ฉบับที่ 22/2545
เรื่อง การแกไขภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตามที่รัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทยไดออกมาตรการตางๆเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจและ
ปญหาสถาบันการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพและความเชือ่ มั่นของประชาชนในระบบสถาบันการเงิน โดย
มอบหมายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(กองทุน) เปนตัวแทนดําเนินการและสงผาน
มาตรการตางๆ ซึ่งรวมถึงการประกันผูฝากเงินและเจาหนี้ของสถาบันการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2540 การดําเนินการตามแผนฟน ฟูระบบสถาบันการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2541 โดยการเพิ่มทุนเพื่อแกไข
หนี้ดอยคุณภาพ และมาตรการอื่นๆ อยางตอเนื่องมาโดยตลอด นั้น
จากการดําเนินการตามภาระหนาที่ขางตน เปนผลใหกองทุนประสบปญหาทางการเงินและสภาพ
คลองตลอดมา เมื่อคํานวณความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวและที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต เปนดังนี้
ประมาณการความเสียหาย
1. ประมาณความเสียหายจําแนกตามประเภทการใหความชวยเหลือ
หนวย : ลานบาท
ประเภทความชวยเหลือ
1. การใหความชวยเหลือผูฝากเงิน เจาหนี้ และการใหความ
ชวยเหลือสภาพคลอง (56 สถาบันการเงินและสถาบันการเงินอื่นๆ)
2. ขาดทุนจากการถือหุนในสถาบันการเงินที่ทางการแทรกแซง
3. ขาดทุนจากสินทรัพยดอยคุณภาพ
4. คาใชจายดอกเบี้ยและอื่นๆ

ความเสียหายสุทธิ
554,149
169,139
650,750
165,975

หัก เงินนําสงและอื่นๆ
รวมความเสียหายทั้งสิ้น

138,563
1,401,450

2. ภาระความเสียหายของกองทุนที่เกิดขึน้ แลวและที่คาดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคตทัง้ หมด 1,401,450 ลาน
บาทในขอ 1. สามารถจําแนกไดเปนสวนที่ไดรับการแกไขแลวจากการออกพันธบัตรรัฐบาลในระหวางป 2541
จํานวน 500,000 ลานบาท ซึ่งออกจําหนายไดเปนเงินรวม 512,824 ลานบาท อยางไรก็ดี ยังมีสวนที่ยังไมไดรับ
การแกไขอีกจํานวน 888,626 ลานบาท ในจํานวนนี้ กองทุนไดออกพันธบัตรจํานวน 112,000 ลานบาท โดยมี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และกําหนดจายดอกเบีย้ จากงบประมาณแผนดิน ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 แตการชําระเงินตนยังมิไดกําหนดไว แนวทางนี้แมจะชวยบรรเทาภาระดอกเบี้ยจาย
และชวยปรับโครงสรางเงินทุนไดบาง แตยงั ไมสามารถแกไขปญหาความเสียหายขางตนที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
และครบถวน
แนวทางแกไข
ในการพิจารณาวิธีการแกไขปญหาผลขาดทุนที่เกิดจากการเขาไปชวยเหลือระบบสถาบันการเงินของ
กองทุนนั้น กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยมีความเห็น รวมกันวาควรมีรูปแบบทีช่ ัดเจน และ
เปนประโยชนตอทุกฝาย โดยใหเปนภาระตอฐานะการคลังและภาษีของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
นอยที่สุด ใหมีความโปรงใสและไมกอปญหาในการดําเนินนโยบายการเงิน รวมทั้งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี และในขณะเดียวกันใหมีผลกระทบตอตลาดตราสารหนี้นอยที่สุดดวย
เพื่อใหการแกปญหามีลักษณะครบถวนและเบ็ดเสร็จ จึงไดแยกการดําเนินการ ออกเปน 2 สวนคือ
ก. การแกไขปญหาความเสียหายที่ยังไมไดรับการชดเชย
ข. การเตรียมการเพื่อจายชําระคืนพันธบัตร 500,000 ลานบาท
วิธีการแกไข
(1) ในการแกไขปญหาความเสียหายของกองทุนนั้น กระทรวงการคลังจะดําเนินการชดเชยตามความ
เสียหายจริงที่เกิดขึ้นแกกองทุน โดยรัฐบาลจะออกพระราชกําหนด ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อ
ชวยเหลือกองทุน โดยการออกพันธบัตรวงเงินไมเกิน 780,000 ลานบาท

การออกพันธบัตรนี้ กระทรวงการคลังจะรับภาระการจายดอกเบีย้ โดยเบิกจายจากงบประมาณ
แผนดิน แตสาํ หรับการจายชําระคืนเงินตนนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยจะเปนผูรบั ภาระโดยใชแหลงเงินจาก
ดอกผลของสินทรัพยในทุนสํารองเงินตราตั้งแตป 2545 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได
ของการดําเนินการตามนี้ จะมีการจัดตั้งบัญชีหนึ่งขึ้นในฝายการธนาคารของธนาคารแหงประเทศไทย เรียกวา
บัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพือ่ การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
(2) สําหรับในสวนของพันธบัตรวงเงิน 500,000 ลานบาท ออกตามพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพือ่ ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.
2541 และกําหนดใหจดั สรรการจายชําระจากรายไดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และจากกําไรสุทธิซึ่งธนาคาร
แหงประเทศไทยนําสงในแตละปใหแกรัฐบาลไมนอยกวารอยละ 90 นั้น ในระยะที่ผานมารายไดจากการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจมีจํานวนเพียงเล็กนอย ขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทย ก็มีผลขาดทุนจากการดําเนินนโยบาย
รักษา เสถียรภาพคาเงินบาทในชวงป 2540 ดังนั้น จําตองดําเนินการเพือ่ ใหธนาคารแหงประเทศไทยอยูในฐานะ
ที่สามารถนําสงกําไรใหรัฐบาลเพื่อเตรียมชําระคืนพันธบัตรดังกลาว
ดวยเหตุนี้ จึงใหมีการออกพระราชกําหนดอีก 2 ฉบับ เพือ่ ลางผลขาดทุนของธนาคารแหงประเทศไทย
และเพื่อใหใชสินทรัพยจากบัญชีสํารองพิเศษหนุนหลังธนบัตรออกใชได อันจะชวยใหธนาคารแหงประเทศไทย
สามารถดําเนินกิจการมีรายไดนําสงไดมากขึ้น และสามารถดําเนินนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ
การออกพันธบัตร
คาดวาพันธบัตรใหมที่จะออกทั้งหมดจะมีจํานวนประมาณ 780,000 ลานบาท โดยจะทยอยออก
พันธบัตรตามความตองการใชเงินของกองทุนและพิจารณาจากภาวะตลาด ในขณะนัน้ ประกอบดวย ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดผลกระทบตอตลาดพันธบัตรนอยที่สุด
เนื่องจากในชวงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2545 นี้ กองทุนมีภาระที่จะตองชําระคืนเงินฝากแกผูฝากเงิน
ของ 56 บริษัทเงินทุนประมาณ 115,000 ลานบาท และมียอดกูยืมคงคางในตลาดซื้อคืนอยูประมาณ 300,000 ลาน
บาท กองทุนจึงมีความจําเปนตองออกพันธบัตรเปนจํานวนมากภายในปนี้ ดังนั้นเพือ่ ลดผลกระทบตอตลาด
พันธบัตรโดยรวม รัฐบาลจึงจะออกเปนพันธบัตรออมทรัพย อายุ 5 ป 7 ปและ10 ป รวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000
ลานบาท เนนจําหนายใหแกผูออมเทานั้น กลาวคือ ผูมีสิทธิ์ซื้อ จะไดแก บุคคลธรรมดา สหกรณ และ
มูลนิธิ

การออกพันธบัตรออมทรัพยนี้ นอกจากเพื่อชวยแกไขปญหาผลขาดทุนที่เกิดจากการดําเนินการ
ชวยเหลือระบบสถาบันการเงินของกองทุนแลว ยังชวยเพิ่มทางเลือกในการลงทุนทีใ่ หผลตอบแทนสูงกวาการ
ฝากเงินที่ธนาคารพาณิชยสําหรับผูออมรายยอย
ผูสนใจสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพยดังกลาวผานสาขาธนาคารพาณิชยที่เปนตัวแทนจําหนายทัว่
ประเทศ โดยจะเปดใหจองซือ้ เปนเวลา 45 วัน ตั้งแตวนั ที่ 15 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2545 และเริ่มชําระเงิน
ตั้งแตวนั ที่ 2 กันยายน 2545 เปนตนไป เปนเวลา 45 วันจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ทั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถระบุ
วันที่ตองการชําระเงินใหอยูภ ายในชวงเวลา ดังกลาวได เพื่อใหผูสนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยสามารถ
เตรียมเงินไดทนั และสอดคลองกับระยะเวลาเงินฝากหรือเงินลงทุนอื่น ๆ ที่ครบกําหนด
สําหรับพันธบัตรสวนที่เหลืออีกประมาณ 480,000 ลานบาท นั้น จะทยอยออกตามความตองการใชเงิน
ของกองทุนโดยดูภาวะตลาดในขณะนั้นประกอบเชนเดียวกัน ทั้งนี้ อาจไม จําเปนตองออกพันธบัตรทั้งจํานวน
หรือทุกปก็ไดขึ้นอยูกับความเสียหายของกองทุนที่จะเกิดขึ้นจริง และหากภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย กองทุน
อาจจะกูยืมระยะสั้นผานตลาดซื้อคืนชั่วคราวไปกอนได
การที่รัฐบาลออกพันธบัตรและรับภาระดอกเบี้ยจายนัน้ ในดานผลตอนโยบาย การเงินถือเปนการที่
รัฐบาลเขามารับภาระการแกปญหาระบบสถาบันการเงิน (fiscalization) ซึ่งชวยสรางความชัดเจนในการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจตอไปในอนาคต สวนการชําระคืนเงินตนจากกําไรนําสงโดยธนาคารแหงประเทศไทย
นั้น ไมถือเปนการพิมพธนบัตรขึ้นมาใชหนี้ ( monetization ) เนื่องจากเปนการสงกําไรใหรัฐบาลตามการ
ดําเนินการโดยปกติของธนาคารกลางโดยทั่วไป
ตามมาตรการดังกลาวนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจะสามารถดูแลใหปริมาณเงินอยูในระดับ
เหมาะสม ตลอดจนรักษาเปาหมายเงินเฟอใหสอดคลองกับการฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
21 มิถุนายน 2545

