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เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง มาตรการและแนวทางในการด้นฟูเสถียรภาขทางการเงิน 

และการคลังของประเทศ (ฉบับที่ ๖)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพร้อมทั้งข้อตังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ J 1''

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั้วไป) วันศกร์ที่ 

๒๘ มกราคม ๒๔๔๓ ที่ประชุมไต้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการและแนวทาง 

ในการด้นฟูเสถียรภาพทางการเงินและการคลังของประเทศ (ฉบับที่ ๖) ซึ่งคณะกรรมาธิการการคลัง 

การธนาคารและสถาบันการเงินพิจารณาเสรีจแลัว และลงมดิเท้นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อลังเกด 

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
จึงส่งรายงานพร้อมทั้งข้อดังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาตามนัยแห่งข้อบังคับ 

การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ ๘๙

ขอแสดงความนับถีอ

(นายพินิต อารยะศึริ) 

เลขาธิการวุฒิสภา

กองการประชุม
โทร. ๒๔๔๑๔๖๗, ๒๔๔®๔๙๘
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รายงานการพ้จารณาของ 

คณะกรรมาธิการการคดัง การธนาคาร 

และสถาบันการเงิน 

วุฒิสภา

พิขีารณ,าลึกษาเรื่อง

มาตรการและแนวทางในการVเนฟูเสถียรภาพ 

ทางการเงินและการคลังของประเทศ 

(ฉบับที่ 6)

ลึกษาเฉพาะกรณีองค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 

(ปรส.) : ผลกระทบของการดำเนินงานต่อระบบ 

และฐานะการเงินการคลังของประเทศไทย

กองกรรมาธิการ 

สำนักงานเลขาธิการวฒิสภา

?/เ7

,ฬ้.
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วุฒิสภา

ถนนอู่ทองใน กท 10300

18 มกราคม 2543

เรื่อง การพิจารณาศึกษาเรื่อง มาตรการและแนวทางในการด้นฟูเสถียรภาพทางการเงินและการคลง 

ขธงประเทศ (ฉบับที่ 6)

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 6) 

จิานวน 1 วิ}ต

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให์วุฒิสภามอบหมายให์คณะกรรมาธิการ 

การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน กระทำกิจการหรีอพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ลัน 

อยู่ในย้านาจหน้าที่ของวุฒิสภา (ศาสตราจารย์สุช้ สิงห์'เส1นห์ เป็นผู้เสนอ) และได้ลงมติมอบหมายให์ 

คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน พิจารณาศึกษาเรื่อง มาตรการและแนวทาง 
ในการด้นฟูเสถียรภาพทางการเงินและการคลังของประเทศ ซึ่งกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

1. ศาลตราจาวย์สุธี สิงห์เสน่ห์

2. นายวีรพงษ์ รามางกูร

3. นายบดี จุณณานนท์

4. นายสม จาตุศรีพิทักษ์

5. นายปกิต พ้ฌนกุล
6. นายโฆสิต ปันเข้ยมรัษเJ 

8. นาย!]ยะบุตร ชลวิจารณ์

10. นายเพรา นิวาตวงท์ 

12. นายสนทร เสถียรไทย

14. นายโอหาร ไชยประวิต

15. นายวิจิตร สุพินิจ

16. นางลาวสุคนธ์ กาญจนาลัย

ประธานค ณะกรรมาธิการ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

โฆษกคณะกรรมาธิการ 
7. นายเฉลิม เชี่ยวสกุล 

9. นายสากล สกุลไทย 

11. นายอรัญ ธรรมโน 

13. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
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อนึ่ง คณะกรรมาธิการได้แต่งตั้งให้ นายนัฑ ผาสุข นิดกร 6 ฝ่ายประชุม 1 กองกรรมาธิการ 

เป็นผัว}วยเลขานุการตามซัอบังดับการประชุมวุณีสภา พ.ศ. 2541 ขัอ 78 วรรคลทม
บัดนึ้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาลึกษาเรื่อง ดามญัตติด้งกล่าว (ลึกษาเฉพาะกรณีใน 

บางส่วน) เสรีจเรียบรอยแลัว ส่วนการพิจารณาลึกษาในส่วนอื่น ๆ ซึ่งมีกรณีปัญหาที่คณะกรรมาธิการ 

มีความร์าเป็นที่จะด้องพิจารณาลึกษาในรายละเอียดอีกหลายประการ ทั้งนี้ โดยได้พิจารณาถึงส์าดับ 

ความส์าดัญของกรณีปัญหาที่เกดข็นปอนหลังเป็นหลัก ประกอบกับการที่เสถียรภาพทางการเงินและการ 

คลังของประเทศที่ได้ผันแปรไปตามภาวการณ์ในแต่ละว}วงระยะแลัว เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณา 

ลึกษาในแต่ละเรื่องของกรณีปัญหาด้งกล่าวเสรีจแลัวจะได้จัดทำรายงานของคณะกรรมาธิการ ฉากราบ 

เรียนประธานวุฒึสภา เพื่อพิจารณาฉาเสนอที่ประชุมวุฒสภาพิจารณาเป็นระยะ ๆ ตามลำดับในโอกาส 

ต่อไป
จีงกราบเรียนมาเพื่อได้!ปรดฉาเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ (ฉบับที่ 6) ต่อที่ประชุม 

วุฒสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนบถึออปางยิ่ง

(ลงซึ่ยิ) วิรพงพ์ รามางถูร

(นายวิรพงพ์ รามางถูร)

รองประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
ปฏิบัติหนัาที่แทนประธานคณะกรรมาธิการการคลัง 

การธนาคารและสถาบันการเงิน

(นายจรยศ ศวิดชาด)

หัวหนาฝ่ายประชุม 1 

กองกรรมาธิการ 

ส่านักงานเลขาธิการวุฒสภา

กองกรรมาธการ 
โทร. 2441571, 2441735 

โทรสาร 2441571-3

จหาร้ดน์ พิมพ์

วรวิมล ทาน
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รายงานของคณะกรรมาธการการคลัง 

การธนาคารและสถาบนการเงึน

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันตุกวัที่ 20 มีนาคม 2541 

ได้พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอใด้วุฒิสภามอบหมายใด้คณะกรรมาธิการการคดัง การธนาคารและสถาบัน 

การเงินกระทำกิจการ พิจารณาสธบสวนหรีอศึกษาเรื่องใด ๆ ลันอย่ในย้านาจหน์าที่ของวุฒิสภา 

(ศาสตราจารย์สุช้ สํงห์เสน่ห์ เป็นผูเสนอ) และได้ลงมติมอบหมายได้คณะกรรมาธิการการคดัง การ 
ธนาคารและสถาบันการเงิน พิจารณาศึกษาเรื่อง มาตรการและแนวทางในการพื่นฟูเสถียรภาพทางการ 

เงินและการคดังของประเทศ ภายในทำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดีอน นบแต่วันที่วุฒิสภามอบหมาย 

ต่อมาคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายเวลาพิจารณาศึกษาออกไปอีกระยะหนี้ง ทั่งนี้ ด้วยเหตุที่คณะ 

กรรมาธิการฯ ต้องวับฟังข้อมูลและข้อเท้จจริงจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เที่ยวข้อง ซึ่งตองใช้ระยะ 

เวลาพิจารณาศึกษาพอสมควร ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้วับความกรุณาจากที่ประชุมวุฒิสภาและประธาน 

วุฒิสภาที่ได้กรุณาพิจารณาอนุญาตใด้ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาได้ตามที่คณะกรรมาธิการฯ ได้รอง 

ขอตามส์าดับ
ในการพิจารณาศึกษาญัตติดามเรื่องที่วุฒิสภามอบหมายดังกล่าว คณะกรรมาธิการได้ทำ 

การพิจารณาศึกษา โตยได้ความล่าคัญถึงวึกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ได้เกิดชัน และที่ได้ 

ผันแปรไปตามภาวการณ์ในแต่ละช้วงระยะเวลาเป็นหลัก ทั่งนี้ เพื่อใทัผลการพิจารณาศึกษาในเรื่อง 

'‘มาตรการและแนวทางในการหึ๋เนฟูเสถียรภาพทางการเงินและการคดังของประเทศ" นี้ มีดวามทันสมัย 

หันต่อเหตุการณ์และเออย์านวยประโยชน์ต่อวุฒิสภาในดันที่จะมืส่วนร่วมในการใหัข้อสังเกตและข้อเสนอ 
แนะเที่ยวกับมาตรการและแนวทางในการแกไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ได้เกิดชัน 

ในปัจจุบันใหมากที่สตเท่าที่จะกระทำได้ โดยคณะกรรมาธิการจะได้จดทำรายงานของคณะกรรมาธิการ 

เสนอที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเป็นระยะ ๆ ตามล้าดับต่อไป

จากการพิจารณาศึกษาที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง มาตรการและแนวทางในการหื่เนฟูเสถียรภาพทางการเงินและการคดังของประเทศ ต่อที่ประชุม 

วุฒิสภา1ไปแลัว รวม 5 ฉบับ คอ
1) รๆยงานของคทพะกรรมารการฯ (ฉบับที่ 1) รายงานต่อวุฒิสภา เที่อวันที่ 20 มีนาคม 

2541 และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันตุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2541 

ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและใด้ความเห้นชอบด้วยกับรายงานพรอมด้วยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมาธิการ
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2) รายงานขยิงคทน!กรรมารการฯ (ฉบับที่ 2) รายงาน*!อวุฒิสภา เมื่อวันที่ 11 สงหาคม 

2541 และในคราวประชมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกรั้ที่ 27 พฤศจิกายน 2541 ที่ประชุม 

วุฒิสภาได้พิจารณาและใหัความเท้นชอบด้วยกับรายงาน พร้อมด้วยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะ 

กรรมาธิการ
3) รายงานขยิงศทเะกรรมารการฯ (ฉบับที่ 3) รายงานต้อ'วุฒิสภา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม

2541 และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) วันตุกร้ที่ 27 พฤศจิกายน 2541 

ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและไท้ความเห้นชอบด้วยกับรายงานพร้อมด้วยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมาธิการ
4) รายงานชยิงพณะกรรมารการฯ (ฉบับที่ 41 รายงานต้อวุฒิสภา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม

2542 และในคราวประชุมวุฒสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญทั่วไป) วันตุกร้1ที่ 9 เมษายน 2542 ที่ประชุม 

วุฒิสภาได้พิจารณาและใท้ความเห้นชอบด้วยกับรายงานพร้อมด้วยข้อดังเกดแล:;ข้อเสนอแนะของคณะ  

กรรมาธิการ
5) รายงานขยิงพพะกรรมารการฯ (ฉบับที่ 5) รายงานต้อวุฒิสภา เมื่อวันที่ 5

กรกฎาคม 2542 และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญทั่วไป) วันธุกรที่ 24 ธันวาคม 2542 

ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและใท้ความเท้นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ในการที่คณะ 

กรรมาธิการฯ ได้ขอท้ารายงานการพิจารณาศึกษาในส่วนนี้กลับไปพิจารณาใหม่ ทั่งนี้ เพื่อใท้ข้อยูล 

มีความทันสมัยยิงขึ้น ซึ่งไนขณะนี้อย่ในระหว่างขั้นดอนการคำเนินการพิจารณาในรายละเอียดของ 

คณะกรรมาธิการ และคาดว่าจะพิจารณาแลัวเสรึจโดยเสนอรวมเป็นรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ใน 
(ฉบับที่ 7) ต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมาธิการไต้พิจารณาศึกษา เรึอง “มาดรการและแนวทางในการพื่นฟู

เสลียรภาพทางการเงินและทารคลังของประเทศ (ฉบับที่ 6)" เสาจเรียบร้อยแลัา คณะกรรมาธิการซึงขอ 

รายงานผลการพิจารณาศึกษาเที่ยวกับญัตติในเรึองดังกสิ่าวเป็นการเพิมเดิมต้อวุฒิสภา ดามบทบัญญัติ 

ร้ฐธรรมนูญแท้งราชอาณาจกรไทย พทธดักราช 2540 มาดรา 189 และข้อบังดับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. 2541 ข้อ 86 ดังนี้

1. การตำเนินงานชองคณะกรรมารการ
คณะกรรมาธิการได้ที่าเนินการ ดังนี้

1.1 คณะกรรมาธิการได้มีมติแต่งดั้งนายทรี หนุนกัก•เสมาธิกวุฒิสภา เป็น 

ที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการ เพื่อท้าหท้าที่ในการใฟัที่าแนะท้า ใทัคำปรึกษา'และแสดงความคดเห้น 

เที่ยวกับกิจการต่าง ๆ ที่เที่ยวข้องกับทางด้านการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินของประเทศ

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้แต่งดั้ง นายพฑ ยานุช นิติกร 6 ฝ่ายประชุม 1 

กองกรรมาธิการ ส่าท้กงานเลขาธิการวุฒิสภา ทำหฟ้าที่ฝ่าเวยเลขานุการดามข้อบังดับการประชุมวุฒิสภา 

พ.ศ. 2541 ข้อ 78 วรรคสาม



1.3 อนึ่ง'นายประจวบ ทองอุไรสมาซิกวุฒสภา(กรรมาธการ)ได้ถึงแก้กรรม 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 ที่ผ่านมา จึงทำให้ตำแหปงกรรมาธิการว่างลง 1 ตำแหน่ง

1.4 หน่วยงานที่คณะกรรมาธิการได้เซิญมาชี้แจงแสดงความคดเห็นเพื่อให้ข้อมูล 

ข้อเท้จจริงและรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) กระทรวงการคลัง
(3) กองทุนเพื่อการพื่นฟ่และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(4) องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)

1.5 ในการดำเนินการพิจารณาศึกษานอกจากจะได้เซิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล 

ข้อเท้จจริงและความคดเห็นแล้ว คณะกรรมาธิการยังได้ศึกษาจากเอกสารและวเคราะห้ข้อมูลด่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

2. ผลการพิจารณาศึกษาพร้อมด้วยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
มีดังนี้

ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การเพื่อการปภรุประบุบสถาบันการเงิน (ปรส.) ; 

ผลกระทบุของการต่าเนูนงานต่อระบุบุและฐานะการเงินการคลังของประเทคไทย

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ได้มีการจัดตงขึ้นเมื่อวันที่ 24 

ตุลาคม 2540 โดยพระราชทำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

จุดประสงค์หลักของการจัดตั้ง ปรส. ดือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ตามชี่อที่ 

ใชเรียกองค์กร โดยเฉพาะดือการแก้ปัญหาบริษัทเงินทุน/เงินทุนหลักทรัพย์ 58 ราย ที่ถูกสั่งให้ 

หยุดกิจการเมื่อเดือนมิถุนายน และสิงหาคม 2540

ในทางปฏิบัด ปรส. มีมดิเมื่อเดือนธันวาคม 2540 ให็ปิดกิจการของบริษัทเงิน 

ทุน/เงินทุนหลักทรัพย์ 56 รายเป็นการถาวร และอนุมดรับแผนพื่นฟูให้ประกอบกิจการต่อไปได  ้

2 ราย

เมื่อปิดกิจการของบริษัทเงินทุน/เงินทุนหลักทรัพย์ 56 รายเป็นการถาวร ปรส. ได้ 

น่าสินทรัพย์ของบริษัทเหล่านั้นชี่งมีมูลค่าประมาณ 823,000 ล้านบาท มาบริหารด้วยวิธิการและ 

เงื่อนไขต่าง ๆ
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สินทรัพย์เหล่านี้เป็นหสักประก้นเงินที่กองทุนเพื่อการที่เนฟูและพัฒนาระบบ 

สถาบันการเงินให้'กรมแก่บริษัทเงินทุน/เงินทุนหลกทรัพย์ที่ถูกปิดกิจการ เมี่ยิ ปรส. บริหาร 

สนทรัพย์ใต้เงินคนมาเท่าใด ภิจะต้องน่าสิ่งกองทุนเพื่อการที่เนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

และเจาหนี้อื่น ๆ

ภายในระยะเวลา 2 ปี ณ รันที่ 9 ธนวาคม 2542 ปรส. จ่าหน่ายและจ่ายโอน 

สินทรัพย์ใปให้แก่เอกชนและบรรษัทบริหารสนทรัพย์ (บบส.) คิดเป็นมูลค่าของสินทรัพย์เท่าก้บ 

668,940.50 ล้านบาท โดยได้รับซ์าระเงินทั้งในรูปเงินสด และดวสัญญาใซัเงินร์านวน 186,375.20 

ล้านบาท หรือเท่าก้บ 27.83 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าสินทรัพย์ ท่าให้มีการขาดทุนทางบัญช  ี

482,565.30 ล้านบาท

ร์านวนเงินที่ขาดทุน 482,565.30 ล้านบาทนี้ มีดวามเห้นโดยทั่วไปว่า เป็นการ 

ขาดทุนที่สูงมาก และสูงเกินควร ซ็งมีความสัาด้ญเพราะรัฐบาลรับประก้นเงินฝากทั้งหมด และ 

เงินกูส่วนมากของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการและรับภาระการขาดทุนของกองทุนเพื่อการส์นฟู  

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ดังนั้น ฃ็านวนเงินที่ขาดทุนจากการบริหารทรัพย์สินโดย ปรส. 

จึงอาจจะกลายเป็นหนี้สาธารณะทั้งหมดในที่สุด

หมายความว่า การแก้ปัญหาสถาบันการเงินโดยวธึผ่าน ปรส. ได้ท่าให้เกิดหนี้ 

สาธารณะ ณ เดึอนธ้นวาคม 2542 เป็นจ่าน'วน 482,565.30 ล้านบาท ซึ่งในท้ายที่สุด หนี้ 

สาธารณะร์านวนนี้จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรีอลดลงเท่าไร ขึ้นอยู่ก้บผลการค่าเนินงานของ บบส. 

ซึ่งขึ้ธสินทรัพย์ของ ปรส. ไปเป็นจ่านาน 196,102 ล้านบาท ด้วยราคา 33,563 ล้านบาท

นอกจากนี้ ปรส. ก้งมึสินทรัพย์ที่เหตึอมีมูลค่าดามบัญชีประมาณ 154,060 ล้าน 

บาท ซึ่ง ปรส. ท่าลงค่าเนินการจ่าหน่ายจ่ายโอนต่อไป เป็นที่คาดได้ว่าจะจ่าหน่ายไค่ในมูลค่า 

ไม่เกินรัอยละ 25 ของราคาดามบัญชี จะท่าให้มยอดขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกไม่ค่ากว่า 115,000 ล้าน 

บาท ซึ่งกิจะกลายเป็นหนี้สาธารณะ๗นก้น

นอกจากเกิดภาระหนี้สาธารณะร์านวนมากเกินควร ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการ 

คสังของประเทศแล้ว การขายสินทรัพย์ของสถาบันการเงินโดย ปรส. ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบ 

สถาบันการเงินอีกหลายประการ ๗น มีส่วนท่าให้มูลค่าของหสักประก้นในระบบสถาบันการเงินค่า 
ลงมาก ท่าให้กาวประนอมหนี้ของสถาบันการเงินโดยทั่วไปยากยิ่งขึ้น ชึ่งมีผลต่อการแก้ปัญหาหนี้ 

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPLs (Non - Performing Loans)
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ผลการตำเนินงานของ ปรส. เป็นผลของการดัดสนใจและวิธึตำเนินงานดังต่อไปนี้

1. จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 58 แห่งที่ถูกหยุดกิจการ ปรส. สั่งปิดเป็นการ 

ถาวร 56 แห่ง ในการปิดเป็นการถาวร ปรส. รับลันทรัพย์มาดูแลเองทั้งหมด ไม่มีการจดใพ้มีการ 

ควบรวม หรือให้บริษัทคงสภาพเป็นบริษัทบริหารลันทรัพย์ หรีอการแยกหนี้ดีหนี้เสยแลัวแยก 

บริหารดามที่เคยเสนอให้เป็นทางเลึอกในการพิ่นฟูกิจการในดอนด้น ซึ่งนาจะทำให้ได้รับเงินคึน 

มากกว่าการขายลันทรัพย์แด่ประการเดียว

2. ปรส.ไม่มีการเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้ไนดอนด้น อาจเป็นเพราะมีความ 

เขาใจว่ากฎหมายที่ทำกับ ปรส.ห้ามตำเนินการ๗นนั้น ซึ่งไม่ดูกด้องในดอนหลังมีการยอมเจรจา 

กับลูกหนี้ที่เป็นหนี้ดี ลัาลูกหนี้ยอมมาช้าระเงินด้นไม่ตำกว่ารัอยละ 80 ของหนี้คงด้าง ไม่รวม 

ดอกเบี้ย

การประนอมหนี้ล่าช้า ทำให้หนี้ดีกลายเป็นหนี้เสียมากขึ้น ปรส. อาจด้างว่า 

การประนอมหนี้จะทำให้เสียวพนธรรมการช้าระหนี  ้แด่ผลขณะนี้ก็ดีอวฒนธรรมการช้าระหนี้ก็เสีย 

อยู่ดี

3. ไนการบริหารลันทรัพย์ ปรส. เสีอกวิธประมูลขายเป็นหลัก ไม่มีการแยกหนี้ดี 

หนี้เสีย แลัวแบ่งการบริหารหนี้ ซึ่งน่าจะรักษาสภาพหนี้ดีไว่ได้บ้าง ปรส. อาจด้างว่าแยกหนี้ดี 

หนี้เสียไม่ได้ เพราะดัดรนยาก แต่คำร์ากัดความของหนี้ดี หนี้เสีย ที่เป็นที่ทราบกันโดยทั้วไป 

น่าจะน่ามาใช้ได้

เมื่อไม่บริหารหนี้ด้วยวิชีการด่าง ๆ นอกจากการประมูลขาย ก็อาจทำให้ 

ทรัพย์ลันบางส่วนด้อยค่าไปอก ๗น หนี้ที่มีหดักประกันเป็นสญญาเช้าอดังหาริมทรัพย์ระยะยาว 

ที่ด้องมีการช้าระค่าเช้าต่อเนื่อง แล้วลูกหนี้หยุดช้าระค่าเช้า หรีอสทธในการขึ้อห้นเพิ่มทุน ซึ่ง 

ปรส. ก็เลึอกขึ้อบ้างบางราย

ดามกฎหมายที่ทำกับ ปรส. เจดนาดีอให้ ปรส. ช้าระบัญชีของบริษัทเงินทุน 

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งเลกกิจการ หมายความว่า ตองจดการลันทรัพย์ด้วยวิธการด่าง ๆ ไม่ใช้ 

ประมูลขายอย่างเดียว ซึ่งใช้กับกรณีที่ปิดบัญชี

4. ปรส. เร่งประมูลขายลันทรัพย้ในภาวะดอกเบี้ยสูง และสภาพคล่องด่าทำให้ 

ขายได้ราคาไม่ดี และต่อมาสภาพคล่องสูง ดอกเบี้ยด่า ผูที่ประมูลลันทรัพย์ไปได้ก็ทำทำไรจากการ 

เรียกช้าระหนี้ได้มาก
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ปรส. อาจอางว่า ไม่รู้สภาพดลาดเงินจะเป็นเช่นนั้น แต่สภาพดราดเงินเช่นนี้ 

เป็นผลของนโยบายของรัฐบาล แต่คงไม่มีการประสานงานระหว่าง ปรส. กับผู้ที่รับผดชอบต่อ 

นโยบายการเงินของประเทศ

นอกจากนี้ ปรส. อ้างว่าต้องรีบขายสินทรัพย์ก่อนประเทศอื่น เช่น อินโดนเซีย 

และเกาหสิ จากขอเท้จจริง เกาหสิประมูลขายสินทรัพย์ไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของสินทรพย์ 
ทั้งหมด ได้ราคามาเพียง 17 เปอร์เซ็นต์ของมูลคำ จึงหยุดทำการประมูล

5. รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายว่า ต้องการให้ ปรส. รีบประมูลขายชินทรัพย์ของ 

สถาบันการเงิน เพราะต้องการเงินตราต่างประเทศ แต่ในทางปฏีบดไม่มีระเบียบก่ากับการประมูล 

ที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ จึงไม่ปรากฎว่าการประมูลขายสินทรัพย์โดย ปรส. ทำ 

ให้มีเงินตราต่างประเทศไหลฟ้า และเป็นที่เชื่อกันโดยทั้วไปว่าบริษัทต่างประเทศที่ประมูลได้ ที่ทำ 

ก่าไรได้มาก อาจมีการส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ

6. ในการประมูลขายสินทรัพย์ ปรส. ใช่วิธี
• ไม่ให้ลูกหนี้ฟ้าประมูล อ้างว่าจะทำให้เสิยว่ตณธรรมการช่าระหนี้ราคาที่ 

ประมูลไดจึงน่าจะต่ากว่าที่ควรจะเป็น

• จดรนทรัพย์เป็นกองใหญ่ ทำให้มผู้สามารถเข้าประมูลน้อยราย เกิดการ 

ร์ากัดการแช่งขัน มีส่วนทำ1ห้ราคาประมูลต่า

• จัดข้อมูลลูกหนี้[ดยใซัผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทำให้มูลค่าหลักประกัน 

และการประเมินความสามารถในการช่าระหนี้ส์ากว่าที่ควรจะเป็น ข้อมูล 

สินทรัพย์และข้อมูลลูกหนี้นี้ ประกอบกับความไม่สมบูรณ์ของเอกสาร

มีผลทำให้ผู้ฟ้าประมูลเสนธราคาประมูลต่า

• มีหลักฐานปรากฏว่า ผู้ฟ้าประมูลรายหนึ่งเกี่ยวพนกับบริษัทที่ประเมินราคา 

สินทรัพย์ให้ ปรส. เกิดข้อสงสยเรี่องการขัดผลประโยชน์ และการแช่งขัน

ที่ไม่เป็นธรรม
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• ในการประมูลสน1ทรัพย์ดอนด้น ๆ ปรส. ไม่อนุญาตให้ บบส. เข้าร่วมประมูล 

ทำให้การแข่งข้นนัอยกว่าที่ควร เท่ากบไม่ทำตามเจตนาเดิม ที่ด้องการให้มี 

การแข่งขันมากที่สุด

• ไนการประมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2542 ปรส. ปฏิบดิตามนโยบาย 

ของกระทรวงการคลัง ที่ห้ามผู้ที่ประมูลไดไปตกลงประนอมหนี้กับลกหนี้ 

ณ ราคาที่ตำกว่าร้อยละ 80 ของยอดเงินคงค้างภายใน 6 เดือน ทำให้เกิด 

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทำให้ราคาที่ประมูลตำลง

• เมื่อเกิดปัญหาราคาที่ประมูลได้ตำเกินไป ปรส. มีการทำข้อตกลงแบ่งกำไร 

กับผู้ที่ประมูลได้ แทนที่จะยกเลิกกาวประมูล และยกรนทรัพย์ให้ บบส.
ดูแล ซึ่งทำให้ ปรส. ไม่สามารถข่าระบัญชืได้เร็วตามเจดนาเดิม

7. ปรส. อธิบายเหตุผลที่ทำให้ ปรส. ด้องตำเนินการที่อาจไม่ใข่เป็นวิธการที่ดี

ที่สุดในหลายเรื่อง เหตุผลเหล่านั้นหลายข้อโด้แย้งได้ แด่ผลของการตำเนินการดังกล่าวนั้น ทำให้ 

เกิดภาระและปัญหาต่อสภาพ และระบบการเงินการคลังของประเทศหลายประการดังกล่าวข้างด้น 
ซึ่งเป็นข้อข็ากัดในการแกัปัญหาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คณะกรรมารการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา จึงขอเสนอ
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ‘‘มาดรการและแนวทางในการหึ่เนฟ่เสถียรภาพทางการเงินและ 

การคลังของประเทศ" (ฉบับที่ 6) ซึ่งได้ทำการพิจารณาศึกษาเฉพาะกรณีองค์การปฏิรูประบบ 

สถาบันการเงิน (ปรส.) : ผลกระทบของการตำเนินงานต่อระบบและฐานะการเงินกาวคลังของ 
ประเทศไทย พร้อมทั้งข้อลังเกดและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าวมาเพื่อวุฒิสภา 

ได้โปรดพิจารณา หากเห้นชอบด้วยขอได้โปรดแจ้งไปย้งคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตำเนินการ 

ต่อไป

(นายวิจิตร สุพินิจ) 

เลขานุการคณะกรรมาธิการ


