ฉบับที่ 38 /2543
เรื่อง ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้
1. ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินทั้งระบบ
ในเดือนมกราคม 2543 สถาบันการเงินทั้งระบบปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จจํานวน 1,126,219 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2542 จํานวน 54,124 ลานบาท หรือเพิม่ ขึ้นรอยละ 5.05 โดยเปนลูกหนี้ที่
ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จ 184,816 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 11,107 ราย
ยอดหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จที่เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม2543 จํานวน54,124 ลานบาท นอย
กวาที่เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2542 ซึ่งเทากับ 162,132 ลานบาท เนื่องจากในเดือนธันวาคมสถาบันการเงิน
จะตองปดงวดบัญชี จึงเรงการปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อลดการกันเงินสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับหนี้ที่อยูระหวางการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ในเดือนมกราคม 2543 มีจํานวน 1,137,862 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 17,349 ลานบาท จากจํานวน 1,120,513 ลานบาทในเดือนธันวาคม 2542 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.55
โดยมีลูกหนี้ทอี่ ยูระหวางการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 26,273 ราย เพิ่มขึน้ จากเดือนกอน 74 ราย
ในเดือนมกราคมหนี้ที่ไดมกี ารปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จ รวมกับหนี้ที่อยูระหวางการปรับปรุง
โครงสรางหนี้มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,264,081 ลานบาท เปนลูกหนี้ทั้งสิน้ 211,089 ราย โดยภาคธุรกิจที่มีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จสวนใหญจะอยูในภาคอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย การคาสงและการคาปลีก
และการบริการ โดยธุรกิจในกรุงเทพฯ ปรับโครงสรางหนี้สําเร็จในสัดสวนประมาณ 77 ภาคกลางและสวน
ภูมิภาคอีกประมาณรอยละ 23 (ตาราง 1-4)
2. ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนีก้ ลุมเปาหมาย
2.1 ลูกหนี้กลุมเปาหมายรายใหญตามสัญญาระหวางลูกหนี้และเจาหนี้ และสัญญาระหวางเจาหนี้

ลูกหนี้กลุมเปาหมายกลุมที่ 1 และ 2 ที่คัดเลือกมาจากสมาคมเจาหนี้ สมาคมลูกหนี้ และจากลูกหนี้ทมี่ ี
มูลหนี้คงคางตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป จํานวน 702 ราย มูลหนี้ 1,500,242 ลานบาท เปนลูกหนีท้ ี่ทยอยเขาสู
กระบวนการของสัญญาระหวางลูกหนี้และเจาหนี้ และสัญญาระหวางเจาหนี้ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2542 เปนตน
มา จากขอมูลลาสุดไดมีผลสรุปในการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว 621 ราย มูลหนี้ 1,339,624 ลานบาท หรือ
ประมาณรอยละ 89 ของมูลหนี้ทั้งสิ้น
ในจํานวน 621 ราย ดังกลาวขางตน เปนลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดสําเร็จจํานวน 259 ราย มูล
หนี้รวม 667,214 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44 ของมูลหนี้ทั้งสิ้น ลูกหนี้อกี 362 ราย มูลหนี้ 672,410 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 45 ของมูลหนี้ เปนลูกหนี้ที่จะตองถูกดําเนินคดีทางศาลเนื่องจาก ปรับปรุงโครงสรางหนี้ไม
สําเร็จ หรือเปนลูกหนี้ทไี่ มยอมลงนามผูกพันตนเพื่อเขาสูกระบวนการ รวมถึงลูกหนีป้ กติที่ไมจําเปนตอง
ปรับปรุงโครงสรางหนี้
ลูกหนี้เปาหมายกลุมที่ 1 และ 2 ที่ยังเหลืออยูระหวางการปรับปรุงโครงสรางหนี้มีจํานวน 81 ราย เปน
มูลหนี้ 160,618 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11 ของมูลหนี้ทั้งสิ้น ซึ่งสวนใหญจะมีขอสรุปไดภายในเดือน
มีนาคม 2543
สําหรับลูกหนีก้ ลุมเปาหมายกลุมที่ 3 ซึ่งคัดเลือกจากลูกหนี้ที่มีมูลหนีต้ ั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป รวมกับ
ลูกหนี้ที่ประสงคเขาสูกระบวนการ ของสัญญาระหวางลูกหนี้และเจาหนี้เองนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2542 มี
จํานวน 1,057 ราย มูลหนี้รวม 656,273 ลานบาท ในจํานวนนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จแลว 10 ราย มูลหนี้
รวม 3,224 ลานบาท อีก 318 ราย มูลหนี้ 153,856 ลานบาท อยูระหวางปรับปรุงโครงสรางหนี้ สวนที่เหลือ
จะตองเขาสูกระบวนการทางศาล เนื่องจากไมสามารถปรับปรุงโครงสรางหนี้ได หรือเปนลูกหนี้ทไี่ มลงนามใน
สัญญาระหวางลูกหนี้และเจาหนี้ ซึ่ง คปน.ไดแจงใหเจาหนี้ดําเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้ดังกลาว
เมื่อรวมลูกหนีท้ ั้ง 3 กลุม ที่จัดเปนลูกหนี้กลุมเปาหมายรายใหญจะมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,759 ราย เปน
มูลหนี้ประมาณ 2,156,515 ลานบาท (ตารางแนบ 5)
2.2 ลูกหนี้กลุมเปาหมายรายเล็กตามบันทึกขอตกลงในการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ลูกหนี้กลุมเปาหมายรายเล็กที่ คปน.ไดกําหนดใหสถาบันการเงินเสนอชื่อเขาสูกระบวนการเปนราย
เดือน รวมกับที่ลูกหนี้ติดตอขอเขามาเอง ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2542 นั้น ในขณะนี้มีลูกหนี้ที่อยูใ นความดูแลของ
คปน.จํานวนทัง้ สิ้น 5,010 ราย เปนมูลหนี้ประมาณ 190,119 ลานบาทในจํานวนนี้มีลกู หนี้ที่ปรับปรุงโครงสราง
หนี้สําเร็จแลว ตามกรอบของบันทึกขอตกลงฯ ที่กําหนดภายในระยะเวลา 60 วัน จํานวน 1,760 ราย เปนมูลหนี้

28,295 ลานบาท อยูระหวางการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน 805 ราย เปนมูลหนี้ 72,598 ลานบาท และ
อยูระหวางรอการลงนามในบันทึกขอตกลงฯ เพื่อผูกพันตนเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งมี
ระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่ คปน.แจงรายชื่อลูกหนีใ้ หแกเจาหนี้อกี จํานวน 1,557 ราย มูลหนี้ 12,729 ลานบาท
ลูกหนี้ที่เหลือเปนลูกหนี้ที่ถกู ดําเนินคดีทางศาลจํานวน 888 ราย มูลหนีร้ วม 76,497 ลานบาท เนื่องจาก
เปนลูกหนี้ทไี่ มลงนามในบันทึกขอตกลง และเจาหนี้จะตองดําเนินการทางศาล หรือเปนลูกหนี้ที่ลงนามใน
บันทึกขอตกลงแตไมสามารถเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดสําเร็จ
2.3 วิธีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้กลุมเปาหมาย
ในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้กลุมเปาหมายรายใหญที่ลงนามในสัญญาระหวางลูกหนี้และ
เจาหนี้ ซึ่งไดมกี ารลงมติเพื่อรับหรือไมรับแผนในการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว 310 ราย มูลหนี้ 602,862 ลาน
บาท พบวามีการลงมติรับแผนการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยการขยายระยะเวลาชําระหนี้หรือมีการให
ระยะเวลาปลอดหนี้ (Reschedule) หรือการตั้งพักดอกเบีย้ ไวกอน จํานวน 69 ราย มูลหนี้ 75,837 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 34 ของลูกหนี้ที่เจาหนี้มีมติรับแผนทั้งสิ้น สวนที่เหลือเปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ในลักษณะ
Restructure คือการใชวิธีการอื่น ๆ ซึ่งอาจเปนการใชวิธหี นึ่งวิธใี ด หรือรวมกันหลายวิธี เปนจํานวน131 ราย มูล
หนี้ 399,038 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 66 สําหรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่เจาหนี้มีมติรับแผนในการลง
มติครั้งแรก สวนใหญมักจะเปนการใชวิธี Restructure (ตาราง 6)
ธนาคารแหงประเทศไทย
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