ฉบับที่ 28/2544
เรื่อง ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ธนาคารแหงประเทศไทย ขอรายงานความคืบหนาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของระบบสถาบันการเงิน
และลูกหนี้กลุม เปาหมายของ คปน.ดังนี้
1. ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2543 สถาบันการเงินไดเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จไปแลวจํานวน
352,196 ราย คิดเปนมูลหนีร้ วม 1,953,520 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากสิน้ เดือนพฤศจิกายน 2543 จํานวน 16,233
ราย หรือคิดเปนรอยละ 4.83 เปนมูลหนี้ท้งั สิ้น 98,297 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.30 โดยสวนใหญจะเปน
ลูกหนี้ประเภทการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล รองลงมาคือ การคาสงคาปลีก และการเกษตรประมงปาไม
ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังเปนลูกหนี้ของธนาคารพาณิชยไทยเปนหลัก ทัง้ นี้ สําหรับลูกหนี้ที่อยูระหวางการเจรจา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2543 มีจํานวน 76,251 ราย มูลหนี้ 386,854 ลานบาท ลดลงจากสิ้น
เดือนพฤศจิกายน 3,566 ราย ยอดมูลหนี้ลดลง 67,815 ลานบาท (ตาราง 1-4)
สําหรับตลอดป 2543 ที่ผานมา ชวง 6 เดือนแรก สถาบันการเงินปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดมากกวาชวง
ครึ่งปหลัง จากอัตราการเพิม่ ขึ้นเฉลี่ยของลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จทั้งระบบของครึ่งปแรกอยูที่
ประมาณ 86,210 ลานบาทตอเดือน ในขณะที่ชวงครึ่งปหลังลดลงเหลือ 60,690 ลานบาท โดยมีสาเหตุสวนหนึ่ง
ของการเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งปแรกเนื่องมาจากลูกหนี้เปาหมายกลุม 1 และ 2 ของ คปน.ที่เขากระบวนการตั้งแต
กลางป 2542 ไดปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จเปนสวนมากในชวงดังกลาว สวนในชวงครึ่งปหลัง การปรับปรุง
โครงสรางหนี้มีแนวโนมลดลงสวนหนึ่งเนือ่ งจากลูกหนี้เปาหมายกลุม 3 ที่ทยอยปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จ
ในชวงนี้ เปนลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ตอรายนอย และลูกหนี้เปาหมายกลุมที่ 4 ของ คปน.ซึ่งเพิ่งเขาสูกระบวนการ
ในชวงกลางปยังอยูระหวางดําเนินการ รวมทั้งสถาบันการเงินบางแหงไดโอนลูกหนีไ้ ปยังบริษัทบริหาร
สินทรัพยดว ย อยางไรก็ตาม สําหรับแนวโนมการเพิ่มขึ้นของจํานวนรายลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จ

ทั้งระบบ จะคอนขางคงที่ในอัตราเฉลี่ย 14,870 รายตอเดือน ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการเรงรัดการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ที่ใหสถาบันการเงินทั้งระบบดําเนินการเดือนละ 16,000 ราย โดยเริ่มตัง้ แตเดือนมีนาคม 2543 เปน
ตนมา
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2542 ลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จในป 2543 มีจํานวนเพิ่มขึ้น 178,487
ราย มูลหนี้ 881,425 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณเดือนละ 14,870 ราย มูลหนี้เฉลี่ยตอเดือน 73,450 ลาน
บาท เมื่อเทียบกับยอดเพิ่มขึน้ เฉลี่ยของป 2542 ที่ประมาณเดือนละ 13,724 ราย มูลหนี้ 76,270 ลานบาท จะพบวา
จํานวนรายของป 2543 มากกวา ในขณะทีม่ ูลหนี้นอยกวา แสดงใหเห็นวาลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้เสร็จ
ในป 2543 สวนใหญเปนลูกหนี้รายกลางรายยอยที่มีมูลหนี้ตอรายต่ํากวาป 2542
2. ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนีก้ ลุมเปาหมายของคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (คปน.)
สิ้นเดือนมกราคม 2544 คปน. มีลูกหนี้เปาหมายรวมทั้งสิ้น 12,027 ราย มูลหนี้ 2,604,712 ลานบาท โดย
มีลูกหนี้ที่ใหความรวมมือเขาสูกระบวนการจํานวน 8,066 ราย มูลหนี้ 1,597,560 ลานบาท หรือประมาณรอยละ
67 ของจํานวนลูกหนี้เปาหมายทั้งสิ้น สรุปความคืบหนาในการดําเนินการ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544 ดังนี้
(ตาราง 5)
1. ลูกหนี้เปาหมายที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 6,488 ราย มูลหนี้ 1,159,550 ลาน
บาท ซึ่งเปนรอยละ 73 ของลูกหนี้ที่ใหความรวมมือเขากระบวนการทัง้ สิ้น ซึ่งปจจุบันจัดทําสัญญาสําเร็จแลว
จํานวน 6,296 ราย มูลหนี้ 966,447 ลานบาท และอยูใ นระหวางการจัดทําสัญญา หรือยื่นเขาสูกระบวนการศาล
ฟนฟู จํานวน 192 ราย มูลหนี้ 193,103 ลานบาท โดยลูกหนี้ที่สามารถปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดสําเร็จสวนใหญ
อยูในภาคธุรกิจการพาณิชย จํานวน 1,649 ราย (รอยละ 25.42) รองลงมาคือ การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล
จํานวน 1,521 ราย (รอยละ 23.44) และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จํานวน 1,088 ราย (รอยละ 16.77) ตามลําดับ
2. ลูกหนี้เปาหมายที่คงเหลือในกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของคปน. มีจํานวน 548 ราย มูลหนี้
รวม 67,237 ลานบาท โดยมีลูกหนี้เปาหมายรายใหญเหลือเพียง 223 ราย มูลหนี้ 50,342 ลานบาท ซึ่งสวนใหญจะ
ทยอยมีขอสรุปไดภายในไตรมาสแรกของป 2544 สวนลูกหนี้เปาหมายรายกลาง รายยอย ปจจุบันยังคงเหลือใน
กระบวนการของบันทึกขอตกลงในการปรับปรุงโครงสรางหนี้อีก 325 ราย มูลหนี้ 16,985 ลานบาท และยังอยู
ระหวางรอลงนามผูกพันตนเขากระบวนการอีก 1,216 ราย มูลหนี้ 4,817 ลานบาท

3. ลูกหนี้เปาหมายซึ่งสถาบันการเงินตองนําเขาสูการดําเนินการทางศาลเนื่องจาก ปรับปรุงโครงสราง
หนี้ไมสําเร็จภายใตกระบวนการของคปน. รวมทั้งเปนลูกหนี้ที่ไมเขาสูกระบวนการ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544 มี
จํานวนทั้งสิ้น 3,715 ราย มูลหนี้ 1,213,446 ลานบาท
สําหรับการดําเนินงานในป 2544 นั้น คปน. จะยังคงรับลูกหนี้ที่ยังมีคงคางในระบบอยูบางเปนลูกหนี้
เปาหมายตามสัญญา DCA/ICA โดยสวนหนึ่งจะเปนลูกหนี้ที่สถาบันการเงินรองขอและเปนผูเสนอรายชื่อ
รวมทั้งในกรณีที่ลูกหนี้ขอเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของ คปน. เอง ทั้งนี้ การนําลูกหนี้เขาระบบ
ดังกลาวจะเปนไปตามหลักเกณฑการรับลูกหนี้รายใหม ซึ่งสมาคมเจาหนี้ทั้ง 3 แหงอยูในระหวางการทบทวน
สวนกรณีลกู หนี้รายกลางรายยอยนัน้ คปน. จะยังคงดําเนินมาตรการกําหนดใหสถาบันการเงินนําสงรายชื่อ
ลูกหนี้ตอไปอยางตอเนื่อง โดยมีหลักเกณฑที่กําหนดวา 3 ใน 4 ของลูกหนี้ที่นําเขาระบบนั้นจะตองเปนลูกหนี้
SMEs และคปน. จะยังคงเรงรัดใหสถาบันการเงินดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแลวเสร็จตามเปาหมายที่
กําหนด ซึ่งจะแตกตางไปตามขนาดของสถาบันการเงิน ตลอดจนความเหมาะสมกับสถานการณและสอดคลอง
กับจํานวนลูกหนี้ที่คงเหลืออยูในสถาบันการเงินแตละแหงรวมทั้งความสามารถในการดําเนินการของสถาบัน
การเงินประกอบดวย
อนึ่ง ในป 2544 นี้ ขอบเขตงานของสปน. จะขยายใหครอบคลุม และสนับสนุนการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษทั เงินทุนหลักทรัพย อีกดวย
นอกจากนี้สปน.ยังไดดําเนินมาตรการสนับสนุนและเรงรัดการแกปญหาลูกหนี้ NPL อื่นๆอยางตอเนื่อง
ไดแก โครงการใหสินเชื่อเพิม่ เปนเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนระยะยาวใหแก SMEs ที่เปน NPL รวมทั้ง
ประสานงานในการจัดตั้งศูนยไกลเกลีย่ ของศาลซึ่งสํานักงานศาลยุติธรรมเปนเจาของเรื่องและกําลังเรงรัดการ
ดําเนินการอยูแ ลว และเปนที่คาดหวังวาการดําเนินการในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการเงินของศูนยไกลเกลี่ย
ของศาล และศูนยไกลเกลี่ยของสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุตธิ รรม จะชวยใหคูกรณีมีขอยุติเร็วขึ้น
ธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางแนบ

