ฉบับที่ 44 /2543
เรื่อง ชี้แจงหลักการการขายธนาคารพาณิชยของรัฐ
ตามที่คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒสิ ภาไดจดั ทํารายงานเรื่อง
“มาตรการและแนวทางในการฟนฟูเสถียรภาพทางการเงินและการคลังของประเทศ” ฉบับที่ 8 และไดมีการ
อภิปรายในรัฐสภา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ในเรื่องเกีย่ วกับการขายธนาคารพาณิชยของรัฐ นั้น ธปท. ขอ
เรียนชี้แจงเพื่อใหสาธารณชนเขาใจเกี่ยวกับการขายธนาคารพาณิชยของรัฐไดชัดเจนมากขึ้น ดังตอไปนี้
ประเด็น : ธนาคารพาณิชยของรัฐที่ขายใหแกผูลงทุนเอกชน ไดขายลูกหนี้ NPL ให AMC ที่กองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯ เปนเจาของในราคาแพง หรืออีกนัยหนึ่ง ธนาคารพาณิชยขาย NPL ให AMC ในราคาเทากับยอดหนี้คง
คาง ทําให AMC ตองรับผลขาดทุนสูง การกระทําเชนนี้เปนการยกประโยชนใหคนตางชาติ
คําชี้แจง : 1. ในการประมูลขายธนาคารพาณิชยของรัฐ กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดเสนอขายธนาคารที่เปน ‘clean
bank’ คือปราศจากผลขาดทุนสะสม เนื่องจากผูซื้อไมสนใจซื้อธนาคารที่มีผลขาดทุนสะสมเปนจํานวนมาก
เพราะตราบใดที่ยังมีผลขาดทุนสะสมจะไมสามารถจายเงินปนผลได นักลงทุนจะไมไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในเวลาอันควร การขายลูกหนี้ NPL ให AMC เพื่อลางผลขาดทุนสะสม พรอมๆกับการคืนทุนสวนเกิน
บางสวนใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ นั้นเปนวิธีที่จะชวยใหกองทุนเพือ่ การฟนฟูฯ ไดรับประโยชนสูงสุดจาก
การขายธนาคารเหลานี้
2. ในสวนของผลขาดทุนสะสม เมื่อธปท.เขาแทรกแซงธนาคารพาณิชยไดสั่งใหลดทุน เพื่อชวยลดยอด
ขาดทุนสะสมที่มีมาแตเดิมลงไดบาง แตก็ยงั ไมหมด เพราะธนาคารพาณิชยที่ถูกแทรกแซงมีผลขาดทุนสะสม
เปนจํานวนสูงกวาทุนจดทะเบียนที่มีอยูมาก ตัวอยางเชน ธนาคารรัตนสินมีผลขาดทุนสะสม ณ สิน้ เดือน
กรกฎาคม 2541หลังจากกันสํารองครบถวนตามเกณฑ ธปท.แลวเปนจํานวน 15,253 ลานบาท ในขณะที่มีทนุ จด
ทะเบียนและสวนล้ํามูลคาหุน อยูเพียง 3,340 ลานบาท ดังนั้นเมื่อลดทุนแลว ก็ยังเหลือผลขาดทุนสะสมคางอยูอีก
11,915 ลานบาท หลังจากทีถ่ ูกแทรกแซงแลวธนาคารพาณิชยของรัฐก็ยังมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
อีก เพราะมี NPL มากทําใหมีดอกเบี้ยรับนอยกวาดอกเบีย้ จายเปนเหตุใหขาดทุนสะสมเพิ่มปริมาณมากขึ้น เชน
ธนาคารรัตนสินมียอดขาดทุนสะสม 15,269 ลานบาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2542 ธนาคารรัตนสิน จํากัด

(มหาชน) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2542 ทุนจดทะเบียน 19,794.7 ลานบาท หัก ขาดทุนสะสม 15,269.3 ลานบาท
สวนผูถือหุนสุทธิ 4,525.4 ลานบาท
3. การลางผลขาดทุนสะสมสามารถกระทําได 2 วิธี
วิธีที่ 1 ลดทุนเพื่อลางผลขาดทุนสะสม วิธกี ารนี้ไมเหมาะสมที่จะใชกบั ธนาคารพาณิชยของรัฐ
ซึ่งกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนผูถือหุนในสัดสวน 99.99% เพราะจะกอผลขาดทุนใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ในทันที ในกรณีของธนาคารรัตนสิน กองทุนเพื่อการฟน ฟูฯ ไดใสเงินลงไป 19,793 ลานบาท กอนที่จะมีการ
ประมูลขายถาลดทุน กองทุนเพื่อการฟน ฟูฯ ก็จะขาดทุนทั้งจํานวนทันที ขาดโอกาสที่จะไดรับกําไรในอนาคต
และตองหาเงินมาเพิ่มใหเพียงพอ ซึ่งก็จะมีตนทุนดอกเบี้ยอีก
วิธีที่ 2 โอนเงินสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกลับมาเปนรายได เพื่อลางผลขาดทุนสะสม วิธีการนี้
สงผลกระทบตอราคาของลูกหนี้ NPL ที่ธนาคารพาณิชยขายให AMC เพราะราคาขายเทากับยอดหนีค้ งคางหัก
ดวยสํารองที่มอี ยู ซึ่งกรณีธนาคารรัตนสิน จะไมมีสํารองเหลืออยู จึงทําให AMC ตองซื้อลูกหนี้ NPL ในราคา
แพงขึ้น แตการซื้อ ลูกหนีใ้ นราคาแพงขึ้นนี้ ทําให ธนาคารพาณิชยมีทนุ มากเกินตองการจึงสามารถคืนเงินทุน
สวนหนึ่งกลับมาใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดตามสัดสวนการถือหุน ซึง่ ในกรณีธนาคารรัตนสิน กองทุนเพื่อ
การฟนฟูฯ จะไดเงินสวนที่ลงทุนไวคืนมา 2,858 ลานบาท
ดังนั้น ในกรณีธนาคารรัตนสิน กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดรับเงินจากการขายหุน ดังนี้
คาขายหุน 75.02% ของทุนจดทะเบียน 15,089.5

ลานบาท

จากการคืนทุน

2,858.5

ลานบาท

รวมเงินที่ไดรับ

17,948

ลานบาท

4. การใชวิธีที่ 2 จะทําใหเกิดตนทุนนอยกวาวิธีที่ 1 เนื่องจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จะไดรับเงินคาขาย
หุนและจากการคืนทุนเปนจํานวนสูงเมื่อเทียบกับมูลคาหุน ตามบัญชี และไดเงินทีก่ องทุนเพื่อการฟน ฟูฯ ลงทุน
ไปแลวกลับคืนมาบางสวน ซึ่งจะชวยลดภาระดอกเบีย้ จาย ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลงไดมาก และจะนํามา
ชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน AMC ได ในสวนของ AMC นั้น กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จะยังไมตองรับรู

ผลขาดทุนของ AMC ไปอีก 5 ป ซึ่งผลขาดทุนในอนาคตจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ ของ
AMC และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็น : กองทุนเพื่อการฟน ฟูฯ เปนผูรับประกันความเสียหายใหแกผซู ื้อธนาคารพาณิชยของรัฐ ในกรณีที่
เรียกเก็บเงินไดต่ํากวายอดหนี้แลว ทําไมตองจาย Yield Maintenance อีก
คําชี้แจง : 1. ธนาคารพาณิชยของรัฐมีผลเสียหายที่เกิดขึ้นแลวกอนการประมูลขายกิจการ คือ มี NPL ซึ่งทําใหไม
สามารถเรียกเก็บดอกเบีย้ รับจากลูกหนี้ NPL ได ในขณะที่ธนาคารพาณิชยของรัฐเหลานี้ตองจายดอกเบี้ยเงินฝาก
สําหรับเงินที่รับมาจากประชาชน ไมวาจะถูกประมูลขายหรือไมก็ตาม จึงเกิดผลขาดทุนเนื่องจากดอกเบี้ยรับนอย
กวาดอกเบี้ยจาย
2. ในการขายกิจการธนาคารพาณิชยของรัฐ กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จําเปนตองชดเชยดอกเบี้ยรับสวนที่
ขาดหายไปตามขอ 1ใหแกธนาคาร(ซึ่งกองทุนเพื่อการฟน ฟูฯ ยังถือหุน อยูรอยละ 25)ในรูปของ Yield
Maintenance และจะจายใหเพียงเทากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนของธนาคารพาณิชย บวก 1% หักดวย
ดอกเบี้ยรับจาก NPL ที่ธนาคารไดรับจริงในกรณีเก็บหนี้เสียไวในธนาคารพาณิชย เชนธนาคารนครธน จํากัด
(มหาชน)
3. สวนในกรณีที่มีการขาย NPL ตอไปให AMC ที่กองทุนฟนฟูฯ เปนเจาของ เชนกรณีธนาคารรัตนสิน
นั้น Yield Maintenace จะอยูใ นรูปของดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ AMC ใชซื้อ NPL จากธนาคาร โดยจะจาย
ดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือนลบ 1 % ทั้งนี้เพราะ AMC ชําระคา NPL ดวยพันธบัตร แตถา AMC
ชําระคา NPL ดวยเงินสดแลว ธนาคารก็จะสามารถนําเงินสดสวนนัน้ ไปลงทุนหารายไดมาชําระดอกเบี้ยที่ตอง
จายใหแกผูฝากเงินได
4. การจาย Yield Maintenance จะกระทําทุก 6 เดือนไปจนครบ 5 ป หากไมเลือกวิธีการเชนนี้ก็จะตอง
เพิ่มทุนใหแกธนาคารพาณิชยทันทีเปนจํานวนเทากับ yield Maintenance ที่จายทั้งหมดตลอด 5 ป เพื่อให
ธนาคารพาณิชยใชเงินทุนจํานวนนี้รองรับผลขาดทุนที่เกิดจาก ดอกเบีย้ รับนอยกวาดอกเบี้ยจาย
หากใชวิธีเพิ่มทุนทันที กองทุนเพื่อการฟน ฟูฯ จะตองกูย ืมเงินเทากับจํานวนที่ตองเพิม่ ทุนซึ่งจะกอภาระ
ดอกเบี้ยจายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ในปริมาณที่สงู กวาการทยอยจายดวย Yield Maintenance
ประเด็น : ทําไมกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จึงไมยอมเปดเผยสัญญาการขายธนาคารรัตนสิน และธนาคารนครธน

คําชี้แจง : .ในสัญญาขายธนาคารรัตนสิน และธนาคารนครธนนั้น มีขอตกลงวาทั้งสองฝายจะไมเปดเผยสัญญา
ภายในระยะเวลา 3 ป หลังจากวันที่ทําสัญญา ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชนของกองทุนเพื่อการฟน ฟูฯ เนื่องจากวา
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ กําลังอยูระหวางการเจรจาตอรองขายธนาคารอีก 2 แหง การเปดเผยสัญญาจะเปดโอกาส
ใหผูที่กําลังสนใจประมูลซื้อธนาคารอีก 2 แหงทราบถึงแนวทางการเจรจาตอรองที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดใช
ซึ่งเปนผลเสียตออํานาจการตอรองของกองทุนเพื่อการฟน ฟูฯ

ธนาคารแหงประเทศไทย
22 มีนาคม 2543

