ฉบับที่ 5/2544
เรื่อง ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ธนาคารแหงประเทศไทย ขอรายงานความคืบหนาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของระบบสถาบันการเงิน และ
ลูกหนี้กลุมเปาหมายของคปน. ดังตอไปนี้
1. ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2543 สถาบันการเงิน
ไดเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อแกไขปญหาของลูกหนี้ที่เปน NPL รวมทั้งการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใน
เชิงรุกแกลูกหนี้ที่อาจมีแนวโนมเปน NPL สําเร็จไปแลว จํานวน 335,963 ราย คิดเปนมูลหนี้รวม 1,855,223 ลาน
บาท โดยในเดือนพฤศจิกายน 2543 สถาบันการเงินมีความคืบหนาในการดําเนินการ ดังนี้ (ตาราง 1-4)
1.1 ลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนตุลาคม 2543 จํานวน 13,289 ราย (เพิม่ ขึ้น
รอยละ 4.12) เปนมูลหนี้ทั้งสิ้น 46,176 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 2.55) โดยสวนใหญจะเปนลูกหนีป้ ระเภทการ
อุปโภคบริโภคสวนบุคคล (5,934 ราย) รองลงมาคือ การคาสงคาปลีก (2,628
ราย) และการเกษตรประมงปาไม (1,840 ราย) ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังเปนลูกหนี้ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ภาคกลาง เปนสําคัญ
สําหรับในระยะ 11 เดือนของป 2543 ที่ผานมา ลูกหนี้ทปี่ รับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จไดเพิ่มขึน้ จากสิ้น
ป 2542 จํานวน 162,254 ราย มูลหนี้ 783,128 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณเดือนละ 14,750 ราย มูลหนี้
71,000 ลานบาท ซึ่งสูงกวายอดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกันของป 2542 ซึ่งมียอดเฉลี่ยประมาณเดือน
ละ 12,800 ราย มูลหนี้ 68,000 ลานบาท
1.2 ลูกหนี้ที่อยูระหวางการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ เพิ่มขึ้นจากสิน้ เดือนตุลาคม 2543 อีก 2,749
ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 79,817 ราย แตมียอดมูลหนี้ลดลง 20,759 ลานบาท เปนมูลหนีร้ วมทั้งสิ้น 454,669 ลาน
บาท ทั้งนี้ สถาบันการเงินยังคงมุงเนนการนําลูกหนี้รายกลาง รายยอย เขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ดังเชนระยะทีผ่ านมา

อนึ่ง เมื่อรวมลูกหนี้ที่สถาบันการเงินสามารถเรงรัดปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จจํานวนทั้ง 335,963
รายดังกลาว กับลูกหนี้ที่ยังคงอยูระหวางการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ สถาบันการเงินไดนําลูกหนี้เขาสู
กระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อปองกันและแกไขปญหาหนี้ NPL ไปแลว เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
415,780 ราย มูลหนี้ 2,309,892 ลานบาท โดยสวนใหญเปนลูกหนี้ประเภทการอุปโภคบริโภค(183,420 ราย)
รองลงมาคือ การคาสงคาปลีก (83,297 ราย) และการเกษตรประมงปาไม (56,372 ราย) ตามลําดับ
2.ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนีก้ ลุมเปาหมายของคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (คปน.)
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2543 ลูกหนี้เปาหมายในความดูแลของคปน.มีจํานวนทั้งสิ้น 11,446 ราย มูลหนี้
รวม 2,598,029 ลานบาท ในจํานวนนี้มีลูกหนี้ที่ใหความรวมมือเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน
7,866 ราย มูลหนี้รวม 1,580,151 ลานบาท (ประมาณรอยละ 70 ของลูกหนี้เปาหมายทัง้ สิ้น) โดยมีความคืบหนา
การดําเนินการในรอบป 2543 ดังนี้ (ตาราง 5)
2.1 ลูกหนี้เปาหมายที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จโดยมีสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว รวมถึง
ลูกหนี้ที่เจาหนี้มีมติรับแผนแลว กําลังจัดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือไปยืน่ ฟนฟูในศาลลมละลาย
กลาง มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 6,239 ราย มูลหนี้ 1,155,363 ลานบาท (รอยละ 79 ของลูกหนี้ที่ใหความรวมมือเขา
กระบวนการทัง้ สิ้น) เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2542 จํานวน 5,151 ราย มูลหนี้ เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 643,520 ลานบาท
2.2 ลูกหนี้เปาหมายที่คงเหลือในกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของคปน. ซึ่งยังตองดําเนินการ
ตอไป มีจํานวน 581 ราย มูลหนี้รวม 59,008 ลานบาท โดยลูกหนีเ้ ปาหมายรายใหญทเี่ หลือซึ่งสวนใหญจะทยอย
มีขอสรุปไดภายในไตรมาสแรกของป 2544 นั้น ขณะนี้มจี ํานวน 240 ราย มูลหนี้ 56,498 ลานบาท ( เปนลูกหนี้
กลุม 1 และ 2 เพียง 3 ราย ที่เหลืออีก 237 ราย เปนลูกหนีก้ ลุม 3 และ 4)
สวนลูกหนี้เปาหมายรายกลาง รายยอย ปจจุบันยังคงเหลือในกระบวนการของบันทึกขอตกลงในการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้อีก 341 ราย มูลหนี้ 2,510 ลานบาท และยังอยูระหวางรอลงนามผูกพันตนเขา
กระบวนการอีก 754 ราย มูลหนี้ 32,088 ลานบาท สําหรับในชวงป 2544 นี้ คปน.
จะยังคงเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตอไป โดยจะมุง เนนใหมีการนําเสนอลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติเปนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูกระบวนการใหมากขึ้นดวย

2.3 ลูกหนี้เปาหมายที่เจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ไมสําเร็จภายใตกระบวนการของคปน.ตองถูก
ดําเนินคดี มีจํานวนทั้งสิ้น 1,046 ราย มูลหนี้ 365,780 ลานบาท (รอยละ 13 ของลูกหนี้ที่ใหความรวมมือเขา
กระบวนการทัง้ สิ้น) โดยเมื่อรวมกับลูกหนีท้ ี่ไมใหความรวมมือเขากระบวนการซึ่งสถาบันการเงินตองนําเขาสู
การดําเนินการทางศาลอีก จํานวน 2,766 ราย มูลหนี้ 826,128 ลานบาท จะมีลูกหนี้เปาหมายที่ตองดําเนินการทาง
ศาลทั้งสิ้น 3,812 ราย มูลหนี้ 1,191,908 ลานบาท (รอยละ 33 ของลูกหนี้เปาหมายทั้งสิ้น)
3. โครงการการใหสินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแก SMEs ที่เปน NPL
สําหรับการแกไขประเด็นหลักเกณฑของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ที่
กําหนดใหลกู หนี้ตองมีผูค้ําประกันการชําระหนี้ที่บสย. จะใหการค้ําประกัน นั้น ขณะนี้บสย. ไดผอนผัน
หลักเกณฑดังกลาวใหเปนไปในหลักการเดียวกับธนาคารพาณิชยกําหนด กลาวคือ หากสถาบันผูใหกไู ม
กําหนดใหลกู หนี้ตองจัดหาผูค้ําประกันในสวนที่สถาบันผูใหกูรับความเสี่ยง 25% ของสินเชื่อใหมแลว ลูกหนี้ก็
ไมตองจัดหาผูค้ําประกันการชําระหนี้ที่บสย. จะใหการค้ําประกันในสวน 75% ของสินเชื่อใหมดว ย ทั้งนี้ ขึ้นกับ
การพิจารณาเปนรายกรณีไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
8 ธันวาคม 2544
ตารางแนบ

