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บทคัดยอ

วิทยานิพนธฉบับน้ี ไดศึกษาเฉพาะกรณีการนําทรัพยที่เปนหลักประกัน (สินทรัพยดอย
คุณภาพ ที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ไดรับโอนมาจากทุกสถาบันการเงิน) เพื่อนํามาบริหารจัดการดวยการ
ปรับโครงสรางหน้ี และนําทรัพยหลักประกันดังกลาวเพื่อออกขายทอดตลาด ตามพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ใหเสร็จสิ้นตามกรอบของกฎหมายกําหนด ซึ่งมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อศึกษาวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับทรัพยหลักประกัน ตลอดถึงการรับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพ และวิธีการจําหนายทรัพยหลักประกันตางๆ ทั้งกฎหมายไทย และกฎหมาย
ตางประเทศ และศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับการบังคับทรัพยหลักประกัน ตามพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนกฎหมายพิเศษ ใชวิธีการการบังคับหลักประกันโดยไมตอง
ดําเนินกระบวน การในทางศาล เพื่อหาแนวทางแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการปฏิบัติ และเพื่อ
เสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อใหการบังคับทรัพยหลักประกันของบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย สามารถดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส เปนธรรม เปนที่
ยอมรับของประชาชนทั่วไป จากการศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ี จะพบวาการบังคับหลักประกันในประเทศ
ไทยปจจุบัน มีอยู 2 วิธี คือ การบังคับทรัพยหลักประกันออกขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ซึ่งเปนวิธีการขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานของรัฐ ไดแก เจาพนักงานบังคับ
คดี หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งจะบังคับคดีขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลเทาน้ัน และการบังคับ
หลักประกัน ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 เปนการขายทอดตลาด
ตามกฎหมายพิเศษ คือเจาหนาที่ของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ที่ไดรับมอบหมายสามารถดําเนินการ
ขายทรัพยหลักประกันของลูกหน้ีที่ไดรับโอนมาจากสถาบันการเงินตางๆ ไดโดยไมตองยื่นคําฟอง
เปนคดีตอศาล และไมตองขออนุญาตศาล สามารถดําเนินการขายทอดตลาดไดตามกฎหมายพิเศษที่
บัญญัติไวในพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 โดยการขายทอดตลาดตามกฎหมาย
พิเศษที่ใหอํานาจไวโดยเฉพาะ ลูกหน้ีไมสามารถที่จะรองขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดไดไมวา
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ดวยเหตุใดก็ตาม ซึ่งมีขอดี ทรัพยหลักประกันสามารถดําเนินการโอนขายใหกับผูประมูลซื้อทรัพย
ไดในเวลารวดเร็ว และไมทําใหทรัพยหลักประกันตองเสื่อมราคา เปนผลดีตอลูกหน้ี และเจาหน้ีใน
การไดรับชําระราคาที่สูงคากวา เพราะทรัพยหลักประกันยังอยูในสภาพสมบูรณ มีการดูแลรักษา
ภายในของหนวยงาน ซึ่งแตกตางจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี หรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ลูกหน้ี หรือเจาหน้ี สามารถที่จะยื่นคํารองขอคัดคานการขายทอดตลาดไดตามกฎหมาย
หากเห็นวาการขายทอดตลาดทรัพยของเจาพนักงานบังคับคดีไมเปนธรรม หรือไมโปรงใส ลูกหน้ี
หรือเจาหน้ีชอบที่จะยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อจะไดรับความครองและควบคุมการดําเนินการตางๆ ไว
อยางชัดแจง ไดรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมาย แตก็มีขอเสียในการดําเนินการในกระบวนการ
ตางๆ ในศาลจะตองใชเวลาในการดําเนินการทางคดีจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาตัดสิน และเสีย
คาใชจายคาธรรมเนียมศาล คาทนายความ และทําใหทรัพยหลักประกันเสื่อมราคาหากมีการบังคับ
คดีขายทอดตลาด โดยเจาพนักงานบังคับคดี หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งไมเปนผลดีตอลูกหน้ี
และเจาหน้ีในการไดรับชําระราคาจากทรัพยหลักประกันที่นําออกขายทอดตลาดดวยวิธีการดังกลาว

ดังน้ันจากการศึกษาวิเคราะหการขายทอดตลาด ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 แลวพบวาเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเปนวิธีที่
สะดวก รวดเร็ว เปนประโยชนตอทั้งเจาหน้ีและลูกหน้ี แตเน่ืองจากวาการขายทอดตลาดทรัพยตาม
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 และมาตรา 76 ยังไมมีการ
กําหนดถึงหลักเกณฑที่แนนอนไวอยางชัดแจง จึงทําใหอาจเกิดปญหาในเร่ืองของการใชอํานาจ
เบ็ดเสร็จของฝายเจาหน้ีเพียงแตฝายเดียว ซึ่งอาจนําไปสูความไมเปนธรรมแกลูกหน้ีได รัฐจึงควร
กําหนดแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดของ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือการ
ขายทอดตลาดในแบบลักษณะน้ีไว โดยอาจตราเปนระเบียบแนวทางปฎิบัติที่ใหสิทธิแกคูความใน
การคัดคานราคาไดตามสิทธิ หรืออาจตราเปนกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี หรือการบังคับทรัพย
หลักประกันเพื่อการออกขายทอดตลาด สามารถดําเนินกระบวนการน้ีไดโดยมีกฎหมายที่ตราขึ้นมา
รองรับสิทธิใหกับคูความ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม และอันจะกอใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการบังคับชะรําหน้ี และยังเปนการชวยลดจํานวนคดีความที่ตองนําไปสูศาลเพื่อรอการ
วินิจฉัย และเปนประโยชนตอภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศไทยอีกวิธีการหน่ึง
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ABSTRACT

This thesis is a case study of the management of collateral properties (Non-
performing assets transferred from any financial institution to TAMC) by debt restructuring and
public auction of such properties according to Thai Asset Management Corporation Decree, B.E.
2544 under the framework of law’s requirement. The main objectives are to analyze Thai and
international laws relating to collateral execution, non-performing assets transfer and the method
to sell collateral property, as well as to study the problem of collateral execution, according to
Thai Asset Management Corporation Decree, B.E. 2544, which is a special law where the method
of collateral execution is applied without court judicial process, in order to find ways to rectify
the errors caused by practice and to propose methods to solve such problems so that the collateral
execution of Thai Asset Management Corporation can be performed efficiently, being transparent,
fair and acceptable from the general public. Based on this study, it is found that there are 2
methods that are widely used in Thailand nowadays: 1) public auction of the collateral property
according to the civil procedure code which is a public auction conducted by government officers
includes executing officer or official receiver, with the court order for such public auction only,
and 2) collateral execution according to Thai Asset Management Corporation Decree, B.E. 2544,
which is a public auction based on a special law, conducted by officer who has been assigned by
Thai Asset Management Corporation to sell the debtor’s collateral property that is transferred
from  other financial institution, without filing any case to the court and without asking for
approval from the court. In the case of collateral execution according to Thai Asset Management
Corporation Decree, B.E. 2544, the public auction is allowed by special law prescribed in Thai
Asset Management Corporation Decree, B.E. 2544. The debtor is not able to request the public
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auction to be revoked, regardless because of which reasons. The advantage of this method is that
the collateral property can be transferred to the buyer in a short time, and it does not cause the
collateral property to be depreciated, which is beneficial to the debtor. In addition, the creditor
will receive debt payment at a higher price, as the collateral property is still in perfect condition
with an attention of the agency. While the public auction conducted by executing officer or
official receiver can be opposed by the debtor or the creditor. According to the law, if it is deemed
unfair or not transparent, the debtor or creditor can submit a petition to the court for the protection
and to control the procedure to be transparent. However, there are also some disadvantages of
such method of public auction such as the court procedure usually takes a long time until the
court will release the sentence, there are court fee and attorney’s fee to be paid, as well as the
collateral will be depreciated.

Therefore, the analysis of public auction according to Thai Asset Management
Corporation Decree, B.E. 2544 revealed that such public auction provides benefit to the economic
development of the country as well as being a convenient and fast method providing advantage
for both creditors and debtors. Anyhow, due to the fact that the public auction according to
section 74 and 76 of Thai Asset Management Corporation Decree, B.E. 2544 do not prescribe
exact criterion for this sale of auction clearly, there might be a problem of the absolute power of
the creditor which causing the unfairness to the debtor. Therefore the government should establish
the guideline on the practice of public auction organized by Thai Asset Management Corporation
or this kind of public auction. A regulation can be enacted to give the right to the party to oppose
the price of auction, or the law relating to the execution or collateral execution for public auction
can be enacted to achieve the social justice as well. This will make the procedure of debt
repayment becomes faster and reduce the number of cases to be brought into the court for
judgment, as well as being beneficial to the overall picture of Thai’s economy.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ เร่ือง การบังคับหลักประกัน ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย พ.ศ. 2544 สําเร็จสมบูรณไปไดดวยดี ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณทาน รองศาสตราจารย ดร.
ภูมิ โชคเหมาะ ที่ไดกรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษา ที่ใหขอคิดเห็นตางๆ และไดสละเวลาอันมีคา
ของทาน ใหคําแนะนําตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ของวิทยานิพนธฉบับน้ี ตลอดจนอบรมสั่ง
สอนวิชาความรูที่มีคาตอขาพเจาเปนอยางดี เพื่อใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมีเน้ือหาสาระครบถวนตาม
วัตถุประสงคของขาพเจา ซึ่งเปนประโยชนในการเขียนการคนควาเปนอยางยิ่ง ขาพเจาจึงขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงยิ่ง

และขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ ทานศาสตราจารย ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ ที่ทานกรุณา
รับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธฉบับน้ี รวมตลอดถึง ทานรองศาตราจารย ไพฑูรย
คงสมบูรณ และ ทานรองศาสตราจารย พินิจ ทรัพยมณี  ที่ รับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งทุกทาน
ไดสละเวลาอันมีคาของทานไดใหขอมูลตางๆ ในการจัดทํา ตลอดทั้งใหคําแนะนําในการแกไข
ปรับปรุงที่เปนประโยชน และอบรมสั่งสอน และใหความเมฆตากรุณาตอขาพเจา จึงทําใหวิทยานิพนธ
ฉบับน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ ที่น้ี

นอกจากน้ี ขาพเจาขอขอบพระคุณทาน ผูแตงตํารา บทความ วิทยานิพนธตางๆ ที่
ขาพเจานํามาใชศึกษาคนควา  ตลอดจนทุกทานที่ใหการสนับสนุนใน การเขียนวิทยานิพนธฉบับน้ี
ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

หากวิทยานิพนธฉบับน้ีมีคุณคา และเปนประโยชนตอการศึกษาตอไป ขาพเจาขอมอบ
ใหแกบุคคลทุกทานที่กลาวมาขางตน หากมีขอผิดพลาด หรือบกพรองประการใด  ขาพเจาขอนอม
รับไวแตผูเดียว

วุฒิพงษ ศักด์ิสิทธิ์
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันกฎหมายที่ถือวาเปนกฎหมายวาดวยการบังคับหลักประกันการชําระหน้ีของ

เจาหน้ี มีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 11 ถึงลักษณะ 13 คือ
สัญญาค้ําประกัน สัญญาจํานอง และสัญญาจํานํา โดยกฎหมายทั้งสามฉบับถือวาเปนกฎหมายวา
ดวยหลักประกันการชําระหน้ีที่ลูกหน้ีมีตอเจาหน้ี ซึ่งสามารถแบงประเภทหลักประกันออกได 2
ประเภท คือ หลักประกันดวย บุคคล และหลักประกันดวยทรัพย

หลักประกันดวยบุคคล คือ การตกลงทําสัญญาค้ําประกันตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 11

หลักประกันดวยทรัพย คือ การตกลงกําหนดใหถือทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระ
หน้ีซึ่งทําได 2 วิธี คือ การทําสัญญาจํานองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 12 และ
การทําสัญญาจํานําตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 13

กฎหมายที่วาดวยหลักประกันการชําระหน้ีน้ีถือวาเปนกฎหมายที่เปนสาระสําคัญตอ
การกระตุนการลงทุนและพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สําคัญประการหน่ึง ดวยเหตุวาในการประกอบ
กิจการอยางใดอยางหน่ึง ไมวาจะเปนกิจการประเภทใดตองมีทุนในการประกอบการดวยกันทั้งน้ัน
เงินทุนน้ีหากผูประกอบการไมมีก็ตองทําการกูยืม และการทําสัญญายืม ผูใหยืมหรือเจาของเงินทุน
จะใหยืมหรือไม นอกจากจะพิจารณาจากความสามารถในการชําระคืนของของผูยืมว าจะทําการ
ชําระหน้ีคืนไดหรือไม หรือพิจารณาจากลักษณะของกิจกรรมของผูยืมวาจะดําเนินการ อันจะทําให
ลูกหน้ีมีกําไรหรือรายได จากการประกอบกิจการน้ันมาชําระหน้ีคือไดหรือไม สิ่งที่สําคัญที่สุดขอ
หน่ึงที่เจาหน้ีจะพิจารณา คือหลักประกันแหงหน้ีน้ัน อันทําใหเจาหน้ีเกิดความมั่นใจในการที่จะ
ไดรับชําระหน้ีคืน ดังน้ัน เจาหน้ีจึงมักนิยมใหลูกหน้ีทําสัญญาประกันการชําระหน้ีที่เรียกวา สัญญา
ค้ําประกัน สัญญาจํานองหรือสัญญาจํานํา แลวแตลักษณะและประเภทของหลักประกัน แตหลัก
ประกันที่ผูใหกูนิยมมากที่สุด คือ หลักประกันดวยทรัพยที่เรียกวาสัญญาจํานอง เน่ืองจากการ
จํานองน้ันเปนสัญญาประกันดวยทรัพยเฉพาะอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษซึ่ง
สวนใหญเปนทรัพยที่มีราคาสูง และเจาของทรัพยไมตองสงมอบทรัพยสินที่ จํานองใหแกเจาหน้ี
ยึดถือไว อันทําใหผูจํานองยังสามารถใชทรัพยสินไดตามปกติ เน่ืองจากการจํานองในปจจุบันยังมี
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ปญหาอีกมากมาย โดยเฉพาะปญหาในการบังคับจํานองซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ไดบัญญัติถึงวิธีการบังคับจํานองไวในมาตรา 728 และมาตรา 7291 ที่กําหนดวา การจะบังคับจํานอง
หรือการบังคับชําระหน้ีเอาจากหลักประกันไดน้ัน ตองผานกระบวนการมากมายและที่สําคัญที่สุด
คือตองทําการฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับจํานอง โดยถึงแมปจจุบันจะมีนโยบายในการเรงรัดเพื่อ
ดําเนินคดีอันทําใหการพิจารณาคดีรวดเร็วขึ้นก็ตาม แตเน่ืองจากคดีที่มีอยูในชั้นศาลน้ันมีเปนจํานวน
มาก การดําเนินคดียังตองใชเวลานานอยูเหมือนเชนเคย จนบางคร้ังเปนเหตุใหทรัพยที่เปนหลักประกัน
น้ันมีสภาพทรุดโทรม เมื่อมีการบังคับขายจึงทําใหทรัพยน้ันดอยราคาลง กอใหเกิดการเสื่อม
คุณภาพและราคาของหลักประกัน

ดวยเหตุเหลาน้ีจึงทําใหเจาหน้ีที่ถึงแมจะเปนเจาหน้ีที่มีหลักประกันก็ยังไมอาจไดรั บ
ชําระหน้ีคือไดทันทีหรือรวดเร็ว เมื่อลูกหน้ีผิดนัดตามวัตถุประสงคของสัญญาใหหลักประกัน อีก
ทั้งกวาจะบังคับชําระหน้ีไดก็อาจทําใหหลักทรัพย น้ันมีราคาไมเพียงพอตอการชําระหน้ี อันเปน
ผลเสียตอทั้งลูกหน้ี และเจาหน้ีดวยกันทั้งสองฝาย

เพื่อแกไขปญหาเหลาน้ีรัฐบาลจึงไดจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ในปพุทธศักราช
2544 โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการแกไข
ปญหาการคางชําระหน้ีของลูกหน้ี ที่จัดวาเปนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินทั้งของ
รัฐและของเอกชน อันเปนภาระหน้ีเสียที่สถาบันการเงินเหลาน้ีตองรับภาระอยู ทําใหเกิดปญหาการ
ไมคลองตัวตอการประกอบการ อันเปนผลกระทบโดยตรงตอการฟนตัวทางดานเศรษฐกิจของ
ประเทศดวยการรับโอนซื้อ สินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพเหลาน้ีมาจากสถาบันการเงิน
โดยบรรษัทบริหารสินทรัพยจะนํามาบริหารจัดการตามวิธีการที่กําหนดทั้งน้ีจะตองพยายามให
ลูกหน้ีซึ่งรับโอนหน้ีมาอยูในฐานะที่จะสามารถชําระหน้ีที่คางชําระไดและดําเนินกิจการของตนได
อยางมีประสิทธิภาพทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือเหลือนอยที่สุด ในขณะ

1 มาตรา 728 “บัญญัติวาเม่ือจะบังคับจํานองนั้นผูรับจํานองตองมีจดหมายบอกกลาวไปยังลูกหนี้กอน
วาใหชําระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซ่ึงกําหนดใหในคําบอกลาวนั้น  ถาและลูกหนี้ละ เลยเสียไมปฏิบัติตามคํา
บอกกลาว ผู รับจํานองจะฟองคดีตอศาลเพ่ือใหพิพากษาส่ังใหยึดทรัพยสินซ่ึงจํานองและใหขายทอดตลาดก็ได

มาตรา 729 บัญญัติวา  นอกจากทางแกดั่งบัญญัติไวในมาตรากอนนั้นผูรับจํานองยังชอบที่จะเรียกเอา
ทรัพยจํานองหลุดไดภายในบังคับแหงเงื่อนไขดัจะกลาวตอไปนี้

(1) ลูกหนี้ขาดสงดอกเบี้ยมาแลวเปนเวลาถึงหาป
(2) ผูจํานองมิไดแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินนั้นทวมจํานวนเงินอันคางชําระ
(3) ไมมีการจํานองรายอื่น  หรอืบุริมสิทธิอื่นไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันนี้เอง.”
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เดียวกันตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได
อันเปนการสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจ และระบบของสถาบันการเงินโดยรวม

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เปนหนวยงานที่ จัดต้ังขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดย
จัดต้ังขึ้นในรูปองคกรของรัฐที่ไมใชรัฐวิสาหกิจ ภายใตกฎหมายพิเศษ มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหา
สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนใหเปนไปอยางรวดเร็ว โดยมุงหวังให
สถาบันการเงินมีความสามารถในการปลอยสินเชื่อไดมากขึ้น และใหลูกหน้ีสามารถฟนตัวและ
ดําเนินกิจการตอไปได อันจะเกิดประโยชนตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวม บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
จึงตองบริหารหน้ีเสียใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด กฎหมายจึงไดกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนใหบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย ดําเนินการใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด นอกจากน้ี ในการบริหารสินทรัพย
หากไมรีบดําเนินการจะทําใหมูลคาของสินทรัพยจะยิ่งลดลง ซึ่งไมเปนผลดีตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปนองคกรที่มีวัตถุประสงคในการบริหารหน้ีเสียอยาง
ครบวงจร โดยกําหนดอํานาจที่ชัดเจนต้ังแตการรับโอนสินทรัพย กําหนดราคา การแบงกําไร
ขาดทุน ตลอดจนกําหนดวิธีการบริหารสินทรัพยทั้งสามวิธีไวเปนพิเศษตางจากกระบวนการปกติ
เชน การปรับโครงสรางหน้ี กฎหมายยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายแพงและพาณิชย การปรับ
โครงสรางกิจการ ไมตองผานกระบวนการฟนฟูกิจการตามกฎหมาย ลมละลาย และการจําหนาย
ทรัพยสินที่เปนหลักประกันโดยไมตองรองขอตอศาล ทั้งน้ี เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการทางกฎหมาย
ที่ลาชา หรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีชองวางใหคูความมีโอกาสประวิงคดี โดยเฉพาะการบังคับ
หลักประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งประสบปญหาในการขายทอดตลาดได
ลาชา เน่ืองจากมีการใชกฎหมายประวิงการขายทอดตลาด ทําใหมีคดีคางในการขายทอดตลาดของ
กรมบังคับคดีจํานวนมาก และทําใหทรัพยสินดังกลาวสูญเปลาไมมีการนํามาใชประโยชนในทาง
ธุรกิจเปนผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก เปนปญหาใหญของประเทศ จึงตองมีการบัญญัติกฎหมายใหม
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จึงถูกตราขึ้นเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว เพื่อใหมีการนําทรัพยสินหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพมาหมุนเวียนในทางธุรกิจ
ทําใหภาพรวมของธุรกิจเร่ิมเคลื่อนไหว และผลักดันเศรษฐกิจของประเทศตอไป

การบังคับหลักประกันตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยบัญญัติไวใน
สวนที่ 3 ของพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย มาตรา 74 ถึงมาตรา 822 โดยมาตรา 74
กําหนดถึงทรัพยสินที่จะดําเนินการจะตองเปนทรัพยจํานองหรือทรัพยจํานํา ที่เปนหลักประกัน

2 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544.
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สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ กลาวคือเปนทรัพยสินที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยมีบุริมสิทธิ
เหนืออยูในทรัพยสินน้ัน โดยกําหนดใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ตองมีหนังสือบอกกลาวให
ลูกหน้ีและผูจํานองหรือผูจํานํา ชําระหน้ีภายในหน่ึงเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว โดย
ตองระบุดวยวา หากบุคคลดังกลาวไมปฏิบัติการชําระหน้ีภายในระยะเวลาที่กําหนด บสท.จะบังคับ
ชําระหน้ีในสินทรัพยดอยคุณภาพตามบทบัญญัติแหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
โดยการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน ตามอํานาจที่กําหนดใหในมาตรา 75 โดยในการจําหนาย
ทรัพยสิน มาตรา 76 กําหนดใหดําเนินการโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่บรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยเห็นวาจะเปนประโยชนกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยและลูกหน้ีมากกวา หรือจะรับโอน
ทรัพยสินน้ันไวในราคาไมนอยกวาราคาที่พึงจะไดรับจากการขายทอดตลาดแทนการจําหนายก็ได

มาตรา 77 เปนเร่ืองการประกาศขายทอดตลาด กําหนดใหประกาศลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวันกอนวันจําหนาย โดยลงโฆษณาในเครือขายคอมพิวเตอรและหนังสือพิมพรายวันที่
แพรหลายอยางนอยหน่ึงฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน โดยใหถือเปนการบอกกลาว
การโอนทรัพยสินแกลูกหน้ี ผูจํานอง ผูจํานํา ผูค้ําประกันและบุคคลซึ่งมีสวนไดเสียในทรัพยสิน
น้ัน

มาตรา 78-79 เปนการกําหนดหนาที่ของบุคคลภายนอกที่มีขอตอสูเกี่ยวกับทรัพยสินที่
จะจําหนาย จะตองยื่นคําคัดคานกอนวันจําหนายทรัพยสินไมนอยกวาสามวันทําการ

สําหรับปญหาในการบังคับหลักประกันมีหลักประเด็นตัวอยางเชน การจําหนาย
ทรัพยสินตาม มาตรา 76 กําหนดใหดําเนินการโดยการขายทอดตลาด หรือวิธีอ่ืนที่เปนประโยชน
มากกวา หรือรับโอนทรัพยสินน้ันไว ประเด็นสําคัญอยูที่การโอนกรรมสิทธิ์หลักประกันหลังการ
ขายทอดตลาด บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะตองมีหนังสือแจงสํานักงานที่ดินใหโอนกรรมสิทธิ์
เชนเดียวกับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีซึ่ง เจาพนักงานบังคับคดีจะตองมีหนังสือแจงให
เจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนระงับการจํานองและโอนกรรมสิทธิที่ดินใหผูซื้อ โดยถือเปนการโอน
ตามคําสั่งศาล แตกรณีของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปนการจําหนายตามพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เมื่อถึงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์อาจเกิดปญหาไมสามารถโอน
กรรมสิทธิ์ได เน่ืองจากที่ดินถูกอายัด เชน การอายัดโดยเจาพนักงานบังคับคดี เปนกรณีเจาหน้ีตาม
คําพิพากษาของเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไดดําเนินคดีกับเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินจนศาลมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดแลว และนําคําพิพากษาดังกลาวมานํา เจาพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่เปนหลักประกันของ
สินทรัพยดอยคุณภาพที่โอนมาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือ
แจงอายัดที่ดินดังกลาวไปยังสํานักงานที่ดิน ทําใหไมสามารถดําเนินการจําหนายจายโอนสิทธิใน
ที่ดินน้ันได ในระหวางรอเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด ดังน้ัน หากบรรษัทบริหารสินทรัพย
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ไทยดําเนินการบังคับหลักประกันตามมาตรา 74 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยก็จะ
ไมสามารถโอนกรรมสิทธิที่ดินดังกลาวไดในที่สุด ทําใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไมสามารถ
ใชมาตรการจําหนายทรัพยสินตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยกับที่ดินที่ถูกเจา
พนักงานบังคับคดียึดไวได ดังน้ัน สําหรับหลักประกันที่ถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดไว เจาพนักงาน
บังคับคดีจะตองดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยการยื่นคํารองขอรับ
ชําระหน้ีจํานองเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหไดรับชําระหน้ีจากการขายทอดตลาดที่ดินหลักประกันจํานอง
กอนเจาหน้ีอ่ืน และเขาสูกระบวนการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของกรมบังคับคดีตอไป ยังมีปญหาที่เกิดจากการขายทอดตลาด

การอายัดที่ดินโดยกรมสรรพากร เปนกรณีเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนผูคางชําระคาภาษี
ซึ่ งกรมสรรพากร มี อํานาจในการยึดที่ ดินของผูค างภาษีอากรออกขายทอดตลาดไดตามประมวล
รัษฎากรรายละเอียดจะเพิ่มเติมใหตอไป ซึ่งมีผลเชนเดียวกับการยึดของเจาพนักงานบังคับคดีคือ
ที่ดินถูกอายัด ไมสามารถจําหนายจายโอนได ทําใหไมสามารถดําเนินการตามมาตรา 74 พระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดเชนกัน ตองเขาสูกระบวนการขายทอดตลาดของกรมสรรพากร
ซึ่งที่ดินที่ติดจํานอง เมื่อกรมสรรพากรขายทอดตลาดแลว ผูรับจํานองจะไดรับเงินจากการขาย
ทอดตลาดตามมูลจํานองพรอมดอกเบี้ยกอน สวนที่เหลือจึงนําไปชําระหน้ีของผูคางชําระคาภาษี
อากร กรมสรรพากรจึงตองใหผูรับจํานองแจงภาระหน้ีเพื่อประกอบการขายทอดตลาด หากกรมสรรพากร
เห็นวา เมื่อขายทอดตลาดแลวจะไมมีเงินเหลือชําระหน้ีภาษีอากร นโยบายของกรมสรรพากรจะงด
การขายทอดตลาดไว ทําใหที่ดินหลักประกันที่ถูกกรมสรรพากรยึดไวไมสามารถจําหนายจายโอน
ใดๆ ไดเปนปญหาทําใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ไมสามารถแกไขภาระหน้ีของสินทรัพยดอย
คุณภาพได

กรณีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเจาของกรรมสิทธิที่ดินเปนอีกปญหาหน่ึงที่ทําใหไม
สามารถดําเนินการบังคับหลักประกันตาม มาตรา 74 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ได เน่ืองจากคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดจะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแจงใหเจาพนักงาน
ที่ดินทราบซึ่งตามพระราชบัญญัติลมละลาย ลูกหน้ีที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยจะถูกจํากัดสิทธิในการ
ทํานิติกรรม อํานาจในการจัดการของลูกหน้ีจะถูกดําเนินการโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย ดังน้ัน
การจัดการทรัพยสินตางๆ ของลูกหน้ีตองเขาสูกระบวนการตามกฎหมายลมละลาย การโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินของลูกหน้ีจึงมาสามารถดําเนินการได

จากปรากฎการณดังกลาวขางตนน้ีจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปญหาของ
การดําเนินงานเกี่ยวกับการบังคับในการจําหนายหลักประกันทรัพยสิน เพื่อใหการบังคับการ
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จําหนายหลักประกันทรัพยสินตามหลักกฎหมาย และเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาของการ
ดําเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไปในอนาคต

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑการดําเนินการจัดการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพของ

ตางประเทศ
1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการบังคับทรัพยหลักประกัน โดยบรรษัทบริหาร

สินทรัพยของประเทศไทย
1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาและวิเคราะหปญหาการบังคับทรัพยหลักประกันตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544
1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขขอบกพรองของกฎหมายไทยที่มีอยูในปจจุบันและที่

อาจจะมีในภายหนา เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ตอไป

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดวิธีการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน ในการเลือกหรือ

กําหนดวิธีในการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ซึ่งเห็นวายังไม
ควรจําหนาย หรือเห็นควรนําทรัพยสินน้ันไปพัฒนาในการน้ีหากบรรษัทบริหารสินทรัพยไมเห็นชอบ
ดวย ลูกหน้ีหรือเจาของทรัพยสินจะทําการคัดคานไดหรือไม เน่ืองจากพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยใหสิทธิในการคัดคานเฉพาะกรณีที่บุคคลน้ันมีขอตอสูอยางอ่ืนอันเกี่ยวกับ
ทรัพยสินเทาน้ัน เพราะฉะน้ัน การตอสูหรือคัดคานกรณีน้ีจะทําไดหรือไมหากวิธีการจําหนายที่
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเลือกน้ันอาจไมเปนธรรมหรือเกิดประโยชนแกผูเปนเจาของทรัพยสิน
หรือลูกหน้ีเทาที่ควร ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงหรือแกไขในวิธีการกําหนดหลักเกณฑการ
นําทรัพยสินออกขายทอดตลาดตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยน้ัน และการขาย
ทอดตลาดของกรมบังคับคดี โดยใหผูมีสวนไดเสียสามารถใชสิทธิในการคัดคานราคาได ทั้งน้ี เพื่อ
ชะลอความเสียหายแกผูเปนเจาของทรัพยสินแลว อาจทําใหเกิดความเปนธรรมแกลูกหน้ีและผูเปน
เจาของทรัพยที่เปนหลักประกันน้ันได
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับน้ีมุงเนนตอการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานการบังคับการ

จําหนายหลักประกันตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย และศึกษากฎหมายเฉพาะคือ
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 และศึกษาวิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับการ
บังคับหลักประกันการชําระหน้ีที่เปนทรัพยสินของตางประเทศ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาจะใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยคนควาจากตํารากฎหมาย

ไทยและกฎหมายตางประเทศ ตลอดจนนําบทวิเคราะห (Data Analysis) ของนักวิชาการ หนังสือ
พิมพ นิตยสาร วารสารตางๆ มาประกอบในการวิเคราะห และงานวิจัยและเอกสารในการสัมมนา
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการบังคับหลักประกัน โดยเฉพาะพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 เร่ืองการจําหนายสินทรัพยที่เปนหลักประกัน และศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการในการดําเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวคิดและหลักเกณฑการดําเนินการจัดการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพ

ของตางประเทศ
1.6.2 ทําใหทราบมาตรการทางกฎหมายในการบังคับทรัพยหลักประกัน โดยบรรษัทบริหาร

สินทรัพยของประเทศไทย
1.6.3 ทําใหทราบปญหาของการบังคับทรัพยหลักประกัน และวิธีการจําหนายทรัพยหลัก

ประกัน ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544
1.6.4 สามารถนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาขอบกพรองที่มีใน

การบังคับหลักประกันตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย และนํามาใชเปนแนวทาง
ในการแกไขการดําเนินงานในการบังคับหลักประกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในภาย
หนา
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บทที่ 2
แนวคิดและหลักเกณฑการดําเนินการจัดการ
แกไขสินทรัพยดอยคุณภาพของตางประเทศ

แนวคิดจะปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยที่จะนํามาหลักประกันการชําระหน้ีในทาง
ธุรกิจวาควรที่จะกําหนดใหมีการเพิ่มในบางสิ่ง เชน สิทธิเรียกรอง

ท่ีมาและความหมายของสัญญาประกันการชําระหน้ี
การประกันการชําระหน้ีถือไดวาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาสัญญาตางๆ ที่กอใหเกิดหน้ี

เน่ืองจากวาสัญญาประกันการชําระหน้ีเปนสิ่งที่สรางความมั่นใจใหแกเจาหน้ีวาตนจะตองชําระหน้ี
คืน ดังน้ันสัญญาประกันการชําระหน้ีจึงเขาไปมีบทบาทอยูรวมกับสัญญาตางๆ ที่กอใหเกิดผลผูกผัน
ระหวางคูสัญญาในฐานะที่หน่ึงฝายเปนเจาหน้ีและอีกหน่ึงเปนลูกหน้ี เปนจํานวนมาก โดยสัญญา
ประกันการชําระหน้ีน้ีมีที่มาและลักษณะของสัญญาที่แตกตางจากสัญญาอ่ืนอีกทั้งการบังคับตาม
สัญญาน้ันก็เปนตามลักษณะของสัญญาดังน้ี

ท่ีมาของสัญญาประกันการชําระหน้ี
ในการทําสัญญาตางๆ ที่เปนสัญญาในลักษณะตางตอบแทนน้ันยอมจะทําใหเกิดความ

ผูกผันระวางคูสัญญาในฐานะเจาหน้ีผละลูกหน้ีเสมอซึ่งบุคคลฝายที่เปนเจาหน้ีน้ัน แมจะมีหลักฐาน
ในฐานะเจาหน้ีและลูกหน้ีเสมอซึ่งบุคคลฝายที่เปนเจาหน้ีน้ัน แมจะมีหลักกฎหมาย วาดวยหน้ีตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 214 ที่บัญญัตวา “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 733
เจาหน้ีมีสิทธิที่จะชําระหน้ีของงตนจากทรัพยสินของลูกหน้ีจนสิ้นเชิง รวมทั้งเงินและทรัพยสินอ่ืนๆ
ซึ่งบุคคลภายนอกคางชําระแกลูกหน้ีดวย” ซึ่งหมายวามวา บรรดาทรัพยสินของลูกหน้ีน้ียอมอยูใน
อํานาจตามกฏหมาย ที่จาหน้ีสามารถนํามาบังคับชําระหน้ีไดทั้งหมด แตการชําระหน้ีในลักษณะน้ี
เจาหน้ีจะสามารถนําทรัพยของลูกหน้ีมาชําระหน้ีไดก็ตองผานกระบวนการฟองรองตอศาล เพื่อ
ดําเนินการบังคับคดีตอทรัพยสินของลูกหน้ี ซึ่งกระบวนการน้ีก็ไมแนวาเจาหน้ีจะไดรับชําระหน้ี
เต็มจํานวนหรือไม สาเหตุเน่ืองจากในระหวางที่เปนหน้ีลูกหน้ีก็ยังมีอํานาจจัดการจําหนาย จายโอน
ทรัพยสินของตนไดเสมออันทําใหเหลือทรัพยไมเพียงพอตอการชําระหน้ี หรือลูกหน้ีอาจมีเจาหน้ี
หลายรายที่เจาหน้ีอาจไมรู  เมื่อถึงการบังคับชระหน้ีโดยการยึดเอาทรัพยของลูกหน้ีตามคําพิพากษา
มาขายทอดตลาด เจาหน้ีรายใดขอบังคับยึดทรัพยของลูกหน้ีมากอนเจาหน้ีรายอ่ืนก็จะนํายึดซ้ําเพื่อ
มาชําระหน้ีใหแกตนไมได ตองไปทําการยึดทรัพยสินอ่ืนของลูกหน้ีแทน ถาลูกหน้ีไมมีทรัพยสินใด
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แลว เจาหน้ีตามคําพิพากษาก็มีสิทธิเพียงยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพยจากเงินที่ไดจากการขายทอดตลาด
ทรัพยตามสวนแหงจํานวนหน้ีที่ตนมีอยู หรือในทางกลับกันถึงแมเจาหน้ีจะเปนผูนํายึดทรัพย แต
หากลกหน้ีมีเจาหน้ีตามคําพิพากษารายอ่ืนอยู เจาหน้ีตามคําพิพากษารายอ่ืนก็มีสิทธิมายื่นคํารองขอ
เฉลี่ยทรัพยจากทรัพยที่เจาหน้ียึดไวไดเชนกัน อันสงผลใหทรัพยน้ันไมเพียงพอชําระหน้ีวใหแก
เจาหน้ีแตละคน ดังน้ันในผลของกฎหมายลักษณะน้ี เจาหน้ีโดยทั่วไปจึงยอมไมอยากใหลูกหน้ีเปน
หน้ีในลักษณะธรรมดา หรือที่เรียกวาเปนเจาหน้ีประเภมเจาหน้ีสามัญทั่วไป เน่ืองจากเจาหน้ี
ประเภทน้ีมีความเสี่ยงตอการไมไดรับชําระหน้ี หรือไดรับชําระหน้ีไมเต็มจํานวน

อีกทั้งยิ่งในปจจุบันการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจการลงทุนการทําธุรกรรมตางๆ ที่เกิด
ขึ้น การคาหรือการคาการทําธุรกิจตางๆ เปนกิจกรรมที่ตองมีการลงทุนเปนจํานวนมาก บุ คคลผูมี
ความรู ความสามารถมีประสบการณที่ประสงคจะลงทุนทําธุรกิจ จะตองมีทุนในการประกอบธุรกิจ
แตในขณะเดียวกันการประกอบกิจการเองยอมไมเกิดปญหา การลงทุนก็คงเปนไปไดดวยความ
ราบร่ืน แตปญหาที่เกิดขึ้นน้ีเน่ืองจากบุคคลที่ประสงคจะลงทุนที่มีความเพียบพรอม ทั้ งความรู
ความสามารถประสบการณแตไมมีเงินทุน บุคคลเหลาน้ีจึงตองหาแหลงเงินทุนจากผูที่มีทุนทรัพย
เพียงพอ การหาเงินทุนน้ีก็คงไมพนไปจากการทําสัญญากูยืม ซึ่งผูที่ใหยืมจะใหยืมตอหรือไม สิ่งที่
สําคัญที่สุดก็คือความเชื่อมั่นวาตนจะไดรับชําระหน้ีคืน ดังน้ันหากการกูยืมน้ีเปนการทําสัญญาเพียง
กอใหเกิดสิทธิแกเจาหน้ีธรรมดาตามหลักเจาหน้ีสามัญทั่วไป เจาหน้ีทั้งหลายก็คงไมประสงคจะ
ใหยืมตอ เน่ืองจากเจาหน้ีสามัญมีความเสี่ยงสูงตอการที่จะไดรับชําระหน้ีไมเต็มจํานวน หรืออาจไม
ไดรับชําระหน้ีตามเหตุดังกลาวในวรรคกอน เพื่อลดความเสี่ยงของเจาหน้ีลูกหน้ีจึงตองสรางความ
เชื่อมั่นหรือใหความเชื่อมั่นแกเจาหน้ีวาตนสามารถชําระหน้ีได ซึ่งการสรางความเชื่อมั่นแกเจาหน้ี
วาตนสามารถชําระหน้ีได ซึ่งการสรางความเชื่อมั่นน้ีสวนใหญแลวก็มาจากหลักประกันพิเศษใน
การประกันการชําระหน้ีที่ลูกหน้ีมอบใหแกเจาหน้ี หรือจากลูกหน้ีเอง

การใหหลักประกันหน้ีเปนการแสดงเจตนาสัญญาใหม ตางหากและแยกจากสัญญาที่
กอใหเกิดหน้ีระหวางเจาหน้ีกับลูกหน้ี ซึ่งสัญญาน้ีเรียกวาสัญญาประธาน สวนสัญญาหลักประกัน
การชําระหน้ี เรียกวาสัญญาอุปกรณ

โดยสัญญาหลักประกันการชําระหน้ีน้ีมีมาต้ังแตสมัยโบราณ คือต้ังแตมัยโรมัน ซึ่งแต
เดิมการประกันการชําระหน้ีจะมีแตการประกันดวยทรัพยเทาน้ัน โดยสมัยโรมันมีการประกันการ
ชําระหน้ี 2 รูปแบบคือ

สัญญา Pignus สัญญาน้ีเปนสัญญาสุจริตทั้งสองฝาย โดยการสงมอบทรัพยที่มีรูปราง
ใหแกผูใหยืมเงิน (pigneratio) เปนการประกันการชําระหน้ีโดยผูใหยืมเงินไดรับการครอบครอง
ทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาน
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สัญญา Hypotheca เปนสัญญาขอตกลงวาหากลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีแลวเจาหน้ีจึงจะมี
สิทธิเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกัน แตตราบใดที่ลูกหน้ียังไมผิดนัดชําระหน้ี ลูกหน้ียังคงมี
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันการใชทรัพยเปนหลัประกันตาม
แบบ Hypotheca น้ีลุกหน้ีสามารถใชทรัพยสินชิ้นเดียวเพื่อเปนหลักประกันการชําระหน้ีไดหลาย
คร้ัง โดยมีหลักการอยูวาเจาหน้ีรายใดไดทําสัญญา Hypotheca กอน เจาหน้ีรายน้ันมีสิทธิเหนือทรัพย
น้ันกอน ซึ่งพิจารณาวาเจาหน้ีรายใดเปนผูมีสิทธิกอนหรือหลัง พิจารณาจากการจดทะเบียน โดยการ
ทําสัญญาประกันการชําระหน้ีแบบน้ีถูกพัฒนาเพื่อใชกับหลักประกันที่เปนที่ดินโดยการจดทะเบียน
จํานองน้ันเอง

สวนในกฎหมายไทยเราแนวคิดการทําสัญญาใหหลักประกันการชําระหน้ี เกิดขึ้นต้ังแต
เมื่อใดไมปรากฎ แตเทาที่ปรากฎหลักฐานน้ันอยูในสมัยอยุธยาหลักฐานที่พบคือการทําสัญญาใน
พระอัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 75 ไดกลาวถึงการจํานําวา ใหรวมถึงการจํานําสังหาริมทรัพยดวย เพราะ
ที่ดินคือทุกสิ่งของการดํารงชีพของมนุษย ดวยที่ดินเปนทั้งที่ทํากิน ที่อยูอาศัย มนุษยทุกคนตองอาศัย
ที่ดินเพื่อเลี้ยงชีพ จนมีคติวาในการดํารงชีวิตอยูของมนุษยน้ันขอใหมีเพียงที่ดินมนุษยก็สามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดแลว ที่ดินจึงกลายเปนหลักทรัพยที่มีคุณคา ที่ทุกคนตองการในการใหหลักประกัน
การชําระเจาหน้ีก็จะรับแตที่ดินเทาน้ันเปนหลักประกัน ซึ่งสัญญาใหหลักประกันการชําระหน้ีใน
สมัยกอนก็จะทําสัญญาในลักษณะหมือนกับสัญญาจํานําในปจจุบัน คือลูกหน้ีตองสงมอบทรัพยืสิน
ที่เปนหลักประกันใหแกเจาหน้ียึดถือไว และหากเมื่อถึงกําหนดชําระลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได
เจาหน้ีก็จะทําการยึดทรัพยเปนหลักประกันน้ีตกเปนสิทธิของเจาหนทันที ตอมาเมื่อสังคมเจริญมาก
ขึ้นแนวความคิดในเร่ืองตางๆ ทั้งเร่ืองการถือสิทธิในทรัพยสินก็มีการพัฒนาเปนการถือสิทธิที่ทําได
แตเพียงการครอบครอง ก็พัฒนาขึ้นเปนการถือสิทธิที่สามารถแสดงออกไดโดยเอกสาร หรือที่
เรียกวาทะเบียนที่ออกโดยรัฐบาลหรืองานฝายบานเมือง โดยเฉพาะทรัพยที่เปนที่ดินซึ่งถือวาเปน
ทรัพยที่มีคามากที่สุด รัฐจึงตองใหความคุมครองแกผูถือสิทธิเปนพิเศษ ที่ดินน้ีไดมีการพัฒนาวา
บุคคลผูถือสิทธิในที่ดินน้ันจะตองไปแจงการถือสิทธิการครอบครองตอบานเมือง เพื่อใหรัฐบาลทํา
การออกเอกสารสิทธิใหแกบุคคลน้ันยึดถือไวเพื่อเปนหลักฐานการถือสิทธิตอไปอีกชั้นหน่ึง การ
นําเอาที่ดินมาเปนหลักประกันการชําระหน้ีจึงไดมีการพัฒนาขึ้น โดยจากเดิมตองสงมอบที่ดินมา
เปนการสงมอบเอกสารการถือครองสิทธิในที่ดินน้ันใหแกเจาหน้ีแทน โดยการน้ีจะกอใหเกิด
ประโยชนหลายฝาย คือทั้งเจาหน้ีก็ไดสิทธิในหลักประกัน และลูกหน้ีก็ยังสามารถใชประโยชนใน
ที่ดินน้ันไดเหมือนเดิมในขณะที่เปนหลักประกันอยู การใหหลักประกันแบบน้ีปจจุบันก็คือสัญญา
จํานองน้ันเอง สวนทรัพยอ่ืนที่ไมใชที่ดินมนุษยก็เร่ิมมีการยอมรับมากขึ้นวาทุกสิ่งยอมมีคาเน่ืองจาก
ทรัพยากรที่แตกอนเคยหาไดตามธรรมชาติเร่ิมลดลงของทุกอยางจึงเร่ิมดูมีราคา จึงเร่ิมมีแนวคิดวา
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สังหาริมทรัพยทั่วไปก็สามารถนํามาเปนหลักประกันไดเชนกันแตเน่ืองจากทรัพยเหลาน้ี ไมมี
เอกสารแสดงเพื่อกํากับสิทธิการนํามาเปนหลักประกันจึงตองทําโดยวิธีการเดิมคือ การสงมอบตัว
ทรัพยใหแกเจาหน้ียึดถือไวเปนหลักประกัน ปจจุบันสัญญาน้ีก็คือสัญญาจํานองน่ันเอง ดังน้ันเมื่อมี
การรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยสัญญาน้ีจึงถูกนํามาบัญญัติวางหลักและวิธีการปฎิบัติให
แกบุคคลที่ประสงคจะทําสัญญาปฎิฐัติตามในบรรพ 3 วาดวยเอกเทศสัญญาตางๆ ลักษณะ 12 และ
ลักษณะ 13 คือสัญญาจํานองและจํานําตามลําดับ

ในปจจุบันน้ีแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยที่เปนหลักประกันการชําระหน้ีน้ันไดพัฒนายิ่งขึ้น
โดยบุคคลเร่ิมมีมุมมองวาสิ่งที่เปนหลักประกันการชําระหน้ี นอกจากทรัพยที่มีรูปรางและมีตัวตน
แลวยังมีอีกหลายสิ่งที่มีคาและสามารถมาเปนหลักประกันการชําระหน้ีได อีกทั้งการใหหลักประกัน
ดวยบุคคลก็นาจะมีไดเชนกันดวยกัน  เพราะมนุษยทุกคนถือวามีเกียรติและศักด์ิศรีเมื่อใหสัญญา
แลวยอมทําตามสัญญาน้ัน ดังน้ันการที่บุคคลใดเขามาใหสัญญาวาตนยินดีที่จะชําระหน้ีแทนเมื่อ
ลูกหน้ีไมชําระหน้ี สัญญาน้ีก็ถือวาเปนการประกันการชําระหน้ีเชนเดียวกัน โดยเรียกสัญญาน้ีวา
สัญญาประกันการชําระหน้ีดวยบุคคลหรือที่เรียกกันวาสัญญาค้ําประกัน และนอกจากน้ีในปจจุบัน
มีวัตถุที่ไมมีรูปรางหลายสิ่งหลายอยางที่มนุษยถือวามีคามีราคา เชน ทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิ
เรียกรองที่เจาหน้ีมีตอลูกหน้ี หรือที่ลูกหน้ีมีตอบุคคลภายนอก หรือความเปนเจาของโครงการใด
โครงการหน่ึง สิ่งเหลาน้ีก็นาที่จะสามารถนํามาเปนหลักประกันการชําระหน้ีได แตเน่ืองจากทรัพย
เหลาน้ีมีสภาพบางอยางที่ไมเหมือนกับทรัพยที่มีรูปรางทั่วไป การบังคับชําระหน้ีตามสัญญาจึงอาจ
ไมสามารถบังคับไดตามกฏหมายแพงและพาณิชย การที่จะนําสิ่งเหลาน้ีมาเปนหลักประกันจึงตองมี
กฏหมายเฉพาะรองรับเพื่อวางหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติและการบังคับบัญชาตามสัญญาไว
โดยเฉพาะ โดยขณะน้ีอยูในรูปของแนวคิดที่จะทําเปนกฏหมายซึ่งมีการรางไวคือรางพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ ที่กําลังทําอยูในระหวางการพิจารณาวิเคราะหจัดทํา

สัญญาการใหหลักประกันการชําระหน้ีไมใชจะมีความสําคัญอยูที่ตัวทรัพยสิน หรือสิ่ง
ที่นํามาเปนหลักประกันเทาน้ัน สาระสําคัญที่สุดของสัญญาอันเปนสิ่งที่จะทําใหสัญญาบรรลุถึง
วัตถุประสงคของแนวคิดการสรางสัญญาน้ีขึ้นมา ก็คือ หลักประกันน้ีจะตองเปนสิ่งที่ทําใหเจาหน้ี
เชื่อมั่นไดวาตนสามารถบังคับชําระหน้ีไดจริงจากหลักประกันน้ัน ซึ่งก็คือวิธีการบังคับชําระหน้ีเอา
จากหลักประกัน แตเน่ืองจากวาสัญญาประกันการชําระหน้ีน้ีเปนสัญญาอีกฉบับหน่ึง ที่มีลักษณะ
พิเศษแยกความรับผิดจากสัญญาประธาน การบังคับชําระหน้ีจากหลักประกันจึงทําการฟองรอง
บังคับคดีเปนอีกคดีหน่ึงพิเศษแยกจากการฟองรองบังคับคดีโดยทั่วไป ซึ่งเวลาที่ใชไปอาจมีผลทํา
ใหหลักประกันที่มีอยูเสื่อมคา เสื่อมราคาลงไดเชนกัน สวนการดําเนินคดีกับผูค้ําประกัน หากผูค้ํา
ประกันมีฐานะที่ยากจนลงเจาหน้ีอาจไมสามารถบังคับชําระหน้ีไดหรือการบังคับจํานอง ทรัพยที่
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จํานองอาจถูกทอดทิ้งทําใหเสื่อมคาลงได หรือการบังคับจํานําทรัพยที่จํานําก็อาจเสื่อมราคาไดกวา
จะถึงกําหนดหรือผานกระบวนการบังคับชําระหน้ีเอาจากหลักประกัน

ดังน้ัน อีกสิ่งหน่ึงที่ควรจะพัฒนาใหสัญญาประกันการชําระหน้ีบรรลุถึงวัตถุประสงค
หรือเจตนารมยของสัญญาก็คือ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบังคับชําระหน้ีเอากับหลักประกัน
หรือที่เรียกวาการบังคับหลักประกันการชําระหน้ี โดยในปจจุบันเปนภาวะที่ประเทศพบกับภัยทาง
เศรษฐกิจ อันทําใหภาคธุรกิจหลายธุรกิจตองยุติหรือยกเลิกกิจการลง พรอมกับมีหน้ีสินมากมายที่
ตองชําระ แตไมอยูในฐานะที่สามารถชําระหน้ีได การน้ีจึงสงผลตอสถาบันการเงินที่เปนเจาหน้ีตอง
รับภาระหน้ีเสียเหลาน้ีเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอภาพลักษณทางเศรษฐกิจของประเทศเปน
อยางมาก รัฐบาลจึงไดพยายามแกไขภาวะหน้ีเสียเหลาน้ี โดยอนุญาตใหทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
สามารถต้ังบริษัท บริหารสินทรัพยขึ้น เพื่อดําเนินการแกไขกับหน้ีเสียเหลาน้ี จนในปพุทธศักราช
2544 รัฐไดตราพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาหน้ี
ของสถาบันการเงินอันมีหลักในการดําเนินการตางๆ กับธุรกิจของลูกหน้ีที่ประสบปญหา รวมตลอด
ถึงการกําหนดถึงการจําหนายทรัพยสินดอยคุณภาพตางๆ ไวอยางชัดแจงและการบังคับหลักประกัน
ตางๆ ที่ลูกหน้ีใหไวดวยเชนกัน พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยน้ี จึงถือวาเปนอีกขึ้น
หน่ึงของการพัฒนากฏหมายเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันการชําระหน้ีที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

ความหมายของสัญญาประกันการชําระหน้ี
สัญญาหรือขอตกลงอันเกี่ยวกับการประกันการชําระหน้ีไมมีบทบัญญัติกฏหมายมาตรา

ใด ไดใหความหมายหรือคํานิยามไว จะมีก็แตในประมวลกฏหมายแพงและพาณิชยที่บัญญัติถึง
ลักษณะของสัญญาประกันการชําระหน้ีไว 2 ลักษณะใหญๆ คือ สัญญาประกันการชําระหน้ีดวย
บุคคลสัญญาหน่ึงและสัญญาประกันการชําระหน้ีดวยทรัพยอีกสัญญาหน่ึง ซึ่งสัญญาเหลาน้ีจะทําให
เจาหน้ีนอกจากจะมีสิทธิเรียกรองใหลูกหน้ีชําระหน้ีใหกับตนไดตามสัญญาหรือขอกฏหมายตางๆ
อันเปนบอเกิดแหงหน้ีแลวหากลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีไดตามผลแหงหน้ี เจาหน้ีก็สามารถบังคับ
ชําระหน้ีน้ันเอาจากหลักประกันที่มีอยูได ตามสัญญาประกันการชําระหน้ีน้ันอีกประการหน่ึง โดย
เจาหน้ีที่มีอํานาจในลักษณะน้ีเราเรียกวา เจาหน้ีที่มีหลักประกัน

ดังน้ัน สัญญาประกันการชําระหน้ี หมายถึงสัญญาที่เจาหน้ีและลูกหน้ีตกลงกันโดย
ลูกหน้ีใหสัญญาวาจะจัดหาหลักประกันตามที่ เจาหน้ีตองการมา ทําสัญญาไวกับเจาหน้ีวาหากลูกหน้ี
ไมสมารถชําระหน้ีได เจาหน้ีสามารถบังคับชําระหน้ีเอาจากหลักประกันน้ันแทนไดทันที เพราะ
ฉะน้ันสัญญาประกันการชําระหน้ีจะเกิดไดตองประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ ดังน้ีคือ ตองมีสัญญา
อันกอใหเกิดหน้ีระหวางเจาหน้ีกับลูกหน้ีกอน โดยสัญญาน้ีจะเปนสัญญาใดก็ได เชน สัญญากูยืมเงิน
สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย หรือแมกระทั่งสัญญาที่มีมูลเหตุมาจากนิติเหตุ เชน หน้ีที่มาจากเหตุ
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ละเมิด ซึ่งสัญญาอันกอหน้ีระหวางเจาหน้ีกับลูกหน้ีน้ีเรียกวา สัญญาประธาน และเมื่อเกิดสัญญา
ประธานแลว จึงมีการตกลงกันเพื่อทําสัญญาประกันการชําระหน้ีตามสัญญาประธาน โดยลูกหน้ีจะ
ดําเนินการจัดหาหลักประกันซึ่งอาจเปนของลูกหน้ี หรือของบุคคลภายนอกเขามาทําสัญญากับ
เจาหน้ีอีกฉบับหน่ึงวา หากลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีตามสัญญาประธานไดแลวตน
ยินดีที่จะใหเจาหน้ีบังคับชําระหน้ีน้ันจากหลักประกันที่ใหไวได สัญญาประกันการชําระหน้ีน้ี
เรียกวาสัญญาอุปกรณถือวาเปนนิติกรรมอีกฉบับหน่ึงที่ทําไวกับเจาหน้ี และมีสวนสัมพันธกับ
สัญญาประธาน

2.1 บรรษัทบริหารสินทรัพยตางประเทศ20

บรรษัทบริหารสินทรัพยน้ันสวนใหญถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อมาดําเนินการแกไขปญหาทาง
ดานเศรษฐกิจ ในทวีปเอเชียก็มีหลายประเทศที่ทําการจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยขึ้นและได
ดําเนินการแลว เชน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย เปนตน
ซึ่งในแตละประเทศก็มีวัตถุประสงค นโยบาย การดําเนินงานที่เหมือนและแตกตางกัน ดังน้ี

2.1.1 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีถือไดวาเปนประเทศหน่ึงที่มีการจัดต้ังบรรษัทบริหาร

สินทรัพยขึ้นเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดขึ้นมานานแลว คือ ไดมีการจัดต้ัง
บรรษัทบริหารสินทรัพยขึ้นต้ังแตป ค.ศ. 196221 โดยใชชื่อวา Korea Asset Management Corporation
(KAMCO) เพื่อดําเนินการจัดการหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดเปนหนวยงานหน่ึงที่แยกออกจาก Korea
Development Bank และในป ค.ศ. 1997 ไดถูกจัดต้ังจากรัฐบาลเปนตัวแทนอันมีอํานาจดําเนินการ
จัดการเกี่ยวกับหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดจากสถาบันการเงินในประเทศทั้งหมด ซึ่ง KAMCO ใน
ปจจุบันน้ีเปนสถาบันเดียวในสาธารณรัฐเกาหลีที่มีอํานาจในการซื้อและรับโอนหน้ีที่ไมกอใหเกิด
รายไดจากสถาบันการเงินของประเทศ

ดังน้ัน KAMCO ถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อวัตถุประสงคดังน้ี คือ สงเสริมการจําหนายจายโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน, สงเสริมความพยายามที่ทําใหผูประกอบกิจการที่อาจจะ
ลมละลายใหดําเนินการไดตามปกติ และสงเสริม และเพิ่มสภาพคลอง และความมั่นคงของสถาบัน
การเงิน

20 กิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ และคณะ. (2544). คูมือกฎหมายบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย. หนา 128.
21 Online.  (2010, 5 กรกฏาคม). About KAMCO. สืบคนเม่ือ 1 เมษายน 2008, จาก http : // www.

kamco.or.kr/eng/feedback/ir_01.htm
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KAMCO มีฐานะเปนนิติบุคคลประเภท Corporation จึงมีอํานาจและหนาที่ตางๆ เพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค ดังน้ี

2.1.1.1 อํานาจหนาท่ีของบรรษัทบริหารสินทรัพยสาธารณรัฐเกาหลี (KAMCO)
KAMCO มีอํานาจในการดําเนินการกับหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได ดังน้ี
1) ดําเนินคดีทางศาล และทําการยึด และจําหนายทรัพยสิน
2) ทํา Securitization22

3) ซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ และรับโอนหุนอันเกิดจากโอนหน้ีสินเปนทุน รวม
ถึงรับจัดจําหนายหลักทรัพยที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแบงสินทรัพยเปนหลักทรัพย

4) ใหสินเชื่อหรือค้ําประกันไมเกินจํานวนที่กําหนด
5) ใหการสนับสนุนทางการเงินกับผูซื้อสินทรัพยที่ KAMCO รับโอนมา
6) สงวนรักษาและรับชําระหน้ีของสินทรัพยดอยคุณภาพ
7) รับโอนสินทรัพยที่อยูภายใตแผนปรับปรุงโครงสรางหน้ีที่ทําขึ้นระหวาง

ลูกหน้ีกับสถาบันการเงิน (Self-rescue Plan)
8) จัดการหรือจําหนายสินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินการ หรือสินทรัพยอ่ืนๆ ของ

(Non-Operating Asset) ที่สถาบันการเงินไดรับมาอันเน่ืองมาจากการปรับโครงสรางหน้ี หรือเปน
สินทรัพยที่สถาบันการเงินตองการขายเพื่อปรับปรุงสถานภาพทางการเงิน

9) จําหนายสินทรัพยที่ยึดหรืออายัดโดยหนวยงานราชการ รวมทั้งจัดการและ
จําหนายสินทรัพยที่ไดรับโอนจากหนวยงานราชการ

10) ชําระบัญชีบริษัทที่รัฐบาลถือหุนเกินกวากึ่งหน่ึง
11) เปนทรัสตีในสวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ที่มีความยากลําบากในการขาย

อสังหาริมทรัพย และใหมีอํานาจในการโอนอสังหาริมทรัพยขางเคียงได
12) ใหเชาสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย

2.1.1.2 การบริหารงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยสาธารณรัฐเกาหลี (KAMCO)
KAMCO บริหารงานโดยคณะกรรมการซึ่งมีทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งมีอํานาจในการ

ดําเนินการ ดังตอไปน้ี
1) จัดทําและแกไขขอบังคับในการปฏิบัติงาน
2) จัดทําและแกไขงบประมาณ

22 การทํา Securitization หมายถึง กระบวนการแปรสิทธิเหนือทรัพยสินของสถาบันธุรกิจใหเปนตราสาร
เพ่ือการระดมทุนโดยตรง. อางถึงใน ธรรมนูญ อานันโทไทย. (2538, มกราคม-มีนาคม).  “Securitization คือ
อะไร?.” นักบริหาร, 15, 1. หนา 44.
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3) จัดทําและแกไขการบริหารกองทุนสินทรัพยดอยคุณภาพ
4) กําหนดแผนงานยอดการออกหุนกูหรือพันธบัตร
5) รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ อสังหาริมทรัพย หลักทรัพย
6) รับโอนบริษัทในเครือของลูกหน้ี
ซึ่งอํานาจในการดําเนินการที่สําคัญมากที่สุดของ KAMCO คือ การโอนสินทรัพย

ดอยคุณภาพมาเพื่อบริหารจัดการ ในสวนน้ี KAMCO ไดกําหนดถึงหลักเกณฑในเร่ืองการ
ดําเนินการจัดการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพ ดังน้ี

2.1.1.3 หลักเกณฑการดําเนินการจัดการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพของบรรษัทบริหาร
สินทรัพยสาธารณรัฐเกาหลี (KAMCO)

1) ความหมายของสินทรัพยดอยคุณภาพของ บรรษัทบริหารสินทรัพย
สาธารณรัฐเกาหลี (KAMCO)

ในการดําเนินการจัดการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพของ KAM น้ัน
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ KAMCO สามารถรับซื้อ รับโอนมาเพื่อบริหารจัดการไดน้ันหมายถึงสินทรัพย
ที่เปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งการชําระหน้ีไมตรงตามกําหนด
หรือที่คณะกรรมการ KAMCO พิจารณาเห็นวามีแนวโนมอยางยิ่ง วาจะเรียกชําระหน้ีไมได โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและรายไดของลูกหน้ี ทั้งน้ี ในการรับโอน
KAMCO จะตองดําเนินการรับโอนสินทรัพยดังตอไปน้ีกอนคือ สินทรัพยดอยคุณภาพที่ถือวามี
ความสําคัญของสาธารณะ หรือสินทรัพยดอยคุณภาพที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียจํานวนมาก หรือ
สินทรัพยดอยคุณภาพที่สามารถขายไดทันที เน่ืองจากไมมีขอจํากัดใดๆ ในการขาย อีกทั้ง KAMCO
จะไมรับโอนสินทรัพยที่มีบุริมสิทธิอันเหนือกวาอันเปนที่คาดการณไดวาการรับโอนจะไมคุมคา
เกินกวาที่ระบุไวในขอบังคับการทํางานของ KAMCO

2) วิธีการโอนสินทรัพยของบรรษัทบริหารสินทรัพยสาธารณรัฐเกาหลี
(KAMCO)

เมื่อสถาบันการเงินสถาบันใดสถาบันหน่ึงรองขอ KAMCO จะเขาทําสัญญา
กับสถาบันการเงินน้ัน เพื่อรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาบริหารจัดการ หรือเขาทําสัญญาระหวาง
สถาบันการเงิน ลูกหน้ี และ KAMCO โดยรับโอนหลักประกันเพื่อการชําระหน้ี สัญญารับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพจะระบุถึงราคาสินทรัพยที่โอน และขอกําหนดตางๆ ในการน้ี KAMCO มี
หลักเกณฑในการกําหนดราคาและการชําระราคาสินทรัพยดอยคุณภาพไวอยางชัดแจง คือ

(1) KAMCO จะกําหนดสินทรัพยดอยคุณภาพโดยพิจารณาจากราคาที่รับ
โอนจากบุริมสิทธิ ทรัพยสิทธิ สิทธิการเชา และอ่ืนๆ โดยยึดราคาประเมินของทรัพยสิทธิตามกฎหมาย
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วาดวยการราคาที่ ดินและการประเมินราคาที่ ดิน ในกรณีที่ยังไมสามารถกําหนดราคาไดอาจกําหนด
ใหมีวิธีการชําระสวนตางของราคาที่รับโอนและราคาที่จําหนายออกไปในภายหลังได

(2) วิธีการชําระราคาสินทรัพยดอยคุณภาพ KAMCO จะทําการชําระราคา
สินทรัพยดอยคุณภาพดวยเงิน หรือพันธบัตรของกองทุน

3) การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพยสาธารณรัฐ
เกาหลี (KAMCO)

ทั้งน้ีเมื่อ KAMCO โดยรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาแลวตองมาดําเนิน
การบริหารจัดการ เพื่อใหทรัพยสินเหลาน้ันเกิดประโยชนมากที่สุดโดย KAMCO จะดําเนินการไป
อํานาจหนาที่ในขอ 2.1.2 ในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพน้ี KAMCO ไดรับการยกเวนไมตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 3 ประการ คือ

(1) ในกรณีของจํานองตองแกไขทางทะเบียนกอนจึงจะยกขึ้นเปนขอตอสู
บุคคลภายนอกได

(2) ในกรณีที่ KAMCO ตองการเปนผูซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาด
สามารถใชหนังสือรับรองการชําระเงินที่ออกโดย KAMCO เปนหลักประกันได

(3) ยกเวนเร่ืองการสงคําบอกกลาวในการขายทอดตลาดซึ่งในการบริหาร
จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพน้ีหากสินทรัพยใดที่ KAMCO ไมสามารถนํามาบริหารหรือไมไดรับ
ความรวมมือหรือมีเหตุประการใด KAMCO สามารถทําการจําหนายออกไปได การจําหนายน้ีให
รวมถึงการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันแหงหน้ีเหลาน้ันดวย โดยการจําหนายน้ี KAMCO มี
อํานาจในการทําการจําหนายไดเอง แตตองเปนการจําหนายตอสาธารณะ Public Auction ที่เรียกวา
ขายทอดตลาดน่ันเอง ทั้งน้ี การขายทอดตลาดทรัพยของ KAMCO ถือวาเปนอํานาจ โดยลําพังที่
KAMCO สามารถดําเนินการเองโดยไมตองผานการดําเนินการจากทางศาลแตอยางใด

4) วิธีการจําหนายสินทรัพยดอยคุณภาพของ บรรษัทบริหารสินทรัพย
สาธารณรัฐเกาหลี (KAMCO)

ในกระบวนการจําหนายสินทรัพยดอยคุณภาพของ KAMCO ที่เรียกวาการ
ขายแบบ Public Auction จึงถือไดวาเปนการขายทอดตลาดแบบไมผานการดําเนินการทางการศาล
หรือการขายแบบไมผานศาล น้ัน KAMCO มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี23

23 Online.   (2010, 8 สิงหาคม). Real Estate Public Auction Procedure Available URL. สืบคนเม่ือ 3
กรกฏาคม 2007, จาก http://www. Kamco. or.kr./eng/real/overview 2_4_02.htm
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(1) จัดทําประกาศการขายแบบ Public Auction ลงในหนังสือพิมพรายวัน
(2) ผูประสงคทําการซื้อที่ไดแสดงเจตนจํานงและไดรับอนุญาตใหทําการ

ประมูล ตองวางเงินประกันจํานวน 10% ของราคาทรัพยสินที่ถูกกําหนดใหเปนราคาเร่ิมตนการ
ประมูลจาก KAMCO

(3) ผูที่ชนะการประมูลจะตองเปนผูใหราคาสูงสุดและไดรับเลือกใหไดรับ
สิทธิในการซื้อจะตองเขาทําสัญญาซื้อทรัพยสินกับ KAMCO ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ทําการ
ประมูลได

(4) ผูซื้อจะไดรับสิทธิในการเลือกวิธีการชําระราคาทรัพย 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 เปนการชําระเต็มราคาหรือขอชําระทั้งหมด ผูซื้อจะตองชําระ

ราคาใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด 6 เดือน นับแตวันทําสัญญา
วิธีที่ 2 เปนการขอผอนชําระเปนงวด ผูซื้อจะตองผอนชําระใหแลวเสร็จ

ภายในกําหนด 5 ป
2.1.2 ประเทศอินโดนีเซีย24

ประเทศอินโดนีเซียไดมีวิธีดําเนินการแกปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศประการหน่ึง
คือ การจัดต้ังสํานักงานบริหารสินทรัพยขึ้นเพื่อทําการพัฒนาปรับปรุงเศรษฐกิจของชาติ เมื่อป
ค.ศ. 1998 ใชชื่อวา The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ความชวยเหลือสถาบันการเงินที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า โดยการเขาไปปรับปรุง
โครงสรางหน้ีและบริหารสินทรัพยของลูกหน้ีหรือสถาบันการเงินที่ได รับผลกระทบ การดําเนินการ
ของ IBRA เปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมาย ดังน้ี

2.1.2.1 การดําเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยประเทศอินโดนีเซีย (IBRA)
สํานักงานบริหารสินทรัพยของประเทศอินโดนีเซีย IBRA ถูกจัดต้ังขึ้นมีหนาที่

ดังตอไปน้ี
1) ปรับโครงสรางหน้ีของธนาคารที่ไดรับการโอนมาจาก Bank Indonesia
2) ชําระบัญชีสินทรัพยของธนาคารที่ไดรับโอนมาทั้งสินทรัพยที่เปนรูปธรรม

และหน้ีตางๆ ของลูกหน้ีผานทาง Asset Management Unit และทําการติดตามการชําระหน้ีที่ผาน
กระบวนการชําระบัญชีสินทรัพยแลว

นอกจากน้ี IBRA สามารถต้ังหนวยงานตางๆ เพื่อชวยใหการทํางานของ IBRA
เปนไปอยางราบร่ืน เชน ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ Independent Review Committee ใหเปนที่

24 กิติพงศ อรุพีพัฒนพงษ. เลมเดิม. หนา 129.
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ปรึกษาขององคกร เปนตน และ IBRA สามารถแตงต้ังหรือโอนหนาที่ใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทน
ตนได โดยดําเนินการตางๆ ตามขอ 2.2.1 IBRA มีอํานาจหนาที่ตางๆ ดังน้ี

2.1.2.2 อํานาจหนาท่ีของบรรษัทบริหารสินทรัพยประเทศอินโดนีเซีย (IBRA)
ในการปฏิบัติการดําเนินการตางๆ ตามหนาที่ใหสําเร็จลุลวง IBRA มีอํานาจ

ดําเนินการดังตอไปน้ี
1) ดําเนินทางคดีตอสินทรัพยหรือหน้ีตางๆ ที่ไดรับโอนหรือเปนของลูกหน้ี

หรือธนาคารที่ไดรับการโอนมาจาก Bank Indonesia
2) ต้ังหนวยงานหรือแผนกภายใน IBRA ในการควบคุม บริหาร หรือดําเนินการ

ติดตามกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยหรือหน้ีในการปรับปรุงโครงสรางหน้ี หรือสินทรัพยที่ เปน หรือกําลัง
จะเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ในการปรับปรุงโครงสรางหน้ี หรือสินทรัพยที่เปนหรือกําลังจะเปน
กรรมสิทธิ์ของธนาคารในการปรับปรุงโครงสรางหน้ี หรือ IBRA

3) ดําเนินทางคดีตอหรือที่เกี่ยวของลูกหน้ี/ธนาคารที่ไดรับโอน/สินทรัพย และ
หน้ีสินของลูกหน้ีหรือธนาคารที่ไดรับโอน และ/หรือสินทรัพยที่ถูกโอนมายัง IBRA

4) ทบทวน เพิกถอน เลิก หรือเปลี่ยนแปลง ขอสัญญาที่ผูกพันกับธนาคารที่ถูก
โอนมายัง IBRA กับบุคคลที่ 3 ที่ทาง IBRA เห็นวาอยูในฐานะเสียเปรียบ ซึ่งการตัดสินใจดังกลาว
ตองแจงแตคูสัญญาที่เกี่ยวของทางไปรษณียตอบรับ

5) โอนหรือขายสินทรัพยหรือหน้ีตางๆ ที่ไดรับโอนมา ซึ่งผูรับโอนหรือผูซื้อ
สินทรัพยหรือหน้ีดังกลาวจะไดรับทั้งสิทธิ/หนาที่ ตลอดจนผลประโยชนที่เกี่ยวของ ซึ่งคูสัญญาเดิม
มีอยูกอนการโอนและ/หรือการขาย

6) รับชวงทรัพยหรือซื้อสินทรัพยหรือหน้ีที่ไดรับโอนหรือเปนของลูกหน้ีหรือ
ธนาคารที่ถูกโอนมา ไมวาจะทั้งหมดหรือแคบางสวนโดยตรง หรือโดยออม หรือผานทางการขาย
ทอดตลาด การับชวงหรือซื้อสินทรัพยหรือหน้ีดังกลาว ตองทําอยางชั่วคราวจะกวา IBRA จะแตงต้ัง
คูสัญญาที่จะมาเปนผูซื้อที่แทจริง ในกรณีที่รับชวงทรัพย หรือซื้ออสังหาริมทรัพย IBRA ตองทํา
หนังสือขอกําหนดการซื้อดังกลาว และบันทึกไวในหนังสือที่ดินและโฉลดที่ดิน

2.1.2.3 การบริหารงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยประเทศอินโดนีเซีย (IBRA)
IBRA ทําการบริหารงาน โดยมีคณะกรรมการของสํานักงานบริหารสินทรัพย

IBRA ที่ประกอบดวย ประธาน 1 คน และรองประธานไมเกิน 4 คนโดยประธานจะทําหนาที่เปนผูแทน
ของ IBRA ทั้งในศาลและนอกศาล ประธานจะเปนผูกําหนดขอบังคับในการบริหารการดําเนินงาน
การแตงต้ัง ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของเจาพนักงานของ IBRA
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ในการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารสินทรัพยของประเทศอินโดนีเซียหรือ
IBRA น้ัน คือ การเขาไปชวยเหลือและแกไขปญหาของสถาบันการเงิน ดังน้ัน ภารกิจหน่ึงที่สําคัญ
ในการแกไขปญหาน้ี คือ การแกไขดูแลสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินตางๆ ซึ่งการ
จัดการกับสินทรัพยดอยคุณภาพน้ี IBRA ก็ไดกําหนด หลักเกณฑการดําเนิน ดังน้ี

2.1.2.4 หลักเกณฑการดําเนินการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพบรรษัทบริหารสินทรัพย
ประเทศอินโดนีเซีย (IBRA)

ในการดําเนินการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ IBRA จะทําการโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพมาเพื่อทําการพัฒนาปรับปรุง โดยไดกําหนดถึงหลักเกณฑของสินทรัพยดอยคุณภาพที่
สามารถรับโอนไว คือ สินทรัพยดอยคุณภาพที่ IBRA สามารถรับซื้อ รับโอนได เพื่อจะนํามาปรับ
โครงสรางหน้ี ตองเปนทรัพยสินที่มีรูปรางและไมมีรูปรางทั้งหมดของ หรือจะเปนของธนาคารที่
ไดรับการมาจาก Bank Indonesia และ/หรือ สาขาของธนาคารดังกลาว รวมถึงทรัพยสินที่มีรูปราง
และไมมีรูปรางทั้งหมดที่เปนของหรือจะเปนของ หรือที่ถูกโอนมายัง IBRA หรือทรัพยสินที่มีรูปราง
และไมมีรูปรางทั้งหมดที่เปนของหรือจะเปนของลูกหน้ี

เมื่อ IBRA รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาแลว IBRA ตองนํามาบริหารโดย
IBRA มีอํานาจ ดังน้ี

1) ทําการโอนหรือขายสินทรัพยและหน้ีตางๆ ของลูกหน้ีหรือของธนาคารที่ถูก
โอน หรือที่ไดรับการโอนใหแกบุคคลโดยทั่วไปได ซึ่งราคาขายของ
สินทรัพย หรือหน้ีดังกลาวตองมีราคาตํ่ากวาราคาที่ปรากฏในบัญชี (Book Value)

2) รับชวงหรือซื้อสินทรัพยหรือหน้ีตางๆ ไวเอง
3) ใหความชวยเหลือดานการลงทุนแตเพียงบางสวน ในการปรับปรุงโครงสราง

หน้ีของธนาคารที่ถูกโอนมา หรือการบริหารสินทรัพยซึ่งการใหความชวยเหลือดังกลาว IBRA
สามารถยกเลิกเมื่อใดก็ได

2.1.2.5 วิธีการปรับโครงสรางหน้ีของบรรษัทบริหารสินทรัพยประเทศอินโดนีเซีย
(IBRA)

IBRA สามารถดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของธนาคารที่ไดรับการโอน
มาจาก Bank Indonesia เมื่อ Bank Indonesia ทําการโอนธนาคารมายัง IBRA เอกสารและขอมูล
ตางๆ รวมถึงกรรมการของกรรมการจะถูกโอนมาภายหลังจากน้ันไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ Bank
Indonesia โอนธนาคารดังกลาวมายัง IBRA โดย IBRA จะทําการตรวจสอบ บัญชีขอมูลสินทรัพย
และหน้ีตางๆ ของธนาคารโดย IBRA มีอํานาจดําเนินการ ดังตอไปน้ี
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1) เรียกใหธนาคารโอนสินทรัพยและหน้ีสินทั้งหมดหรือแตบางสวนของ
ธนาคารไปยัง IBRA ในราคาที่ปรากฏในบัญชีของธนาคารหรือราคาอ่ืน และ/หรือแกคูสัญญาอ่ืนใน
ราคาตลาด

2) เรียกใหธนาคารยื่นแผนในการปรับปรุงคุณภาพของสินทรัพยการชําระบัญชี
โครงสรางเงินทุน และการจัดการบริหารแก IBRA

3) กําหนดจํานวนเงินที่ตองทําการเพิ่มทุน เพื่อมิใหธนาคารตองลมละลาย ซึ่ง
อาจเปนจํานวนที่เทากับ/หรือมากกวาที่ Bank Indonesia กําหนดก็ได

4) ดําเนินการใหความชวยเหลือดานการลงทุนแตบางสวน (Provisional Capital
Participation) แกธนาคาร

5) โอนการจัดการบริหารงานของธนาคารทั้งหมดหรือแตบางสวนแกคูสัญญา
อ่ืน ๆ โดยทําเปนสัญญาแตงต้ังหรือสัญญาการดําเนินงานก็ได

6) เรียกใหธนาคารจัดทํารายงานการประเมินผลการพัฒนาระบบการดําเนิน
งานของธนาคาร

7) ทําการควบหรือรวมกิจการกับธนาคารอ่ืนๆ เปนตน
อยางไรก็ตาม เมื่อ IBR ทําการปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหแกธนาคารดังกลาว

เสร็จสิ้นแลว IBRA ตองทําการโอนธนาคารดังกลาวกับคืนให Bank Indonesia
2.1.2.6 การยุบเลิกของบรรษัทบริหารสินทรัพยประเทศอินโดนีเซีย (IBRA)

สํานักงานบริหารสินทรัพยของประเทศอินโดนีเซีย หรือ IBRA น้ัน อยูภายใต
การควบคุมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยตองทํารายงานการเงินและผลการดําเนินงาน
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และสําเนาถึงคณะกรรมการตรวจสอบทางการเงิน Financial
Sector Action Committee ทุกๆ 6 เดือน โดยมีกําหนดระยะเวลาเลิก IBRA เปนระยะเวลา 5 ป นับ
แตวันที่ประกาศฉบับที่ 17/1999 มีผลบังคับใช และเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว รัฐจะประกาศถึง
การสิ้นสุด/ถูกยกเลิก สินทรัพยทั้งหมดของ IBRA จะกลายเปนทรัพยสินของรัฐ

2.1.3 ประเทศมาเลเซีย25

ในป ค.ศ. 199826 ประเทศมาเลเซียไดจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพยขึ้น โดยใชชื่อวา
Pengurusan Danaharta National Berhad (Danaharta) มีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง เพื่อแกไขปญหา
ที่เกิดกับเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะปญหาที่เกิดกับสถาบันการเงิน ดังมีสาระสําคัญ ดังน้ี

25 แหลงเดิม. หนา 128.
26 Online. (2010, 20 มีนาคม). Malasia’s National Asset Management Company Available URL.

สืบคนเม่ือ 5 มีนาคม 2005, จาก http ://www.danaharta.comamy/leg/bg.html
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2.1.3.1 วัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยประเทศมาเลเซีย (Danaharta)
บริษัทบริหารสินทรัพยของประเทศมาเลเซียไดถูกจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค

ในการจัดต้ัง  ดังน้ี
1) ชวยเหลือสถาบันการเงินในการจําหนายจายโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
2) ชวยเหลือและสงเสริมภาคธุรกิจโดยเฉพาะกิจการที่ประสบปญหาภาวะทาง

การเงิน และ
3) สงเสริมการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยการเพิ่มสภาพคลองใหแก

ระบบการเงินในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขางตน Danaharta จะดําเนินการโดยวิธีการ
รูปแบบตางๆ ซึ่งรวมทั้งรับโอน และการจัดการสินทรัพย และหน้ีสิน ใหการสนับสนุนทางการเงิน
และการจําหนายจายโอนสินทรัพย และหน้ีสินที่ไดรับโอนมา ดังน้ัน Danaharta Act จึงไดกําหนด
อํานาจในการดําเนินการไว คือ

2.1.3.2 อํานาจในการดําเนินการบริษัทบริหารสินทรัพยประเทศมาเลเซีย (Danaharta)
นอกจากอํานาจในการดําเนินการตางๆ ทั่วไปตามที่ระบุในหนังสือบริคณหสนธิ

และขอบังคับและตามกฎหมาย Danaharta ยังมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ดังตอไปน้ี
1) ดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทบริหารสินทรัพย
2) รับโอนหรือไดมาซึ่งสินทรัพยและหน้ีสิน โดยวิธีการหรือรูปแบบใดๆ
3) จัดการ บริหาร ใหการสนับสนุนทางการเงิน รวมทั้งจําหนายจายโอนสินทรัพย

หรือหน้ีสินที่ไดรับมา
4) กระทําการอ่ืนใดที่เกี่ยวเน่ืองกับอํานาจที่ Danaharta มีอยูหรือจําเปนเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคของ Danaharta
2.1.3.3 การจัดตั้งของบริษัทบริหารสินทรัพยประเทศมาเลเซีย (Danaharta)

บริษัทบริหารสินทรัพยของประเทศมาเลเซียน้ี มีฐานะเปนนิติบุคคลประเภท
บริษัท (Corporation) ซึ่งจัดต้ังภายใตกฎหมายเกี่ยวกับบริษัท ค.ศ. 1965 (The Companies Act 1965)
และมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังคือ Pengurusan Danaharta National
Berhad Act 1998 โดยทุนในการจัดต้ังคือ Danaharta กระทรวงการคลังเขาซื้อและถือหุนทั้งหมด ซึ่ง
การถือหุนโดยกระทรวงการคลังน้ีมีลักษณะเดียวกับ บริษัท โฮลด้ิง คือกระทรวงการคลังมีสิทธิและ
อํานาจในฐานะผูถือหุนของ Danaharta ตามที่ระบุในหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของ
Danaharta เทาน้ัน นอกจากน้ี Danaharta ยังไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในรูปของการค้ํา
ประกัน โดยรัฐบาลออกหนังสือค้ําประกันตาม Section 14 ของ Financial Procedure Act 1957
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2.1.3.4 การบริหารงานบริษัทบริหารสินทรัพยประเทศมาเลเซีย (Danaharta)
บริษัทบริหารสินทรัพยของประเทศมาเลเซีย หรือ Danaharta น้ัน ทําการบริหาร

งานโดยมีคณะกรรมการที่มาจากการแตงต้ังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 9 คน ประกอบ
ดวย ประธาน (Non-executive Chairman) 1 คน กรรมการผู จัดการ (Managing Director) 1 คน
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐบาลกลาง 2 คน ตัวแทนจากภาคเอกชน 3 คน ตัวแทนจากชุมชนที่
ดูแลดานงานระหวางประเทศ (International Community) 2 คน

โดยคณะกรรมการมีหนาที่หลักในการรับผิดชอบ ดานนโยบายและการบริหาร
กิจการภายในและธุรกิจของ Danaharta นอกจากน้ีคณะกรรมการยังมีอํานาจหนาที่ตามที่ระบุไวใน
หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของ Danaharta คณะกรรมการน้ีจะทําการแตงต้ัง คณะกรรมการ
บริหารขึ้น โดยมีกรรมการผูจัดการดํารงตําแหนงเปนหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหาร (CEO) ของ
Danaharta และดูแลดานการบริหารงานทั่วไป นอกจากน้ีรัฐมนตรีวากระกระทรวงการคลังอาจ
แตงต้ังกรรมการคนใดๆ ใหดําเนินการตามที่จําเปนหรือเห็นสมควรเพื่อใหการดําเนินงานของ
Danaharta บรรลุวัตถุประสงค

ซึ่งหนาที่หลังของ บริษัทบริหารสินทรัพย Danaharta น้ีก็คือ การชวยเหลือ
สถาบันการเงินในการจําหนายจายโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ ดังน้ัน การโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
จึงเปนเร่ืองสําคัญที่มีการกําหนดหลักเกณฑไว ดังน้ี

2.1.3.5 หลักเกณฑการดําเนินการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทบริหาร
สินทรัพยประเทศมาเลเซีย (Danaharta)

ในการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ Danaharta ไดกําหนดประเภทของทรัพยสิน
และวิธีการโอนไวคือ

1) ประเภทของทรัพยสินที่ Danaharta สามารถรับซื้อหรือรับโอน ไดคือ
(1) สินเชื่อ (Credit Facility) หรือการใหเงินกูประเภทตางๆ และในรูปแบบ

ใดๆ ที่ไดทําหรือเกิดขึ้น ตามหลักการธนาคารของศาสนาอิสลาม (Islamic Banking Concepts)/การ
ค้ําประกันหน้ีของบุคคลใดๆ/การกระทําหรือธุรกรรมที่ธนาคารกลางแหงมาเลเซียอาจประกาศ
กําหนดใหถือเปนสินเชื่อ (Credit Facility) ตาม Banking and Financial Institution Act 1989

(2) ทรัพยสิน (Property) ทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
(3) ธุรกิจตางๆ
(4) กิจการตางๆ
(5) สิทธิประโยชน และหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพย

ประเภทตางๆ ที่กลาวขางตน
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2) วิธีการโอนสินทรัพยของ (Credit Facility)
ปกติการรับโอนเขาถือ หรือซื้อสินทรัพยจากผูโอน หรือผูขายจะขึ้นอยูกับ

ความสมัครใจของ Danaharta กับผูโอนหรือผูขายสินทรัพย อยางไรก็ตามการรับโอน เขาถือ หรือ
ซื้อขายสินทรัพยจากผูโอนหรือผูขายบางประเภท ไดแก นายหนา ผูจัดการกองทุน ที่ปรึกษาการลงทุน
ศูนยรับฝากหลักทรัพย เคลียร่ิงเฮาส ฯลฯ ซึ่งมีกฎหมายกําหนดโดยเฉพาะ จะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการหลักทรัพย (Securities Commission) กอน

ในการรับโอนหรือซื้อสินทรัพย Danaharta จะออกเอกสารใบรับรอง (Vesting
Certificate) ประทับตรา Danaharta ซึ่งเอกสารใบรับรองดังกลาวถือเปนหลักฐานวา Danaharta ได
เขาหรือหรับโอนสินทรัพยนับแตวันที่เขาถือหรือรับโอน (Vesting Date) ที่ระบุไวในเอกสาร
ใบรับรอง และสามารถใชยืนยันกับบุคคลใดๆ ไดเมื่อ Danaharta รับโอนหรือเขาถือสินทรัพยแลว
ผูขายหรือผูโอนสินทรัพยจะไดรับการปลดหน้ีหรือหนาที่ที่เกี่ยวกับสินทรัพย ซึ่งไดเปดเผยหรือแจง
เปนลายลักษณอักษรตอ Danaharta กอนวันที่ Danaharta จะเขาถือสินทรัพย (Disclosed Obligations)
และ Danaharta จะไดรับโอนสิทธิ (รวมทั้งสิทธิในหลักประกัน) และหนาที่ที่ไดมีการเปดเผย ซึ่ง
ผูขายหรือผูโอนสินทรัพยมีอยูตามกฎหมาย เอกสาร สัญญา หรือคําสั่งใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเน่ือง
กับสินทรัพยที่ไดรับโอนหรือซื้อมา

นอกจากน้ีการที่ Danaharta ไดรับโอน หรือซื้อสินทรัพยจะไมมีผลทําให
Danaharta ผูโอนหรือผูขายสินทรัพย หรือบุคคลใดๆ ตกเปนผูผิดหรือละเมิดสัญญาหรือขอตกลง
ใดๆ หรือทําใหบุคคลใดๆ มีสิทธิยกเลิกหรือแกไขขอสัญญาหรือขอตกลง หรือทําใหหน้ีที่เกี่ยวกับ
สินทรัพยถึงกําหนดชําระโดยพลัน หรือสามารถบังคับการปฏิบัติการชําระหน้ีแตกตางไปจากสิทธิ
ที่บุคคลดังกลาวมีอยูเดิม หรือทําให Danaharta ผูโอนหรือผูขายสินทรัพยหรือบุคคลใด  ๆผิดกฎหมาย
หรือสัญญาที่จํากัดหรือหามขาย จําหนายจายโอนสินทรัพย หรือเปดเผยขอมูล หรือทําใหผูค้ําประกัน
ไดรับการปลดหน้ี หรือเปนการยกเลิกหรือทําใหสัญญาหรือหลักประกันใดๆ สิ้นผล หรือเปนการ
ยกเลิก เลิก หรือ เปลี่ยนแปลงสิทธิ สิทธิประโยชน ลําดับแหงสิทธิ หรือขอยกเวนใดๆ ที่ผูโอนหรือ
ผูขายมีอยู ซึ่ง Danaharta ไดรับโอนหรือเขาถือสินทรัพยสิทธิจะยกขอตอสู หรือใชสิทธิที่มีอยูตอผู
โอนสินทรัพยหรือบุคคลใดๆ ในเร่ืองตอไปน้ีตอ Danaharta

(1) ขอตอสูเกี่ยวกับสิทธิในการหักกลบลบหน้ีหรือฟองแยง
(2) ขอตอสูเกี่ยวกับสวนไดเสียที่บุคคลใดๆ เคยมีอยูเกี่ยวกับสินทรัพย
(3) ขอตอสูเกี่ยวกับการฉอโกงกลฉอฉลความไมสมัครใจหรือการสําคัญผิด
(4) ขอตอสูเกี่ยวกับความผิดพลาดในขอกฎหมายหรือขอเท็จจริง
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(5) ขอตอสูเกี่ยวกับการผิดกฎหมายหรือไมมีผลทางกฎหมายหรือไมมีผล
ทางกฎหมายของสินทรัพยหรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพย

(6) ขอตอสูเกี่ยวกับเร่ืองการไมพิจารณาไตรตรองไมวาทั้งหมดหรือบาง
สวน

(7) ขอตอสูเกี่ยวกับความเขาใจในเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
หรือความสามารถของผูลงนามในเอกสารหรือสัญญา

(8) ขอตอสูเกี่ยวกับขอผิดพลาดหรือขาดตกบกพรองของเอกสารแสดง
ขอมูลรายละเอียดของหน้ีเกี่ยวกับสินทรัพยที่ออกโดยผูโอนหรือผูขายสินทรัพยหรือบุคคลอ่ืน

เวนแต ขอตอสูหรือสิทธิเรียกรองดังกลาวจะไดเปดเผย หรือแจงเปนลาย
ลักษณอักษรตอ Danaharta กอนวันที่ Danaharta จะรับโอนหรือเขาถือสินทรัพย (Disclosed Claim)

ทั้งน้ีบุคคลซึ่งไมอาจยกขอตอสูหรือใชสิทธิเรียกรองตอ Danaharta ดังกลาว
ขางตน จะตองไปดําเนินการเรียกรองคาเสียหายจากผูขายหรือผูโอนสินทรัพยเองโดยตรง นอกจาก
น้ี มีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและคาธรรมเนียมเฉพาะเกี่ยวกับการรับโอนหรือเขาถือสินทรัพย
ประเภทที่ดินและสิทธิที่เกี่ยวกับที่ดินเพิ่มเติม โดยจะแตกตางกันในแตละพื้นที่ของรัฐที่ที่ดินต้ังอยู
ในเขตดวย

2.1.3.6 การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพบริษัทบริหารสินทรัพยประเทศมาเลเซีย
(Danaharta)

ในการจัดการสินทรัพยและหน้ีสิน จะมีการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบดูแล
(Oversight Committee) ซึ่งประประกอบดวยตัวแทนจากกระทรวงการคลังธนาคารกลางแหงมาเลเซีย
และคณะกรรมการหลักทรัพยอยางละ 1 คน เพื่อทําหนาที่หลัก คือ

1) อนุมัติการแตงต้ังผูบริหารพิเศษ (Special Administration)
2) อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
3) อนุมัติขอเสนอแนะและคําปรึกษาของ Danaharta เกี่ยวกับการขยายเวลาหรือ

การยกเลิกการพักชําระหน้ี (Moratorium)
4) อนุมัติขอเสนอแนะและคําปรึกษาของ Danaharta เกี่ยวกับการยกเลิกการแตงต้ัง

ผูบริหารพิเศษ
โดยคําชี้ขาดหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบดูแล ถือเปนที่สุดและ

มีผลผูกพัน และไมอยูภายใตการพิจารณาหรือเพิกถอนของศาล
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เพื่อความชัดเจนในการจัดการและบริหารสินทรัพยที่ Danaharta ไดรับโอนหรือ
เขาถือ มีการกําหนดนิยามของ “บุคคลที่ไดรับผลกระทบ” (Affected Person) ที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
ที่ Danaharta ไดรับโอน ซื้อ หรือเขาถือ โดยใหมีความหมาย ดังน้ี

“บุคคลที่ไดรับผลกระทบ” หมายถึง บริษัทใดๆ ซึ่งมีหนาที่หรือความรับผิดชอบ
ภายใตสินเชื่อใดๆ ตอ Danaharta หรือบริษัทลูกของ Danaharta (“บุคคลที่ไดรับผลกระทบชั้นตน”
หรือ Primary Affected Person) ซึ่งถือเปนลูกหน้ีชั้นตนที่เกี่ยวกับสินทรัพยที่ Danaharta ไดรับโอน
ซื้อ หรือเขาถือ รวมถึงบริษัทลูกของบุคคลที่ไดรับผลกระทบชั้นตน และบริษัทใดๆ ที่ไดให
หลักประกันความรับผิดหรือการปฏิบัติตามหนาที่ของบุคคลใดๆ ตอ Danaharta หรือบริษัทลูกของ
Danaharta และบริษัทใดๆ ซึ่งหุนทุนในบริษัทอยางนอย 2% ไดถูกจํานําหรือใหไวเปนหลักประกัน
ความรับผิดหรือการปฏิบัติตามหนาที่ของบุคคลใดๆ ตอ Danaharta หรือบริษัทลูกของ Danaharta

หลักจากที่ Danaharta ไดรับโอนหรือเขาถือสินทรัพยคณะกรรมการหรือผูถือ
หุนเสียงขางมากของบุคคล ที่ไดรับผลกระทบอาจขอตอคณะกรรมการตรวจสอบดูแล โดยผานทาง
Danaharta หรือ Danaharta อาจรองขอตอคณะกรรมการตรวจสอบดูแลเพื่อใหมีการแตงต้ังผูบริหาร
พิเศษของบุคคล ที่ไดรับผลกระทบหากเห็นวาบุคคลที่ไดรับผลกระทบ ไมสามารถหรือมีความ
เปนไปไดวาจะไมสามารถชําระหน้ีสินของตน หรือไมสามารถหรือมีความเปนไปไดวาจะไม
สามารถปฏิบัติการชําระหน้ีหรือขอผูกพันที่มีตอเจาหน้ีทั้งหลายของบุคคลที่ไดรับผลกระทบ

เมื่อ Danaharta เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบดูแล ไมวาเน่ืองจากไดรับการ
รองขอจากบุคคลที่ไดรับผลกระทบหรือเห็นสมควรเอง ใหแตงต้ังผูบริหารพิเศษเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบดูแล นอกจากน้ีหาก Danaharta เห็นสมควรและคณะกรรมการตรวจสอบพิเศษดูแล
อนุมัติ Danaharta อาจแตงต้ังผูบริหารพิเศษหรือแตงต้ัง ผูบริหารพิเศษคนใหม เพื่อทําหนาที่แทน
ผูบริหารพิเศษคนเดิมได

2.1.3.7 วิธีการปรับโครงสรางหน้ีบริษัทบริหารสินทรัพยประเทศมาเลเซีย (Danaharta)
หลังจากที่ไดรับการแตงต้ัง ผูบริหารพิเศษจะตองเตรียมดําเนินการ เพื่อจัดการ

และบริหารบุคคลที่ไดรับผลกระทบโดยเร็วที่สุดโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี
1) จัดเตรียมและเสนอแผนการจัดการและบริหารบุคคลที่ไดรับผลกระทบตอ

Danaharta
2) เมื่อไดรับขอเสนอแผน Danaharta จะพิจารณาแผน โดยมีที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่ง Danaharta แตงต้ังขึ้นตามกฎหมายเปนที่ปรึกษาและใหคําเสนอแนะ ทั้งน้ีที่ปรึกษาทางการ
เงินจะตองจัดทํารายการ (Report) เกี่ยวกับความเหมาะสมของแผน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
เจาหน้ีทั้งหลาย และผูถือหุนของบุคคลที่ไดรับผลกระทบเพื่อเสนอตอ Danaharta
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3) หลังจาก Danaharta พิจารณาเห็นชอบขอเสนอแผนของผูบริหารพิเศษแลว
Danaharta จะตองสงขอเสนอแผน และรายงานของที่ปรึกษาทางการเงิน ใหแกบุคคลที่ไดรับผล
กระทบและเจาหน้ีมีประกันพิจารณา รวมทั้งสงหนังสือเรียกประชุมถึงเจาหน้ีมีประกันของบุคคลที่
ไดรับผลกระทบลวงหนา เพื่อประชุมเจาหน้ีมีประกันในการอนุมัติหรือปฏิเสธขอเสนอแผนที่
ผูบริหารพิเศษจัดทําขึ้น

4) ในกรณีที่เสียงขางมากของเจาหน้ีมีประกันเจาประชุมเจาหน้ีลงมติอนุมัติ
ขอเสนอแผน ขอเสนอแผนดังกลาวจะใชเปนแผนการจัดการและบริหารบุคคลที่ไดรับผลกระทบ
ตอไป  โดยแผนดังกลาวจะมีผลผูกพันบุคคลที่ไดรับผลกระทบรวมทั้งกรรมการและผูถือหุนของ
บุคคลที่ไดรับผลกระทบ

ในการดําเนินการตามแผน ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหน้ีมี
ประกัน ผูบริหารพิเศษมีอํานาจจัดการบริหารบุคคลที่ไดรับผลกระทบโดยวิธีการตางๆ ตามที่ระบุไว
ในแผน ซึ่งรวมทั้งวิธีการใดวิธีการหน่ึง ดังตอไปน้ี คือ

วิธีที่ 1 เจรจาและประนีประนอมหน้ีระหวางบุคคลที่ไดรับผลกระทบกับ
เจาหน้ีทั้งหมดหรือบางราย ผูถือหุนของบุคคลที่ไดรับผลกระทบ และลูกหน้ีของบุคคลที่ไดรับ
ผลกระทบ

วิธีที่ 2 เพิ่มทุน ลดทุน หรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนของบุคคลที่
ไดรับผลกระทบ

วิธีที่ 3 ขายทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวนของบุคคลที่ไดรับผลกระทบ
วิธีที่ 4 โอนหุน สินทรัพย หน้ีสิน หนาที่ และความรับผิดทุกประเภทหรือ

ประเภทใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนของบุคคลหรือบริษัทอ่ืน
วิธีที่ 5 ฟองรองหรือตอสูคดีที่เกี่ยวกับบุคคลที่ไดรับผลกระทบที่อยูระหวาง

กระบวนการพิจารณา
วิธีที่ 6 ชําระบัญชีของบุคคลที่ไดรับผลกระทบโดยไมจําตองเลิกกิจการ
วิธีที่ 7 ปรับโครงสราง ควบคุมกิจการ หรือการทําการอ่ืนๆ เกี่ยวกับบุคคลที่

ไดรับผลกระทบตามที่จําเปน เพื่อปฏิบัติตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหน้ีมี
ประกัน

ผูบริหารพิเศษของบุคคลที่ไดรับผลกระทบจะมีอํานาจ จัดการ และบริหาร
บุคคลที่ไดรับผลกระทบนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบดูแล และจะพนจาก
ตําแหนงเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบดูแล โดยคําแนะนําของ Danaharta มีคําสั่งใหยกเลิกการ
แตงต้ังและ/หรือถอดถอนจากตําแหนง
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2.1.3.8 การขายสินทรัพย27 ของบริษัทบริหารสินทรัพยประเทศมาเลเซีย (Danaharta)
ในการดําเนินการของบริหารสินทรัพย Danaharta น้ัน การขายสินทรัพยก็ถือ

ภารกิจหน่ึงที่ Danaharta ตองกระทําในการแกไขปญหาที่เกิดกับสถาบันการเงินในการลดภาระหน้ี
เสียที่เกิดขึ้น หากลูกหน้ีของสถาบันการเงินน้ันไมสามารถชําระหน้ีใหตอไปไดโดยพระราชบัญญัติ
Danaharta ป ค.ศ. 1998 ประกอบดวยระเบียบขอบังคับที่ 15 พระราชบัญญัติที่ดินแหงชาติ ป ค.ศ. 1965
(Fifteenth Schedule, NLC) ไดใหอํานาจแก Danaharta สามารถทําการจําหนายทรัพยสินตางๆ
รวมถึงทรัพยที่เปนหลักประกันไดภายในกําหนดหน่ึงเดือน นับแตวันที่มีจดหมายบอกกลาวการ
จําหนายน้ันไปยังลูกหน้ีหรือเจาของทรัพยสินน้ันแลว โดยการจําหนายน้ีตองเปนการจําหนายใน
รูปแบบที่เปดโอกาสใหสาธารณชนสามารถเขาทําการเสนอซื้อโดยวิธีการประมูลสูราคาได

2.1.3.9 การยุบเลิกบริษัทบริหารสินทรัพยประเทศมาเลเซีย (Danaharta)
บริษัทบริหารสินทรัพยของประเทศมาเลเซียไดกําหนดใหระยะเวลาเลิก

Danaharta อยูภายใตอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หากในเวลาใดๆ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเห็นวาการดําเนินการของ Danaharta
ตามกฎหมายจัดต้ัง Danaharta ไมมีความจําเปนอีกตอไป รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจ
สั่งใหคณะกรรมการของ Danaharta เรียกประชุมผูถือหุนเพื่อชําระบัญชีและเลิกกิจการ Danaharta
ได

หลังจากที่คณะกรรมการ Danaharta มีมติใหเลิกกิจการของ Danaharta รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังจะตองตีพิมพการยกเลิกกฎหมายจัดต้ัง Danaharta พรอมทั้งคําสั่งที่เกี่ยวกับ
ผลของการยกเลิก กฎหมาย รวมทั้งการโอนทรัพยสินหรือจัดการใดๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในราช
กิจจานุเบกษา

จากการศึกษารายละเอียดของบรรษัทบริหารสินทรัพยในประเทศตางๆ ที่กลาว
มาขางตนแลว จะพบวาบรรษัทบริหารสินทรัพยสวนใหญถึงแมลักษณะ หรือสถานะ ในการจัดต้ัง
จะไมเหมือนกัน แตวัตถุประสงคในการจัดต้ังน้ันเหมือนกัน อีกทั้งมีรูปแบบในการดําเนินงานที่
คลายกัน รวมถึงอํานาจในการจําหนายสินทรัพยที่เปนหลักประกันน้ัน สวนใหญก็จะกําหนดให
อํานาจแกบรรษัทบริหารสินทรัพยสามารถดําเนินการจําหนายไดเองโดยไมตองผานองคกรทางการ
ศาล ทั้งน้ีอาจเปนเพราะปญหาแหงหน้ีบรรษัทบริหารสินทรัพยรับเขามาดําเนินการจัดการน้ันเปน
ปญหาที่จะตองมีการเรงรัดแกไข เพื่อใหภาระแหงหน้ีน้ันสิ้นสุดโดยเร็วที่สุด การบังคับชําระหน้ีเอา

27 Online. (2010, 20 มีนาคม). Publications Malaysia’s National Asset Management Company.
สืบคนเม่ือ 1 มีนาคม 2007, จาก http :// www.danaharta. com.my/pubs/index.html
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จากหลักประกันไมวาจะเปนสัญญาจํานอง หรือสัญญาจํานํา กฎหมายจึงใหสิทธิ แกบรรษัทบริหาร
สินทรัพยสามารถทําการจําหนายไดโดยลําพัง แตอยางไรก็ตาม การจําหนายน้ีกฎหมายไดบังคับให
ทําการขายทอดตลาด ซึ่งอาจจะเปนเหตุเพื่อใหทรัพยน้ันสามารถจําหนายไดเ ร็วและไดราคาสูงสุด
อยางแทจริง ดังน้ัน จึงทําใหเห็นวากระบวนการบังคับหลักประกันโดยไมตองผานศาลน้ีจึงถือวา
เปนอีกวิธีหน่ึงในการบังคับชําระหน้ีเอาจากหลักประกันที่นานาประเทศยอมรับ เชนกัน

2.2 บริษัทบริหารสินทรัพยประเทศไทย
บริษัทบริหารสินทรัพยในประเทศไทย ปจจุบันดําเนินการอยูมีดังน้ี
1) บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด
2) บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงศรีอยุธยา จํากัด
3) บริษัทบริหารสินทรัพยจตุจักร จํากัด
4) บริษัทบริหารสินทรัพยทวี จํากัด
5) บริษัทบริหารสินทรัพยไทยบังคับและติดตามสินทรัพย จํากัด
6) บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
7) บริษัทบริหารสินทรัพยพาลาภ จํากัด
8) บริษัทบริหารสินทรัพยแมกซ จํากัด
9) บริษัทบริหารสินทรัพยรัชโยธิน จํากัด
10) บริษัทบริหารสินทรัพยสตาร จํากัด
11) บริษัทบริหารสินทรัพยสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด
12) บริษัทบริหารสินทรัพยสาทร จํากัด
13) บริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด
14) บริษัทบริหารสินทรัพยสุโขทัย จํากัด
15) บริษัทบริหารสินทรัพยอัลฟาแคปปตอล จํากัด
16) บริษัทบริหารสินทรัพยอินเตอร แคปปตอล อลิอันซ จํากัด
17) บริษัทบริหารสินทรัพยเอแคป จํากัด
18) บริษัทบริหารสินทรัพยเอ็น เอฟ เอส จํากัด

2.2.1 หลักเกณฑการรับโอนสินทรัพย
หลักการและแนวปฏิบัติบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) มีวัตถุประสงคในการ

บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย โดยการปรับ
โครงสรางหน้ีหรือปรับโครงสรางกิจการ การบังคับและจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันหรือ
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การใชมาตรการอ่ืนใด เพื่อประโยชนแกการฟนฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศโดยคํานึง
ถึงหลังการดังตอไปน้ี

1) เพื่อใหเกิดมูลคาและผลตอบแทนสูงสุดตอสวนรวมและมีภาระและสวนสูญเสียตอ
ภาครัฐและผูเสียภาษีนอยที่สุด

2) สามารถชวยฟนฟูกิจการของลูกหน้ี และทําใหลูกหน้ีสามารถดําเนินธุรกิจไดอยาง
ตอเน่ือง

3) สามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกฎหมายและ
ทรัพยากรที่เอ้ืออํานวยใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยกระทําได

4) ดําเนินการดวยความโปรงใส มีการปฏิบัติที่เทาเทียมและยุติธรรมตอผูที่เกี่ยวของทุก
ฝาย ใหพนักงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือผูบริหารสินทรัพยที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารจัดทําความเห็นเบื้องตน และขอเสนอแนะในการดําเนินการกับสินทรัพยดอย
คุณภาพเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาวาสมควรจะดําเนินปรับโครงสรางหน้ี หรือปรับ
โครงสรางกิจการหรือบังคับและจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน รวมทั้งใชสิทธิทางศาลเพื่อ
ดําเนินการกับสินทรัพยดอยคุณภาพอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ ในเบื้องตนบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะดําเนินการกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับ
โอนมาดังตอไปน้ี

(1) สินทรัพยดอยคุณภาพที่ยังคงดําเนินกิจการอยูใหพิจารณาดําเนินการโดยการ
ปรับโครงสรางหน้ีหรือปรับโครงสรางกิจการ

(2) สินทรัพยดอยคุณภาพที่ปดกิจการเปนการถาวร ใหพิจารณาดําเนินการโดยการ
บังคับและจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน

(3) สินทรัพยดอยคุณภาพที่ยังไมทราบสถานะที่ชัดเจนหรือที่ปดกิจการเปนการ
ชั่วคราว ใหพิจารณาเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่รอความชัดเจนในการดําเนินการขั้นตอนตอไป

ทั้งน้ีบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจพิจารณาใชสิทธิทางศาลกับสินทรัพยดอยคุณภาพ
ขางตนในกรณีที่อยูระหวางการพิจารณาคดีในศาลบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจพิจารณาสวมสิทธิ
เปนคูความหรือเจาหน้ี ตามคําพิพากษาแลวแตกรณีไป กรณีสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีเจาหน้ีราย
เดียว ใหมีการกํากับดูแลเปนกองสินทรัพยตามสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย โดย
คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายใหผูบริหารอาจมอบหมายใหผูบริหารสินทรัพยเปนผูโอนหรือ
บุคคลอ่ืน เปนผูพิจารณาและจัดทําความเห็นเกี่ยวกับสถานะเบื้องตน และขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการ และจัดทํารายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหคณะกรรมการบริหารกําหนดแนวทางการดําเนินการกับกองสินทรัพยน้ัน
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กรณีสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีเจาหน้ีสองรายขึ้นไปใหมีการกํากับดูแลเปนรายสินทรัพย
โดยคณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายใหผูบริหารสินทรัพยที่เปนผูโอนที่มีมูลหน้ีมากที่สุดหรือ
ผูโอนรายใดรายหน่ึงที่เหมาะสม หรือบุคคลอ่ืนเปนผูพิจารณาและจัดทําความเห็นเกี่ยวกับสถานะ
เบื้องตน และขอเสนอนะในการดําเนินการและจัดทํารายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบภายใน
สามสิบวันนับจากวันที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพิจารณากําหนดแนวทางการ
ดําเนินการกับรายสินทรัพยน้ัน

ทั้งหน้ี คณะกรรมการบริหารอาจจะวาจางที่ปรึกาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทําแผนปรับ
โครงสรางหน้ี หรือปรับโครงสรางกิจการรวมกับผูบริหารสินทรัพยสําหรับลูกหน้ีรายที่มีความ
ซับซอนได

หลักการในการบังคับหลักประกันและการดําเนินการกับทรัพยสิน บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย มีหลักการในการบังคับทรัพยสินที่เปนหลักประกันกับลูกหน้ีไมใหความรวมมือ
หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางที่ไมสุจริต ลูกหน้ีไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขของแผนปรับโครงสรางหน้ีหรือปรับโครงสรางกิจการ ลูกหน้ีปดกิจการ หรือคณะกรรมการ
บริหารเห็นวากิจการของลูกหน้ีไมสามารถดําเนินตอไปได คณะกรรมการบริหารอาจเลือกใชวิธีรับ
โอนทรัพยสินเพื่อรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี ผูค้ําประกัน ผูที่เกี่ยวของ หรือบุคคลอ่ืนบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยมีหลักการดําเนินการกับทรัพยสินที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยบังคับหลักประกัน
โดยการจําหนายทรัพยดวยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนใดที่คณะกรรมการ บริหารเห็นวา
เหมาะสมโดยจะดําเนินการจําหนายอยางเปดเผยและโปรงใส การรับโอนทรัพยสินแทนการ
จําหนายในราคาไมนอยกวาราคาที่พึงไดรับจากการขายทอดตลาดทั้งน้ี เพื่อใหไดมูลคาสูงสุด และ
เปนประโยชนกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย และผูที่เกี่ยวของมากที่สุด บรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยมีหลักการในการดําเนินการกับทรัพยสินที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยรับโอนจากการบังคับ
หลักประกันหรือจากความยินยอมของลูกหน้ีผูค้ําประกัน หรือผูที่เกี่ยวของ โดยการขายทอดตลาด
หรือวิธีการอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นวาเหมาะสม การพัฒนาทรัพยสินที่รับโอนมากอนนํา
ออกจําหนาย การหาผูรวมทุน การวาจางผูเชี่ยวชาญเขาบริหาร การควบหรือรวมกิจการ เพื่อเพิ่มมูลคา
ทรัพยสินใหมากที่สุดกอนนําออกจําหนาย การใหเชาทรัพยสินที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยรับ
โอนมาเพื่อใหประโยชนสูงสุดในระหวางการพิจารณาดําเนินการจัดการทรัพยสิน

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับลูกหน้ี คือ ลูกหน้ีตองเปดเผย
สถานะทางการเงินที่แทจริง ลูกหน้ีตองนําเสนอแผนธุรกิจที่ชัดเจนภายใตสมมติฐานที่เหมาะสม
ตองมีความสามารถในการชําระหน้ีและใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ยินยอมใหขายหรือรับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหน้ี สําหรับทรัพยสินที่ไมจําเปนตอการดําเนินการ
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ลูกหน้ีจะไมกระทําการใหกูยืม การกอหน้ี หรือการกอภาระผูกพันเพิ่มเติมใดๆ แกหลักประกันหรือ
ทรัพยสินของลูกหน้ี การจําหนายจายโอนทรัพยสินของลูกหน้ี การเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงผูถือ
หุน หรือขายหุนใหกับบุคคลภายนอก การลงทุน หรือการขยายธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลัก (Non-Cord
Asset) ของลูกหน้ี การกระทําอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริหารอาจกําหนดเพิ่มเติม เวนแตไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ลูกหน้ีตองใหความรวมมือกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยหรือ
บุคคลที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยมอบหมายในการติดตามสอบทานการรับ การจายเงินและ
ติดตามการดําเนินงาน สวนลูกหน้ีที่ไมใหความรวมมือกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือมี
เจตนาไมสุจริต หรือในกรณีที่การปรับโครงสรางหน้ีหรือปรับโครงสรางกิจการลมเหลว บรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยจะดําเนินการโดยใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ตามที่เห็นสมควร

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับผูค้ําประกัน โดยผูค้ําประกัน
ยังคงมีความรับผิดชอบจนกวาลูกหน้ีจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น ผูค้ําประกันหลุดพนจากหน้ี เมื่อลูกหน้ีได
ผอนชําระหน้ีตามแผนปรับโครงสรางหน้ี ถาในขณะใดขณะหน่ึงลูกหน้ีไดใหหลักประกันตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแลว ผูค้ําประกันจะหลุดพนจากหน้ี เมื่อลูกหน้ีไดมีการชําระหน้ี
บางสวน และลูกหน้ีไมมีทรัพยอ่ืนใดที่จะนํามาชําระหน้ีไดอีกและผูค้ําประกันไดยอมชําระหน้ีสวน
ที่เหลือไมนอยกวาสองในสามหรือจํานวนที่นอยกวาน้ันตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด ผูค้ํา
ประกันที่ไมใหความรวมมือกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือมีเจตนาไมสุจริต หรือไมกรณีที่
การปรับโครงสรางหน้ีหรือปรับโครงสรางกิจการลมเหลว บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะดําเนิน
โดยใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามที่เห็นควร

2.2.2 อํานาจหนาท่ีของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ทรัพยสินที่คณะกรรมการบริหารจะรับเปนหลักประกันเพิ่มเติมขางตน ตองปราศจาก

ภาระผูกพันใดๆ และเจาของกรรมสิทธิ์มีหนังสือยินยอมจดทะเบียนจํานองหรือยินยอมจํานําใหแก
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เพื่อเปนหลักประกันเพิ่มเติม และเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่
นํามาเปนหลักประกันเพิ่มเติมใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จะตองทําหนังสือค้ําประกัน
มูลหน้ีเทากับมูลคาของทรัพยสินที่มาเปนหลักประกันเพิ่มเติมจนกวาลูกหน้ีไดชําระหน้ีตามมูลหน้ี
ดังกลาวเสร็จสิ้น หรือจําหนายหลักประกันเพิ่มเติมดังลาวเรียบรอยแลว ทรัพยสินที่คณะกรรมการ
บริหารจะรับเปนหลักประกันเพิ่มเติมจะตองมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนหน้ีคางชําระหมดตามแผน
ปรับโครงสรางหน้ีของลูกหน้ีในเวลาที่ลูกหน้ีไดใหหลักประกันเพิ่มเติมแกบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยการประเมินราคาหลักประกันเพิ่มเติมจะตองทําการประเมินตามประกาศคณะกรรมการบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ี และ
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ลูกหน้ีจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการประเมินราคาหลักประกันเพิ่มเติมน้ัน ถาลูกหน้ีได
ชําระหน้ีตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีแลวบางสวน และลูกหน้ีไมมีทรัพยสินอ่ืนใดที่จะนํามาชําระ
หน้ีไดอีก หากผูค้ําประกันไดยอมตนชําระหน้ีในสวนที่เหลือไมนอยกวาสองในสามหรือในจํานวน
ที่นอยกวาน้ันตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด ลูกหน้ีและผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจากหน้ี
น้ัน ในการยอมชําระหน้ีขางตน หากผูค้ําประกันนําทรัพยสินมาโอนชําระหน้ี ราคาของทรัพยสิน
จะตองมีมูลคาไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหน้ีสวนที่เหลือ การประเมินราคาทรัพยสิน
ดังกลาวใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เร่ืองหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ี และลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันจะตองเปนผูรับผิดชอ
คาใชจายในการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาดําเนินการเพื่อ
ยื่นคํารองตอศาลเพื่อสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหน้ี หรือผูค้ําประกันไดในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดังตอไปน้ี

1) เมื่อลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันไมใหความรวมมือกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ใน
การปรับโครงสรางหน้ีตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด โดยที่ตนอยูในฐานะที่ดําเนินการได
ดังน้ี

(1) ไดรับหนังสือจากกรรมการผูจัดการในการแจงความประสงคใหติดตอบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยเกี่ยวกับการปรับโครงสรางหน้ีไมวาจะอยูในขั้นตอนใดไมนอยกวาสองคร้ัง
และลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันไมติดตอกลับมายังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือ

(2) กําหนดใหลูกหน้ีเสนอแผนปรับโครงสรางหน้ีภายในเวลาที่กรรมการผูจัดการ
กําหนดและลูกหน้ีไมเสนอแผนปรับโครงสรางหน้ีมาภายในเวลาที่กําหนด โดยไมแจงเหตุขัดของ
เปนหนังสือแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือ

(3) กําหนดใหเสนอแผนปรับโครงสรางหน้ีภายในเวลาที่กรรมการผูจัดการกําหนด
แตถากรรมการผูจัดการเห็นวามีรายละเอียดของแผนปรับโครงสรางหน้ีไมชัดเจน หรือไมเพียงพอ
ในการปรับโครงสรางหน้ีและใหลูกหน้ีแกไขเพิ่มเติมแผนปรับโครงสรางหน้ี แตลูกหน้ีไมแกไข
เพิ่มเติมแผนปรับโครงสรางหน้ีมาภายในเวลาที่กําหนด โดยไมแจงเหตุขัดของเปนหนังสือแก
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

(4) การกระทําอันแสดงใหเห็นวาเปนการไมยินยอมหรือประวิงเวลาโดยไมมีเหตุ
อันควรในการลงนามในสัญญาปรับโครงสรางหน้ีกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือ

(5) การกระทําอันแสดงใหเห็นวาผิดสัญญาปรับโครงสรงหน้ีหรือไมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาปรับโครงสรางหน้ี หรือคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือ
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(6) การกระทําอ่ืนใดที่แสดงใหเห็นวาลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันไมใหความรวมมือกับ
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยในการปรับโครงสรางหน้ี

2) กระทําการอันเปนการยักยายถายเทหรือปดบังซอนเรนทรัพยสินของตนหรือมี
พฤติกรรมที่สอไปในทางที่ไมสุจริต ดังน้ี

(1) โอนทรัพยสินหรือสิทธิจัดการทรัพยสินของตนใหแกบุคคลอ่ืนไมวาไดกระทํา
การน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร

(2) โอนหรือสงมอบทรัพยสินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวงหรือโดยการฉอ
ฉลไมวาไดกระทําการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร หรือ

(3) โอนทรัพยสินของตน หรือกอใหเกิดทรัพยสิทธิอยางหน่ึงอยางใดขึ้นเหนือ
ทรัพยสินน้ัน ซึ่งถือวาเปนการใหเปรียบเจาหน้ีรายอ่ืน ไมวาไดกระทําการน้ันในหรือนอกราช
อาณาจักรหรือ

(4) ยักยายทรัพยสินไปใหพนจากการบังคับหลักประกันหรือยอมตนใหตองคํา
พิพากษาซึ่งบังคับใหชําระเงินซึ่งตนไมควรตงอชําระเพื่อประวิงการชําระหน้ีหรือมิใหเจาหน้ีไดรับ
ชําระหน้ี  หรือ

(5) การกระทําอ่ืนใดที่อันแสดงใหเห็นวาลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันมีการกระทําอัน
แสดงใหเหนวายักยายถายเทหรือปดบังซอนเรนทรัพยสินของตน หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทาง
ที่ไมสุจริต

การปรับโครงสรางกิจการสินทรัพยดอยคุณภาพที่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณา
ใหทําการปรับโครงสรางกิจการเพื่อใหการดําเนินกิจการของลูกหน้ีมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่ งขึ้น ใน
กรณีลูกหน้ีเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือหางหุนสวนนิติบุคคล ไมวาจะมีบุคคลเปน
ผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตามและบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปนเจาหน้ีในจํานวนเกินกวารอยละ
หาสิบของมูลหน้ีทั้งหมดของลูกน้ีที่ปรากฎในงบดุลหลังสุดที่ลูกหน้ียื่นตอนายทะเบียนและมี
หลักฐานเบื้องตนแสดงวากิจการของลูกหน้ีอยูในฐานที่จะดําเนินการตอไปไดหรือการดําเนินกิจการ
ตอไปจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยลูกหน้ีใหความยิยอมหรือแสดงความ
จํานงเปนหนังสือใหมีการปรับโครงสรางกิจการ ตามแบบที่กรรมการผูจัดการกําหนดโดยยินยอมรับ
พันธะตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ในการปรับโครงสรางกิจการ คณะกรรมการ
บริหารมีอํานาจดําเนินการ ควบหรือรวมกิจการของลูกหน้ี เพื่อประโยชนในการประกอบกิจการ
ของลูกหน้ี ยุบเลิกกิจการบางสวนของลูกหน้ี ดําเนินการเพื่อใหเจาหน้ีอ่ืนของลูกหน้ีซึ่งเขารวมใน
การปรับโครงสรางกิจการของลูกหน้ีไดรับชําระหน้ีและดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการให
ความเห็นชอบ
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การควบกิจการหรือการรวมกิจการอาจดําเนินการโดยนิติบุคคลอ่ืนที่ลูกหน้ีของ
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะควบหรือรวม ตองมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงกวาลูกหน้ีหรือมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  หรือมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีกวาซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกหน้ีและ
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เมื่อเปรียบเทียบระหวางการดําเนินกิจการของลูกหน้ี หากปรับโครงสราง
หน้ีกับการควบหรือรวมกิจการแลว การควบหรือรวมกิจการทําใหกิจการมีความสามารถในการ
แขงขันเพิ่มขึ้น หรือทําใหตนทุนการผลิตและการดําเนินงานลดลง ในกรณีที่เห็นวาหากควบหรือ
รวมกิจการแลวจะทําใหกิจการน้ันมีสัดสวนมูลคาตลาดซึ่งอาจทําใหมีผลกระทบอยางสําคัญตอการ
แขงขันโดยเสรี ประโยชนของผูบริโภคหรือการพัฒนาภาคการผลิตที่เกี่ยวของ ผูจัดทําแผนจะตอง
ทําการศึกาผลกระทบดังกลาว และกลไกในการปองกันการผูกขาดและคุมครองผูบริโภค โดยระบุ
ในแผนปรับโครงสรางกิจการเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา และนําเสนอแผนดังกลาวตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวดําเนินการตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด การเขา
รวมกิจการกับบุคคลอ่ืนหรือถือหุนในบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือหางหุนสวนนิติบุคคล
คณะกรรมการบริหารอาจดําเนินการเพื่อจัดการผลประโยชนของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอัน
จะชวยในการเพิ่มมูลคาและเปนประโยชนในการจัดการทรัพยสินรอการจําหนายของบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยทั้งน้ี การเขารวมกิจการกับบุคคลใดๆ จะตองมีวัตถุประสงคในการเขารวมทุน
อยางชัดเจน การแปลงน้ีเปนตองเปนไปตามเงื่อนไขที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือผูจัดทําแผนให
ความเห็นวากิจการของลูกหน้ีมีความสามารถในการดํารงอยูตอไปไดดี ยินยอมแปลงหน้ีเปนทุนใน
กรณีที่ลูกหน้ีไดทําการลดทุนเพื่อรับรูสวนขาดทุนสะสมเรียบรอยแลวเทาน้ัน ทั้งน้ีเวนแตกรณีที่
ลูกหน้ีมีเหตุจําเปนที่ไมสามารถลดทุนได เชน ไมมีการขาดทุนสะสม หรือถูกจํากัดสิทธิในการลด
ทุนตามขอผูกพันกับผูรวมทุนใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติเปนรายกรณี หลังจากมีการ
แปลงหน้ีเปนทุนแลว บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะเปนผูถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาของทุน
จดทะเบียนและชําระแลวของลูกหน้ี ทั้งน้ี เพื่อการกับดูแลลูกหน้ีใหดําเนินการตามแผนในกรณี
ปรับโครงสรางกิจการ ยินยอมแปลงหน้ีเปนทุนในราคาไมเกินราคาตามมูลคาทางธุรกิจ ทั้งน้ีราคา
ดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาที่ตราไว (Par Value)

คณะกรรมการบริหารอาจดําเนินการกับหุนที่แปลงหน้ีเปนทุนไดโดยการจําหนาย
หุนดังกลาวใหแก ลูกหน้ี เจาหน้ี ผูค้ําประกัน ผูที่เกี่ยของ หรือบุคคลอ่ืนทั้งในหรือนอกตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในแผนจะตองระบุผูมีสิทธิซื้อคืน ราคาขายและเงื่อนไขตางๆ ไว
อยางชัดเจน ทยอยใหหุนหรือตราสารทุนที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดจากการแปลงหน้ีเปน
ทุนแกลูกหน้ีหรือผูบริหารของลูกหน้ีในกรณีที่ลูกหน้ีหรือผูบริหารของลูกหน้ีสามารถดําเนินการได
ตามแผน เมื่อเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในการบริหารแผนมิไดเกิดขึ้นตามที่กําหนดไว หรือการ
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บริหารแผนตอไปจะทําใหเกิดหน้ีสินแกลูกหน้ีมากขึ้น หรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหการ
ปรับโครงสรางกิจการไมเกิดประโยชนตอบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เจาหน้ีอ่ืน หรือลูกหน้ี ให
ผูบริหารแผนหรือผูกํากับดูแลการบริหารแผนรายงาน พรอมทั้งขอเสนอแนะตอบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการบริหาร
เห็นชอบแลวใหขออนุมัติตอคณะกรรมการเพื่อยุติการปรับโครงสรางกิจการ และดําเนินการอยาง
ใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี

(1) ในกรณีที่ลูกหน้ีเห็นชอบดวย ใหดําเนินการเลิกกิจการของลูกหน้ีและขาย
ทรัพยสินทั้งปวงเพื่อนําเงินมาชําระหน้ีแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ในกรณีน้ีเมื่อบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยไดรับชําระหน้ีเทาใด ใหหน้ีที่เหลือเปนอันพับกันไป และใหบุคคลซึ่งค้ํา
ประกันหน้ีดังกลาวไวเปนอันหลุดพนจากการค้ํา

(2) ในกรณีที่ลูกหน้ีไมเห็นชอบดวย  กรรมการผูจัดการอาจยื่นคํารองตอศาลเพื่อให
ศาลสั่งใหลูกหน้ีและผูค้ําประกันลมละลาย และใหศาลสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีและผูค้ําประกัน
เด็ดขาด

การบังคับหลักประกันและการดําเนินการกับทรัพยสิน คณะกรรมการบริหารจะ
พิจารณาบังคับหลักประกันของลูกหน้ีในกรณีลูหน้ีหยุดหรือปดกิจการ หรือไมสามารถดําเนิน
กิจการตอไปได หรือลูกหน้ีไมใหความรวมมือในการปรับโครงสรางหน้ีหรือปรับโครงสรางกิจการ
หรือยักยายปดบังทรัพยสิน หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางที่ไมสุจริต หรือลูกหน้ีที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของแผนปรับโครงสรางหน้ีหรือปรับโครงสรางกิจการ
การดําเนินการบังคับหลักประกันและจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันเมื่อคณะกรรมการ
บริหารเห็นชอบใหบังคับและจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน กรรมการผูจัดการจะสงหนังสือ
บอกกลาวใหลูกหน้ี และผูจํานองหรือผูจํานําภายในหาวันทําการโดยในหนังสือบอกกลาวตองแจง
ใหลูกหน้ีชําระหน้ีใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยภายในหน่ึงเดือนนับจากวันที่ไดรับหนังสือจาก
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หากลูกหน้ีหรือผูจํานองหรือผูจํานําไมชําระหน้ีตามเวลาที่กําหนด ให
ดําเนินการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลัก ประกัน หรือรับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหน้ีในการดําเนินการ
จําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันกรรมการผูจัดการจะประกาศการจําหนายทรัพยสินลวงหนาไม
นอยกวาสิบหาวันกอนวันจําหนาย ในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและหนังสือพิมพรายวันอยาง
นอยหน่ึงฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน บุคคลใดมีขอตอสูเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะ
จําหนายใหยื่นคําคัดคาน และชี้แจงเหตุผลในการคัดคานตอกรรมการผูจัดการไดไมนอยกวาสามวัน
ทําการกอนวันจําหนายทรัพยสิน เพื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาคําคัดคานดังกลาว หากคณะ
กรรมการบริหารเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลสมควรใหยุติการจําหนายทรัพยสินไวกอนจนกวาจะมี
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การพิสูจนสิทธิในทรัพยสินที่จะจําหนาย หากเห็นวาไมมีเหตุผลสมควรคณะกรรมการบริหารจะยก
คําคักคาน และกรรมการผูจัดการจะแจงใหผูคัดคานทราบและดําเนินการจําหนายทรัพยสินตอไป
ทรัพยสินที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย บังคับหลักประกันกรรมการผูจัดการอาจดําเนินโดยการ
ขายทอดตลาด การจําหนายวิธีการโดยอ่ืนใด ที่เปนประโยชนตอบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย และ
ลูกหน้ี รับโอนทรัพยสินไวในกรณีที่เห็นวายังไมควรจําหนาย หรือเห็นวาควรนําทรัพยสินน้ันไป
พัฒนา เมื่อบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดรับเงินจากการจําหนายทรัพยสิน บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยจะหักคาใชจายในการจําหนายทรัพยสินไดกอนที่ชําระหน้ีที่ลูกหน้ีมีอยูกับบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย หากมีเงินเหลือสุทธิใหสงคืนใหแกลูกหน้ี ผูจํานองหรือผูจํานํา ในกรณีที่เงินที่
ไดรับจากการจําหนายขางตนไมพอชําระหน้ีและลูกหน้ีไมมีทรัพยนสินอ่ืนใดที่จะนํามาชําระหน้ีได
อีก หากผูค้ําประกันไดยอมตนขําระหน้ีสวนที่เหลือไมนอยกวาสองในสามหรือในจํานวนที่คณะ
กรรมการบริหารกําหนด คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาใหลูกหน้ีและผูค้ําประกันเปนอันหลุด
พนจากหน้ีน้ัน ใหคณะกรรมการบริหารรายงานผลการดําเนินการในการบังคับและจําหนายทรัพยที่
เปนหลักประกันตอคณะกรรมการอยางนอยทุกรอบสามเดือน

การดําเนินการกับทรัพยสินที่ บสท. รับโอนมาเพื่อชําระหน้ี ไดแก ทรัพยสินที่รับ
โอนจากการปรับโครงสรางหน้ี และทรัพยสินที่รับโอนจากการบังคับหลักประกัน เมื่อบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยรับโอนทรัพยสินแลวจะตองดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกตอง
ตรงกันของเอกสารทั้งหมดที่ไดรับจากการสงมอบ เชน สัญญาการตีราคาโอนชําระหน้ี หรือ
ทะเบียนบานกรณีที่มีสิ่งปลูกสราง โอนกรรมสิทธิ์สาธารณูปโภคจากชื่อลูกหน้ีเดิมมาเปนบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยเชน ไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท ในกรณีตองมีการค้ําประกันการใชสาธารณูปโภค
ใหดําเนินการจัดทําหนังสือค้ําประกันสาธารณูปโภค การจัดทํารายละเอียดทรัพยสินเพื่อบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการทรัพยสินโดยแยกตามรหัสทรัพย กรณีทรัพยสินที่มีสิ่งปลูกสราง ตอง
ทําการตรวจสอบการทําประกันอัคคีภัย หากยังไมมีการทําประกัน หรือมีการทําประกันแลวแต
หมดอายุ ใหดําเนินการจัดทําประกันอัคคีภัย โดยมีราคาทุนประกันเทากับราคาประเมินสูงสุดของ
สิ่งปลูกสราง ในกรณีที่ไมมีการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางแยกออกจากกัน รังวัดสอบเขต
เปลี่ยนเอกสารสิทธิเปนโฉนดที่ดิน ใหดําเนินการเปลี่ยนเอกสารสิทธิประเทภตราจอง น.ส. 3 หรือ
น.ส. 3ก ใหเปนโฉนดที่ดิน และใหดําเนินการแจงลูกหน้ีหรือผูโอนทรัพยทราบ เมื่อรังวัดแลว
ปรากฏวาพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใหสรุปรายงานตอคณะกรรมการบริหารทราบในเดือน
ถัดไป ทั้งในกรณีมากกวาและไมเสียประโยชน ใหดําเนินการออกโฉนดได และกรณีนอยกวา ให
เสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา การประเมินราคาทรัพยสินทุกรายการ หากราคาประเมินมี
อายุเกินหน่ึงปใหทําการประเมินใหมและจะตองทําการประเมินปละหน่ึงคร้ัง กรณีที่มีสิ่งปลูกสราง
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ใหทําการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสรางออกจากกัน และใหระบุราคาบังคับขายทุกคร้ังที่มีการ
ประเมินราคา การสํารวจทรัพยสินภายในสิบหาวันนับจากวันที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยรับ
โอนทรัพยสิน เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของทรัพยสิน อันจะเปนประโยชนกับการขายหรือใหเชา
ในกรณีที่มีผูบุกรุกใหเจรจาเชาหรือขายโดยใหผูบุกรุกเสนอเปนหนังสือ หรือใหผูบุกรุกลงนามใน
หนังสือรับรองออกจากที่ดิน ปรับปรุงทรัพยสิน กรณีที่ทรัพยสินมีสภาพทรุดโทรมและจําเปนตอง
ปรับปรุงสภาพ ใหดําเนินการทําใหทรัพยสินน้ันอยูในสภาพเหมาะสมแกการขายหรือใหเชา

กรณีทรัพยสินเปนอาคารชุดจะแยกออกเปนสามประเภท คือ
(1) อาคารชุดที่จดทะเบียนนิติบุคคล และมีผูบริหารนิติบุคคลแลวใหตรวจสอบ

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง และขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อเปนแนวทางในการจัดการ
(2) อาคารชุดที่จดทะเบียนนิติบุคคลแลว แตไมมีการบริหารนิติบุคคลอันเน่ืองมา

จากไมมีผูอยูอาศัยหรือใชประโยชน หากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
เกินสามในสี่ใหดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคลเพื่อการบริหารอาคารชุดดังกลาว

(3) อาคารชุดที่ยังไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล หากรับโอนมาทั้งหมด ก็จะสามารถ
ขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลในการบริหารหรือขอยกเลิกการเปนอาคารชุดได

การจําหนายสินทรัพยที่รับโอนมาเพื่อชําระหน้ีคณะกรรมการจะดําเนินการแยกกลุม
ทรัพยสินออกเปนสองประเภทไดแก

(1) กลุมทรัพยสินที่ควรดําเนินการขายในทันที เชน เคร่ืองจักร รถยนต พันธบัตร
หุน หุนกู หรือทรัพยสินอ่ืนใดที่สมารถจําหนายไดโดยงาย  เปนตน

(2) กลุมทรัพยสินที่ควรจัดการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคากอนการจําหนายได เชน ที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม เปนตน

จําหนายทรัพยสินที่ควรขายไดทันทีดวยวิธีการดับน้ี
ก. ขายทอดตลาด
ข. ประมูลขายทรัพยสิน
ค. จําหนายในตลาดหลักทรัพย หรือตลาดตราสาร
ง. จําหนายวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ
พัฒนาทรัพยสินที่สามารถเพิ่มมูลคาได กอนนําออกจําหนายดวยวิธี ดังน้ี
ก. ลงทุนพัฒนาทรัพยสิน
ข. รวมลงทุนกับบุคคลอ่ืน
ค. วาจางผูเชี่ยวชาญเขาบริหารทรัพยสิน
ง. ควบหรือรวมกิจการ
จ. วิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ
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2.2.3 การบริหารงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการในแตละ
ระดับดังตอไปน้ี

คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย การ
กํากับดูแลทั่วไป

คณะกรรมการบริหารบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เปนผูอนุมัติหรือวินิจฉัยสั่งการใน
การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพภายใตกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยกําหนดไว

ฝายจัดการ เปนผูบริหารจัดการ และปฏิบัติงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตาม
นโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยและคณะกรรมการบริหาร
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยกําหนด

แนวการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยก็สอดรับ
กับปรัชญาดังกลาวขางตน กลาวคือ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะพิจารณาศักยภาพและความ
สุจริตใจของลูกหน้ีเปนหลักโดยจะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหน้ี หรือปรับโครงสรางกิจการ
ใหแกลูกหน้ีที่มีศักยภาพที่จะดําเนินกิจการตอไปได เน่ืองจากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตระหนัก
ดีวาการเจรจากับลูกหน้ี นาจะเปนกระบวนการนําไปสูการฟนฟูธุรกิจของลูกหน้ีดีกวาการฟองรอง
บังคับคดีกับหน้ีในศาล แตหากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยพิจารณาเห็นวาลูกหน้ีไมมีศักยภาพที่
จะดําเนินธุรกิจตอไปได บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยมีความจําเปนที่ตองดําเนินการบังคับจํานอง
จํานํา และจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน อันจะเปนมาตรการสุดทายที่บรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยจะนํามาใช

วิธีการในการปรับโครงสรางหน้ีมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับความจําเปนและสถานภาพของ
ลูกหน้ีน้ันๆ ในกรณีที่ธุรกิจของลูกหน้ีมีความซับซอนมากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจใช
วิธีการปรับโครงสรางหน้ีใหแกลูกหน้ีหลายวิธีประกอบกันก็ได โดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ไดกําหนด วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวของในการปรับโครงสรางหน้ีไวดังตอไปน้ี

1) ระยะเวลาชําระหน้ี
ระยะเวลาการชําระหน้ี และจํานวนเงินที่ชําระคืน จะมีการแบงชําระเปนงวดๆ โดย

สอดคลองกับความสามารถในการชําระหน้ีตามกระแสเงินงวด
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2) การปรับหน้ีระยะสั้นเปนหน้ีระยะยาว
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจจะพิจารณาปรับวงเงินหมุนเวียนประเภททวงถาม

หรือวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นที่ไมมีการหมุนเวียน และคางชําระใหเปนหน้ีระยะยาวทั้งหมด หรือ
บางสวน อีกทั้งขยายเวลาการชําระคืนเชนเดียวกับหน้ีระยะยาว

3) ปรับลดหน้ีเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยคางชําระ
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจพิจารณาปรับลดหน้ีเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยคาง

ชําระในสัญญาปรับโครงสรางหน้ี เมื่อลูกหน้ีไดปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีครบถวน โดย
การพิจารณาปรับลดหน้ีเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยคางชําระจะตองสอดคลองกับความสามารถใน
การชําระหน้ีตามกระแสเงินสดของลูกหน้ีแตละราย

4) อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี จะใชอัตราดอกเบี้ย MLR (เฉลี่ยของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

แตทั้งน้ี บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะพิจารณาจากความสามารถในการชะหน้ีของ
กิจการลูกหน้ีเปนสําคัญโดยในระยะเวลา 1-5 ปแรกของการปรับโครงสรางหน้ี บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยอาจผอนผันใหใชอัตราดอกเบี้ยไมตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ตามเงินฝากทุกประเภท (รวมเงินฝากกระแสรายวันดวย) เฉพาะที่เปนเงินบาทของธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด (มหาชน)

5) การชําระหน้ีบางสวนเปนเงินสดคืนทันที
ในกรณีที่ลูกหน้ีมีเงินสดคงเหลือเกินความจําเปนที่ตองใชเปนทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินการ  กอนวันทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ี ลูกหน้ีอาจชําระหน้ีบางสวนเปนเงินสดคืนทันที
โดยการชําระคืนเงินดังกลาวใหถือเปนชําระคืนในสวนของเงินตน นอกจากน้ีการชําระคืนตาม
ขางตนตองชําระใหเสร็จสิ้นกอนสัญญาปรับโครงสรางหน้ีมีผลบังคับใช (ระบุเปนเงื่อนไขบังคับ
กอน)

6) การตีราคาทรัพยสินที่เปนหลักประกันโอนชําระหน้ี
ลูกหน้ีสามารถนําทรัพยสินของตนหรือค้ําประกันหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งจํานองหรือ

จํานําไวเพื่อประกันหน้ี โอนชําระหน้ีบางสวน โดยการประเมินราคาทรัพยสินใหถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เร่ืองการตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ีที่บรรษัทบริหารสินทรัพย
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ไทยไดกําหนดไว และการตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ีตามขอน้ี ใหถือเปนการชําระหน้ีคืนใน
สวนของเงินตน และดอกเบี้ยคางชําระตามลําดับ

7) การตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ีสําหรับทรัพยสินที่มิใชหลักประกันชําระหน้ี
ลูกหน้ีสามารถนําทรัพยสินของตนเองหรือของบุคคลอ่ืนใดที่ไมใชหลักประกัน

โอนชําระหน้ีใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยได โดยทรัพยสินน้ันจะตองปราศจากภาระผูกพัน
ใดๆ และเจาหน้ีทรัพยสินดังกลาวใหความยินยอม และทรัพยสินน้ันเปนทรัพยสินที่มีสภาพคลอง
หรือสามารถเปลี่ยนมือไดทั้งน้ี การประเมินราคาทรัพยสินใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขของการตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ี นอกจากน้ันการตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ีใหถือ
เปนการชําระหน้ีคืนในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยคางชําระตามลําดับ

8) สิทธิของลูกหน้ีในการซื้อคืนทรัพยสินที่ตีราคาโอนชําระหน้ี
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจใหสิทธิลูกน้ีซื้อทรัพยสินตามขอ 6 และ 7 คืนกอน

โดยไมตัดสิทธิเจาหน้ีเดิม (First Buyer Option) หรือผูเกี่ยวของในการซื้อคืนหรือเชาเพื่อดําเนิน
ธุรกิจตอ โดยกําหนดระยะเวลาการซื้อคืนไมเกินสามปซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมของ
ลักษณะ และประเภทของทรัพยสินแตทั้งน้ีจะตองไมจํากัดสิทธิในการจําหนายทรัพยสินดังกลาว
ตามเงื่อนไขและวิธีการจําหนายทรัพยสินรอการจําหนายของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยและราคา
ซื้อคืนตองไมตํ่ากวาราคาตีโอนชําระหน้ี บวกดวยคาใชจายในการถือครอง (Carrying Cost) ซึ่งตอง
ไมตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ย MLR ถัวเฉลี่ยของเจาหน้ีสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยเดิม
ทุกราย นับจากวันที่มีการตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ี จนถึงวันที่มีการซื้อคืนทรัพยสิน

9) การใหลูกน้ีเชาทรัพยสินที่โอนชําระหน้ี
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจจะพิจารณาใหลูกหน้ีเชาทรัพยสินที่ ตีราคา

ทรัพยสินโอนชําระหน้ี เพื่อดําเนินธุรกิจตอ โดยทําสัญญาเชาปตอป หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
10) การจําหนายทรัพยสินเพื่อนําเงินมาชําระหน้ีตามตารางชําระหน้ี

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจพิจารณาใหลูกหน้ีนําทรัพยสินของลูกหน้ีหรือผู
ค้ําประกันซึ่งจํานองหรือจํานําไวเพื่อประกันหน้ี หรือทรัพยสินอ่ืนใดของลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันที่
ปราศจากภาระผูกพันใดๆ และไดรับความยินยอมจากเจาหน้ีที่เกี่ยวของมาชําระหน้ีตามตารางชําระ
หน้ีได ทั้งน้ี ทรัพยสินดังกลาวตองเปนทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดรายไดธุรกิจ (Non-Core Asset) หรือ
กรณีที่ขอกําหนดของคณะกรรมการที่จะพิจารณาเปนกรณีๆ ไป

ทั้งน้ี ราคาจําหนายทรัพยสินเพื่อนําเงินมาชําระหน้ีจะตองไมตํ่ากวาราคาประเมิน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขวาตองการตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ี และเงินที่ไดจะตอง
จายชําระใหเสร็จสิ้นภายในวันทําการถัดไป นับจากวันที่รับเงินจากการจําหนายทรัพยสินดังกลาว
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โดยใหถือเปนการชําระหน้ีในสวนของเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยคางชําระตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
แผน หรือสัญญาปรับโครงสรางหน้ี

11) การแปลงหน้ีเปนทุน
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจพิจารณาแปลงหน้ีของลูกหน้ีเปนการถือหุนใน

กิจการของลูกหน้ี ในสัดสวนไมตํ่ากวารอยละยี่สิบหาของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวโดย
ลูกหน้ีจะตองดําเนินการลดทุน เพื่อรับรูสวนขาดทุนสะสมเรียบรอยกอนทั้งน้ี บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยจะแปลงหน้ีเปนทุนในราคาไมเกินราคาตามมูลคาทางธุรกิจและไมเกินมูลคาที่ตราไว
(Par Value)

หุนที่ไดจากการแปลงหน้ีดังกลาว บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยสามารถขายคืน
ใหแกลูกหน้ี เจาหน้ี และผูที่เกี่ยวของได โดยในแผนปรับโครงสรางหน้ีจะระบุผูมีสิทธิ์ซื้อคืน ราย
ขาย และเงื่อนไขตางๆ ไวอยางชัดเจน หรือบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจจําหนายใหแกบุคคล
ใดๆ ทั้งในและ/หรือนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็ไดนอกจากน้ัน บสท. อาจพิจารณา
ทยอยใหหุนหรือตราสารทุนที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดจากการแปลงหน้ีเปนทุนแกลูกหน้ี
หรือ ผูบริหาร ในกรณีที่ลูกหน้ี หรือผูบริหารสามารถดําเนินการไดตามแผน

12) การหลุดพนจากภาระค้ําประกัน
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจพิจาณาปรับลด หรือยกเลิกภาระค้ําประกันของ

ผูค้ําประกันตามเงื่อนไขที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยกําหนด สําหรับลูกหน้ี และผูบริหารของ
ลูกหน้ีที่ใหควารวมมือยางเต็มความสามารถในการปรับโครงสรางหน้ี อีกทั้งมีการจัดระบบการ
บริหาร การจัดการและการควบคุมภายในอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีตัวแทนเจาหน้ี
เขาไปมีสวนรวมในการบริหารเงื่อนไขอ่ืนๆ เกี่ยวกับการหลุดพนภาระหน้ี (มาตรา 58 แหงพระราช
กําหนด บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544) การเพิ่มหลักประกันซึ่งมีผลทําใหผูค้ําประกัน
หลุดพน เมื่อลูกหน้ีไดใหหลักประกันอ่ืนเพิ่มเติมแก บสท. ตามสมควรแลวจะมีผลใหผูค้ําประกัน
หลุดพนจากการชําระหน้ีที่ยังคางชําระอยูน้ันโดยทรัพยสินที่เขาขายที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
จะรับเปนหลักประกันเพิ่มเติมจะตองเปนทรัพยสินที่ปราศจากภาระผูกพันใดๆ และเจาของ
กรรมสิทธิ์ไดมีหนังสือยินยอมจดจํานอง หรือจํานําและทําหนังสือค้ําประกันมูลหน้ีเทากับมูลคา
ทรัพยสินที่นํามาเปนหลักประกันเพิ่มเติมใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย โดยจะค้ําประกัน
จนกวาลูกหน้ีไดชําระหน้ีเสร็จสิ้น หรือไดมีการจําหนายหลักประกันดังกลาวแลว สําหรับราคา
ทรัพยน้ันสินที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะรับเปนหลักประกันเพิ่มเติมน้ันจะตองมีมูลคาไมนอย
กวาจํานวนหน้ีคางชําระทั้งหมดตามแผนปรับโครงสรางหน้ีของลูกหน้ีในเวลาที่ลูกหน้ีไดใ ห
หลักประกันเพิ่มเติมแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยโดยราคาหลักประกันเพิ่มเติมจะมีการประเมิน
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ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ี ทั้งน้ีลูกหน้ีตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการประเมินราคาหลักประกันเพิ่มเติมน้ัน ผูค้ําประกันยอมตนชําระหน้ีสวนที่เหลือ ซึ่งมี
ผลใหลูกหน้ี และ/หรือผูค้ําประกันหลุดพน เมื่อผูค้ําประกันไดมีการตีราคาทรัพยสินที่เปนของตน
หรือของบุคคลอ่ืนเพื่อโอนชําระหน้ีใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยแลว จะมีผลทําใหลูกหน้ี
หรือผูค้ําประกันหลุดพนจากการชําระหน้ี โดยทรัพยสินและราคาของทรัพยสินจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ีและมีมูลคาไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนหน้ีคงคางชําระทั้งหมดของลูกหน้ีหลังปรับโครงสรางหน้ี ทั้งน้ี ลูกหน้ีหรือผูค้ํา
ประกันจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการประเมินราคาดังกลาว การปรับโครงสรางกิจการเปนอีก
มาตรการหน่ึงที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะนํามาใหความชวยเหลือลูกหน้ี เพื่อใหลูกหน้ีมี
โอกาสฟนฟูกิจการได เน่ืองจากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตระหนักดีกวากิจการของลูกหน้ีน้ันมี
ศักยภาพจะฟนฟูได หากไดรับความชวยเหลือใหมีการปรับโครงสรางการบริหารกิจการใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงอาจกลาวไดวาการปรับโครงสรางกิจการของลูกหน้ีเปนประโยชนทั้งแก
ลูกหน้ีและเจาหน้ี รวมไปถึงลูกจางหรือพนักงานของลูกหน้ีที่ไมตองถูกเลิกจางหากลูกหน้ีตองเลิก
กิจการหรือลมละลายไป ลูกหน้ีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยพิจารณาใหทําการปรับโครงสราง
กิจการ คือลูกหน้ีที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน จํากัด หรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมวาจะมีบุคคล
เปนผูค้ําประกันหรือไมก็ตาม และบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปนเจาหน้ีในจํานวนเกินกวารอยละ
หาสิบของมูลหน้ีทั้งหมดของลูกหน้ีที่ปรากฎในงบดุลหลังสุดที่ลูกหน้ียื่นตอนายทะเบียน และมี
หลักฐานเบื้องตนแสดงวากิจการของลูกหน้ีอยู ในฐานะที่จะดําเนินการตอไปได หรือการดําเนิน
กิจการตอไปน้ันนํามาซึ่งประโยชนตอการฟนฟูหรือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลูกหน้ีให
ความยินยอม หรือแสดงความจํานงเปนหนังสือใหมีการปรับโครงสรางกิจการ โดยยินยอมรับ
พันธะตามบทบัญญัติในพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
และบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยพิจารณาแลวเห็นวาลูกหน้ีจําเปนตองมีการควบ หรือรวมกิจการ
หรือจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงานภายในบริษัท หรือกลุมบริษัทของลูกหน้ี เพื่อ
ดําเนินกิจการของลูกหน้ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการและเงื่อนไขในการปรับโครงสรางกิจการสามารถใชวิธีการ และเงื่อนไข เชนเดียว
กับเงื่อนไขการปรับโครงสรางหน้ี รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งปรากฏอยูในวิธีการปรับโครงสราง
หน้ี หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการควบหรือรวมกิจการ ในกรณีควบหรือรวมกิจการของลูกหน้ี
กับบริษัทอ่ืนใด ซึ่งไมใชลูกหน้ีของ บสท. บริษัทน้ันๆ จะตองมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงกวาลูกหน้ี
หรือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีกวาซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอลูกหน้ี
และบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เมื่อทําการควบหรือรวมกิจการแลว ทําใหกิจการมีความ สามารถ
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ในการแขงขันเพิ่มขึ้น หรือทําใหตนทุนการผลิต และการดําเนินการลดลง ในการกรณีที่ควบหรือ
รวมกิจการแลว กิจการน้ันมีสัดสวนมูลคาการตลาดซึ่งอาจสงผลกระทบอยางสําคัญตอการแขงขัน
โดยเสรี ตอประโยชนของผูบริโภคหรือตอการพัฒนาการผลิตที่เกี่ยวของ ผูทําแผนจะตองศึกษา
ผลกระทบและกลไกปองกันผูกขาดและคุมครองผูบริโภค โดยระบุในแผนปรับโครงสรางกิจการ
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี และดําเนินการตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด การเขารวมกิจการ
กับบุคคลอ่ืน หรือการเขาถือหุนในบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน จํากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน เพื่อการจัดการ
ผลประโยชนของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะตองชวยเพิ่มมูลคา และเปนประโยชนในการจัดการ
ทรัพยสินรอการจําหนายของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ทั้งมีการเขารวมกิจการกับบุคคลใดๆ
จะตองมีวัตถุประสงคในการเขารวมทุนอยางชัดเจน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะเขาถือหุนใน
บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน จํากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนที่เปนลูกหน้ีเพื่อการปรับโครงสรางหน้ิ หรือ
การปรับโครงสรางกิจการ หรือการควบกิจการที่ตองแปลงเปนทุนไดตามเงื่อนไข

การจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน หลังจากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยพิจารณา
แลวพบวาลูกหน้ีไมมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจตอหรือไมมีความสามารถในการชําระหน้ีคืน
บสท. อาจจะพิจารณาจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันของลูกหน้ี กลาวอีกนัยหน่ึงคือ การ
จําหนายหลักประกันของลูกหน้ีจะเปนมาตรการสุดทายที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะเลือกใช
ลูกหน้ี บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะพิจารณาจากใหทําการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
คือ ลูกหน้ีที่เขาขายหยุด หรือปดกิจการ และบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยพิจารณาวาไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไปได หรือลูกหน้ีไมใหความรวมมือในการปรับโครงสรางหน้ี หรือปรับโครงสราง
กิจการหรือยักยอก/ปดบังทรัพยสิน หรือลูกหน้ีไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีเกณฑ และ
เงื่อนไขของแผนปรับโครงสรางหน้ี หรือปรับโครงสรางกิจการ

วิธีการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน ในการดําเนินการบังคับจํานอง หรือจํานอง
ทรัพยสินที่เปนหลักประกัน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะดําเนินการเมื่อคณะกรรมการบริหาร
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเห็นชอบใหบังคับจํานอง หรือจํานําแลว บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
จะสงหนังสือบอกกลาวใหลูกหน้ี และผูจํานอง หรือจํานํา ภายในหาวันทําการ หนังสือบอกกลาว
จะแจงใหลูกหน้ีใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ภายในหน่ึงเดือนนับจากวันที่ไดรับหนังสือจาก
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หากลูกหน้ี  หรือผูจํานอง/จํานํา ไมชําระหน้ีตามกําหนดเวลาบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยจะกําหนดวิธีการจําหนายทรัพยสิน หรือรับตีราคาทรัพยสินโอนชําระหน้ีเปน
ทรัพยสินรอการจําหนาย และเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ ในการดําเนินกรจําหนายทรัพยสิน
ที่เปนหลักประกัน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะประกาศการจําหนายทรัพยสินลวงหนาไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวันจําหนาย ในระบบคอมพิวเตอร และหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหน่ึงฉบับ
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เปนเวลาติดตอกันไมนอยวาสามวัน บุคคลใดสามารถยื่นคําคัดคาน และชี้แจงเหตุผลในการคัดคาน
ตอ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดไมนอยกวาสามวันทําการกอนวันจําหนายทรัพยสิน เพื่อให
คณะกรรมการพิจารณาคัดคานดังกลาว หากคณะกรรมการบริหารเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลสมควร
ใหยุติการจําหนายทรัพยสินไวกอนจนกวาจะมีการพิสูจนสินทธิในทรัพยสินที่จะจําหนายแตถาหาก
คณะกรรมการบริหารเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร คณะกรรมการบริหารมีสิทธิจะยกคําคัดคาน และ
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะแจงใหผูคัดคานทราบและดําเนินการจําหนายทรัพยสินตไป ในการ
จําหนายทรัพยสินน้ัน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจทําไดโดย การขายทอดตลาด การประมูล
ขายทรัพยสิน เชน การประมูลขายตอสาธารณชน การยื่นซองประกวดราคา และวิธีการอ่ืนใดที่
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเห็นวาเหมาะสม เชน การขายตรง เปนตน สําหรับทรัพยสินที่ยังไม
สามารถจําหนายได ใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยรับโอนไวเปนทรัพยสินรอการจําหนายตอไป
เมื่อบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดรับเงินการจําหนายทรัพยสิน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะ
หักคาใชจายในการจําหนายทรัพยสิน กอนที่จะชําระหน้ีที่ลูกหน้ีมีอยูกับบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย และหากมีเงินเหลือสุทธิใหสงคืนลูกหน้ี ผูจํานอง หรือ ผูจํานํา แตหากเงินที่ดรับไมพอชําระ
หน้ี ใหนําความตามมาตรา 58 แหง พระราชกฤษฎีกาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544
เกี่ยวกับการหลุดพนภาระหน้ีมาบังคับใชโดยอนุโลม

2.2.4 การขายทอดตลาดทรัพยสิน
การขายทอดตลาดทรัพยสินที่เปนหลักประกันถือวาเปนวิธีการบังคับชําระหน้ีเอาจาก

ทรัพยสินที่ เจาหน้ีเลือกที่จะกระทํามากที่สุดประการหน่ึง เน่ืองจากเปนวิธีการที่สะดวก และโปรงใส
รวดเร็วและทําใหการขายทรัพยน้ันไดราคา อันทําใหเจาหน้ีสามารถไดรับชําระหน้ีคืนไดอยาง
ครบถวน การขายทอดตลาดทรัพยสินจึงถือวาเปนวิธีการบังคับชําระหน้ีที่รัฐใหความสําคัญในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติการขายที่สําคัญประการหน่ึง ซึ่งรัฐไดบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการขาย
ทอดตลาดไวโดยเฉพาะ  ทั้งทําการจัดต้ังหนวยงานเพื่อดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน  ในการ
บังคับชําระหน้ีจากคําพิพากษาไวดวยเชนกัน การขายทอดตลาดทรัพยสินน้ีจึงถือวาเปนวิธีการที่
ควรศึกษา โดยแยกประเด็นการศึกษา ดังน้ี

2.2.4.1 ความหมาย  ลักษณะ  และประเภทของการขายทอดตลาด
การขายทอดตลาดเปนสัญญาซื้อขายเฉพาะอยางที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งไดกําหนด

ถึงลักษณะขอบังคับของคูสัญญาไวแตกตางกับสัญญาซื้อขายทั่วไป ดังน้ี
2.2.4.1.1 ความหมายของการขายทอดตลาด

คําวา “การขายทอดตลาด” ไดมีการกําหนดถึงความหมายไวในหนัง
หลายเลมดวยกัน เชน ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หรือในตําราตางประเทศ
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เชน Black’s Law Dictionary, Oxford Companion to Law, Dictionary of Commercial Law ก็ไดให
ความหมายของการขายทอดตลาดไว ดังน้ี

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําวาการ
ขายทอดตลาดไววา ขายทอดตลาด หมายถึง การขายทรัพยสินที่กระทําโดยเปดเผยแกบุคคลทั่วไป
ดวยวิธีเปดโอกาสใหผูซื้อสูราคากัน ผูใดใหราคาสูงสุดใหราคาสูงสุด และผูทอดตลาดแสดงความ
ตกลงดวยเคาะไม หรือดวยกิริยาอยางอ่ืนตามจารีตประเพณี ในการขายทอดตลาด ผูน้ันเปนผูซื้อ
ทรัพยสินน้ัน 23

Black’s law Dictionary ไดใหความหมายของการขายทอดตลาดไว
วา การขายทอดตลาด คือ การขายทรัพยสินตอสาธารณะชน (Public Sale) โดยจะขายทรัพยสิน
ใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในการดําเนินการขาย การขายทอดตลาดจะกระทําโดยผูที่ไดรับอนุญาต
และมีอํานาจตามวัตถุประสงคในการขายน้ัน ผูขายทอดตลาด (Auctioneer) อาจเปนบุคคลซึ่งผูขาย
(Seller) จางมาและจะมีฐานะเปนตัวแทนของผูขาย อยางไรก็ตามเมื่อทรัพยสินถูกนําเขาสูกระบวน
การขายทอดตลาดผูทอดตลาดก็จะมีฐานะเสมือนกับตัวแทนของผูซื้อดวย การขายทอดตลาดจะ
บริบูรณเมื่อผูทอดตลาดไดแสดงความตกลงดวยการเคาะไม หรือดวยวิธีอ่ืนใดตามจารีตประเพณีใน
การขายทอดตลาด โดยปกติการขายทอดตลาดจะตองกําหนดราคาขั้นตํ่าเวนเสียแตวาทรัพยสินน้ัน
ไมจําเปนตองกําหนดราคาขั้นตํ่า นอกจากน้ีการขายทอดตลาด ยังมีอีกวิธีหน่ึงเรียกวา Dutch auction
โดยวิธีน้ีผูทอดตลาดจะเสนอหรือกําหนดราคาสูงสุดของทรัพยสินที่จะขายไว เมื่อไมมีผูใดเสนอซื้อ
ผูทอดตลาดก็จะลดราคาทรัพยน้ันลงทีละขั้นเร่ือยไปจนกวาจะมีผูสนองรับตามราคาที่ลดลงมา24

Oxford Companion to Law25 ไดใหความหมายของ คําวาการขาย
ทอดตลาดไววา การขายทอดตลาด หมายถึง วิธีการขายวิธีหน่ึงซึ่งใหบุคคลเขาสูราคาเพื่อซื้อทรัพยสิน
น้ัน โดยการเสนอราคาเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ โดยการขายทอดตลาดน้ีปกติจะทําการขายในที่สาธารณ
หลังจากที่มีการโฆษณาประกาศขาย โดยผูทอดตลาดที่ไดรับอนุญาตแลว การแสดงความตกลงขาย
ใหแกผูเสนอราคาสูงสุดจะกระทํา โดยวิธีการเคาะไม การขาย โดยการขายทอดตลาดอาจแจงให
ทราบถึงราคาขั้นตํ่า (Reserve Price) โดยราคาที่เสนอน้ีอาจถูกเพิกถอนไดกอนที่จะมีผูแสดงความ
ตกลงดวยการเคาะไม27

23 ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542. หนา 183.
24 Henry Campbell Black. (1990). Black’s law Dictionary. pp. 119.
25 David  Maxwell  Walker.  (1980). The Oxford Companion to Law. pp. 94.
26 นิรชา  วรมนินทร. เลมเดิม. หนา 18.
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Dictionary of Commercial law28 ไดใหความหมาย ของคําวาการขาย
ทอดตลาดไววา การขายทอดตลาด เปนการขายทรัพยสินที่จะถือวาบริบูรณ เมื่อผูทอดตลาดแสดง
ความตกลงดวยการเคาะไม หรือดวยวิธี อ่ืนตามจารีตประเพณี ในการขายทอดตลาด การขายทอดตลาด
น้ันอาจมีการแจงใหทราบถึงราคาขั้นตํ่า  หรือราคาที่ไมสามารถจะขายได (Reserve or Upset Price)
สิทธิในการเขาสูราคาในนามของผูขาย (Seller) อาจกําหนดไวโดยชัดแจง แตถาหากการสูราคาน้ัน
ไดกระทําไปโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ผูซื้อสามารถฟองไดวาเปนการขายโดยฉอโกง การ
ประกาศขายทอดตลาดมีขึ้นเพื่อเปนการชักชวนใหมีการเขาสูราคา แตหากไมมีการขายทอดตลาด
ขึ้นจริง บุคคลใดๆ จะฟองฐานผิดสัญญาไมได ถาการขายทอดตลาดไมไดกําหนดราคาขั้นตํ่าไวผู
ทอดตลาดตองยอมรับราคาที่มีผูเสนอสูงสุด อยางไรก็ตามถาการขายทอดตลาดไดมีการกําหนด
ราคาขั้นตํ่าไว แตผูทอดตลาดไดเคาะไมขายไปโดยความผิดพลาดทั้งๆ ที่ราคาที่มีผูเสนอน้ันยังไมถึง
ราคาขั้นตํ่าที่กําหนดไว การขายทรัพยสินน้ันอาจถูกเพิกถอนได29

2.2.4.1.2 ลักษณะของการขายทอดตลาด
จากความหมายที่กลาวมา จึงเห็นไดวาการขายทอดตลาดเปนการทํา

สัญญาซื้อขายที่ตางจากสัญญาซื้อขายทั่วไปโดยมีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี
1) เปนสัญญาซื้อขายที่ประกอบไปดวย บุคคลที่เกี่ยวของทั้งหมด 4

ฝาย คือ
(1) ผูขาย (Seller) หมายถึง บุคคลที่เปนเจาของทรัพยที่ถูกนําออก

ทอดตลาด
(2) ผูทอดตลาด (Auctioneer) หมายถึง คนกลางผูมีหนาที่ดําเนิน

การขายโดยการนําเอาทรัพยน้ันออกเสนอขายตอประชาชนซึ่งผูทอดตลาดมี 3 ประเภท30 คือ
ก. ผูทอดตลาดซึ่งเปนเอกชน ที่ประสงคจะขายทรัพยของตน

หรือทรัพยที่ตนมีสิทธิในการขายเปนคร้ังคราว เชน การขายทรัพยสินระหวางเจาของรวมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1364 หรือ ผูรับจํานําที่ประสงคจะบังคับจํานําโดยการนํา
ทรัพยที่จํานําออกขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 767 เปนตน

ข. ผูทอดตลาดเปนอาชีพ หมายถึง ผูทําการขายทอดตลาดโดย
ถือวาการขายทอดตลาดเปนงานอยางหน่ึงที่ตนกระทําเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพ ผูที่จะดําเนินการขาย

28 A.H. Hudson.  (1983). Dictionary of  Commercial  Law. pp. 25.
29 นิรชา  วรมนินทร.  เลมเดิม. หนา 19.
30 ชนาธิป  สุรภัฎพิศิษฐ. (2543). “สิทธิของผูซ้ือที่ดินไดจากการขายทอดตลาดตามคําส่ังศาล: ศึกษา

เฉพาะกรณีการขายทอดตลาดถูกเพิกถอน.” หนา 6.
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ทอดตลาดเปนอาชีพจะตองมีใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติควบคุมการขาย
ทอดตลาดและคาของเกา31

ค. ผูทอดตลาดที่เปนเจาพนักงาน หมายถึง ผูทอดตลาดตาม
อํานาจหนาที่ราชการเปนเจาพนักงานของรัฐ ดําเนินการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล เชน เจาพนักงาน
บังคับคดี  เจาพนักงานพิทักษทรัพย  หรือเจาพนักงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายเฉพาะ

(3) ผูสูราคา (Bidder) หมายถึง บุคคลที่เขารวมประมูลสูราคา เพื่อ
เสนอซื้อทรัพยที่ทอดตลาดน้ัน โดยหวังที่จะไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่นําออกทอดตลาด ผูสูราคา
จะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได แตตองไมใชผูขายและผูทอดตลาด32

(4) ผูซื้อ (Buyer) หมายถึง บุคคลผูเขาสูราคาสูงสุดจนผูขายทอด
ตลาดยอมเขาทําสัญญาดวย การแสดงเจตนายอมรับราคาน้ัน ดวยวิธีการเคาะไม หรือวิธีการอ่ืนตาม
จารีตประเพณีหรือ

ก. เปนการซื้อขายที่ตองมีการนําเสนอตอสาธารณชน หมายถึง
ในการขายทอดตลาดน้ีผูขาย หรือผูทอดตลาดจะตอง ดําเนินการขายโดยการโฆษณาประกาศการ
ขายอยางเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อใหบุคคลทั่วๆ ไปที่สนใจสามารถเขาทําการสูราคาได

ข. การซื้อขายจะบริบูรณไดตอเมื่อตองมีการแสดงเจตนา
เฉพาะ หมายถึง ในการขายทอดตลาดน้ันเมื่อมีผูใหราคาสูงสุด  และไมมีผูอ่ืนสูราคาอีก การซื้อน้ันก็
ยังไมบริบูรณจนกวา ผูขายจะแสดงเจตนายอมรับการขายดวยวิธีการเคาะไมหรือดวยกิริยาอาการ
อยางใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดน้ัน33

31 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2481, มาตรา 4 บัญญัติวา
“หามบุคคลใดประกอบอาชีพ ดังตอไปนี้ โดยมิไดรับอนุญาตสําหรับกิจการนั้นๆ จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต

(1) การขายทอดตลาดนอกจาการขายทอดตลาดซ่ึงเจาหนาที่ของรัฐบาลเปนผูขาย  หรือการขายทอด
ตลาดเพ่ือประโยชนของสมาคม หรือสาธารณประโยชนซ่ึงรัฐมนตรีส่ังเปนหนังสือใหยกเวนเฉพาะกรณี….”

32 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 511 บัญญัติวา “ทานหามมิใหผูทอดตลาดเขาสูราคาหรือ
ใชใหผูใดเขาสูราคา ในการทอดตลาดซ่ึงตนเปนผุอํานวยการเอง” มาตรา 512 บัญญัติวา “ทานหามมิใหผูขายเขาสู
ราคาเองหรือใชให ผูหนึ่งผูใดเขาสูราคาเวนแตจะไดแถลงไวโดยเฉพาะในคําโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้นวา
ผูขายถือสิทธิที่เขาสูราคาดวย.”

33 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 509 บัญญัติวา “การขายทอดตลาดยอมบริบูรณ เม่ือผู
ทอด ตลาดแสดงความตกลงดวยเคาะไม หรือดวยกิริยาอื่นอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขาย
ทอดตลาด ถายังมิไดแสดงเชนนั้นอยูตราบใดทานวาผูรูราคาจะถอนคําสูราคาของตนเสียก็ยังถอนได.”
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2.2.4.1.3 ประเภทของการขายทอดตลาด
จากลักษณะของการขายทอดตลาด  จะเห็นไดวาบุคคลที่ทําหนาที่ขาย

ทอดตลาดน้ันมี 3 ประเภท จึงสามารถแบงลักษณะการขายทอดตลาดไดเปน 3 ประเภทตามลักษณะ
ของผูทอดตลาด ดังน้ี

1) การขายทอดตลาดโดยผูทอดตลาดเปนเอกชน
การขายทอดตลาดในลักษณะน้ีเปนการขายทอดตลาด อันเกิดจาก

สิทธิของผูขายโดยแท และผูขายน้ันอาจดําเนินการขายเองหรือมอบหมายใหบุคคลหน่ึงบุคคลใด
หรือนิติบุคคลทําการทอดตลาดให การขายประเภทน้ีจึงเปนการขายทอดตลาดที่ไมจําตองผานการ
พิจารณาคดีและมีคําพิพากษาใหขายแตประการใด เชน การขายทรัพยของผูมีกรรมสิทธิ์รวม หรือ
ขายทรัพยที่รับจํานําของผูรับจํานํา  เปนตน

2) การขายทอดตลาดโดยผูทอดตลาดทําเปนอาชีพ
การขายทอดตลาดที่ผูทอดตลาดทําเปนอาชีพน้ี ผูทอดตลาด

จะตองมีใบอนุญาตประกอบกิจการน้ันๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการคา
ของเกา การขายทอดตลาดประเภทน้ีเปนการขายทอดตลาดอันเกิดจากความประสงคของผูเปน
เจาของทรัพยหรือผูที่มีอํานาจในการขายทรัพยน้ัน เปนการขายที่ไมจําตองผานกระบวนการ
พิจารณาคดีของศาล ในปจจุบันน้ีมีผูประกอบอาชีพในการขายทอดตลาดน้ีเปนจํานวนมาก ไดแก
บริษัทสหการประมูล เปนตน

3) การขายทอดตลาดโดยผูทอดตลาดเปนเจาพนักงานของรัฐ
การขายทอดตลาดโดยผูทอดตลาดเปนเจาพนักงานของรัฐน้ีเปน

การขายทอดตลาดที่เจาพนักงานของรัฐ ไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ที่ตนมีอยูซึ่งเจาพนักงานของ
รัฐจะมีอํานาจทําการขายทอดตลาดทรัพยสินได 2 วิธี คือ

(1) การขายทอดตลาดกรณีกฎหมายใหอํานาจไวโดยเฉพาะ34 เชน
กรณีการขายทรัพยของสถาบันการเงินที่ทางราชการเขาไปฟนฟูฐานะเพื่อชําระบัญชีและเก็บ
รวบรวมทรัพยสินออกขายทอดตลาดนําเงินชําระหน้ีแกเจาหน้ีและระดมเงิน เพื่อเสริมสภาพคลอง
ทางเศรษฐกิจหรือกรณีการขายทอดตลาดของทรัพยที่ยึดจากผูคางชําระคาภาษีอากร การขาย
ทอดตลาดเชนน้ีถือวาเปนอํานาจของเจาพนักงาน โดยแทที่ไมตองฟองศาล เจาพนักงานมีอํานาจใน
การยึดและทําการขายทอดตลาดไดทันทีเมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ

34 ชนาธิป  สุรภัฎพิศิษฐ. (2543). “สิทธิของผูซื้อท่ีดินไดจากการขายทอดตลาด ตามคําส่ังศาล: ศึกษา
เฉพาะกรณีการขายทอดตลาดถูกเพิกถอน.” หนา 28.
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(2) การขายทอดตลาดของเจาพนักงานของรัฐที่กระทําตามคําสั่ง
ศาลเปนการขายทอดตลาดที่เกิดจากกระบวนการบังคับของเจาหน้ีที่ทําการฟองลูกหน้ีตอศาล เพื่อ
ขอคําสั่งศาลพิพากษาบังคับคดียึดทรัพยของลูกหน้ีในกรณีที่ลูกหน้ีไมชําระหน้ี หรือการฟองรอง
บังคับตามสัญญาจํานอง รวมตลอดถึงการฟองใหลูกหน้ีลมละลาย ซึ่งเมื่อศาลมีคําพิพากษาอนุญาต
ใหดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยตามที่รองขอและเจาหน้ีจะตองยื่นคํารองตอเจาพนักงานของรัฐ
เพื่อใหดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยน้ันให การขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานรัฐกรณีน้ีถือไดวา
เปนการขายที่เกิดจากคําสั่งศาลโดยตรงปจจุบันน้ีเจาพนักงานของรัฐผูทําหนาที่ขายทอดตลาดทรัพย
ไดแก เจาพนักงานบังคับคดี และเจาพนักงานพิทักษทรัพย

จากที่กลาวมาเห็นไดวา การขายทอดตลาดทรัพยน้ีโดยหลักแลว
จะเกิดได 2 วิธี คือ การขายทอดตลาดที่ตองผานกระบวนการพิจารณาคดีของศาลกอน ผูทอดตลาด
จึงมีอํานาจทําการขายได  และการขายทอดตลาดที่ไมตองผานกระบวนการพิจารณาคดีของศาลผู
ทอดตลาดก็สามารถดําเนินการขายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการขายทอดตลาดทรัพยที่ เปนหลักประกัน
การชําระหน้ีตามสัญญาจํานองน้ันกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวาตองผานการพิจารณาคดีของศาล
กอนเจาหน้ีจึงจะทําการบังคับขายทอดตลาดทรัพยที่เปนหลักประกันการชําระหน้ีตามสัญญาจํานอง
น้ันกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวาตองผานการพิจารณาคดีของศาลกอนเจาหน้ีจึงจะทําการบังคับ
ขายทอดตลาดทรัพยที่จํานองได ดวยเหตุวาทรัพยที่จํานองน้ันสวนมากเปนทรัพยที่มีราคาสูงอีกทั้ง
เปนทรัพยที่ตองมีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ที่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆ เหนือทรัพยน้ัน
แลวจะตองทําการจดทะเบียน และเพื่อใหการขายทอดตลาดน้ันเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม รัฐจึง
ไดกําหนดไววาการบังคับจํานองจะตองทําการฟองรองเปนคดีตอศาลและเมื่อจะทํา การบังคับ
จํานองโดยการขายทอดตลาด และผูที่จะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยที่จํานองไดน้ัน จะตองเปน
เจาพนักงานของรัฐ  ที่ปจจุบันคือเจาพนักงานบังคับคดี ซึ่งตองดําเนินการทอดตลาดไปตามระเบียบ
การขายทอดตลาดที่วางหลักเกณฑการขายทอดตลาดไวโดยชัดแจง เปนที่เชื่อถือและไววางใจของ
คูความทุกฝาย อันแตกตางจากการขายทอดตลาดโดยเอกชนที่มีขอบังคับเพียงที่บัญญัติไ วใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 1 หมวด 4 สวนที่ 3 มาตรา 509 ถึง มาตรา 517
ดังน้ี

ทรัพยสินท่ีเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด
ในคดีที่ศาลมีคําพิพากษาใหชําระเงิน ลูกหน้ีตามคําพิพากษาที่ถูกบังคับใหชําระเงินไม

ยอมปฏิบัติตามคําพิพากษาเจาหน้ีตามคําพิพากษาชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีใหศาลออกหมาย
บังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระหน้ีตาม
คําพิพากษาหากทรัพยสินที่ยึดเปนทรัพยสินที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีกรรมสิทธิ์ก็คงไมมีปญหาแม
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ทรัพยสินที่ยึดลูกหน้ีตามคําพิพากษาไดกอใหเกิดสิทธิเหนือทรัพยสินของตนโดยนําไปจํานําจํานอง
หรือถูกยึดหนวงอยูและเจาพนักงานบังคับคดีไดไปดําเนินการยึดและขายทอดตลาดกฎหมายก็ยังหา
ทางออกใหแกบุคคลภายนอกที่มีบุริมสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืนๆ ที่อาจบังคับเหนือทรัพยสินน้ันไดตาม
กฎหมายใหมีสิทธิไดรับชําระหน้ีจากเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคํา
พิพากษาแตถาทรัพยสินที่เจาหน้ีตามคําพิพากษาแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีไปดําเนินการยึดไมใช
ทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาและเจาพนักงานบังคับคดีไปดําเนินการยึดและขายทอดตลาด
กฎหมายกลับไมไดหาทางออกใหกับบุคคลภายนอกที่เปนเจาของกรรมสิทธิ อยางเชนบุคคล
ภายนอกที่มีบุริมสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืนๆ ที่อาจบังคับเหนือทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาไดตาม
กฏหมายกลับไปใหสิทธิแกบุคคลที่ซื้อทรัพยสินมาจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาลใหผูซื้อไม
เสียสิทธิในทรัพยสิน แมจะปรากฏวาทรัพยสินที่ขายไมใชทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปน
เหตุใหบุคคลภายนอกที่มีกรรมสิทธิตองเสียสิทธิในทรัพยสินใหกับผูซื้อเปนที่เสียหายแกบุคคล
ภายนอกที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ทั้งๆ ที่เจาของกรรมสิทธิ์ไมไดกระทําผิดอะไรและไมไดทําใหผูซื้อ
ทรัพยจากการขายทอดตลาดตองไดรับความเสียหาย

ในกรณีศาลมีคําพิพากษาใหชําระเงินผูที่จะตองปฏิบัติตามคําพิพากษาคือคู ความหรือ
บุคคลที่เปนฝายแพคดี หรือเรียกวาลูกหน้ีตามคําพิพากษาสวนคูความที่ไดสิทธิตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งอาจเปนคูความหรือบุคคลที่เปนฝายชนะคดี หรือเรียกวาเจาหน้ีตามคําพิพากษาและถาคํา
พิพากษาหรือคําสั่งมีการบังคับใหปฏิบัติใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาชําระเงินเร่ิมตนศาลจะออกคํา
บังคับใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาไดปฏิบัติตามคําพิพากษากอน โดยมีกําหนดเวลาไว หากลูกหน้ีตาม
คําพิพากษาไมปฏิบัติทั้งหมด หรือปฏิบัติแตบางสวน เจาหน้ีตามคําพิพากษาก็ชอบที่จะรองขอให
บังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษา โดยวิธียึดหรืออายัดเอามาขายทอดตลาดเอาเงินมา
ชําระหน้ีตามคําพิพากษาเจาหน้ีตามคําพิพากษาจะไปบังคับดวยตนเองไมได เจาหน้ีตามคําพิพากษา
ตองใหเจาพนักงานบังคับคดีไปดําเนินการแทน โดยขอใหศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อต้ังเจาพนักงาน
บังคับคดีเมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแลว เจาหน้ีตามคําพิพากษานําหมายบังคับคดีไปแจงตอเจา
พนักงานบังคับคดีและสืบเสาะหาทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาและทํารายการทรัพยสิน
ของลูกหน้ีตามคําพิพากษาใหเจาพนักงานบังคับคดีไปดําเนินการยึดหรืออายัดแล วเอาออกขาย
ทอดตลาดเอาเงินมาชําระหน้ีตามคําพิพากษาและทรัพยสินที่เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะขอใหเจา
พนักงานบังคับคดีไปยึดจะตองเปนทรัพยสินที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีกรรมสิทธิ์โดยไมตองคํานึง
วาทรัพยสินน้ันจะอยูกับใครหรืออยูในความครอบครองของบุคคลใดก็ยึดได เชน ที่ดิน รถยนต
นาฬิกาแหวนเพชรที่ เปนกรรมสิทธิ์ของลูกหน้ีตามคําพิพากษา แมที่ ดินน้ันเปนที่ ดินที่ไมมี
กรรมสิทธิ์ แตมีเพียงสิทธิครอบครองและลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปนผูมีสิทธิครอบครองก็ยึดได

DPU



51

เชนเดียวกัน สวนทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาไปกอใหเกิดสิทธิเหนือทรัพยสิน เชน ที่ดินที่
จํานองไวกับธนาคาร รถยนตที่จํานําไวกับบริษัทไฟแนนซหรือรถยนตที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษาซื้อ
มาแตลูกหน้ีตามคําพิพากษายังไมชําระราคาหรือชําระราคา ยังไมครบทั้งไมมีเงื่อนเวลาในการชําระ
ราคาผูขายจึงไมสงมอบและยึดหนวงรถยนตไว แตทรัพยสินดังที่กลาวน้ีลูกหน้ีตามคําพิพากษาก็ยัง
มีกรรมสิทธิ์อยูสวนธนาคารบริษัทไฟแนนซหรือผูขายเปนบุคคลภายนอกที่มีบุริมสิทธิ์หรือสิทธิ
อ่ืนๆ ที่อาจบังคับเหนือทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาไดตามกฏหมายเจาหน้ีตามคําพิพากษาก็
ขอใหยึดไดเชนเดียวกัน แตมีทรัพยสินบางอยางที่เปนของลูกหน้ีตามคําพิพากษาที่กฏหมายถือวาไม
อยูในขายแหงการบังคับคดี เชน เคร่ืองนุงหมหลับนอนของใชสวนตัวหรือเคร่ืองมือในการประกอบ
อาชีพเปนตน แมจะเปนของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเจาหน้ีตามคําพิพากษาจะขอใหยึดไมไดและ
เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะตองทํารายการทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษายื่นตอเจาพนักงาน
บังคับคดี เพื่อใหไปดําเนินการยึดเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระหน้ีตามคําพิพากษา เมื่อเจา
พนักงานบังคับคดีไปดําเนินการยึดตามรายการทรัพยสินก็จะติดหมายยึดไวกับทรัพยสินของลูกหน้ี
ตามคําพิพากษา  ถาเจาหน้ีตามคําพิพากษาไดทําการยึดไวแลวโดยชอบ แมลูกหน้ีตามคําพิพากษาจะ
กอใหเกิดโอนเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสินภายหลังที่ทําการยึดไวแลวน้ัน แมบุคคลภายนอก
ผูรับโอนทรัพยสินน้ัน จะไดมาโดยสุจริตเสียคาตอบแทนก็หาอาจยันกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาและ
เจาพนักงานบังคับคดีไดไม เจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะเอาทรัพยสินน้ันจากบุคคลภายนอกผูรับ
โอนออกขายทอดตลาดได แตถาทรัพยสินที่เจาหน้ีตามคําพิพากษาแจงตอเจาพนักงานบังคับคดีให
ไปดําเนินการยึดไมใชทรัพยสินที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีกรรมสิทธิ์ และเจาพนักงานบังคับคดีได
ไปดําเนินการยึดเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระหน้ีตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกที่ มี
กรรมสิทธิ์รูถึงเหตุดังกลาว กอนที่ทรัพยสินน้ัน จะถูกขายทอดตลาดบุคคลภายนอกน้ันจะตองไป
ยื่นคํารองตอศาลวาทรัพยสินที่ยึดไมใชของลูกหน้ีตามคําพิพากษาแตเปนของผูรองขอใหศาลปลอย
ทรัพยสินที่ยึดศาลก็จะใหสงสําเนาคํารองขอใหโจทกไดมีโอกาสไดคัดคาน หากโจทกมาแถลง
คัดคานวาทรัพยสินที่ยึดเปนกรรมสิทธิ์ของลูกหน้ีตามคําพิพากษาหาใชของผูรองก็จะเปนการรอง
ขัดทรัพยซึ่งมีประเด็นวาทรัพยที่ยึดเปนของลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือของผูรองที่ศาลจะตอง
วินิจฉัย ถาศาลไตสวนแลวเห็นวาเปนทรัพยสินของผูรองศาลก็จะมีคําสั่งใหปลอยทรัพยสินที่ยึดคืน
ใหแกผูรอง ผูรองก็จะไดทรัพยสินคืนมา ทําใหผูรองไมเสียสิทธิในทรัพยสินและทรัพยสินที่ยึดน้ัน
ก็จะไมมีการขายทอดตลาด ทั้งเจาหน้ีตามคําพิพากษาจะตองรับผิดในคาธรรมเนียมการยึดซึ่งเปน
คาธรรมเนียมในการบังคับคดีที่ยึดแลวไมมีการขายแตหากบุคคลภายนอกไมรูวาทรัพยสินของตน
ถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดอยู หรือมารูภายหลังที่เจาพนักงานบังคับคดีไดขายทอดตลาดทรัพยสิน
น้ันแลว ก็ไมมีทางที่บุคคลภายนอกน้ันจะมารองขอใหศาลปลอยทรัพยที่ยึดบุคคลภายนอกก็จะ
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ไมไดทรัพยสินของตนกลับคืนมาทําใหตองเสียหายและเสียสิทธิในทรัพยสินสวนทรัพยสินที่
เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะขอใหเจาพนักงานบังคับคดีไปทําการอายัดเปนทรัพยสินที่ลูกหน้ีตามคํา
พิพากษาไมมีกรรมสิทธิ์แตลูกหน้ีตามคําพิพากษามีสิทธิ เรียกรองทรัพยสินน้ันจากบุคคลภายนอก
อาจเปนเงินหรือทรัพยสินใดก็ไดเจาพนักงานบังคับคดีก็จะมีหมายอายัดไปยังลูกหน้ีตามคํา
พิพากษาหามมิใหรับเงินหรือทรัพยสินน้ัน  และจะมีหมายอายัดไปยังลูกหน้ีแหงสิทธิเรียกรองหาม
มิใหจายเงินหรือสงมอบทรัพยสินใหแกลูกหน้ีตามคําพิพากษา แตใหสงเงินหรือทรัพยสินน้ันมายัง
ศาล เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดรับเงินตามหมายอายัดก็จะรวบรวมไว เพื่อชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี
ตามคําพิพากษา สวนทรัพยสินที่จะอายัดก็จะเอาออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหน้ีตามคํา
พิพากษา

เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคํา
พิพากษาแลว เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะตองรองขอใหศาลมีคําสั่งใหขายทอดตลาดหากศาลเห็นวา
ลูกหน้ีตามคําพิพากษายังไมปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือปฏิบัติแตบางสวนศาลก็จะมีคําสั่งใหเจา
พนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสินที่ถูกยึดอายัดเจาพนักงานบังคับคดีจะทําการปดประกาศ
กําหนดนัดวันขายทอดตลาดในวันขายทอดตลาด แมเจาพนักงานบังคับคดีจะไมมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่ขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดีก็มีสิทธิขายทรัพยสินน้ันได โดยมีกฎหมายสนับสนุน
ใหเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษา และไมอยูภายใตหลัก
ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน ซึ่งเปนหลักทั่วไปที่ผูขายมีสิทธิในทรัพยสินที่ขายเพียงใด ผูซื้อยอม
มีสิทธิเพียงเทาที่ผูขายมีอยู

โดยผูซื้อสืบสิทธิของผูขายแตการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีหาไดเปน
เชนน้ัน ผูซื้อจากการขายทอดตลาดหาไดสืบสิทธิจากเจาพนักงานบังคับคดีไม แมเจาพนักงาน
บังคับคดีจะไมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ขายจากลูกหน้ีตามคําพิพากษา ซึ่งแตกตางจากการขาย
ทอดตลาดในกรณีอ่ืน เชน การขายทอดตลาดทรัพยสินโดยเอกชนทั่วไป หากผูขายทอดตลาดไมมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ตนขายทอดตลาดผูซื้อจากการขายทอดตลาดก็มีสิทธิเพียงไมตองคืน
ทรัพยสินใหกับเจาของที่แทจริง แตถาเจาของที่แทจริงเสนอชดใชราคา ผูซื้อก็ตองคืนในกรณี
ทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาที่เจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดเปนทรัพยสิ นที่บุคคล
ภายนอกมีบุริมสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืนๆ ที่อาจบังคับเหนือทรัพยสินน้ันไดตามกฏหมายการบังคับคดีหา
กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิ์หรือสิทธิบุคคลภายนอกน้ันไม บุคคลภายนอกน้ัน ก็ชอบที่จะรองขอกัน
สวนของเงินที่ไดจากการขายทอดตลาด หรือขอรับชําระหน้ีกอนเจาหน้ีอ่ืน  เชน ศาลมีคําพิพากษา
ใหจําเลยชําระเงิน 5 ลานบาทแกโจทก จําเลยไมปฏิบัติตามคําพิพากษาในชั้นบังคับคดี เจาพนักงาน
บังคับคดีไดยึดที่ดินของจําเลยที่จํานองไวกับธนาคาร ธนาคารเปนบุคคลภายนอกผูมีบุริมสิทธิ์ที่อาจ
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บังคับเหนือที่ดินที่ยึดไดตามกฏหมาย หากธนาคาร ไมดําเนินการใด เจาพนักงานบังคับคดีก็ตอง
ขายทอดตลาดที่ดินโดยติดจํานอง ผูซื้อจากการขายทอดตลาดยอมไดที่ดินโดยติดจํานอง แตถา
ธนาคารรองขอรับชําระหน้ีกอนเจาหน้ีอ่ืน เจาพนักงานบังคับคดีก็ขายโดยปลอดจํานองและเงินที่ได
จากการขายทอดตลาดก็ตองชําระหน้ีใหกับธนาคารกอนสวนที่เหลือโจทกจึงจะมีสิทธิได แตถาขาย
แลวไมพอชําระหน้ีใหกับธนาคาร โจทกก็ไมไดประโยชนจากการยึดทรัพยที่ จํานอง โจทกจําเปน
ตองคํานึงถึงที่ดินที่ยึดวาขายทอดตลาดจะไดราคาเทาไรถาขายแลวพอชําระหน้ีจํานองใหแกธนาคาร
หรือไม หากไมพอ โจทกก็ไมควรเสียเวลาไปยึดที่ ดินที่ จํานอง แตในกรณีเจาพนักงานบังคับคดียึด
รถยนตที่จํานําไวกับบริษัทไฟแนนซแลว ขายทอดตลาดบริษัทไฟแนนซก็ชอบที่จะรองขอกับสวน
ของตนจากเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานําหรือในกรณีจําเลยซื้อรถยนตแตยังไม
ชําระราคาผูขายจึงใชสิทธิยึดหนวงแตรถยนตยอมเปนกรรมสิทธิ์ของจําเลยตามกฏหมายซื้อขาย
โจทกก็ชอบที่จะขอใหเจาพนักงานบังคับคดียึดรถยนตคันน้ีจากผูขายได หากเจาพนักงานบังคับคดี
ขายทอดตลาดไดเงินมาก็หากระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืนๆ ของผูขายที่อาจบังคับเหนือ
รถยนตคันน้ีไดตามกฏหมายผูขายก็ชอบที่จะกันสวนราคาที่ยังขาดอยูจากเงินที่ไดจากการขาย
ทอดตลาดได หากขายแลวยังไมพอชําระหน้ีใหกับผูขายโจทกก็ไมไดรับประโยชนจากการยึด
รถยนตคันน้ีหรือในกรณีทรัพยสินที่ยึดขายทอดตลาดเปนอสังหาริมทรัพย เชน หองชุดใน
คอนโดมิเนียม ที่ดิน บาน หรือตึกแถว เมื่อเจาพนักงานคับคดีโอนทรัพยสินดังกลาวใหกับผูซื้อหาก
ทรัพยสินที่โอนน้ัน ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารยังอยูอาศัยและลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือ
บริวารไมยอมออกไปจากทรัพยสินน้ันเดิมผูซื้อจะรองขอใหศาลบังคับขับไลลูกหน้ีตามคําพิพากษา
หรือบริวารไมได เพราะผูซื้อไมใชเจาหน้ีตามคําพิพากษา ผูซื้อไดแตไปดําเนินการฟองรองขับไล
ลูกหน้ีตามคําพิพากษา หรือบริวาร และผูซื้อจะตองรอจนกวาคดีน้ัน ศาลจะไดมีคําพิพากษาใหขับไล
แมเจาหน้ีตามคําพิพากษาเปนผูซื้อไดเองเจาหน้ีตามคําพิพากษาก็ไมอาจรองขอใหบังคับขับไล
ลูกหน้ีตามคําพิพากษาและบริวารเพราะเปนรองขอใหบังคับคดีผิดไปจากที่ศาลมีคําพิพากษาซึ่งเปน
คําพิพากษาใหชําระเงินมิใชคําพิพากษาใหขับไลจําเลยและบริวารตอมากฏหมายไดมีการแกไข
เพิ่มเติมใหสิทธิแกผูซื้อหากอสังหาริมทรัพยที่โอนน้ันมีลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารไมยอม
ออก ผูซื้อก็ชอบที่รองขอใหศาลบังคับใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย
น้ันได  โดยถือวาผูซื้อเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาและลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารที่อยูอาศัย
ในอสังหาริมทรัพยน้ันเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษา

ทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดเปนของลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือ
ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีกรรมสิทธิ์ แมลูกหน้ีตามคําพิพากษาจะกอใหเกิดสิทธิ เหนือทรัพยสินน้ัน
โดยนําไปจํานํา จํานอง หรือถูกยึดหนวงอยู กฏหมายก็ยังหาทางออกใหแกบุคคลภายนอกผูรับจํานํา
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จํานอง หรือยึดหนวงอยู และใหการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาหากระทบ
กระทั่งถึงบุริมสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืนๆ ของบุคคลภายนอกที่อาจบังคับเหนือทรัพยสินน้ันได ตาม
กฏหมายโดยใหสิทธิไดรับชําระหน้ีกอนเจาหน้ีสามัญอ่ืนทั้งยังใหสิทธิแกผูซื้อทรัพยสินจากการขาย
ทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีมีปญหาวาทรัพยสินที่เจาหน้ีตามคําพิพากษาใหเจาพนักงาน
บังคับคดีไปดําเนินการยึดไมใชทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาอาจเปนเพราะเจาหน้ีตามคํา
พิพากษาเชื่อโดยสุจริตหรือคิดวาเปนทรัพยสินที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีกรรมสิทธิ์ เชน ลูกหน้ีตาม
คําพิพากษามีกรรมสิทธิ์ เชน ลูกหน้ีตามคําพิพากษาไปขอออกโฉนดที่ดินทับที่ของบุคคลอ่ืนหรือ
เอาที่ดินของบุคคลอ่ืนมาออกโฉนดเปนชื่อของตน หรือรถยนตที่คนรายขโมยมาและลูกหน้ีตามคํา
พิพากษาซื้อมาโดยสุจริตและครอบครองรถยนตคันน้ันอยู หรือสังหาริมทรัพยที่เจาของฝากไวกับ
ลูกหน้ีตามคําพิพากษา เปนตน และเจาพนักงานบังคับคดีไดไปดําเนินการยึดเพื่อขายทอดตลาดเอา
เงินมาชําระหน้ีตามคําพิพากษาถากอนขายทอดตลาดบุคคลภายนอกซึ่งเปนเจาของที่แทจริงทราบวา
ทรัพยสินของตนถูกยึดอยู บุคคลภายนอกน้ันก็มีทางแกโดยยื่นคํารองขอตอศาลขอใหปลอย
ทรัพยสินที่ยึดโดยอางวาทรัพยสินที่ยึดเปนของผูรองหาใชของลูกหน้ีตามคําพิพากษาไม ศาลก็จะมี
คําสั่งใหปลอยทรัพยสินที่ยึดคืนใหกับผูรองผูรองซึ่งเปนเจาของที่แทจริงก็จะไดทรัพยสินของตน
กลับคืนมา แตถาในกรณีที่บุคคลภายนอกที่มีกรรมสิทธิ์ อาจไมรู หรือไมมีทางรูวาทรัพยสินของตน
ถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดอยู และเจาพนักงานบังคับคดีติดประกาศขายทอดตลาดหากเจาพนักงาน
บังคับคดีไดขายทอดตลาดทรัพยสินน้ันแลว กฏหมายก็ไมไดหาทางออกใหกับบุคคลภายนอกที่เปน
เจาของที่แทจริง อยางเชน เจาหน้ีที่มีบุริมสิทธิ์ หรือสิทธิอ่ืนๆ ที่อาจบังคับเหนือทรัพยสินของลูกหน้ี
ตามคําพิพากษาไดตามกฏหมายและเรียกรองทรัพยสินของตนคืนจากผูซื้อทรัพยสินมาจากการขาย
ทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีตามหลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอนก็ไมสามารถทําได
เน่ืองจากกฏหมายเห็นวาเพื่อใหการบังคับคดีตามคําพิพากษาเปนไปโดยเรียบรอยใหเจาหน้ีตามคํา
พิพากษาไดรับชําระเงินจากลูกหน้ีตามคําพิพากษาและใหเกิดความมั่นใจแกผูซื้อทรัพยสินจากการ
ขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีวา แมทรัพยสินที่ซื้อจะไมใชของลูกหน้ีตามคําพิพากษา ผู
ซื้อก็จะไมเสียสิทธิ แมเจาของที่แทจริงจะไมมีสวนผิด หรือไมไดทําความเสียหายใหแกผูซื้อก็ตาม
และกฏหมายไดบัญญัติคุมครองสิทธิของผูซื้อทรัพยสินมาจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาลไว
ในประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย ใหผูซื้อทรัพยสินมาจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาลและ
ซื้อโดยสุจริตไมเสียสิทธิในทรัพยสิน แมจะไมใชทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาทําใหผูมีสิทธิ
ในทรัพยสินน้ันดีกวาเจาของที่แทจริง เปนขอยกเวนหลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอนเปนเหตุให
เจาของที่แทจริงจะตองเสียสิทธิในทรัพยสินใหกับผูซื้อ เชน นายแดงเอาที่ดินที่มีหนังสือรับรองการ
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ทําประโยชน (นส.3) ของนายขาวมาออกโฉนดเปนชื่อของตน ตอมานายแดงแพคดีนายดําถูกศาล
พิพากษาใหชําระเงินใหนายดํานายแดงไมปฏิบัติตามคําพิพากษานายดําขอใหเจาพนักงานบังคับคดี
ไปยึดที่ดินแปลงน้ี ซึ่งในโฉนดที่ดินมีชื่อนายแดง และนายดําเชื่อโดยสุจริต เจาพนักงานบังคับคดี
ตรวจสอบโฉนดฉบับสํานักงานที่ดินเห็นวามีชื่อนายแดงและไดทําการยึดที่ดินแปลงน้ีและตอมา
ประกาศขายทอดตลาดนายขาวเจาของที่แทจริงก็ไมทราบเร่ืองที่นายแดงเอาที่ดินของตนไปออก
โฉนดและก็ไมรูวาที่ดินของตนถูกยึด นายขาวจึงไมไดรองขัดทรัพย ตอมาเจาพนักงานบังคับคดีขาย
ทอดตลาดและนายฟาซื้อไดโดยสุจริตและเจาพนักงานบังคับคดีไดไปดําเนินการจดทะเบียนโอนให
นายฟานายขาวก็จะมาเรียกที่ดินของตนคืนจากนายฟาไมได ทําใหนายขาวตองเสียสิทธิในที่ดิน
แปลงน้ีใหแกนายฟาตามที่กฏหมายคุมครองสิทธิของนายฟาที่ซื้อมาโดยสุจริ ตจากการขาย
ทอดตลาดโดยคําสั่งศาล ทั้งๆ ที่นายขาวไมไดกระทําผิดอะไรและก็ไมไดทําใหนายฟาตองเสียหาย

กลาวโดยสรุปทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดหากเปนทรัพยสินของ
ลูกหน้ีตามคําพิพากษายอมไมมีผลกระทบตอบุคคลภายนอก แตถาทรัพยสินที่ขายทอดตลาดไมใช
ทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษายอมมีผลกระทบตอสวนไดเสียของบุคคลภายนอกซึ่งเปน
เจาของที่แทจริงทําใหเจาของที่แทจริงตองเสียสิทธิในทรัพยสินน้ัน ทั้งๆ ที่เจาของที่แทจริงไมมี
สวนผิด และไมไดกระทําใหผูที่ซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาดตองเสียหายเพื่อปองกันมิใ ห
เจาของที่แทจริงตองเสียหายและเสียสิทธิในทรัพยสินกอนที่เจาพนักงานบังคับคดีจะไปดําเนินการ
ยึดตามรายการทรัพยสินที่เจาหน้ีตามคําพิพากษาไดแจงไวใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการสอบสวน
ใหไดขอเท็จจริงเสียกอนวาทรัพยสินที่จะไปดําเนินการยึดเปนทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษา
หากมีขอสงสัยใหรายงานตอศาลเพื่อทําการไตสวนวาเปนทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษา
หรือไม และเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดดําเนินการยึดทรัพยน้ันไวแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีติด
ประกาศหรือลงหนังสือพิมพพรอมทั้งรูปถายทรัพยสินที่ยึดไวเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน เพื่อให
บุคคลภายนอกที่อางวาเปนเจาของที่แทจริงไดมีโอกาสไดคัดคาน ถามีผูคัดคานก็ใหผูคัดคานรองขัด
ทรัพย หากพนกําหนดเวลา 15 วันแลว เจาพนักงานบังคับคดี จึงมีสิทธิติดประกาศกําหนดวันขาย
ทอดตลาดได โดยกําหนดเปนระเบียบและวิธีปฏิบัติของเจาพนักงานบังคับคดี

2.2.4.2 หลักเกณฑการขายทอดตลาดทรัพยของเจาพนักงานบังคับคดี
การขายทอดตลาดทรัพยของเจาพนักงานบังคับคดีน้ันเปนการขายทอดตลาด

ทรัพยที่เกิดจากคําพิพากษาของศาล อันอาจเปนคําพิพากษาในเร่ืองการผิดสัญญาแหงหน้ีทั้งหลาย
หรืออาจเปนคําพิพากษาเพื่อบังคับจํานอง โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะตองดําเนินการทอดตลาด
ทรัพยไปตามหลักเกณฑ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและระเบียบกระทรวงยุติธรรม
วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนปฏิบัติ ดังน้ี
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ขอ 1. เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะตองทําคํารองขอเพื่อใหศาลออกหมายบังคับคดี
และทําการแตงต้ังเจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง35

ขอ 2. เจาหน้ีตามคําพิพากษา นําเจาพนักงานบังคับคดี ทําการยึดทรัพยของ
ลูกหน้ี แลวทําการแจงการยึดทรัพยน้ันใหลูกหน้ีและเจาของทรัพย อีกทั้งหากทรัพยน้ันเปน
อสังหาริมทรัพย ก็จะตองทําการแจงใหนายทะเบียนที่ดินทราบ และเรียกเอกสาร เชน โฉนดที่ดิน
หนังสือรับรองการทําประโยชนจากลูกหน้ีหรือผูครอบครองมาเพื่อมอบไวแกเจาพนักงาน

ขอ 3. เจาพนักงานทําการประเมินราคาทรัพย ในการประเมินราคาทรัพยน้ีเจา
พนักงานบังคับคดีจะตองทําการประเมินราคาทรัพยไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการ
บังคับคดี ของเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ขอ 37 ซึ่งมีหลักเกณฑในการพิจารณากําหนดราคา
ประเมิน คือ

1) ราคาที่ซื้อขายกันในทองตลาด โดยคํานึงถึงสภาพแหงที่น้ันวาเปนอยางไร
เชน ที่ปลูกตึกแถวใหเชาหรือที่บาน ที่สวน ที่นาหรือที่ไร และที่น้ันอยูในทําเลอยางไร เชน ทําเล
คาขาย ที่ชุมชนหรือใกลทางบกทางนํ้า ทาเรือ หรือมีประโยชนรายไดมากนอยอยางไร

2) ราคาที่ดิน ตําบลน้ัน หรือตําบลใกลเคียงซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีขายทอด
ตลาดไปแลว

3) ราคาซื้อหรือจํานองหรือขายฝากคร้ังสุดทายของที่ดินที่ยึด และที่ขางเคียง
4) ราคาประเมินปานกลาง ของสํานักงานที่ดิน การประเมินราคาทรัพยสินน้ี

ถึงแมจะไดกําหนดไววาเปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีก็ตาม แตเพื่อความเปนธรรม
กรมบังคับคดีไดแตงต้ังคณะกรรมการ เพื่อทําหนาที่ในการประเมินราคาทรัพยไวโดยเฉพาะ โดย
หากเจาพนักงานไดทําการประเมินแลว ราคาทรัพยน้ันถูกกวาราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย
กลางเปนเกณฑ36 ดังน้ัน การประเมินราคาทรัพยสินที่จะทําการขายทอดตลาดของเจาพนักงาน

35 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 275 บัญญัติวา “ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะขอให
บังคับคดี ใหย่ืนคําขอฝายเดียวตอศาลเพ่ือใหออกหมายบังคับคดี

คําขอนั้นใหระบุโดยชัดแจง
(1) คําพิพากษาหรือคําส่ังซ่ึงจะขอใหมีการบังคับคดีตามนั้น
(2) จํานวนที่ยังมิไดรับชําระตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น
(3) วิธีการบังคับคดีซ่ึงขอใหออกหมายนั้น.”

36 การประเมินราคาทรัพยสินนั้นสํานักงานวางทรัพยกลางมีหลักเกณฑืในการประเมินดังนี้
หลักเกณฑการประเมินราคาของสํานักงานวางทรัพยกลาง
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บังคับคดีจึงเปนการประเมินเพื่อใหไดราคาน้ีเหมาะสมอยางแทจริง และโปรงใสเปนธรรม
เน่ืองจากเจาพนักงานไมอาจกําหนดราคาเอาไดตามความพอใจแหงตน จึงกอใหเกิดความเชื่อถือแก
ทุกฝาย

ขอ 4. เจาพนักงานทําการกําหนดวัน และประกาศขายทอดตลาด เมื่อเจาพนักงาน
ทําการประเมินราคาทรัพยแลว จะกําหนดวันขายทอดตลาด เพื่อใหคูความผูมีสวนไดเสียและ
ประชาชนผูสนใจทราบ และแสดงความจํานงเขาฟงการประมูลสูราคา โดยประกาศน้ีตองแสดงถึง
รายละเอียด เกี่ยวของกับทรัพยที่ขาย เชน เจาของทรัพย ประเภท ลักษณะทรัพยจํานอง เน้ือที่  สถานที่
และทําการปดประกาศขายทอดตลาดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพยน้ันต้ังอยู โดย
หากทรัพยที่ขายน้ันเปนที่ดิน ตองปดประกาศกําหนดวันขายทอดตลาดใหทราบลวงหนาไมนอย
กวา 1 เดือน และไมเกิน 2 เดือน นับแตวันประกาศขายทอดตลาด แตหากเปนโรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สรางตางๆ และทรัพยอ่ืนตองประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 20 วัน และไมเกิน 1 เดือน นับ
แตวันขายทอดตลาด

ขอ 5. สถานที่ขายทอดตลาดในการขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานบังคับคดีตาม
คําสั่งศาลน้ี หากทรัพยที่ขายน้ันเปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหทําการ
ขายทอดตลาด  ณ ที่ทําการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี แตหากทรัพยน้ันอยูนอกเขตกรุงเทพ
มหานครใหรองขอไปยังสํานักงานบังคับคดีจังหวัด ซึ่งทรัพยน้ันต้ังอยูเพื่อใหจัดการขายทอดตลาด
แทน  เวนแตผูมีสวนไดเสียจะรองขอใหขาย ณ ที่ทําการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี  โดยมีเหตุ
อันสมควร สวนบาน เรือน หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ ซึ่งมิไดยึดกับที่ดินใหขาย ณ ที่ทรัพยน้ันต้ังอยู

ขอ 6. วิธีการขายทอดตลาดเมื่อเจาพนักงานไดทําการประกาศการขายทอดตลาด
กําหนดวันขายทอดตลาดตามแลว บุคคลทั่วไปที่ประสงคจะเขาซื้อทรัพยสินจะตองมาลงนามแสดง
ความประสงคเขารวมในการเสนอซื้อโดยวิธีการประมูลทรัพยสิน ดังมีรายละเอียดพอสังเขป  ดังน้ี

ขอ 1. การประเมินราคาที่ดินใหนําวิธีการประเมินโดยเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีคิดจากรายไดมา
เปนแนวทางการวิเคราะห  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลที่รวบรวมได ถาขอมูลนั้นเปนการซ้ือขายใหใชวิะเปรียบเทียบ
ราคาเปนหลักบางครั้งใชวิธีตนทุนทดแทนในกรณีที่มีการซ้ือขายที่ดิน พรอมอาคาร และส่ิงปลูกสราง

ขอ 2. การประเมินราคาโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางเจาพนักงานตองไปตรวจสภาพส่ิงปลูกสราง
โครงสรางวัสดุที่ใชสภาพของอาคารและอายุการใชงานเปนตน สวนการประเมินราคาทรัพยสินอื่นๆ หรือส่ิงปลูก
สรางของใหมใหถือราคาตนทุนการผิลตเปนเกณฑถาเปนของเกาใหถือตนทุนการผลิตหักดวยคาเส่ือมคิดรอยละ
ตามสภาพความเปนจริงตามวิะการที่กําหนด
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บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 1) วิธีการประมูลราคาทรัพยสิน
เจาพนักงานบังคับคดี จะทําการกําหนดราคาในการขายทอดตลาดเร่ิมตนเปน

จํานวนรอยละ 80 ของราคาประเมินที่ต้ังไว โดยถามีเศษหากทรัพยสินน้ันมีราคาประเมินต้ังแต
50,000 บาท เปนตนไปใหปดตัวเลขที่เปนเศษขึ้นเปนเรือนหมื่น หากทรัพยสินน้ันมีราคาประเมินตํ่า
กวา 50,000 บาท ใหปดตัวเลขที่เปนเศษขึ้นเปนเรือนพัน และทําการประกาศขายโดยใหผูประมูล
เสนอราคาแขงกันทําการเสนอราคา โดยกําหนดราคาเพิ่มขึ้นในแตละคร้ัง ดังน้ี

ตารางที่ 2.1 การเพิ่มราคาทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาด

ราคาเร่ิมตน เพิ่มราคาไมนอยกวาคร้ังละ
ตํ่ากวา 50,000 บาท

50,000 บาท ขึ้นไป  แตไมถึง 100,000 บาท
1,000,000 บาท ขึ้นไป  แตไมถึง 300,000 บาท

300,000 บาท ขึ้นไป  แตไมถึง 500,000 บาท
500,000 บาท ขึ้นไป  แตไมถึง 700,000 บาท
700,000 บาท ขึ้นไป  แตไมถึง 1,000,000 บาท

1,000,000 บาท ขึ้นไป  แตไมถึง 5,000,000 บาท
5,000,000 บาท ขึ้นไป  แตไมถึง 20,000,000 บาท

20,000,000 บาท ขึ้นไป  แตไมถึง 50,000,000 บาท
50,000,000 บาท ขึ้นไป  แตไมถึง 80,000,000 บาท
80,000,000 บาท ขึ้นไป

1,000 บาท
2,000 บาท
5,000 บาท

10,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
50,000 บาท

100,000 บาท
200,000 บาท
500,000 บาท

1,000,000 บาท

อน่ึงอัตราการเพิ่มราคาน้ีใหใชในการขายตลาดโดยตลอดจนเสร็จสิ้นไมวาจะมี
การเสนอราคาสูงขึ้นเพียงใดก็ตาม  โดยในการขายตลาดผูขายจะรองขานจํานวนเงินทีมีผูสูราคาใน
แตละคร้ังๆ ละ 3-4 หน หากไมมีผูสูราคาที่สูงกวาน้ันและไดราคาพอสมควร37 ผูขายจะทําการรอง
ขานราคาลงคําสามพรอมกับเคาะไม  ผูสูราคาน้ันก็จะไดสิทธิในการซื้อทรัพยน้ันทันที และผูซื้อ
จะตองชําระเงินทั้งหมดทันที เวนแตทรัพยน้ันเปนที่ดิน หรือทรัพยที่มีราคาต้ังแต 1,000 บาทขึ้นไป
เจาพนักงานอาจผอนผันใหผูซื้อวางเงินมัดจําไมเกินรอยละ 25 ของราคาซื้อและทําสัญญาใหชําระ

37 ราคาพอสมควร หมายถึง ราคาที่ไมต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล.
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เงินที่เหลือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน และหากผูซื้อไมทําตามเงื่อนไขเจาพนักงานบังคับคดีจะนํา
ทรัพยน้ันออกขายทอดตลาดใหมหากไดราคาไมเทาเดิม สวนที่ขาดอยูผูซื้อเดิมจะตองรับผิดชอบใน
สวนที่ขาดพรอมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้น

2) อํานาจในการขาย
ในการขายทรัพยสินน้ี  ถาหากในการขายทอดตลาดคร้ังแรกไมสามารถขาย

ได โดยอาจเกิดจากไมมีผูเสนอราคาเขาซื้อ หรือราคาที่เจาพนักงานกําหนดไวถูกคัดคานจากผูมีสวน
ไดเสีย เจาพนักงานจะตองทําการขายใหม ตามวันที่กําหนดไวถูกคัดคานจากผูมีสวนไดเสีย เจาพนักงาน
จะตองทําการขายใหมตามวันที่กําหนดไวในใบประกาศขายซึ่งจะมีการกําหนดวันขายไวถึง 3 คร้ัง
โดยหากคร้ังที่ 1 ขายไมได  เจาพนักงานก็จะนําทรัพยน้ันออกออกขายใหมตามวันที่กําหนดไวใน
คร้ังที่ 2 และหากคร้ังที่ 2 ขายไมไดก็จะทําการขายใหมในคร้ังที่ 3 การขายแตละคร้ังจะกําหนดวัน
ทําการขายหางกันประมาณ 15-20 วัน

การขายทอดตลาดน้ีหากเปนการขายคร้ังที่ 1 เจาพนักงานผูดําเนินการขายจะทําการ
อนุมัติใหขายไดตองไดราคาที่สมควรขายตามระเบียบคือ ไมนอยกวารอยละแปดสิบของราคา
ประเมิน ซึ่งเจาหน้ี ลูกหน้ี หรือผูมีสวนไดเสียสามารถคัดคานราคาที่ขายน้ีได การคัดคานน้ีอาจเปน
การคัดคานน้ีอาจเปนการคัดคานที่กําหนดราคาที่สมควรขายไวหรือไมกําหนดราคาก็ได ซึ่งหากมี
การกําหนดราคาเจาพนักงานจะตองทําการสอบถาม ผูเขารวมประมูลวามีผูใดจะใหราคาตามที่มีการ
คัดคานน้ีหรือไม หากมีผูรับราคาที่มีผูคัดคาน เจาพนักงานจะตองดําเนินการขายตอไปโดยเร่ิมการ
ประมูลจากราคาที่เสนอน้ันจนกวาจะไดราคาสูงสุด แตหากไมมีผูเสนอราคาจัดหาผูซื้อใหไดราคา
ตามที่ตองการมาในการขายทอดตลาดคร้ังหนา หากจัดหามาไมไดเจาพนักงานจะทําการเคาะไมขาย
ทอดตลาดตามราคาที่สมควรขายตอไป หากกรณีผูคัดคานไมไดเสนอราคาเจาพนักงานจะตองทํา
การเลื่อนการขายออกไปเพื่อทําการขายคร้ังหนา โดยการขายคร้ังน้ีเจาพนักงานจะถือเอาราคาที่มี
ผูใหสุงสุดจากคร้ังกอนเปนราคาที่สมควรขาย ซึ่งหากยังไมมีผูรับราคาอีก เจาพนักงานจะตองทํา
การเลื่อนการขายออกไปคร้ังหนา โดยในการขายคร้ังน้ีเจาพนักงานจะกําหนดราคาที่สมควรขายคือ
จํานวนไมนอยกวารอยละหาสิบของราคาประเมิน ทั้งน้ีที่สําคัญที่สุดในการขายทอดตลาดน้ันคือ
กระบวนการดําเนินการขายน้ันจะตองถูกตองตามกฎหมายน้ัน อีกทั้งหากการขายน้ันเจาพนักงาน
เห็นโดยชัดแจงวาราคาที่เสนอสูงสุดน้ันตํ่ากวามูลคาที่แทจริงแหงทรัพยสินน้ันมากหรือผูมีสวนได
เสียคัดคานราคาเจาพนักงานอาจงดขายทอดตลาดไวได

ดังน้ัน จากการศึกษาถึงความหมาย ลักษณะและประเภทของการขายทอดตลาด
ขางตนจึงอาจสรุปไดวา การขายตลาดทรัพยสินในประเทศไทยน้ันสามารถดําเนินการขายทอด
ตลาดได 2 วิธีใหญ คือ

DPU



60

การขายทอดตลาดโดยไมตองผานกระบวนการพิจารณาคดีของศาลซึ่งการขาย
ทอดตลาดโดยวิธีการน้ีผูทอดตลาดจะเปนเอกชนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ไดอีกทั้งการ
ดําเนินการขายน้ันก็ไมถูกบังคับตามกระบวนการเหมือนเชนการขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานของ
รัฐ เชน การขายทอดตลาดตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544

การขายทอดตลาดโดยผานกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งการขายทอดตลาด
โดยวิธีการน้ีผูทอดตลาดเปนเจาพนักงานของรัฐ  และตองดําเนินการขายไปตามกระบวนการที่ถูก
กําหนดไวอยางแนนอน

แตอยางไรก็ตาม การกําหนดวิธีการขายทอดตลาดทรัพยน้ี บุคคลที่ประสงคจะทํา
การขายหรือผูขายน้ันไมอาจเลือกกําหนดวิธีการขายเองได ทั้งน้ีการขายทอดตลาดทรัพยจะใช
วิธีการใดก็ขึ้นอยูกับเหตุแหงการขายทอดตลาดทรัพยน้ัน เชน การขายทอดตลาดทรัพยที่จํานํา ผูรับ
จํานําจะนําออกขายทอดตลาดก็ตองดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยที่เจาหน้ีนํายึดมากจากลูกหน้ีใน
การบังคับคดี ถือวาเปนการขายทอด ตลาดตามคําสั่งศาลผูดําเนินการขายตองเปนเจาพนักงานของ
รัฐและดําเนินการขายไปตามระเบียบปฏิบัติของรัฐเทาน้ันหรือขายทอดตลาดทรัพยที่จํานองตาม
สัญญาจํานองก็เชนกันถือวาเปนการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลการดําเนินการขาย ก็ตองเปนตาม
ระเบียบปฏิบัติของรัฐเสมอ
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการบังคับทรัพยหลักประกัน

โดยบรรษัทบริหารสินทรัพยในประเทศไทย

ในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจอันกอใหเกิดวิกฤตทางการเงิน
เปนอยางมาก สถาบันการเงินสวนใหญตองรับภาระหน้ีเสียอันทําใหขาดสภาพคลองจนทําใหหลาย
แหงตองถูกปดลง สวนที่ยังคงสามารถดําเนินกิจการไดก็ตองรับภาระหน้ีเสียจนทําใหการประกอบ
การตองประสบปญหาขาดทุน สงผลโดยตรงตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เปนปญหาสําคัญที่
รัฐบาลพยายามที่จะแกไข ในการน้ีนโยบายการแกไขที่สําคัญประการหน่ึง คือการจัดต้ังบรรษัท
บริหารสินทรัพยขึ้นเพื่อทําหนาที่รับโอนหน้ีเสียจากสถาบันการเงินมาพัฒนาจะไดเปนการแบงเบา
ภาระการจัดการดูแลหน้ีเสียเหลาน้ีออกจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทําใหภาพรวมในการประกอบการ
ของสถาบันการเงินดีขึ้นอยางชัดเจนและเปนผลโดยตรงตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ในภูมิภาค
เอเชียมีหลายประเทศที่ประสบปญหาวิกฤตทางการเงินเชนเดียวกับประเทศไทย เชน ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย เปนตน ประเทศเหลาน้ีก็ไดการจัดต้ัง
บริษัทบริหารสินทรัพยขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาน้ีเชนเดียวกับประเทศไทย โดยบรรษัทหรือบริษัท
บริหารสินทรัพยเหลาน้ีก็มีนโยบายและการดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน ดังรายละเอียดในบทน้ี แต
อยางไรก็ตามในการจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยเหลาน้ีโดยเฉพาะบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ไดตระหนักดีวาการรับโอนหน้ีเสียมาบริหารจัดการน้ัน และหลักประกันตางๆ ที่เจาหน้ีมีอยูเหนือ
หน้ีน้ันก็จะถูกโอนมาดวยการบังคับหลักประกันจึงเปนหนาที่ที่สําคัญประการหน่ึงอันจะทําใหหน้ี
เสียเหลาน้ีหมดไปโดยเร็ว กฎหมายจึงไดกําหนดสิทธิพิเศษแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยในการ
บังคับหลักประกันน้ีไวเปนบทบังคับเฉพาะแตกตางจากการบังคับหลักประกัน ทั่วไปอันเปนขอ
ศึกษาที่นาสนใจ ดังจะไดวิเคราะหตามลําดับ ดังน้ี

3.1 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษวา THAI ASSETS MANAGEMENT

CORPORATION ถูกกอต้ังขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคหลักคือ แกไขปญหาหน้ีเสียที่เกิดกับสถาบัน
การเงินในประเทศโดยมีลักษณะการดําเนินการคือการรับโอนหน้ีเสียจากสถาบันการเงินมาบริหาร
จัดการ ซึ่งมีประวัติที่มา วัตถุประสงคในการจัดต้ังรวมถึงการบริหาร การดําเนินกิจการ ดังน้ี
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3.1.1 ประวัติของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย1

นับจากวิกฤตเศรษฐกิจในปพุทธศักราช 2540 ที่ทําใหเกิดปญหามากมายโดยเฉพาะ
ปญหาที่เกิดกับสถาบันการเงิน คือ การกอใหเกิด NPLs (NON-PERFORMING LOANs) หรือที่
เรียกวาหน้ีดอยคุณภาพ หรือหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดเปนจํานวนมากคางอยูในสถาบันการเงิน ซึ่ง
หน้ีเหลาน้ีสงผลตอการดําเนินกิจการของสถาบันการเงินตางๆ มากมาย ทําใหเกิดการขาดสภาพคลอง
ในการประกอบกิจการเพื่อการพัฒนาทางธุรกิจ สถาบันการเงินเหลาน้ีพยายามทุก วิธีทางไมวาจะ
เปนการเพิ่มทุน ปรับเปลี่ยนโครงสราง แตอยางไรหน้ีดอยคุณภาพเหลาน้ีก็ยังเปนปญหาภาระอัน
ยิ่งใหญที่ทําใหการดําเนินกิจการเปนไปคอนขางยาก สถาบันการเงินเหลาน้ีไดพยายามแกไขโดย
การโอนหน้ีดอยคุณภาพออกไปจากสถาบันของตนสถาบันการเงินบางแหงจึงไดพยายามที่จะโอน
ขายหน้ีเหลาน้ีใหกับบริษัทตางประเทศแตก็เปนไปไดยาก ดังน้ันสถาบันการเงินไมวาจะเปน
ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุนจึงไดหาทางที่จะแกไขโดยการจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพยขึ้น
การจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพยในขณะน้ันมีกฎหมายใชบังคับอยู 2 ฉบับ คือ พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 หรือที่เรียกวา บบส. ดําเนินการโดยรัฐ และพระ
ราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ที่ดําเนินการโดยเอกชนบริษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงินของรัฐหรือ บบส. น้ันไดดําเนินกิจการโดยการซื้อสินทรัพยที่เปนหน้ีเสีย
มาจาก ปรส. อันเปนหน้ีเสียของบริษัทเงินทุนที่ทางราชการไดสั่งปดกิจการไปแลวมาบริหาร หน้ี
เหลาน้ีก็ไมกอใหเกิดผลตอการลด NPLs ของสถาบันการเงินในประเทศไปไดมากแตอยางใด หน้ี
NPLs ก็ยังคงอยูในเปอรเซ็นตที่สูงตอภาพของสินเชื่อโดยรวม และในขณะเดียวกันสถาบันการเงิน
เอกชน เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน ที่ยังคงดําเนินกิจการอยูหลายแหงก็ไดพยายามที่จะ
แกปญหา NPLs ของตนโดยการจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพยขึ้น เชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)ก็ไดจัดต้ัง บริษัท บริหารสินทรัพย จันทบุรี จํากัด และบริษัท บริหารสินทรัพยธนบุรีจํากัด
สวนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดจัดต้ัง บริษัท บริหารสินทรัพยจตุจักร จํากัด ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด ฯลฯ ซึ่งสถาบันการเงิน
เหลาน้ีก็ไดโอนยายหน้ี NPLs ของตนไปอยูที่บริษัทบริหารสินทรัพยที่ตนจัดต้ังขึ้น ดังน้ันการลด
NPLs ของสถาบันการเงินเอกชนเหลาน้ี จึงเปนเพียงการลด NPLs ในทางบัญชีเทาน้ัน ไมได
หมายความวาน้ีดอยคุณภาพเหลาน้ีจะลดลงแตประการใด การแกปญหาหน้ีดอยคุณภาพจึงไม

1 กิติพงศ  อุรพีพัฒนพงศ. (2544, มกราคม). “บริษัทบริหารสินทรัพย (AMC) กับการแกปญหา NPL
ของสถานบันการเงินในประเทศไทย: อุปสรรคกฎหมายและทางเลือก.” วารสาร TAX & BUSSINESS LAW
MAGAZINE 7, 76. หนา 23-26.
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บรรลุผลสําเร็จไดอยางที่คาดหวังไว ผลกระทบของ NPLs ยังคงอยูในสถาบันการเงินตลอดมาถึงแม
จะมีการจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพยในปพุทธศักราช 2541 ก็ตาม แนวคิดในการแกปญหาหน้ีดอย
คุณภาพดวยการจัดต้ัง AMC (Asset Management Company) แหงชาติจึงเกิดขึ้น เพื่อจะผลักภาระ
หน้ีเสียออกจากไปจากสถาบันการเงินอยางแทจริง ซึ่งทําใหสถาบันการเงินน้ันมีความคลองตัวและ
สามารถพัฒนาธุรกิจของตนทางดานอ่ืนไดยิ่งขึ้นโดยไมตองกังวลกับหน้ีดอยคุณภาพเหลาน้ีแต
อยางใด แนวคิดในการจัดต้ัง AMC แหงชาติน้ี เปนแนวคิดของพรรคไทยรักไทย ซึ่งจะมีวิธีปฏิบัติ2

ดังน้ี คือใหเปนบริษัทกลางมาบริหารหน้ีเสีย โดยจะทําการซื้อหน้ีที่จําหนายออกมาจากสถาบัน
การเงินใน 2 ลักษณะ คือ

1) กรณีที่สถาบันการเงินตองการจําหนายหน้ีดอยคุณภาพเปนบางสวนไมทั้งหมด
บริษัทบริหารสินทรัพยจะซื้อหน้ีเหลาน้ันในมูลคาตามราคาตลาด

2) กรณีที่สถาบันการเงินตองการจําหนายจายโอนหน้ีดอยคุณภาพทั้งหมดบริษัท
บริหารสินทรัพยจะซื้อหน้ีเหลาน้ันตามราคามูลคาทางบัญชีหักดวย สวนการต้ังสํารองหรือการตัด
หน้ีสูญ

หลังจากบริษัทบริหารสินทรัพยมาบริหารแลวจะชักชวนและคัดเลือกผูรวมทุนเพื่อ
ระดมทุนในลักษณะ Venture Capital เพื่อลดภาระของรัฐและทําใหมีการบริหารหน้ีอยางมืออาชีพ
โดยการรวมทุนดังกลาว จะนําไปสูการบริหาร ปรับเปลี่ยนสภาพสินทรัพยใหราคาสูงขึ้นไปกวา
ราคาที่ซื้อมา บริษัทก็จะจําหนายสินทรัพยเหลาน้ันออกไปเพื่อลดขนาดของบริษัทไปในตัว โดยผล
ประกอบการบริษัทบริหารสินทรัพยไมวาจะกําไรหรือขาดทุนจะถูกจัดสรรใหเปนไปตามสัดสวน
ของการลงทุน หรือการถือหุนจากการประมูลถือสินทรัพยน้ันๆ หรือหากสินทรัพยใดๆ มีความ
เกี่ยวเน่ืองกับบทบัญญัติทางกฎหมายที่จะตองอาศัยการควบคุมดูแลก็ใหทําการตกลงใหสวนแบง
ของผลประกอบการในลักษณะคลายกับ Profit/Loss Sharing

ดังน้ันเมื่อพรรคไทยรักไทยเขามาเปนแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาล เมื่อป พ.ศ. 2543
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนโยบายหน่ึง คือการแกไขปญหาหน้ีเสียหรือหน้ีดอย
คุณภาพของสถาบันการเงินที่คงคางมานาน ใหเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง ในรูปแบบของการ
จัดต้ัง AMC แหงชาติ (Asset Management Company) หรือ บริษัทบริหารสินทรัพยของประเทศ
เพื่อที่จะใหเปนหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่แกไขปญหาการคางชําระหน้ีของลูกหน้ีของสถาบัน
การเงินของรัฐและเอกชนใหเปนไปอยางรวดเร็วดวยการรับโอนสินทรัพยเพื่อนํามาบริหารจัดการ
ตามวิธีการที่กําหนดไวซึ่ง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

2 รุงเรือง พิทยศิร.ิ (2544, 15 มกราคม). “รุงเรือง พิทยาศิริ กับแนวคิด “เอ เอ็ม ซี แหงชาติ.” มติชน.
ปท่ี 2, ฉบับท่ี 10. หนา 8.
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ขึ้นที่อําเภอหัวหิน โดยเชิญตัวแทนจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ไดแก สถาบันการเงิน ตลอดจน
ถึงบริษัทบริหารสินทรัพยที่จัดต้ังขึ้นแลว และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศ
ไทย กระทรวงการคลัง นักวิชาการตางๆ เพื่อทําการประชุมหารือการจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย (บสท.) ขึ้นและจากคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 46/25443 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ โดยมีนาย มีชัย ฤชุพันธ เปนประธาน เพื่อทําหนาที่ศึกษาพิจารณา
ปรับปรุงแกไข และจัดทํากฎหมายใหสอดคลองกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ี เน่ืองจากเล็งเห็นวา
กฎหมายบางฉบับลาสมัยและเปนอุปสรรคขัดขวางในการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณา
แลวมีมติใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. 2544 เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวที่กระทรวงการคลัง เปนผูยกรางโดยมีนายมีชัย
ฤชุพันธ  เปนประธานอนุกรรมการฯ ตอมาคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ…. ไดทําการพิจารณาการตรวจรางกฎหมายดังกลาวที่กระทรวงการคลัง
เสนอมา เมื่อดําเนินการเสร็จไดสงรางกฎหมายใหคณะกรรมการ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนา
ประเทศพิจารณาแกไขเพื่อเติมอีกคร้ังหน่ึง หลังจากน้ันไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะ
รัฐมนตรี พิจารณาแลวเห็นวาหากการจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติลาชา ความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้น จนกระทบตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง จึง
ถือวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดในอันที่จะรักษาความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราเปนพระราชกําหนดซึ่งนําไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2544 และมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป หลังจากน้ันสภาผูแทนราษฎรไดใหการรับรองพระราชกําหนดดังกลาว เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2544 เพื่อดําเนินการแกไขปญหาน่ันเอง โดยปจจุบันบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยใชชื่อภาษาอังกฤษวา THAI ASSET MANAGEMENT CORPORATION มีชื่อยอภาษาไทยวา
บสท. ชื่อยอภาษาอังกฤษวา TAMC มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายพิเศษ พระราชกําหนดฉบับ
น้ีมีโครงสรางคลายบริษัทแตไมใชบริษัทเอกชน และไมใชหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แตมี
ฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ต้ังขึ้นเพื่อดํารงอยูเพียงชั่วคราว เพื่อแกไขปญหาสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดในขณะน้ีเทาน้ัน

3 ไพโรจน  อาจรักษา. (2544). คําอธิบายกฎหมายบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (TAMC). หนา 2.
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3.1.2 วัตถุประสงคการกอตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ในการออกพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2544 ที่ประกาศลงในราช

กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 118 ตอนที่ 8 ก. วันที่ 8 มิถุนายน 2544 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2544 น้ัน การจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยดังกลาวมีหมายเหตุทายพระราชกําหนด
ดังน้ี

เน่ืองจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
อยางรายแรง ทําใหลูกหน้ีของสถาบันการเงินไมสามาระชําระสินเชื่ อที่ตนมีกับสถาบันการเงินได
และสินเชื่อเหลาน้ีไดกลายเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดแกสถาบันการเงินเปนจํานวนมาก หาก
ปลอยเวลาใหเน่ินชาตอไป ฐานะของสถาบันการเงินที่เกี่ยวของจะเกิดปญหาอยางรุนแรงและ
กระทบตอการฟนฟูเศรษฐกิจตอไปไดเปนการสมควรที่จะเรงแกปญหาเพื่อรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศดวยการจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปนหนวยงานของ
รัฐที่จะทําหนาที่แกไขปญหาการคางชําระหน้ีของลูกหน้ีของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนให
เปนไปอยางรวดเร็ว  ดวยการรับโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงิน
และบริษัทบริหารสินทรัพย เพื่อนํามาบริหารจัดการตามวิธีการที่กําหนดไว ทั้งน้ี จะตองพยายามให
ลูกหน้ีซึ่งรับโอนมาอยูในฐานะที่สามารถชําระหน้ีที่คางชําระได และใหลูกหน้ีน้ันสามารถดําเนิน
กิจการของตนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือ
เหลือนอยที่สุด ในขณะเดียวกันไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถดําเนิน
กิจการตอไปไดอันจะเปนการสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม
ซึ่งหากการจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติลาชา ความเสียหายทางเศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้น
จนกระทบตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจึง
จําเปนตองตราพระราชกําหนดน้ี

ดังน้ันจากหมายเหตุทายพระราชกําหนดทําใหทราบไดวา วัตถุประสงคหลักของการ
จัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยน้ีคือ เพื่อที่แกไขปญหาสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ
สถาบันการเงินตางๆ ที่มีเปนจํานวนมาก โดยทําการโอนหน้ีเสียหรือสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
เขามาบริหารจัดการตามวิธีการของบรรษัทบริหารสินทรัพย  เพื่อใหลูกหน้ีซึ่งรับโอนมาอยูในฐานะ
ที่สามารถชําระหน้ีไดและทําการปรับโครงสรางกิจการ ทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้น
ลง หรือเหลือนอยที่สุดและไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงิน เปนผลใหเกิดการสราง
เสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม อันเปนการรักษาความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศน่ันเอง
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3.1.3 การจัดตั้ง การบริหารงาน และวิธีการดําเนินกิจการ
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปนองคหน่ึงที่มีลักษณะของการจัดต้ังและบริหารงาน

ตลอดถึงการดําเนินการที่มีลักษณะเฉพาะคือ
3.1.3.1 การจัดตั้งและการบริหารงาน

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจัดต้ังขึ้นโดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มีสถานะเปนนิติบุคคล เปนหนวยงานของรัฐที่ไมถือวาเปนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ และมีงบประมาณการบริหารแยกตางหาก4 มีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และ
จะต้ังสาขา ณ ที่ใดภายในราชอาณาจักรก็ได แตการต้ังสาขาตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกอน5

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยมีเงินทุนในการจัดต้ังเปนจํานวนหน่ึงพันลานบาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวนหน่ึงรอยลานหุน มูลคาหุนละสิบบาท โดยกองทุนฟนฟูเปนผูซื้อหุน
ดังกลาวทั้งหมด และหากมีการเพิ่มทุน ใหกระทําโดยการออกหุนใหมโดยไดรับการอนุมัติของคณะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกอน โดยบรรษัทบริหารสินทรัพยอาจเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอ
ประชาชนหรือบุคคลใดก็ได การเขาชื่อ ซื้อหุนเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ บสท.
กําหนด ทั้งน้ีมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาใชบังคับ6

โดยกฎหมายกําหนดไวดวยวาเพื่อประโยชนในการเสนอขายหุนตามวรรคสอง
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย อาจกําหนดราคาหุนที่จําหนายสูงกวามูลคาหุนก็ได และใหบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหน่ึงฉบับเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน
และหากกรณีที่มีผูซื้อหุนเพื่อทุนไมหมด  จํานวนหุนเหลือเทาใดกฎหมายกําหนดใหกองทุนฟนฟู
ซื้อไวทั้งหมด

การบริหารงานในบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยน้ัน  กฎหมายไดกําหนดใหมีการ
จัดต้ังกรรมการขึ้นคณะหน่ึงชื่อวา “คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย” คณะกรรมการชุด
น้ีประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบเอ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีเปนผู
แตงต้ังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในจํานวนน้ีตองแตงต้ังจากผูแทนของสภาอุตสาหกรรม

4 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2544, มาตรา 5.
5 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2544, มาตรา 6.
6 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2544, มาตรา 9 และ10.
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แหงประเทศไทยหน่ึงคน สภาหอการคาแหงประเทศไทยหน่ึงคน สมาคมธนาคารไทยหน่ึงคน และ
ประธานกรรมการบริหารเปนกรรมการโดยตําแหนง7

คณะกรรมการชุดน้ีมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและกํากับดูแลโดยทั่วไป ซึ่ง
กิจการของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ภายในขอบวัตถุประสงคของการจัดต้ังตามมาตรา 7
อํานาจหนาที่น้ีใหรวมถึง

1) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทนและคาใชจาย
อ่ืนของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

2) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินทรัพยสินและการบัญชี
รวมทั้งการตรวจสอบและสอบบัญชีภายในบสท.

3) กําหนดขอบังคับการบริหารงานและการดําเนินกิจการของบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย

4) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเขารวมกิจการ กับบุคคลอ่ืนหรือถือ
หุนในบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน

5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและกระบวนการในการบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพ

6) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการรับรูและคํานวณผลกําไรหรือผล
ขาดทุนของการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

7) พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณของ บสท.
8) แตงต้ังที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ แทน

คณะกรรมการ
9) ออกขอบังคับหรือหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในเร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

หรือเกี่ยวเน่ืองกับการบริหารงานหรือดําเนินกิจการของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย8

นอกจากน้ีคณะกรรมการชุดน้ีมีอํานาจในการแตงต้ัง คณะกรรมการบริหาร
คณะหน่ึง คณะกรรมการบริหารชุดน้ี จะมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยว
กับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ตลอดจนกําหนดกรอบและวิธีการในการบริหารงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะดังตอไปน้ี

7 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2544, มาตรา 12.
8 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2544, มาตรา 18.
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(1) อนุมัติหรือวินิจฉัยสั่งการในการดําเนินการปรับโครงสรางหน้ีและการ
ปรับโครงสรางกิจการของลูกหน้ี การจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันการชําระบัญชีของลูกหน้ี
ทั้งน้ีตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

(2) ติดตามและประเมินผลการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและการดําเนิน
งานทั่วไป  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกรอบ และวิธีการที่วางไว

(3) แตงต้ังที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการใดๆ
แทนคณะกรรมการบริหาร

(4) อนุมัติการแตงต้ังพนักงานระดับบริหาร
(5) วาจางบุคคลอ่ืนเพื่อดําเนินการในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
(6) จัดใหมีระบบขอมูลและจัดหาขอมูลที่จําเปนใหผูที่เกี่ยวของ
(7) จัดหาแหลงเงินทุนและพันธมิตรรวมทุน เพื่อประโยชนในการปรับ

โครงสรางกิจการของลูกหน้ี
(8) รายงานผลการดําเนินงานในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตอคณะ

กรรมการทุกรอบสามเดือน
(9) รับผิดชอบและดําเนินการตางๆ ตามที่ได รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการ9

การบริหารงานน้ีกฎหมายยังไดใหอํานาจคณะกรรมการ ดําเนินการคัดเลือกผู
ที่มีความรูความชํานาญในกิจการของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ
ผูจัดการทําหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามที่กําหนดใน
ระเบียบหรือคณะกรรมการบริหาร เพราะฉะน้ัน ในการบริหารงานของ บสท. กฎหมายไดกําหนด
อํานาจหนาที่ โดยใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดรายละเอียดขอบังคับตางๆ แกคณะกรรมการอ่ืนๆ
เพื่อที่จะไดปฏิบัติงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดต้ังอยางมี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลใหมากที่สุดน่ันเอง

3.1.3.2 การดําเนินกิจการ
จากวัตถุประสงคการกอต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จะเห็นไดวาบรรษัท

บริหารสินทรัพยไทยกอต้ังขึ้นมาเพื่อทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ ทําการรับโอนสินทรัพยดอย
คุณภาพมาจากสถาบันการเงินตางๆ เพื่อลดภาระ NPL ในสถาบันการเงินน้ัน และทําการบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพเหลาน้ันเพื่อใหเกิดประโยชน โดยการนํามาปรับโครงสรางหน้ี หรือ
โครงสรางกิจการ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี คือ

9 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544, มาตรา 19 และมาตรา 22.

DPU



69

3.1.3.2.1 การโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
สินทรัพยที่บรรษัทบริหารสินทรัพยทําการโอนมาน้ันตองเฉพาะ

สินทรัพยดอยคุณภาพที่เกิดในสถาบันการเงินตางๆ โดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยไดบัญญัติถึงลักษณะของสินทรัพยที่จัดวาเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ  และความหมายของ
สถาบันการเงินไว ดังน้ี10

“สินทรัพยดอยคุณภาพ” หมายความวา สินทรัพยที่มีลักษณะเปน
สินทรัพยไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได หรือเปนสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยและกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

“สถาบันการเงิน” หมายความวา
1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชยแตไมรวมถึง

สาขาของธนาคารตางประเทศ
2) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรและใหหมายความรวมถึงบริษัท
เงินทุนที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยดวย

3) นิติบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
การโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินตางๆ เพื่อลด

ภาระ NPL ในสถาบันการเงินน้ัน ตามขั้นตอนในการดําเนินกิจการของบริษัทบริหารสินทรัพยถือ
ไดวาเปนขั้นตอนแรกของการเร่ิมตนการดําเนินกิจการโดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย พ.ศ. 2544 ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพน้ีไวในหมวด 3 วาดวยการ
สินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท. พอสรุปไดดังน้ี

1) สินทรัพยดอยคุณภาพที่สามารถโอนไดตองเปนสินทรัพยดอย
คุณภาพที่เกิดขึ้นกอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ทั้งน้ี เพื่อเปนการจํากัด และกําหนดของเขต
ของสินทรัพยดอยคุณภาพที่ บสท. จะทําการรับโอน อีกทั้งเปนการปองกันมิใหลูกหน้ีพยายามที่จะ
ทําตัวใหเขาเกณฑเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ เพื่อที่จะขอใหบรรษัทบริหารสินทรัพยรับโอน โดย
สินทรัพยดอยคุณภาพน้ีมีลักษณะคือ เปนสินทรัพยจัดชั้นสูญ หรือ เปนสินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ
หรือเปนสินทรัพยจัดชั้นสงสัย หรือเปนสินทรัพยจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน

10 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544, มาตรา 3.
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นอกจากน้ีหากสินทรัพยดอยคุณภาพน้ันเปนของสถาบันการเงิน
เอกชน นอกจากจะตองเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่เกิดกอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 แลว
สินทรัพยดอยคุณภาพเหลาน้ันจะตองประกอบไปดวยคุณสมบัติ คือสินทรัพยน้ันตองมีหลักประกัน
การชําระหน้ี และมีลูกหน้ีเปนนิติบุคคล และมีเจาหน้ีเปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยต้ังแตสองรายขึ้นไป มีมูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงิน
และบริษัทบริหารสินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหน้ีแตละรายเปนจํานวนเงินต้ังแตหาลานบาทขึ้นไป
และสินทรัพยดอยคุณภาพน้ันยังมิไดมีความตกลงกันเปนหนังสือในการปรับโครงสรางหน้ี และ
ไมไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหน้ีถูกศาลสั่งใหความเห็นชอบในแผนฟนฟูกิจการของลูกหน้ี
ตามกฎหมายลมละลายกอนวันที่พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยน้ีใชบังคับซึ่งคุณสมบัติ
ของสินทรัพยดอยคุณภาพ ดังกลาวน้ี ไมใชบังคับกับสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินของ
รัฐ11

2) องคกรที่จะทําการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยไดน้ัน กฎหมายจํากัดไวเฉพาะธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชยโดยไมรวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน บริษัทเงินทุน และบริษัท
เครดิตฟองซิเอร เพราะฉะน้ันสินทรัพยดอยคุณภาพจากธนาคารพาณิชยตางชาติหรือ สาขาธนาคาร
พาณิชยตางประเทศหรือกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชยตางชาติ บรรษัทบริหารสินทรัพย
ไมสามารถรับโอนได

3) การดําเนินการโอน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะตองทําการ
โฆษณารายการ หรือรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ ในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือ
พิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหน่ึงฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน หรือจะบอก
กลาวเปนหนังสือไปยังลูกหน้ีแตละรายก็ได และใหถือวาการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพน้ันมีผล
ผูกพันบุคคลภายนอก ผูจํานอง ผูจํานํา และผูค้ําประกันนับแตวันที่บรรษัทบริหารสินทรัพยออก
หลักฐานดังกลาว

4) ราคาของสินทรัพยดอยคุณภาพ การกําหนดราคาสินทรัพยดอย
คุณภาพน้ีแยกพิจารณาได 2 ประเด็น คือ มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพ และราคาโอนของ
สินทรัพยดอยคุณภาพ

11 สถาบันการเงินของรัฐ หมายถึง สถาบันการเงินที่ถือหุน โดยกองทุนฟนฟูหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ  รวมกันแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเกินกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว.
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มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพ  ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ไดกําหนดวามูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชี ใหถือ
เอาจํานวนหน้ีเงินตนคางชําระ ณ วันโอนสินทรัพยดอยคุณภาพรวมดอกเบี้ยคางชําระเปนระยะเวลา
ไมเกินสามเดือนกอนวันโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ

ราคาโอนของสินทรัพยดอยคุณภาพ การกําหนดราคาโอนของสินทรัพย
ดอยคุณภาพแบงออกเปน 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 เปนการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินของรัฐ
การกําหนดราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวโดยไมรวมการค้ําประกันดวยบุคคลในกรณีไม
มีทรัพยสินเปนหลักประกันใหมีราคาตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

กรณีที่ 2 เปนการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินของ
เอกชน การกําหนดราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวจะเทากับมูลคาทรัพยสินที่เปนหลัก
ประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว โดยไมรวมการค้ําประกันดวยบุคคล แตทั้งน้ีราคา
ดังกลาวตองไมเกินมูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพ ตามบัญชีหักดวยเงินสํา รองที่ตองต้ังไวตาม
กฎหมาย หรือตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย

ในกรณีที่มีการประเมินมูลคาทรัพยที่เปนหลักประกันน้ี ตามพระราช
บัญญัติแกไขเพิ่มเติม พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ .ศ. 2544 มาตรา 3 น้ัน ได
กําหนดไววา การประเมินมูลคาทรัพยสินที่เปนหลักประกันในกรณีสถาบันการเงินเปนผูโอนให
เปนไปตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และใน
กรณีบริษัทบริหารสินทรัพยเปน ผูโอนใหเปนไปตามหลักประกันน้ัน จึงตองพิจารณาวาผูโอนน้ัน
เปนใคร หากเปนสถาบันการเงินการประเมินมูลคาเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทย แตหากผูโอนเปนบริษัทบริหารสินทรัพยไทย การประเมินมูลคาเปนไปตามหลักเกณฑของ
คณะกรรมการของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

แตอยางไรก็ตามหากการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
ของสถาบันการเงินน้ัน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจขอใหมีการประเมินราคาใหม โดยยื่น
หนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงราคาซึ่งคณะกรรมการจะตองทํา
การประเมินราคาใหม โดยผูประเมินราคาอิสระที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเ ห็นชอบ และผู
ขอใหมีการประเมินราคาใหมเปนผูออกคาใชจายในการประเมินราคาดังกลาวได

5) ผลของการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ การโอนสินทรัพยดอย
คุณภาพใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยน้ัน มีผลทําใหสิทธิเรียกรองหรือภาระผูกพันใดๆ
ทั้งหมดที่สถาบันการเงินหรือบรรษัทบริหารสินทรัพยมีตอลูกหน้ีน้ันโอนไปยังบรรษัทบริหาร
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สินทรัพยไทยดวย โดยสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยไทยมีหนาที่ตองแจงขอมูลตางๆ
เกี่ยวกับสิทธิ เรียกรอง สิทธิอ่ืนๆ หรือภาระผูกพันอ่ืนๆ ที่มีอยูใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยได
รับทราบ หากไมแจงและเกิดความเสียหายในภายหลัง สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
จะตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาวตามสัดสวนแหงการกระทํา โดยบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยจะทําการหักลบหน้ีจากเงินกําไรที่จัดสรรใหแก  สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยใน
สวนของสินทรัพยน้ันได

3.1.3.2.2 การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เมื่อทําการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมา

จากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยแลว จะตองนําสินทรัพยดอยคุณภาพเหลาน้ีมา
จัดการเพื่อใหเกิดประโยชนใหมากที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการน้ีกระทําโดย 2 วิธีการคือ การปรับ
โครงสรางหน้ี หรือการปรับโครงสรางกิจการ ดังน้ันในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพน้ี เมื่อ
บรรษัทบริหารสินทรัพยรับโอนหน้ีดอยคุณภาพมาแลว ก็จะตองนําพิจารณาถึงลักษณะแหงหน้ีน้ัน
วาอยูในระดับธุรกิจแบบไหนซึ่งจัดแบงธุรกิจเปน 2 ประเภท12 คือ

1) ธุรกิจที่เดินตอไปไมได ในสวนของธุรกิจที่เดินตอไปไมไดใน
มาตรา 42 ไดใหอํานาจพิเศษกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ในกรณีลูกหน้ีไมสามารถเดินตอไป
ไดแลวโอนทรัพยสินใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย โดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไมตองฟอง
กลาวโดยสรุป คือบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยมีสิทธิใหลูกหน้ีหลุดพนจากหน้ีน้ัน มีสิทธิใหผูค้ํา
ประกันหลุดออกไป ซึ่งเปนทางออกของลูกหน้ีเพื่อใหโอกาสไดเร่ิมตนใหมโดยไมตองเปนบุคคล
ลมละลาย

2) ธุรกิจที่ยังดําเนินการอยูไดถาธุรกิจของลูกหน้ียังสามารถดําเนินการ
อยูไดทาง บสท. จะมีทางดําเนินการอยู 2 ทางคือ

(1) การปรับโครงสรางหน้ี ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพย มาตรา 57, 58

(2) การปรับโครงสรางกิจการ ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพย มาตรา 59

สําหรับการปรับโครงสรางหน้ีน้ัน เปนการใชอํานาจในการผอนปรน
เงื่อนไขการชําระหน้ีโดยทําการลดดอกเบี้ย หรือลดตนเงิน หรือลดทั้งตนเงินและดอกเบี้ย เพื่อให
ภาระแหงหน้ีที่ลูกหน้ีตองชําระลดลง หรืออาจทําการรับโอนทรัพยสินของลูกหน้ีบางสวนมาเพื่อ
ชําระหน้ีหรือรับโอนหุน ซื้อหุนเพิ่มทุน หรือทําการแปลงหน้ีใหเปนทุน และรับโอนทุนสวนน้ันมา

12 จอมทรัพย โลจายะ. (2544). “การเตรียมการเขาสู บสท” ดอกเบี้ยธุรกิจ. หนา 15.
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เปนผูถือหุนอีกสวนหน่ึง กรณีน้ีก็จะทําใหหน้ีของลูกหน้ีลดลง ภาระแหงการใชหน้ีก็จะลดลงเงิน
สุทธิที่ไดมาจากการประกอบกิจการก็จะทําใหมีตัวเลขที่เปนกําไรมากขึ้นธุรกิจก็จะดําเนินอยูตอไป
ได

สวนการปรับโครงสรางกิจการเปนการเขาไปดูแลแผน จัดทําแผน
ฟนฟูการดําเนินกิจการตางๆ ของลูกหน้ี  เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเปน
การนําทรัพยสินที่ลูกหน้ีมีอยูไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงมากขึ้น ซึ่งทั้งน้ีอาจรวมถึงการ
จัดทําองคกรใหมีสภาพที่เล็กลง เพื่อใหการบริหารงานคลองตัวมากขึ้นดวยเชนกัน

ซึ่งการปรับโครงสรางหน้ีและโครงสรางกิจการน้ีหากกระทําไมสําเร็จ
ดวยลูกหน้ีไมใหความรวมมือ หรือทําการยักยายถายเท หรือปดบังซอนเรนทรัพยสินตางๆ ของตน
หรือดวยเหตุอ่ืนใดก็ตาม กฎหมายไดใหอํานาจแกบรรษัทบริหารสินทรัพยที่จะทําการจําหนาย
กิจการเหลาน้ีหรือยุติการดําเนินธุรกิจเหลาน้ีไดและนําทรัพยทั้งหมดที่มีอยูของลูกหน้ีและหลัก
ประกันตางๆ ออกจําหนายเพื่อนําเงินมาชําระหน้ีที่ลูกหน้ีเจาของกิจการน้ันคางชําระอยู การ
จําหนายทรัพยสินทั้งของลูกหน้ีและทรัพยที่เปนหลักประกัน พระราชกําหนดบริหารสินทรัพยได
ใหอํานาจแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ทําการจําหนายทรัพยสินเหลาน้ีไดโดยลําพัง เน่ืองจากมี
วัตถุประสงคที่จะใหเกิดความสะดวกคลองตัวแกการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ อีกทั้งเพื่อใหเกิด
ความรวดเร็วในการจําหนายทรัพยสินน้ัน เพื่อใหไดเงินมาทําการชําระหน้ีและยุติกิจการอันจะ
กอใหเกิดแตความเสียหายน้ัน ซึ่งการขายน้ีเปนอํานาจและกระบวนการของบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย โดยแทที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยมีอํานาจบริหารจัดการในการขายทรัพยน้ัน
โดยลําพังไมตองอาศัยอํานาจหรือกระบวนจากศาลหรือจากเจาหนาที่ของรัฐ เปนการขายที่หากเปน
การขายทอดตลาด ก็เปนการขายทอดตลาดที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยดําเนินการขายเอง ไมตอง
อาศัยอํานาจทางศาลทั้งสิ้นไมวาจะเปนการอันเกิดจากการบังคับจํานอง หรือการบังคับจํานําก็ตาม

ดังน้ัน การบังคับหลักประกันของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยน้ีจึง
เปนกระบวนการที่มีลักษณะโดยเฉพาะแตกตางจากการบังคับหลักประกันตามกฎหมายแพงและ
พาณิชย  ดังน้ี

3.1.4 การบังคับทรัพยหลักประกันของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยถือวาเปน

ภารกิจหลักของการดําเนินการของบรรษัท โดยเมื่อบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ไดทําการรับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินแลว พนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่หรือที่ไดรับ
มอบหมายจะจัดทําความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับสถานะ และขอเสนอแนะในการดําเนินการกับลูกหน้ี
เกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพ เพื่อใหคณะกรรมการบริหารของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
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พิจารณาวาสมควรจะดําเนินการปรับโครงสรางหน้ี หรือปรับโครงสรางกิจการ หรือจําหนายสินทรัพย
ที่เปนหลักประกันรวมทั้งใชสิทธิทางศาล เพื่อพิทักษทรัพยและ/หรือชําระบัญชี ซึ่งจะเห็นไดวา
กระบวนการจําหนายสินทรัพยที่เปนหลักประกัน หรือที่เรียกวาการบังคับหลักประกันของบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยน้ัน ถือวาเปนการดําเนินกิจการเพื่อใหบรรลุถึง วัตถุประสงคของการจัดต้ัง
องคกร คือการแกไขปญหาเพื่อลดลงจํานวนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดในสถาบันการเงินอยางหน่ึง
ดังน้ัน พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจึงไดกําหนดหลักเกณฑตางๆ อันเกี่ยวกับการจําหนาย
สินทรัพยที่เปนหลักประกัน  ดังน้ี

3.1.4.1 เกณฑการพิจารณาลูกหน้ีท่ีอยูในขายของการถูกจําหนายสินทรัพยท่ีเปน
หลักประกัน

การพิจารณาวาลูกหน้ีประเภทใด จะถูกจําหนายสินทรัพยที่เปนหลักประกันน้ัน
ตามประกาศของคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เร่ืองวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคุณภาพ ไดกําหนดเร่ืองของการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน โดยไดจัดประเภทของ
ลูกหน้ี ที่จะถูกบังคับหลักประกันไว 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 เปนลูกหน้ีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จะพิจารณาใหทําการ
จําหนายสินทรัพยที่เปนหลักประกันอยางเดียว

ประเภทที่ 2 เปนลูกหน้ีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จะพิจารณาใหทําการ
จําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน รวมทั้งใชสิทธิทางศาลเพื่อพิทักษทรัพยและ/หรือชําระบัญชี

ลูกหน้ีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จะพิจารณาใหทําการจําหนายสินทรัพยที่
เปนหลักประกันอยางเดียวน้ัน คือ ลูกหน้ีที่หยุดหรือปดกิจการและบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พิจารณาวาไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได  หรือ ลูกหน้ีไมใหความรวมมือในการปรับโครงสราง
หน้ี หรือ ปรับโครงสรางกิจการ หรือยักยาย/ปดบังทรัพยสิน หรือลูกหน้ีที่ไมสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของแผนปรับโครงสรางหน้ีหรือปรับโครงสรางกิจการลูกหน้ี
ประเภทน้ี เปนลูกหน้ีที่จัดวาไมสามารถฟนตัวไดอีก บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจึงตองการบังคับ
ชําระหน้ีที่คางอยูทันที ลูกหน้ีประเภทน้ีจึงถูกบังคับหลักประกันทันที

สวนลูกหน้ีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จะพิจารณาใหทําการจําหนาย
ทรัพยสินที่เปนหลักประกัน รวมทั้งใชสิทธิทางศาลเพื่อพิทักษทรัพยและ/หรือ ชําระบัญชีคือ ลูกหน้ี
ที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ไดดําเนินการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน ตามมาตรา 74
แลว และพิสูจนไดวาลูกหน้ีและหรือผูค้ําประกัน ยังคงมีทรัพยสินอ่ืนๆ อยูและบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย มีสิทธิในการเรียกทรัพยสินดังกลาวเพื่อชําระหน้ีไดแตลูกหน้ีและ/หรือผูค้ําประกัน
ไมดําเนินการดวยความสมัครใจหรือการดําเนินการดังกลาว จะทําใหริดรอนสิทธิของเจาหน้ีอ่ืนๆหรือ
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ลูกหน้ีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พิจารณาเห็นวา ไมสามารถดําเนินการปรับโครงสรางหน้ี หรือ
ปรับโครงสรางกิจการ หรือจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันอยางใดอยางหน่ึง หรือการดําเนินการ
ใชสิทธิทางศาลเพื่อพิทักษและ/หรือชําระบัญชี จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยากกวา

3.1.4.2 ข้ันตอนการจําหนายทรัพยสินท่ีเปนทรัพยหลักประกัน
เมื่อคณะกรรมการบริหารของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พิจารณาวาลูกหน้ี

สมควรที่จะถูกจําหนายสินทรัพยที่ เปนหลักประกัน การดําเนินการจําหนายทรัพยสินที่เปน
หลักประกันตองดําเนินตามขั้นตอน ซึ่งไดกําหนดไวในพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 และมาตรา 75 และนอกจากน้ีเพื่อใหการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลัก
ประกันน้ีเปนไปดวยความโปรงใส เรียบรอย และชัดเจน คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย จึงไดทําประกาศขอ กําหนด เร่ือง วิธีการ บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพไว ซึ่งไดกําหนด
ถึงขั้นตอนการจําหนายสินทรัพยที่เปนหลักประกัน ดังน้ี

3.1.4.2.1 ความหมายของทรัพยหลักประกันท่ีสามารถนํามาจําหนายได
ทรัพยสินที่เปนหลักประกันที่สามารถนํามาจําหนายตามพระราช

กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยน้ัน คือ ทรัพยสินของลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันซึ่งจํานอง หรือ
จํานําไวเพื่อเปนประกันหน้ี

3.1.4.2.2 ข้ันตอนการจําหนาย
1) คณะกรรมการบริหารของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จะตองมีมติ

เห็นสมควรใหจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
2) กรรมการผูจัดการของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ตองสงหนังสือ

บอกกลาวใหลูกหน้ีและผูจํานองหรือผูจํานําทราบภายใน 5 วันทําการ
3) หนังสือบอกกลาวตาม ขอ 2 น้ัน จะตองระบุขอความแจงใหลูกหน้ี

ผูจํานอง และผูจํานํา ชําระหน้ีใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ภายในเวลา 1 เดือน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือบอกกลาว และถาไมมีการชําระหน้ีภายในการกําหนดตามคําบอกกลาว บรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย จะทําการบังคับชําระหน้ีเอาจากทรัพยสินที่เปนหลักประกัน

การบังคับชําระหน้ีเอาจากทรัพยสินที่เปนหลักประกันน้ันบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย สามารถที่จะกําหนดวิธีการจําหนายทรัพยสิน หรือรับตีราคาทรัพยสินโอน
ชําระหน้ีเปนทรัพยสินที่รอการจําหนาย และเสนอใหคณะกรรมการบริหารอนุมัติ โดยหากคณะ
กรรมการบริหารอนุมัติใหจําหนายทรัพยที่เปนหลักประกัน คณะกรรมการผูจัดการของบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย จะทําการประกาศจําหนายทรัพยสินลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนวัน
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จําหนาย ในระบบคอมพิวเตอร และหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวา 3 วัน เพื่อใหประชาชนทั่วไปทราบ13 และหากมีผูคัดคานที่มีขอตอสู เกี่ยวกับทรัพยสินที่จะ
จําหนาย ผูคัดคานสามารถยื่นคําคัดคานและชี้แจงเหตุผลในการคัดคานตอบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย ไดไมนอยกวา 3 วัน ทําการกอนวันจําหนายทรัพยสินน้ัน ซึ่งหากคณะกรรมการบริหารฯ เห็น
วาคําคัดคานมีเหตุผลอันสมควรใหยุติการจําหนายทรัพยสินไวกอนจนกวาจะมีการพิสูจนสิทธิใน
ทรัพยสินที่ จะจําหนาย หากคณะกรรมการเห็นวา เหตุผลน้ันไมสมควรหรือไม เพียงพอ
คณะกรรมการก็จะยกคําคัดคานและดําเนินการจําหนายทรัพยสินน้ันตอไป 14 โดยการจําหนาย
ทรัพยสินที่เปนหลักประกันน้ี พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ไดกําหนด
วิธีการจําหนาย ดังน้ี

3.1.4.3 วิธีการจําหนายทรัพยสินท่ีเปนทรัพยหลักประกัน
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 สวนที่ 3 ไดบัญญัติถึง

วิธีการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันไว 3 วิธี คือ15

วิธีที่ 1 จําหนายโดยการขายทอดตลาด
วิธีที่ 2 จําหนายโดยวิธีอ่ืนที่เปนประโยชนตอบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยและ

ลูกหน้ี
วิธีที่ 3 จําหนายโดยการรับโอนทรัพยสินไวในกรณีที่เห็นวายังไมควรจําหนาย

ทรัพยสินหรือ เห็นวาควรนําทรัพยน้ันไปพัฒนา
สิทธิในการเลือกวิธีการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน ถือไดวาเปนอํานาจ

เบ็ดเสร็จของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เมื่อบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดเลือกวิธีการจําหนาย
ใดแลว บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะทําการประกาศลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวัน
จําหนาย โดยลงโฆษณาในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันที่
แพรหลายอยางนอยหน่ึงฉบับเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน ทั้งน้ีการประกาศใหถือวาเปน
การบอกกลาวถึงการโอนทรัพยสินกรณีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเลือกใชวิธีการจําหนาย ใน
การโอนทรัพยสินหลุดเปนสิทธิแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
จะตองบอกกลาวการโอนน้ันไปยังลูกหน้ี ผูจํานอง ผูจํานํา ผูค้ําประกัน และบุคคลอ่ืนซึ่งมีสวนได
เสียในทรัพยสินน้ันดวย

13 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544, มาตรา 77.
14 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544, มาตรา 78.
15 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544, มาตรา 76.
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ทั้งน้ีหากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เลือกวิธีการจําหนายทรัพยสินที่เปน
หลักประกันตามวิธีที่ 2 หรือวิธีที่ 3 การจําหนายในสองวิธีการน้ันเปนการจําหนายที่กอใหเกิดผล
ผูกพันและกระทบตอสิทธิเฉพาะคูกรณีเทาน้ัน เพราะฉะน้ันหากการกระทําดังกลาวไมถูกตอง หรือ
ไมชอบดวยประการใด คูกรณีก็สามารถคัดคานหรือยกเลิกการกระทําน้ันได โดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายตอบุคคลภายนอก แตหากเปนวิธีการขายทอดตลาดแลวถามีการคัดคานหรือยกเลิกจะมีผล
ถึงสาธารณชนที่เปนผูซื้อไดพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยจึงไดกําหนดถึงวิธีการ
จําหนายทรัพยโดยการขายทอดตลาดไวโดยเฉพาะ ดังน้ี

3.1.4.4 หลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินโดยวิธีการขายทอดตลาด16

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดคํานึงถึงเสมอวาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
กอต้ังขึ้นโดยยึดมั่นในภารกิจสําคัญ 5 ประการ17 คือ

1) บริหารจัดการการสินทรัพยดอยคุณภาพดวยความรวดเร็วโปรงใส และมี
ประสิทธิภาพ

2) บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพใหสามารถฟนฟูกิจการของ ลูกหน้ีชวย
ใหลูกหน้ีสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง

3) บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพดวยความเทาเทียมและยุติธรรมตอทุก
ฝายที่เกี่ยวของ

4) บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพใหภาระและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นน้ัน
มีผลกระทบตอภาครัฐและประชาชนผูเสียภาษีใหนอยที่สุด

5) บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพใหนํามาซึ่งมูลคาเพิ่มและผลตอบแทน
สูงสุดตอประเทศชาติและสวนรวม

การขายทอดตลาดทรัพยสินที่เปนหลักประกันก็เปนสวนหน่ึงในภารกิจการ
ดําเนินงานบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เพราะฉะน้ันเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว โปรงใส และมี
ประสิทธิภาพบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จึงไดกําหนดหลักเกณฑการขายทอดตลาดสรุปได ดังน้ี

3.1.4.4.1 ความหมายของคําวาทรัพยสินขายทอดตลาด
ทรัพยสินขายทอดตลาดของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หมายถึง

ทรัพยสินที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยประสงคจะบังคับ จํานอง หรือ บังคับจํานํากับทรัพยสิน

16 Online. (2550, 1 กันยายน). ทรัพยสินขายทอดตลาด. สืบคนเม่ือ 25 สิงหาคม 2533, จาก
http // www.asset.tamc.or.th/.

17 Online. (2546, 1 กรกฏาคม). ภารกิจ บสท. สืบคนเม่ือ 25 สิงหาคม 2553, จาก
http // www.asset.tamc.or.th/.

DPU

www.asset.tamc.or.th/


78

หลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ ตามมาตรา 74 แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. 2544

3.1.4.4.2 ขอกําหนดการขายทอดตลาด
กรณีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ประสงคจะบังคับจํานองหรือ

จํานํากับทรัพยสินที่เปนหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ ตามมาตรา 74 แหงพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 โดยวิธีการขายทอดตลาดบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยจะกําหนด วัน เวลา สถานที่ ราคาเร่ิมตนประมูล รายละเอียดของทรัพยสินขายทอดตลาด และ
ดําเนินการประกาศตอสาธารณะลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนวันประมูลขายทอดตลาดลงในเว็บ
ไซด คือ www.tamc.or.th และหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหน่ึงฉบับ เปนระยะเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน

3.1.4.4.3 หลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินโดยวิธีการขายทอดตลาด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดกําหนดหลักเกณฑการจําหนาย

ทรัพยสินโดยวิธีการขายทอดตลาดไวดังน้ี
1) การขายทอดตลาดใหกระทําโดยวิธีการประมูลขายโดยเปดเผยเปน

การทั่วไปตอสาธารณชน
2) การขายทอดตลาดใหขายโดยปลอดจํานอง ในกรณีทรัพยสินที่เปน

หลักประกันน้ันมีบุริมสิทธิ จํานอง ลําดับเดียวกันกับบัญชีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยมิไดรับ
โอนมาใหทําขอตกลงกับสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทบริหารสินทรัพยแลวแตกรณี

3) ใหดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินที่เปนหลักประกันแตละ
รายการจํานวน 1 คร้ัง กรณีไมมีผูสนใจประมูลทรัพยสินรายการน้ัน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
อาจพิจารณารับโอนทรัพยรายการน้ันในราคาเปดขายอันเปนราคาที่พึงไดจากการขายทอดตลาด

4) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอาจเขารวมประมูลในการขายทอด
ตลาดทรัพยสินรายการใดๆ ในกรณีที่ผูประมูล/ผูซื้อ เสนอราคาตํ่ากวาราคาขายที่คณะกรรมการ
บสท. กําหนดได

3.1.4.4.4 ข้ันตอน และ วิธีการประมูล
การขายทอดตลาดทรัพยสินน้ัน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยได

กําหนดหลักเกณฑการจําหนายไววา จะกระทําไดโดยวิธีการประมูลขายโดยเปดเผยเปนการทั่วไป
ซึ่งการประมูลน้ันประกอบดวยขั้นตอน ดังน้ี
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1) ขั้นตอนการแสดงตน
ผูประสงคจะประมูลสูราคาเพื่อเสนอซื้อทรัพยสินจะตองทําการ

แสดงตนโดย ผูประมูลตองลงนามในแบบคําขอประมูลทรัพยสินและสมุดรายงานการขายทอดตลาด
พรอมแสดงหลักฐานแหงตนในวันจําหนายทรัพยสิน ผูประมูลจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมสําเนา กรณีเปนนิติบุคคลตองแสดงหนังสือรับรองที่ออกโดยนายทะเบียนหุนสวน บริษัท
กระทรวงพาณิชย และวันที่รับรองตองมีระยะเวลาไมเกิน 15 วัน กอนวันขายทอดตลาดพรอมสําเนา
แตหากผุประมูลในนามบุคคลอ่ืนตองแสดงหลักฐานใบมอบอํานาจตอเจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจให
ดําเนินการขายทรัพยสินจะถือวาผูประมูลกระทําการในนามของตนเอง ซึ่งถามีกรณีจะตองจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผูประมูลจะขอเปลี่ยนใสชื่อบุคคลอ่ืนโดยอางวาเปนตัวแทนมิได

2) ขั้นตอนการเสนอราคา
ในการประมูลสูราคาน้ันผูเขาประมูลจะตองทําการแขงขันกันสู

ราคาซึ่งการเสนอราคาน้ี บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดกําหนดขั้นตอนการสูราคาไวดังน้ี
(1) การเขาเสนอราคาใชวิธีใหราคาดวยปากเปลาตามตาราง ราคา

ขายทรัพยสินขั้นตํ่า และการเพิ่มราคา เสนอซื้อทรัพยสินในแตละคร้ังตาม (4) หากเจาหนาที่รับมอบ
อํานาจใหดําเนินการขายเห็นวาราคาตํ่าไป เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจใหดําเนินการขายทรัพยสิน มี
อํานาจถอนทรัพยสินน้ันออกจากการขายทอดตลาดในคร้ังน้ันได ซึ่งการสูราคาผูประมูลจะตอง
วางเงินประกันการสูราคาตอหน่ึงรายการเปนแคชเชียร เช็คที่ออกโดยสํานักงานธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานครสั่งจาย “บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย” เทาน้ันเปนจํานวนเงินรายการละ50,000 บาท
โดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะคืนเงินประกันดังกลาวใหแกผู เขาสูราคาตอเมื่อการขาย
ทอดตลาดแลวเสร็จ และหากผูเขาสูราคารายใดเปนผูซื้อได ใหถือวาเงินประกันดังกลาวเปนสวน
หน่ึงของการชําระราคา

(2) เมื่อเจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจใหดําเนินการขายทรัพยสินเห็น
วาราคาน้ันสมควรจะขานราคาพรอมทั้งนับ 1-3 และกอนที่เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจใหดําเนินการ
ขายทรัพยสินเคาะไมผูประมูลรายอ่ืนอาจเสนอราคาอีกได แตหากเจาหนาที่ผูขายทอดตลาดเห็นวา
ราคาสูงสุดดังกลาว ยังไมใชราคาที่สมควรขาย เจาหนาที่ผูทอดตลาดมีสิทธิถอนทรัพยรายการน้ัน
ออกจากการขายทอดตลาดไดและผูใหราคาสูงสุดจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยหรือผูทอดตลาดมิได

(3) การขายทอดตลาดบริบูรณเมื่อเจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจให
ดําเนินการขายทรัพยสิน ขานราคา พรอมทั้งนับ 3 และเคาะไม
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(4) ราคาขายทอดตลาดทรัพยสินขั้นตํ่า (ราคาเปดขาย) และการ
เพิ่มราคาเสนอซื้อทรัพยสินในแตละคร้ังใหเปนไปตามตารางราคาขาย และการเพิ่มราคาเสนอซื้อ
โดยอัตราการเพิ่มราคาที่กําหนด โดยตลอดต้ังแตตนจนเสร็จสิ้นไมวาจะมีการเสนอราคาสูงขึ้น
เพียงใดก็ตาม ทั้งน้ีราคาขายขั้นตํ่าและราคาเสนอซื้อในแตละคร้ังดังกลาว บรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยอาจเปลี่ยนแปลงได ดังน้ี

ตารางที่ 3.1 ตารางราคาขาย

ราคาท่ีกําหนด การเพิ่มราคาเสนอซื้อทรัพยสินใหเพิ่มราคา
ไมนอยกวาคร้ังละ

ตํ่ากวา 50,000 บาท 1,000 บาท
50,000 - 99,999 บาท 2,000 บาท

100,000 - 299,999 บาท 5,000 บาท
300,000 - 499,999 บาท 10,000 บาท
500,000 - 699,999 บาท 20,000 บาท
700,000 - 999,999 บาท 30,000 บาท

1,000,000 - 4,999,999 บาท 50,000 บาท
5,000,000 - 19,999,999 บาท 100,000 บาท

20,000,000 - 49,999,999 บาท 200,000 บาท
50,000,000 - 79,999,999 บาท 500,000 บาท
80,000,000 บาทขึ้นไป 1,000,000 บาท

3) ขั้นตอนการชําระเงิน ในการประมูลเสนอราคาเมื่อมีผูเสนอราคา
สูงสุด และเจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจใหดําเนินการขายทรัพยสินขานราคาพรอมทั้งนับ 3 และเคาะ
ไม ผูประมูลที่เสนอราคาซื้อไดจะตองชําระเงินโดย บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ไดกําหนด
หลักเกณฑการชําระเงินไวดังน้ี

(1) ผูประมูล/ผูซื้อที่ชนะการประมูลตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบ
ที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยกําหนด และตองวางมัดจําใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไมนอย
กวารอยละ 25 ของราคาที่ประมูลไดภายในวันที่ประมูลได เปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็คที่สํานักงาน
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ธนาคารในเขตกรุงเทพ มหานคร สั่งจาย “บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย” เทาน้ัน และทําสัญญาเพื่อ
ชําระเงินสวนที่เหลือภายในกําหนด 15 วันนับแตวันที่ประมูลได

(2) หากผูประมูล/ผูซื้อที่ชนะการประมูลไมชําระเงินมัดจําหรือไม
ชําระราคาสวนที่เหลือตามเงื่อนไขหรือผูซื้อไมยอมทําสัญญาตามแบบที่บรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยกําหนด บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยมีสิทธิริบเงินประกันและ/หรือ เงินมัดจําไดทันทีและถา
หากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยนําทรัพยสินน้ันออกดําเนินการขายทอดตลาดใหมและไดราคาตํ่า
กวาราคาที่ผูประมูล/ผูซื้อเดิมใหไว ผูประมูล/ผูซื้อเดิมจะตองรับ ผิดชอบในสวนที่ขาดพรอมทั้ง
คาใชจายที่เพิ่มขึ้น

จากหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันในขอ 1.4.4
น้ีจะเห็นไดวาอํานาจในการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยน้ี
จึงเปนอํานาจในลักษณะเบ็ดเสร็จที่ใหอํานาจแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยในการเลือก การใช
สิทธิในการจําหนาย ตลอดจนถึงอํานาจในการกําหนดวิธีการจําหนาย หลักเกณฑในการจําหนาย
ตางๆ แตเพียงผูเดียว แตหากผูใดไมเห็นดวยก็สามารถทําคําคัดคานได ดังน้ี

3.1.4.5 การคัดคานการจําหนายทรัพยสินและการชดใชคาเสียหาย
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดกําหนดถึงการใหสิทธิในการ

คัดคานการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันไว ดังน้ี
3.1.4.5.1 หลักเกณฑการคัดคานการจําหนายทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน

ในการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันของบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยน้ีหากมีผูใดไดรับความเสียหาย ผูน้ันสามารถทําการคัดคานการจําหนายทรัพยสินน้ันได ตาม
วิธีการที่กําหนดไวในพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 77 คือ

1) การคัดคาน้ันตองทํากอนวันจําหนายทรัพยสินน้ันไมนอยกวาสาม
วันทําการ หากพนกําหนดและไมมีผูคัดคานใหถือวาทุกคนยินยอมในการจําหนายทรัพยสินน้ัน

2) การคัดคานผูคัดคานจะตองทําการชี้แจงเหตุผลพรอมดวยหลักฐาน
มาแสดงประกอบการคัดคานน้ัน

3) ตองยื่นคําคัดคานตอคณะกรรมการบริหาร
จากหลักเกณฑดังกลาวจะเห็นไดวาในการคัดคานการจําหนายทรัพยสิน

ที่เปนหลักประกันน้ี ผูคัดคานจะกระทําไดเฉพาะกอนการจําหนายทรัพยที่เปนหลักประกันเทาน้ัน
เพราะฉะน้ันหากมีการจําหนายทรัพยสินแลว ไมวาจะเปนการจําหนายโดยวิธีการใดถึงแมวาผู
คัดคานจะมีขอตอสูที่ดีมีพยานหลักฐานในการรับฟงเพียงใดก็ไมอาจทําการคัดคานการจําหนาย
ทรัพยสินน้ันได
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3.1.4.5.2 การพิจารณาคําคัดคานการจําหนายทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน
การพิจารณาคําคัดคานการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันกฎหมาย

ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริหาร (ของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย) เปนผูทําการพิจารณาถึง
เหตุผลที่ชี้แจงมาในคําคัดคาน รวมตลอดถึงพยานหลักฐานที่ผูคัดคานไดทําการสงมา ซึ่งหาก
คณะกรรมการเห็นวาคําคัดคานน้ันมีเหตุผลอันสมควรพยานหลักฐานน้ันรับฟงได คณะกรรมการ
จะสั่งยุติการจําหนายทรัพยสินน้ันไวกอนและใหผูคัดคานทําการพิสูจนสิทธิที่ตนมีอยูในทรัพยสิน
น้ัน แตหากคณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาคําคัดคานน้ันไมมีเหตุผลอันสมควร หรือไมมีพยาน
หลักฐานเพื่อแสดงพิสูจนถึงสิทธิที่ตนมีอยูได คณะกรรมการจะทําการสั่งยกคําคัดคานน้ันพรอม
แจงใหผูคัดคานทราบและดําเนินการจําหนายทรัพยสินน้ันตอไป ซึ่งผูเสียหายจะตองทําการใชสิทธิ
ทางศาลภายในสามเดือนนับแตวันที่ไดมีการจําหนายทรัพยสินน้ันเพื่อเรียกรองคาเสียหาย18

เพราะฉะน้ันจึงเห็นวาอํานาจในการพิจารณาคําคัดคานของผูเสียหายน้ี
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยใหอํานาจอันเปนการใชดุลพินิจของคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งเปนผูดําเนินงานบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยผูที่ใชอํานาจพิจารณาในการสั่งจําหนาย
ทรัพยสินของลูกหน้ีหรือที่เปนหลักประกันเหลาน้ัน ดังน้ัน การใชอํานาจในลักษณะน้ีบุคคล
ผูเสียหายที่รองขอคัดคานการจําหนายทรัพยสินน้ัน จะไดรับการเยียวยาความเสียหายจริงหรือไม
อยางไรเพียงไร จึงยังเปนปญหาที่นาวิตกอยู

3.1.4.6 ผลการจําหนายทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน
เมื่อบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดทําการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน

แลวไมวาจะเปนการจําหนายโดยวิธีการใดก็ตามในมาตรา 76 ถึงแมภายหลังจะมีการพิสูจนวาผู
จําหนาย หรือการจําหนายน้ันบกพรองแตประการใด หรือทรัพยน้ันไมใชทรัพยของลูกหน้ีก็ตาม
กฎหมายไดบัญญัติคุมครองสิทธิแกผูซื้อโดยสุจริต รวมถึงสิทธิที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยน้ัน
ไดมาจากการจําหนายน้ันวามิเสียไป  อีกทั้งเมื่อมีการจําหนายทรัพยสินน้ันแลว ไมวากรณีใดก็ไม
สามารถเพิกถอนการจําหนายทรัพยสินน้ันได19

ดังน้ันจึงเห็นไดวาในการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันของบรรษัท
บริหารสินทรัพยน้ีนอกจากกฎหมายไดใหสิทธิ และอํานาจแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไวอันมี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในการพิจารณาทุกประการ ในกระบวนการจําหนายไมวาจะเปนการเลือกวิธีการ
จําหนาย การพิจารณาคําคัดคานในการจําหนายโดยไมตองผานกระบวนการทางการศาล และยัง

18 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544, มาตรา 78 และมาตรา 79.
19 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544, มาตรา 81 และมาตรา 82.
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กําหนดใหการคุมครองสิทธิของผูซื้อทรัพยสินน้ันโดยการหามเพิกถอนการจําหนายทรัพยสินน้ัน
ซึ่งการกําหนดถึงอํานาจในลักษณะเชนน้ีถึงแมจะเปนประโยชนตอการคลองตัวในการบริหาร
หน้ีสินที่ดอยคุณภาพที่ไดรับการพิจารณาแลว พบวาหน้ีสินของลูกหน้ีเหลาน้ันเกิดจากกิจการที่ไมมี
โอกาสฟนตัวทํากําไรตอไปได ก็ควรที่จะกระทําการเพื่อยุติกิจการและบริหารหน้ีโดยการชําระหน้ี
โดยเร็วเพื่อที่จะไดเปนการลดภาระดอกเบี้ย หรือคาใชจายในการดูแลกิจการที่ไมอาจดํารงอยูตอไป
ไดก็ตาม แตการใหอํานาจในลักษณะน้ีจะเห็นวาเปนการใหอํานาจดุลพินิจในการบังคับหลักประกัน
แกบรรษัทบริหารสินทรัพย ซึ่งเปนเจาหน้ีไวอยางมาก จนอาจทําใหเกิดปญหาไดมากมายเกี่ยวกับ
หน้ีที่จะบังคับชําระน้ัน เชน ปญหาเกี่ยวกับจํานวนหน้ีที่เจาหน้ีคือบริษัทบริหารสินทรัพยเรียกรอง
ใหลูกหน้ีชําระหน้ีมีจํานวนที่ถูกตองหรือไมเพียงไร ลูกหน้ีจะมีโอกาสในการโตแยงสิทธิในการ
เร่ืองจํานวนหน้ีหรือไม หากมีลูกหน้ีจะโตแยงสิทธิน้ันไดอยางไร หรือหากลูกหน้ีเห็นวาหน้ีน้ันไม
ถูกตองจะโตแยงสิทธิโดยทางใด หรือการกําหนดวิธีการจําหนายทรัพยสินน้ันหากลูกหน้ีไมเห็น
ชอบดวย และไดทําการโตแยงแลวการพิจารณาน้ันจะกระทําอยางไร เพื่อใหเห็นวาชัดเจนและ
โปรงใส เน่ืองจากผูพิจารณาลงมติใหจําหนายก็คือ คณะกรรมการที่พิจารณาคําขอขอโตแยงของ
ลูกหน้ีน้ัน เปนตน ซึ่งปญหาเหลาน้ีอาจนํามาสูความไมเปนธรรมแกลูกหน้ี หรือบุคคลผูเปนเจาของ
ทรัพยสินได และอาจนํามาสูการโตแยงถึงการกระทําตางๆ ได เน่ืองจากกระบวนการดําเนินการน้ัน
เปนกระบวนการขายทอดตลาดที่ไมผานทางการศาล จึงอาจทําใหเกิดความรูสึกวาไมเปนธรรม
หรือไมถูกตอง เน่ืองมาจากวาบุคคลผูถูกบังคับหลักประกันหรือลูกหน้ี ยอมมีความรูสึกไมเห็นดวย
กับการกระทําการบังคับชําระหน้ีของเจาหน้ีอยูแลว  จึงอาจมีขอขัดแยงการกระทําดังกลาวมากมาย
เพราะฉะน้ันการพิจารณาถึงอํานาจในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยน้ี โดยเฉพาะอํานาจในการจําหนายสินทรัพยที่เปนหลักประกัน จึงควรตองพิจารณาถึงปญหาที่
เกิดจากการจําหนายทรัพยสินดวย เพื่อทําการกําหนดหาแนวทางแกไขปญหา หรือปองกันการเกิด
ปญหาและเปนการหาวิธีการที่ทําใหเกิดความพึงพอใจแกทุกฝาย
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บทที่ 4
ปญหาและวิเคราะหปญหาการบังคับหลักประกันตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

ในการทําสัญญาที่มีวัตถุประสงคเพื่อกอหน้ีตางๆ สวนใหญ ปจจุบันน้ีมักจะเปนสัญญา
ที่สัญญาอุปกรณประกอบ คือสัญญาประกันการชําระหน้ีเสมอ ดังน้ันการบังคับหลักประกันการ
ชําระหน้ีจึงถือวาเปนกระบวนการหน่ึงที่สําคัญในการบังคับชําระหน้ีของเจาหน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากหลักประกันน้ันเปนทรัพยสิน การยึดทรัพยเพื่อออกจําหนายโดยวิธีการขายทอดตลาดจึงเปนวิธี
บังคับที่เจาหน้ีนิยมกระทํากันมาก แตทั้งน้ีเจาหน้ีจะสามารถทําการขายทอดตลาดทรัพยโดยวิธีใด
น้ันขึ้นอยูกับลักษณะของลักษณะของสัญญาประกันการชําระหน้ี และการใหสิทธิตามกฎหมาย
เจาหน้ีวาจะมีอํานาจในการดําเนินการเพื่อขายทอดตลาดทรัพยน้ันเพียงใด ซึ่งในประเด็นน้ีจะกอให
เกิดผลดี ผลเสีย อยางไรบาง กับการขายทอดตลาดทรัพยดังจะไดวิเคราะหตามลําดับ ดังน้ี

4.1 ปญหาการบังคับทรัพยหลักประกันโดยวิธีการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดถึงสัญญาประกันการชําระหน้ีดวยทรัพย
ที่เมื่อเจาหน้ีประสงคจะบังคับหลักประกันตองกระทําโดยการขายทอดตลาดไวในหมวดเอกเทศ
สัญญา 2 ลักษณะ สัญญา คือ สัญญาจํานอง และสัญญาจํานํา ซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหสิทธิแก
เจาหน้ีในการนําทรัพยหลักประกันของทั้งสองสัญญาออกขายทอดตลาดไวแตกตางกัน คือ

4.1.1 การขายทอดตลาดทรัพยตามสัญญาจํานอง
สัญญาจํานองเปนสัญญาประกันการชําระหน้ีดวยทรัพยที่ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยไดวางหลักเกณฑการทําสัญญา และวิธีการบังคับจํานองไว คือ
4.1.1.1 วิธีการบังคับขายทอดตลาดทรัพยตามสัญญาจํานอง

การบังคับหลักประกันตามสัญญาจํานองในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ไดวางหลักเกณฑวิธีการบังคับไวในมาตรา 728 ที่กําหนดวา เจาหน้ีจะทําการบังคับจํานองและนํา
ทรัพยออกขายทอดตลาดไดตองดําเนินการฟองคดีตอศาลกอน เพื่อขออํานาจในการบังคับตามสิทธิ
อันมีตอหลักประกันชําระหน้ีตามสัญญา และเมื่อศาลไดพิพากษาใหสิทธิในการบังคับหลักประกัน
โดยการขายทอดตลาดแลว การดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย ให เจ าหน้ีจะดําเนินการขายทอด
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ตลาดทรัพยเองไมได ดังรายละเอียดที่กลาวไวในบทที่ 2 ขอ 3.2 และขอ 4.2 เพราะฉะน้ัน การขาย
ทอดตลาดทรัพยตามสัญญาจํานองจึงเปนการขายทอดตลาดอันเกิดจากคําพิพากษาของศาล
(Judicial Foreclosure)

4.1.1.2 ปญหาการขายทอดตลาดตามสัญญาจํานอง
ในการขายทอดตลาดทรัพย ของกรมบังคับคดีไดพยายามหามาตราการตางๆ

เพื่อใหการขายทอดตลาดทรัพยบรรลุวัตถุประสงคและเจตนารมณ ตามกฎหมาย อีกทั้งยังมีการสราง
ขั้นตอนการทํางานอยางเปนระบบ รวดเร็ว โปรงใส และปรับระบบการใหบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยอาศัยหลักตางๆ เชน หลักธรรมาธิบาลหลักเกณฑและวิธีรการบริการ
กิจการบานเมืองที่ดี

“ธรรมาภิบาล” หมายถึง “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทาง
สําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝาย
วิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจสมารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคี
และรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิ
คุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทา ปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติอันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต
เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และความมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญ
ของศักด์ิศรี ความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขสอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน” โดยมีหลักหรือองค
ประกอบ คือ

1) หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคน
ในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการ ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารได
สะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความชัดเจน

2) หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมายและกฎขอบังคับ ใหทันสมัยและเปน
ธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมอันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฏหมาย

3) หลักความรับผิดชอบ เปนการตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานักในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา

4) หลักความเสมอภาค หมายถึง ประชาชนทุกคนมีความสามารถอยางเทาเทียม
กันในการเขาถึงโอกาสตางๆ ในสังคม
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5) หลักคุณธรรม เปนการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่
ของรัฐยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน

6) หลักความคุมคา
7) หลักการมีสวนรวม
แตอยางไรก็ตาม การขายทอดตลาดทรัพยของกรมบังคับคดี ยังมีปญหาขอ

ขัดของอยูบางประการ ทําใหการขายทอดตลาดทรัพยไมบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริงของกฎหมาย
โดยสามารถแบงออกไดดังตอไปน้ี

1) วิเคราะหปญหาในทางปฏิบัติ
ปญหาดังกลาวมักจะเกิดขึ้นจากคูความ ซึ่งสวนใหญจะเปนลูกหน้ีตามคํา

พิพากษาที่ถูกบังคับคดีที่พยายามประวิงระยะเวลาการบังคับคดีใหลาชาออกไป โดยมีสาเหตุหลาย
ประการดังน้ี คือ

(1) ลูกหน้ีตามคําพิพากษาคดีแพง  ไมยอมออกจากอสังหาริมทรัพย
บุคคลเหลาน้ียอมรับวาตนเปนหน้ีตอเจาหน้ีตามคําพิพากษาจริง หากแต

ตนไมมีความสามารถที่จะชําระหน้ีดังกลาวได เมื่อถูกเจาหน้ีตามคําพิพากษานําเจาพนักงานบังคับ
คดีไปยึดอสังหาริมทรัพยเพื่อนําออกขายทอดตลาด ลูกหน้ีดังกลาวก็ยังไมสามารถที่จะโยกยาย
ครอบครัวออกไปจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกบังคับคดีได เน่ืองจากมีปญหาในสภาพทางการเงิน แต
ในขณะเดียวกันก็ไมสามารถหาทางรอมชอมผอนผันการชําระหน้ีตอเจาหน้ีไดหรือบางคร้ังก็จะเปน
ลูกหน้ีที่เปนผูมีอิทธิพลในทองถิ่น หรือลูกหน้ีประเภทที่เปนขาราชการประเภททหารหรือตํารวจ
เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดอสังหาริมทรัพยและนําออกขายทอดตลาด เมื่อผูสนใจไปดูสภาพ
ทรัพยและพบลูกหน้ี ประเภทน้ีผูสนใจซื้ออสังหาริมทรัพยก็มักจะลมเลิกความต้ังใจในการเขา
ประมูลซื้ออสังหาริมทรัพยเน่ืองจากไมตองการที่จะประสบกับปญหากับลูกหน้ีประเภทน้ี กลาวคือ
เมื่อผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดไดก็ไมสามารถเขาครอบครองทรัพย เพื่อทําประโยชนได
ในทันทีเพราะรอยละ 90 ลูกหน้ีตามคําพิพากษาประเภทน้ีจะไมยอมออกจากอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว ผูซื้อทรัพยตองไปดําเนินการฟองรองขับไลดวยตนเอง เน่ืองจากกฏหมายไมไดใหอํานาจ
เจาพนักงานบังคับคดี หรือผูซื้อทรัพยใหดําเนินการขับไลลูกหน้ีตามคําพิพากษาผูไมยอมออกจาก
อสังหาริมทรัพยน้ัน ไดโดยไมตองนําคดีขึ้นสูศาล และเมื่อมีการฟองขับไลเกิดขึ้นลูกหน้ีก็มักจะ
ตอสูเพื่อประวิงระยะเวลาที่จะอยูอาศัยในอสังหาริมทรัพยดังกลาวใหนานที่สุด ทําใหผูซื้อทรัพย
จากการขายทอดตลาดโดยสุจริตตองเสียทั้งเวลาที่จะเขาไปครอบครอง ทรัพยน้ัน ทั้งยังตองเสีย
คาใชจายในการจางทนายความไปดําเนินการฟองขับไลอีกเปนจํานวนมาก และที่สุดเมื่อตนชนะคดี

DPU



87

แลวลูกหน้ีตามคําพิพากษายังคงด้ือแพงไมออกไปจากอสังหาริมทรัพย ผูซื้อทรัพยก็ตองยอนมาต้ัง
ตนบังคับคดีกับลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปนคดีใหมอีกคร้ัง หรือหากลูกหน้ีตามคําพิพากษาน้ันเปนผู
มีอิทธิพลในทองถิ่นหรือบุคคลในเคร่ืองแบบ ผูที่สนใจจะซื้ออสังหาริมทรัพยก็จะถูกขมขูใหไดรับ
ความเกรงกลัว ทําใหผูสนใจซื้อทรัพยตองเปลี่ยนใจ ลมเลิกการซื้ออสังหาริมทรัพยจากกรมบังคับ
คดีเสียต้ังแตแรก

(2) ปญหาผูแทนโจทกและผูเขาสูราคาไมสุจริต
ปญหาน้ีโดยปกติจะไมมีผูใดทราบหรือคํานึงถึงมากนัก เพราะสวน

ใหญแลวเราจะมองวา ผูแทนโจทกซึ่งไดรับมอบอํานาจจากโจทกใหมาดูแลการขายทอดตลาดมี
หนาที่จะตองปกปองและดูแลผลประโยชนของโจทกโดยตรงอยูแลว แตบางคร้ังเหตุการณหาได
เปนเชนน้ันไมทุกคร้ัง ผูแทนโจทกที่ไมสุจริตจะอาศัยความรูดานกฏหมายและความไวเน้ือเชื่อใจ
ของโจทกใชชองวางและอํานาจที่โจทกมอบใหในขอบของกฏหมายประ พฤติปฏิบัติโดยทุจริต
กลาวคือ บุคคลดังกลาวจะอาศัยชองวางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 ทวิ
ที่เปดโอกาสใหรองคัดคานการขายไดไปขมขูเรียกเงินแตผูเขาซื้อทรัพยซึ่งไมรูกฏหมายใหจายเงิน
พิเศษแกตนเพื่อที่จะไมใชสิทธิคัดคานการขายหากไมใหเงินเมื่อ ผูซื้อทรัพยซื้อทรัพยไดเแลวผูแทน
โจทกรายน้ันก็ยื่นคํารองคัดคานการขายตอศาลโดยมักจะใชขอความอันเปนเท็จกลาวอ างตอศาลวา
เจาพนักงานบังคับคดีไดสมคบกับผูซื้อทรัพยกดราคาอสังหาริมทรัพยที่ขายใหไดราคาตํ่าทั้ง ที่ไม
เปนความจริงแตอยางใดเลย เพราะการขายทอดตลาดทรัพยของกรมบังคับคดีเปนการขายโดย
เปดเผยตอหนาคูความ และประชาชนผูสนใจเขาดูแลการขาย ซึ่งมีจํานวนคร้ังละกวา 100 คน และ
ราคาที่เจาพนักงานบังคับคดีจะพิจารณาวาเขาหลักเกณฑที่จะอนุมัติขายใหหรือไมน้ันก็เปนราคา ที่
เสนอสูงสุดในการขายทรัพยน้ันๆ เทาน้ันเอง โอกาสที่เจาพนักงานบังคับคดีจะสมรูกับผูซื้อตามที่
คูความผูไมสุจริตกลาวอางน้ันไมมีโอกาสเปนไปไดเลย ซึ่งการกระทําดังกลาวคูความผูไมสุจริตน้ัน
กระทําไปเพื่อใหผูซื้อทรัพยที่ไมไดจายเงินพิเศษใหแกตนเกิดความยุงยากและตองเสียคาใ ชจายใน
การต้ังทนายเขาแกตาง หากผูซื้อทรัพยรายใดยินยอมจายเงินพิเศษใหผูแทนโจทกก็จะถอนคํารอง
ดังกลาวเสีย หรือบางคร้ัง หากโจทกเปนสถาบันการเงิน ผูแทนโจทกดังกลาวจะนําพยานเขาสืบพอ
เปนพิธีเพื่อใหศาลฟงวาคํารองดังกลาวไมมีนํ้าหนักเพียงพอและศาลก็จะไดยกคํารองดังกลาวเพื่อ
ผูแทนโจทกจะไดกลาวอางกับตัวโจทกวาตนไดทําหนาที่ดีที่สุดแลว

(3) ผูเขาประมูลอสังหาริมทรัพยหรือผูซื้อทรัพย
บุคคลประเภทน้ีจะรวมตัวกันเปนกลุม ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดี จะใช

เรียกวา “พวกฮ้ัว” บุคคลประเภทน้ีเปนบุคคลผูมีอาชีพซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดเปนประจํา
หากเปนการซื้อทรัพยอยางปกติธรรมดาเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ และนโยบายของกรมบังคับ
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คดีแลว บุคคลกลุมน้ีก็ยังถือวามีสวนในการทําใหการบังคับคดีสําเร็จไปตามความมุงหมายและ
เจตนารมณของกฏหมายไดเปนอยางดี เพราะบุคคล กลุมน้ีไดซื้ออสังหาริมทรัพยจากการขายทอดตลาด
ของเจาพนักงานบังคับคดีในแตละปเปนจํานวนมากพอสมควร ถึงแมวาการเสนอซื้ออสังหาริมทรัพย
ของกลุมคนประเภทน้ีจะจัดวามีราคาตํ่าไปบาง แตก็ยังคงอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย
ของการขายทอดตลาดทรัพยของกรมบังคับคดี แตประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นคือ ในบางคร้ังกลุมคน
ประเภทน้ีก็ไดกระทําเชนเดียวกันกับพวกคูความผูไมสุจริต กลาวคือ หากมีผูสนใจจะซื้ออสังหา
ริมทรัพยที่เปนรายอ่ืน นอกจากพวกตนมาเขารวมลงซื้อประมูลซื้ออสังหาริมทรัพยจากการขาย
ทอดตลาด “พวกฮ้ัว” ก็จะแอบเขาไปเรียกเงินจากผูสนใจจะซื้ออสังหาริมทรัพยใหจายเงินใหแกตน
โดยจะขูวาหากไมจายเงินใหกับพวกฮ้ัว พวกฮ้ัวก็จะดันราคาอสังหาริมทรัพยดังกลาวใหสูงขึ้นหาก
จายเงินพวกฮ้ัวก็จะไมเขาสูราคาซื้อ ผูสนใจก็จะซื้อทรัพยไดในราคาถูก ทําใหประชาชน ผูสุจริต
ไดรับความเบื่อหนายไมอยากจะมาเขาซื้อทรัพยจากกรมบังคับคดี และจากปญหาดังกลาวขางตน
บอยคร้ังบุคคลตามขอ 1 และขอ 2 ก็จะกลาวอางวารูจักสนิทสนมกับเจาพนักงานบังคับคดี หากจาย
เงินใหตนจะสามารถชวยใหซื้อทรัพยไดในราคาถูกและตนจะไปติดตอกับเจาพนักงานบังคับคดีให
ชวยเหลือและจะนําเงินคาเรียกรองไปแบงปนกับเจาพนักงานบังคับคดี  ซึ่งการแอบอางดังกลาวน้ัน
ไมเปนความจริงแตอยางใด ในขอเท็จจริงน้ันเน่ืองจากวาบุคคลทั้งสองประเภทเปนผูที่มาติดตอ
ราชการกับกรมบังคับคดีอยูเปนประจํา จึงรูจักและพูดคุยกับเจาพนักงานบังคับคดีแตเพียงในฐานะผู
มาติดตอราชการคนหน่ึง ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีในฐานะเจาหนาที่ของรัฐก็ยอมตองมีหนาที่ที่ตอง
บริการและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนโดยเทาเทียมกันซึ่งบุคคลเหลาน้ันไมเคยมีสิทธิ
พิเศษเหนือประชาชนทั่วไปแตอยางใด แตบุคคลทั้งสองประเภทกลับฉกฉวยเอาโอกาสดังกลาวไป
กลาวอางหาผลประโยชนใสตัว โดยไมคํานึงถึงความเสียหายอันจะเกิดแกชื่อเสียงผูใดเลย ซึ่งการ
กระทําดังกลาวน้ันถือไดวา เปนความประพฤติที่บอนทําลาย และเปนการขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรมอยางหน่ึงซึ่งกรมบังคับคดีมิไดน่ิงนอนใจในปญหาดังกลาว จึงไดหาแนวทางแกไขโดยมี
ประกาศของสํานักงานบังคับคดีทุกแหงแจงใหผูเขาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดทราบทุกคร้ัง
วาหากมีผูใดมีพฤติกรรมดังกลาวขอใหแจงเจาพนักงานบังคับคดีทราบเพื่อจะไดดําเนินการตาม
กฏหมายตอไป ซึ่งจากการแกไขปญหาขางตนมีผลใหการกระทําดังกลาวไดลดลงแตก็ยังคงมีอยู
บาง ซึ่งสวนใหญจะเปนการสมยอมกันจากผูที่ยังคงหลงเชื่อในทัศนคติเดิมๆ วาเจาหนาที่ของรัฐ
มักจะคอรัปชั่นอยูทุกคร้ังที่มีโอกาส ซึ่งในปจจุบันเจาหนาที่ของรัฐโดยทั่วไปมิไดเปนเชนน้ีแลว
หากแตทุกคนไดยึดถือหลักธรรมรัฐ (Good Governance) มาเปนหลักในการปฏิบัติราชการอยูตลอด
เวลา จึงไมอาจหาเจาทุกขหรือพยานมาดําเนินการเอาผิดกับบุคคลดังกลาวได
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2) วิเคราะหปญหาในขอกฏหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยที่มีใชอยูในปจจุบันน้ัน ยังไมมี

แนวทางที่รัดกุมเพียงพอ จึงทําใหคูความหรือผูมีสวนรวมไดเสียบางคนแสวงหาประโยชนโดย
อาศัยชองวางของกฏหมายดังกลาว

(1) วิเคราะหปญหากฏหมายในการตีความเร่ืองราคาสูงสุดท่ีสมควรขาย
จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพง มาตรา 309 ทวิ

วรรคแรกไดกลาวไววา “การขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาน้ัน กอนที่เจา
พนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นเป นราคาที่
สมควรขายไดเจาหน้ีตามคําพิพากษา ลูกหน้ีตามคําพิพากษา หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับ
คดีอาจคัดคานวาราคาดังกลาวมีจํานวนตํ่าเกินสมควร ในกรณีเชนวาน้ีใหเจาพนักงานบังคับคดี
เลื่อนการขายทอดตลาดทรัพยสินไป และในการขายทอดตลาดทรัพยสินคร้ังตอไป หากมีผูเสนอ
ราคาสูงสุดในจํานวนไมสูงกวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดเสนอในการขายทอดตลาดคร้ังกอนให
เจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาน้ันได”

จากความในวรรคน้ี เมื่อพิจารณาโดยผิวเผินจะพบวากฎหมายไดบัญญัติ
ไวรัดกุมดีแลว แตในความเห็นของผูศึกษาวิจัยเห็นวามีชองวางอยูบางประการ กลาวคือคําวา “ราคา
สูงสุดที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรขาย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา
309 ทวิ กฏหมายมิไดบัญญัติไวโดยชัดเจนวาราคาสูงสุดดังกลาวน้ันเปนราคาที่เอามาตรฐานใดเปน
ขอยุติ และบทบัญญัติของกฏหมายเองก็มิไดบัญญัติไวดวยวาราคาสูงสุดที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็น
วาเปนราคาสมควรขายน้ันเปนขอยุติที่คูความโตแยงไมได เพราะถึงแมในปจจุบันน้ีกรมบังคับคดี
ไดมีกําหนดนโยบายที่ถือวาราคาเทาใดของราคาประเมินทรัพยเปนราคาสมควรขายออกมาใชดังที่
ไดแสดงไวในบทที่ 3 แลว

ซึ่งนอกจากนโยบายในการกําหนดราคาทรัพยสินที่ขายทอดตลาดแลว
กรมบังคับคดียังมีคําสั่งเพิ่มเติมในเร่ือง การกําหนดราคาทรัพยของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย
ไว เพื่อเปนใหการขายทอดตลาดทรัพยดังกลาวดําเนินไปดวยความรวดเร็วเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และเปนการปรับปรุงมาตรการในการประเมินราคาทรัพยโดยวางหลักเกณฑไววา ในการกําหนด
ราคาทรัพยสินใหคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย พิจารณาหลักเกณฑดังตอไปน้ี ประกอบดวย

ก. ราคาประเมินของเจาพนักงานที่ดิน
ข. ราคาประเมินของเจาพนักงานสํานักงานวางทรัพยกลาง
ค. สภาพของทรัพยที่ขาย
ง. สภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะทําการขาย
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แตถาในการขายทอดตลาดทรัพยต้ังแตคร้ังที่สองเปนตนไป ถาไมมีผูใด
เสนอราคาหรือมีผูเสนอราคาตํ่ากวาราคาเร่ิมตนของเจาพนักงานบังคับคดี ถาผูอํานวยการสํานักงาน
บังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาค หรือหัวหนาสํานักงานบังคับคดีจังหวัด แลวแตกรณีเห็นสมควรให
ทําการกําหนดราคาใหมกอนทําการประกาศขายทอดตลาดคร้ังตอไปใหรายงานเสนออธิบดีกรม
บังคับคดีหรือรองอธิบดีผูไดรับมอบหมาย เพื่อพิจารณาวาเห็นสมควรใหเสนอคณะกรรมการ
กําหนดราคาทรัพยเพื่อพิจารณากําหนดราคาใหมหรือไม ซึ่งนโยบายตางๆ ขางตนน้ันไดประกาศให
ประชาชนโดยทั่วไปทราบทางหนังสือพิมพและสื่อตางๆ แลวก็ดี แตคูความผูเสียประโยชน และ
บอยคร้ังที่ศาลก็ยังคงไมยอมรับนโยบายดังกลาว โดยใหความเห็นวานโยบายดังกลาวมิใชกฏหมาย
ศาลจึงไมตองยึดถือหรือรับฟงแตอยางใด เมื่อคูความจะประวิงเวลาการบังคับคดี โดยการรองเพิก
ถอนการขายทอดตลาดก็จะอางวาราคาสมควรขายของเจาพนักงานบังคับคดี น้ันตํ่ากวาราคาที่แทจริง
ของทองตลาด และศาล ก็มักจะรับคํารองดังกลาวไวพิจารณา หากไดมีการแกกฏหมายใหบัญญัติวา
ราคาสูงสุดที่ผูเสนอราคา เสนอซื้อทุกคร้ังเปนราคาที่สมควรขายและถือเปนขอยุติแลว ปญหา
ดังกลาวก็นาจะลดลงไปไดในระดับหน่ึง เพราะการขายทอดตลาดน้ันเปนการขายโดยวิธีการเปดอยู
แลว และการใหราคาที่เปนการแขงขันกันในแตละคร้ังก็เปนการใหราคาดวยวาจาตอหนาผูสนใจ
เขาฟงการขายที่มีคร้ังละไมตํ่ากวา 100 คนอยูแลว หากการขายทอดตลาดมีพฤติการณที่ไมสุจริต
หรือไมถูกตองคูความหรือผูสนใจก็จะตองมีการทักทวงกันในขณะขายทอดตลาดอยางแนนอน

การคัดคานวาราคาที่เจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายตํ่าเกินสมควร
น้ันไดมีแนวคําพิพากษาฏีกาวางหลักไวในคดีหน่ึง ซึ่งมีขอเท็จจริง ดังน้ี สืบเน่ืองมาจากศาลชั้นตนมี
คําพิพากษาและคําบังคับใหจําเลยใชเงิน 5,291,123.06 บาท พรอมดอกเบี้ยแกโจทกแตจําเลยไม
ปฏิบัติตามคําบังคับ โจทกจึงขอหมายบังคับคดีและนําเจาพนักงานบังคับคดียึดที่ดินมีโฉนด 2 แปลง
พรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนทรัพยจํานองออกขายทอดตลาดในราคาแปลงละ 1,000,000 บาท รวมเปน
เงิน 2,000,000 บาท โจทกยื่นคํารองวา ทรัพยจํานองมีราคา 3,200,000 บาท เจาพนักงานบังคับคดี
ขายราคาตํ่าเกินไป ทั้งการขายคร้ังกอนมีผูเสนอราคาซื้อไว 2,020,000 บาท ซึ่งโจทกคัดคานและ
เจาพนักงานบังคับคดีใหงดการขาย ดังน้ัน การขายทอดตลาดคร้ังน้ีจึงตองไดราคาไมนอยกวา
2,020,000 บาท การที่เจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายในราคา 2,000,000 บาท จึงเปนการฝาฝนตอ
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 ทวิ วรรคหน่ึง ขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาด
คร้ังน้ีแลวมีคําสั่งใหขายทอดตลาดใหม ผูซื้อคัดคาน

ตัวอยางกรณีศึกษา ศาลชั้นตนมีคําสั่งใหยกคํารองโจทก โจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 2 ไดมีพิพากษากลับ ใหเพิกถอนการขายทอดตลาด และใหเจาพนักงานบังคับคดี
ขายทอดตลาดใหม ผูซื้อฏีกา ศาลฏีกาวินิจฉัยวา “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา
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309 ทวิ มีความหมายแตเพียงวา ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาในคร้ัง
ถัดๆ มาน้ัน หากผูซื้อทรัพยเสนอราคาสูงสุดไมนอยกวาราคาสูงสุดในคร้ังกอนที่มีผูเสนอซื้อไว
และเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวาเปนราคาที่สมควรขายได เจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะเคาะไม
ขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในคร้ังหลังน้ีไปไดเลย โดยไมจําตองฟงวาเจาหน้ีตามคําพิพากษา
ลูกหน้ีตามคําพิพากษา หรือผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีจะคัดคานวาราคาตํ่าไปหรือไมอีก หาได
มีความหมายวาในการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในคร้ังถัดๆ มา เจาพนักงานบังคับคดีจะตอง
เคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในจํานวนไมนอยกวาราคาสูงสุดที่มีผูเสนอในคร้ังกอนไม หาก
แปลความวาเจาพนักงานบังคับคดีจะตองขายในราคาเชนน้ัน อาจเกิดขอขัดของในการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาได  เชน ในกรณี เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าลงอยางตอเน่ือง หรือลูกหน้ีตามคําพิพากษา
สมคบกับบุคคลภายนอกใหมาเสนอซื้อทรัพยในราคาที่สูงกวาปกติมากๆ แลวลูกหน้ีตามคําพิพากษา
คัดคานราคาดังกลาววา ตํ่าเกินสมควรการขายทอดตลาดคร้ังถัดๆ ไปยอมยากที่จะมีผูมาเสนอซื้อใน
ราคาที่ไมนอยกวาราคาสูงสุดในคร้ังกอนได เจาพนักงานบังคับคดีจึงมีอํานาจใชดุลพินิจพิจารณาวา
ราคาคร้ังหลังเปนราคาที่สมควรหรือไม การที่เจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายทรัพยจํานองใหแกผู
ซื้อในราคาที่นอยกวาราคาสูงสุดที่ผูซื้อเสนอซื้อไวคร้ังกอน จึงยังถือไมไดวา เปนการกระทําที่ฝาฝน
ตอมาตรา 309 ทวิ วรรคหน่ึง”

(2) วิเคราะหปญหาการคัดคานราคาของเจาหน้ี  ลูกหน้ี  และผูมีสวนไดเสีย
จากบทบัญญัติในมาตรา 309 ทวิเดิม การขายทอดตลาดทรัพยน้ี หาก

เจาหน้ี ลูกหน้ี หรือผูมีสวนไดเสีย จะคัดคานราคาไดเพียงหน่ึงคร้ังในกรณีที่ราคาสูงสุดเปนราคาที่
สมควรขายของเจาพนักงานบังคับคดี ซึ่งก็เปนความจริงในกรณีที่บุคคลดังกลาวมาดูแลการขาย
หากแตยังมีประเด็นนาคิดออกไปอีกวา ถาในวันที่ขายทอดตลาดบุคคลดังกลาวไมไดมาดูแลการ
ขายทอดจะถือวาบุคคลเหลาน้ันไดสละสิทธิ์ การคัดคานราคาตามมาตราน้ีหรือไม หากไมถือเปน
การสละสิทธิ์ที่จะคัดคานแลว ถาคูความรายใดประสงคจะประวิงระยะเวลาการบังคับคดี ก็จะเปน
ปญหาใหยุงยากพอสมควรในกรณีที่มีคูความหรือผูมีสวนไดเสียในคดีมีจํานวนมาก เพราะแตละ
ฝายจะผลัดกันมาดูแลการขายและใชสิทธิคัดคานคร้ังละ 1 คน ซึ่งหากในคดีน้ันมีคูความและผูมี
สวนไดฝายละ 3 คนก็สามารถจะคัดคานและประวิงการขายทอดตลาดไดหลายคร้ัง ซึ่งอาจจะทําให
การขายทอดตลาดทรัพยน้ันตองใชเวลานานหลายปทีเดียว

จากประเด็นปญหาที่เกิดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินที่กลาวมา
ขางตนน้ัน หนวยงานผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกรมบังคับคดีไดแสวงหาแนวทางแกไข ซึ่งที่สุดไดมี
การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 309 ทวิ ตามพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9
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มกราคม 2548 เปนตนมา โดยเฉพาะในสวนที่ เกี่ ยวกับวรรคหน่ึงแกไขเปนวา “ในการขายทอด
ตลาดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาน้ันกอนที่เจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายใหแกผู
เสนอราคาสูงสุดที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นวา เปนราคาที่สมควรขายได เจาหน้ีตามคําพิพากษา
ลูกหน้ีตามคําพิพากษา หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี ไมวาจะเปนบุคคลที่คัดคาน
หรือไมก็ตามหาผูซื้อที่จะเสนอในราคาที่บุคคลดังกลาวตองการมาเสนอซื้อในกา รขายทอดตลาด
ทรัพยสินคร้ังตอไป โดยใหผูเสนอราคาสูงสุดตองผูกพันกับการเสนอราคาดังกลาวเปนระยะเวลา
สามสิบวันนับแตวันที่เสนอราคาน้ัน และในการขายทอดตลาดหลักทรัพยสินคร้ังตอไป หากมีผู
เสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาดทรัพยสินคร้ังกอนหรือไมมีผูใดเสนอราคาเลย ให
เจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินคร้ังกอน
แตหากมีผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินคร้ังตอไปในจํานวนที่สูงกวาจํานวนที่ผู
เสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาดทรัพยสินคร้ังกอน ใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไม
ขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินน้ัน

มาตรา 309 ทวิ วรรคหน่ึง จึงมีหลักเกณฑเปลี่ยนไปในสาระสําคัญรวม
3 ประการ คือ

ก. การเลื่อนการขายทอดตลาดมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของ
ไปหาผูซื้อที่จะเสนอราคาใหมและบังคับใหผูเสนอราคาสูงสุด ผูกพันในราคาที่เสนอเปนเวลา 30
วัน นับแตวันที่เสนอราคาการนัดขายทอดตลาดในคร้ังตอไปจึงควรกระทําภายใน 30 วัน น้ันดวย

ข. เจาพนักงานบังคับคดีจะตองเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดเดิม
หากการขายนัดใหมมีผูเสนอราคาไมสูงกวาราคาสูงสุดเดิมหรือไมมีผูใดเสนอราคาเลย

ค. หากการขายนัดใหมมีผูเสนอราคาสูงกวาราคาสูงสุดเดิมเจาพนักงาน
บังคับคดีตองเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในการขายนัดใหมน้ัน จะใชดุลยพินิจไมขายไมได
หากการขายนัดใหม ไมไดราคาสูงกวาราคาสูงสุดเดิม และเวลาผานพน 30 วัน ซึ่งผูเสนอราคาสูงสุด
เดิมหมดความผูกพันที่จะตองซื้อตามราคาที่ตนเสนอแลวเจาพนักงานบังคับคดีนาจะใชดุลพินิจเคาะ
ไมขายใหแกผูเสนอราคาใหมซึ่งตํ่ากวาราคาสูงสุดเดิมที่ไดเสนอไวได

สวนวรรคสองของมาตรา 309 ทวิใหม ก็ไดมีการแกไขเพิ่มเติมไว คือ
“ในกรณีที่เจาหน้ีตามคําพิพากษา ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
เห็นวา ราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินมีจํานวนตํ่าเกินสมควร และการขายทอดตลาด
ทรัพยสินในราคาตํ่าเกินสมควรน้ันเกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่เกี่ยวของในการเขาสู
ราคาหรือความไมสุจริตหรือควาามประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงานบังคับคดีในการ
ปฏิบัติหนาที่ บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด
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ทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงลักษณะน้ีได และเมื่อศาลไตสวนแลวเห็นวาคํารองรับฟงไดใหศาลมี
คําสั่งอนุญาตตามคํารองหรือแกไขหรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควรใหเสร็จ
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันไดรับคํารองน้ัน

ตามบทบัญญัติมาตรา 309 ทวิ วรรคสองที่แกไขใหมน้ี เปนการแก
ประเด็นปญหาที่เกิดจากขั้นตอนในทางปฏิบัติของการขายทอดตลาดทรัพยสิน ของผูเขาประมูล
อสังหาริมทรัพยหรือผูซื้อทรัพยที่เจาพนักงานบังคับคดีเรียกวา “พวกฮ้ัว” รวมทั้งปญหาที่เกิดจาก
ผูแทนโจทกและผูเขาสูราคากระทําการไมสุจริตในการเขาสูราคา นอกจากน้ียังควบคุมถึงการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีในกรณีที่ปฏิบัติหนาที่ไมสุจริตหรือความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงดวย

วรรคหา และวรรคหกของมาตรา 296 มาใชบังคับแกการยื่นคํารองตาม
วรรคสองโดยอนุโลมอีกดวย

สวนปญหาการที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารไมออกจากอสังหา
ริมทรัพยที่เจาพนักงานบังคับคดีขายใหผูซื้อ ซึ่งเปนประเด็นปญหาที่ทําใหผูซื้อตองดําเนินการฟอง
ขับไลเอง อันสรางความเบื่อหนายใหแกผูซื้อทําใหการขายทอดตลาดทรัพยของกรมบังคับคดีไมได
รับความสนใจเทาที่ควรน้ัน ปจจุบันไดมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 309 ตรี ตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่
22) พ.ศ. 2548 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2548 เปนตนมา โดยมีความวา “มาตรา 309
ตรี เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพยที่ขายใหแกผูซื้อหากทรัพยสินที่โอนน้ันมีลูกหน้ี
ตามคําพิพากษาหรือบริวารอยูอาศัย และลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารไมยอมออกไปจาก
อสังหาริมทรัพยน้ัน ผูซื้อชอบที่จะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลที่อสังหาริมทรัพยน้ันต้ังอยูในเขตศาล
ใหออกคําบังคับใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพยน้ันภายในระยะ
เวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนด แตไมนอยกวาสามสิบวัน ถาลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารไม
ปฏิบัติตามคําบังคับ ใหบังคับตามมาตรา 292 ทวี มาตรา 296 ตรี มาตรา 296 จัตวา มาตรา 296 ฉ
มาตรา 296 สัตต มาตรา 296 มาตรา 300 มาตรา 301 และมาตรา 302 โดยอนุโลมทั้งน้ี ใหเจาพนักงาน
ศาลเปนผูสงคําบังคับโดยผูซื้อมีหนาที่จัดการนําสงและใหถือวาผูซื้อเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาและ
ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารที่อยูอาศัยในอสังหาริมทรัพยน้ันเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษาตาม
บทบัญญัติดังกลาว” ซึ่งจากบทบัญญัติดังกลาวถือวาไดแกไขขอขัดของในการขายทอดตลาดได ใน
ระดับหน่ึง หากผูทําวิทยานิพนธยังเห็นวาการแกไขปญหาดังกลาวยังไมหมดไปอยูดี เน่ืองจากเมื่อ
พิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวโดยละเอียดแลว จะเห็นไดวา มีการตัดทอนเพียงแตชวงที่ผูซื้อไดไม
ตองฟองศาลขับไล ลูกหน้ี หรือผูอยูอาศัยในอสังหาริมทรัพยใหออกไปจากอสังหาริมทรัพยที่ซื้อได
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เทาน้ัน แตผูซื้อก็ยังคงตองดําเนินการยื่นคําขอตอศาลใหออกคําบังคับใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือ
บริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพยน้ันกอน หากลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือบริวารไมยอมออกไป
ผูซื้อทรัพยตองยอนกลับไปดําเนินการเสมือนกับคดีที่ศาลพิพากษาขับไลลูกหน้ีตามคําพิพากษาตาม
มาตรา 292 ทวิและมาตราอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตอไปอีก ซึ่งการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวน้ัน
ก็ตองใชเวลาอันพอสมควรและมีขอปฏิบัติตามกฏหมายตางๆ ที่สวนใหญแลวผูซื้อทรัพยจะไม
สามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง ซึ่งก็ตองไปจางทนายความมาดําเนินการทําใหตองเสียคาใชจายเพิ่ม
ขึ้นอีกตางหาก ซึ่งปญหาขอขัดของดังกลาว

การขายทอดตลาดตามสัญญาจํานองเปนการขาดทอดตลาดที่ตองผาน
กระบวนการพิจารณาคดีของศาล  ซึ่งเปนกระบวนการยุติธรรมและอํานวยความสะดวกแกทุกฝาย
แตในการน้ีก็อาจมีปญหาไดบางประการ คือ

1. ปญหาความลาชาของการดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาล
เน่ืองจากในปจจุบันน้ีมีคดีความที่ทําการฟองรองบังคับคดีในชั้น

ศาลเปนจํานวนมาก  จึงเปนเหตุใหศาลไมอาจทําการพิจารณาคดีทั้งหมดไดอยางรวดเร็ว ถึงแมใน
ปจจุบันน้ีการพิจารณาคดีจะตองกระทําอยางตอเน่ืองก็ตาม คดีที่มีการฟองรองตอศาล ก็ตองไดรับ
การพิจารณาคดีตามลําดับกอนหลัง ซึ่งทําใหเสียเวลาในการรอลําดับการพิจารณาคดี ความลาชาน้ี
ทําใหในบางคดีการดําเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจึงเสียเวลานานมากสงผลใหเกิดความ
เสียหายแกทรัพยสิน เน่ืองจากวาเมื่อมีการเร่ิมตนการบังคับคดีสวนใหญแลวทรัพยที่หลักประกันก็
จะถูกละเลยไมไดรับการดูแลจนเปนเหตุเสื่อมคาเสื่อมราคาได และเมื่อนําออกขายทรัพยน้ันจะ
ไมไดราคาที่สมควร อีกทั้งเจาหน้ีก็จะไดรับการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการที่
ลูกหน้ีไมชําระหน้ีน้ันลาชาจนเกินควรจนในบางคร้ังอาจไมเพียงพอตอความเสียหายที่เจาหน้ีไดรับ
ได

2. ปญหาความลาชาในขั้นตอนการดําเนินการขายทอดตลาด
การขายทอดตลาดตามคําพิพากษาของศาลตองกระทําโดยเจาพนักงาน

ของรัฐที่เรียกวาเจาพนักงานบังคับคดี และดําเนินการไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงยุติธรรม
วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี ซึ่งเปนการดําเนินงานที่ตองใชเวลาประกอบ
เจาพนักงานบังคับคดีมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการบังคับคดีที่ศาลมีคําพิพากษาสั่งมา ดังน้ัน ใน
การขายทอดตลาดอันเกิดจากการพิจารณาคดีของศาลน้ัน นอกจากจะตองใชเวลาในการพิจารณาคดี
แลว เจาหน้ีที่ชนะคดีก็ยังไมสามารถบังคับชําระหน้ีเอากับทรัพยน้ันไดทันที จะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนและตามลําดับในสวนงานบังคับคดีอีกดวย ในการน้ีจึงอาจทําใหเมื่อทรัพยออกขายทอดตลาด
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สภาพแหงทรัพยอาจทรุดโทรมเสื่อมคาเสื่อมราคา อันทําใหการจําหนายไมไดราคาตามที่เจาหน้ี
ตองการหรือคาดหมายไว

3. ปญหาคาใชจายในการดําเนินคดี
ในการดําเนินคดีเพื่อทําการบังคับจํานองน้ีถือวาเปนคดีมีทุนทรัพย

ดังน้ัน เมื่อเจาหน้ีผูรับจํานองประสงคจะฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับจํานองน้ันเจาหน้ีผู รับจํานอง
จะตองเสียคาขึ้นศาล เพื่อทําการเร่ิมตนคดีตามอัตราคาใชจายที่ปรากฏในตาราง 1 ทายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง1 อีกทั้งในขั้นตอนของการบังคับจํานองเพื่อทําการขายทอดตลาด
ทรัพยน้ันเจาหน้ีผูรับจํานองยึดทรัพยก็ตองเสียคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี ตามตาราง 5 ทาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงอีกดวยเชนกัน2

ดังน้ันจึงเห็นไดวาในการดําเนินการฟองรองตอศาล เพื่อขอใหศาลมี
คําพิพากษาใหขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองน้ัน ถึงแมเจาหน้ีผูรับจํานองจะมีหลักฐานเปนที่
เชื่อถือ อันทําใหทราบแนวาผูรับจํานองน้ันสามารถหรือมีสิทธิตามกฎหมายที่บังคับจํานองไดก็ตาม
เจาหน้ีผูรับจํานองก็ตองเตรียมคาใชจายในการดําเนินคดีดวย ซึ่งจะมากหรือนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับ
ทุนทรัพยจํานวนหน้ีที่จะบังคับ ในการน้ีหากเจาหน้ีไมมีคาใชจายในสวนน้ีเจาหน้ีก็อาจไมสามารถ
บังคับตามสิทธิที่ตนมีอยูได เพราะฉะน้ัน จึงเห็นไดวาการบังคับหลักประกันตามสัญญาจํานองโดย
ผานกระบวนการพิจารณาของศาลน้ันถึงแมจะมีขอดีและเปนที่เชื่อถือยอมรับจากทุกฝายแตก็ยังมี

1 ตาราง 1 คาขึ้นศาล (เสียในเวลาย่ืนคําฟอง)
(1) คดีที่มีคําขอใหปลดเปล้ืองทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินได ใหคิดคาขึ้นศาลตามทุนทรัพย

ดังตอไปนี้
(ก) คําฟองนอกจากที่ระบุไวใน (ข) และ (ค) ตอไปนี้ใหเรียกโดยอัตราสองบาทสิบสตางคตอทุก

หนึ่งรอยบาท แตไมเกินสองแสนบาท
(ข) คําฟองขอใหศาลบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา 221 ใหเรียกโดยอัตรา

หนึ่งบาทตอทุกหนึ่งรอยบาท ตามจํานวนที่อนุญาโตตุลาการกําหนดไวในคําช้ีขาดแตไมใหเกินแปดหม่ืนบาท
(ค) คําฟองขอใหบังคับจํานองหรือบังคับเอาทรัพยสินจํานองหลุดใหเรียกโดยอัตราหนึ่งบาทตอ

ทุกหนึ่งรอยบาท ตามจํานวนหนี้ที่เรียกรอง แตไมใหเกินหนึ่งสอนบาทตอเม่ือจําเลยใหการตอสูคดี จึงใหเรียกตาม
(ก)

ในการคํานวณถาทุนทรัพยไมถึงหนึ่งรอยบาท ใหนับเปนหนึ่งรอยบาท เศษของหนึ่งรอยบาทถึง
หาสิบบาทใหนับเปนหนึ่งรอยบาท ถาต่ํากวาหาสิบบาทใหปดทิ้ง…

2 ตาราง 5 คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี
1. คาธรรมเนียมขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอื่นซ่ึงทรัพยที่ยึดหรืออายัด จํานวนรอยละ 5 ของ

จํานวนเงินที่ขายหรือจําหนาย ทั้งนี้ตองเสียคาประกาศและคาใชสอยตางหาก…
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ขอเสียที่เปนปญหาหรือกอใหเกิดความไมสะดวกในการปฏิบัติ หรือการบังคับบางประการดังกลาว
ขางตน

4.2 การบังคับหลักประกันตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ไดกําหนดถึงวิธีการบังคับ

หลักประกันการชําระหน้ีของลูกหน้ีไว ในมาตรา 74 และมาตรา 75 โดยไดกําหนดถึงวิธีการ
จําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันตามสัญญาไว 3 วิธี คือ

วิธีที่ 1 จําหนายโดยวิธีขายทอดตลาดทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
วิธีที่ 2 จําหนายโดยวิธีอ่ืนที่เปนประโยชนตอบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยและลูกหน้ี

มากกวาการจําหนายโดยวิธีอ่ืน
วิธีที่ 3 จําหนายโดยการรับโอนทรัพยสินไวเปนสิทธิในกรณีที่เห็นยังไมควรจําหนาย

โดยวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 หรือเห็นนําทรัพยสินน้ันไปพัฒนา
วิธีการจําหนายทั้ง 3 วิธีน้ี วิธีที่ถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดวิธีหน่ึง คือวิธีขายทอดตลาด

ทรัพยที่เปนหลักประกัน สาเหตุอาจเน่ืองมาจากการขายทอดตลาดเปนการจําหนายที่ทําใหไดรับเงิน
มาชําระหน้ีเพื่อลดภาระหน้ีไดทันที อีกทั้งเปนวิธีที่สะดวกกวาการเลือกที่จะจําหนายโดยวิธีอ่ืน แต
อยางไรก็ตามการจําหนายโดยวิธีการขายทอดตลาดน้ีเปนวิธีการที่มีผลกระทบตอบุคคลหลายฝาย
คือ ทั้งฝายลูกหน้ี หรือบุคคลที่เปนเจาของทรัพย หรือบุคคลภายนอกที่เปนผูเสนอราคาซื้อสินทรัพย
น้ัน การขายทอดตลาดทรัพยน้ีจึงตองมีการกําหนดเกณฑเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี

4.2.1 การขายทอดตลาดทรัพยหลักประกันตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. 2544

พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ไดกําหนดถึงวิธีการขาย
ทอดตลาดทรัพยที่เปนหลักประกันไว ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหสิทธิพิเศษในการขายทอดตลาดทรัพยที่
เปนหลักประกันไว คือ ใหอํานาจในการจําหนายหลักประกันน้ันไดทันทีไมวาหลักประกันน้ันจะ
เปนหลักประกันที่เกิดจากสัญญาจํานอง หรือสัญญาจํานํา อีกทั้งการจําหนายก็สามารถดําเนินการ
จําหนายไดเองโดยไมตองผานกระบวนการทางการศาลเพื่อขออํานาจบังคับตามสิทธิเชนกรณีการ
บังคับตามสัญญาทั่วไป ที่เรียกวา การบังคับหลักประกันไมผานศาล (None-Judicial Foreclosure)
ตามรายละเอียดที่กลาวไวในบทที่ 3 ขอ 1.4 โดยการขายทอดตลาดของบรรษัทบริหารสินทรัพยน้ี
วัตถุประสงคก็เพื่อที่จะทําการลดภาระแหงหน้ีที่มีอยูโดยการกระทําที่เปนธรรมและโปรงใส แต
ทั้งน้ีในวิธีการจําหนายน้ันกฎหมายไดใหสิทธิแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไวมากในลักษณะที่อาจ
เรียกไดวาเปนอํานาจเบ็ดเสร็จในการบังคับหลักประกัน คือใหอํานาจทั้งการยึดและนําออกจําหนาย

DPU



97

ก็ไมตองใชกระบวนการของรัฐ โดยองคกรของรัฐทําการยึดและขายทรัพยให ซึ่งอํานาจน้ีถือเปน
อํานาจเฉพาะเทาน้ัน เน่ืองจากในกระบวนการบังคับคดีนัดชําระหน้ีเจาหน้ีก็ไมมีอํานาจยึดทรัพย
ลูกหน้ีออกขายหรือนํามาชําระหน้ีไดเองโดยลําพัง เจาหน้ีจะตองทําการฟองคดีตอศาลเพื่อใหศาลมี
คําพิพากษาและทําการบังคับคดีให หรือการบังคับชําระหน้ีเอาจากหลักประกันดวยทรัพยหากเปน
การทําสัญญาจํานอง ผูจํานองจะทําการบังคับจํานองไดก็ตองฟองคดีตอศาลเพื่อใหศาลทําคําพิพากษา
ยึดทรัพยออกขายทอดตลาด ตามกระบวนการพิจารณาและบังคับคดีของศาลเทาน้ัน ยกเวนแตการ
บังคับจํานําที่ผูจํานําไดทําการสงมอบทรัพยสินที่จํานําใหแกผูรับจํานํายึดไวเพื่อเปนหลักประกัน
การชําระหน้ีเทาน้ันที่ผูรับจํานําจะมีอํานาจในการบังคับจํานําไดเอง เน่ืองจากทรัพยที่จํานําน้ันเปน
สังหาริมทรัพยที่สามารถกําหนดมูลคาไดอยางชัดแจง และการจําหนายทรัพยน้ันก็จําหนายไดงาย
และไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูเปนเจาของของในการที่จะตองสูญเสียทรัพยน้ันก็จําหนายได
งายและไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูเปนเจาของในการที่จะตองสูญเสียทรัพยน้ัน เน่ืองจากใน
ระหวางจํานําผูจํานําก็ไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยน้ันอยูแลว อีกทั้งราคาที่จําหนายไดก็อาจ
ใกลเคียงกับราคาทรัพยที่เปนจริงตามทองตลาดน่ันเอง แตหากเปนการบังคับจํานองทรัพยที่นํามา
จํานองน้ัน เปนอสังหาริมทรัพยหรือหากเปนสังหาริมทรัพยก็ตองเปนสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษที่มี
ราคาสูงกฎหมายจึงควบคุมกระบวนการขาย หรือการจําหนายเพื่อปองกันมิใหเจาหน้ีใชอํานาจใน
การบังคับตอรองที่ปกติเจาหน้ียอมมีอํานาจในการตอรองสูงกวาลูกหน้ีอยูแลว เขามาทําการบีบ
บังคับลูกหน้ีใหลูกหน้ีกระทําตามทั้งที่อาจไมเห็นดวยซึ่งไมเปนธรรมแกลูกหน้ี หรือนําทรัพยน้ัน
ออกขายในลักษณะใหเกิดความเสียหายแกลูกหน้ีหรือผูเปนเจาของทรัพยสินน้ัน จากเหตุดังกลาว
กฎหมายแพงและพาณิชยจึงเขามาควบคุมการจําหนายสินทรัพยที่เปนหลักประกันในการจํานองน้ี
ไวคือการบังคับจํานองน้ัน เจาหน้ีจะกระทําไดตองใชกระบวนการทางการศาลในการบังคับจํานอง
เทาน้ัน เจาหน้ีจะทําการบังคับจํานองเอามิได ดังน้ันเมื่อกระบวนการบังคับจํานองตองผานกระบวน
การทางการศาลแลวการที่ศาลพิพากษาใหทําการบังคับจํานอง เจาหน้ีจะตองพิสูจนใหศาลเห็นวา
ตนเปนเจาหน้ีและลูกหน้ีเปนหน้ีตนจริงตามสัญญา อันถือวาเปนการพิจารณาความถูกตองความ
เปนธรรมในการกําหนดเจาหน้ีที่ลูกหน้ีถูกบังคับแลว และการบังคับจํานองก็บังคับโดยองคกรของ
รัฐคือกรมบังคับคดีเปนผูดําเนินการให ในการน้ีจึงมักจะไมคอยประสบปญหาในเร่ืองขอโตแยง
การดําเนินการบังคับทรัพยสินน้ัน ซึ่งตางกับการบังคับหลักประกันการชําระหน้ีของบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยที่กําหมายใหอํานาจดําเนินการบังคับหลักประกันได เองโดยไมผานกระบวนการทาง
การศาล ดังน้ันจึงเกิดปญหาหรือขอโตเถียงตางๆ ไดดังน้ี
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4.2.2 ปญหาการขายหลักประกันตามพระราชกําหนดบรรษัทสินทรัพยไทย
ถึงแมวาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะไดกําหนดอํา นาจในการ

จําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันไวเปนพิเศษ โดยไดกําหนดถึงวิธีการและหลักเกณฑไวก็ตาม
แตการดําเนินการน้ันเปนการดําเนินการในลักษณะการใชอํานาจเบ็ดเสร็จตามที่กลาวมาขางตน
ดังน้ันการดําเนินการน้ันอาจกอใหเกิดปญหาที่นาพิจารณา ดังน้ี

4.2.2.1 ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดวิธีการจําหนายทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน
ในการเลือกหรือกําหนดวิธีในการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันบรรษัท

บริหารสินทรัพย มีสิทธิในการเลือกจําหนายถึง 3 วิธี คือ การขายทอดตลาดทรัพยสิน หรือการ
จําหนายโดยวิธีอ่ืนที่เปนประโยชนแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยและลูกหน้ีมากกวา หรือการ
โอนทรัพยหลุดเปนสิทธิแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยในกรณีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเห็น
วายังไมควรจําหนาย หรือเปนควรนําทรัพยสินน้ันไปพัฒนา ในการน้ีหากบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไมเห็นชอบดวย ลูกหน้ีหรือเจาของทรัพยสินจะทําการคัดคานไดหรือไม เน่ืองจากพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยใหสิทธิในการคัดคานเฉพาะกรณีที่บุคคลน้ันมีขอตอสูอยางอ่ืนอัน
เกี่ยวกับทรัพยสินเทาน้ัน เชน ขอตอสูวาทรัพยน้ันไมใชของผูจํานองเปนตน เพราะฉะน้ัน การตอสู
หรือคัดคานกรณีน้ีจะทําไดหรือไมหากวิธีการจําหนายที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเลือกน้ันอาจ
ไมเปนธรรมหรือเกิดประโยชนแกผูเปนเจาของทรัพยสินหรือลูกหน้ีเทาที่ควร

4.2.2.2 ปญหาเกี่ยวกับจํานวนหน้ีท่ีเจาหน้ีเรียกบังคับชําระหน้ี
ในการบังคับชําระหน้ี คือ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ตองทําการกําหนดและ

แจงจํานวนหน้ีที่ลูกหน้ีตองชําระ เมื่อบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยแจงมาแลวลูกหน้ีมีขอโตแยง
หรือไมเห็นชอบดวยกับจํานวนหน้ีน้ัน ลูกหน้ีหรือผูเปนเจาของทรัพยจะรองคัดคานไดหรือไม และ
การคัดคานกรณีน้ีจะถือเปนเหตุใหยุติการจําหนายทรัพยไดหรือไม เน่ืองจากการขายทอดตลาด ใน
ลักษณะน้ีเปนการขายทอดตลาดที่เกิดจากกฎหมายเฉพาะที่ไมมีการบัญญัติในประเด็นน้ีไว

4.2.2.3 ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการ หรือข้ันตอนการขายทอดตลาด
เน่ืองจากการขายทอดตลาดทรัพยสินที่เปนหลักประกันของบรรษัทบริหาร

สินทรัพยไทยน้ีกฎหมายใหอํานาจแกบรรษัทสินทรัพยไทยทําการขายทอดตลาดไดเอง ขั้นตอนการ
ขาย การดําเนินการจัดการขาย การกําหนดราคาเร่ิมตนหรือราคาที่จะควรไดมีการกําหนดหรือไม
และหากมีการกําหนดการกําหนดเปนธรรมแกลูกหน้ีหรือผูเปนเจาของทรัพยหรือไมในการขาย
ทอดตลาดน้ีมีการกําหนดเปนธรรมแกลูกหน้ีหรือผูเปนเจาของทรัพยหรือไมในการขายทอดตลาดน้ี
มีการควบคุมหรือไมเพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และเปนที่ยอมรับของลูกหน้ีและผูเปนเจาของ
ทรัพยไดโดยไมมีขอโตแยง
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4.2.2.4 ปญหาเกี่ยวกับการใชสิทธิคัดคานการจําหนายทรัพยสิน
ในการใชสิทธิคัดคานการจําหนายทรัพยสินของผูเปนเจาของน้ัน ถึงแมกฎหมาย

จะไดใหอํานาจแกบุคคลผูมีขอตอสูอันเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะนําออกจําหนายสามารถคัดคานการ
จําหนายได แตการคัดคานตองยื่นคําคัดคานน้ันตอคณะกรรมการบริหารของบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย เพื่อทําการพิจารณาขอคัดคานน้ัน โดยคณะกรรมการผูรับเร่ืองคัดคานก็คือคณะกรรมการ
บริหารของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยที่ลงมติใหทําการขายทรัพยที่เปนหลักประกันน้ัน ดังน้ัน
การพิจารณาขอคัดคานน้ีบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหลูกหน้ี หรือผู
คัดคานยอมรับไดวาการพิจารณาน้ันเปนธรรม และหากการคัดคานน้ีไมเปนผล กฎหมายไดใหสิทธิ
แกลูกหน้ีสามารถทําการยื่นคําฟองเพื่อโตแยงการตัดสินคําคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยน้ันของ
คณะกรรมการบริหารของบรรษัทบริหารสินทรัพยตอศาลไดก็ตามแตการใชสิทธิทางศาลน้ีก็ไม
สามารถยุติการจําหนายทรัพยสินได อีกทั้งตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยน้ีก็ได
กําหนดวา เมื่อมีการจําหนายสินทรัพยแลวไมวาดวยวิธีการใดก็ไมอาจเพิกถอนการจําหนาย
ทรัพยสินน้ันได

ดังน้ัน ถึงแมกฎหมายจะใหสิทธิในการฟองรองโตแยงการตัดสินใจคําคัดคาน
ก็ไมอาจหยุดความเสียหายหรือความสูญเสียตัวทรัพยน้ันไปได เพราะฉะน้ันการชดใชคาเสียหายน้ี
จะเยียวยาความรูสึกในการสูญเสียทรัพยของตนไดหรือไมหากเมื่อศาลพิจารณาแลวขอคัดคานน้ัน
เปนผลแต ลูกหน้ีหรือผูเปนเจาของทรัพยก็ไมอาจไดทรัพยสินของตนกลับคืนมาไดน่ันเอง

เพราะฉะน้ันจากปญหาดังกลาวขางตนจึงทําใหเห็นวาการบังคับหลักประกัน
ของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย อันถือวาเปนการบังคับหลักประกันแบบไมผานศาล (None-
Judicial Foreclosure) น้ีถึงแมจะมีความคลองตัวในการดําเนินการแตก็ยังมีปญหาในการดําเนินการ
มากมายเชนกัน ซึ่งปญหาเหลาน้ีควรไดรับการแกไข หรือกําหนดแนวปองกันไว เพื่อใหวิธีการ
บังคับหลักประกัน โดยไมผานศาลเปนที่ยอมรับและเกิดความเปนธรรมที่คูความทุกฝายพึงพอใจ
อันนํามาสูการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการบังคับหลักประกันตามสัญญาทั่วไปและ
นํามาสูการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด
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ตารางที่ 4.1 ขอดี-ขอเสีย ของการบังคับหลักประกันที่ไมผานกระบวนการทางศาล ดังน้ี

ขอดี (การบังคับหลักประกันที่ไมผาน
กระบวนการทางศาล)

ขอเสีย (การบังคับหลักประกันที่ไมผาน
กระบวนการทางศาล)

1. เจาหน้ีซึ่งเปนผูยึดถือตนฉบับเอกสารสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย สามารถที่จะทําการแจงการ
บังคับคดีอยางนอย 3 วันทําการติดตอกันและ
แจงลูกหน้ีเปนจดหมายลงทะเบียนใหมาเจรจา
เพื่อปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีภายในระยะ
เวลา 30 วัน หากพนกําหนดลูกหน้ีเพิกเฉย
เจาหน้ีสามารถยึดทรัพยหลักประกันของ
ลูกหน้ีน้ัน ออกทําการประกาศขายทอดตลาด
ทรัพยน้ันไดทันที ซึ่งทําใหสะดวกและ
ประหยัดเวลา คาใชจายตางๆ

2. ระเบียบและสิทธิการจะสะดวกและขั้นตอน
จะงายกวา การบังคับหลักประกันที่ผาน
กระบวนการทางศาลเน่ืองจากการะบวนการ
ทางศาลจะตองเปนเจาพนักงานบังคับคดีของ
กรมบังคับคดีเทาน้ัน สวนการบังคับหลัก
ประกันที่ไมผานศาลน้ี เจาหน้ีสามารถดําเนิน
การและกําหนดขั้นตอนวิธีโดยเจาหน้ีไดเลย
ซึ่งจะเปนการกระทําโดยภาคเอกชนทั้งสิ้น
ดังน้ัน จึงจะมีความคลองตัวสูงกวาการบังคับ
คดีประกันโดยภาครัฐ ซึ่งมีวิธีการขั้นตอนที่
ซับซอนยุงยากกวา

1. หากเปนการขายทอดตลาดทรัพยหลักประกัน
โดยเจาพนักงานของรัฐ จะทําใหเกิดความ
โปรงใสมากกวาการขายทอดตลาดที่กระทํา
โดยเจาหนาที่ซึ่งเปนภาคเอกชนทั้งสิ้น ซึ่ง
อาจถูกโตแยงโดยตลอด

2. การโอนทรัพยหลักประกัน กรณีมีผูประมูล
ซื้อได และเปนกรณีทรัพยหลักประกันถูก
ยึดทรัพยไวในคดีอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืน
ซึ่งเจาหน้ีไมไดตรวจสอบใหแนชัดเสียกอน
ยอมเกิดปญหาในการโอนกรรมสิทธิ์ใหแก
ผูซื้อทรัพยได และอาจตองมีการฟองรอง
ระหวางผูซื้อกับเจาหน้ี

3. กรณีการบังคับหลักประกัน ที่ไมผาน
กระบวนการทางศาล หากผูซื้อทรัพยไดและ
ทรัพยหลักประกันน้ัน ยังมีเจาของเดิมหรือ
บริวารอาศัยอยูในอสังหาริมทรัพยน้ัน เปน
หนาที่ของผูซื้อทรัพยหลักประกันจะตอง
ดําเนินการยื่นฟองตอศาล เพื่อขับไลออก
จากอสังหาริมทรัพยน้ันซึ่งตองอาศัยเวลา
และคาใชจายเพิ่มขึ้น หากแตเปนการซื้อ
ทรัพยผานกระบวนการทางศาลผูซื้อทรัพย
สามารถนําคําสั่งเจาพนักงานบังคับคดี และ
สามารถเขาไปในที่ซื้อทรัพยน้ันไดทันที
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)

ขอดี (การบังคับหลักประกันที่ไมผาน
กระบวนการทางศาล)

ขอเสีย (การบังคับหลักประกันที่ไมผาน
กระบวนการทางศาล)

3. ไมตองยื่นฟองคดีตอศาล หรือรอคําสั่งศาล
หรือคําพิพากษาศาลแตกรณีการบังคับ
หลักประกันที่ไมผานกระบวนการทางศาล
เปนกฎหมายพิเศษที่เจาหน้ีสามารถนําทรัพย
หลักประกันของลูกหน้ีที่ไมสามารถปรับ
โครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีได เจาหน้ีสามารถนํา
ออกขายทอดตลาดทรัพยหลักประกันตาม
กฎหมายพิเศษไดทันที โดยไมตองผาน
กระบวนการทางศาล หรือเจาพนักงานบังคับ
คดีแตอยางใด ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหทรัพย
หลักประกันสามาถนําออกประมูลขายได
รวดเร็ว และเกิดความเสียหายนอย หากปลอย
เวลาเน่ินนานทรัพยหลักประกันยอมเสื่อมลง
ตามสภาพและกาลเวลา ซึ่งทําใหเจาหน้ีและ
ลูกหน้ีไมไดรับประโยชนจากการขาย
ทอดตลาดทรัพยไดเทาที่ควร

โดยการสวมสิทธิในคดีไมตองไปยื่นฟองตอ
เปนคดีใหมDPU
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ตารางท่ี 4.2 ขอดี- ขอเสีย การบังคับหลักประกันท่ีผานกระบวนการทางศาล

ขอดี (การบังคับหลักประกันที่ผาน
กระบวนการทางศาล)

ขอเสีย (การบังคับหลักประกันที่ผาน
กระบวนการทางศาล)

1. เจาพนักงานบังคับคดี หรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ
จะเปนผูทําการแจงประกาศการขาย
ทอดตลาดทรัพย ซึ่งเปนที่นาเชื่อถือ และ
มีความโปรงใส สุจริต และเปนการขาย
โดยชอบโดยกฎหมาย

2. กอนเจาพนักงานบังคับคดี หรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยจะทําการประกาศขายทอด
ตลาดทรัพยทุกกรณีจะตองมีคําสั่งศาล
อนุญาตใหทําการประกาศขายทอดตาลด
ทรัพยน้ัน จึงจะสามารถดําเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพยได

3. เจาหน้ีหรือลูกหน้ี มีสิทธิคัดคานราคารการ
ขายทอดตลาดทรัพยได ตามระเบียบของ
กรมบังคับคดี

4. หากมีผูซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาด
ของเจาพนักงานบังคับคดี และทรัพยที่มีผู
ประมูลซื้อไดมีบุคคลภายนอกหรือบริวารพัก
อาศัยอยูในอสังหาริมทรัพยน้ัน ผูซื้อทรัพย
ได สามารถนําเอกสารที่ประมูลซื้อทรัพยได
สามารถนําเอกสารสิทธิ์ที่ประมูลซื้อทรัพย
ไดโดยการยื่นคํารองตอศาลที่ทรัพยน้ันต้ัง
อยู เพื่อใหศาลมีคําบังคับใหผูเขามาอาศัยรู

1. เจาหน้ีผูรับจํานอง จะตองฟองรองบังคับ
จํานองตอศาลเสียกอน และจนกวาศาลจะมีคํา
พิพากษาใหเจาหน้ีชนะคดี และจากน้ันเจาหน้ี
ผูรับจํานองจะตองขอศาลออกหมายบังคับคดี
เพื่อนําเจาพนักงานบังคับคดีไปทําการยึด
ทรัพย ซึ่งเปนการใชเวลาที่เน่ินนานและลาชา
มาก หากมีการบังคับคดีแลวกวาเจาพนักงาน
บังคับคดีจะรายงานศาลและขอศาลใหมีคําสั่ง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพยน้ันก็จะตองใช
เวลานานเชนกัน ซึ่งอาจทําใหทรัพยที่เจาหน้ี
จะบังคับน้ันมีสภาพทรุดโทรมหากมีการขาย
ทอดตลาดทรัพยอาจจะไมมีผูเขาสูราคา หรือ
มีผูเขาสูราคาแตราคาทรัพยที่ถูกบังคับคดีไว
น้ัน  ผูประมูลขอไดอาจไดราคาตํ่ากวาราคาร
ประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีก็ไดซึ่งให
เจาหน้ีและลูกหน้ีไมสามารถจะชําระราคากัน
ไดตามคําพิพากษา

2. หากกรณีมีการรองขอเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดทรัพย กรณีมีผูคัดคานเจาพนักงาน
บังคับคดีคบคิดฉอฉล ขายโดยไมชอบดวย
กฎหมาย  ผูคัดคานชั้นคํารองตอศาลในคดีน้ัน
ขอเพิกถอนการขายทอดตลาดโดยเจา
พนักงานบังคดี คดีก็จะอยูที่ศาลเพื่อรอใหศาล
ไดไตสวนคํารองเสียกอน ซึ่งก็ใชเวลาในการ
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ)

ขอดี (การบังคับหลักประกันที่ผาน
กระบวนการทางศาล)

ขอเสีย (การบังคับหลักประกันที่ผาน
กระบวนการทางศาล)

ออกจากอสังหาริมทรัพยน้ันไดตามกฎหมาย
โดยไมตองไปยื่นฟองขับไลเปนคดีใหม ซึ่ง
ทําใหไมเสียเวลาและคาใชจายในการฟองขับ
ไล ผูซื้อทรัพยสามารถสวมสิทธิในคดีน้ันได
ทันที

5. การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยหลักประกันที่ผูซื้อ
ทรัพยประมูลจากการขายทอดตลาดของเจา
พนักงานบังคับคดีไดเมื่อมีการชําระราคา
ตามสัญญาและระเบียบของกรมบังคับคดี
ครบถวนแลว เจาพนักงานบังคับคดีจะออก
เอกสารหนังสือและสงมองตนฉบับเอกสาร
สิทธิ์ใหกับผูซื้อทรัพยได เพื่อนําไปจด
ทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินไดทันที (การ
กระทําฝายเดียวได) หรือกรณี ขายทอดตลาด
ตามสําเนาเอกสารสิทธิ์น้ันๆ ก็ตามผูซื้อ
ทรัพยได สามาถนําหนังสือแจงการโอนสิทธ
จากเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อไปดําเนินการ
แจงใหทางเจาพนักงานที่ดิน ออกเอกสาร
สิทธิ์ใหใหมไดทันที ถึงแมตนฉบับเอกสาร
สิทธิ์จะอยูกับเจาหน้ีผูรับจํานองที่ไมนําสง
ใหเจาพนักงานบังคับคดี ตามหมายเรียกแลว
ก็ตาม

พิจารณาคดี ทําใหการขายทอดตลาดทรัพย
หลักประกันในคดีน้ัน ตองหยุดกระทําการ
โดยปริยายDPU
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ตัวอยางกรณีศึกษา คําพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม คดีหมายเลขแดงที่ 1333/2552
ระหวาง นายทวี  กัลยาณจารี โจทก กับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จําเลย เร่ือง เพิกถอนนิติกรรม
โจทกฟองวา เดิมโจทกเปนเจากรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 5473 ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2545 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด ไดยื่นฟองโจทกเปนจําเลย
ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ย 373/2545 ของศาลจังหวัดเชียงใหม เร่ืองผิดสัญญากูยืม ค้ําประกัน และ
บังคับจํานอง โจทกในฐานะจําเลยไดยื่นคําใหการวาไดมีการชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีแลว ตอมาใน
วันที่ 23 ธันวาคม 2545 จําเลยในคดีน้ีไดยื่นคํารองขอสวมสิทธิ เขาเปนโจทกแทนธนาคารไทย
ธนาคาร จํากัด ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ย 373/2545 ของศาลจังหวัดเชียงใหม ศาลมีคําสั่งอนุญาต
ตอมาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 จําเลยมีหนังสือแจงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ให
ดําเนินการจดทะเบียนรับโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนหลักประกันแทนการจําหนายตาม มาตรา 76
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
หลงเชื่อวาจําเลยมีอํานาจ จึงไดดําเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 5473 พรอมสิ่ง
ปลูกสรางใหแกจําเลย ซึ่งเปนการกระทําไมที่ถูกตอง เพราะจําเลยเขาเปนคูความแทนที่โจทกในคดี
ดังกลาวยอมผูกพันจนกวาคดีจะถึงที่สุด เมื่อคดีดังกลาวยังไมถึงที่สุดจึงไมมีอํานาจโอนที่ดิน
ดังกลาวได และการดําเนินการของจําเลยตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.
2544 มาตรา 74, 75 และ 76 น้ัน ตองเปนกรณีที่จําเลยไมไดฟองรองบังคับคดีตอศาล จําเลยไมได
บอกกลาวบังคับจํานองแกโจทกภายใน 1 เดือน และจําเลยจะโอนที่ดินดังกลาวไดเฉพาะกรณีที่
จําเลยรับโอนทรัพยสินดังกลาวหลังจากศาลมีคําพิพากษาแลวเทาน้ัน จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาวา
การโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 5473 ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พรอมสิ่งปลูกสราง
ระหวางโจทกกับจําเลยตกเปนโมฆะ และใหศาลเพิกถอนนิติกรรมการโอนดังกลาว

จําเลยใหการวาฟองของโจทกเปนฟองเครือบคลุม การโอนทรัพยสินอันเปน
หลักประกันของจําเลยในคดีน้ีไดโอนโดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย พ.ศ. 2544 ซึ่งสามารถดําเนินการบังคับจํานองโดยไดไมจําตองรอใหคดีถึงที่สุดกอน โดยกอน
บังคับจํานองจําเลยไดบอกกลาวทวงถามไปยังโจทกใหชําระหน้ีภาย ใน 1 เดือนแลว แตโจทก
เพิกเฉย การโอนดังกลาวเปนการโอนโดยถูกตองและชอบดวยกฎหมายแลว จึงไมอาจเพิกถอนได
ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 82

ทางพิจารณาโจทกสืบวา เดิมโจทกเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 5473
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด
ไดยื่นฟองโจทกเปนจําเลยในคดีแพงหมายเลขดําที่ ย.373/2545 ของศาลจังหวัดเชียงใหม ในขอหา
ผิดสัญญากูยืม ค้ําประกัน และบังคับจํานอง ซึ่งคดีดังกลาวโจทกในฐานะจําเลยไดยื่นคําใหการตอสู
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คดีอางวามีการชําระหน้ีใหแกโจทกครบถวนแลว ไมมีหน้ีสินใด  ๆคางชําระอีก ในวันที่ 23 ธันวาคม
2545 จําเลยในคดีน้ีไดยื่นคํารองขอสวมสิทธิเขาเปนโจทกแทน ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด ในคดี
หมายเลขดําที่ ย.373/2545 และขอใหดําเนินคดีตอไป วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จําเลยไดมี
หนังสือแจงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหมใหดําเนินการจดทะเบียนรับโอนอสังหาริมทรัพยไทย
พ.ศ. 2544 เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหมหลงเชื่อวาจําเลยมีอํานาจจึงไดดําเนินการโอนที่ดิน
โฉนดเลขที่ 5473 ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พรอมสิ่งปลูกสราง ใหแกจําเลย การ
โอนดังกลาวจึงไมถูกตองและไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเมื่อจําเลยไดรับอนุญาตใหเขาสวม
สิทธิแทนโจทกในคดีเดิมแลว จําเลยจึงผูกพันในกระบวนการพิจารณาในคดีดังกลาวจนถึงที่สุด
และขณะน้ีคดีดังกลาวอยูในระหวางการยื่นฎีกาซึ่งยังไมถึงที่สุด จําเลยจึงยังไมมีสิทธิใหเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหมจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 5473 พรอมสิ่งปลูกสราง ที่เปน
หลักประกันสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกจําเลยตามมาตรา 76 แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 การจําหนายที่ดินน้ันจําเลยตองมีหนังสือบอกกลาวใหลูกหน้ีชําระหน้ี
ภายใน 1 เดือน แตจําเลยในคดีน้ีมิไดมีหนังสือบอกกลาวใหโจทกทราบอีกทั้งจําเลยไดสงหนังสือ
ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหมโอนที่ดินดังกลาวใหแก จําเลย จําเลยไมปฏิบัติตามมาตรา 77
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 โดยการขายทอดตลาดที่ดินดังกลาว
ไมมีการโฆษณาประกาศใหบุคคลภายนอกทราบถึงวิธีการขาย กําหนดการขาย สถานที่ในการขาย
และไมไดกําหนดระยะเวลาพอสมควรใหบุคคลภายนอกที่สนใจซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดได
ทราบถึงการขายทอดตลาดดังกลาวอันเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต จําเลยจะทําการจําหนายที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางไปเปนหลักประกันไดเฉพาะแตกรณีที่จําเลยรับโอนสินทรัพยดังกลาวมา
ภายหลังจากศาลมีคําพิพากษาแลวเทาน้ัน

จําเลยนําสืบวา บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย มีชื่อยอวา บสท. จะเขาสวมสิทธิ
ในคดีที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย รับโอนหน้ีมา และหากมีการขายทอดตลาดแลวไดเงินไมพอ
ชําระหน้ีก็จะดําเนินการบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพยสินอ่ืนในสวนที่ขาดจนครบในกรณีที่มีการเขาไป
สวมสิทธิแลวไดเงินไมพอชําระหน้ีก็จะดําเนินการบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพยสินอ่ืนในสวนที่ขาดจน
ครบในกรณีที่มีการเขาไปสวมสิทธิแลวจะมีมาตราการอยูสองมาตราการคือ 1. เจรจาเพื่อปรับปรุง
โครงสรางหน้ี 2. การบังคับหลักประกัน ซึ่งเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัตไวโดยไมมี
ขอหามไววาใหทําเมื่อคดีถึงที่สุด เมื่อลูกหน้ีไมดําเนินการเจรจาเพื่อปรับปรุงโครงสรางหน้ี บรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยก็จะดําเนินการบังคับหลักประกันตามที่กําหนดไวในพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 ถึง 77 ซึ่งมี 3 วิธีการคือ 1. การขายทอดตลาด 2. จําหนาย
ดวยวิธีอ่ืน 3. รับโอนทรัพยสินน้ันไวในราคาที่จะพึงไดจากการขายทอดตลาด ซึ่งกอนที่จะดําเนินการ
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ทั้งสามขั้นตอนตองมีหนังสือบอกกลาวทวงถามบังคับจํานองไปยังลูกหน้ีใหชําระหน้ีภายใน 1 เดือน
โดยในหนังสือจะมีสาระสําคัญวาหากไมชําระหน้ีภายในกําหนดจะดําเนินการบังคับหลักประกัน
ใหเปนไปตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย เมื่อลูกหน้ีไมชําระหน้ีภายในกําหนดทาง
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยก็จะดําเนินการขายทอดตลาด โดยลงประกาศหนังสือพิมพรายวันและ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยวา 15 วัน เปนเวลา 3 วัน
ติดตอกัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย เชนลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันมีโอกาสคัดคานกันได
เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนขางตนทุกประการแลวจะมีผลตามมาตรา 82 คือไมสามารถเพิกถอนการ
โอนกรรมสิทธิ์น้ันไดและหากการรับโอนทรัพยสินดังกลาวยังมีหน้ีคางชําระอีก บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยก็จะดําเนินการบังคับคดีในสวนที่ขาดตอไป บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพอันมีโฉนดที่ดินเลขที่ 5473 ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พรอมสิ่งปลูกสราง โดยภายหลังจากจําเลยเขาสวมสิทธิของธนาคารไทยธนาคารในคดีดังกลาวแลว
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดติดตอใหโจทกเขามาเจรจจาปรับปรุงโครงสรางหน้ี แตไดรับแจง
จากโจทกวาไมยอมรับในภาระหน้ีเงินตนที่โอนมาจังไมประสงคจะเขาเจรจาปรับปรุงโครงสราง
หน้ีจึงมีมติอนุมัติใหดําเนินการบังคับหลักประกันของโจทกตามมาตรา 74 และขอใหศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาดกับโจทกและผูค้ําประกันตามมาตรา 58 แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 จําเลยไดบอกกลาวชําระหน้ีและบอกกลาวชําระหน้ีและบอกลาวบังคับ
จํานองไปยังโจทกในฐานะผูกู, ผูจํานอง และผูค้ําประกัน โดยสงไปยังภูมิลําเนาที่ปรากฏอยูใน
สัญญากูยืมเงิน เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามหนังสือบอกกลาวแลว โจทกและผูค้ําประกันไมได
ติดตอเขามาแตอยางใด บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจึงไดใชมาตราการนําทรัพยสินออกขาย
ทอดตลาดตามมาตรา 74 และ มาตรา 76 เมื่อถึงวันขายทอดตลาดปรากฏไมมีผูเขาประมูลสูราคา
จําเลยจึงงดการขายไวและไดพิจารณารับโอนในราคาที่จะพึงไดจากการขายทอดตลาดคือราคาเปด
จากการขายทอดตลาด จากน้ันไดดําเนินการแจงใหสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหมวา บรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยไดดําเนินการจําหนายหลักประกันโดยการขายทอดตลาดแลวไมมีผูซื้อ และ
ประสงคจะรับโอนตามมาตรา 76 ซึ่งเมื่อเจาพนักงานที่ดินไดรับเร่ืองแลวก็ดําเนินการจดทะเบียน
โอนที่ดินใหเปนของจําเลย ซึ่งมีผลทําใหไมสามารถเพิกถอนการโอนดังกลาวได เปนไปตามแหง
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544

พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกจําเลยโดยตลอดแลว ปญหาตองวินิจฉัยประการ
แรกมีวา ฟองโจทกเคลือบคลุมหรือไม เห็นวา  คดีน้ีโจทกฟองวาจําเลยไดใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหมจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 5473 พรอมสิ่งปลูกสราง โดยไมถูกตองตาม
กฎหมายของเพิกถอนการโอนดังกลาว แตฟองโจทกก็ไดบรรยายถึงขอเท็จจริงโดยไดแสดงแจงชัด
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ถึงสถาพขอหาและขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาเชนวาน้ันไวชัดเจนแลววา จําเลยเปนใคร
ดําเนินตามบทกฎหมายใด โจทกไดรับความเสียหายจากการกระทําของจําเลยอยางไร จึงเปนการ
ฟองที่แจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาและคําขอบังคับทั้งขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาแลวตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 172 วรรคสองแลว หาไดทําใหจําเลยไมเขาใจหรือ
หลงตอสูแตอยางใดไม ปญหาตองวินิจฉันตอไปมีวา มีเหตุเพิกถอนนิติกรรมการรับโอนที่ดินโจทก
ของจําเลยหรือไม เห็นวา ที่โจทกนําสืบวา จําเลยไดเขาสวมสิทธิเปนโจทกในคดีแพงหมายเลขดําที่
ย.373/2545 ของศาลจังหวัดเชียงใหมแทนโจทกในคดีเดิม จึงตองผูกพันกระบวนการพิจารณา
จนกวาคดีจะถึงที่สุด โดยไมสามารถรับโอนทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา 74, 75, 76 ของพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 น้ัน เห็นวา ขอเท็จจริงในสวนน้ีโจทกนําสืบและ
อางเพียงลอยๆ เทาน้ัน แตตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 41
วรรคหน่ึง ใหอํานาจบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือจําเลยสวมสิทธิเปนคูความแทนในคดีที่
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยรับโอนมาและตามวรรคสองที่บัญญัติวา ในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษา
บังคับคดีตามวรรคหน่ึงแลว ใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เขาสวมสิทธิเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา
น้ัน เมื่อศาลชั้นตนมีคําพิพากษาแลว บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจึงมีฐานะเปนเจาหน้ีตามคํา
พิพากษาและมีสิทธิบังคับไดทันที บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจึงมีสิทธิบังคับคดีไดโดยไมจําตอง
ใหคดีถึงที่สุดตามที่โจทกอาง การโอนที่ดินของจําเลยตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย พ.ศ. 2544 ไมชอบดวยกฎหมายเน่ืองจากไมมีการฟองคดีศาล แตการรับโอนตามพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 น้ันเปนกฎหมายพิเศษ บรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย หรือจําเลยมีอํานาจในการดําเนินการตามกฎหมายน้ีได สวนที่โจทกอางวา จําเลยมิไดบอก
กลาวใหชําระหน้ีภายใน 1 เดือนน้ัน ก็เปนการกลาวอางวาลอยๆ ของโจทก สวนจําเลยเบิกความ
บอกกลาวใหโจทกและผูค้ําประกันทราบแลว ซึ่งสงไปยังภูมิลําเนาตามสัญญากูยืมเงิน จําเลยมี
หลกัฐานคือหนังสือมอบอํานาจและหนังสือบอกกลาวใหชําระหน้ีที่มีขอความและเวลาที่กําหนดไว
ถูกตองตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 พฤติกรรมของโจทก
ที่เพิกเฉยมิไดเสนอแผนในการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ทั้งปฎิเสธยอกหน้ีดังกลาวซึ่งอนุกรรมการ
จําเลยไดพิจารณาแลวเห็นวา โจทกซึ่งเปนลูกหน้ีมีเจตนาประวิงเวลาและมิใหความรวมมือในการ
ปรับโครงสรางหน้ี จึงไดอนุมัติใหดําเนินการกับโจทกตามมาตรา 74 แหงพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 วาดวยการบังคับจํานอง โดยการบอกกลาวบังคับจํานองโจทกและ
ผูค้ําประกันเพิกเฉย จําเลยจึงไดดําเนินการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดแตไมมีผูเขาสูราคา จําเลย
จึงดําเนินการโอนที่ดินโจทกจากการขายทอดตลาดตามมาตรา 74 ถึง 77 จึงมิอาจเพิกถอนการรับ
โอนที่ดินโจทกของจําเลยไดตามมาตรา 82  แหงพระราชกําหนดเดียวกัน พิพากษายกฟองโจทก

DPU



108

กรณีศึกษาคดีตัวอยาง ทรัพยหลักประกันที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)
บังคับหลักประกันจากลูกหน้ี บริษัท ไทยแมลอนโปลีเอสเตอร จํากัด (มหาชน) ลูกหน้ี จะเห็นไดวา
เปนการบังคับหลักประกันโดยไมผานกระบวนการทางศาลในการขายทอดตลาดทรัพยหลักประกัน
แตเปนการยื่นฟองคดีลมละลายตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มาตรา
58 เมื่อศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหน้ีตามคํารองขอของโจทก (บสท.)
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย สามารถนําทรัพยหลักประกันออกประมูลขายทอดตลาดกับบุคคล
ทั่วไปไดโดยไมตองผานกระบวนการของเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนการขายทอดตลาดตามพระ
ราชกําหนด บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 ซึ่งจะทําใหเกิดความรวดเร็ว ถึงแม
การขายทอดตลาดตามกฎหมายพิเศษของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ที่รวดเร็วก็ตามแตก็ยังมี
บุคคลภายนอกที่ทําการบุกรุกอสังหาริมทรัพยไดหากเปนกระบวนการขายทอดตลาดที่ผาน
กระบวนการทางศาล ซึ่งตองมีเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูรวบรวมทรัพยสินดังกลาว ยิ่งทําให
การบุกรุกเขาครอบครองของบุคคลภายนอก สามารถทําไดงายขึ้นและตองใชเวลาเน่ินนานในการ
บังคับหลักประกัน จึงอาจทําใหเกิดความเสียหายไดมากขึ้น เชนกรณีศึกษาดังตอไปน้ี

ประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย เร่ือง คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดบริษัท
ไทยแมลอนโปลีเอสเตอร จํากัด (มหาชน) ตามคดีหมายเลขแดงที่ ล.21426/2552 กองบังคับคดี
ลมละลาย ศาลลมละลายกลาง ประกาศระบุวา ดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เจาหน้ีผูเปนโจทก
ไดยื่นฟองตอศาลลมละลายกลาง ขอใหลูกหน้ีลมละลายและศาลไดมีคําสั่งลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2552 ใหพิทักษทรัพยของบริษัท ไทยแมลอนโปลีเอสเตอร จํากัด (มหาชน) ลูกหน้ีเด็ดขาด
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 แลว ลูกหน้ี มีสํานักงานต้ังอยูเลขที่13/98 ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตร 34 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังน้ัน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่ง
เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวมีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ี ตาม
มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติลมละลายฯ อน่ึง เจาหน้ีซึ่งจะขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายเร่ืองน้ี
จะเปนเจาหน้ีผูเปนโจทกหรือไมก็ตาม ตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ฝาย
คําคูความ สํานักงานเลขานุการกรมกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานบังคับคดีซึ่งลูกหน้ีมีภูมิลําเนาอยู ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับ
แตวันโฆษณาคําสั่งน้ี และเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดกําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาใน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งสามารถตรวจรายละเอียดไดทางเว็บไซตของกลุมงานราชกิจจา
นุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th กอนหนาน้ีมีนาคม 2550 บริษัท ไทยแมลอน โปลีเอสเตอร
จํากัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จําเลยที่ 1, นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
จําเลยที่ 2, ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) จําเลยที่ 3, ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จําเลย
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ที่ 4 และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําเลยที่ 5 ตอศาลแพง ดวยขอหาละเมิดจํานวนทุน
ทรัพย 24,500 ลานบาทตามคําฟองของบริษัทไทยแมลอน โปลีเอสเตอร จํากัด (มหาชน) โจทก กลาว
อางวาธนาคารไดโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัท ไทยแมลอน โปลีเอสเตอร จํากัด (มหาชน)
ใหแก บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย โดยไมถูกตองตามกฎหมายและตอมาบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย ไดทําการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยหลักประกันรายน้ีโดยไมถูกตองตามกฎหมาย เปนการ
กระทําละเมิดตอโจทก และทําใหไดรับความเสียหายจากชื่อเสียงทางการคาและทางทํามาหาได
ศาลแพงไดพิพากษายกฟองและใหโจทกใชคาฤชาธรรมเนียมแทนจําเลยทั้งหา โดยกําหนดคา
ทนายความแกจําเลยทั้งหาคนละ 20,000 บาท ตอมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 บริษัท ไทยแมลอน
โปลีเอสเตอร จํากัด (มหาชน) โจทกไดยื่นอุทธรณคําพิพากษา และธนาคารไดยื่นคําแกอุทธรณ ศาล
แพงมีคําสั่งใหรวบรวมสํานวนสงศาลอุทธรณ ขณะน้ีอยูระหวางพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ จาก
กรณีกลุมชายฉกรรจกวา 200 คน พรอมอาวุธครบมือบุกขับไลกลุมสภาประชาชนเครือขาย 4 ภาค
(สมัชชาคนจน) ที่แอบเขามายึดครองปลูกสรางเพิงพักบนที่ดินของ บริษัท ไทยอเมริกัน เท็กซไทล
จํากัด และบริษัท ไทยเมลอนเท็กซไทล จํากัด ริมถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี จนเกิดการปะทะกันขึ้นมีผูไดรับบาดเจ็บหลายราย กระทั่งเมื่อวานน้ี ร.อ.ธรรมนัส หรือ ผู
กองตุย พรหมเผา เจาของบริษัท ธรรมนัสการด จํากัด ตัดสินใจเขามอบตัวกับ พล.ต.ต.คํารณวิทย
ธูปกระจาง รองผบช.ภ.1 หลังถูกศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับที่ จ.632/2554 ขอหากอใหผูอ่ืน
กระทําความผิด ดวยการจางวานใหวางเพลิงเผาทรัพยโรงเรือนที่อยูอาศัยของผูอ่ืน หลังใหพนักงาน
บริษัทบุกเขาไปไลที่กลุมสมัชชาฯ โดย ร.อ.ธรรมนัส ไดปฏิเสธทุกขอกลาวหา กอนจะใชหลักทรัพย
เปนบัญชีเงินฝากจํานวน 5 แสนบาทประกันตัวออกไปน้ัน ร.อ.ธรรมนัส กลาวอีกวา ที่ดินผืน
ดังกลาวตนไดซื้อมาจาก บริษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) โดยวิธีการขายทอดตลาดของบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย และไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย มีการชําระราคาบางสวนตามเงื่อนไขของ
บสท. และที่ดินดังกลาวก็ไมใชของหลวงและไมใชที่ดินรกรางวางเปลา แตเปนของเจาหน้ีหลายราย
ที่ตนไปซื้อมา และจายเงินงวดแรกไปแลวกวา 320 ลานบาท มีการทําสัญญาซื้อขายอยางถูกตอง
สมบูรณ กอนที่ บสท.จะอยูในชวงของการชําระบัญชี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีบริษัท
จินดาประเมินทรัพย จํากัด เขาดูแลพื้นที่ดังกลาวอยู จากน้ันก็มีกลุมสมัชชาเขามาบุกยึดพื้นที่ และ
ปลูกสรางโรงเรือนอยู และนําไปสูการขับไลร้ือถอนสิ่งปลูกสราง แตการกระทําดังกลาวมิใชเปน
การใชอํานาจตามกฎหมายของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย แตอยางใด แตเปนการกระทําโดย
สวนตัวทางบุคคลที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไดมาทางกฎหมาย
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

จากที่ไดศึกษาและวิเคราะหในบทที่ 2 บทที่ 3 และบทที่ 4 เกี่ยวกับการบังคับชําระหน้ี
เอาจากทรัพยที่เปนหลักประกัน โดยเฉพาะการบังคับหลักประกันดวยวิธีการขายทอดตลาดทรัพยที่
เปนหลักประกัน ทําใหทราบไดวาปจจุบันน้ีการบังคับชําระหน้ีดวยการขายทอดตลาดทรัพยที่เปน
หลักประกันกระทําไดกี่วิธี และในแตละวิธีมีขอดีขอเสีย และปญหาในการดําเนินการอยางไรบาง
ซึ่งในบทน้ีจะเปนการสรุปเน้ือหาตางๆ ที่ไดศึกษามาแลว ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อแกปญหาตางๆ
ดังตอไปน้ี

5.1 บทสรุป
ในการบังคับชําระหน้ีดวยวิธีการขายทอดตลาดทรัพยที่เปนหลักประกันน้ันในปจจุบัน

น้ีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อทําการขายทอดตลาดได 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1 การขายทอดตลาดโดยผานศาล (Judicial Foreclosure) เปนการขายทอดตลาดที่มี

ลักษณะสําคัญคือการขายทอดตลาดน้ันจะดําเนินการไดตองผานกระบวนการพิจารณาคดี และมี
คําสั่งใหทําการขายทอดตลาดจากศาลกอนจึงจะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยน้ันได การขาย
ทอดตลาดลักษณะน้ีผูดําเนินการขายทอดตลาดเปนเจาพนักงานของรัฐ ปจจุบันคือ เจาพนักงาน
บังคับคดี หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย

การขายทอดตลาดโดยเจาพนักงานน้ี การดําเนินการขายตองเปนไปตามระเบียบของ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบและมีหนาที่ในการดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยใหแกเจาหน้ีตาม
คําพิพากษาของศาล ปจจุบันน้ีหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบและมีหนาที่ในการดําเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพยน้ีคือ กรมบังคับคดี เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม การดําเนินการขายดวย
วิธีน้ีจึงเปนที่ยอมรับและเปนที่เชื่อถือจากคูและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย วาการดําเนินการขายจะ
เปนไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส เน่ืองจากผูดําเนินการทอดตลาดเปนคนกลาง ที่ไมมีสวนได
เสียแตประการใดจากการขายทอดตลาดทรัพยน้ัน อีกทั้งยังเปนผูที่มีความรูความชํานาญตามหนาที่
และการประกอบวิชาชีพน้ัน ทั้งการดําเนินการขั้นตอนตางๆ เปนไปอยางโปร งใส และชัดเจน คู
ความสามารถตรวจสอบได เน่ืองจากมีระเบียบปฏิบัติการทํางานตามขั้นตอนทุกอยางชัดเจน
ประกอบกับกอนที่เจาพนักงานจะดําเนินการขายทอดตลาดไดเจาหน้ีผูขอใหทําการขายทอดตลาด
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จะตองพิสูจนขอเท็จจริงตางๆ ใหศาลเห็นวาเจาหน้ีมีสิทธิที่จะขอใหทําการขายทอดตลาดทรัพยน้ัน
ได การพิสูจนน้ีรวมถึงการพิสูจนจํานวนหน้ีและเรียกรองเอาจากเงินที่ไดจากการขายทอดตลาด
ทรัพยน้ันดวยวาเจาหน้ีจะมีสิทธิเรียกรองใหชําระหน้ีไดเพียงใด และทรัพยที่จะทําการขายทอด
ตลาดน้ันเปนทรัพยที่เปนหลักประกันตามสัญญาอยางแทจริง

แตอยางไรก็ตามการขายทอดตลาดดวยวิธีการน้ียังมีขอเสียบางประการ เชน ในเร่ือง
ของความลาชาในการดําเนินการ เน่ืองจากขั้นตอนในการขายทอดตลาดน้ีจะเกิดขึ้นไดตองมีคํา
พิพากษาตัดสินคดีและมีคําสั่งใหอนุญาตขายทอดตลาดทรัพยไดเจาหน้ีจึงมีสิทธิยื่นคํารองตอเจา
พนักงานบังคับคดีเพื่อขอใหดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยน้ันใหแกตน  ซึ่งปจจุบันน้ีมีคดีอันเปน
ขอพิพาทที่นําสูศาลเพื่อทําการฟองรองเปนจํานวนมาก ในการดําเนินคดีแตละคดีจึงตองรอลําดับ
เปนเวลานาน อีกทั้งเมื่อทําการฟองรองจนชนะคดีแลวเจาหน้ีก็ตองมารองขอบังคับคดี ในขั้นตอนน้ี
เน่ืองจากหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่มีเพียงหนวยงานเดียว คือ กรมบังคับคดีซึ่งก็มีเจาพนักงาน
จํานวนจํากัดขั้นตอนในการรอลําดับเพื่อการบังคับคดีก็ตองเสียเวลานาน เพราะฉะน้ันในแตละคดี
กวาที่เจาหน้ีจะไดรับชําระหน้ีคืน ในการน้ีก็กอใหเกิดความเสียหายทั้งเจาหน้ีและลูกหน้ีคือตราบที่
เจาหน้ียังไดรับชําระหน้ีไมครบถวนลูกหน้ีก็ตองเสียดอกเบี้ยในระหวางน้ันตลอดเวลา และนอกจาก
ความลาชาของการดําเนินการแลวขายทอดตลาดในลักษณะน้ีเจาหน้ียังตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นใน
การดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ต้ังแตการฟองรองเพื่อบังคับคดี และคาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ตางๆ ซึ่งคาใชจายสวนน้ีอาจจะมีบางสวนที่ลูกหน้ีตองรับชําระแทน

เจาหน้ี แตทั้งน้ีไมวาอยางไรเจาหน้ีตองเปนผูวางคาใชจายตอหนวยงานน้ันกอน
ดําเนินการทุกเร่ืองเสมอ

วิธีที่ 2 การขายทอดตลาดโดยไมผานศาล (None-Judicial Foreclosure) เปนการขาย
ทอดตลาดอันเกิดจากการตกลงในเร่ืองการบังคับชําระหน้ีระหวางเจาหน้ีกับลูกหน้ี หรืออาจเปน
การขายทอดตลาดที่มีกฎหมายบังคับไว โดยเฉพาะใหสิทธิแกเจาหน้ีที่จะดําเนินการน้ัน ดังเชน
สัญญาจํานํา การขายทอดตลาดในลักษณะน้ีผู ดําเนินการขายทอดตลาดเปนเจาหน้ี หรือ ตัวแทนที่
เจาหน้ีมอบหมายหรือแตงต้ัง ซึ่งไมมีขอกําหนดโดยชัดแจง จะมีเพียงแตในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยบรรพ 3 ลักษณะ 1 หมวด 4 สวนที่ 3 เทาน้ัน ที่บัญญัติถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการขาย
ทอดตลาดไว แตทั้งน้ีบทบัญญัติน้ีก็ไมไดบัญญัติถึงหลักเกณฑขั้นตอนการดําเนินการขายไวแต
ประการใด อันจะทําใหบุคคลทั่วไปทราบไดวาหากตองทําการขายทอดตลาดแลว การขายทอดตลาด
น้ันตองดําเนินงานตามขั้นตอนอยางไรและตนในฐานะที่เปนเจาหน้ี หรือลูกหน้ี หรือบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของจะมีสิทธิและหนาที่ประการใด หรืออายุความแหงสิทธิมีระยะเวลาเทาไร ที่กฎหมายจะให
ความคุมครองและควบคุม อันจะทําใหสามารถเห็นไดวาการขายทอดตลาดน้ันเปนอยางถูกตองและ
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เปนธรรมแกทุกฝายจริง ในการน้ีอาจจะมีการขายทอดตลาดทรัพยตามสัญญาบางสัญญาเทาน้ัน ที่มี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนไวเชนตองบอกกลาวใหลูกหน้ีหรือผูเปนเจาของทรัพยเพื่อทําการชําระหน้ี
กอน หรือตองแจง วัน เวลา สถานที่ จําหนายใหลูกหน้ีหรือเจาของทราบดวยเพื่อใหบุคคลผูมีสวน
ไดเสียสามารถทําการรักษาสิทธิแหงตนที่มีอยูเหนือทรัพยน้ันได เชน ในการบังคับขายทอดตลาด
ตามสัญญาจํานํา อีกทั้งการขายทอดตลาดทรัพยน้ันซึ่งก็ไมมีกําหนด ไวเปนลายลักษณอักษร ดังน้ัน
หากเมื่อใดที่จะตองดําเนินการขายทอดตลาดดวยวิธีน้ีขั้นตอนการขายทอดตลาดหรือการกําหนด
กฎเกณฑในการขายน้ัน เจาหน้ีมักจะเปนผูกําหนดและยอมที่จะเปนไปไดอยางมากที่เจาหน้ีจะ
กําหนดกฎเกณฑตางๆ เพื่อประโยชนแหงตนมากกวาประโยชนแหงลูกหน้ี และลูกหน้ีก็ไมอาจ
คัดคานไดเน่ืองจากอํานาจแหงการตอรองในสัญญาน้ันลูกหน้ีมีนอยกวาเจาหน้ีเสมอ ปญหาเหลาน้ี
จึงเปนขอเสียอยางมากของการขายทอดตลาดแบบไมผานศาล แตกระน้ันก็ตามการขายทอดตลาด
แบบไมผานศาลน้ียังมีขอดีหลายประการที่บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับผลที่ไดจากการขายทอดตลาด
น้ันประสงคใหทําการขายทอดตลาดทรัพยแบบไมผานศาลมากกวาตองรอกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาล ขอดีของการขายทอดตลาดลักษณะน้ี คือ ความสะดวก รวดเร็วและประหยัดคาใชจายใน
การดําเนินการ เน่ืองจากเจาหน้ีจัดการดําเนินการขายทอดตลาดเองจึงไมตองเสียคาตอบแทนใน
การดําเนินการน้ัน คาตอบแทนน้ี เจาหน้ีก็มีสิทธิที่จะตอรองกําหนดจํานวนตามที่ตนตองการไดแต
คาธรรมเนียมที่ตองเสียในการขายทอดตลาดที่ผานศาลน้ี เปนคาธรรมเนียมที่กําหนดไวแนนอนตาม
กฎหมายไมอาจลดหยอนไดแตประการใด ซึ่งเจาหน้ีอาจเห็นวาเปนจํานวนที่สูงไดเน่ืองจากการคิด
คาธรรมเนียมน้ีจะเปนการคิดตามอัตราของทุนทรัพยที่นํามาขายทอดตลาดน่ันเอง

โดยเจาหน้ีจะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยที่เปนหลักประกันดวยวิธีใดกฎหมายจะ
กําหนดไวโดยเฉพาะ เชน การขายทอดตลาดทรัพยตามสัญญาจํานองกฎหมายบัญญัติบังคับให
เจาหน้ีผูประสงคจะทําใหการขายตองฟองรองคดีตอศาล เพื่อขออํานาจทําการขายทรัพยน้ัน การ
ขายทอดตลาดทรัพยที่เปนหลักประกันตามสัญญาจํานองจึงตองใชวิธีการขายทอดตลาดโดยผาน
ศาล สวนการบังคับตามสัญญาจํานํากฎหมายไมไดบังคับเจาหน้ีจึงสามารถทําการขายทอดตลาดได
ดวยตนเอง จึงเปนการขายทอดตลาดโดยไมผานศาล แตทั้งน้ีเน่ืองจากการขายทอดตลาดแบบไม
ผานศาลมีขอดี คือ ความสะดวก รวดเร็ว ในการบังคับชําระหน้ี อันทําใหเจาหน้ีสามารถบังคับชําระ
หน้ีเอาจากลูกหน้ีไดทันทีเมื่อพิจารณาแลววาลูกหน้ียอมไมสามารถชําระหน้ีไดแนนอน ดังน้ันเมื่อป
พุทธศักราช 2544 รัฐบาลไดจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไขปญหา
ดอยคุณภาพวิธีการหน่ึงก็คือการจําหนายหน้ีน้ันเสียเพื่อยุติการกอหน้ีที่จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี
วัตถุประสงคการจัดต้ังองคกรน้ีขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใน
เร่ืองของการจําหนายสินทรัพยที่เปนหลักประกันพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย จึง
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ใหอํานาจพิเศษแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยในการจําหนายสินทรัพยที่เปนหลักประกันหน้ีไมวา
จะเปนหลักประกันตามสัญญาจํานองหรือสัญญาจํานํา โดยกําหนดใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
สามารถดําเนินการจําหนายไดเอง การขายทอดตลาดทรัพยที่เปนหลักประกันของบริษัทบริหาร
สินทรัพยไทยน้ัน จึงถือไดวาเปนตนแบบที่กฎหมายใหอํานาจแกเจาหน้ีสามารถทําการบังคับขาย
ทอดตลาดทรัพยที่จํานองโดยไมตองผานการพิจารณาคดีจากศาลดังเชนที่บัญญัติไวในกฎหมายแพง
และพาณิชย

ในการน้ีบรรษัทบริหารสินทรัพยไดกําหนดถึงขั้นตอน หลักเกณฑตางๆ ในการ
ดําเนินการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันน้ีไว ใหการดําเนินการจําหนายน้ันเปนไปโดย
โปรงใส และยุติธรรม มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะไดเปนการลดภาระแหงความสูญเสียที่จะมีผล กระทบ
ตอภาครัฐ และประชาชน แตอยางไรก็ตามการบังคับ ชําระหน้ีเอาจากทรัพยสินที่เปนหลักประกันน้ี
ก็ยังเปนการบังคับตามสิทธิที่ตองอาศัย อํานาจตามมูลหน้ีเดิมที่เปนที่มาแหงสัญญาประกันการชําระ
หน้ีเปนฐาน และการบังคับน้ีอาจมีผลกระทบตอคูสัญญาและบุคคลภายนอกได เน่ืองจากการบังคับ
ชําระหน้ีใดเมื่อไมผานกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ก็อาจเกิดขอโตเถียง หรือคัดคานอํานาจใน
การดําเนินการน้ันไดเสมอ เพราะผูถูกบังคับหรือมีสวนรวมไดเสียขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
น้ัน ซึ่งปญหาเหลาน้ีรัฐไดเล็งเห็นถึงเชนกัน แตเพื่อความสะดวกรวดเร็วกฎหมายจึงไดใหสิทธิแก
บรรษัทบริหารสินทรัพยในการพิจารณาแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน อํานาจในการพิจารณา
ขอคัดคาน หรือการกําหนดหามเพิกถอนการขายทอดตลาด ทรัพยที่ไดจําหนายไปแลว การกําหนด
อํานาจอันเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย เชนน้ี จึงถือวาอํานาจที่มีลักษณะพิเศษเปนสิทธิเด็ดขาด
ของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอันอาจกอใหเกิดปญหาไดดังน้ี
5.1.1 ปญหาการใชสิทธิวิธีการจําหนายทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน

ปญหาเกี่ยวกับการเลือกวิธีการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน เน่ืองจากกฎหมาย
ไดใหอํานาจในการเลือกวิธีการจําหนายทรัพยสินน้ันตกอยูแกฝายเจาหน้ีฝายเดียว ซึ่งการเลือกน้ัน
เหตุแหงการเลือกก็เพื่อประโยชนสูงสุด แตอยางไรที่จะถือวาเปนประโยชนสูงสุดใหเจาหน้ีเปนฝาย
พิจารณา ดังน้ันการใหสิทธิเชนน้ีจะเปนธรรมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดจริงหรือไม
5.1.2 ปญหาความถูกตองของกําหนดจํานวนหน้ีท่ีเจาหน้ีใชสิทธิเรียกรอง

ปญหาเร่ืองของการใชสิทธิโตเถียงของลูกหน้ีในการกําหนดจํานวนหน้ีที่ลูกหน้ีตอง
ชําระ เน่ืองจากกฎหมายไดกําหนดไวแตเพียงวากอนที่จะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยใหเจาหน้ี
แจงจํานวนหน้ีที่จะตองชําระใหแกลูกหน้ีทราบ และหากลูกหน้ีไมชําระหน้ีภายในกําหนดเวลา 1
เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง เจาหน้ีสามารถดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยไดทันที ซึ่งทั้งน้ีการที่
ลูกหน้ีไมชําระอาจจะดวยสาเหตุใดก็ไมมีการกําหนดไววาใหเปนเหตุแหงการชะลอการขายทอด
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ตลาดแตอยางใด ดังน้ันจึงเทากับเปนการผูกพันจํานวนหน้ีตองชําระไมมีสิทธิโตแยงหรือไม และ
การกําหนดเชนน้ีเปนธรรมแกลูกหน้ีหรือไม
5.1.3 ปญหาการกําหนดกระบวนการ และข้ันตอนการขายทอดตลาด

ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนในการดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยน้ัน
เน่ืองจากฝายเจาหน้ีคือบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปนผูกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการขาย
ทอดตลาดเอง ดังน้ันขั้นตอนน้ีจะเปนธรรมแกลูกหน้ีเพียงใด อีกทั้งหากมีการโตแยงคัดคานบรรษัท
บริหารสินทรัพยจะเปดโอกาส หรือใหเวลาเพียงพอตอการโตแยงของลูกหน้ีอยางเปนธรรมหรือไม
5.1.4 ปญหาการใชสิทธิคัดคานการขายทอดตลาด

ปญหาเกี่ยวกับการใชสิทธิคัดคานการจําหนายทรัพยสินของผูที่เปนเจาของทรัพย
เน่ืองจากการขายทอดตลาดทรัพยที่เปนหลักประกันน้ันอาจมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงอาจสิทธิในสิทธิ
น้ันดีกวา และมีการคัดคานการจําหนายทรัพยสินน้ัน การพิจารณาการคัดคานน้ัน จะเปนธรรม
หรือไม  และการคัดคานน้ีจะเปนเหตุใหชะลอการจําหนายทรัพยสินเชนเดียวกับการขายทอดตลาด
ทรัพยโดยผานกระบวนการพิจารณาของศาลหรือไม

ดังน้ัน จะเห็นไดวาเมื่อการขายทอดตลาดทรัพยที่เปนหลักประกันของบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยถือไดวาเปนตนแบบของการบังคับหลักประกันดวยวิธีการขายทอดตลาดโดยไมผาน
ศาล ปญหาทั้งสี่ขอของการดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจึงอาจ
เปนปญหาตัวอยางที่อาจเกิดกับการขายทอดตลาดทรัพยที่เปนหลักประกันโดยไมผานศาลที่เกิดจาก
กฎหมายอ่ืน

ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะหถึงลักษณะและวิธีการขายทอดตลาดทั่วไปแลวจะเห็นไดวา
การขายทอดตลาดทรัพยทั้งสองวิธี คือ การขายทอดตลาดทรัพยทั้งที่ผานกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาล หรือไมผานกระบวนการพิจารณาคดีของศาลน้ันก็มีทั้งขอดีและขอเสียตางกัน อีกทั้งการ
ขายทอดตลาดทรัพยเปนกระบวนการที่มีผลกระทบถึงสิทธิสวนไดสวนเสียแกทุกฝายรวมตลอดถึง
ในบางคร้ังกระทบถึงบุคคลภายนอก เพราะฉะน้ันหากการดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยเปนธรรม
และโปรงใส มีประสิทธิภาพอยางแทจริง การขายทอดตลาดทรัพยแบบไมผานศาลน้ีจะกอใหเกิด
ประโยชนแกเจาหน้ีและลูกหน้ีเปนอยางมาก จึงขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหการขาย
ทอดตลาดทรัพยไมผานศาลน้ีสามารถนํามาใชได โดยไมกอใหเกิดปญหาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังน้ี
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5.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการขายทอดตลาดที่ผานศาลน้ีจะเห็นไดวาการขายทอดตลาดแบบไมผาน

กระบวนการทางศาลเปนอีกวิธีหน่ึงที่เจาหน้ีสามารถนํามาใชเพื่อการบังคับชําระหน้ีแตเน่ืองจากใน
ปจจุบันน้ีกฎหมายไทยเราน้ันยังไมมีการกําหนดถึงหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติไวอยางชัดเจน จึงทําให
การขายทอดตลาดทรัพยที่ไมผานศาลยังเกิดปญหาในทางปฏิบัติบางประการ เชน ปญหาในทาง
ปฏิบัติของการจําหนายสินทรัพยที่เปนหลักประกันของบรรษัทสินทรัพยไทย ดังกลาวขางตน โดย
ปญหาเหลาน้ีผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางในการกําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาตางๆ
ดังน้ี
5.2.1 ปญหาการใชสิทธิเลือกวิธีการจําหนายทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน

กรณีการเลือกกําหนดวิธีการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันน้ี ผูวิจัยน้ีความเห็นวา
กฎหมายไดใหสิทธิแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยผูเปนเจาหน้ี เปนผูมีสิทธิเลือกที่จะกําหนดถึง
วิธีการจําหนาย โดยใหบรรษัทสินทรัพยไทยพิจารณาเลือกวิธีการที่เห็นวาเปนประโยชนที่สุด ซึ่งไม
วาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะเลือกวิธีการใดที่ไดรับผลกระทบโดยตรงตอการจําหนายทรัพยสิน
น้ันก็คือลูกหน้ี และหรือผูเปนเจาของทรัพย เพราะฉะน้ันเพื่อปองกันปญหาการใชสิทธิเลือกวิธีการ
จําหนายที่ไมเปนธรรมตอลูกหน้ี และเพื่อความโปรงใส ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการเปดโอกาส
ใหลูกหน้ี หรือผูเปนเจาของทรัพยที่จะถูกนําออกขายหรือตัวแทนของบุคคลน้ัน มีสิทธิเขารวมใน
การพิจารณาเพื่อกําหนดถึงวิธีการจําหนายสินทรัพย โดยในการน้ีใหถือวาวิธีการจําหนายที่ทรัพยสิน
น้ี โดยใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปดโอกาสใหลูกหน้ี หรือผูเปนเจาของทรัพยที่จะถูกนําออก
ขายหรือตัวแทนของบุคคลน้ัน มีสิทธิเขารวมในการพิจารณาเพื่อกําหนดถึงวิธีการจําหนายสินทรัพย
โดยในการน้ีใหถือวาวิธีการจําหนายที่ถูกเลือกน้ันเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดไมอาจเพิกถอนได
5.2.2 ปญหาความถูกตองของการกําหนดจํานวนหน้ีท่ีเจาหน้ีใชสิทธิเรียกรอง

กรณีของความถูกตองในเร่ืองของจํานวนหน้ีที่เจาหน้ีแจงใหลูกหน้ีทําการชําระหน้ีน้ัน
ผูวิจัยมีความเห็นวาการแจงจํานวนที่ลูกหน้ีมีหนาที่ตองชําระของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปน
การแจงฝายเดียวจากเจาหน้ีเพื่อใหลูกหน้ีทราบถึงจํานวนหน้ีและนําเงินมาชําระหน้ีภายในเวลาที่
กําหนดคือ 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงน้ันและหากลูกหน้ีไมชําระหน้ีภายในกําหนดจะดําเนินการ
บังคับชําระหน้ี และบังคับหลักประกันทันทีเทาน้ัน โดยไมไดกลาวถึงการใหสิทธิแกลูกหน้ีในการ
คัดคานหน้ีน้ันแตประการใด ซึ่งในความเปนจริงแลวการคิดคํานวณหน้ีดังกลาวน้ันจะถูกตองหรือ
ไม เพียงไร ยังไมมีผูพิจารณากําหนดกอนเหมือนเชนการบังคับหลักประกันโดยกระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลที่เจาหน้ีจะตองพิสูจนความเปนหน้ี และจํานวนหน้ีที่แทจริงใหศาลเห็น อีกทั้ง
การใชสิทธิโตแยงน้ียังไมมีบทบัญญัติใหถือวาเปนเหตุใหชะลอการขายทอดตลาดจนกวาการ
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พิจารณาขอโตแยงจะแลวเสร็จ  ดังน้ันถึงแมลูกหน้ีจะใชสิทธิโตแยงไมอาจหยุดความเสียหายตอตัว
ทรัพย ที่เกิดจากถูกนําออกขายทอดตลาดได

ดังน้ันเพื่อไมใหเกิดปญหาในเร่ืองจํานวนหน้ีในภายหลังและใหการดําเนินการขาย
ทอดตลาดน้ันเปนไปอยางเกิดประโยชนแกทุกฝาย ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหทําการขยายเวลาการให
คําบอกกลาวของบรรษัทสินทรัพยไทยใหมากขึ้นกวาเดิม โดยกําหนดเวลาที่พิจารณาเห็นสมควรวา
หากลูกหน้ีประสงคจะคัดคานการคัดคานน้ันตองไดรับการพิจารณาทันกอนสิ้นกําหนดเวลาน้ัน

นอกจากน้ีปญหาในเร่ืองจํานวนหน้ีเมื่อลูกหน้ีใชสิทธิคัดคาน โดยยื่นคําคานพรอมดวย
เหตุผลและหลักฐาน ตอคณะกรรมการบริหารบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยแลวผูวิจัยขอเสนอแนะ
วาการใชสิทธิน้ีควรใหถือวา ในระหวางที่ยังไมมีคําตัดสินจากคณะกรรมการใหถือเปนเหตุชะลอ
การขายทอดตลาดทรัพยน้ันจนกวาจะมีคําตัดสินจากคณะกรรมการกอน โดยทั้งน้ีหากการใชสิทธิ
คัดคานของลูกหน้ีเปนการใชสิทธิที่ไมสุจริตและกอใหเกิดความเสียหายตอเจาหน้ีแลวลูกหน้ี
จะตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาวดวย
5.2.3 ปญหาการกําหนดกระบวนการ และข้ันตอนการขายทอดตลาด

กรณีการกําหนดวิธีการ ขั้นตอน การดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย ผูวิจัยมีความเห็น
วา การขายทอดตลาดทรัพยของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปนการขายทอดตลาดที่บรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยดําเนินการขายเอง ดังน้ันเพื่อเปนแนวทางและเพื่อความโปรงใส ยุติธรรม
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดวางหลักเกณฑ ขอกําหนดในการขายทอดตลาดทรัพยไวโดยทําเปน
ประกาศของคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยและประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบ ซึ่ง
หลักเกณฑการขายทอดตลาดน้ีเปนหลักเกณฑที่มีแนวทาง และขั้นตอน กับการขายทอดตลาดทรัพย
โดยเจาพนักงานของรัฐซึ่งเปนการขายทอดตลาดแบบผานศาล อันเปนการขายที่ไดรับการยอมรับวา
เปนการขายทอดตลาดแบบผานศาล อันเปนการขายที่ไดรับการยอมรับวาเปนการขายทอดตลาด
แบบผานศาล อันเปนการขายไดรับการยอมรับวาเปนการขายทอดตลาดที่โปรงใสเปนธรรม แต
อยางไรก็ตามเน่ืองจากผูดําเนินการขายยังเปนเจาหน้ีหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากเจาหน้ี ดังน้ัน
ในการดําเนินการขาย ผูดําเนินการขายจะดําเนินการขายเพื่อประโยชนแกลูกหน้ีดวยหรือไม เพราะ
วาในการขายทอดตลาดทรัพยน้ี หากเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดนอยกวาจํานวนหน้ีที่ลูกหน้ีคาง
ชําระอยูเทาไร ลูกหน้ียังตองรับผิดในหน้ีจํานวนน้ันอยูเทาน้ัน การขายทอดตลาดในลักษณะน้ีทรัพย
ที่ถูกนําออกขายจะไดราคาเทาไร ก็ไมมีผลกระทบอันกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหน้ี จากราคา
ทรัพยน้ัน ดังน้ันเพื่อความเปนธรรมและโปรงใส ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติมจากการ
ดําเนินการขายทอดตลาด โดยกําหนดลักษณะการดําเนินการขายทอดตลาดเหมือนเชนในตาง
ประเทศที่เจาหน้ีและลูกหน้ีจะรวมกันแตงต้ังผูดําเนินการขายที่เปนกลางไมมีสวนไดเสีย กับราคา
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ทรัพยที่ขายไดแตประการใดเปนผูดําเนินการขายอยางเชน ในบางประเทศจะมอบหมายใหทรัสตีผู
ประกอบอาชีพน้ันเปนผูดําเนินการขายใหสิ้นสุด ในการน้ีจะเห็นไดวาผูดําเนินการน้ันไมมีสวนได
เสียกับราคาทรัพยน้ันแตประการใด การดําเนินการขายก็จะเปนไปตามกระบวนการที่ถูกตองและ
เปนธรรมน่ันเอง ซึ่งในประเทศไทยน้ีอาจเปดโอกาสใหเอกชนเขามาประกอบอาชีพทําธุรกิจจัดการ
ดําเนินการทอดตลาดทรัพยสินที่มีผูรองขอ โดยผูที่จะประกอบธุรกิจน้ีไดจะตองไดรับอนุญาตหรือ
ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพน้ีโดยเฉพาะ เพื่อที่ใหผูรองขอใหดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย
น้ัน
5.2.4 ปญหาการใชสิทธิคัดคานการขายทอดตลาด

กรณีการใชสิทธิคัดคานการจําหนายทรัพยสินของผูเปนเจาของทรัพยผูวิจัยมีความเห็น
วา เน่ืองจากการขายทอดตลาดทรัพยที่เปนหลักประกันน้ีทรัพยน้ันอาจไมใชของลูกหน้ีและเมื่อมี
การขายทรัพยผูที่ไดรับความเสียหายที่สุดก็คือบุคคลผูเปนเจาของทรัพย ดังน้ันเมื่อจะการขาย
ทอดตลาดผูที่มีขอตอสูเกี่ยวกับทรัพยสินน้ันสามารถยื่นคําคัดคานการขายทอดตลาดไดตามพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยมาตรา 78 แตการยื่นคําคัดคานน้ีกฎหมายใหยื่นตอคณะกรรมการ
การบริหารของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปนผูพิจารณา โดยคณะกรรมการพิจารณาคําคัดคานน้ี
เปนคณะกรรมการชุดเดียวกับที่มีมติใหทําการจําหนายทรัพยสินน้ัน การพิจารณาคําคัดคานน้ีจึงเปน
ที่สงสัยวาจะเปนการพิจารณาที่ เปนธรรมจริงหรือไม ซึ่งทั้งน้ีนโยบายการบริหารของบรรษัทบริหาร
สินทรัพยคือ ตองโปรงใส และเปนธรรม อีกทั้งหากคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นวาขอคัดคาน
น้ันไมมีสาเหตุสมควรก็ใหดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยน้ันไดทันที ซึ่งในการน้ีหากผูคัดคานน้ัน
ไมเห็นชอบก็ตองไปรองขอดําเนินคดีตอศาลเพื่อเรียกคาเสียหาย แตทั้งน้ีจะขอใหเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดที่ทําไปแลวไมได ดังน้ันจะเห็นไดวาสุดทายแลวถึงแมคําคัดคานน้ันจะเปนผลก็ไมอาจทํา
ใหผูมีสิทธิในทรัพยน้ันสามารถรักษาทรัพยน้ันไวได ซึ่งไมเปนธรรมแกผูมีสิทธิในทรัพยน้ัน

จากปญหาน้ีจะเห็นไดวากระบวนการที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจแกบรรษัทบริหาร
สินทรัพยน้ันมีลักษณะเด็ดขาดก็เพื่อความรวดเร็ว ในการแกไขปญหาหน้ีเสียที่เกิดขึ้นจึงทําใหใน
บางขั้นตอนเสมือนวาไมเปนธรรม ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะวา ในการคัดคานน้ีเพื่อใหผูคัดคานยอมรับ
ถึงกระบวนการ และยอมรับวาการพิจารณาคําคัดคานน้ันวาถูกตองและเปนธรรมแลว จึงควรใหคํา
คัดคานและผูที่มีสวนเกี่ยวของเชนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี มีสิทธิเลือกตัวแทนหรือบุคคลที่ตนเชื่อถือเขา
รวมเปนกรรมการสมทบเพื่อทําการพิจารณาคําคัดคานน้ัน โดยทั้งน้ีใหถือคําตัดสินของคณะกรรมการ
เปนที่สุด ซึ่งหากเปนเชนน้ีคําตัดสินขอคัดคานน้ัน จะไดรับการยอมรับทุกฝาย ขอโตเถียงที่เกิดใน
ภายหลังก็สิ้นสุด
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ดังน้ัน จากการศึกษาวิเคราะหในเร่ืองการบังคับหลักประกันตามพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พบวา การที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดนําเอาหลักเกณฑการขาย
ทอดตลาดไมผานศาลมาใชกับการบังคับชําระหน้ีเอากับสินทรัพยทีเปนหลักประกันน้ัน จะเห็นได
วา การขายทอดตลาดไมผานศาลน้ีเปนอีกวิธีการหน่ึงที่เปนประโยชนและทําใหเจาหน้ีสามารถ
ไดรับชําระหน้ีคืนอยางรวดเร็ว อันเปนการบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากความผิดนัดชําระหน้ีได
อยางมาก เน่ืองจากขั้นตอนในการดําเนินการน้ันเจาหน้ีสามารถดําเนินการไดทันที เมื่อลูกหน้ีผิดนัด
ชําระหน้ี อีกทั้งในการดําเนินการน้ียังเปนการประหยัดคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมตางๆ แตทั้งน้ี
เน่ืองจากการขายทอดตลาดไมผานศาลน้ียังไมมีกฎหมายที่กําหนดถึงหลักเกณฑแนวทางในการ
ดําเนินการขายไวอยางชัดเจงเหมือนเชนการขายทอดตลาดแบบผานศาล ขอกําหนดแนวทางหรือ
ขั้นตอนในการขายทอดตลาดแบบไมผานศาลลักษณะน้ีจึงเปนการกําหนดที่เกิดจากสัญญา ซึ่งผู
กําหนดมักจะเปนเจาหน้ีหลักเกณฑตางๆ จึงไมเอ้ือประโยชนและเปนธรรมแกลูกหน้ีเทาไร ดังน้ัน
เพื่อใหกระบวนการขายทอดตลาดแบบไมผานศาลน้ี เปนธรรมและเอ้ือประโยชนแกคูความทุกฝาย
อยางแทจริง รัฐควรออกกฎหมายถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการขายทอดตลาดไมผานศาลน้ีไวโดยเฉพาะ
หรือออกกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี การขายทอดตลาดในลักษณะชัดเจน เชน การออกกฎหมาย
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 แตสามารถบังคับใชไดอยางถาวร และทํา
ใหเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป และใหสิทธิแกเจาหน้ีและลูกหน้ีในการเลือกวิธีการบังคับหลัก
ประกันดวยทรัพยน้ีวาผูใชสิทธิน้ันประสงคจะการบังคับหลักประกันดวยทรัพยโดยการขายทอด
ตลาดแบบใด อันเปนการใหสิทธิและเสรีภาพ ในการเลือกวิธีการใหปญหาหน้ีที่คางชําระที่เจาหน้ี
ยังไมสามารถบังคับชําระหน้ีไดลดลง และจะเปนผลโดยตรงตอการลดปญหาหน้ีดอยคุณภาพที่คาง
อยูเปนจํานวนมาก ซึ่งจะนํามาสูการพัฒนาและความเจริญทางดานเศรษฐกิจของประเทศชาติตอไป
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