ฉบับที่ 47/2545
เรื่อง การควบคุมบริษัทเครดิตฟองซิเอรธนพัฒน จํากัด
เนื่องจากปรากฏหลักฐานจากการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทยวา บริษัทเครดิตฟองซิเอร
ธนพัฒน จํากัด มีฐานะและการดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก
ประโยชนของประชาชน ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง พิจารณาใช
อํานาจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน สั่งควบคุมบริษัท ซึ่งรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง ได
มีคําสั่งควบคุมบริษัทเครดิตฟองซิเอรธนพัฒน จํากัดแลว ตั้งแตวนั ที่ 23 ธันวาคม 2545 เวลา 8.30 น. เปนตนไป
ธนาคารแหงประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงดังนี้
ฐานะและปญหาของบริษัท
บริษัทเครดิตฟองซิเอรธนพัฒน มีขนาดสินทรัพย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2545 4,100.0 ลานบาท เปน
เงินใหกูยืมและลูกหนีจ้ ํานวน 3,500.0 ลานบาท และมีเงินกูยืมจากประชาชนจํานวน 3,900.0 ลานบาท สินเชื่อที่
ไมกอใหเกิดรายได (NPL) เทากับรอยละ 43.36 ของเงินใหกยู ืม แตเงินกองทุนลดต่ําลงจนอัตราสวนเงินกองทุน
กับสินทรัพยเสี่ยงต่ํากวาอัตรารอยละ 6 ตามที่กฎหมายกําหนด
บริษัทเครดิตฟองซิเอรธนพัฒน มีการขยายสินเชื่อสูงในป 2544 ทําใหเงินกองทุน ไมเพียงพอ บริษัทจึง
ไดขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 125.0 ลาน
บาท อีก 75.0 ลานบาท รวมเปน 200.0 ลานบาท ใหเสร็จสิ้นภายในสิน้ ป 2544 ซึ่งจะทําใหเงินกองทุนของ
บริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2545 มีจํานวน 242.4 ลานบาท
ในการเพิ่มทุนดังกลาวปรากฏวา เปนการเพิ่มทุนโดยไมมีเม็ดเงินจริงจํานวนหนึ่ง เมื่อปรับเงินจํานวน
ดังกลาวออกจากเงินกองทุนของบริษัท อัตราสวนเงินกองทุนกับสินทรัพยเสี่ยงของบริษัทต่าํ กวาอัตรารอยละ 6
ตามที่กฎหมายกําหนดตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2545 เปนตนมา นอกจากนั้น การใหสินเชื่อของบริษัทหลายราย

ไมเปนไปตามหลักการใหสินเชื่อที่ดี เชน ใหสินเชื่อแกลกู หนี้ที่มีฐานะและการดําเนินงานออน หรือมีทุนจด
ทะเบียนต่ํา หรือลูกหนี้ไมมคี วามสามารถในการชําระหนี้อยางแทจริง และยังปรากฏดวยวา บริษัทมีการรับรู
รายไดดอกเบีย้ ทางบัญชี โดยลูกหนี้มไิ ดชาํ ระเงินอยางแทจริง เปนเหตุใหแสดงผลกําไรสูงกวาความเปนจริง
การดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทย และการสั่งควบคุมกิจการ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดสั่งการใหบริษทั แกไขฐานะและการดําเนินงานมาโดยตลอด ไดแก การสั่งใหนําเงิน
มาเพิ่มทุนอยางแทจริง และการใหเรียกหนี้คืน เปนตน อยางไรก็ดี บริษัทไมสามารถดําเนินการแกไขตามคําสั่ง
การของธนาคารแหงประเทศไทยได หลังสุดเมือ่ ปรากฏหลักฐานชัดวาบริษัทมีกําไรที่ไมแทจริง และเงินใหกูยืม
แกลูกหนี้มีปญหามากขึ้น เปนเหตุใหเงินกองทุนเสื่อมลงมาก ธนาคารแหงประเทศไทย จึงไดอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 57 วรรคหนึ่ง และมาตรา 57 ตรี วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 ที่แกไขแลว สั่งการใหบริษัทเพิ่มทุนไมต่ํากวา 482.0 ลานบาท
ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2545 แตบริษัทก็ไมสามารถดําเนินการเพิ่มทุนตามกําหนดได และขอ
ผัดผอนระยะเวลาออกไปอีก
ดวยเหตุดังกลาว จึงเห็นไดวา ฐานะและการดําเนินงานของบริษัทอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงแกประโยชนของประชาชน ดังนั้น เพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอระบบ
สถาบันการเงิน และเพื่อเปนการใชมาตรการที่เขมงวดและเด็ดขาดกับสถาบันการเงินที่มีปญหาและฐานะ
ออนแอ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใชอํานาจตามมาตรา 57 วรรคสอง
สั่งควบคุมกิจการของบริษัท ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดเห็นชอบและสั่งควบคุมกิจการบริษัทตั้งแต
วันที่ 23 ธันวาคม 2545 เวลา 8.30 น. เปนตนไป
ผลของการควบคุมกิจการบริษัท
การควบคุมบริษัท เปนการควบคุมและจํากัดอํานาจในการจัดการและบริหารของคณะกรรมการและ
ผูบริหารเดิมของบริษัททั้งหมด มิใหบริหารงานอยางผิดพลาดและสรางปญหาและความเสียหายเพิม่ ขึ้นอีก
ตอไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมเขาไปทําหนาที่ดแู ลกิจการของ
บริษัททั้งหมดแลว โดยบริษทั ยังคงเปดดําเนินธุรกิจตามปกติ คณะกรรมการควบคุมจะไดพิจารณาและเสนอ
แนวทางในการแกไขและฟนฟูบริษัท หรือเสนอแนวทางอื่นใดที่เห็นสมควรตอรัฐมนตรีวาการระทรวงการคลัง
ตอไป

การดูแลลูกหนี้และเจาหนี้ของบริษัท
ลูกหนี้ของบริษัทยังคงสามารถติดตอเกี่ยวกับสินเชื่อและดําเนินธุรกิจกับบริษัทไดตามปกติ สําหรับ
ทางดานผูฝากเงินหรือเจาหนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติไวแลวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 อนุมัติหลักเกณฑ และ
มาตรฐานการประกันเงินฝาก โดยใหการประกันผูฝากเงินและเจาหนีข้ องสถาบันการเงินที่มิไดถูกระงับการ
ดําเนินกิจการกอนวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดออกขอบังคับวาดวยการ
ประกันผูฝากเงินและเจาหนี้ของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 โดยมีสาระสําคัญเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาววา กองทุนเพื่อการฟน ฟูฯ ใหการประกันการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยแกผูฝากและเจาหนี้ของสถาบัน
การเงิน โดยจะชําระเงินตนและดอกเบี้ยแกผูฝากเงินและเจาหนี้ครอบคลุมกรณีที่มีการสั่งควบคุมสถาบันการเงิน
ดวย ดังนัน้ ผูฝากเงินหรือเจาหนี้ผูถือตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอรธนพัฒน จึงไดรับความ
คุมครองโดยมติคณะรัฐมนตรี และขอบังคับกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ดังกลาว
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จะดําเนินการจายชําระเงินตนและดอกเบีย้ ใหแกผูฝากเงินและเจาหนี้ของ
บริษัท โดยขอใหผูฝากเงินและเจาหนี้ของบริษัทไปติดตอแสดงเจตนาขอรับเงิน ณ ที่ทําการของบริษัท ตั้งแต
บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2546 ระหวางเวลา 9.30 – 15.30 น.
บริษัทเครดิตฟองซิเอรที่เหลืออีก 5 แหง
บริษัทเครดิตฟองซิเอรที่เหลืออีก 5 แหง คือ บริษัทเครดิตฟองซิเอรไทยเคหะ บริษัทเครดิตฟองซิเอรยู
นิโก เฮาซิ่ง บริษัทเครดิตฟองซิเอรแลนด แอนด เฮาส บริษัทเครดิตฟองซิเอร สหวิริยา และบริษัท
เครดิตฟองซิเอรเอเซีย นั้น เมื่อพิจารณาจากฐานะปจจุบนั ยังคงมีเงินกองทุนที่เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติ โดยเพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 อัตราสวนเงินกองทุนกับสินทรัพยเสี่ยงอยูระหวางรอยละ 19 ถึงรอยละ
55 และมีอัตราสวนเงินกองทุนตอทุนชําระแลวไมต่ํากวาทีก่ ฎหมายกําหนด อยางไรก็ดี กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ได
ใหการค้ําประกันผูฝากเงินและเจาหนี้ของบริษัทเครดิตฟองซิเอรทุกแหงอยูแลว การควบคุมบริษัท
เครดิตฟองซิเอรธนพัฒน จึงไมสงผลตอผูฝากและเจาหนี้ของบริษัทเครดิตฟองซิเอรทุกแหงแตอยางใด
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงขอแถลงมาเพื่อทราบทั่วกัน อนึ่ง ในกรณีที่ประชาชนทัว่ ไปประสงคจะ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือมีขอสงสัยประการใดเกีย่ วกับการควบคุมบริษัทเครดิตฟองซิเอรธนพัฒน
จํากัด สามารถติดตอสอบถามโดยตรงที่บริษัท หมายเลขโทรศัพท 0-2734-2340 หรือที่ฝายวิเคราะห

และติดตามฐานะ ธนาคารแหงประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท (5 เลขหมาย) 0-2283-5927, 0-2283-5963, 02283-5815, 0-2356-7646 และ 0-2356-7650 ในเวลาทําการของธนาคาร
ธนาคารแหงประเทศไทย
23 ธันวาคม 2545
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