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(การรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2560) 
 
 

พฤศจิกายน 2560 
 



รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอ 
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

........................................................ 
 

ตามที่กระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดให้มีการรับฟัง
ผ่านความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายผ่านเว็บไซด์ของ สคร. และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งอาราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2560 โดยให้ผู้ที่ประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sfi@sepo.go.th  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย และแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 น้ัน 

 

สคร. ขอเรียนวา บัดน้ีไดส้ินสุดระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นแลว ขอรายงานสรุปผลการรับฟง 
ความคิดเห็น ดังน้ี 

 

๑. วิธีการรับฟังความเห็น 
  กระทรวงการคลังโดย สคร. ได้จัดให้มีการรับฟังผ่านความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ผ่านเว็บไซด์ของ สคร. www.sepo.go.th และ ธอท. 
www.ibank.co.th  

 
๒. จ านวนครั้งและระยะเวลารับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 

 กระทรวงการคลังโดย สคร. ได้จัดให้มีการรับฟังผ่านความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ผ่านเว็บไซด์ของ สคร. และ ธอท. จ านวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ 
2 - 16 พฤษภาคม 2560 เป็นระยะเวลารวม ๑๕ วัน 

 
๓. พื้นที่หรือกลุม่เป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
  ในการรับฟังความคิดเห็นหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับ ธอท. ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกรายของธนาคาร  
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๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และ
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
 

  หลังจากส้ินสุดระยะเวลาการรับฟ งความคิดเห็นแลว มีผูแสดงความคิดเห็นตอหลักการอันเปน 
สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จํานวนทั้งส้ิน 5 ราย ประกอบดวย
ความเห็น เห็นดวยจํานวน ๔ ราย และไมเห็นดวยจํานวน ๑ ราย ตามรายละเอียดดังน้ี 

๔.๑ ในการรับฟังความคิดเห็นกระทรวงการคลังโดย สคร. ได้มีการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 ๔.๑.๑ สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

  ในปี ๒๕๕๕ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) เริ่มประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทุน โดยมี
หนี้ NPF เพ่ิมสูงมากขึ้น ส่งผลต่อเงินส ารองและฐานะทางการเงินของ ธอท. อีกทั้งยังพบปัญหาในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร กระทรวงการคลังจึงได้แก้ไขปัญหาโดยให้ ธอท. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฟ้ืนฟูองค์กร อย่างไรก็ดี  
ในปี ๒๕๕๗ ธอท. ยังคงมี NPF เพ่ิมสูงขึ้น โดยมี NPF จ านวน ๔๗,๘๗๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๓.๔๐ ของจ านวน
สินเชื่อทั้งหมด รวมถึงมีผลการด าเนินงานขาดทุน จ านวน ๙,๕๐๐ ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จ านวน ๘,๘๙๒ 
ล้านบาท ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) จึงได้มีมติให้ ธอท. เป็น ๑ ใน ๗ รัฐวิสาหกิจที่จะต้องมีการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ  

 

  ๔.๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น 
  คนร. ได้มีมติในการแก้ไขปัญหาองค์กรของ ธอท. สรุปได้ดังน้ี 

 (๑) เห็นชอบให้ ธอท. ดําเนินการแยกหน้ีดี (Good Bank) และหน้ีเสีย (Bad Bank) โดยในส่วนของ  
Good Bank ให้ ดําเนินการสรรหาพันธมิตรร่วมทุนและในส่วนของ Bad Bank ให้ จัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพย์  
(Asset Management Company: AMC) โดยกระทรวงการคลังและให้จ้างผู้เช่ียวชาญมาบริหาร AMC ทั้งน้ี  
ให้ ธอท. แยกหน้ีเสียในส่วนของลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมโอนไปยัง AMC ในราคามูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value)  

  (๒) มอบหมายให้กระทรวงการคลังเพิ่มทุนใน ธอท. ให้ส่วนของทุน ธอท. ไม่ติด รวมถึงพิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการยกเว้นให้กระทรวงการคลังถือหุ้นใน ธอท. ได้มากกว่าร้อยละ ๔๙ ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมดเป็นการช่ัวคราวในระหว่างที่กระทรวงการคลังดําเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ ธอท. จัดทําแผนรองรับ
การดําเนินธุรกิจในอนาคต 

 

  ๔.๑.๓ หลักการอันเป็นสาระส าคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น 
 ตาม พ.ร.บ. ธอท. ก าหนดให้กระทรวงการคลังซื้อหุ้นของธนาคารได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้าของจ านวน

หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด อย่างไรก็ดี คนร . มีมติให้กระทรวงการคลังเพ่ิมทุนใน ธอท. ให้ส่วนของทุน ธอท.  
ไม่ติดลบ และพิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้องในการยกเว้นให้กระทรวงการคลังถือหุ้นใน ธอท. ได้มากกว่าร้อยละ ๔๙  
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ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่กระทรวงการคลังด าเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ 
ในการแก้ไขปัญหา ธอท. หากผู้ถือหุ้นเดิมของ ธอท. ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุนตามที่ได้รับจัดสรร อันจะส่งผลต่อ
ยอดเงินเพ่ิมทุนที่อาจไม่สามารถปรับส่วนของทุนให้ไม่ติดลบได้กระทรวงการคลังจึงอาจมีความจ าเป็นในการเข้า  
ถือหุ้น ธอท. ในสัดส่วนที่เกินกว่ากฎหมายก าหนดเป็นการชั่วคราว ดังนั้น  จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบในการ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ธอท. เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถถือหุ้นใน ธอท. ได้มากกว่าร้อยละ ๔๙ ของจ านวน 
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดในระหว่างที่กระทรวงการคลังด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยเพิ่มเติมวรรค ๔  
ในมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. ธอท. โดยก าหนดให้ “ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนที่ก าหนด 
ในวรรค ๓ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดสัดส่วนและระยะเวลาการถือหุ้น  
ได้เท่าที่จ าเป็นต่อการแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงานของธนาคาร”  

 

 ๔.๑.๔ ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความคิดเห็น 
 ความเห็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. ธอท. โดยเพิ่มเติมวรรค ๔ 
ในมาตรา ๗ “ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนที่ก าหนดในวรรค ๓ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดสัดส่วนและระยะเวลาการถือหุ้นได้เท่าที่จ าเป็นต่อการแก้ไขฐานะหรือ 
การด าเนินงานของธนาคาร” 
 

 ๔.๒ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
และค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น  
  ๔.๒.๑  ประเด็น  ไม่แก้ปัญหาหน่วยงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความโปร่งใส ไม่ได้เป็นธนาคารให้บริการแก่ 
พี่น้องอิสลามอย่างแท้จริง 
 

   ค าชี้แจง   
   (๑) ธอท. ประสบปัญหาจากการปล่อยสินเชื่อและตกชั้นเป็นหนี้ NPF จ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อฐานะ 
และเงินทุนของ ธอท. โดยถึงแม้จะมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ก็ยังไม่สามารถแก้ไขคุณภาพหนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ เนื่องจาก
ปัญหาเกิดจากการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีคุณภาพในอดีต จึงท าให้ ธอท. ยังคงมี NPFเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  (๒) เนื่องจากต้องการให้บริษัทฯ รับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจาก ธอท. ในมูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
เพ่ือไม่ให้ ธอท. มีผลขาดทุนจากการจ าหน่าย NPF และต้องการให้บริษัทฯ มุ่งเน้นการเรียกเก็บหนี้เต็มจ านวน และฟ้องร้อง
ด าเนินคดี เพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่แตกต่างจากแนวทางการด าเนินงานของบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ที่มีอยู่ ซึ่งจะรับซื้อหนี้ที่ราคาต่ าและมีการลดหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้า 
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  (๓) ธอท. มีความจ าเป็นต้องปล่อยสินเชื่อทั้งลูกค้ามุสลิมและไม่ใช่มุสลิม เนื่องจากธนาคารพัฒนาและ
ลงทุนเพ่ือรองรับธุรกรรมที่สอดคล้องกับขนาดสินทรัพย์ของธนาคารที่เป็นทั้งลูกค้ามุสลิมและไม่ใช่มุสลิม ดังนั้น หาก
จ ากัดแค่กลุ่มลูกค้ามุสลิม ธนาคารอาจมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของธนาคาร ซึ่ง 50% เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน 
ธนาคารจึงต้องเติบโตเพ่ือสร้างรายได้ให้เพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายต่อไป 
   (4) ธอท. มีเป้าหมายเติบโตสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 
ที่มีความเสี่ยงต่ า เช่น ลูกค้าในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลูกค้าเดิมที่ดี
และต้องการขยายธุรกิจ เป็นต้น สินเชื่อส าหรับกลุ่มมุสลิมผ่านโครงการต่างๆ เช่น กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม และ
กลุ่มธุรกิจฮาลาล สินเชื่อรายย่อย เน้นสินเชื่อสวัส ดิการร่วมกับองค์กรภาครัฐ 
   (๕) ปัจจุบัน ธอท. มีการเพ่ิมลูกค้ามุสลิมอย่างต่อเนื่อง โดย ณ มีนาคม 2560 มีอัตราส่วนสินเชื่อ
มุสลิมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 
   (๖)  ธอท. ได้ปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อที่มีคุณภาพและความโปร่งใส โดยปรับโครงสร้างองค์กร  
ให้มีการถ่วงดุลกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างชัดเจน รวมถึงมีการปรับกระบวนการอ านวยสินเชื่อ และมีการ
ทบทวนมาตรฐานในการอนุมัติสินเชื่อให้เหมาะสมแล้ว พร้อมทั้งมีการปรับอ านาจอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร เป็นอ านาจ
คณะบุคคล ไม่มีอ านาจในระดับบุคคล และให้มีการประเมินผลบริษัท ประเมินหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันของลูกค้า 
เป็นระยะและก าหนดให้มี Black List บริษัท ที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งรายงานตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อ
มีนาคม 2560 ได้ให้ความเห็นว่าการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารในปัจจุบันมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้ว อัตราส่วน  NPF ของ
สินเชื่อที่มีการอนุมัติใหม่ตั้งแต่สิงหาคม 2557 (เริ่มฟ้ืนฟูตาม คนร.) เป็นต้นมาลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยมี NPF จาก
ลูกหนี้รายใหม่เพียงอัตราส่วนร้อยละ 3.22 
 

  ๔.๒.๒ ประเด็น รัฐไม่ควรต้องอุ้มต่อด้วยภาษีประชาชนมาสนับสนุน 
 

   ค าชี้แจง ภาครัฐยังจ าเป็นต้องมี ธอท. ส าหรับการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม 
ดังนั้น ปัญหาของ ธอท. จึงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จ เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีทางเลือก
ดังนี้ 
   1.  ยุติการด าเนินธุรกิจ  
     ข้อดี - สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที 
     ข้อจ ากัด – กระทบต่อการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามและมีผลกระทบ 

เชิงสัญลักษณ์ มีค่าใช้จ่าย/เกิดความเสียหายทันทีในการจ่ายคืนเงินฝาก ประมาณ 50,000 - 100,000 ล้านบาท 
รวมทั้งค่าชดเชยพนักงานรัฐวิสาหกิจ กระทบต่อระบบเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินในภาพรวม 

 



- ๕ - 
 

   2. ด าเนินธุรกิจต่อไป  
   2.1 แนวทาง 

    1) ปรับโครงสร้างทางการเงินโดยแยกหนี้ดี หนี้เสียของธนาคาร ในการบริหารจัดการซึ่งเป็น
แนวทางสากลในการแก้ไขปัญหาธนาคารในขั้นแรก  

    2) เพ่ิมทุนจ านวน 18,100 ล้านบาท ให้เงินทุนไม่ติดลบเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้ ธอท. 
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างที่รอการสรรหาพันธมิตรที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในการด าเนิน
ธุรกิจตามหลักศาสนา โดยมีแหล่งเงินจากกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยู่แล้วโดยเฉพาะการเพ่ิมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะของรัฐเท่ากับ 16,100 
ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงการคลัง เท่ากับ 2,000 ล้านบาท  

    3) ก าหนดเงื่ อนไขในการเ พ่ิมทุน โดย ธอท.  จะต้องมีความชัด เจนของพันธมิตร 
ที่จะเข้าร่วมลงทุน เพ่ือให้การเพ่ิมทุนเป็นประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ หากไม่สามารถหาพันธมิตรได้ 
กระทรวงการคลังจะพิจารณาเพิ่มทุนตามเท่าที่จ าเป็นต่อไป 

    2.2 ข้อดี - มีสถาบันการเงินที่ให้บริการตามหลักศาสนาอิสลาม  
    - เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายมีผลกระทบต่อพนักงานน้อยกว่า 

     - รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ 
  ข้อจ ากัด -  มีความเสี่ยงในการสรรหาพันธมิตร 
 
๕. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
 สคร. ได้นําผลการรับฟงความคิดเห็นในทุกประเด็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมายแล้ว 


