ฉบับที่ 53/2554
เรื่อง สรุปการดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อรองรับปญหาจากสถานการณอุทกภัย
นายประสาร ไตรรัตนวรกุล ผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา จากการที่
ประเทศไทยไดประสบปญหาอุทกภัยที่รุนแรงขึ้นตั้งแตเดือนกันยายน ตลอดมาจนถึง เดือนตุลาคม 2554
ซึ่ง ธปท. ไดมีการติดตามเหตุการณอยางใกลชิดและมีความเปนหวงดานผลกระทบตอการทํางานของระบบการเงิน
และสถาบันการเงิน ธปท. จึงเห็นความจําเปนที่ตองสรางระบบการสื่อสารกับผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยางรวดเร็วและชัดเจนโดยผานระบบ VDO Conference ซึ่งเปนกลไกชวยให
สามารถสื่อสารสถานการณระหวาง ธปท.และสถาบันการเงินตาง ๆ ไดอยางใกลชิด และสามารถรวมกันตัดสินใจ
แกปญหาในประเด็นที่ฉุกเฉินและสําคัญ เชน ความจําเปนในการนําแผนฉุกเฉินมาใชในสถานการณตาง ๆ และ
การหาขอสรุปรวมกันในการกําหนดเงื่อนไขการตัดสินใจหากจะมีการกําหนดใหสถาบันการเงินหยุดใหบริการ และ
จากการประเมินสถานการณตลอดจนเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น ธปท. รวมกับสถาบันการเงินรวมกันตัดสินใจไม
ประกาศหยุดทําการ โดยสถาบันการเงินเองก็พยายามใหบริการแกประชาชนโดยมีการเปดทําการในสวนที่มีความ
เรงดวนและมีความสําคัญ โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และมีการสื่อสารใหกับพนักงาน
ไดรับทราบอยางตอเนื่อง รวมทั้งพิจารณาลดทอนการดําเนินงานใหเหลือเฉพาะเทาที่จําเปนเพื่อวัตถุประสงค
ในการสรางความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงิน และความตอเนื่องในการใหบริการชวยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ
ซึ่งในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือดวยดีจากพนักงานภาคสถาบันการเงินที่ใหบริการอยางตอเนื่อง
ในชวงที่สถานการณอุทกภัยสงผลกระทบรุนแรงทําใหสาขาธนาคารพาณิชยหลายแหงรวมทั้ง
เครื่อง ATM ตองหยุดใหบริการ แตเมื่อสถานการณเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไดเริ่มทยอยกลับมาใหบริการได
ตามปกติ แมวาในขณะนี้ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงไดรับผลกระทบอยูอีกจํานวนหนึ่ง
จากการหารือ VDO Conference ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 พบวา ระบบสถาบัน
การเงินมีความเสี่ยงจากภาวะอุทกภัยลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารไทยพาณิชยและธนาคารทหารไทยก็
สามารถกลับเขามาดําเนินงานที่สํานักงานใหญไดตามปกติแลว
ธปท. ขอเรียนสรุปมาตรการตาง ๆ ที่ไดมีการดําเนินการแลว ดังนี้
1. มาตรการดูแลสภาพคลองของระบบการเงิน : ธปท. ยังเปดใหทําธุรกรรมการเงินเปนปกติ
โดยมีการติดตามสภาพคลองในระบบอยางใกลชิด และพรอมดําเนินมาตรการเพื่อเพิ่มสภาพคลองในระบบตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังไดสื่อสารใหธนาคารพาณิชยมีการสํารองเงินไวในบัญชีที่ ธปท. เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ
การเบิกถอนเงินสดของลูกคาใหเพียงพอ
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2. การสนับสนุนสภาพคลองแกสถาบันการเงิน ธปท. และธนาคารกลางญี่ปุนไดรวมมือกัน
ในการสนับสนุนสภาพคลองเงินบาทแกสถาบันการเงินในประเทศไทยโดยการรับหลักทรัพยรัฐบาลญี่ปุนเปน
หลักประกัน ซึ่ง ธปท. คาดวาชองทางนี้จะชวยสนับสนุนสถาบันการเงินในประเทศไทย รวมทั้งธนาคารพาณิชย
ญี่ปุนที่ดําเนินงานอยูในประเทศไทยสามารถใหความชวยเหลือฟนฟูและรองรับความตองการสภาพคลองของบริษัท
และธุรกิจตาง ๆ รวมทั้งธุรกิจญี่ปุนในประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
3. มาตรการรองรับดานการชําระเงิน : ธปท. ออกหนังสือเวียนซักซอมความเขาใจในแนวทาง
การเตรียมการของระบบการหักบัญชีเช็คกรณีเกิดอุทกภัย โดยเตรียมศูนยสํารองเพื่อรองรับระบบการโอนเงิน
ระหวางธนาคาร (บาทเน็ต) และระบบการหักบัญชีเช็ค ที่พุทธมณฑลสาย 7 สําหรับระบบรองรับการโอนเงินรายยอย
ขามธนาคาร รวมทั้ง ประสานงานกับผูใหบริการระบบใหมีการเตรียมความพรอมทั้งที่ศูนยหลักและศูนยสํารอง
มาตรการการเตรียมเงินสดรองรับการเบิกจาย : เพื่อใหประชาชนไมเกิดปญหาในการเบิก
ถอนเงินสด ธปท. จึงไดเตรียมสํารองธนบัตรไวลวงหนา 3 เดือน หรือคิดเปนมูลคา 5.7 หมื่นลานบาท เพื่อรองรับ
การเบิกจายของประชาชนในชวงที่มีเหตุอุทกภัยหลายพื้นที่ และไดมกี ารสํารองธนบัตรไวที่ศูนยจัดการธนบัตรที่มี
การคมนาคมสะดวก เชน ศูนยจัดการธนบัตรระยอง และนครราชสีมา
4. มาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี:้
1) ธปท. ไดออกหนังสือเวียนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 และวันที่ 19 ตุลาคม 2554
สรุปสาระสําคัญ คือ
- ผอนผันใหสถาบันการเงิน และ Non-bank คงสถานะจัดชั้นของลูกหนี้ไวเดิมกอนการ
ประสบอุทกภัย และใหถือวาการใหสินเชื่อใหมในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ การลดเงินตน และ/หรือ ดอกเบี้ย หรือการ
ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ เปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั่วไปตามแนวนโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ของ ธปท.
- ใหสามารถลดอัตราการผอนชําระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ําไดต่ํากวา 10% ของยอดคงคางได
สําหรับลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย จนถึง 30 มิถุนายน 2555
นอกจากนี้ ธปท. โดยคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน เห็นควรผอนปรนหลักเกณฑ
การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ซึ่งขณะนี้ ธปท. อยูระหวางการออกหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงิน ดังนี้
- ขยายเวลาการบังคับใชหลักเกณฑอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอมูลคาหลักประกัน (LTV
Ratio) สําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอ าศัยแนวราบที่มีราคาซื้อขายต่ํากวา 10 ลานบาทออกไป 1 ป (มีผลบังคับใช
วันที่ 1 มกราคม 2556)

-3- กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง (Risk Weight) สําหรับสินเชื่อเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัยใหมี
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35 โดยมีระยะเวลาผอนปรนจนถึง 31 ธันวาคม 2555
2) สมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ Non-bank ไดประกาศแนว
ทางการใหความชวยเหลือลูกหนีท้ ี่ประสบอุทกภัย โดยจะมีการผอนผันการชําระเงินตน และ/หรือดอกเบี้ย
เปนเวลาสูงสุด 6-12 เดือน ขยายเวลาการผอนชําระหนี้ ใหสินเชื่อเพื่อฟนฟูกจิ การในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ รวมทั้ง
สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ Non-bank แตละแหง ก็ไดมีการออกมาตรการชวยเหลือลูกคา
ของตนเองเพิ่มเติมแลว
3) บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ (NCB) ไดผอนผันการรายงานขอมูลลูกหนี้ และการ
รายงานขอมูลเครดิต โดยไดมีหนังสือถึงสมาชิกใหลูกหนี้ที่ทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือการขยายเวลาการ
ชําระหนี้กับสมาชิก ไมตองบันทึกเขาในประวัติของลูกหนี้ และใหสมาชิกสามารถขยายเวลาการสงขอมูลเครดิต
เดือนตุลาคม 2554 ออกไป 1 เดือน
5. การแบงเบาภาระของประชาชน โดยมี ธนาคารพาณิชยไทยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน
ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลาม ไดยกเวนคาธรรมเนียมการถอนเงินสดผาน ATM ขามเขต ระหวางวันที่
4-30 พฤศจิกายน 2554
การบรรเทาภาระใหกับสถาบันการเงิน : ธปท. ไดดําเนินการผอนผันการสงรายงานขอมูล
เดือนตุลาคม 2554 ออกไปอีก 1 เดือนนับจากระยะเวลาที่กําหนดไวเดิม เพื่อลดภาระของ สถาบันการเงินที่ตอง
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพนักงานควบคูไปดวย โดยใหมีเฉพาะพนักงานที่จําเปนมาปฏิบัติงาน
เทานั้น สวนพนักงานอื่นสามารถปฏิบัติงานที่บานได
6. การใหบริการรับเรื่องรองเรียนจากลูกหนีท้ ี่ประสบอุทกภัยผานศูนยรับเรื่องรองเรียน
ในชวงแรกของการเกิดเหตุอุทกภัย ยังมีเรื่องรองเรียนจากลูกหนี้ผูประสบอุทกภัยไมมากนัก แตภายหลังจากที่
สถานการณตาง ๆ เริ่มทยอยดีขึ้น ก็เริ่มมีเรื่องรองเรียนเขามาเพิม่ ขึ้น โดยในชวงวันที่ 1– 18 พฤศจิกายน 2554
มีเรื่องรองเรียนดานสถาบันการเงินจากลูกหนี้ทั้งสิ้นรวม 56 ราย สวนใหญเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาชําระ
หนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ และการติดตามทวงถามหนี้ของสถาบันการเงินและ Non-bank
ซึ่ง ธปท. ไดติดตอและประสานงานโดยตรงไปยังกับสถาบันการเงินและ Non-bank เปนรายกรณีแลว เพื่อให
กระบวนการติดตามแกไขปญหาของลูกหนี้ผูประสบอุทกภัยไดดําเนินการลุลวงโดยเร็ว
แมวาระบบการเงินจะสามารถทํางานไดตามปกติ แต ธปท. ไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณอุทกภัยที่มีความรุนแรงและตอเนื่อง ซึ่งสรางความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน และการดําเนินธุรกิจ
ของกิจการทีต่ องการการฟนฟูในวงกวาง ธปท.จึงอยูระหวางพิจารณารวมกับสถาบันการเงินและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อหามาตรการตาง ๆ เพิ่มเติม เพื่อชวยสนับสนุนการซอมแซมที่อยูอาศัยและฟนฟูกิจการ รวมทั้งชวยคลี่คลาย
สถานการณผลกระทบของลูกหนี้และสถาบันการเงินใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว

-4จากเหตุการณอุทกภัยในครั้งนี้ อาจมองอีกมุมหนึ่งไดวาเปนโอกาสที่ ธปท. รวมกับสถาบันการเงิน
ทุกแหงสามารถเรียนรูและสรุปเปนบทเรียนเพื่อปรับปรุงแผนฉุกเฉินใหมีความเหมาะสมทั้งในดานการเตรียมการ
การปองกัน ตลอดจนการรองรับสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในภายภาคหนา
ธนาคารแหงประเทศไทย
23 พฤศจิกายน 2554

สรุปจํานวนสาขาที่ปดสูงสุดในแตละจังหวัด

อุทัยธานี
1 สาขา

นครสวรรค
31 สาขา
ชัยนาท
2 สาขา

สุพรรณบุรี

มาก
ปานกลาง
นอย

ลพบุรี
สิงหบุรี
อางทอง
อยุธยา
59 สาขา

สระบุรี
นครนายก

72 สาขา
ปทุมธานี
158 สาขา
นครปฐม นนทบุรี
กทม.342 สาขา
33 สาขา
สมุทรสาคร สมุทรปราการ
14 สาขา
สมุทรสงคราม

ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา

สรุปจํานวน ATM ที่ปดสูงสุดในแตละจังหวัด

อุทัยธานี
19 เครื่อง

มาก
ปานกลาง
นอย

นครสวรรค
93 เครื่อง
ชัยนาท
10 เครื่อง

สุพรรณบุรี

ลพบุรี
สิงหบุรี
อางทอง
อยุธยา
680 เครื่อง

สระบุรี
นครนายก

ปทุมธานี
751 เครื่อง
1,505 เครื่อง
นครปฐม นนทบุรี
กทม.
249 เครื่อง
2,268 เครื่อง
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
171 เครื่อง
สมุทรสงคราม

ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา

สรุปจํานวนสาขา และ ATM ที่ปดบริการ
ตั้งแตวันที่ 3 ต.ค. – 22 พ.ย. 54
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การปดสาขา ณ วันที่ 22 พ.ย. 54
เปรียบเทียบกับจํานวนที่เคยปดสูงสุด

4

การปด ATM ณ วันที่ 22 พ.ย. 54
เปรียบเทียบกับจํานวนที่เคยปดสูงสุด
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