมีหุนในบริษัทจํากัดเกินอัตราที่
กฎหมายกําหนด ดังนี้
1) ใหสถาบันการเงิน (รวมสํานักงานวิเทศ
ธนกิจ) ถือหุนในบริษัทจํากัดซึง่ เปนลูกหนีไ้ ดเกิน
รอยละ 10 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท
เฉพาะกรณีการไดหนุ นัน้ มาจากการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย
2) ใหบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
มีเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ทั้งหมด มีมลู คารวมกันเกินกวารอยละ 60 ของเงิน

กองทุนได เฉพาะกรณีเงินลงทุนในหลักทรัพยสว นที่
เกินนัน้ เปนหุน ทีไ่ ดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย สวน
ธนาคารพาณิชย (รวมสํานักงานวิเทศธนกิจ) และ
บริษัทเครดิตฟองซิเอรใหถือหุนในบริษัทจํากัด
ทั้งหมดมีมูลคารวมกันเกินกวารอยละ 20 ของเงิน
กองทุนได เฉพาะกรณีหนุ สวนทีเ่ กินนัน้ เปนหุน ทีไ่ ด
มาจากการปรับปรุงโครงสรางหนีต้ ามหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
3) สถาบันการเงิน (รวมสํานักงานวิเทศธนกิจ)
ที่มีหุนเกินจํานวนดังกลาว ตองลดสัดสวนลงใหเหลือ
ตามที่กฎหมายกําหนดในทันทีที่สามารถทําไดโดย
ไมกอ ใหเกิดผลขาดทุนแกสถาบันการเงิน แตตอง
ไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2547
(หนังสือเวียนลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ใหแก
ธนาคารพาณิชยและสํานักงานวิเทศธนกิจและ
หนังสือเวียนลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ใหแกบริษัท
เงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพยและบริษัทเครดิต
ฟองซิเอร)
3.9 หลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกัน
ของสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือเวียน
ใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติ โดยขยายคํานิยามของ
ผูป ระเมินราคาอิสระ ใหหมายความรวมถึงที่ปรึกษา
ทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เฉพาะในกรณีทต่ี อ งประเมินราคาหุน ทีอ่ ยูน อกตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือนอกศูนยซอ้ื ขาย
หลักทรัพย และไดขยายระยะเวลาที่กาหนดให
ํ
สถาบันการเงินตองใชผปู ระเมินราคาอิสระในการ
ประเมินราคาหลักประกันออกไปอีก 1 ป
สําหรับสถาบันการเงินที่มีเงินกองทุนตั้งแต
8,000 ลานบาทขึน้ ไป ตองประเมินราคาหลักประกัน
โดยใชผูประเมินราคาอิสระตั้งแตป 2545 เปนตนไป
นอกจากนี้ ไดกําหนดใหบริษัทบริหารสินทรัพย
จัดทํานโยบาย วิธีการ และขัน้ ตอนเกีย่ วกับการ
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ปรับปรุงโครงสรางหนีแ้ ละการประเมินมูลคา
หลักประกัน เสนอใหคณะกรรมการของบริษทั บริหาร
สินทรัพยพิจารณาอนุมัติกอนจัดสงใหธนาคาร
แหงประเทศไทยพิจารณาอนุมัติ โดยที่ ทั้งนโยบาย
วิธีการ และขั้นตอนดังกลาวอาจจะเหมือนกับของ
สถาบันการเงินทีเ่ ปนผูจ ดั ตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย
ก็ได
(หนังสือเวียนลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 และวันที่ 28
ธันวาคม 2543)
3.10 หลักเกณฑการใชบุคลากรรวมกับ
บุคคลอืน่
ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นสมควรเพิ่มเติม
หลักเกณฑ การใชบุคลากร สถานที่ อุปกรณและ
บริการตางๆ ใหธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน
และบริษัทเครดิตฟองซิเอรถือปฏิบัติเพิ่มขึ้น โดยมี
หลักเกณฑและเงือ่ นไข ดังตอไปนี้
1) ใหใชเจาหนาที่ผูทําหนาที่ติดตามและ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ ซึง่ ไดปรับปรุง
โครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย ทัง้ ทีเ่ ปนลูกหนีร้ ายเดียวกันและ
ไมใชรายเดียวกันรวมกับบุคคลอื่นได
2) ตองมีระเบียบปฏิบัติควบคุมดูแลบุคลากร
ที่ใชรวมกับผูอื่นและผูที่เกี่ยวของไมใหมีการนําขอมูล
ของลูกหนี้ไปใชเพื่อประโยชนใดๆ โดยมิชอบ และให
มีการดูแลปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวโดยเครงครัด
รวมทั้งมีบทกําหนดในการลงโทษ
3) ตองควบคุมดูแลบุคลากรที่ใชรวมกับบุคคล
อื่นใหปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ รวมทั้งลูกหนี้
จะตองไดรับขอมูลที่ชัดเจนวาบุคลากรดังกลาวกําลัง
ทํางานใหแกบุคคลใด เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด
จากการทีบ่ คุ ลากรนัน้ ทํางานใหบคุ คลอืน่ เกินกวา
1 แหง เพือ่ ปองกันความสับสนตลอดจนตองกําหนด
ตัวบุคคลผูร บั ผิดชอบ หากเกิดความเสียหายแก
ลูกหนี้โดยที่ลูกหนี้ไดใชความระมัดระวังตามปกติ
วิสัยที่พึงปฏิบัติแลว

(หนังสือเวียนและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม
2543)
3.11 ขอบเขตการประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศ เรือ่ ง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการประกอบ
กิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชยฉบับใหม
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ใหกิจการวิเทศธนกิจสามารถมีสินทรัพย
เปนเงินบาทไวในประเทศไทย ซึง่ เปนเงินลงทุน
ในหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ไดทั้งโดยทางตรงหรือทางออม อันเนือ่ งมาจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย
2) กิจการวิเทศธนกิจสามารถลงทุนในหุน
สามัญ หุนบุริมสิทธิ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน
ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ทั้งโดย
ทางตรงหรือทางออม อันเนือ่ งมาจากการปรับ
โครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย
(หนังสือเวียนลงวันที่ 12 มิถุนายน 2543 เพือ่ นําสง
ประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2543 โดยมีผลบังคับใช
14 มิถุนายน 2543)
4. มาตรการสินเชื่อ
4.1 หลักเกณฑการใหสินเชื่อที่อยูอาศัย
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือเวียน
ใหแกสถาบันการเงิน โดยไดกําหนดหลักเกณฑใหม ดังนี้
1) ใหสถาบันการเงินปดประกาศอัตราดอกเบีย้
สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย ใหลูกคาทราบเปนการทั่วไปอยาง
ชัดเจนและเปดเผย ณ ที่ทาการของสถาบั
ํ
นการเงิน
โดยใหระบุรายละเอียด รวมทั้งจัดทําตารางประมาณการ
ผอนชําระเงินเพื่อใหลูกคาทราบกอนตัดสินใจใชบริการ
2) ในกรณีทล่ี กู คาทําสัญญาเปนสินเชือ่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวรวมถึงผูที่เปลี่ยนจากอัตรา
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ดอกเบีย้ คงทีม่ าเปนอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว ใหสถาบัน
การเงินพิจารณาดําเนินการขยายระยะเวลาการ
ผอนชําระแทนการปรับเพิม่ เงินงวดเปนลําดับแรก
หากมีความจําเปนตองปรับเพิ่มเงินงวด และเงินงวด
ที่ชาระยั
ํ งพอชําระดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ ได ใหสถาบัน
การเงินปรับเพิม่ เงินงวดไดปล ะไมเกิน 1 ครัง้ และ
ไมเกินรอยละ 10 ของเงินงวดทีล่ กู คาผอนชําระ
ถาเงินงวดไมคุมกับดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น ใหสถาบัน
การเงินปรับเงินงวดสูงขึน้ ไดเทากับดอกเบีย้ ทีจ่ ะตอง
จายในแตละครั้งที่มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ทางการเงินและประวัตขิ องลูกคาทีส่ ถาบันการเงิน
แกนติ บิ คุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจขอมูลเครดิต รวมทั้ง
ใหสามารถเปดเผยขอมูลเครดิตนั้นใหแกสถาบัน
การเงินที่รวมเปนสมาชิกดวย

สําหรับลูกคาทีท่ ําสัญญาเปนสินเชือ่ อัตรา
ดอกเบีย้ คงทีเ่ ปลีย่ นทุก 3 ปหรือ 5 ปตลอดอายุ
สัญญา เมือ่ ครบกําหนดการปรับเพิม่ เงินงวดอาจปรับ
เพิม่ เกินรอยละ 10 ของเงินงวดที่ผอนชําระอยูเ ดิมได

4.4 ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายของเงินใหสินเชื่อที่ใชคํานวณ
การปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขในการอนุญาตใหธนาคาร
พาณิชยเปดสาขา (เงือ่ นไขขอ 6)

(หนังสือเวียนและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 มกราคม
2543)
4.2 การขยายความอนุเคราะหทางการเงิน
แกวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอม (SMEs)
ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นสมควรขยาย
ความอนุเคราะหทางการเงินแก SMEs ภาคการคา
การใหการบริการ และการรับจางทําของ จากเดิม
ที่ใหเฉพาะภาคการผลิตเทานั้น นอกจากนี้ ยังให
ความอนุเคราะหทางการเงินในรูปของเงินทุน
หมุนเวียนแก SMEs ที่เขาโครงการปรับโครงสราง
หนี้และไดลงนามในสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลว
สําหรับวงเงินที่ธนาคารจะใหกูยืมแก SMEs นัน้
ไดปรับเพิ่มขึ้นจาก 42,000 ลานบาท เปน 51,000
ลานบาท
(ประกาศขาวธปท. ฉบับที่ 46/2543 ลงวันที่ 30
มีนาคม 2543)
4.3 ขอความรวมมือในการขอความ
ยินยอมจากลูกคาเพื่อเปดเผยขอมูลเครดิต
แกนติ บิ คุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจขอมูลเครดิต
ธนาคารแหงประเทศไทยขอความรวมมือจาก
สถาบันการเงินใหขอความยินยอมจากลูกคาเพื่อ
เปดเผยขอมูลเครดิตของลูกคา ซึง่ ไดแก ขอมูล

อนึง่ สถาบันการเงินจะตองนําขอมูลนั้นไปใช
เพื่อประโยชนในการวิเคราะหการใหสินเชื่อหรือ
การใหกูยืมเทานั้นหามนําไปใชประโยชนในทางอื่น
โดยมิชอบ
(หนังสือเวียนลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2543)

ธนาคารแหงประเทศไทยไดซักซอมความเขาใจ
เกีย่ วกับการคํานวณเงินใหสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ 6 ที่ใหธนาคารพาณิชย
ซึ่งเปดสาขาในสวนภูมิภาคตองใหสินเชื่อไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ของเงินฝากที่ไดจากภูมิภาคนั้น วาให
นับรวมเงินใหสินเชื่อที่ถูกจัดชั้นเปนหนี้สงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารพาณิชยตัดออกจากบัญชี เนือ่ งจากไดกนั
เงินสํารองครบถวนแลว เขาไปในการคํานวณดวย
(หนังสือเวียนลงวันที่ 21 สิงหาคม 2543)
4.5 การปฎิบัติเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ
การกอภาระผูกพัน การลงทุนในหลักทรัพย
และการขายสินทรัพยของธนาคารพาณิชย
ธนาคารแหงประเทศไทยขอใหธนาคารพาณิชย
ทบทวนขอกําหนดเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบและ
หลักเกณฑในการใหสนิ เชือ่ การกอภาระผูกพัน การ
ลงทุนในหลักทรัพยและการขายหลักทรัพย โดยใหมี
การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน
ตลอดจนมีกระบวนการบริหารความเสีย่ ง เชน การให
สินเชือ่ และการกอภาระผูกพันใหกําหนดในเรือ่ ง
ประเภทและสัดสวนของวงเงินใหสินเชื่อโดยรวม
และการกอภาระผูกพันแกภาคเศรษฐกิจตางๆ หรือ
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ประเภทธุรกิจที่อยูในภาคเศรษฐกิจนั้น เพื่อมิใหเกิด
การกระจุกตัวของสินเชือ่ และการกอภาระผูกพัน
นอกจากนี้ ยังใหกําหนดผูร บั ผิดชอบงานความ
เสี่ยงทางเครดิตแยกจากบุคคลอื่นโดยรับผิดชอบการ
พิจารณาสินเชือ่ และการกอภาระผูกพันกอนนําเสนอ
ผูมีอํานาจอนุมัติ สวนการลงทุนในหลักทรัพยใหมี
ขอกําหนดในเรือ่ งผูร บั ผิดชอบและขัน้ ตอนตางๆ
รวมถึงขั้นตอนการจายเงินและการรับเงิน การรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพยที่ไดรับอนุมัติแลวเชนเดียวกับ
การใหสินเชื่อ เปนตน
(หนังสือเวียนลงวันที่ 16 สิงหาคม 2543)
4.6 ยกเลิกการจัดทําเปาหมายการใหสินเชื่อ
แกภาคเศรษฐกิจตางๆ
ธนาคารแหงประเทศไทย เห็นควรใหธนาคาร
พาณิชยยกเลิกการจัดทําเปาหมายการใหสินเชื่อแก
ภาคเศรษฐกิจตางๆ ตั้งแตงวดเดือนมิถุนายน 2544
เปนตนไป และใหรายงานเฉพาะผลการใหสินเชื่อ
ดังกลาวเปนรายเดือน โดยไมตองเปรียบเทียบกับ
เปาหมายประจําปดังที่เคยปฏิบัติตามแบบรายงาน
เดิม เริ่มตั้งแตขอมูลเดือนมกราคม 2544 เปนตนไป
(หนังสือเวียนลงวันที่ 12 กันยายน 2543)
4.7 การใหบริการบัตรเครดิต
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือเวียน
ใหธนาคารพาณิชยปรับปรุงในเรื่องการใหบริการ
บัตรเครดิตและไดรวบรวมหลักเกณฑในหนังสือเวียน
ฉบับกอนใหมารวมอยูในหนังสือเวียนฉบับเดียวกันนี้
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1) ปรับปรุงหลักเกณฑเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ อง
ผูถือบัตรหลักในการออกบัตรใหม ตองมีรายไดทั้งสิ้น
ไมตํ่ากวา 180,000 บาทตอป และมีอายุไมตํ่ากวา
22 ป (จากเดิมตองมีรายไดไมตํ่ากวา 240,000 บาท
ตอป)

2) ปรับปรุงหลักเกณเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ อง
ผูถือบัตรเสริมใหมีอายุไมตํ่ากวา 18 ป (จากเดิม
ไมตํ่ากวา 22 ป)
3) การผอนชําระหนี้บางสวน ที่กาหนดให
ํ
ผูถือ
บัตรตองชําระขั้นตํ่าในแตละงวดอยางนอยรอยละ 10
ของยอดสินเชือ่ คงคาง ตองไมตํ่ากวางวดละ 2,000
บาท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2544 เปนตนไป แตได
ผอนผันใหผถู อื บัตรรายเกาทีส่ มัครกอนวันที่ 1
มกราคม 2541 ผอนชําระแตละงวดในอัตรารอยละ 5
ของยอดสินเชื่อคงคางทั้งสิ้นแตตองไมตํ่ากวา 1,000
บาท ตอไปไดอกี 1 ป
(หนังสือเวียนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543)
5. มาตรการกํากับและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
5.1 การดํารงเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศ เรือ่ ง
การดํารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย สาขา
ธนาคารตางประเทศและบริษัทเงินทุน โดยกําหนด
ใหเงินใหสินเชื่อ หรือเงินลงทุนในบริษทั บริหาร
สินทรัพยทก่ี องทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินถือหุนเต็มจํานวน รวมถึงเงินให
สินเชือ่ ซึง่ นิตบิ คุ คลดังกลาวรับรอง รับอาวัลหรือ
คํ้าประกัน หรือเงินใหสินเชื่อที่มีตราสารที่ออกโดยนิติ
บุคคลดังกลาวเปนประกัน รวมทั้งดอกเบี้ยคางรับมี
นํ้าหนักความเสี่ยงเทากับศูนย (ไมนับรวมกรณีบริษัท
บริหารสินทรัพยเอกชนทีก่ องทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
ไมไดถือหุนเต็มจํานวน)
(หนังสือเวียนลงวันที่ 10 มีนาคม 2543 เพือ่ นําสง
ประกาศลงวันที่ 2 มีนาคม 2543 โดยมีผลบังคับใชตั้ง
แตวันที่ 17 มีนาคม 2543)
5.2 สินทรัพยทไ่ี มมรี าคาหรือเรียกคืนไมได
และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืน
ไมได
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศ เรือ่ ง
สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดและสินทรัพย
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ที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได มีสาระ
สําคัญ ดังนี้

ในเขตอําเภอรอบนอกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคําขอ
ทั้งหมด

1) ขยายระยะเวลาในการประเมินราคาหรือ
ตีราคาอสังหาริมทรัพยจากทุก 6 เดือนเปนทุก 12
เดือน โดยสถาบันการเงินตองกันเงินสํารอง 100 %
สําหรับผลตางของราคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคา
ทีไ่ ดจากการประเมินราคาหรือตีราคาในทันที

2) หลักเกณฑการยืน่ ขอปดสาขา จะตองยื่นขอ
อนุญาตตอธนาคารแหงประเทศไทยอยางนอย 45
วันลวงหนากอนปดทําการ และหากไมไดรับการ
ทักทวงภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นก็ใหสามารถ
ดําเนินการปดสาขาได โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา
เชน ตองมีสาขาธนาคารออมสิน หรือธนาคารอาคาร
สงเคราะห หรือธนาคารพาณิชยเหลืออยูใ นอําเภอ
หรือกิง่ อําเภอนัน้ อยางนอย 1 แหง ยกเวน อําเภอ
หรือกิง่ อําเภอที่ไมมีสาขาธนาคารพาณิชยในวันที่ 1
มกราคม 2543 ฯลฯ

2) การเลือกใชวธิ กี ารประเมินราคาหรือการ
ตีราคาอสังหาริมทรัพยทไ่ี ดมาจากการชําระหนี้หรือ
ซือ้ จากการขายทอดตลาด ใหสถาบันการเงินใชวิธี
การประเมินราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยแตละแปลง
ที่มีราคาตามบัญชีตั้งแต 5 ลานบาทขึน้ ไป (รวมทั้ง
อสังหาริมทรัพยหลายแปลงที่ไมสามารถแยก
จําหนายจากกันไดหากมีราคารวมกันตั้งแต 5 ลาน
บาทขึ้นไป) สวนอสังหาริมทรัพยที่มีราคาตํ่ากวา
5 ลานบาท จะใชวิธีการตีราคาหรือการประเมินราคา
ก็ได
3) สําหรับสินทรัพยอน่ื ทีเ่ ปนเงินลงทุนใน
หลักทรัพย ใหสถาบันการเงินกันเงินสํารองเปนราย
หลักทรัพยเฉพาะหลักทรัพยที่มีราคาทุนสูงกวาราคา
ตลาดหรือราคายุติธรรม โดยใหกนั เงินสํารองเฉพาะ
สวนที่เปนผลตางของราคาตามบัญชีที่สูงกวาราคา
ตลาดหรือราคายุติธรรม
(หนังสือเวียนลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เพือ่ นําสง
ประกาศลงวันที่ 17 มีนาคม 2543 โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543)
5.3 ปรับปรุงเกณฑการยื่นขอเปดสาขายอย
และการปดสาขาของธนาคารพาณิชย
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือเวียน
ใหแก ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ
ปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาเปดสาขายอยและ
การปดสาขาของธนาคารพาณิชย สรุปได ดังนี้
1) หลักเกณฑการเปดสาขายอย ใหยื่นคําขอ
ไดตลอดเวลาจากเดิมที่ใหยื่นคําขอไดปล ะครัง้
พรอมทั้ง ไดยกเลิกเงือ่ นไขทีก่ ําหนดใหธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญลําดับที่ 1-4 ตองยืน่ เปดสาขายอย

(หนังสือเวียนและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14
กุมภาพันธ 2543)
5.4 การใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ต
(internet) ในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย บริษทั เงินทุน และบริษทั เครดิตฟองซิเอร
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศเรือ่ ง
การใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ต (internet) ในการ
เผยแพรขอ มูลขาวสารของสถาบันการเงินในลักษณะ
ของการโฆษณาหรือเผยแพรธุรกิจ ที่ใหบริการเปน
การทั่วไปหรือใหแกลูกคารายหนึ่งรายใดไดโดย
ไมตองขออนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย แต
ในกรณีการทําธุรกรรมหรือนิตกิ รรมใดๆ รวมทั้งการ
โอนเงินหรือรับโอน หรือการปฏิบตั อิ น่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับธุรกรรมหรือนิตกิ รรมนัน้ ๆ จะตองไดรับอนุญาต
จากธนาคารแหงประเทศไทยกอน
อนึง่ ในการขออนุญาตใหสถาบันการเงิน
แจงรายละเอียดตามที่กาหนดไว
ํ
ดว ย เชน มาตรการ
ดูแลความปลอดภัยของระบบและขอมูล เปนตน
รวมทั้งพรอมที่จะอธิบายหรือชี้แจงเพิ่มเติมและ
ปฏิบัติตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งการ
ตอมา ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศ
เพิม่ เติมเกีย่ วกับการใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ต
(Internet) ในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
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1) การใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet)
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยหรือธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธนาคารพาณิชย ที่ไดรับอนุญาตจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน
ดําเนินการ
สําหรับธนาคารพาณิชยทไ่ี ดรบั อนุญาตไปแลว
ตามประกาศฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542 ให
สามารถใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตไดภายใน
ขอกําหนดของประกาศฉบับนี้ทันที สวนธนาคาร
พาณิชยที่ยื่นคําขอตามที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้
ใหมผี ลเปนการอนุญาตเมือ่ พนกําหนด 60 วันนับแต
วันยื่นคําขอ เวนแต จะมีขอทักทวงจากธนาคารแหง
ประเทศไทย
2) เมือ่ ธนาคารพาณิชยไดรบั อนุญาตแลว
ตองใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตในการประกอบ
ธุรกิจภายในขอบเขตที่จํากัด เชน ธนาคารพาณิชย
สามารถแสดงเครื่องหมายการคา (Logo) หรือ
ขอความของธุรกิจอื่นบน Web Site ของธนาคาร
พาณิชย เพือ่ อํานวยความสะดวกใหลูกคาผูใชบริการ
ได ฯลฯ
3) การคิดคาธรรมเนียมในการใหบริการจาก
ลูกคาผูใชบริการธนาคารพาณิชยตองจัดใหเปนไป
ตามกลไกตลาดเพือ่ กอใหเกิดการแขงขันและตอง
คํานึงถึงความเปนธรรมตอลูกคา
(ประกาศขาวธปท.ฉบับที่ 27/2543 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ 2543 หนังสือเวียนลงวันที่ 10 กุมภาพันธ
2543 เพือ่ นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทยลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2542 สําหรับธนาคารพาณิชย และ
ประกาศกระทรวงการคลังเมือ่ วันที่ 27 มกราคม
2543 สําหรับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพย โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ
2543 และหนังสือเวียนลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543
เพือ่ นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่ 9
พฤศจิกายน 2543 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16
พฤศจิกายน 2543)

5.5 การกําหนดใหธนาคารพาณิชย
ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการรับฝากเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดให
ธนาคารพาณิชยปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการรับฝากเงิน มีสาระ
สําคัญ โดยธนาคารพาณิชยตองใหผูฝากเงินแจง
ขอมูลเกีย่ วกับตนเองอยางละเอียดในแบบรายการ
คําขอเปดบัญชีเงินฝาก เชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู
ปจจุบัน อาชีพ สถานทีท่ างาน
ํ
และสถานทีท่ ส่ี ะดวก
ในการติดตอ และถาเปนนิตบิ คุ คลตองมีขอ มูล
เกี่ยวกับประเภทธุรกิจหรือวัตถุประสงคของผูฝากเงิน
ทั้งนี้ ในการเปดบัญชีเงินฝากผูฝากจะใชนามแฝง
หรือใชชื่อปลอมไมได
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยตอ งเรียกสําเนาเอกสาร
หลักฐานทีใ่ ชประกอบการขอเปดบัญชีเงินฝากและ
ตองเก็บรักษาเอกสารหลักฐานไวไมนอ ยกวา 5 ป
ตอมา ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศ
ผอนปรนใหธนาคารพาณิชยปฎิบัติในเรื่องการ
รับฝากเงิน ตามขอเสนอขอปรับปรุงแกไขของ
สมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารตางชาติ
โดยไดผอ นปรนใหในกรณีทผ่ี ฝู ากเปนบุคคลธรรมดา
ตองมีเอกสารอยางนอยเปนเอกสารทีร่ ะบุเลขประจํา
ตัวประชาชน สวนผูฝากที่มิใชสัญชาติไทยสามารถ
ใชหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
ได ฯลฯ และในเรือ่ งการจัดเก็บรักษาเอกสารหรือ
สําเนาเอกสารไดผอ นปรนใหเก็บไวในสถานที่
ปลอดภัย ณ ธนาคารพาณิชยได แทนที่จะเก็บไวใน
หองมั่นคง สวนการดําเนินการตอผูฝ ากเงินอยูแ ลว
กอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช ใหธนาคาร
พาณิชยตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศภายใน
6 เดือนนับแตวันบังคับใช โดยผอนปรนใหมีขอ
ยกเวน สําหรับบัญชีเงินฝากที่ไมมีการเคลื่อนไหว
และธนาคารพาณิชยไดแจงทางจดหมายลงทะเบียน
ใหผูฝากดําเนินการแลว
(ประกาศลงวันที่ 7 เมษายน 2543 โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2543 และหนังสือเวียน
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2543 เพือ่ นําสงประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทยลงวันที่ 22 สิงหาคม 2543 โดยมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2543)
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5.6 การกําหนดอัตราสวนการใหกยู มื เงิน
หรือลงทุน หรือกอภาระผูกพันหรือจายเงิน
ตามภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดกับ
เงินกองทุนของบริษทั เงินทุน
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศ
เรือ่ ง การกําหนดอัตราสวนการใหกูยืมเงิน หรือลงทุน
หรือกอภาระผูกพัน หรือจายเงินตามภาระผูกพันเพื่อ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดกับเงินกองทุนของบริษัทเงินทุน
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ปรับปรุงวิธีการนับลูกหนี้รายใหญในการ
ใหกูยืมดวยการรับซื้อ ซือ้ ลด หรือรับชวงซื้อลดตั๋วเงิน
โดยแยกประเภทของตั๋วเงินออกเปนตั๋วเงินที่มีคุณภาพ
และตั๋วเงินที่ไมเขาขายเปนตั๋วเงินที่มีคุณภาพ
2) กําหนดนิยามของตั๋วเงินที่มีคุณภาพ
เชน ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่สั่งจายหรือ
ออกโดยบริษัทจํากัด ซึง่ ไดรบั การจัดอันดับความ
นาเชื่อถือตั้งแตระดับ AA ขึ้นไป หรือตั๋วแลกเงิน
ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ AA
ขึ้นไป โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือทีไ่ ดรบั
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3) ขยายนิยามของภาระผูกพันใหหมาย
รวมถึงการรับประกันการจําหนายตราสารแสดงสิทธิ์
ในหนี้ และตราสารทุนแบบรับประกันทั้งจํานวน
(Firm Underwriter)
(หนังสือเวียนลงวันที่ 26 มิถุนายน 2543 เพือ่ นําสง
ประกาศลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543 โดยมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 5 กรกฏาคม 2543)
5.7 ตราสารที่ใหนับเขาเปนเงิน
กองทุน
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศ
เพิ่มเติมรายละเอียดคุณสมบัติของตราสารที่มี
ลักษณะคลายทุนทีใ่ หนบั เขาเปนเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
ดังนี้

1) กําหนดใหอายุของตราสารทีม่ ลี กั ษณะคลาย
ทุนไมตํ่ากวา 10 ป และในชวง 5 ปสดุ ทายกอน
ครบกําหนด ใหสถาบันการเงินทยอยลดการนับเงิน
ทีไ่ ดรบั เนือ่ งจากการออกตราสารดังกลาวเขาเปน
กองทุนลงรอยละ 20 ตอป
2) ใหธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนมีสิทธิ์
เลือ่ นการชําระดอกเบีย้ ตามตราสารออกไปได
ในกรณีที่ไมมีกําไรจากการดําเนินงานและไมจายเงิน
ปนผลสําหรับหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ แตจะตอง
เลือ่ นการชําระเงินตนและดอกเบีย้ ในกรณีทก่ี ารชําระ
ดังกลาวทําใหธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนมี
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยสย่ี งตํ่ากวารอยละ
0 หรือเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยแทรกแซงโดยมี
คําสั่งใหลดทุนและเพิ่มทุน
อนึง่ ในกรณีทม่ี กี ารเลือ่ นการชําระดอกเบีย้ ของ
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะคลายทุนนีอ้ อกไป หากประสงค
จะจายดอกเบี้ยจํานวนนี้ก็สามารถจายไดในอัตราที่
ไมเกินกวาที่ระบุไวตามหนาตราสาร (Original
Coupon Rate)
(หนังสือเวียนลงวันที่ 23 สิงหาคม 2543 เพือ่ นําสง
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยลงวันที่ 22
สิงหาคม 2543 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25
สิงหาคม 2543)
5.8 การเพิ่มเติมประเภทของ
สินทรัพยสภาพคลอง
ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหธนาคาร
พาณิชยและบริษัทเงินทุน สามารถใชหลักทรัพยที่
บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย (Secondary
Mortgage Corporation) ออกใหมตามพระราชกําหนด
นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจเพือ่ การแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย พ.ศ. 2540 นํามาใชในการดํารงสินทรัพย
สภาพคลองได
(หนังสือเวียนลงวันที่ 24 สิงหาคม 2543 เพือ่ นําสง
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยลงวันที่ 26
พฤษภาคม 2543 โดยมีผลบังคับใช 23 มิถุนายน
2543)
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5.9 การขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจของสถาบันการเงิน

2543 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม
2543)

• การอนุญาตใหบริษทั เงินทุนประกอบ
ธุรกิจเพิ่มเติมและมีสํานักงานสาขา โดยใหบริษัท
สินเอเซียจํากัด (มหาชน) เปน Super Finance

• การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ ของ
บริษทั เงินทุน โดยอนุญาตเปนการทัว่ ไปใหเปนนาย
หนาตัวแทนจําหนายพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้
ของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ และอนุญาตโดยกําหนด หลัก
เกณฑเงือ่ นไข ใหทําธุรกิจจัดการออก จัดจําหนายและ
คาตราสารแหงหนี้

(หนังสือเวียนลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 โดยมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 )
• การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทกิจการยืมและใหยืม หลักทรัพย
และการขายชอรต
(หนังสือเวียนลงวันที่ 12 กันยายน 2543 เพือ่ นําสง
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยลงวันที่ 6 กันยายน
2543 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 กันยายน
2543)
• การอนุญาตใหบริษทั เงินทุนหรือบริษทั
เงินทุนหลักทรัพยประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพยและ
การขายชอรต
(หนังสือเวียนลงวันที่ 18 ธันวาคม 2543 เพือ่ นําสง
ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2543 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2543)
• การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ
Custodian Service ของธนาคารพาณิชย
(หนังสือเวียนลงวันที่ 18 กันยายน 2543)
• การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให
ธนาคารพาณิชยเปนตัวแทนจําหนายหุน
(หนังสือเวียนลงวันที่ 27 กันยายน 2543)
• การอนุญาตใหบริษทั เครดิตฟองซิเอร
ประกอบกิจการตัวแทนเรียกเก็บหนี้
(หนังสือเวียนลงวันที่ 23 สิงหาคม 2543 เพือ่ นําสง
ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 26 กรกฎาคม

อนึง่ ในกรณีที่บริษัทเงินทุนประสงคจะขาย
หลักทรัพยโดยที่ยังไมมีหลักทรัพยนั้นอยูใน
ครอบครอง บริษัทเงินทุนจะทําไดเฉพาะเพือ่ ปองกัน
ความเสี่ยงของตน และมีหลักฐานชัดแจงวาจะได
หลักทรัพยดงั กลาวเปนกรรมสิทธิใ์ นอนาคต
(ออกหนังสือเวียนลงวันที่ 6 ตุลาคม 2543)
5.10 การเปดบัญชีเงินฝากของผูส มัคร
รับเลือกตัง้ หรือพรรคการเมือง
ตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตัง้ เรือ่ ง
การจัดทําบัญชีรายรับรายจายของสมุหบัญชีเลือกตั้ง
และ เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธกี ารประกาศผลการ
ตรวจสอบรายการคาใชจาย ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2543 ที่กาหนดให
ํ
ผสู มัครรับเลือกตัง้ หรือพรรค
การเมืองที่สงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไวกับธนาคาร
พาณิชย ชื่อ “บัญชีเงินฝากเพือ่ การเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร” (ระบุชอ่ื ผูส มัครรับเลือกตัง้ หรือ
พรรคการเมือง) และกําหนดใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยออกหนังสือเวียนใหสถาบันการเงินปฏิบัติตาม
ประกาศดังกลาวโดยเครงครัด และอํานวยความ
สะดวกในการเปดบัญชีเงินฝาก พรอมทั้งเก็บ
หลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากดังกลาวไว
เพือ่ ใหคณะกรรมการเลือกตัง้ ตรวจสอบดวย
(หนังสือเวียนลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543)
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3.3 มาตรการตลาดทุน
มาตรการ ก.ล.ต.
1. การปรับโครงสรางของบริษทั
จดทะเบียนที่เปน Holding Company และมีบริษัท
ในเครือหลายแหงประกอบธุรกิจหลายประเภททีไ่ มอยู
ในตลาดฯ หรือกลุมบริษัทหนึ่งที่มีบริษัทจดทะเบียน
หลายแหงในตลาดฯ และบริษทั จดทะเบียนเหลานัน้
มักมีการทํา Swap หุนกัน ดังนัน้ เพื่อความชัดเจน
ก.ล.ต. จึงออกหลักเกณฑเกีย่ วกับการเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมพรอมกับการทําคําเสนอซือ้
หลักทรัพยเดิมของบริษทั จดทะเบียนเพือ่ ปรับ
โครงสรางการถือหุน และการจัดการ สาระสําคัญคือ
กําหนดให (1) อนุญาตบริษัทจดทะเบียน และ
Holding Company ใหเสนอขายหลักทรัพย โดยตอง
ไดรับมติผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของผูถือหุน และ หลักทรัพยใหมกบั หลักทรัพยเดิม
ทีน่ ํามาแลกกันตองมีลกั ษณะทีส่ อดคลองกัน และ
(2) ตองมีการเปดเผยขอมูล และการทําการ Tender
Offer ทั้งนี้ ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2543 และ
มีผลบังคับใชในวันที่ 15 มกราคม 2543 เปนตน
2. การแกไขประกาศเรือ่ งหลักเกณฑ
เงือ่ นไข และวิธกี ารในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย เพือ่ รองรับการประกอบธุรกิจของบริษทั
หลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (TSFC: Thai
Security Finance Corporation) ทางการไดอนุญาต
ให TSFC สามารถใหกยู มื เงินแกนกั ลงทุนรายยอย
(Margin Loan) ได จากเดิมใหกยู มื เงินไดเฉพาะ
บริษัทหลักทรัพยเทานั้นและยังไดขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจของ TSFC ใหสามารถประกอบกิจการ
ยืมและใหกูยืมหลักทรัพย (SBL : Securities
Borrowing and Lending) ได ทั้งนี้ ประกาศเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2543 และมีผลบังคับใชในวันที่
15 มกราคม 2543 เปนตนไป
3. การยกเวนการบังคับใชอัตราสวน
การลงทุนของกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมือ่ 10 สิงหาคม 2542 สําหรับการลงทุน
ในหลักทรัพย และทรัพยสนิ ประเภทตราสารทุน
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ของกระทรวงการคลัง ธปท. และกองทุนฟน ฟูฯ
ตราสารหนีบ้ างประเภทและหนวยลงทุน ซึ่งปกติ
จะติดกฎเกณฑวา ตองมีมลู คารวมกันไมเกินรอยละ
15 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนรวม และ
ผอนผันใหกองทุนดังกลาวไมจําเปนตองมีเงินฝาก
ในสถาบันการเงินไมเกินรอยละ 45 ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ประกาศเมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2543 และมีผลบังคับใชในวันที่
19 กุมภาพันธ 2543 เปนตนไป
4. การจัดอันดับความนาเชือ่ ถือของหุน กู
ที่เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัดที่มีจํานวนเกิน
100 ลานบาทขึ้นไป ตั้งแตวันที่ 3 เม.ย. 43 เปนตน
ไป ก.ล.ต.กําหนดใหหนุ กูท เ่ี สนอขายแกบคุ คลใน
วงจํากัด (หุนกู PP) ตองไดรบั การจัดอันดับความ
นาเชือ่ ถือตลอดอายุหนุ กู ยกเวนการเสนอขายไมเกิน
100 ลานบาท หรือ การเสนอขายหุน กูท อ่ี อกใหม
ตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไมเกิน
10 ราย หรือการเสนอขายหุน กูท อ่ี อกใหมใหแกบคุ คล
ทีเ่ ปนเจาหนีข้ องผูไ ดรบั อนุญาตใหขายหุน กูอ นั เนือ่ ง
มาจากการปรับโครงสรางหนี้ ทั้งนี้ รวมทัง้ กรณี
นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจทีไ่ ดรบั อนุญาตใหเสนอขายหุน กู
ทีอ่ อกใหมตอ บุคคลในวงจํากัดภายในประเทศดวย
5. ก.ล.ต. รับโอนงานกํากับดูแลกองทุน
สํารองเลีย้ งชีพจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2543 ซึ่งทําใหก.ล.ต. ตองแกไขประกาศ
4 ฉบับ ซึง่ มีสาระสําคัญคือ (1) นิยามของคําวา
ลูกคาของกองทุนสวนบุคคล ใหรวมถึงกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพดวย (2) ก.ล.ต. ใหบริษทั จัดการสามารถ
ลงทุนในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนและ
ธุรกรรมการใหยมื หลักทรัพยได นอกจากนี้ ก.ล.ต.
หามบริษัทจัดการใหสมาชิกของกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพกูย มื เงินของกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ (3) เพิม่
ประเภทผูร บั ฝากทรัพยสนิ นอกเหนือจาก ธ.พ. บง.
บงล. ยังมีบริษัทประกันชีวิต บลจ. สถาบันการเงิน
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง และ (4) ผูจ ดั การกองทุนสามารถ
ยื่นขอความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทุนรวมหรือ
ผูจ ดั การกองทุนสวนบุคคลหรือทัง้ 2 ประเภท ไดใน
เวลาเดียวกัน ประกาศเมือ่ 4 เม.ย. และมีผลบังคับใช
ตั้งแต 20 เม.ย. นี้
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6. การแกไขหลักเกณฑเงือ่ นไขและวิธี
การจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมเพือ่ ผูล งทุนซึง่
เปนคนตางดาว (Thai Trust Fund : TTF) โดยให
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมสามารถถือหุน
เพิ่มทุนไดโดยตรงเพื่อความสะดวกในการใช TTF
เปนเครือ่ งมือเพือ่ การระดมทุนโดยการออกหุน ทุน
ขายใหแกผูลงทุนตางประเทศ ทั้งนี้ ประกาศเมือ่
12 พ.ค. และมีผลบังคับใช 16 มิ.ย นีเ้ ปนตนไป
7. การปรับปรุงหลักเกณฑเกีย่ วกับการ
ออกและเสนอขายหุนตอประชาชน ซึง่ เปน
อุปสรรคตอการระดมทุนของบริษทั ทีม่ ขี นาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) โดยเพิม่ เติมหลักเกณฑการ
พิจารณาเชิงคุณภาพโดยเฉพาะเรือ่ งเกีย่ วกับ Good
Corporate Governance และระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีของผูอนุญาต สาระสําคัญคือกําหนดรายละเอียด
เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บ
เอกสารทีส่ ําคัญ อาทิ ระบบการควบคุมภายในระดับ
ผูบริหาร การมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
อิสระ และการจัดเก็บเอกสารสําคัญของผูขออนุญาต
และบริษทั ยอย สามารถตรวจสอบไดภายในระยะ
เวลาอันควรเมือ่ ไดรบั การรองขอ เปนตน ทั้งนี้ มีผล
บังคับใชตั้งแต 1 มิถุนายน 2543
8. การแกไขหลักเกณฑในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหม
จะตองเปนบริษัทที่ออกจะตองเปนบริษัทมหาชน
จํากัด โดยผูถือหุนกูแปลงสภาพตองแปลงสภาพเปน
หุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทที่ออกหุนกูนั้น ทั้งนี้
เพือ่ เพิม่ ความหลากหลายของสินคาในตลาดตราสาร
หนี้ และยังเปนการเพิม่ ทางเลือกในการระดมทุน
ตราสารชนิดใหมๆ ของภาคเอกชน ทั้งนี้ ประกาศ
และมีผลบังคับใชตั้งแต 9 มิ.ย. 43 นีเ้ ปนตนไป
9. การขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่ออกใหม
สาระสําคัญ คือ (1) คุณสมบัตผิ อู อกกรณี Private
Placement ตองเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยและมีมติของผูถือหุน
ใหออก ซึง่ สามารถใชหนุ หรือดัชนี หรือ Set 50 Index
เปนตัวอางอิงได แตตองเสนอ ก.ล.ต. กอน สวนกรณี
Public Offering ตองมีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนกับ PP
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และผูบ ริหารไมมีลกั ษณะตองหาม บริษทั ทีอ่ อก
Derivative Warrant (D.W.) ตองไมมีประวัติขาด
ความรับผิดชอบ (2) มีสวนของผูถือหุนไมนอยกวา
500 ลานบาท รวมทัง้ (3) ในวันเสนอ D.W. ตอง
ไดรบั การจัดอันดับความนาเชือ่ ถือใน 4 อันดับสูงสุด
นอกจากนี้ (4) กรณี D.W. ออกเพือ่ การฟน ฟูกจิ การ
หรือปรับโครงสรางหนี้ จะตองมีลกั ษณะคลาย D.W.
ทีอ่ อกโดยกระทรวงการคลังภายใตโครงการ
14 สิงหาคม 2541 ผูอ อกจะตองเปนสถาบันการเงิน
ไทยหรือตางประเทศหรือบริษัทเฉพาะกิจ (SPV)
และ มีหลักเกณฑการอนุญาตผอนปรนกวากรณี D.W.
ทั่วไป ทั้งนี้ ประกาศเมือ่ 11 มิ.ย. 2543 และมีผล
บังคับใชตั้งแต 27 มิ.ย. 2543 นีเ้ ปนตนไป
10. มาตรการเรงดวนสนับสนุนตลาดทุน
ไทย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ( ก.ล.ต.) แถลงเมื่อ 18 ก.ค. 2543
ประกอบดวยมาตรการสนับสนุนตลาดทุนไทย 3 ดาน
ไดแก การเพิม่ อุปทาน การเสริมสรางอุปสงค และ
การปรับปรุงโครงสรางตลาด สาระสําคัญมีดังนี้
1) การเพิ่มอุปทาน (Supply) ทีส่ ําคัญคือ
1.1 การผลักดันใหมกี ารกระจายหุน
ของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญใหแกผลู งทุนทัว่ ไป
1.2 การจูงใจใหบริษัทที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
1.3 การสนับสนุนใหบริษทั นอก
ตลาดหลักทรัพยฯ มีการเตรียมความพรอมในดาน
ตางๆ เพือ่ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
1.4 เพิม่ ทางเลือกใหผลู งทุนชาวไทย
สามารถลงทุนในตราสารทางการเงินทีท่ ําใหไดรับ
ผลตอบแทนเชนเดียวกับนักลงทุนในตางประเทศ
(Exchange Traded Fund) ซึง่ ตราสารนีจ้ ะถูกกําหนด
เปนหลักทรัพยตามกฎหมาย และนํามาจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได ซึง่ จะสงผลในการ
เพิ่มปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
1.5 การเรงใหมีสนิ คาประเภทตราสาร
อนุพันธ
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2 ) การเสริมสรางอุปสงค (Demand)
ทีส่ ําคัญมีดังนี้
2.1 การเพิม่ ทางเลือกใหผลู งทุนชาว
ตางประเทศที่ไมสามารถลงทุนในกองทุนรวม Thai
Trust Fund สามารถลงทุนในตราสารทางการเงินอืน่
ไดดว ยการออก Non- Voting Depository Receipt
(NVDR) ซึง่ เปนรูปบริษทั เฉพาะทีต่ ลาดหลักทรัพยฯ
จัดตั้งขึ้น เพื่อไปซื้อขายหุนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยไทยไดเมื่อชาวตางประเทศมีการ
ซื้อหรือขายคืน ซึง่ จะไดผลตอบแทนทางการเงินเพียง
แตไมมสี ทิ ธิในการออกเสียงเทานัน้
2.2 การสนับสนุนใหมี Internet Trading
ในวงกวางเพือ่ ลดตนทุนในการซือ้ ขายหลักทรัพย
2.3 การสนับสนุนใหมีการออมระยะยาว
เพื่อการเกษียณอายุโดยการใชกองทุนรวมที่มี
ขอกําหนดพิเศษเปนเครือ่ งมือ (Retirement Mutual
Fund : RMF)
3) การปรับปรุงโครงสรางตลาด
(market) ทีส่ ําคัญมีดังนี้
3.1 การปรับโครงสรางของตลาด
หลักทรัพยฯ ใหเปนบริษทั เอกชน
3.2 การจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU)
ระหวางสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ
3.3 การพิจารณาลดอัตราคาธรรมเนียม
ในการเปนบริษทั จดทะเบียน
11. แผนพัฒนาตลาดทุนไทยป 2543-2545
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบจัดทําแนวทางการ
พัฒนาตลาดทุนใหสอดคลองกับสภาวการณปจ จุบนั
ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเปน 6 ดานไดแก
1) ตลาดตราสารทุนจะพัฒนาสินคาใหเปน
ทีน่ า สนใจของผูล งทุนสงเสริมการขยายฐานผูล งทุนและ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหมีความคลองตัวและมีความ
สามารถในเชิงแขงขัน
2) ตลาดตราสารหนีจ้ ะพัฒนาตลาดแรก
ใหมีสินคาประเภทใหมๆ และใหมีคณ
ุ ภาพสนับสนุน
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การลงทุนทัง้ จากผูล งทุนสถาบันและผูล งทุนทัว่ ไป
และพัฒนาตลาดรองโดยวางโครงสรางพื้นฐานใหมี
ความสมบูรณ
3) ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาจะผลักดัน
กฎหมายใหมีผลใชบังคับพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนและเตรียมความพรอมใหแกผูที่เกี่ยวของ
4) ธุรกิจหลักทรัพยจะวางโครงสราง
การประกอบธุรกิจใหมคี วามคลองตัวและเหมาะสม
สนับสนุนความคิดริเริม่ สรางสรรคในการใหบริการ
และปรับปรุงหลักเกณฑตา งๆ ใหมีความยืดหยุนและ
เอือ้ ตอการประกอบธุรกิจ
5) ธุรกิจจัดการลงทุนจะปรับปรุง
โครงสรางและรูปแบบการประกอบธุรกิจใหมคี วาม
มั่นคง ความคลองตัว และมีการจัดการทีด่ ี รวมทั้ง
สามารถกํากับดูแลใหผูบริหารทรัพยสินของประชาชน
แกไขขอจํากัดตางๆ ทีเ่ ปนอุปสรรคตอการประกอบ
ธุรกิจ สงเสริมใหมกี ารระดมเงินออมผานเครือ่ งมือ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสรางระบบคุม ครองประโยชน
ของผูลงทุน
6) ผูลงทุนจะใหความคุมครองและความรู
แกผูลงทุนจัดใหมีขอมูลสําหรับผูลงทุนอยางเพียงพอ
เพือ่ ใชในการตัดสินใจลงทุน
12. มาตรการอื่นๆ ของ ก.ล.ต.
1) การปรับปรุงเกณฑการทําธุรกรรมและ
การใหบริการดานอนุพนั ธนอกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (OTC Derivatives) ของบริษัทหลักทรัพย
ใหมีความยืดหยุนและคลองตัวยิ่งขึ้นเพื่อชวยสนับสนุน
การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการทําธุรกรรมดาน
อนุพันธที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยการทําอนุพนั ธจะตอง
ทําเปนเพือ่ ปองกันความเสีย่ ง (Hedging) ที่มีคูสัญญา
เปนสถาบันการเงิน ซึง่ บริษทั หลักทรัพยดําเนินการได
โดยไมตองขออนุญาตหรือถาบริษัทหลักทรัพยทําเพื่อ
ฐานะอนุพนั ธของบริษทั ฯ เอง บริษัทหลักทรัพยนั้นตอง
มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่ ก.ล.ต. กําหนดและตองไดรบั อนุญาต
จาก ก.ล.ต.ดวย นอกจากนัน้ ก.ล.ต.ยังกําหนดใหสนิ คา
อางอิงเปนตราสารทางการเงิน จํากัดประเภทผูล งทุน
เฉพาะผูล งทุนสถาบันหรือผูล งทุนทีเ่ ปนบุคคลธรรมดา
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ที่มีการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ทั้งนี้ มีผลใช
บังคับตั้งแต 5 กันยายน 43 เปนตนไป
2) การปรับปรุงการมีสํานักงานสาขา
ของบริษทั หลักทรัพย ทัง้ การจัดตัง้ สํานักงานสาขา
เต็มรูปแบบ (Full Branch) และสํานักงานสาขา
ออนไลน (Cyber Branch) โดยไมตองยื่นขออนุญาต
ตอ ก.ล.ต. หากบริษัทหลักทรัพยมีคุณสมบัติครบถวน
ทัง้ ในดานฐานะทางการเงินประวัตกิ ารดําเนินธุรกิจ
สําหรับสํานักงานสาขาออนไลนสามารถใหบริการได
เพียงใหลกู คาสงคําสัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพยผา นเครือ่ งมือ
สือ่ สาร On Line แตจะตองไมใหบริการแนะนําในดาน
การลงทุนและไมมีการใหบริการชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพยใดๆ นอกจากนี้ สาขาดังกลาวจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ อาทิ ตองดํารงอัตราสวน Net
Capital Rule (NCR) ตามเกณฑ รวมทั้งจะตองมี
ผูถ อื หุน ลาสุดเปนบวก และอืน่ ๆ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช
ตั้งแต 5 กันยายน 2543 เปนตนไป
3) ปรับปรุงเกณฑการใหกยู มื เงิน เพือ่ ซือ้
หลักทรัพยฯ โดยกําหนดใหบริษทั หลักทรัพยฯ จะให
กูย มื ไดเฉพาะสําหรับการซือ้ หลักทรัพยจดทะเบียน
ทีไ่ มใชประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน ใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน กูใ บสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธและ
ออปชัน่ โดยใหบริษัทหลักทรัพยกําหนดอัตรามารจน้ิ
เริ่มตนไมตํ่ากวารอยละ 50 หรือตามอัตราที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดแลวแตอัตราใด
จะสูงกวา ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแต 5 กันยายน 2543
เปนตนไป
4) ปรับปรุงขอกําหนดสําหรับบริษทั หลักทรัพย
ทีด่ ารงเงิ
ํ
นกองทุนสภาพคลองสุทธิไมไดตามเกณฑ
ที่กาหนด
ํ
โดยรวมถึงกรณีบริษัทหลักทรัพยมีเงินกองทุน
สภาพคลองสุทธิต่ํากวาศูนย (NCR ติดลบ) ติดตอกัน
เกิน 5 วันทําการ และใหรวมเงินลงทุนของบริษัท
หลักทรัพยฯ หรือการดําเนินการตามภาระผูกพันที่
คางอยูใ นระหวางทีถ่ กู ระงับการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้
มีผลบังคับใชตั้งแต 5 กันยายน 2543 เปนตนไป
5) การกําหนดทุนจดทะเบียนซึง่ ชําระแลวของ
บริษัทหลักทรัพยที่จะขอรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคลและการกําหนด
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อัตราคาธรรมเนียมโดยบริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยเฉพาะกองทุนสวนบุคคลตองมีทุนชําระแลว
ไมนอยกวา 20 ลานบาท แตถาบริษัทหลักทรัพยมีการ
ประกอบธุรกิจ การเก็บรักษาทรัพยสนิ หรือลงทุนใน
หลักทรัพยเพื่อบริษัท หรือรับผิดชอบการชําระราคา
และสงมอบหลักทรัพย สําหรับอัตราคาธรรมเนียมใหคดิ
ในอัตรารอยละ 0.0045 ของคาเฉลี่ยของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนสวนบุคคล ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแต
28 กันยายน 2543 เปนตนไป นอกจากนี้ บริษัทจัดการ
(ทั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด) กองทุน
สวนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหมจะตองมีเงินกองทุนหมุนเวียน
ทีเ่ พียงพอตอประมาณการรายจายในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทจัดการในระยะเวลา 12 เดือน และ
ใหบริษทั จัดการกองทุนสวนบุคคลดํารงหลักประกัน
หรือสินทรัพยสภาพคลองสวนเกิน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งสองอยางรวมกันใหมีมูลคาเพียงพอตามที่
ก.ล.ต.กําหนด ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
28 กันยายน 2543 เปนตนไป
6) หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการในการ
เปนนายหนาซือ้ ขายและการคาหลักทรัพยฯ อันเปน
ตราสารแหงหนี้ และมิใชตราสารแหงหนี้ โดยกําหนด
ใหบริษัทหลักทรัพยตองมีระบบควบคุมภายในที่ดี
ควบคุมระบบบริหารความเสี่ยง และระบบปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนสําหรับการติดตอให
บริการลูกคา บริษัทหลักทรัพยตองรูขอมูลของลูกคา
อยางเพียงพอเพือ่ สามารถใหบริการไดอยางเหมาะสม
มีการเปดเผยขอมูลทีถ่ กู ตองแกลกู คา และเก็บรักษา
ทรัพยสนิ ของลูกคาเปนอยางดี รวมทั้งบุคคลากรที่
ตองติดตอกับลูกคาตองมาขึน้ ทะเบียนกับ ก.ล.ต. ทั้งนี้
มีผลบังคับใชตั้งแต 6 ตุลาคม 2543 และ 1 มกราคม
2544 ตามลําดับ เปนตนไป
13. การแกไขเกณฑการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมและเกณฑการเปดเผยขอมูล
ประจําปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ประเด็น
เกีย่ วกับกรรมการอิสระ ระยะเวลาหามขายหุน (Silent
Period) การเผยแพรขอ มูลผานสือ่ Internet การจัดทํา
ขอมูลประจําป และการจัดทํางบการเงิน โดยมีวัตถุ
ประสงคเพือ่ รองรับการโอนงานดานกํากับดูแลการ
เปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนตาม MOU ที่ ก.ล.ต.
ไดจัดทํารวมกับตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้ง ใหแกไข
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นิยามผูบ ริหารทีม่ หี นาทีต่ อ งรายงานการถือครอง
หลักทรัพยดวย สาระดังกลาวอยูใ นประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ไดแก (1) การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุน ทีอ่ อกใหม (ฉบับที่ 3) ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 8 พ.ย.43 (2) หลักเกณฑ เงือ่ นไข
และวิธกี ารรายงานการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ทีอ่ อก
หลักทรัพย (ฉบับที่ 7) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 1
ธ.ค. 43 และ (3) การจัดทําและเปดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
ม.ค. 44
14. การอนุญาตใหควบและรวมกองทุน
รวม และการเปดใหบริการขายหรือรับซือ้ คืน
หนวยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส โดยอนุญาตให
กองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะคลายกันสามารถควบหรือ
รวมกันได เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการลงทุนของกองทุน
รวม และประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานดวยการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
กําหนดขอบเขตในการใหบริการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความชัดเจน และ
สอดคลองกับแนวทางกํากับดูแลการทําธุรกรรมดาน
หลักทรัพย ผานสือ่ On-Line สําหรับการใหบริการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส
ไดขยายขอบเขตการใหบริการ ใหครอบคลุมถึง
การขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุนทาง Internet
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller
Machine) และบริการทางโทรศัพท (Telebanking)
ซึง่ จะตองออกประกาศ 3 ฉบับคือ (1) การควบกองทุน
รวมและการรวมกองทุนรวม (2) หลักเกณฑ เงือ่ นไข
และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม เนือ่ งจากการ
ควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม และ
(3) หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 เปนตนไป
15. การปรับปรุงเกณฑการจัดการ
กองทุนสวนบุคคล โดยอนุญาตใหบริษัทจัดการ
กองทุนสวนบุคคล (บริษัทจัดการ) สามารถมอบการ
จัดการชวง หรือการรวมจัดการในการจัดการกองทุน
สวนบุคคลใหกบั บุคคลอืน่ เพือ่ ใหสามารถบริการแก
ลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและชวยลดตนทุนของลูกคา
ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 พ.ย 43 เปนตนไป
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มาตรการตลาดหลักทรัพย
1. ตลาดหลักทรัพยฯ เห็นชอบใหนํา
ระบบการซื้อขายผาน INTERNET โดยจะบริการให
เฉพาะบริษัทสมาชิกกอน โดยจะเนนความปลอดภัย
ของขอมูลของหลักทรัพย ขัน้ ตอนการดําเนินงานจะมี
2 ชั้นคือชั้นที่ 1 เปนการปฏิบตั ริ ะหวางตลาดฯ กับ
บริษัทสมาชิก และชัน้ ที่ 2 เปนการปฏิบตั ริ ะหวาง
บริษทั สมาชิกกับลูกคา ทั้งนี้ ประกาศและมีผลบังคับ
ใชในเดือนมกราคม 2543 เปนตนไป
2. ตลาดหลักทรัพยฯ เห็นชอบใหปรับอัตรา
คาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทน
ซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2543 มีอัตรา
ขั้นตํ่าทีร่ อ ยละ 0.25 สําหรับลูกคาทุกกลุม ยกเวนลูกคา
เปน Sub-Broker ทีไ่ ดมกี ารเปดเสรีอตั ราคาธรรมเนียมฯ
ทั้งนี้ ใหเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2543 นอกจากนี้
ตลาดฯ จะเปดเสรีอตั ราคาธรรมเนียมฯ ทุกประเภท
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2545 เปนตนไป
3. ตลาดหลักทรัพยฯ ไดเลือ่ นเวลาปด
ทําการเปนเวลา 17.00 น สวนการซือ้ ขายหลักทรัพย
ยังคงเปนเวลาปดปกติ (16.30 น.) ซึง่ หลังจากเวลาปด
การซือ้ ขายอีกอยางนอย 5 นาที ตลาดฯ จะใหโอกาส
สมาชิกสงคําสัง่ ซือ้ เพิม่ เติม หลังจากนั้นจึงใชวิธี Call
Market คํานวณราคาปดซึง่ ใชหลักเกณฑคอื (1) เปน
ราคาปดทีท่ ําใหเกิดการซื้อขายไดปริมาณมากที่สุด
(2) ถามีราคาที่ทาให
ํ เกิดปริมาณซือ้ ขายมากทีส่ ดุ
มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาใกลเคียงกับราคาซื้อขาย
ครัง้ สุดทายกอนหนานัน้ มากทีส่ ดุ และ (3) ถามีราคา
ทีใ่ กลเคียงกับราคาซือ้ ขายครัง้ สุดทายกอนหนานัน้
มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาที่สูงกวาเปนราคาที่ใช
คํานวณ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต 2 พฤษภาคม 2543
เปนตนไป
4. ตลาดหลักทรัพยมนี โยบายทีจ่ ะเพิม่
ความหลากหลายของสินคาในตลาด MAI ไดขยาย
เงื่อนไขการรับบริษัทเขามาจดทะเบียนใหมีความ
ผอนคลายขึน้ โดย (1) บริษัทอาจจะมีกําไรสุทธิ
ไมตํ่ากวา 30 ลานบาท กอนเขาตลาด 1 ป หรือมี
ยอดขายไมนอยกวา 2 พันลานบาท ในปหลังสุด
กอนเขาตลาดฯ และ หรือมี Market Capitalization
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ไมนอยกวา 1.5 พันลานบาท (2) มีสวนของผูถือหุน
ไมนอยกวา 200 ลานบาท และ (3) ราคาตรา (Par
Value) เดิมกําหนดราคาไวไมตํ่ากวา 10 บาท
เปนไมตํ่ากวา 5 บาท ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแต
16 มิ.ย.2543 เปนตนไป
5. มาตรการอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
1) การจัดตั้งบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (NonVoting Depository Receipt : NVDR) โดยกําหนดให
NVDR เปนหลักทรัพย และสามารถออก NVDR
ทีอ่ า งอิงกับหลักทรัพยจดทะเบียนใดๆ ก็ได ซึ่งจะตอง
ออกโดยบริษทั ทีต่ ลาดหลักทรัพยฯ ถือหุนไมนอยกวา
รอยละ 99 การเสนอขาย NVDR จะตองไดรบั อนุญาต
จาก ก.ล.ต. การออก NVDR นีเ้ ปนมาตรการ
เสริมสรางอุปสงคทจ่ี ะแกไขอุปสรรคกรณีการลงทุน
ของผูลงทุนสถาบันตางประเทศใหสามารถลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนตางดาว
(Thai Trust Fund: TTF) ได
2) การจัดตัง้ โครงการประมูลทางเครือ่ ง
อิเล็กทรอนิกสและระบบ Market Maker ใหแก
สมาชิกและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
เปนเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะทําการประชาพิจารณ
ในกลุมสมาชิกและบริษัทจดทะเบียน ซึง่ โครงการนี้
จะเริม่ ในป 2544
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3) การอนุญาตใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยประกอบธุรกิจอืน่ โดยเฉพาะบริษัทยอย
เพือ่ ใหบริการและพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานของการ
ซือ้ ขายหลักทรัพยผา นระบบ internet ซึง่ สอดคลอง
กับมาตรการเสริมสรางอุปสงคทส่ี นับสนุนใหมี
internet trading เพือ่ ลดตนทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย
6. ตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศเปลี่ยนวิธี
คํานวณ Market Capitalization โดยตัดหนวยลงทุน
(Unit Trusts) ออกจากการคํานวณเชนเดียวกันกับ
Derivative Warrants ทั้งนี้ เนือ่ งจากการนําหนวย
ลงทุน (Unit Trusts) มารวมคํานวณจะทําใหเกิด
การนับซํ้า ผลของการปรับวิธีการคํานวณดังกลาว
จะทําใหการคํานวณ Market Capitalization ของไทย
เปนไปตามมาตรฐานสากล และจะมีมลู คาลดลง
เล็กนอยประมาณรอยละ 1 ตั้งแตวันที่ 6 พ.ย 43
เปนตนไป

3.4.1

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2543

3.4 มาตรการอสังหาริมทรัพย
1. พระราชบัญญัตจิ ดั สรรทีด่ นิ พ.ศ. 2543
มีการประกาศใชพระราชบัญญัตจิ ดั สรร
ทีด่ นิ พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543
โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสําคัญที่แตกตาง
จากกฎหมายวาดวยการจัดสรรทีด่ นิ ฉบับเกา
(ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286) ทีย่ กเลิก คือ
พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหผจู ดั สรรทีด่ นิ ตอง
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
ในทีด่ นิ ทีไ่ ดรบั อนุญาตจัดสรร จนกวาจะจดทะเบียน
โอนทรัพยสนิ ดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน
หรือมีนติ บิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราช
บัญญัตินี้ หรือนิตบิ คุ คลอืน่ รับโอนสินทรัพย
ดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา และเพิม่
ความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรทีด่ นิ
โดยการกระจายอํานาจการอนุญาตและควบคุมดูแล
การจัดสรรทีด่ นิ ไปสูร ะดับจังหวัด และกําหนดเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตทีแ่ นนอน ทั้งนี้ มีผลบังคับ
ใชหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหกสิบวัน
2. รางพระราชบัญญัติการจัดการดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญา
คณะรัฐมนตรีไดอนุมตั หิ ลักการของ
รางพระราชบัญญัตกิ ารจัดการดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพือ่ สรางความมัน่ ใจในการซือ้ ขาย
อสังหาริมทรัพย โดยการสรางระบบการจัดการดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญา ทั้งนี้ ในระบบดังกลาว
จะมีผูจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาทําหนาที่
เปนตัวแทนของทั้งผูซื้อและผูขายในการรับชําระเงิน
งวดจากผูซื้อ และโอนเงินดังกลาวใหผูขายเมื่อมีการ
โอนกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ ทีข่ ายใหผซู อ้ื
อยางไรก็ตาม ระบบนีจ้ ะทําใหตนทุน
ในการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพยสงู ขึน้ ดังนัน้ ในราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไมไดบังคับใหผูซื้อและ
ผูขายอสังหาริมทรัพยทุกรายตองใชระบบนี้ในการ
ซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย

3. มาตรการสงเสริมการฟนตัวของ
ภาคอสังหาริมทรัพย
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2543 เห็นชอบมาตรการสงเสริมการ
ฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย 3 ประการ คือ
1) ขยายระยะเวลาการลดคาจดทะเบียน
โอนอสังหาริมทรัพย (จากรอยละ 2 เหลือรอยละ 0.01
ของราคาประเมิน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2542 จากเดิมซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2543 เปนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และขยาย
ขอบขายการลดคาธรรมเนียมดังกลาวใหรวมถึงการโอน
ทีด่ นิ เปลาทีไ่ ดรบั อนุญาตจัดสรร และการโอนอาคาร
และ/หรือที่ดินโดยการเคหะแหงชาติหรือหนวยงาน
ราชการที่มีอานาจทํ
ํ
าการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
2) ยกเวนภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา
สําหรับดอกเบีย้ เงินกูย มื เพือ่ ซือ้ เชาซือ้ หรือสราง
อาคารทีอ่ ยูอ าศัย เพิม่ เติมจากเดิมทีย่ กเวนภาษีฯ
ใหตามที่จายจริง แตไมเกิน 10,000 บาท เปน
ไมเกิน 50,000 บาท และขยายสิทธิประโยชน
ขางตนใหครอบคลุมถึงการซื้อ หรือเชาซือ้ อาคาร
ที่อยูอาศัยมากกวา 1 หลัง รวมถึงดอกเบีย้ ทีเ่ กิด
จากการกูย มื ใหมเพือ่ ชดใชเงินกูย มื เดิม
(Refinance) ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2543
3) ลดอัตราภาษีธรุ กิจเฉพาะสําหรับ
รายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยทเ่ี ปนทางการคา
หรือหากําไรทุกประเภท จากรอยละ 3.3 เหลือ
รอยละ 0.11 ของรายรับกอนหักรายจาย โดยใหมีผล
บังคับใชถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544
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4. ขยายระยะเวลาการถือครอง
อสังหาริมทรัพยของสถาบันการเงิน

5. การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง

ธนาคารแหงประเทศไทยออกหนังสือ
เวียนลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 อนุญาตใหธนาคาร
พาณิชย (ไมรวมกิจการวิเทศธนกิจ) บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอร
ขยายระยะเวลาการถือครองอสังหาริมทรัพยที่ไดรับ
โอนมากอนวันที่ 1 มกราคม 2540 ออกไปอีก 5 ป
นับจากวันทีค่ รบกําหนดตองจําหนาย หรือวันที่ครบ
กําหนดผอนผัน โดยสถาบันการเงินจะตองเสนอราย
ละเอียดของอสังหาริมทรัพย และแผนการปรับลดยอด
อสังหาริมทรัพยที่รอการขายดังกลาวใหธนาคาร
แหงประเทศไทยพิจารณา ยกเวนอสังหาริมทรัพยที่
สถาบันการเงินไดทาสั
ํ ญญาจะซือ้ จะขายกับผูซ อ้ื แลว
โดยระยะเวลาของสัญญาดังกลาวตองไมเกิน 5 ป และ
ไดรับการชําระเงินแลวไมนอยกวารอยละ 10 ใหถือวา
ไดรับการผอนผันขยายระยะเวลาการถือครองไปถึง
สิ้นสุดระยะเวลาแหงสัญญานั้น

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ประกาศเมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2543 อนุญาตใหมีการจัดตั้งกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง เพื่อเปนเครื่องมือ
ชวยแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย โดยมีผลบังคับใชตง้ั แตวนั ที่ 8
พฤศจิกายน 2543 ทั้งนี้ กองทุนดังกลาวมีลักษณะ
สําคัญคือ
1) ตองลงทุนเพื่อใหไดมาหรือมีไวซึ่ง
อสังหาริมทรัพย สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือ
สิทธิเรียกรอง มีมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 75
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับ
อนุมัติใหจัดตั้ง
2) สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ที่ยังสรางไมเสร็จ และลงทุนในสิทธิเรียกรองที่เกิดจาก
การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่เปน
performing หรือ non-performing loan ซึ่งมีหรือไมมี
หลักประกันก็ได
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3.5 มาตรการราคา
มาตรการราคาทีด่ ําเนินการในป 2543
สรุปไดดงั นี้
การปรับราคาปูนซิเมนต

- คาใชโทรศัพทในทองถิ่น อัตราครัง้ ละ 3 บาท
- คาใชโทรศัพททางไกล อัตรา 3, 6, 9, 12, 15,
18 บาทตอนาที

กระทรวงพาณิชยเห็นชอบใหบริษัท
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ปรับขึน้ ราคา
จําหนายปูนซิเมนต มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
10 มกราคม 2543 รายละเอียด ดังนี้

รูปแบบที่ 2

- ปูนซิเมนตผสม ราคา ณ โรงงานจากเดิม
ราคาตันละ 1,778 บาท ปรับเปนราคาตันละ 1,878
บาท ปรับขึน้ ตันละ 100 บาท

- คาใชโทรศัพททางไกล อัตรา 3, 6, 9, 12, 12,
12 บาทตอนาที

- ปูนซิเมนตปอรตแลนด ราคา ณ โรงงาน
จากเดิมราคาตันละ 2,380 บาท ปรับเปนราคา
ตันละ 2,490 บาท ปรับขึน้ ตันละ 110 บาท
การปรับอัตราคาโทรศัพท
คณะรัฐมนตรีมมี ติใหองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย (ทศท.) ปรับอัตราคาบริการโทรศัพท
สาระสําคัญ ดังนี้
1. หลักเกณฑการคิดเวลาคาใชโทรศัพท
ทางไกลกรณีมากกวา 1 นาที
แนวทางที่ 1 เศษ 1-30 วินาทีไมคิด
คาบริการ และเศษ 31-60 วินาทีคดิ เปน 1 นาที
แนวทางที่ 2 คิดทุก ๆ 6 วินาที (เศษ 1-5
วินาที คิดเปน 6 วินาที)
2. ปรับอัตราคาเชาโทรศัพทเคลือ่ นทีร่ ะบบ
470 Mhz จากเดิมเดือนละ 450 บาทตอ 1
เลขหมาย เปนเดือนละ 300 บาทตอ 1 เลขหมาย
3. การเพิม่ รูปแบบการคิดคาบริการ
รูปแบบที่ 1
- อัตราคาเชาเดือนละ 100 บาทตอ 1 เลขหมาย

- อัตราคาเชาเดือนละ 120 บาทตอ 1 เลขหมาย
- คาใชโทรศัพทในทองถิ่น อัตราครัง้ ละ 3 บาท

รูปแบบที่ 3
- อัตราคาเชาเดือนละ 90 บาทตอ 1 เลขหมาย
- คาใชโทรศัพทในทองถิ่น อัตรา 1 บาทตอ 1 นาที
- คาใชโทรศัพททางไกล อัตรา 3, 6, 9, 12, 12, 12
บาทตอนาที
4. ปรับอัตราลดคาบริการโทรศัพทสาธารณะ คาใช
โทรศัพททางไกล จากอัตราเดิม 3, 6, 8, 12, 15, 20 บาท
ตอนาที เปนอัตราใหม 3, 6, 9, 12, 12, 12 บาทตอนาที
การปรับอัตราคาไฟฟา
คณะอนุกรรมการกํากับสูตรการปรับอัตราคาไฟฟา
อัตโนมัติ ปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (Ft) ตามตนทุน
เชือ้ เพลิงทีส่ งู ขึน้ ระยะเวลาในการปรับ 4 เดือนตอครัง้
ซึง่ ในรอบป 2543 มีการปรับ 2 ครัง้ ดังนี้ (1) การปรับใน
เดือนเมษายน 2543 ทําใหคากระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นจากเดิม
รอยละ 2.3 และ (2) การปรับในเดือนสิงหาคม 2543 ทําให
คากระแสไฟฟาเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.31 ในวันที่ 3 ตุลาคม
2543 คณะรัฐมนตรีมมี ติใหการไฟฟาสวนภูมภิ าคปรับปรุง
โครงสรางอัตราคาไฟฟาใหม เพือ่ ใหเหมาะสมกับตนทุน
ทีแ่ ทจริงและภาวะเศรษฐกิจในปจจุบนั มีผลบังคับใชตั้งแต
เดือนตุลาคม 2543 สรุปสาระสําคัญดังนี้
- อัตราคาไฟฟาเฉลีย่ ลดลงประมาณรอยละ 2
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- แยกคาไฟฟาใหชัดเจน โดยแยกเปน กิจการ
ระบบผลิต กิจการระบบสง กิจการระบบจําหนาย
และกิจการคาปลีก
- ปรับปรุงราคาและชวงเวลาอัตราคาไฟฟา
ตามชวงเวลาของวัน (Time of Use : TOU) และ
ขยายขอบเขตใหครอบคลุมการใชไฟฟาเฉลี่ยเกิน
250,000 หนวยตอเดือน และกําหนดใชกบั กิจการ
เฉพาะอยางทุกราย รวมทัง้ เปนอัตราเลือกสําหรับ
ประเภทบานอยูอ าศัยและกิจการขนาดเล็ก
- ปรับคาไฟฟาฐานใหม และกําหนด Ft ใหม
ณ จุดเริ่มตนเทากับ 0
การกําหนดราคาจําหนายนํ้าตาลทราย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกระทรวงพาณิชย
กําหนดราคาจําหนายนํ้าตาลทราย มีผลบังคับใช
วันที่ 1 มิถุนายน 2543
1. ราคาจําหนายสง สงมอบ ณ โรงงาน
- นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กระสอบละ 1,284
บาท เดิมกระสอบละ 1,200 บาท (กระสอบ = 100
กิโลกรัม)
- นํ้าตาลทรายขาว กระสอบละ 1,177 บาท
เดิมกระสอบละ 1,100 บาท
2. ราคาจําหนายสง (ตั้งแต 3 กระสอบขึน้ ไป)
สงมอบ ณ สถานที่จําหนายของผูจําหนายสง
- นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กระสอบละ
1,353.55 บาท เดิมกระสอบละ 1,265 บาท
- นํ้าตาลทรายขาว กระสอบละ 1,246.55 บาท
เดิมกระสอบละ 1,165 บาท
- นํ้าตาลทรายสีรํา กระสอบละ 1,219.80 บาท
เดิมกระสอบละ 1,140 บาท
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3. ราคาจําหนายปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล
- นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 14.25 บาท
เดิมกิโลกรัมละ 13.50 บาท
- นํ้าตาลทรายสีรํา กิโลกรัมละ 12.75 บาท เดิม
กิโลกรัมละ 12.00 บาท
การปรับคาโดยสารรถปรับอากาศ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับราคา
คาโดยสารรถประจําทางปรับอากาศ เริม่ ตัง้ แต 1 ธันวาคม
2543 โดยการปรับราคาคาโดยสารครัง้ นีเ้ ปนการปรับราคา
คาโดยสารรถปรับอากาศของ ขสมก. และรถปรับอากาศ
เอกชนรวมบริการ จากเดิมราคา 6, 8, 10, 12, 14, 16 บาท
เปนราคา 8, 10, 12, 14, 16 บาท ตามระยะทาง และปรับ
ราคาคาโดยสารรถปรับอากาศ ยูโรวัน และยูโรทู มีผลบังคับ
ใช 1 มกราคม 2544 จากราคาเดิม 8, 10, 12, 14, 16, 18
บาท เปนราคา 10, 12, 14, 16, 18, 20 บาท ตามระยะทาง
การปรับคาโดยสารรถประจําทางตางจังหวัดและ
ระหวางจังหวัด
คณะกรรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
ปรับอัตราคาโดยสารรถประจําทางและ รถขนาดเล็กทีว่ ง่ิ
ระหวางจังหวัดและภายในจังหวัด มีผลตั้งแตวันที่ 21
กันยายน 2543 เนือ่ งจากตนทุนราคานํ้ามันเชือ้ เพลิง
ปรับสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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อัตราคาโดยสาร (บาท)
ราคานํามั
้ น
40 กม.แรก
เกิน 40 กม.แรก แตไมเกิน
เกิน 150 กม. ขึ้นไป
บาท/ลิตร
กม.ละ
150 กม. กม.ละ
กม.ละ
อัตรา ก อัตรา ข อัตรา ค อัตรา ก อัตรา ข อัตรา ค อัตรา ก อัตรา ข อัตรา ค
ตํ่ากวา 11.29
0.40
0.45
0.50
0.33
0.38
0.43
0.28
0.33
0.38
11.29-12.50
0.41
0.46
0.51
0.34
0.39
0.44
0.29
0.34
0.39
12.51-13.72
0.42
0.47
0.52
0.35
0.40
0.45
0.30
0.35
0.40
13.73-14.95
0.43
0.48
0.53
0.36
0.41
0.46
0.31
0.36
0.41
สูงกวา 14.95
0.44
0.49
0.54
0.37
0.42
0.47
0.32
0.37
0.42
ในกรณีที่คํานวณคาโดยสารไดตํ่ากวา 4 บาท ใหคดิ คาโดยสารเทากับ 4 บาท
หมายเหตุ
1. อัตรา ก หมายถึงอัตราคาโดยสารที่ใชกับถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต
2. อัตรา ข หมายถึงอัตราคาโดยสารที่ใชกับถนนลูกรังหรือทางขึ้นลงเขา ซึ่งมีความลาดชัน ตั้งแตรอยละ 4
ขึ้นไป เปนระยะทางไมนอยกวารอยละ 25 ของชวงทางขึ้นลงเขานั้น
3. อัตรา ค หมายถึงอัตราคาโดยสารที่ใชกับทางชั่วคราวหรือทางขึ้นลงเขา ซึ่งมีความลาดชันตั้งแตรอยละ 4
ขึ้นไป เปนระยะทางไมนอยกวารอยละ 45 ของชวงทางขึ้นลงเขานั้น
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3.6 มาตรการเกษตร
1. การแทรกแซงตลาดขาวสาร
ฤดูการผลิตป 2542/43 ตามมติ กนข. ของ
อคส. และ อตก.
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2543 เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
แนวทางและวิธีการดําเนินการโครงการแทรกแซง
ตลาดขาวสารป 2542/43 ของ อคส. และ อตก.
2. โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกษตร
ครบวงจร คณะรัฐมนตรีรบั ทราบรายงานผล
การดําเนินงานเพือ่ สนับสนุนโครงการนิคม
อุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ดังนี้
1) การพัฒนาระบบประกันความปลอดภัย
อาหารใหเขาสูร ะบบสากล
1.1 กําหนดการพัฒนาความรู ความ
เขาใจแกบคุ ลากรในโรงงาน เพือ่ สามารถสรางระบบ
ประกันความปลอดภัยคือ GMP/HACCP (Good
Manufacturing Practice/Hazard Analysis Critical
Control Point) ซึง่ เปนทีย่ อมรับโดยโครงการ
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) และเปน
ที่เชื่อถือของ WTO
1.2 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ไดรว มกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม จัดทําโครงการตรวจประเมินโรงงาน
เพือ่ ออกใบรับรองระบบ HACCP
1.3 กระทรวงสาธารณสุขไทยและญีป่ นุ
ไดรวมกันจัดใหมีการประเมินระบบประกันความ
ปลอดภัยของโรงงานทีจ่ ะสงออกผลิตภัณฑอาหาร
ไปญีป่ นุ เพือ่ เขาสูร ะบบ Precertification System
เพือ่ อํานวยความสะดวกในการสงออกไปญีป่ นุ
2) การเจรจากับประเทศคูคา ไดมีการ
ประสานงานกับประเทศคูค า ใหยอมรับผลการ
รับรองคุณภาพสินคาของ อย. ซึง่ ไดดําเนินการ
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สําเร็จแลวกับนิวซีแลนดในการนําเขานมขนหวาน
จากไทย และขณะนีก้ ําลังประสานงานกับสํานักงาน
อาหารและยาของสหรัฐฯ (USFDA) ในการนําเขา
อาหารกระปองทีม่ คี วามเปนกรดตํา่
3. อนุมัติแลกปุยเคมีกับยางพาราของ
โครงการแทรกแซงตลาดยางพารา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543
เห็นชอบการแลกปุยเคมี (จากสาธารณรัฐประชาชน
จีน) กับยางพาราของโครงการแทรกแซงตลาด
ยางพาราตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
4. เงินเพิม่ คาออยขัน้ ตนฤดูการผลิต
ป 2542/43
สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2543 ไดมกี ารพิจารณาแนวทางในการ
แกไขปญหาเงินเพิม่ คาออยขัน้ ตนฤดูการผลิตป
2542/43 แลวมีมติใหกระทรวงการคลังประสานกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
พิจารณาจัดสรรวงเงิน 5,320 ลานบาท เพือ่ นําไปจาย
เพิ่มเปนคาออยขั้นตนใหชาวไรออยตันละ 100 บาท
ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2543 ตามทีค่ ณะกรรมการออยและนําตาลทราย
้
เสนอ ดังนี้
1) เห็นชอบใหดาเนิ
ํ นการแยกภาษี
มูลคาเพิม่ ออกจากราคาจําหนายนํ้าตาลทรายภายใน
ประเทศ และรายไดทเ่ี พิม่ ขึน้ ใหนําเขากองทุนออย
และนําตาลทราย
้
2) เห็นชอบมาตรการในการปรับปรุง
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายดังนี้
2.1 การปรับปรุงในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับออย
(1) กําหนดพืน้ ทีเ่ หมาะสมสําหรับ
เพาะปลูกออยและกําหนดปริมาณออยเปาหมายให
ชาวไรผลิต
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(2) จัดระเบียบการสงออยของชาวไร
โดยใหออยที่เพาะปลูกในพื้นที่ใกลโรงงานใดเปน
คูส ญ
ั ญากับโรงงานนัน้ เพือ่ ลดตนทุนการผลิต
(3) กําหนดปริมาณออยเปาหมาย
ในแตละปการผลิตใหสอดคลองกับภาวะตลาด
ทั้งภายในและตางประเทศ และกําหนดระเบียบ
การจัดการออยสวนเกิน
2.2 การปรับปรุงดานโรงงานนํ้าตาล
(1) จัดระเบียบการรับออยของโรงงาน
(2) กําหนดปริมาณการผลิต
นํ้าตาลทรายเปาหมายในแตละปการผลิตเพือ่ ไมให
มีปริมาณนํ้าตาลทรายผลิตเกินความตองการของตลาด
(3) กําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพ
การผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงาน
(4) กําหนดระเบียบจัดการ
นํ้าตาลทรายสวนทีผ่ ลิตเกินปริมาณทีก่ ําหนด
5. โครงการจัดหาปุย เคมีเพือ่ ชวยเหลือ
เกษตรกรป 2543
คณะรัฐมนตรีไดพจิ ารณาโครงการฯ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอและมีมติเมือ่
วันที่ 20 มิถุนายน 2543 เห็นชอบตามมติคณะ
กรรมการและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.)
ในโครงการฯ ดังกลาว โดยใหองคกรเกษตรกร
เปนผูจัดหาวงเงินจัดซื้อจํานวน 2,885.4 ลานบาท
ระยะเวลาชําระเงินคืน 1 ป ดังนี้
1) อนุมตั เิ งินยืมปลอดดอกเบีย้ จาก
กองทุนรวมเพือ่ ชวยเหลือเกษตรกรสําหรับคาปุย
วงเงิน 1,300 ลานบาท เพือ่ ใหองคกรเกษตรกร
ยืมไปซื้อปุย และเงินจายขาดในการดําเนินงาน
ของสวนราชการตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 1
ของวงเงินฯ จํานวน 33.6 ลานบาท
2) วงเงิน 1,585.4 ลานบาท ใหใชเงิน
ปลอดดอกเบีย้ จากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
หากมีไมเพียงพอจะขอใชจากกองทุนอืน่ ๆ

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2543

6. รางพระราชบัญญัตสิ ภาเกษตรกร
แหงชาติ พ.ศ……..
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการพระราชบัญญัติฯ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2543 ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอรางพระราชบัญญัตฯิ
เปนการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุม ของเกษตรกร
เพือ่ วางแผนพัฒนาการเกษตรและเสริมสรางความ
เขมแข็งและศักยภาพใหแกเกษตรกร โดยมีสาระ
สําคัญดังนี้
1) กําหนดใหมสี ภาเกษตรกรแหงชาติ
ประกอบดวยสมาชิกซึง่ เปนผูแ ทนจากสภา
เกษตรกรจังหวัดๆ ละ 3 คน ทําหนาทีก่ ําหนด
นโยบายเพื่อพัฒนาความเขมแข็งแกองคกร
เกษตรกร จัดทําและเสนอแผนแมบทและนโยบาย
การเกษตร ประสานการดําเนินการระหวางองคกร
เกษตรกับรัฐ เสนอขอแนะนําการแกไขปญหา
การเกษตรแกรฐั
2) กําหนดใหมคี ณะกรรมการบริหารสภาฯ
ประกอบดวยประธานคนหนึง่ และกรรมการไมเกิน
20 คน โดยมีเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
ทําหนาทีก่ ํากับและตรวจสอบการดําเนินงานของ
เลขาธิการ
3) กําหนดใหจดั ตัง้ สํานักงานเลขาธิการ
สภาฯ โดยมีอํานาจหนาทีร่ บั ผิดชอบงานดานธุรการ
ของสภาฯ โดยมีเลขาธิการเปนหัวหนาสํานักงาน
4) กําหนดใหสํานักงานฯ มีรายไดจาก
คาธรรมเนียมและคาบํารุงจากสมาชิก งบประมาณ
แผนดินและเงินชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ
5) กําหนดใหแผนแมบทเพื่อพัฒนา
การเกษตรทีส่ ภาฯ จัดทําขึน้ และคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบแลว ใหรายงานตอรัฐสภา
เพือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลผูกพัน
หนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของตองดําเนินการตาม
แผนแมบทนัน้
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6) กําหนดใหมสี ภาเกษตรกรจังหวัด
ประกอบดวยสมาชิกซึง่ เปนผูแ ทนจากองคกร
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไวตอสภาเกษตรกรจังหวัด
องคกรละ 1 คน ทําหนาทีพ่ ฒ
ั นาและสงเสริมความ
เขมแข็งแกองคกรเกษตรกรในระดับจังหวัด
ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหวางองคกร
เกษตรกรกับรัฐในระดับจังหวัด
7) กําหนดใหจัดตั้งสํานักงานเลขาธิการ
สภาเกษตรกรจังหวัดโดยมีอํานาจหนาทีร่ บั ผิดชอบ
งานดานธุรการของสภาเกษตรกรจังหวัด
7. มาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากราคานํ้ามันดีเซลทีส่ งู ขึน้
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน
2543 เห็นชอบมาตรการชวยเหลือเกษตรกรทีไ่ ดรบั
ผลกระทบจากราคานํ้ามันดีเซลทีส่ งู ขึน้ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยมีสาระสําคัญ
คือ จะใหการชวยเหลือเกษตรกรทุกสาขาการผลิต
(ยกเวนประมงทะเลทีไ่ ดดําเนินการชวยเหลือไป
แลว) จํานวน 5.6 ลานครัวเรือน ทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
จากราคานํ้ามันดีเซลทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากนํ้ามันดีเซล
เปนปจจัยการผลิตทีส่ ําคัญในการผลิตภาค
การเกษตร โดยใหไดรบั การชดเชยราคานํ้ามัน
เปนรายครัวเรือนๆ ละ 45 ลิตร อัตราชดเชยลิตรละ
3 บาท หรือเปนเงิน 135 บาท ตอครัวเรือน รวมทั้ง
ชวยเหลือคาใชจายในการชดเชยและบริหาร
โครงการของ ธ.ก.ส. โดยใหใชเงินจากกองทุนรวม
เพือ่ ชวยเหลือเกษตรกรหรือแหลงเงินอืน่ ซึง่
กระทรวงเกษตรฯ จะไดเสนอคณะกรรมการ
นโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.)
เพือ่ ขอนุมัตวิ งเงินตอไป
8. รางพระราชบัญญัตกิ องทุนฟน ฟูและ
พัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ …) พ.ศ. ……
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน
2543 เห็นชอบรางพระราชบัญญัติฯ ซึ่งไดตรวจ
พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี ตามที่สานั
ํ กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
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1) ใหมีการจัดตั้งสํานักจัดการหนี้และ
คณะกรรมการจัดการหนีข้ องเกษตรกรเพือ่
ดําเนินการแกไขหนีข้ องเกษตรกรทัง้ หนีใ้ นระบบ
(หนีจ้ ากโครงการสงเสริมของรัฐ หนี้จากสถาบัน
เกษตรกรและหนีจ้ ากสถาบันการเงิน) และหนี้
นอกระบบ
2) เกษตรกรทีจ่ ะขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ ตองขึน้ ทะเบียนตอสํานักจัดการหนี้
เกษตรกร (หนี้ในระบบ) ตามหลักเกณฑทจ่ี ะ
ประกาศกําหนด และตอสํานักงานปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรี หรือหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ทีค่ ณะกรรมการกําหนด (หนีน้ อกระบบ) โดยให
เกษตรกรขึ้นทะเบียนภายใน 180 วัน นับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
9. โครงการแกไขปญหาความยากจน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543
อนุมัติโครงการแกไขปญหาความยากจนระยะที่ 2
(พ.ศ. 2541 - 2544) ตามที่คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ โดยมีสาระสําคัญ
เพือ่ กระจายโอกาสใหคนยากจนระดับครัวเรือน
ในหมูบ า นมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพือ่ เพิม่
รายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
จํานวน 10,000 หมูบาน โดยใชเงินกูจาก
ตางประเทศ จํานวน 2,924.80 ลานบาท โดยแบง
การเบิกจายเปนเวลา 2 ป ปละเทาๆ กัน โดย
วงเงิน 2,800 ลานบาท จะใชเปนเงินทุนสําหรับ
หมูบ า นสวนทีเ่ หลือใชในการฝกอบรมและเปน
คาใชจายในการบริหารโครงการ
10. นโยบายและมาตรการนําเขา
วัตถุดิบอาหารสัตวป 2544
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบนโยบายและ
มาตรการนําเขาวัตถุดบิ อาหารสัตวป 2544 เมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 ตามที่กระทรวงพาณิชย
เสนอโดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2544 ดังนี้
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1) การนําเขากากถั่วเหลืองจากประเทศ
สมาชิกองคการการคาโลก (WTO)
(1) ในโควตา ใหนําเขาโดยเสรีทั้งปริมาณ
และชวงเวลานําเขา อากรนําเขารอยละ 5 โดยใหผูมีสิทธิ์
นําเขาตองรับซือ้ กากถัว่ เหลืองทีผ่ ลิตจากเมล็ดถัว่ เหลือง
ในประเทศทั้งหมดในราคาไมตํ่ากวากิโลกรัมละ 9.50
บาท ณ โรงงานสกัดนํ้ามันพืช กทม.
(2) นอกโควตา ใหนําเขาโดยเสรีทั้ง
ปริมาณและชวงเวลานําเขา อากรนําเขารอยละ 119
2) การนําเขากากถั่วเหลืองจากประเทศนอก
สมาชิก WTO
ใหนําเขาโดยเสรีทั้งปริมาณและชวง
เวลานําเขา อากรนําเขารอยละ 6 และคาธรรมเนียม
พิเศษตันละ 2,519 บาท
3) การนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในโควตา กําหนดปริมาณนําเขา
53,832 ตัน อากรนําเขารอยละ 20 โดย ใหนําเขา
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2544
นอกโควตา จากประเทศสมาชิก WTO
ใหนําเขาโดยเสรี ทั้งปริมาณและชวงเวลานําเขา
อากรนําเขารอยละ 75.4 และคาธรรมเนียมพิเศษ
ตันละ 180 บาท
นอกโควตา จากประเทศนอกสมาชิก
WTO ใหนําเขาโดยเสรีทง้ั ปริมาณและชวงเวลานําเขา
อากรนําเขาตันละ 2,750 บาท และอากรพิเศษรอยละ
13.97 (รวมอากรทัง้ หมดใกลเคียงรอยละ 75.4) และ
คาธรรมเนียมพิเศษตันละ 180 บาท
4) การนําเขาปลาปนโปรตีนรอยละ 60
ขึน้ ไป
ใหนําเขาโดยเสรีทั้งปริมาณและชวงเวลานําเขา
อากรนําเขารอยละ 15 สําหรับประเทศนอกภาคีอาเซียน
และรอยละ 5 สําหรับการนําเขาปลาปนทีม่ ใี บรับรอง
จากประเทศภาคีอาเซียนซึง่ เปนไปตามขอผูกพัน
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน
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11. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชวยเหลือเกษตรกรและผูย ากจนในการแกไข
ปญหาหนี้สินของเกษตรกรและผูยากจน
คณะรัฐมนตรีรบั ทราบผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2543 ของคณะกรรมการ
ชวยเหลือเกษตรกรและผูย ากจน (กชก.) ในการ
แกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรและผูยากจน
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 ตามทีส่ ํานักนายก
รัฐมนตรีรายงาน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) เงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือเกษตรกร
และผูยากจน พ.ศ. 2528
ปงบประมาณ 2544 ไดรบั งบประมาณ
เพิ่มเติม 65 ลานบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2543 มีเงินทุนหมุนเวียน 69.9 ลานบาท ในชวง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2539 - 30 กันยายน 2543
ไดอนุมตั ใิ หเกษตรกรและผูย ากจนกูย มื ทัง้ สิน้
28.4 ลานบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2543
มีหนีเ้ งินกูส ะสม 20.6 ลานบาท
2) กองทุนหมุนเวียนเพือ่ ปลดเปลือ้ ง
หนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน พ.ศ. 2543
ปงบประมาณ 2543 อนุมัติเงินกู
408,000 บาท แกเกษตรกรเพือ่ ไถถอนและซือ้ คืน
ทีด่ นิ ในชวงวันที่ 5 ธันวาคม 2533 - 30 กันยายน
2543 อนุมัติใหเกษตรกูยืม 85.2 ลานบาท เพื่อชวย
ไถถอนและซือ้ คืนทีด่ นิ ประมาณ 12,978 ไร และ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 มีเงินกองทุนฯ คงเหลือ
49.5 ลานบาท และมีหนีเ้ งินกูส ะสม 46.8 ลานบาท
3) กองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรและผูย ากจน ดานหนีส้ นิ และทีด่ นิ
พ.ศ. 2536
ปงบประมาณ 2543 อนุมัติเงินกูยืม
414.5 ลานบาท เพือ่ ชวยไถถอนและ ซือ้ คืนทีด่ นิ
และตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน
2543 อนุมตั ใิ หเกษตรกรกูย มื 1,681.2 ลานบาท
เพือ่ ชวยไถถอนและซือ้ คืนทีด่ นิ ประมาณ 139,709
ไร และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 มีเงินกองทุนฯ
คงเหลือ 159.7 ลานบาท และมีหนีเ้ งินกูส ะสม
1,241.6 ลานบาท
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3.7 มาตรการอุตสาหกรรม
1. การดําเนินการตามแผนปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมระยะที่ 2
คณะกรรมการรัฐมนตรีวา ดวยนโยบายเศรษฐกิจ
มีมติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2543 ใหความเห็นชอบ
โครงการ และสินเชือ่ ภายใตแผนปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมระยะที่ 2 (พ.ศ. 2543 – 2547) จํานวน 59
โครงการ วงเงิน 2,999.41 ลานบาท ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ รวมทัง้ เห็นชอบสินเชือ่ เพือ่ การปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมในป 2543 อีกเปนวงเงิน 8,100
ลานบาท ซึง่ แยกเปนวงเงินสินเชือ่ จากบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT) จํานวน 5,000
ลานบาท บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.)
จํานวน 2,400 ลานบาท และธนาคารเพือ่ การสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) จํานวน 1,100 ลานบาท
สําหรับการดําเนินการโครงการตามแผนปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมระยะที่ 2 จํานวน 59 โครงการ
วงเงิน 2,999.41 ลานบาทนัน้ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 อนุมตั ใิ นหลักการใหคณะ
กรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (กอช.) โดยความ
เห็นชอบจากสํานักงบประมาณ มีอํานาจอนุมัติ
เปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนฯ ระยะที่ 2
จํานวน 59 โครงการ ภายใตเงือ่ นไขในวงเงินเดิม และ
ระยะเวลาดําเนินโครงการตามกรอบเวลาเดิม (ไมเกินป
2547) สวนการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการนัน้
กอช. จะตองมอบหมายใหคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
พิจารณารายละเอียดและอนุมตั เิ ปนรายโครงการ
2. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
2.1 แผนแมบทการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2543
ใหความเห็นชอบแผนแมบทการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ตามทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ โดยใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลัก
ในการประสาน และจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารสงเสริม
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยรวมกับ
สวนราชการและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของ แลวนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา หรือเสนอตอคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีจ่ ะจัดตัง้
ขึน้ เมือ่ พระราชบัญญัตสิ ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมีผลบังคับใช
2.2 การใหความชวยเหลือดานการเงิน
แกวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs)
ป 2543
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2543 อนุมัติแนวทางการใหความชวยเหลือดานการ
เงินแกวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ป
2543 ตามที่กระทรวงการคลังและกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
1) ใหความเห็นชอบวงเงินสินเชื่อและวงเงิน
คําประกั
้
นสินเชือ่ ทีส่ ถาบันการเงินเฉพาะกิจทีเ่ กีย่ วของ
จะใหความสนับสนุนแก SMEs ในป 2543 จํานวน
29,700 ราย ในวงเงินรวม 50,300 ลานบาท ดังนี้
สถาบันการเงิน
1. ธนาคารแหงประเทศไทย
2. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาด
ยอม
3. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
4. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
5. ธนาคารออมสิน
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
7. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม
รวม

วงเงินสินเชื่อ
(ลานบาท)
13,000
6,000

วงเงินคํ้าประกัน
(ลานบาท)

15,000
7,000
1,300
4,000
4,000
46,300

4,000

ทั้งนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจเหลานี้ไดจัดทํา
แผนงานและกลยุทธการดําเนินงานที่จะสนับสนุนการ
ปลอยสินเชื่อและคํ้าประกันสินเชือ่ แก SMEs ไวเรียบรอย
แลว
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหสินเชื่อและ
คําประกั
้
นสินเชือ่ แก SMEs ใหบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) และบรรษัทประกันสินเชื่อ
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อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เพิ่มทุนชวงแรกในวงเงิน
2,500 ลานบาท และ 4,000 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดดาเนิ
ํ นการเพิ่มทุน
ชวงแรกให บอย. แลวจํานวน 1,000 ลานบาท เมื่อวันที่ 30
ธันวาคม 2542 และจะเพิ่มทุนให บอย. อีกจํานวน 1,500
ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับแผนการใชเงินของ บอย.
3. การจัดตัง้ ศูนยวจิ ยั และพัฒนาเทคโนโลยี
ไมโครอิเล็กทรอนิกส
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2543
อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ไมโครอิเล็กทรอนิกส ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอมเสนอ ดังนี้
• ใหดําเนินการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส โดยการสรางสาย
การผลิตตนแบบระดับ 0.5 ไมครอน ดวยเครือ่ งจักรใหม
• ใหจดั สรรงบประมาณเพิม่ เติมสําหรับ
ดําเนินโครงการ โดยประกอบดวยเงินลงทุนที่กูจาก
ตางประเทศ ในปงบประมาณ 2543 จํานวน 36.723
ลานดอลลาร สรอ. หรือ 1,395.50 ลานบาท (ทีอ่ ตั รา
แลกเปลีย่ น 38 บาท ตอดอลลาร สรอ.) และคา
ดําเนินการจากงบประมาณแผนดินปละ 150 ลานบาท
เปนระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2544 - 2548) รวม 750
ลานบาท ทั้งนี้ ภายหลังเมื่อศูนยฯ เปดดําเนินการและ
มีรายไดแลว เห็นควรใหนํารายไดสมทบเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงาน เพือ่ ลดภาระงบประมาณแผนดิน
4. การปรับลดอัตราอากรขาเขาสินคา
ภาคอุตสาหกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2543
อนุมตั ใิ หปรับลดอัตราอากรขาเขาวัตถุดบิ ขัน้ ปฐม ปจจัย
การผลิตขัน้ กลาง และสินคาทุนเพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการแขงขัน การปรับลดอากรขาเขาสินคาครัง้ นีม้ ี
จํานวนทั้งหมด 542 รายการทีส่ ําคัญไดแก กระดาษ
อลูมเิ นียมฟอลย โพลีเอทิลนี แผนอลูมเิ นียม เหล็กแผน
รีดรอนทีน่ ํามาผลิตเหล็กแผนเคลือบ เยือ่ ใยยาว ชิ้นสวน
ยานยนต ฯลฯ โดยลดอัตราอากรขาเขาสินคาเหลานีจ้ าก
รอยละ 5, 10, 20 และ 30 เหลือรอยละ 1, 3, 5, 10 และ
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15 ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชนิดและผลิตภัณฑ (รายละเอียด
ตามประกาศของทางราชการ) อนึง่ การปรับลดอัตรา
อากรขาเขาครัง้ นี้ แมจะทําใหรฐั สูญเสียรายไดปล ะ
ประมาณ 3,300 ลานบาท แตจะสามารถชดเชยได
จากการเก็บภาษีเงินไดและภาษีมลู คาเพิม่ ไดเพิม่ ขึน้
รวมทัง้ ผูบ ริโภคจะสามารถซือ้ สินคาไดในราคาทีต่ ่ําลง
5. นโยบายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศไทย
คณะกรรมการรัฐมนตรีวา ดวยนโยบายเศรษฐกิจ
มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2543 เห็นชอบกรอบ
นโยบายและกลยุทธการพัฒนาพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
ของประเทศไทย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอมเสนอ ดังนี้
• กรอบนโยบาย ใหรฐั กําหนดแนวทาง
การพัฒนาพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 และ 10 โดย
กําหนดใหมแี ผนระดับชาติรองรับ และจัดทําแผน
รายสาขา รวมทั้งดําเนินการในมาตรการตางๆ เพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาโลก
และใหความสําคัญโครงสรางทางกฎหมาย แกไข
กฎระเบียบราชการ และกฎเกณฑทก่ี ดี ขวางตอการ
พัฒนาพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
• กลยุทธการพัฒนา กําหนดใหมีกลยุทธ
การพัฒนาดานการเงิน ดานกฎหมาย ดานโครงสราง
พืน้ ฐาน และดานตางประเทศ ซึง่ ไดแก การศึกษาระบบ
การชําระเงินในปจจุบนั แนวโนมระบบการคาของโลก
การปรับปรุงกฎหมายธุรกรรมพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
รวมทัง้ ผลักดันกฎหมายใหมใหสอดคลองกับกฎหมาย
ระหวางประเทศ และใหมีการดําเนินการตามแผน
แมบทวาดวยกิจการดานโทรคมนาคม
6. การกําหนดราคาออยและนํ้าตาลทราย
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ 19 และ 26
ธันวาคม 2543 อนุมตั หิ ลักเกณฑการกําหนดราคาออย
ฤดูการผลิตป 2542/43 และ 2543/44 ตามทีก่ ระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอดังนี้

3.7.3

1) กําหนดราคาออยขัน้ สุดทายฤดูการผลิตป
2542/43 เปนรายเขต 5 ราคา โดยที่ระดับความหวาน
10 ซี.ซี.เอส ราคาออยเขต 1,2,3,4,5 กําหนดไวตนั ละ
464.63 บาท 483.86 บาท 486.23 บาท 490.80 บาท
และ 482.28 บาท ตามลําดับ โดยมีอัตราขึ้น/ลง ของ
ราคาออยในเขต 1 – 5 อยูร ะหวางตันละ 27.878 บาท
29.032 บาท 29.174 บาท 29.448 บาท และ 28.937
บาท ตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส ตามลําดับ
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2) กําหนดราคาออยขัน้ ตนฤดูการผลิตป 2543/44
ในอัตราตันละ 600 บาท ที่ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.
เอส อัตราการขึน้ /ลง ของราคาออยตันละ 36.00 บาท
ตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส และผลตอบแทน การผลิตและ
จําหนายนํ้าตาลขัน้ ตนในอัตรากระสอบละ 305.44 บาท

3.8.1

3.8 มาตรการการคา
1. มาตรการการคา
1.1 โครงการจัดตัง้ ศูนยรวบรวมผักและ
ผลไมเพื่อการสงออก
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2543 ใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดตั้ง
ศูนยรวบรวมผักและผลไมเพือ่ การสงออกเพือ่ ยกระดับ
มาตรฐานในการสงออกสินคาเกษตรไทยลดขัน้ ตอน
และคาใชจายในการสงออก สรางเสถียรภาพราคา
สินคาผักและผลไมในประเทศ รวมทั้งพัฒนาตลาด
กลางผักและผลไมไทยใหสามารถเปนแหลงรวบรวม
และกระจายสินคาทัง้ ในประเทศและตางประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาโครงการฯ ไมนอย
กวา 15 ป นับจากวันทีเ่ ริม่ เปดดําเนินการใหบริการ
ใชงบประมาณป 2544 จํานวน 27.3 ลานบาท โดย
ภาครัฐจะทําหนาทีต่ รวจสอบสินคาและออกเอกสาร

รายการสินคา
นมผงขาดมันเนย
นํ้านมดิบ
นมพรอมดื่ม
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สําคัญเพื่อใหบริการในการสงออกอยางครบวงจร
สวนภาคเอกชนจะทําหนาที่จัดหาอุปกรณที่จําเปนไว
บริการและอํานวยความสะดวกแกผสู ง ออก และเปน
ผูด ําเนินการจัดตัง้ ศูนยฯ เพือ่ ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
แกผสู ง ออก ผูคา และเกษตรกรในรูปแบบ One Stop
Service
!
1.2 การเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย
นํ้านมดิบและนมพรอมดื่มตามขอผูกพันภายใต
องคการการคาโลก ป 2543
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ 2543 อนุมตั กิ ารเปดตลาดนําเขานมผง
ขาดมันเนย นํ้านมดิบและนมพรอมดื่มตามขอผูกพัน
ภายใตองคการการคาโลก ป 2543 ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในโควตา
ปริมาณ (ตัน)
อัตราภาษี (%)
55,600
5
2,322.63
20
26.70
20

1.3 การผอนคลายเงือ่ นไขการนําเขา
โทรศัพทเคลือ่ นทีแ่ ละวิทยุตดิ ตามตัว
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543
อนุมตั หิ ลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
(กําหนดเครื่องวิทยุคมนาคมใหไดรับยกเวนไมตองไดรับ
ใบอนุญาตใหมีนําเขา และคาเครื่องวิทยุคมนาคม) ยกเวน
การขอรับใบอนุญาตนําเขา และคาเครือ่ งโทรศัพทเคลือ่ นที่
ระบบรวงผึ้ง (CELLULAR) และเครื่องวิทยุติดตามตัว
(RADIO PAGING) เฉพาะเครื่องที่มีตราอักษร (brand
name) แบบหรือรุน ทีไ่ ดผา นการทดสอบรับรองตัวอยาง
จากกรมไปรษณียโทรเลขรวมถึงเครื่องลูกขายของผูให
บริการในประเทศหรือผูใหบริการตางประเทศ

1.4

นอกโควตา
อัตราภาษี (%)
225.6
43.0
87.6

การนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว ป 2544

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2543 ใหความเห็นชอบนโยบายและ
มาตรการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว ป 2544 ตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอโดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีสาระ
สําคัญ ดังนี้
1. การนําเขากากถัว่ เหลือง กรณีการ
นําเขาในโควตาจากประเทศสมาชิกองคการการคาโลก
(WTO) ตองชําระอากรนําเขารอยละ 5 โดยมีเงื่อนไข
ใหผูมีสิทธินําเขาตองทําสัญญากับกระทรวงพาณิชย

3.8.2
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และกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพือ่ รับซือ้ กากถัว่ เหลือง
ที่ผลิตจากเมล็ดในประเทศทั้งหมดของโรงงานสกัดนํ้ามันพืช
ในราคาไมตํ่ากวากิโลกรัมละ 9.50 บาท สวนการนําเขา
นอกโควตาตองชําระอากรนําเขารอยละ 119

1.6 การรวมทุนเพื่อซื้อและขายยางจาก
มูลภัณฑกนั ชนขององคการยางธรรมชาติระหวาง
ประเทศภายใตกรอบความรวมมือดานยางพารา
ระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

สําหรับกรณีนําเขาจากประเทศที่ไมใช
สมาชิก WTO ตองชําระอากรนําเขารอยละ 6 และ
คาธรรมเนียมพิเศษ 2,519 บาทตอตัน (รางประกาศ
กระทรวงการคลังที่ ศก. /2543 (อคล.8.3) เรือ่ ง ยกเลิก
การลดอัตราอากร ลดอัตราอากรศุลกากร ผานการอนุมตั ิ
จากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2543)

วันที่ 27 มิถุนายน 2543 คณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขอเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แลวมีมติอนุมัติรางขอตกลงรวมทุนเพื่อซื้อและขายยาง
จากมูลภัณฑกันชนของ INRO และใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณไปซือ้ ยางจากสต็อกของ INRO ในประเทศ
ไทย ตามความจําเปนเพือ่ รักษาเสถียรภาพราคายาง
ของประเทศ

2. การนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวการนําเขา
ในโควตาตองชําระอากรรอยละ 20 และนําเขาระหวางวันที่
1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2544 การนําเขานอกโควตา
ไมจํากัดชวงเวลานําเขาแตตองชําระอากรรอยละ 75.4
กรณีนําเขาจากประเทศสมาชิก WTO หรือชําระอากร
ในอัตรากิโลกรัมละ 2.75 บาท และอากรพิเศษรอยละ
13.97 (รวมแลวใกลเคียงกับรอยละ 75.4) กรณีนําเขา
จากประเทศที่ไมใชสมาชิก WTO โดยทัง้ สองกรณีตอ ง
ชําระคาธรรมเนียมพิเศษอีกในอัตรา 180 บาทตอตัน
(รางประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. /2543 เรือ่ ง
ยกเลิกการลดและลดอัตราอากรศุลกากร และรางประกาศ
กระทรวงการคลังที่ ศก. /2543 เรือ่ ง การเรียกเก็บอากร
พิเศษผานการอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 19
ธันวาคม 2543)
3. การนําเขาปลาปนโปรตีน รอยละ 60 ขึ้นไป
นําเขาไดโดยไมจํากัดปริมาณ และชวงเวลานําเขาโดยชําระ
อากรตามปกติ หรือชําระอากรนําเขาตามขอผูกพันภายใต
เขตการคาเสรีอาเซียนแลวแตกรณี
1.5 การผอนผันการเรียกเก็บอัตราคาภาระ
ของทาเรือกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2543 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการผอนผันการเรียกเก็บ
อัตราคาภาระของทาเรือกรุงเทพในอัตราเดิมออกไปอีก
จนกวาการทาเรือจะปรับปรุงโครงสรางอัตราคาภาระ
แลวเสร็จเพื่อลดปญหาภาระคาใชจายที่จะกระทบตอตนทุน
การขนสงสินคา อันจะเปนอุปสรรคตอการสงออก

ทั้งนี้ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณของไทย และรัฐมนตรีวา การกระทรวง
อุตสาหกรรมขัน้ ปฐมของประเทศมาเลเซีย (Dato’s
Seri Dr.Lim Keng Yaik) ไดประชุมพิจารณาเรือ่ ง
การระบายยางในมูลภัณฑกันชนของ INRO และ
เห็นชอบใหมีการตั้งบรรษัทรวมทุนไทย - มาเลเซีย
(Thai - Malaysia Joint Venture : TMIV) เพือ่ ซือ้
ยางจาก INRO กรณีการระบายมูลภัณฑยางจาก
INRO มีผลกระทบตอราคายาง
2. มาตรการอื่น ๆ
2.1 การเจรจาสองฝายระหวางไทยกับจีน
ในการเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2543 คณะ
รัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการเจรจาสองฝายระหวาง
ไทยกับจีนในการเขาเปนสมาชิก WTO โดยให
ฝายไทยเรงสรุปผล การเจรจากับจีนโดยเร็ว
ในประเด็นตอไปนี้
1. ผลักดันใหจีนลดอัตราภาษีในโควตา
ของผลิตภัณฑขาวลงอีก หรือใหจีนบริหารการจัดสรร
โควตาขาวเมล็ดยาวใหภาคเอกชนเพิ่มขึ้น และจัด
สรรโควตาผลิตภัณฑขาวในอัตราที่เหมาะสม
2. ใหจีนพิจารณาเรื่องจีน re-export
นํ้าตาลทรายไมใหมีปริมาณมากเกินไปจนกระทบ
การสงออกของไทย
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3. ผลักดันใหจีนลดอัตราภาษีในโควตา
ยางพาราลงอีก
2.2 การดําเนินการการคาตางตอบแทน
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการ
ดําเนินการการคาตางตอบแทน ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
อนุมัติในหลักการแลวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 มีสาระ
สําคัญในการกําหนดหลักปฏิบตั สิ ําหรับการซือ้ หรือการจาง
บริการโดยสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
อนึง่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี
ขอสังเกต สรุปไดดงั นี้
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1. การออกกฎเกณฑเกีย่ วกับการคา
ตางตอบแทน นอกจากจะถือวาเปนอุปสรรคทางการคา
รูปแบบหนึ่ง ซึง่ ไมสอดคลองกับหลักการของ WTO
แลวยังอาจถูกพิจารณาวาเปนการดําเนินการทีข่ ดั กับ
การปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) ของ GATT
ดวย
2. ประเทศไทยอาจจะถูกประเทศสหรัฐ
อเมริกาใชมาตรการตอบโตทางการคาโดยการตัด
GSP หรือใชมาตรา 301 ในการดําเนินการตอบโต
ทางการคาในรูปแบบอื่นๆ ได
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3.9 มาตรการแรงงาน
การปรับขึน้ อัตราคาจางขัน้ ตํ่าและกําหนด
อัตราคาจางขัน้ ตํ่าพื้นฐาน

รางพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน

คณะกรรมการคาจางมีมติปรับขึ้นอัตรา
คาจางขั้นตํ่าทัว่ ประเทศอีก 3 บาทจากอัตราเดิม
ที่กาหนดในแต
ํ
ละจังหวัด หลังจากที่พิจารณาการ
ปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นตํ่าเมื่อตนป 2543 และได
กําหนดอัตราคาจางขัน้ พืน้ ฐานของทัง้ ประเทศที่
133 บาทตอวัน โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2544 เปนตนไป ทั้งนี้ สําหรับลูกจาง
ที่ทางานอย
ํ
างนอย 1 ป เห็นควรใหมีการปรับอัตรา
คาจางตามผลงาน

คณะรัฐมนตรีอนุมตั หิ ลักการรางพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานเมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2543 ตามที่กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมเสนอ เพือ่ ขยายระยะเวลาการให
ความชวยเหลือคนหางานซึ่งเคยสงเงินเขากองทุน
และยังคงทํางานอยูในตางประเทศใหไดรับสิทธิ
ประโยชนจากกองทุนเพือ่ ชวยเหลือคนหางานไป
ทํางานในตางประเทศตอไปอีก 5 ป นับแตวนั สิน้ สุด
สัญญาจางครั้งแรก ซึ่งสิทธิประโยชนที่คุมครอง
อาทิ รับการสงเคราะหจากกองทุนกรณีเจ็บปวย
ทุพพลภาพจากสาเหตุการทํางาน และเสียชีวิต
กรณีถกู นายจางละเลย เปนตน

