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แก้ปัญหา หรือ ก่อปัญหา ...

พรก. โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ
ที่มา
 ความเสียหายสุทธิของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟื้นฟูฯ: FIDF) ที่
คานวณโดย ธปท. เมือ่ ปี 2545 เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1.4 ล้านล้านบาท1 โดยความเสียหายจานวนดังกล่าวมี
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการชดเชยความเสียหาย 4 ฉบับ2 ซึง่ คาดว่าจะชดใช้เงินต้นได้หมดภายในราว 30 ปี
นับแต่ปี พ.ศ. 2545
 ณ 30 ก.ย. 2554 (ราว 9 ปี หลังปี พ.ศ. 2545) พบว่า ได้มกี ารกู้จริง 1.3 ล้านล้านบาท และมีการใช้คนื ต้น
เงินกูแ้ ล้วรวม 1.6 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ซึง่ เมือ่ เทียบกับประมาณการปี 2545 ณ เวลานัน้
คาดว่า สิน้ ปี 2554 จะมีการใช้คนื ต้นเงินกูแ้ ล้วทัง้ สิน้ 5.0 แสนล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.0 ของวงเงินกู้
หรืออีกนัยหนึ่ง ได้มกี ารคืนต้นเงินกูเ้ พียงร้อยละ 32.6 ของเป้าหมายเดิม3 จึงทาให้รฐั บาลต้องแบกภาระ
ดอกเบีย้ จ่ายในแต่ละปีจานวนมาก
 พรก.ฯ ใหม่4 จึงมีความมุง่ หวังหลักทีจ่ ะลดภาระดอกเบีย้ ในงบประมาณโดยการให้สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
นาส่งเงิน 0.46% จากทีเ่ รียกเก็บจากธนาคารพาณิชย์ 0.47% ของฐานเงินฝากทีค่ ุม้ ครอง ให้กบั ธปท. เพื่อใช้
ในการจ่ายดอกเบีย้ กองทุนฟื้นฟูฯ ซึง่ พรก.ฯ ไม่เปิดช่องว่างให้รฐั บาลตัง้ งบประมาณจ่ายดอกเบีย้ หนี้กองทุน
ฟื้นฟูฯ อีกต่อไป5
 ทาไมต้องออก พรก.ฯ? ... ออก พรก. แล้วแก้ปญั หาหรือก่อปญั หา? ... ทาไมเดือนกันยายน 2555 ถึงเป็นบท
ทดสอบแรกของ พรก.ฯ?
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ปัญหางบประมาณไม่พอใช้:
การจัดทางบประมาณเริม่ เผชิญข้อจากัดด้าน
เพดานเงินกู6้ ในช่วง 4 ปีทผ่ี ่านมา โดยจากการ
จัดทางบประมาณสมดุลในปี 2549-2550 ได้เริม่ มี
การขาดดุลราว 40-45% ของเพดานฯ ในปี 25502551 และมีการขาดดุลเฉลีย่ ราว 90% ของเพดาน
ตลอด 4 ปีทผ่ี ่านมา โดยสูงสุดทีป่ ี 2552 มีการตัง้
งบประมาณขาดดุลถึง 99.95% ของเพดาน การให้
สถาบันคุม้ ครองเงินฝากเป็ นผูร้ บั ภาระดอกเบีย้ จึง
เท่ากับว่าเป็นการลดภาระงบประมาณ และทาให้ม ี
งบประมาณในการพัฒนาประเทศเพิม่ ขึน้ ราว 6.5
หมืน่ ล้านบาทต่อปี

และมองไม่ออกว่าเมื่อไหร่ภาระดอกเบีย้
ใน งปม. จะลดลง:
การช าระคืน ต้น เงิน กู้ท่ีไ ม่เ ป็ น ไปตามคาด ทาให้
กระทรวงการคลัง รับ ภาระดอกเบี้ย ไปตัง้ แต่ ปี
2542-2554 แล้วทัง้ สิ้น 7.39 แสนล้านบาทจากที่
เคยคาดการณ์ไว้ในระดับราว 6.5 แสนล้านบาทเมื่อ
ปี 25457 และคาดว่าหากปญั หาการชาระคืนต้นยัง
ไม่ได้รบั การแก้ไข รัฐบาลจะมีปญั หาในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศที่ไ ม่เ พียงพอ
เพราะต้องแบกรับดอกเบีย้ ในระดับนี้ไปอย่างไม่มที ่ี
สิน้ สุด
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ก่อปัญหา
เพิ่ มภาระทางการเงิ นให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์
และหรือประชาชน:
ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งเก็บเงิน 0.47% ของฐานเงินฝากที่
คุม้ ครองเพื่อนาส่ง ธปท. 0.46% เพื่อใช้ในการชาระ
ดอกเบีย้ ซึง่ เท่ากับว่าภาระของรัฐบาลในงบประมาณที่
ลดลงจะต้องแลกมากับภาระของธนาคารพาณิชย์ท่ี
เพิม่ ขึน้ (กรณีไม่มกี ารผลักภาระฯ)

มีความสุ่มเสี่ยงในการผิดชาระหนี้ :
พรก.ฯ ไม่เปิดโอกาสให้รฐั บาลตัง้ งบประมาณเพื่อชาระ
ดอกเบีย้ ซึง่ กระแสเงินจาก 3 แหล่งต่อไปนี้ไม่เพียงพอ
ก็อาจมีความสุ่มเสีย่ งในการผิดชาระหนี้ทจ่ี ะมีภาระที่
ต้องชาระดอกเบีย้ ค่อนข้างมากประมาณ 2-3 หมืน่ ล้าน
บาท8 : (1)เงินเรียกสมทบจากสถาบันประกันเงินฝาก
0.46% (2) รายได้จากบัญชีผลประโยชน์ประจาปีของ
ธปท. (ปีละประมาณ 1 หมื่นล้านบาท) และ (3) รายได้
จากการบริหารทรัพย์สนิ ของกองทุนฟื้นฟูฯ (ปีละ
ประมาณ 1 หมืน่ ล้านบาท)

ความสามารถในการคุ้มครองเงิ นฝากลดลง
จากเดิ มที่ตา่ กว่าเกณฑ์อยู่แล้ว:
กระทรวงการคลัง9 คาดการณ์ว่าเดือน ก.ค. 2555
สถาบันคุม้ ครองเงินฝากจะมีเงินอยูร่ าว 1.13 แสนล้าน
บาท และควรมีเงินราว 1.67 แสนล้านบาท10 ในวันที่
1 ส.ค. 2555 เมือ่ การคุม้ ครองเงินฝากลดวงเงินคุม้ ครอง
ให้เหลือ 1 ล้านบาท กล่าวคือ ในปจั จุบนั เงินกองทุนของ
สถาบันมีน้อยกว่าเกณฑ์อยู่แล้ว และเมือ่ สถาบันฯ ต้อง
ส่งเงินให้ ธปท. 0.46% ของฐานเงินฝากอีก สถานะทาง
การเงินของสถาบัน (ความสามารถในการคุม้ ครองเงิน
ฝาก) ก็จะแย่ลง หรือหากรัฐบาลเลือกทีจ่ ะเลื่อนการลด
วงเงินคุม้ ครองเพื่อไม่ให้ฐานเงินฝากทีต่ อ้ งคุม้ ครองเพิม่
มากขึน้
ก็เท่ากับว่ารัฐบาลยังแบกรับความเสีย่ งของ
สถาบันการเงินต่อไป
@2012 สถาบันอนาคตไทยศึกษา
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FACTS
พรก. นี้ มีความชัดเจนในการลดข้อจากัดด้านงบประมาณผ่านการลดภาระดอกเบีย้ แต่อาจยังไม่ชดั เจนด้านการ
ใช้คนื เงินต้นเท่าใดนัก
 เหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้การใช้คนื เงินต้น จากกาไรของ ธปท. ไม่เป็ นไปตามคาด เนื่องจากมีการ
ด้อยค่าของบัญชีทุนสารองเงินตราจากการตีราคา จึงอาจจาเป็ นต้องปรับให้บญ
ั ชีผลประโยชน์มกี ารบันทึก
รายได้ก่อนทีจ่ ะมีการตีราคาบัญชีทุนสารองเงินตรา ทัง้ นี้เพื่อขจัดปญั หาความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นที่
อาจส่งผลต่อกระแสรายได้ทน่ี ามาใช้เงินต้น FIDF2 และFIDF 3
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ข้อมูลทีป่ รากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็ นการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูล
ข่า วสารที่เ ชื่อ ได้ว่ า น่ า เชื่อ ถือ อย่ า งไรก็ดี สถาบัน อนาคตไทยศึก ษา
(“สถาบัน”) ไม่ว่าจะเป็ นองค์กร ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานไม่ขอรับรองและ
รับประกันความถูกต้อ งของข้อมูลหรือข้อความใดๆ ในรายงานฉบับ นี้
รวมทัง้ ลาดับ เวลา ความเป็ นปจั จุบนั ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมเพื่อ
วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือ
ข้อมูลอื่นใด หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผใู้ ช้บริการหรือบุคคล
อื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นทัง้ หมดหรือบางส่วนใน
การจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ หรือเขียนรายงานนี้ ไม่ว่าในลักษณะ
ใดๆ ก็ตาม สถาบันฯ จะไม่รบั ผิดชอบแต่อย่างใดทัง้ สิน้
ความเห็นใดๆ ทีป่ รากฎในรายงานฉบับนี้ถอื ว่าเป็ นความคิดเห็น /มุมมอง
ส่วนบุคคล โดยการตัดสินใจจะอยู่ภายใต้สมมติฐานซึง่ อาจจะเปลีย่ นแปลง
ได้ ทัง้ นี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิที์ ่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในรายงาน
ฉบับบีไ้ ด้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อนึ่ง การใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา และ/หรือข้อมูลใดๆ ในรายงานฉบับนี้ไม่
ว่ า ทัง้ หมดหรือ บางส่ ว นโดยไม่ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตจากสถาบัน ถือ เป็ น การ
ต้องห้ามโดยเด็ดขาด
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