ฉบับที่ 52/2544
เรื่อง ความคืบหนาการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) รายงานความคืบหนาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของระบบสถาบัน
การเงินและลูกหนีก้ ลุมเปาหมายของ คปน. ณ เดือนกุมภาพันธ 2544
ร.ต. ยอดชาย ชูศรี ผูอํานวยการอาวุโส สายปรับปรุงโครงสรางหนี้ เปดเผย ความคืบหนาการปรับ
โครงสรางหนี้ของเดือนกุมภาพันธ 2544 มีรายละเอียดดังนี้
1. ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2544 สถาบันการเงินไดปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จ ไปแลวจํานวน 370,658
ราย คิดเปนมูลหนี้รวม 2,014,532 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนมกราคม 2544 จํานวน 10,169 ราย หรือคิด
เปนรอยละ 2.82 และเปนมูลหนี้ 25,601 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 1.29 โดยสวนใหญจะเปนลูกหนี้ประเภท
อุตสาหกรรม รองลงมาคือ การคาสงคาปลีก และธุรกิจเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยตามลําดับ นอกจากนีย้ ังเปน
ลูกหนี้ในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางเปนสําคัญ ทั้งนี้ลูกหนี้ที่เขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้
จะเปนลูกหนีร้ ายกลางรายยอยเปนสวนใหญ สงผลใหมูลหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้มีแนวโนมลดลง
สําหรับลูกหนีท้ ี่อยูระหวางการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2544 มีจํานวน 69,915 ราย
มูลหนี้ 380,709 ลานบาท ลดลงจากสิ้นเดือนมกราคม 2544 จํานวน 7,138 ราย ยอดมูลหนี้ลดลง 12,701 ลานบาท
(ตาราง 1-4)
2. ความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนีก้ ลุมเปาหมายของคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (คปน)
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2544 คปนมีลูกหนี้เปาหมายรวมทั้งสิ้น 13,852 ราย มูลหนี้ 2,614,592 ลานบาท โดย
มีลูกหนี้ที่ใหความรวมมือเขาสูกระบวนการจํานวน 9,202 ราย มูลหนี้ 1,644,494 ลานบาท หรือประมาณรอยละ
66.43 ของจํานวนลูกหนี้เปาหมายทั้งสิ้น สรุปความคืบหนาในการดําเนินการ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2544 ดังนี้
(ตาราง 5)

1. ลูกหนี้เปาหมายที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 7,526 ราย มูลหนี้ 1,227,247 ลาน
บาท ซึ่งเปนรอยละ 81.79 ของจํานวนลูกหนี้ที่ใหความรวมมือเขากระบวนการทั้งสิ้น ซึ่งปจจุบันจัดทําสัญญา
สําเร็จแลว จํานวน7,376 ราย มูลหนี้ 1,131,701 ลานบาท และอยูใ นระหวางการจัดทําสัญญา จํานวน 138 ราย มูล
หนี้ 68,694 ลานบาทและยื่นเขาสูกระบวนการศาลฟนฟู จํานวน 12 ราย มูลหนี้ 26,851 ลานบาท โดยลูกหนี้ที่
สามารถปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดสําเร็จเปน ลูกหนี้รายกลางรายยอยประมาณรอยละ 87.20และลูกหนี้สวนใหญ
อยูในภาคธุรกิจการพาณิชย จํานวน 1,881 ราย (รอยละ 24.99) รองลงมาคือภาคอุปโภคบริโภค จํานวน 1,809
ราย (รอยละ 24.04) และการอุตสาหกรรม จํานวน 1,212ราย (รอยละ 16.10)
2. ลูกหนี้เปาหมายที่คงเหลือในกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของ คปน มีจํานวน 533ราย มูลหนี้
รวม 53,750 ลานบาท โดยมีลูกหนี้เปาหมายรายใหญเหลือเพียง144 ราย รอยละ 9.32ของลูกหนี้รายใหญที่เขา
กระบวนการมูลหนี้ 39,599ลานบาท รอยละ 2.73 ของลูกหนี้รายใหญที่เขากระบวนการ สวนลูกหนีเ้ ปาหมายราย
กลาง รายยอย ปจจุบันยังคงเหลือในกระบวนการของบันทึกขอตกลงในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ อีก 389 ราย
(รอยละ 5.08ของลูกหนี้รายกลางรายยอยที่เขากระบวนการ) มูลหนี้ 14,151 ลานบาท (รอยละ 7.29 ของลูกหนี้
รายกลางรายยอยที่เขากระบวนการ) และยังอยูระหวางรอลงนามผูกพันตนเขากระบวนการอีก 1,815 ราย (รอย
ละ 16.47 ของลูกหนี้ทั้งสิ้น) มูลหนี้ 6,724 ลานบาท (รอยละ2.20<ของลูกหนี้ทั้งสิ้น)
3. ลูกหนี้เปาหมายซึ่งสถาบันการเงินตองนําเขาสูการดําเนินการทางศาลเนื่องจาก ปรับปรุงโครงสราง
หนี้ไมสําเร็จภายใตกระบวนการของคปน. รวมทั้งเปนลูกหนี้ที่ไมเขาสู
กระบวนการ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2544 มีจํานวนทั้งสิ้น 3,918 ราย มูลหนี้ 1,167,210 ลานบาท
ในจํานวนนี้เปนลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ไมสําเร็จภายใตกระบวนการของคปน. จํานวน 1,143 ราย มูล
หนี้ 363,498 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.42 ของจํานวนรายลูกหนี้ที่ลงนาม
3. ความคืบหนาของโครงการการใหสินเชือ่ เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแก SMEs ที่เปน NPL
ปจจุบัน มีลูกหนี้ SMEs ที่เปน NPL ที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อใหมเพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนจาก
สถาบันการเงินและการค้ําประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม(บสย.) ตามโครงการนี้แลว
จํานวน 12 ราย เปนวงเงินสินเชื่อรวม 70.50 ลานบาท ซึ่ง ขณะนี้ บสย. ไดดําเนินการผอนคลายหลักเกณฑบาง
ประการในการค้ําประกันแลว ไดแก การขยายขนาดสินทรัพยถาวรสุทธิของลูกหนี้จากเดิมไมเกิน 100 ลานบาท
เพิ่มเปนไมเกิน 200 ลานบาท การขยายวงเงิน ค้ําประกันรวมสูงสุด จากเดิมไมเกิน 20 ลานบาทตอราย เพิ่มเปน
ไมเกิน 40 ลานบาทตอราย และการผอนผันใหลูกหนี้จดั หาผูค้ําประกันการชําระหนีแ้ ก บสย. ใหเปนไปใน
หลักการเดียวกับที่สถาบันผูใหกกู ําหนด

นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดใหความรวมมือในการนําเสนอรายชือ่ สมาชิกที่เปน
SME เขารวมโครงการเปนจํานวนประมาณ 150 ราย โดยทยอยนําเสนอ ซึ่งปจจุบันนําเสนอมาแลวจํานวน 114
ราย โดย สปน. จะพิจารณานําสงรายชื่อสมาชิกดังกลาวสําหรับรายที่มีเอกสารพื้นฐานประกอบการขอสินเชื่อ
ครบถวน ไปยังสถาบันเจาหนี้ และ บสย. เพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งปจจุบนั นําสงไปแลวประมาณ 50 ราย
ธนาคารแหงประเทศไทย
2 เมษายน 2544
ตารางแนบ

