ฉบับที่ 138/2543
เรื่อง ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ธนาคารแหงประเทศไทย ขอรายงานความคืบหนาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของระบบสถาบันการเงิน
และลูกหนี้กลุม เปาหมายของคปน. ดังตอไปนี้
1. ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2543 สถาบันการเงินทัง้ ระบบไดเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อแกไขปญหา
ของลูกหนี้ที่เปน NPL รวมทั้งการปรับปรุงโครงสรางหนี้ในเชิงรุกแกลูกหนี้ที่อาจมีแนวโนมเปน NPL สําเร็จไป
แลว จํานวน 322,674 ราย คิดเปนมูลหนี้รวม 1,809,047 ลานบาท โดยในเดือนตุลาคม 2543 สถาบันการเงินมี
ความคืบหนาในการดําเนินการ ดังนี้ (ตาราง 1-4)
1.1 ลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกันยายน 2543 จํานวน 12,647 ราย
(เพิ่มขึ้นรอยละ 4.08) เปนมูลหนี้ทั้งสิ้น 40,270 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 2.28) โดยสวนใหญจะเปนลูกหนี้
ประเภทการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล (5,544 ราย) รองลงมาคือ การคาสงคาปลีก (2,490 ราย) และการเกษตร
ประมงปาไม (2,029 ราย) ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังเปนลูกหนี้ในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง เปนสําคัญ
1.2 ลูกหนี้ที่อยูระหวางการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ เพิ่มขึ้นจากสิน้ เดือนกันยายน 2543 อีก 1,812
ราย มูลหนี้ 4,353 ลานบาท เปนจํานวนทั้งสิ้น 77,068 ราย มูลหนี้รวม 475,428 ลานบาท ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่สถาบัน
การเงินนําเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาว สวนใหญเปนลูกหนี้รายกลาง รายยอย ซึ่งมีมูลหนี้
เฉลี่ยตอรายไมมากนัก
มีขอสังเกตวา การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของระบบสถาบันการเงินซึ่งไดเรงรัดปรับปรุงโครงสรางหนี้
มาอยางตอเนือ่ งนั้น ในระยะแรกโดยเฉพาะในชวงป 2542 สถาบันการเงินไดเนนการปรับปรุงโครงสรางหนี้แก
ลูกหนี้รายใหญกอน ในระยะตอมาตั้งแตชว งไตรมาส 2 ของป 2543 สถาบันการเงินไดเนนการนําลูกหนี้ราย
กลาง รายยอย ที่มีมูลหนี้ต่ําลงมา เขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้มากขึน้ ประกอบกับสถาบันการเงิน

ไดนําลูกหนี้ที่เจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ไมสําเร็จ เขาสูกระบวนการทางศาล ในจํานวนประมาณกวารอยละ
40 ของ NPL ในระบบสถาบันการเงิน ทําใหคาดวาในระยะตอไปสถาบันการเงินจะรายงานยอดหนี้ที่ปรับปรุง
โครงสรางหนี้สําเร็จของหนี้ NPL สวนที่เหลือ ในจํานวนที่ไมสูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาที่ผานมา
2. ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนีก้ ลุมเปาหมาย
ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2543 ลูกหนี้เปาหมายในความดูแลของคปน.มีจํานวนทั้งสิ้น 10,767 ราย มูลหนี้
รวม 2,590,975 ลานบาท โดยเปนลูกหนี้ทใี่ หความรวมมือเขากระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของคปน.
จํานวน 7,147 ราย มูลหนี้ 1,574,852 ลานบาท ในจํานวนนี้ ประมาณรอยละ 20 (1,444 ราย) เปนลูกหนี้เปาหมาย
รายใหญ และที่เหลืออีกรอยละ 80 (5,703 ราย) เปนลูกหนี้เปาหมายรายกลาง รายยอย โดยมีความคืบหนาในการ
ดําเนินการดังนี้ (ตาราง 5)
2.1 ลูกหนี้เปาหมายที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จโดยมีสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว รวมถึง
ลูกหนี้ที่เจาหนี้มีมติรับแผนแลว อยูระหวางจัดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือไปยื่นฟน ฟูในศาล
ลมละลายกลาง มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 5,832 ราย มูลหนี้ 1,144,700 ลานบาท (รอยละ 82 ของลูกหนีท้ ี่ใหความ
รวมมือเขากระบวนการทั้งสิ้น) สวนใหญเปนลูกหนีใ้ นภาคธุรกิจการพาณิชย จํานวน 1,492 ราย (รอยละ 25.58)
รองลงมาคือการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล 1,362 ราย (รอยละ 23.35) และการอุตสาหกรรม 993 ราย (รอยละ
17.03) ตามลําดับ
2.2 ลูกหนี้เปาหมายที่คงเหลือในกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของคปน. ภายใตกรอบเวลาของ
สัญญาระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ และบันทึกขอตกลงในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีจํานวน 368 ราย มูลหนี้รวม
69,728 ลานบาท โดยเปนลูกหนี้เปาหมายรายใหญ จํานวน 237 ราย มูลหนี้ 60,984 ลานบาท (เปนลูกหนี้กลุม 1
และ 2 เพียง 3 ราย ที่เหลืออีก 234 รายเปนลูกหนีก้ ลุม 3 และ 4) ในจํานวนนี้ประมาณรอยละ 40 จะทยอยมี
ขอสรุปไดภายในสิ้นป 2543 นี้ และรอยละ 60 ภายในไตรมาสแรกป 2544
สําหรับลูกหนีเ้ ปาหมายรายกลาง รายยอย ขณะนี้มีลูกหนีอ้ ยูในกระบวนการอีก 131 ราย มูลหนี้ 8,744
ลานบาท ทั้งนี้ คปน. ยังคงเรงรัดใหสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยที่รับโอนลูกหนี้จากสถาบัน
การเงินดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ลูกหนี้รายกลาง รายยอยตอไป โดยใหเนนลูกหนี้ SMEs เปนสําคัญ
ดวย นอกจากนี้ ยังมีลูกหนี้รายกลาง รายยอยที่อยูระหวางรอลงนามผูกพันตนเขากระบวนการอีก 1,183 ราย มูล
หนี้ 35,959 ลานบาท

2.3 ลูกหนี้เปาหมายที่เจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ไมสําเร็จภายใตกระบวนการของคปน.ตองถูก
ดําเนินคดี มีจํานวนทั้งสิ้น 947 ราย มูลหนี้ 360,424 ลานบาท (รอยละ 13 ของลูกหนีท้ ี่ใหความรวมมือเขา
กระบวนการทัง้ สิ้น) โดยเมื่อรวมกับลูกหนีท้ ี่ไมใหความรวมมือเขากระบวนการซึ่งสถาบันการเงินตองนําเขาสู
การดําเนินการทางศาลอีก จํานวน 2,377 ราย มูลหนี้ 820,502 ลานบาท จะมีลูกหนี้เปาหมาย ที่ตองดําเนินการ
ทางศาลทั้งสิ้น 3,324 ราย มูลหนี้ 1,180,926 ลานบาท (รอยละ 31 ของลูกหนี้เปาหมายทั้งสิ้น)
ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย คาดวาศูนยไกลเกลีย่ ขอพิพาทของศาล ซึ่งสํานักงานศาลยุติธรรมกําลัง
เรงรัดการจัดตัง้ อยูนั้น จะมีสว นชวยสนับสนุนใหไดขอยุติระหวางคูกรณี โดยไมตองนําเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมตามปกติ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยจะประสานงานกับสํานักงานศาลยุติธรรมตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
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