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บทคัดย่อ 

 
 การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภ าพหรือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPLs มี

การด าเนินงานได้หลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและโครงสร้างกฎหมายของแต่ละประเทศ 

การตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกัน

คือ เพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถ าบันการเงินแล้ว น ามาบริหารต่อเพื่อให้เกิดมูลค่าและ

ประโยชน์สูงสุด ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือวิ ธีการในการบริหารสินทรัพย์ อาจจะ เป็นรูปแบบที่เน้นตั้ง

ส านักงานเข้าไปท าหน้าที่ใน การปรับโครงสร้างหนี้  (Debt,s Restructuring Agency) หรือเน้นการ

จ าหน่ายสินทรัพย์โดยรวดเร็ว  (Rapid Assets Disposition Agency) ส าหรับประเทศไทย ได้ใช้

รูปแบบการบริหารสินทรัพย์ทั้งแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Approach) ได้แก่ บริษัทบริหาร

สินทรัพย์เอกชน (บบส .) และแบบรวมศูนย์ (Centralized Approach) ได้แก่ บรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย (บสท.) 

 จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายบางอย่างของพระราชก าหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 (บสท.) ที่รัฐออกมาเพื่อน ามาบังคับใช้กับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพของประเทศไทย ได้แก่ การใช้มาตรการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด การจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็น

หลักประกัน พบว่า เป็นประโยชน์ต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นวิธีการที่สะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพียงแต่หลักเกณฑ์บางอย่างยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้มาตรการทาง

กฎหมายบางอย่าง ของต่างประเทศ เช่น  KAMCO ซึ่งเป็นบรรษัทบริหารสินทรัพย์ของประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ Badbank ท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ เพื่อ จัดการหนี้
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และติดต่อลูกหนี้เพียงผู้เดียวโดยมี CRC เป็นตัวกลางในการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ฯลฯ นับ

ได้ว่าเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

 จากเหตุผลข้างต้น ผู้เขียน จึงขอเสนอแนะโดย ควรแก้ไขกฎหมาย ให้บริษัทบริหาร

สินทรัพย์ของรัฐสามารถใช้มาตรการพิเศษดังกล่าวได้ และควรรวบรวมกฎหมายแก้ไขระบบ

สถาบันการเงินและเศรษฐกิจให้เป็นระบบในฉบับเดียวกัน โดยก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน รวมทั้งน า

มาตรการทางกฎหมายที่ KAMCO ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ การสร้างโมเดลต้นแบบที่

เหมาะสมกับการจัดการหน้ี มีระบบฐานข้อมูลในอดีตของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ครบถ้วนแม่นย า 

เพื่อน ามาใช้ประเมินราคาและจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวกลางในการควบรวมกิจการ

ระหว่างบริษัท แก้ปัญหาโดยวิธีการเจรจาภายใต้ ยุทธศาสตร์ต่างก็มีชัยชนะ  (win-win strategy) ทุก

ฝ่ายต่างได้ประโ ยชน์มากกว่าใช้กระบวนการทางศาล โดยวิธี การปรับโครงสร้างหนี้ภาคการเงิน

ร่วมกันเป็นเครือข่ายเรียกว่า “Financial Safety Net” เป็นต้น เพื่อให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระ

ราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 เป็นตัวจักรส าคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิ จ

การเงินอย่างถาวรของประเทศต่อไป 
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ABSTRACT 
 
 Non Performance Loans Management (NPLs) is able to perform in various 

approaches varied by the economic condition and legal structure of each nation. To establish the 

Assets Management Agency of both Thailand and other countries shall be adhered with the same 

objective. The purpose is to acquire the transfer of the assets under NPLs from the financial 

institutes and effectively manage the said NPLs to overcome at maximum value and interest. To 

achieve the said objective, it depends on the model or approach of Asset Management, generally 

some used the model that aims to form the office to handle as Restructuring Agency or Rapid 

Assets Disposition Agency. In Thailand, we applied both Decentralized Approach such as Asset 

Management Private Company (AMC) and Centralized Approach such as Thai Asset 

Management Corporation (TAMC).  

 After the study, we found that some of legal measures of Thai Asset Management 

Corporation Royal Ordinance B.E. 2544 (TAMC) as promulgated by the government to enforce 

with the NPLs management of Thailand. For example, Absolute Legal Execution Approach and 

Collateral Asset Disposition Approach are found as the utmost benefit in term of national 

economic development and claimed as the most effective and immediate approach to overcome 

the NPLs issue. However, some of the measures are still unclear. Besides, some of the legal 

measures of KAMCO,  the Korea Asset Management Corporation such as Badbank performs the 

function as the mediator between debtors and creditors in order to manage the debt and associate 
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with the debtors exclusively. CRC is the mediator in merging the consolidation of the 

corporations etc.         

 Based on the above reason, we therefore suggest that the amendment of the said law 

shall be carried out to promote Thai Asset Management Corporation (TAMC) enabling to use the 

special approach as aforesaid above. In addition, the applicable laws of the financial institute and 

economic shall be systematically and collectively amended into one code of law in order to 

clarify the obligation including applying the legal measure as used by KAMCO of Republic of 

Korea as follow; The prototype model shall be designed in compatible with the debt management 

including the accessibility of the concrete database of the existing and current creditors and 

debtors with accuracy and completeness in order to deploy the model in evaluation and 

management of debt effectively.  The mediator shall be assigned in merging between the 

corporations and to solve the problem by negotiation under Win Win Strategy basis.  The 

approach shall be the amicable solution with the common interest of all parties rather than 

proceeding in court under joint restructuring the financial sectors as the whole network called as 

Financial Safety Net etc. This approach is to develop the Asset Management Compary (AMC) as 

the state enterprise under the Royal Ordinance on Asset Management Compary B.E. 2541 to be 

the key agency in remedy of national economic problem sustainably.    
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บทที่ 1 

บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัญหาภาคการเงินของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ 

NPLs (Non Performing Loan) เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ

ในช่วงปี พ .ศ. 2540 มีความรุนแรงขึ้น และปัจจุบันปั ญหานี้ก็ยังมิได้หมดไปจากระบบสถาบัน

การเงินไทย จากความผิดพลาดในการก าหนดนโยบาย และภาวะเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ ท าให้

ต่างชาติเข้ามาโจมตีค่าเงินบาท ท าให้รัฐบาลต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาทจาก เดิมที่ใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนตายตัว (Fix Exchange Rate) ส่งผลให้ต้องขอความช่วยเหลือ ทางการเงินจากกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ (IMF) แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยได้ 

ท าให้ขาดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ และความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้สถาบัน

การเงินได้ลดลง ท าให้สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อสู่ภาคธุรกิจต่า งมีภาระเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการ

จัดการกับหนี้เสียเหล่านี้ รวมทั้งต้องหาทุนเพิ่มเติมเพื่อกันส ารองส าหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

เหล่านี้ และเพื่อบริหารสภาพคล่องของตน ทั้งนี้ ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเน่ือง จากระบบธนาคารที่ไม่สามารถ ปล่อยสินเชื่อได้ตามปกติไปสู่ภาค

ธุรกิจและส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมอีกทอดหน่ึง 

 การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPLs 

ในช่วงที่ประสบกับวิกฤติการณ์ทางการเงินโดยทั่วไปแล้วนั้น มีการด าเนินงานได้หลายวิธีการ 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยแ วดล้อมต่าง ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจและโครงสร้างกฎหมายในแต่ละประเทศ ซึ่ง

รัฐบาลได้พยายามด าเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการต่าง  ๆ  เพื่อกระตุ้นและ

ส่งเสริมให้มีการลงทุนทางธุรกิจ  และลดผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันการเงิน รวมทั้ง

แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บระบบการเงินการธนาคาร  เพื่อการแก้ไข ฟื้นฟูเศรษฐกิจจ านวนหลาย
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ฉบับ  นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการต่างๆ ออกมาโดยต่อเนื่อง  ทั้งในส่วนของการจัดต้ังองค์การ เพื่อ

การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส .) ภายใต้พระราชก าหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 

พ.ศ.2540 เพื่อแก้ไขปัญหาของสถ าบันการเงินที่ทางการระงับการด าเนินการจ านวน 56 แห่ง และ

การจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) ภายใต้พระราชก าหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ.2540 เพื่อท าหน้าที่รับซื้อสินเชื่อจาก ปรส . รวมทั้งการที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  (คปน.) เพื่อแก้ไขหนี้ที่

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินที่ยังด าเนินกิจการอยู่  โดยท าหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจา

ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ และได้สนับสนุนให้เอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้มีโอกาส

จัดตั้งบริษัทบริ หารสินทรัพย์ หรือ บบส .ทั้งของรัฐและ เอกชน เพื่อรับโอนสินทรัพย์หรือหนี้ด้อย

คุณภาพ (NPLs) จากสถาบันการเงินแห่งนั้นมาบริหารจัดการ  โดยอาศัยพระราชก าหนดบริษัท

บริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 โดยมีข้อก าหนดพิเศษและอ านวยความสะดวก เช่น มาตรการทางภาษี 1 

เป็นต้น แต่กฎหมาย มิได้บัญญัติให้อ านาจบริษัทบริหารสินทรัพย์ด าเนินการบริหารสินทรัพย์ได้

อย่างกว้างขวาง  

 อย่างไรก็ตาม  แม้ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPLs) 

อย่างต่อเน่ือง  แต่ภายใต้โครงสร้างการด าเนินงานและกฎหมายที่มีอยู่  ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างรวดเร็ว และเพียงพอในภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจ  จนกระทั่งรัฐบาลได้มีการจัดต้ังบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย (บสท.) โดยการตราพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 เพื่อเป็น

หน่วยงานบริหารสินทรัพย์กลางของรัฐ มีรูปแบบการบริหารสินทรัพย์แบบรวมศูนย์ และ มีบัญญัติ

ให้อ านาจ ในการบริ หารสินทรัพย์ 2 ได้แก่ การใช้มาตรการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 3 และการบังคับ

หลักประกัน 4 เป็นต้น เพื่อ ท าหน้าที่แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินของรัฐ

และเอกชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  และให้ลูกหนี้อยู่ในสถานะที่สามารถช าระหนี้ที่คงค้างได้  และ

                                                           
1 พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา 8 
2 ดร.สถิตย์  ล่ิมพงศ์พันธ์ุ , “อ านาจทางกฎหมายในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย” บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 57 ตอน 4 (ธันวาคม 2544), น. 34-35 
3 พระราชก าหนดบรรษัทบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 58 
4 พระราชก าหนดบรรษัทบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 
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สามารถด าเนินกิ จการต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเสถียรภาพให้ระบบสถาบัน

การเงินและเศรษฐกิจโดยรวม    

 ดังนั้น  การก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับ การบริหารจัดการสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพที่เหมาะสม จึงมีความจ าเป็นส าหรับการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในอนาคต ที่

อาจเกิดขึ้นอีก อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมหภาค 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

 2.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับการบริห ารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมาย ในการบริหารสินทรัพย์สินทรัพย์ของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ  

 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม 

เพื่อให้การบริหารสินทรพัย์ด้อยคุณภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

 การบริห ารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยทั่วไปต่างก็ มีวัตถุประสงค์ลดหน้ีที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) และช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบ

สถาบันการเงิ นและเศรษฐกิจของประเทศนั้น  ต้องหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม โดยอาศัย

อ านาจตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวยังต้องมีการ

ปรับปรุงแก้ไขและก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ                            
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1.4  วิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยใช้วิธีแบบค้นคว้าจากเอกสาร  (Documentary  Research)  โดยศึกษา

จากตัวบทกฎหมาย หนังสือ ต ารากฎหมาย  บทความต่างๆ  วารสารกฎหมาย  ข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอดจนเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศ

ไทยและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปทฤษฎีที่แท้จริงรวมทั้งแนวทางแก้ไข  โดยใช้

วิธีเขียนในเชิงพรรณาและวิเคราะห์ 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาแนวคิด ความเป็นมาและพัฒนาการของการบริหารสินทรัพย์ด้ อยคุณภาพ  โดยมี

สาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

พ.ศ.2541 โดยเฉพาะบริษัทบริหารสินทรัพย์ของเอกชน  และมาตรการทางกฎหมาย ที่ส าคัญตาม

พระราชก าหนดบรรษัทบริหาร สินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 ตลอดจน บรรษัทบริหารสินทรัพย์

ต่างประเทศ โดยเน้นแนวคิดและรูปแบบการบริหารสินทรัพย์ KAMCO ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 

1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.  ท าให้ทราบ แนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการ สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศไทย

และต่างประเทศ 

 2.  ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับการบริหารจัดกา รสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ                                  

 3.  ท าให้ทราบ ถึงปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการบริหารสินทรัพย์สินทรัพย์ของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ  

 4.  ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้เป็น แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้การ

บริหารสินทรัพย์โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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1.7  ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

“การบริหารสินทรัพย์” หมายถึง การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ

สถาบันการเงิน รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อน ามาบริหารหรือจ าหน่าย จ่ายโอน

ต่อไป 

“สถาบันการเงิน” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ แต่

ไม่รวมสาขาของธนาคารต่างประเทศ บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

“บรรษัท” เป็นการรวมกันเข้าหุ้นส่วน เป็ นนิติบุคคลที่มีฐานะเดียวกับบริษัทจ ากัด ซึ่งมี

กฎหมายตั้งขึ้นโดยเฉพาะ มีฐานะเป็นบริษัทของรัฐ 

“บริษัท จ ากัด ” เป็นการจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกัน โดยผู้ถือหุ้น

ต่างรับผิดจ ากัด เพียงไม่เกินจ านวนที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ถือ 

“บริษัท บ ริหารสินทรัพย์ ” หมายถึง บริษัทจ ากัดที่ได้จดทะเบียนตามพระราชก าหนด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 

“หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ” (Non-Performing Loans : NPLs) หมายถึง เงินให้สินเชื่อที่

ค้างช าระต้นเงินและหรือดอกเบี้ย นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเงินตามงวดที่ก าหนดในสั ญญา 

ส าหรับสินเชื่อที่ต้องช าระเมื่อทวงถามหรือแจ้งให้ช าระหนี้และได้ทวงถามหรือเรียกให้ช าระแล้ว 

เป็นระยะเวลาเกินกว่าสามเดือน โดยพิจารณาการค้างช าระเป็นรายสัญญา หรือรายบัญชี 

“สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ” หมายถึง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์

รับมาจากสถาบันการเงิน และน ามาบริหารจนหนี้เหล่านี้เกิดข้อยุติ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง

หนี้ การปรับโครงสร้างกิจการ หรือการบังคับหลักประกัน 

“การปรับโครงสร้างหนี้” (Debt,s Restructuring) หมายถึง สถานการณ์ที่สถาบันการเงิน

ยินยอมผ่อนปรนกับลูกหนี้ เน่ืองจากลูกหนี้มี ปัญหาฐานะทางการเงิน โดยขึ้นอยู่กับการประเมิน

สภาพที่แท้จริงของลูกหนี้ และเงื่อนไข และจัดท าเป็นเอกสารหลักฐานรองรับ เช่น การ ลดหน้ี 

ยืดเวลาการรับช าระหนี้ออกไป โดยที่หนี้เดิมไม่มีการปรับปรุงให้ดี ขึ้น เป็นการปรับโครงสร้างที่อยู่

ในระดับต่ าสุด 

DPU



6 
 

“การปรับโครงสร้างกิจ การ ” (Corporation Restructuring) หมายถึง การปรับปรุง

โครงสร้างที่จ าเป็น ที่จะต้องท าการร้ือโครงสร้างธุรกิจ โดยท าการวิเคราะห์กิจการ ดูหน้ีสินและ

ส่วนของทุน การลดขนาดของธุรกิจ เพื่อให้ผลตอบแทน จากทุนดีขึ้นได้ หรือให้ควบรวม กิจการกับ

บริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า และอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับในด้าน

การบริหารการจัดการ ปรับเปลี่ยนตัวผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อบริหารจัดการให้เกิด

มูลค่าเพิ่มสูงสุด 

“ทรัพย์สินรอการขาย ” หรือ “สินทรัพย์รอการขาย ” (Non Performing Assets : NPAs) 

หมายถึง ทรัพย์สินที่ตกเป็นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ เน่ืองจากการรับซื้อหรือรับโอนจากสถาบัน

การเงินหรือจากการรับช าระหนี้หรือเน่ืองจากการซื้อทรัพย์สินของลูกหนี้จากการขายทอดตลาด

โดยค าสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยแยกแสดงเป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ 

รวมทั้งสิ ทธิในการเช่า /เรียกร้อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับด าเนิน

ธุรกิจหรือส าหรับพนักงานและลูกจ้างของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

“กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ” (International Monetary Fund – IMF) เป็นกองทุน

เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองการเงิน 

“กองทุน” หมายถึง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

“เงินส ารอง ” หมายถึง เงินส ารองที่กันไว้เผื่อหนี้สูญ หรือหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับ

สินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคา หรือเรียกคืนไม่ได้ 
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บทที่ 2 

แนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศไทย 

และต่างประเทศ 

 
 การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPLs มี

การดําเนินงานได้หลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและโครงสร้างกฎหมายของแต่ละประเทศ 

การตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกัน

คือ เพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน แล้ว นํามาบริหารต่อเพื่อให้เกิดมูลค่าและ

ประโยชน์สูงสุด ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือวิธีการในการบริหารสินทรัพย์ อาจจะเป็นรูปแบบที่เน้ นต้ัง

สํานักงานเข้าไปทําหน้าที่ในการปรับโครงสร้างหนี้ (Debt,s Restructuring Agency) หรือเน้นการ

จําหน่ายสิน ทรัพย์โดยรวดเร็ว (Rapid Assets Disposition Agency) ประเทศไทยใช้รูปแบบการ

บริหารสินทรัพย์ทั้งแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Approach) ได้แก่ บริษัทบริหารสิน ทรัพย์

เอกชน และแบบรวมศูนย์ (Centralized Approach) ได้แก่ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  
 

2.1  แนวคิดและรูปแบบในการจัดตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์และรูปแบบการบริหารสินทรัพย์  

ด้อยคุณภาพ 

 แนวคิดและรูปแบบการจัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์เกิดขึ้น เนื่องจากสถาบัน

การเงินมีปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นจํานวนมาก ทําให้ลูกหนี้ของสถาบันการเงินไม่สามารถ

ชําระสินเชื่อที่ตนมีกับสถาบันการเงินได้ และสินเชื่อเหล่านี้ได้กลายเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ แก่สถาบันการเงินจํานวนมาก ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มทุนของสถาบันการเงินและ

กระท บกระเทือนต่อความสามารถในการให้สินเชื่อในภาคเศรษฐกิจ หากปล่อยเวลาให้เนิ่นช้า

ต่อไป ฐานะของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจะเกิดปัญหาอย่างรุนแรงและกระทบต่อการฟื้นฟู

เศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป็นต้องตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ขึ้นเพื่อทําหน้าที่แก้ไขปัญหา
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สินทรัพย์ด้อยคุ ณภาพ  อันจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงิน

โดยรวม 

       2.1.1  แนวคิดในการจัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ 

 โดยทั่วไป เมื่อใดก็ตามที่ประเทศประสบกับปัญหาวิกฤติทางการเงินและวิกฤติทาง

เศรษฐกิจขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะตามมาอย่างต่อเน่ืองก็คือควา มสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ต่อ

สถาบันการเงิน ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans – NPLs) ในระบบ

เศรษฐกิจและสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ลูกหนี้

เหล่านั้นได้รับผลกระทบอย่างมากและต้องรับภาระในกา รแก้ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพเหล่านี้ อีกทั้ง

จะต้องเพิ่มทุนหรือระดมทุนโดยวิธีใดก็ตาม เพื่อหาเงินสําหรับเสริมสภาพคล่องของตนและเพื่อกัน

สํารองสําหรับหนี้ด้อยคุณภาพ ทั้งนี้ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไม่

เพียงแต่กับระบบสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ยัง ส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปสู่ภาคธุรกิจที่ยังต้องการ

เงินทุนจากสถาบันการเงินอยู่ เน่ืองจากสถาบันการเงินไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้ตามปกติ ทําให้

ภาคธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงินและย่อมส่งผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจโดยรวมอีกต่อหนึ่ง 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจึงได้ ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว และ

ได้มีการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาหนี้ NPLs ขึ้นมา จึงได้มีแนวคิดในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

โดยการจัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Corporation – AMC)  ขึ้นมาเพื่อทํา

การแยกสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกจากสินทรัพย์ปกติของระบบสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ 

หรือเป็นการแยกหนี้ดีและหนี้เสียออกจากกัน เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์

ดังกล่าวนั้น สามารถมุ่งเน้นในการดําเนินธุรกิจหลักของตนได้อย่างปรกติ นอกจากนี้การให้

บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญในด้านการบริหารสินทรัพ ย์มาบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ จะทําให้หน้ี

ดังกล่าวกลับมาเป็นสินทรัพย์ปกติได้ในระยะเวลาอันสั้นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ

เศรษฐกิจในที่สุด     
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 2.1.2  รูปแบบการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

 รูปแบบการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้น สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของการ

บริหารออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่5 การบริหารงานแบบรวมศูนย์และการบริหารงานแบบกระจาย

ศูนย์ กล่าวคือ 

 1)  การบริหารแบบรวมศูนย์ (Centralized Approach) 

 การบริหารแบบดังกล่าว คือ การรวบรวมสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบเศรษฐกิจมา

ไว้ในที่เดียวกันเพื่อบริหาร  และเป็นการจัดตั้งห น่วยงานบริหารสินทรัพย์ขึ้นเพียงแห่งเดียว  มี

วัตถุประสงค์เพื่อเร่งแก้ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในภาคการเงิน โดยการโอนสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งมาสู่หน่วยงานบริหารสินทรัพย์กลางแล้วนํามาบริหารจัดการ

หรือขายต่อ การจัดตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ในรู ปแบบนี้นั้น จะต้องมีการจัดหาเงินทุนเป็น

จํานวนมาก ซึ่งเอกชนจะมีข้อเสียเปรียบในจุดนี้ ทําให้ส่วนใหญ่รัฐบาลจะเป็นผู้ดําเนินงานเอง และ

จะมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารสินทรัพย์ ทั้งนี้ การบริหารแบบรวมศูนย์ยังสามารถแยกตาม

วัตถุประสงค์ในการจัดการกับทรัพย์สินได้อีก 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่  

 รูปแบบที่ 1  การบริหารที่เน้นการจําหน่ายสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาเป็นหลัก (Rapid 

Asset Disposition Agencies) เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อรับโอนสินทรัพย์จากสถาบันการเงินที่ถูก

ปิดกิจการ โดยรัฐเข้าแทรกแซงการดําเนินงาน เพื่อจัดการจําหน่ ายหนี้สิน และทรัพย์สินให้เสร็จสิ้น

ในเวลารวดเร็ว ไม่ให้ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าลดลง  

 รูปแบบที่ 2 การบริหารที่เน้นการปรับโครงสร้างหนี้เป็นหลัก (Restructuring Agency) 

เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้หรือปรับโครงสร้างกิจการ โดยแบ่งสินทรัพย์เป็น 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยังมีความสามารถชําระหนี้ ก็จะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้หรือกิจการเพื่อให้

กลับมาเป็นลูกหนี้ดี และดําเนินธุรกิจต่อไป ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มที่ไม่สามารถปรับโครงสร้าง

                                                           
5  กุลกานต์ คันติเตมิท “การแก้ไขปัญหา NPLS โดยการจัดตั้ง AMC” การเงินการคลัง 48 (เมษายน 

2544) หน้า 29 
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หนี้ได้ ก็จะต้องถูกบังคับหลักประกันและดําเนินการบังคับคดีต่อไป 6
 ซึ่งในเร่ือ งการบริหารแบบ

รวมศูนย์นี้มีข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้ง ดังนี้คือ7 
 

ตารางท่ี 2.1  การบริหารสินทรัพย์แบบรวมศูนย์ 
 

ข้อสนับสนุน Centralized Approach ข้อโต้แย้ง Centralized Approach 

1.การรวบรวมสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งหมดไว้

ด้วยกัน ทําให้ AMC มีอํานาจในการต่อรองใน

การบริหารหน้ีได้มากขึ้น อีกทั้งดึงดูดนักลงทุน

ในกรณีที่มีการขายสินทรัพย์ เน่ืองจากผู้ซื้อ

สินทรัพย์สามารถต่อรองกับผู้ขายหรือเจ้าหน้ี

เพียงรายเดียว นอกจากน้ียังเอ้ืออํานวยต่อการ

แปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ 

(Securitization) ให้เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น 

2.ทําให้การแก้ไขหน้ีเสียจากการให้สินเชื่อแบบมี

ความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์มาเก่ียวข้อง 

(Connected Loans) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น เน่ืองจากเป็นการตัดความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันการเงินและลูกหน้ีอย่างเด็ดขาด 

ทําให้บริษัทบริหารสินทรัพย์มีโอกาสชําระหน้ี

คืนสูง 

3.ทําให้สถาบันการเมืองสามารถกลับมาทํา

หน้าที่ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องกังวลเก่ียวกับการ

บริหารหน้ีด้อยคุณภาพ 

1.อาจส่งเสริมให้เกิดการเสียวินัยในการชําระหน้ี

ของสถาบันการเงินทั้งระบบ (Moral Hazard) 

ดังเช่น การที่สถาบันการเงินไม่มีความระมัดระวัง

ในการปล่อยสินเชื่อ เน่ืองจากเห็นว่ามี AMC เป็นที่

รองรับหากสินเชื่อที่ได้ปล่อยไปน้ันกลายเป็นหน้ี

ด้อยคุณภาพ หรือการที่ลูกหน้ีที่ยังมีความสามารถ

ในการชําระหน้ี แต่ไม่ยอมชําระ เนื่องจากต้องจ่าย

ดอกเบี้ยท่ีน้อยกว่าเดิมหากมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

หรือสามารถซ้ือหน้ีกลับคืนมาในภายหลังในราคาที่

ถูกกว่าเดิมหากมีการประมูล 

2.การดําเนินการโดยรัฐ อาจทําให้ไม่มีอิสระในการ

ทํางานเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการได้รับ

แรงกดดันทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่

หน้ีด้อยคุณภาพจํานวนน้ันเป็นหน้ีที่เกิดจากการมี

นักการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง 

3.เป็นภาระต่องบประมาณในการจัดหาเงินทุนและ

อาจเป็นปัญหาต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเทศที่มีหน้ี

สาธารณะเป็นจํานวนที่สูง ซึ่งใน 
 

                                                           
6 กุลกานต์ คันติเตมิท “การแก้ไขปัญหา NPLS โดยการจัดตั้ง AMC” การเงินการคลัง 48 (เมษายน 

2544). หน้า 29-31 
7 สถิตย์ ลิ่มพงพันธ์ “บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย” (กรุงเทพฯ สํานักพิมพ์วิญญูชน 2547). หน้า 12-

13 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

ข้อสนับสนุน Centralized Approach ข้อโต้แย้ง Centralized Approach 

4.การจัดตั้ง AMC โดยรัฐบาลสามารถท่ีจะให้

อํานาจและสิทธิพิเศษทางการกฎหมายเพื่อท่ีจะ

ช่วยในการดําเนินการฟื้นฟูและปรับโครงสร้าง

หน้ีได้ง่ายกว่าการจัดตั้ง AMC โดยสถาบัน

การเงินเอง อีกทั้งการควบคุมดูแลและตรวจสอบ

เพื่อความโปร่งใสก็สามารถทําได้อย่างสะดวก 

5.รัฐสามารถใช้ AMC เป็นเครื่องมือในการ

สนับสนุนนโยบายให้เกิดการฟื้นตัวของระบบ

เศรษฐกิจ โดยการให้ลําดับความสําคัญในการ

แก้ปัญหาหน้ีในภาคธุรกิจท่ีสําคัญต่อการฟื้นตัว

ของระบบเศรษฐกิจ 

6.รัฐสามารถท่ีจะจัดหาและว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญใน

ภาคธุรกิจต่าง ๆ มาบริหารหน้ีในแต่ละภาคธุรกิจ 

เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งเป็นการใช้

ทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้ายการบริหาร

สินทรัพย์ที่มักมีอยู่อย่างจํากัดในแต่ละประเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย 

ท้ายที่สุดอาจตกเป็นภาระภาษีของประชาชน 

4.หากมีการดําเนินงานที่ล่าช้า มูลค่าสินทรัพย์มัก

ลดลงอย่างรวดเร็วกว่าการให้สถาบันการเงิน

บริหารสินทรัพย์ดังกล่าวเอง 

  

 การบริหารแบบดังกล่าว คือ การให้สถาบั นการเงินที่ประสบปัญหาในการแก้ไขปัญหา

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของตนเองขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นแนวทาง

เหมาะสมที่สถาบันการเงินควรมีหน้าที่แก้ไขปัญหาหน้ี NPLs ของตนเอง เนื่องจากสถาบันการเงิน

เป็นผู้ที่มีข้อมูลของลูกหนี้แต่ละรายเป็นอย่างดี การ ปล่อยให้สถาบันแต่ละแห่งแก้ปัญหาด้วยตนเอง
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จะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการดําเนินงานในอนาคต และมีการตรวจสอบมากขึ้นซึ่งในเร่ือง

การบริหารแบบกระจายศูนย์ มีข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งดังนี้ คือ8 

 

ตารางท่ี 2.2  การบริหารสินทรัพย์แบบกระจายศูนย์ 

 

ข้อสนับสนุน Decentralized Approach ข้อโต้แย้ง Decentralized Approach 

1.สถาบันการเงินมีข้อมูลและความเข้าใจ

พื้นฐานเกี่ยวกับหนี้เสียเหล่านี้ ทําให้สามารถ

บริหารหนี้ได้ดีกว่าการโอนถ่ายโอนหน้ีและ

ข้อมูลเหล่านี้ไปยังบุคคลที่สาม  

2.การทิ้งหนี้เสียให้เป็นภาระกับสถาบัน

การเงินจะทําให้เกิดแรงจูง ใจให้สถาบัน

การเงินดังกล่าวพยายามที่จะฟื้นฟูหนี้เพื่อให้

ได้ผลตอบแทนกลับคืนมามากที่สุด และยัง

เป็นแรงจูงใจให้สถาบันการเงินมีความ

ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น 

3.การที่สถาบันการเงินจัดตั้ง AMC ขึ้นมา

บริหารเองอาจมีความคล่องตัวและ มี

ประสิทธิภาพมากกว่า 

1.การจัดต้ัง AMC โดยสถาบันการเงิน อาจเป็น

การส่งเสริมให้สถาบันการเงินหลักหรือบริษัท

แม่ขายสินทรัพย์ให้กับ AMC ในราคาที่ไม่

ยุติธรรม เพื่อประโยชน์ในทางการบัญชี 

2.ทําให้การใช้ทรัพยากรของสถาบันการเงิน

เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

เน่ืองจากต้องมีภาระเพิ่มขึ้นในก ารบริหารหนี้

เสีย 

 

2.2  แนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศไทย                  

 จากการที่เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในปี 2540 ทําให้ลูกหนี้ไม่สมารถชําระหนี้คืน

ให้แก่สถาบันการเงินได้ เป็นผลทําให้หนี้เหล่านี้กลายเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  ทําให้เกิดผล

กระทบต่อสถาบันการเงิน รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพ โดยให้จัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ขึ้นมาหลายหน่วยงาน และมีรูปแบบในการ

                                                           
8 ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ “ AMC แห่งชาติกับการแก้ปัญหา NPL ชีพจรเศรษฐกิจ หน้า 6-12 
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ดําเนินงานที่ต่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภา พให้เกิดผล

อย่างรวดเร็ว โดยแบ่งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ตามรูปแบบของการบริหารดังนี้ คือ 

 2.2.1  การบริหารสินทรัพย์แบบรวมศูนย์                           

 หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ในลักษณะนี้จะเป็นหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของรัฐหรือมี

รัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งสามารถแยกวัตถุประสงค์ในการบริหารสินทรัพย์ได้ เป็น 2 แบบ คือ 

 1. หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ที่เน้นการจําหน่ายทรัพย์สิน ได้แก่ 

 องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)  เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นเพื่อเข้า

มาบริหารจัดการสถาบันการเงินในส่วนของบริษัทเงินทุน และบริษั ทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับ

การดําเนินกิจการ โดยตรากฎหมายเป็นพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ .ศ.2540 

มีหน้าที่จําหน่ายทรัพย์สินของสถาบันการเงิน 56 แห่งที่ถูกปิดกิจการอย่างถาวร ซึ่งมีสินทรัพย์หลัก 

ได้แก่ สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ส่วนสินทรัพย์รองได้แก่ เงิ นทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินรอการขาย

ได้แก่ ที่ดิน อาคาร รถยนต์ 

 2. หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ที่เน้นวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ (Debt,s Restructuring  

Agency) ได้แก่ 

2.1  บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนด

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ .ศ.2540 เพื่อทําหน้าที่รับซื้อสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่

ถูกปิดกิจการ 56 แห่ง ที่ทําการขายโดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน และรับซื้อ

สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่กองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินได้เข้าถือหุ้น และมีอํานาจในการ

บริหารจัดการเพื่อนํามาบริหารและจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

 2.2  บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์

สุขุมวิท จํากัด เป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

พ.ศ.2541 มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยสามารถ

รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่าง ๆ มาบริหารได้  ซึ่งเมื่อพิจารณา

แล้วจะมีลักษณะการบริหารงานแบบรวมศูนย์มากกว่าที่จะเป็นการบริหารแบบกระจายศูนย์ เพราะ

เป็นการบริหารตามนโยบายของรัฐ และในขณะเดียวกันก็รับซื้อและรับโอนสินทรัพย์จากสถาบัน 
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การเงินอ่ืน ๆ มาบริหาร แม้ว่าจะใช้กฎหมายเดียวกับบริษัท บริหารสินทรัพย์เอกชน แต่เมื่อพิจารณา

ลักษณะการดําเนินการบริหารแล้วมีจุดมุ่งหมายที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ เพื่อประโยชน์

แก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และทั้งสองหน่วยงานก็ไม่ได้ ยึดหลักในการรับซื้อหรือรับโอน

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินใดโดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันก็ทําการรับโอนสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพจากหลายสถาบันการเงินมาบริหาร เพื่อเป็นหลักในการลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใน

สถาบันการเงินให้มากที่สุด 

 2.3  บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 เน้นการปรับโครงสร้างหนี้และการแก้ไขแบบรวมศูนย์ โดยการ

โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมารวมไว้ที่เดียวกัน ทําให้เจ้าหน้ีหลายรายเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้ีรายเดียว มี

อํานาจในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว                        

2.2.2  การบริหารสินทรัพย์แบบกระจายศูนย์  (Decentralized)                   

 การบริหารแบบดังกล่าว ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินเอกชน

เป็นผู้จัดต้ังขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของตนเอง ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหาร

สินทรัพย์  พ.ศ.2541 เช่น บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จํากัด รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน ) บริษัท บริหารสินทรัพย์จตุจักร จํากัด รับโอนสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ในระบบสถาบันการเงินแต่ละแห่ง และในระบบเศรษฐกิจให้ลดลงรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดี

ต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ 

 

2.3  พัฒนาการของการจัดตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของประเทศไทย 

 จากการที่ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ ตั้งแต่ปี พ .ศ.2540 ทําให้

เกิดผลกระทบต่อสถาบันการเงินเกี่ยวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) โดยต้องประสบกับ

สภาวการณ์ขาดทุน และขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างมาก ประเทศไทยจึงได้ทําการกู้ยืมจาก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อใช้เป็นทุนสํารองของประเทศ โดยได้กําหนดเงื่อนไขให้

ประเทศไท ยต้องดําเนินการในเร่ืองการควบคุมวิธีดําเนินนโยบายการเงิน และนโยบายอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน 
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โดยให้ปิดกิจการบริษัทเงินทุนที่ขาดสภาพคล่อง หลังจากนั้นจึงให้กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินค้ํา ประกันเงินฝากของสถาบันการเงินที่เหลือ ซึ่งต่อได้มีแนวนโยบายใหม่ว่า 

หากสถาบันการเงินใดประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือมีเงินกองทุนไม่พอก็ให้ใช้วิธีแทรกแซง

โดยไม่ปิดกิจการ และแนะนําให้รัฐบาลไทยกระทําการดังนี้ คือ 

 ประการที่ 1 จัดตั้งองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน การเงิน (ปรส .) (Financial 

Restrueting Authority-FRA) ทําหน้าที่พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการ

ดําเนินการและทําหน้าที่ประมูลขายทรัพย์สิน ซึ่งส่วนใหญ่คือ ลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่

ถูกปิดกิจการถาวร เพราะถ้าปล่อยทรัพย์สินทิ้งไว้นาน จะยิ่งทําให้เสื่อมค่าลง 

 ประการที่ 2 ให้จัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ หรือ บบส . (Asset Management 

Company – AMC) ให้เข้ามาแข่งขันซื้อทรัพย์สินจาก ปรส . เพื่อไม่ให้ถูกกดราคามากไป ได้แก่ 

บรรษัท บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) มีหน้าที่ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้ แก่ลูกหนี้ เพื่อ

นําไปสู่การฟื้นตัวของธุรกิจเอกชนโดยธนาคารโลก (WORLD BANK) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยร่าง

กฎหมายจัดตั้ง ปรส. และ บบส. และช่วยจัดโครงสร้างขององค์กรทั้งสอง 

 สําหรับในกรณีที่สถาบันการเงินใดไม่ถูกปิดกิจการก็จะต้องเพิ่มทุนจํานวนมาก โดยการ

ร่วมทุนกับต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้กําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ต่อสถาบันการเงิน โดยการให้แยกสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกจากสินทรัพย์ปกติ และออกกฎหมาย

รองรับโดยการจัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งในรูปการบริหารแบบกระจายศูนย์ 

และการบริหารแบบรวมศูนย์ จากการที่รัฐได้ออกกฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ อันเนื่องจากภาวะ

วิกฤติเกี่ยวกับความมั่งคง กฎหมายที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะนําใช้แก้ไขปัญหาได้ ทําให้มีความจําเป็น

เร่งด่วนฉุกเฉินที่จะต้องตราพระราชกําหนดเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติโดยฝ่ายบริหาร ไม่ใช่การออก

กฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติอย่างกรณีทั่วไป ซึ่งหากไม่มีภาวะวิกฤติเศรษฐกิจจะทําให้การตราพระ

ราชกําหนดออกมาแก้ไขปัญหาในกรณีเร่งด่วนไม่ได้ ซึ่งกฎหมายที่ออกมาเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤติ

จนถึงปัจจุบันมีด้วยกัน 10 ฉบับ โดยมีกฎหมายจํานวน 4 ฉบับที่ออกมาเกี่ยวกับการจัดต้ังหน่วยงาน

บริหารสินทรัพย์ ได้แก่ 

1) พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 (ปรส.) 

2) พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ.2540 (บบส.) 
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3) พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 

4) พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 (บสท.) 

 กฎหมายดังกล่าวได้ออกมาโดยชอบด้วยห ลักการทางกฎหมายและเหตุผลหลายอย่าง

เพื่อที่จะจัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

 2.3.1  หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของเอกชน9 

 หลังจากที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินหรือที่

เรียกย่อว่า “บบส .” เพื่อมารองรับซื้อทรั พย์สินจาก ปรส . โดยตราเป็นกฎหมายพระราชกําหนด

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ .ศ.2540 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 ตามที่กล่าวมาแล้ว 

ต่อมารัฐบาลได้สนับสนุนให้เอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้มีโอกาสจัดตั้งบริษัท

บริหารสินทรัพย์ หรือ บบส .เอกชน เพื่อรับโอนสินทรั พย์หรือลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) จาก

สถาบันการเงินแห่งนั้นมาบริหารและจัดการ กล่าวคือ ให้สถาบันการเงินแห่งนั้นสามารถแยกหนี้

เสีย (Bad Bank) ออกมาจากสถาบันการเงินนั้นเพื่อให้เหลือแต่หนี้ดี ซึ่งมีผลทําให้สถาบันการเงิน

แห่งนั้นไม่มีหนี้เสียอยู่เป็นภาระและไม่เกิดอุปสรรคต่อการเพิ่มทุน และไม่กระทบกระเทือนการให้

สินเชื่อในภาคเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมาย สําหรับการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์

สถาบันการเงินเอกชนขึ้น คือ พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้

ไม่ได้กําหนดให้มีการเรียกชื่อย่อของบริษัทบริหาร สินทรัพย์ว่าจะเรียกชื่อย่อว่าอย่างไร ซึ่งต่างกับ

พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์

สถาบันการเงิน พ.ศ.2540 ซึ่งกําหนดให้เรียกชื่อย่อว่า “บบส.” 

 สาระสําคัญของพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ คือ  มีข้อกําหนดพิเศษและ

อํานวยความสะดวกในการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือลูกหนี้ NPLs จากสถาบันการเงินที่

จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งนั้นมาบริหารและสามารถโอนลูกหนี้ที่ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีอยู่

ในศาลแล้วได้ด้วย โดยกฎหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์เข้าสวมสิทธิแทนสถาบันการเงินผู้เป็น

โจทก์เดิม ทั้งนี้ตามมาตรา 7 และโดยอนุญาตให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าร้อยละ 15 ได้ 

(มาตรา 10) กําหนดให้กระบวนการซื้อหรือรับโอนหน้ี NPLs จากสถาบันการเงินแห่งนั้นดําเนินไป

                                                           
9 วิชัย ตันติกุลานนท์ “คําอธิบายและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงกฎหมายเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาปฏิรูป

ระบบสถาบันการเงิน” กรุงเทพฯ. หจก.พิมพ์อักษร หน้า 221. 
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โดยรวดเร็ว ให้ได้รับยกเว้นภาษี ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการรับโอนสิ นทรัพย์

มาบริหารด้วย (มาตรา 8) 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพย์ คือ ต้องเป็นรูปบริษัทจํากัด

อยู่ก่อน และได้จัดต้ังขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามกฎหมายมหาชนอยู่ก่อน

แล้ว จึงจะสามารถดําเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามค วามในมาตรา 4 และมี

เงื่อนไขว่า ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และการดําเนินการของบริษัท

บริหารสินทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดส่วน

หลักเกณฑ์อื่น ๆ มีลักษณะใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับ บบส. 

 หลังจากที่ออกกฎหมายบริษั ทบริหารสินทรัพย์แล้ว ธนาคารต่าง ๆ ก็ได้ต้ังบริษัท

บริหารสินทรัพย์ เพื่อรับโอนหน้ีเสียไปบริหาร เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี ซึ่งจัดต้ังขึ้น

โดยธนาคารนครหลวงไทย จํากัด เพื่อทําหน้าที่รับโอนทรัพย์สินหรือลูกหนี้ NPLs จากธนาคารนคร

หลวงไทย จํากัด และธนาคารศรีนค ร แล้ว มาบริหารจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด กลายเป็นธนาคารที่มีแต่หนี้ดี หรือ Good Bank  

 กล่าวโดยสรุปบริษัทบริหารสินทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นมาโดยสถาบันการเงิน 

เพื่อให้ทําหน้าที่รองรับหรือรับโอนสินทรัพย์หรือลูก หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) จากสถาบัน

การเงินแห่งนั้น แล้วให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ตั้งขึ้นนั้นทําหน้าที่บริหารและจําหน่ายโอนทรัพย์

เหล่านั้นต่อไป ส่วนสถาบันการเงินหรือธนาคารที่โอนหน้ีเสียออกไปแล้วก็จะกลายเป็นสถาบัน

การเงินหรือธนาคารที่มีแต่หน้ีดี (Good Bank) โดยคาดว่าจะสามารถบริหารและดําเนินการต่อไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ พ .ศ.2541 จํานวน 15 บริษัท โดยแยกเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ 13 บริษัท ส่วนอีก 2 

บริษัท ได้แก่ บริษัท บริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท 

จํากัด และ เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ ตามรายชื่อ10 ดังนี ้

1. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด 

2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จํากัด 

3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ จตุจักร จํากัด 

                                                           
10 ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย, www.bot.or.th 

DPU



18 

4. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พลอย จํากัด 

5. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทวี จํากัด 

6. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพทาย จํากัด 

7. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พญาไท จํากัด  

8. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พาลาภ จํากัด 

9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด 

10. บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัตนสิน จํากัด 

11. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ออมทรัพย์ จํากัด 

12. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

13. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด 

14. บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จํากัด 

15. บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุโขทัย จํากัด 

 2.3.2  หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของรัฐ 

 หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของรัฐ เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามก ฎหมายหลายฉบับ 

และมีอยู่หลายหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ที่จัดต้ังขึ้นต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ .ศ.2540 พระราชกําหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ .ศ.2540 พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.2541 และ

พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 ซึ่งกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ถือว่าเป็นกฎหมาย

มหาชน ซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานะและอํานาจของรัฐและ

ผู้ปกครอง รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐและผู้ปกครองกับ

พลเมืองผู้อยู่ใต้ปกครองในฐานะที่รัฐและผู้ปกครองมีเอกสิทธิทางปกครองเหนือพลเมือง (ในฐานะ

เอกชน)11 รัฐเป็นเจ้าของอํานาจมหาชน เนื่องจากรัฐมีภารกิจคือการจัดทําประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ 

การรักษาความสงบเรียบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ รัฐจึงต้องเป็นเจ้าของอํานาจมหาชน 

เพื่อจัดระเบียบและบังคับให้เกิดความสงบสุขในสังคม 

 ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน แบ่งเป็น 3 ประการ คือ 

                                                           
11 ภูชริชญา วัฒนรุ่ง “ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน” มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2547 หน้า 5 
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 ประการที่ 1 กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่ใช้กับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน และ

บุคคลธรรมดา 

 ประการที่ 2 กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 ประการที่ 3 กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่ไม่เสมอภาคสามารถบังคับเอาได้ 

 จากลักษณะดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจึงเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ได้แก่ 

กระทรวงทบวง กรม, รัฐวิสาหกิจ, วัดวาอาราม, องค์กรมหาชน เป็นต้น ความมีสภาพเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมายมหาชนนี้จุดมุ่งหมายสําคัญคือ ความต้องก ารให้องค์กรเหล่านี้เป็นตัวแทน หรือเป็น

องค์กรรับรองอํานาจรัฐในการปกครอง หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของรัฐจึงเป็นนิติบุคคลทาง

กฎหมายมหาชนในการจัดการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 

ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายองค์กรตั้งขึ้นตามความมุ่งหมายของกฎหม ายแต่ละฉบับแตกต่างกันไป โดยใน

ที่นี้จะกล่าวถึงหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของรัฐที่ทําหน้าที่ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

อย่างแท้จริง และจะกล่าวถึงหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของรัฐที่ได้ถูกปิดกิจการลงแล้วในปัจจุบัน

ด้วย เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของรัฐทั้งหมด 

 2.3.2.1 องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน – ปรส.   (The Financial sector 

Restructuring Authority  : FRA) 

 เน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 ทําให้มีการสั่งระงับการดําเนินการ

สถาบันการเงิน กล่าวคือ ได้มีการสั่งระงับการดําเนินกิจการของ บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์จํานวน 56 บริษัท ตามคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นก็ได้มีการ

ตราพระราชกําหนดการปฏิรูปสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 ขึ้น  เพื่อดําเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูก

ระงับการดําเนินการกิจการดังกล่าว ในพระราชกําหนดน้ีได้ กําหนดให้มีการจัดต้ังองค์การขึ้นโดย

เรียกว่า “องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ” หรือ “ปรส.” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขฟื้นฟู

ฐานะสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการทั้ง 56 แห่ง ช่วยเหลือผู้ฝากเงิน และเจ้าหนี้ที่สุจริต

ของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจกา ร และชําระบัญชีบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการในกรณีที่

บริษัทดังกล่าวไม่อาจดําเนินกิจการต่อไปได้ ต่อมาก็ได้มีการจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพย์ของ

สถาบันการเงิน หรือ บบส . (Financial Instilution Asset Management Corporation) เพื่อรับซื้อ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถา บันการเงินทั้ง 56 แห่งข้างต้น และธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ตามพระ
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ราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ .ศ.2540 และ พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ.2540 ตามลําดับ       

 ปัจจุบัน ปรส .ได้ดําเนินการแก้ไขฟื้นฟูสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตาม

อํานาจหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ยุบเลิกองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน

การเงินเรียบร้อยแล้ว                                             

 2.3.2.2  คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : คปน .   ( Corporate 

Debt Restructuring Adviser Committee - CDRAC) 

 คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) เป็นหน่วยงานที่มิได้จด

ทะเบียนเป็นบริษัท จัดต้ังขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทําหน้าที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเป็นตัวกลางในการที่จะเชื่อมโยงให้เจ้าหน้ีที่เป็น สถาบันการเงินและ

ลูกหนี้เข้ามาเจรจาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขและภายในกรอบระยะเวลาตามที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้ีทุกรายมีโอกาสได้รับชําระหนี้ อย่างเหมาะสมและเป็น

ธรรม และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ทั้งเจ้าหนี้ในประ เทศและต่างประเทศ 

รวมทั้งเจ้าหน้ีที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้ีจะมีผู้ประสานงานให้

กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สามารถดําเนินการได้อย่างราบร่ืน และรวดเร็วขึ้น โดยเจ้าหน้ี

จะทราบขั้นตอนและ กําหนดเวลาในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ ลูกหนี้อย่างเป็นระบบ

และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน สําหรับทางด้านลูกหนี้จะทําให้ลูกหนี้สามารถเจรจาปรับปรุง

โครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้นและสําเร็จเร็วขึ้น โดยสามารถ

เจรจาผ่านทางสถาบันแกนนํา และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังได้ 

 การดําเนินการของ คปน . นี้มิได้เป็นการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบัน

การเงินเหมือนกับ ปรส . หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และไม่มีอํานาจในการดําเนินการเช่นว่านั้น

ด้วย หากแต่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการหาวิธีการช่วยลดปัญหาสินเชื่อที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLs ออกจากระบบสถาบันการเงินให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามวิธีการของ 

คปน. ดังกล่าวไม่ประสบผลสําเร็จมากนัก เน่ืองจากการดําเนินการของ คปน . มีลักษณะเป็นการ

แทรกแซงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างสถาบันการเงินกับลูกหนี้ และมีลักษณะเป็นการ
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กดดันทั้งลูกหนี้และ เจ้าหนี้มากจนเกินไป เนื่องจากกฎเกณฑ์และระเบียบของ คปน .ค่อนข้าง

เคร่งครัด ซึ่งทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี   

 2.3.2.3  บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (Financial Instilution Asset  

Management Corporation )  (บบส.) 

 จากการที่กระทรวงการคลังได้สั่งปิดกิจการสถาบันการเงิน 56 แห่ง โดยให้องค์การเพื่อ

การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เข้าควบคุมชําระบัญชี และมีอํานาจจําหน่ายทรัพย์สินของ

สถาบันการเงินเหล่านั้นด้วยวิธีการเปิดประมูลแข่งขันราคาไม่มีอํานาจจําหน่ายโดยวิธีอ่ืน หรือใช้

วิธีการบริหารจัดการ รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายตั้งบ รรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินขึ้น 

เพื่อให้มีอํานาจซื้อทรัพย์สินจากการจําหน่ายโดยองค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงินมาบริหาร

จําหน่ายจ่ายโอนได้อีกทอดหน่ึง โดยมีลักษณะเป็นองค์กรของรัฐ และกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ

หุ้น ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ.2540 มีอํานาจเข้าร่วมประมูล

ทรัพย์สินที่จําหน่าย โดยองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส .) เพื่อสนับสนุนให้ 

ปรส.ขายทรัพย์ได้ในราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

จากสถาบันการเงินที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันกา รเงินเข้าถือหุ้นและมีอํานาจบริหาร

จัดการและจากองค์กรบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (อบส.) ซึ่งถูกยุบเลิกแล้ว โดยมีการตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา นอกจากนี้แล้วไม่สามารถที่จะรับซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินจากองค์กรใดมา

บริหารได้อีก รวมทั้งทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนั กงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ด้วย 

 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน จึงเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการบริหารสินทรัพย์

ของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ เป็นองค์กรเฉพาะกิจ ซึ่ง ณ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ

วันที่ 20 ธันวาคม 2548 ให้ยุบเลิกแล้ว โดยให้ควบรวมกิจการและโอนพนักงานทั้งหมดไปยังบริษัท 

บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.)                      

   2.5.2.4  บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) (Bangkok Commercial 

Asset Management Co.,LTD : BAM)12 

                                                           
12 http://www.bam-amc.com บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 
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 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเท พพาณิชย์ จํากัด  (บสก.) ก่อต้ังขึ้นตามพระราชกําหนด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ในวันที่ 1 เมษายน 

2542 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 13,675 ล้านบาท มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บสท .จึงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในฐานะ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ในรูปแบบบริษัทจํากัดแห่งแรกในประเทศไทย และมีสํานักงานตาม

ต่างจังหวัดอีก 24 แห่งทั่วประเทศ การบริหารของ บสก .เป็นการรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนม าบริหาร เพื่อแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (NPLs) ของระบบสถาบันการเงิน และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ซึ่งเดิม บสก .จัดตั้งขึ้นเนื่องจากธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จํากัด (มหาชน ) ได้บริหารงาน

ผิดพลาดทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินมีสินทรัพย์ด้ อยคุณภาพจํานวนมาก ทําให้กองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงินต้องเข้ามาช่วยเหลือ โดยการถือหุ้นเพิ่มทุนหลายคร้ัง แต่ก็ไม่

สามารถช่วยเหลือสถานะของธนาคารได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้สั่งปิดกิจการและจั้งตั้ง

บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด ขึ้นมาเพื่อบริ หารหนี้ด้อยคุณภาพเหล่านี้ โดยใช้

กฎหมายในการบริหารสินทรัพย์เดียวกับ บบส .เอกชน คือ พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

พ.ศ.2541 จากการบริหารงานตามพระราชกําหนดนี้สามารถที่จะซื้อโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก

สถาบันการเงินอ่ืน ๆ ได้อีก ซึ่งในขณะนี้ นอกจากบริหารหนี้ด้อยคุ ณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ 

พาณิชย์การ จํากัด แล้วยังมีหนี้ด้อยคุณภาพที่รับมาบริหารจัดการ จากสถาบันการเงินอ่ืน ๆ อีกหลาย

แห่ง ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จํากัด  บริษัทบริหารสินทรัพย์ออมทรัพย์ จํากัด  บริษัท

บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จํากัด  ธนาคารแสตนดาร์ ด ชาเตอร์  นครธน จํากัด (มหาชน ) ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่จะ

กํากับดูแลให้ บสก.บริหารหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืนใดอีก โดยมุ่งให้ บสก .เป็นเคร่ืองมือของรัฐใน

การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ในระบบเศรษฐกิจการเงินให้ลดล ง ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยุบรวมบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) 

เข้ากับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด  (บสก.) แล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 โดย

ได้โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน 56 แห่ง ที่ บบส.ดูแลมายัง บสก. พร้อมทั้งรับโอน

พนักงาน บบส .มายัง บสก .ด้วย โดยให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ถือ
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หุ้นของ บสก . และกระทรวงการคลังซึ่งเดิมถือหุ้นของ บบส .ร่วมกันกําหนดแนวทางการบริหาร

ต่อไป             

 2.3.2.5  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุม วิท จํากัด (บบส .สุขุมวิท ) (Sukhumvit Assets 

Management Co.,Ltd. : SAM)13 

 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 

เมษายน 2543 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ พ.ศ.2541 มีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มีฐานะ

เป็นรัฐวิสาหกิจวัตถุประสงค์หลักของบริษัท คือ บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับโอนมาจาก

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน ) ซึ่งรวมถึงลูกหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคารมหานคร จํากัด 

(มหาชน) ให้เป็นหน้ีดีมีคุณภาพ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการ

บริหารและจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับโอนมาเพื่อจํากัดความสูญเสียทางการเงินต่อกองทุน

เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้น้อยที่สุด เพื่อการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ และขณะนี้ธนาคารแห่งประ เทศไทยได้มีคําสั่งให้ปิดกิจการของบริษัทบริหาร

สินทรัพย์เพชรบุรี จํากัด (บบส .เพชรบุรี ) ซึ่งเป็นของรัฐวิสาหกิจเช่นกัน และโอนสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพของ บบส .เพชรบุรี ที่รับซื้อมาจากธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน ) ไปยัง บบส .

สุขุมวิท ทั้งหมด เพื่อให้การจัดการหน้ีเสียของ ธนาคารรัฐมีความรวดเร็วขึ้น โดยรับโอนพนักงาน

ของ บบส .เพชรบุรีทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารไทยธนาคาร 

จํากัด (มหาชน) มาบริหารจัดการด้วย สําหรับรูปแบบการบริหาร บบส .สุขุมวิท นอกจากจะบริหาร

จัดการหนี้เองแล้ว ยังได้มีการจ้างผู้บริหารสินทรั พย์ภายนอกเป็นผู้จัดการบริหารหนี้โดยการติดต่อ

ประสานงานกับลูกหนี้ และยังเป็นตัวแทนในการรับชําระหนี้ด้วย ซึ่งต่างจากบริษัทบริหาร

สินทรัพย์อ่ืน โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์อ่ืนของรัฐนั้นจะทําการบริหารสินทรัพย์เองทั้งหมด บบส .

สุขุมวิท จึงบริหารงานโดยใช้หลักการบริหารที่มีลักษณะแบบรวมศูนย์มากกว่ากระจายศูนย์เหมือน 

บสก.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ 

 ดังนั้น แนวคิดในการบริหารจึงต่างจาก บบส .เอกชน ซึ่ง บบส .ของรัฐมีนโยบายในการ

ลดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ เพื่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก 

                                                           
13 http://www.gam.or.th บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจํากัด 
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 2.3.2.6  บรรษัทบริหารสินท รัพย์ไทย (บสท.) (Thai Assets Management Co.,Ltd. : 

TAMC)14 

 บสท .จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.

2544 โดยจัดต้ังหลังจากมีการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน ในปี 2540 ในรูป

รัฐวิสาหกิจ และหลังจากมีการออกพระราชกําหนดจั ดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 ในรูป

ของบริษัทเอกชน ซึ่งได้มีการพยายามหาทางแก้ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน

ต่าง ๆ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถาบัน

การเงินแต่ละแห่งมีนโยบายในการบริหารสินทรัพย์ต่ างกัน จึงไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

โดยรวมได้ รัฐบาลจึงได้ตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย โดยรับซื้อหรือรับโอนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (NPL) ทั้งระบบแยกจากสถาบันการเงิน โดยมีหลักการไม่แตกต่างจากบริษัทบริหาร

สินทรัพย์สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์เอกชน คือ ต้องการให้สถาบันการเงินเหลือแต่

ลูกหนี้ดี ส่วนหนี้เสียก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หากมีการแก้ไข

และปล่อยเวลาให้เนิ่นช้าต่อไปจะเกิดปัญหาอย่างรุนแรงและกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ ซึ่ง

การแก้ไขโดยการจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจและ

ระบบสถาบันการเงินโดยรวมได้ 

 วัตถุประสงค์ในการดําเนินการของ บสท. 

 บสท . มีวัตถุประสงค์ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินและ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ปรับโครงสร้างหนี้ และปรับโครงสร้างกิจการ โดยการรับโอนสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งสิทธิอ่ืนใดเหนือทรัพย์สินที่เป็น

หลักประกันการชําระหนี้สําหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้น หรือโดยการใช้มาตรการอ่ืน ๆ เพื่อ

ประโยชน์แก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ 

 สถานะทางกฎหมาย 

 บสท.เป็นนิตบิุคคลมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน 

  

                                                           
14 http://www.TAMC.or.th บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
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อํานาจหน้าที่  

 บสท.มีอํานาจในการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินที่กองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาระบบสถาบันกา รเงินหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 มา

บริหารและมีอํานาจเบ็ดเสร็จสามารถดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมทั้งหลักประกัน

ต่าง ๆ ได้ โดยการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างกิจการ จําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็น

หลักประกันของลูกหนี้ โดยไม่ต้องอาศัยอํานาจศาล หรือคําพิพากษาของศาล 

 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ได้กําหนดให้ยุบเลิก บสท .เมื่อสิ้นปีที่ 10 

และชําระบัญชีให้เสร็จสิ้นในปี่ที่ 12 

 

2.4  แนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของต่างประเทศ  

 ในส่วนน้ีเป็นการนําเสนอถึงก ารจัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์และการจัดการ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามกฎหมายต่างประเทศเพื่อศึกษาถึงแนวทางและหลักเกณฑ์ของ

ต่างประเทศ และเพื่อวิเคราะห์ถึงความเหมือนและความแตกต่างของกฎหมายการบริหารสินทรัพย์

ในแต่ละประเทศ โดยขอเน้นที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประสบความสําเ ร็จในการแก้ไขปัญหา

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เปรียบเทียบกับของไทย 

 รูปแบบของหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศจะเป็นแบบการรวมศูนย์การ

บริหาร (Centralized Approach) ซึ่งจะแบ่งการบริหารสินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเป็น 2 

รูปแบบ คือ 

 รูปแบบที่หนึ่ง จะเน้นการจํา หน่ายทรัพย์สินโดยเร็ว เพื่อให้หนี้เสียออกจากระบบบัญชี

ธนาคาร 

 รูปแบบที่สอง มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพื่อปรับโครงสร้างหนี้หรือโครงสร้างกิจการ 

ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีประเทศต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) นําไปปรับใช้

เพื่อแก้ปัญหาต่างกัน ดังนี้15 

 2.4.1  การบริหารสินทรัพย์ที่เน้นการจําหน่ายทรัพย์สินโดยรวดเร็ว (Rapid Asset Disposition 

Agency) เป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นเพื่อรับโอนสินทรัพย์จากสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการหรือทางการ  

                                                           
15 สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ เรื่องเดิม หน้า 14 
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ข้าแทรกแซงการดําเนินงาน  เพื่อจัดการจําหน่ายหนี้สินและสินทรัพย์ให้เสร็ จสิ้นภายในเวลา

อันรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่  โดยประเทศที่

บริหารสินทรัพย์ในรูปแบบนี้ ได้แก่ หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของประเทศสเปน (DGF) 

สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ (ART)  สหรัฐอเมริกา (RTC)  และเม็กซิโก (FOBAPROA) ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้

จัดตั้งขึ้นเพื่อประมูลขายสินทรัพย์ ปรากฏว่า ประเทศเม็กซิโก และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไม่ประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินการ ซึ่งเกิดจากหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ไม่มีความเป็นอิสระในการ

ดําเนินงาน มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและรัฐบาลมีนโยบายในการจั ดการกับปัญหาได้

ไม่ดีพอ อีกทั้งสินทรัพย์ที่โอนไปส่วนหน่ึงเป็นสินทรัพย์ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ทําให้ยากต่อ

การจัดการ นอกจากนี้ยังมีการโอนสินทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (Market Valve)16 

 สําหรับประเทศสเปน และสหรัฐอเมริกานั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดก าร

บริหารหนี้ด้อยคุณภาพได้ถึงร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งประเทศสเปนประสพความสําเร็จ 

เน่ืองจากการที่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้นเป็นสินทรัพย์ของสถาบันการเงินขนาดเล็ก และระบบ

ธนาคารพาณิชย์ ที่มีความมั่นคงช่วยรองรับในการแก้ไขปัญหาได้ แต่อย่างไรก็ตามเป็นการแก้ไข

ปัญหามุ่งเน้นเฉพาะหนี้ของสถาบันการเงิน 

 ส่วนกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดจากการที่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพส่วนใหญ่ เป็น

สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ซึ่งง่ายต่อการจัดรวมสินทรัพย์เพื่อประมูลขาย นอกจากนั้น

การฟื้นตัวของอสังหาริมทรัพย์ 17 และตลาดทุนก็ทําให้การบ ริหารสินทรัพย์ประสบความสําเร็จ

เช่นกัน 

2.4.2 การบริหารสินทรัพย์ที่เน้นการปรับโครงสร้างหนี้ (Restructuring Agency)  

 องค์กรที่จัดต้ังขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และปรับโครงสร้างกิจการ เป็นการบริหารที่

เน้นการแก้ไขปัญหาการเงินทั้งระบบให้มีความแข็งแกร่ง โดยเป็นการเน้นกา รปรับโครงสร้างหนี้

มากกว่าการจําหน่ายสินทรัพย์ ได้แก่ หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของประเทศฟินแลนด์ (Arsenal) 

                                                           
16 กุลกานต์ ตันติเตมิท เรื่องเดิม หน้า 31 
17 กุลกานต์ ตันติเตมิท เรื่องเดิม หน้า 32 
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กาน่า (Npart) สวีเดน (Securum) โดยในการ Restructuring Agency บริหารสินทรัพย์จะแบ่ง

สินทรัพย์ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ.- 

 1.  กลุ่มที่ยังมีความสามารถในการชําระหนี้  ซึ่งจะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้หรือ

ปรับโครงสร้างกิจการตามความเหมาะสม เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง สามารถ

กลับมาเป็นลูกหนี้ที่ดีและพร้อมที่จะดําเนินธุรกิจต่อไป 

 2.  กลุ่มที่ไม่ มีศักยภาพในการปรับโครงสร้างหนี้หรือปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งจะถู ก

บังคับหลักประกัน หรือดําเนินการบังคับคดีตามกระบวนการทางศาลต่อไป 

 ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการบริหารสินทรัพย์ ได้แก่ ประเทศสวีเดน และ

ฟินแลนด์ สําหรับประเทศสวีเดนประสบความสําเร็จอย่างมาก และได้ปิดกิจการลงหลังจาก

ดําเนินการไปได้เพียง 5 ปี จัดเก็บสินทรัพย์ได้ร้อย ละ 98 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่โอนไป ซึ่ง

สินทรัพย์ที่โอนไปนี้มีเพียงร้อยละ 8 ของสินทรัพย์ในระบบธนาคาร ส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์

ทางการพาณิชย์ขนาดใหญ่ และมีเจ้าหนี้หลายรายเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ มีความเป็นอิสระสูง

ในการบริหารมีกฎหมายรองรับและเงินทุนเพียงพอ 

 สําหรับประเทศฟินแลนด์ สามารถบริหารจัดเก็บหนี้ได้ร้อยละ 50 ภายในเวลา 5 ปี เป็น

ผลจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมีจํานวนน้อยเพียงร้อยละ 5.2 ของสินทรัพย์ในระบบธนาคาร และ

ส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์มีเงินทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอ การบริหารงานและบุคคลากรมี

ประสิทธิภาพ ส่วนประเทศกาน่าไม่ประสบความสําเร็จในการบริหาร เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากร

และเงินทุน ขาดการบริหารงานแบบมืออาชีพและสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจ ทําให้ยาก

ต่อการปรับโครงสร้างหนี้และการเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง รวมทั้งไม่มีกฎหมายรองรับ

ในการบริหารงานอย่างเพียงพอ18                             

 หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่งเป็นวิกฤติในภูมิภาคเอเชียด้วย ได้มีการจัดตั้ง

หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เช่นกัน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย (PARNAHARTA) สาธารณรัฐ เกาหลีใต้ (KAMCO) และ

อินโดนีเซีย (IBRA) 

                                                           
18 กุลกานต์ ตันติเตมิท เรื่องเดิม หน้า 33 
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 ในกรณีของประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้และจําหน่าย

ทรัพย์สิน สําหรับประเทศเกาหลีใต้ในช่วงแรกใช้วิธีประมูลขายสินทรัพย์เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 

แต่ภายหลังได้ให้ผู้เชี่ยวชาญมาบริหารทําให้มีการเจรจาปรั บโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เช่นกัน ส่วน

ประเทศอินโดนีเซียมีอํานาจในการจําหน่ายทรัพย์สินหน้ีสินที่รับโอนมาทั้งวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธี

เสนอขายทั่วไป และมีอํานาจในการออกหนังสือเพื่อบังคับคดีพร้อมทั้งมีอํานาจในการปรับ

โครงสร้างหนี้ได้ด้วย19 

 2.4.3  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ของต่างประเทศ20 

 ในส่วนน้ีจะขอกล่าวถึงการจัดต้ังองค์กรบริหารสินทรัพย์ หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ 

ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามกฎหมายต่างประเทศ โดยผู้เขียนขอนําเสนอกฎหมายของ

ประเทศที่ประสบกับปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจในเวลาที่ใกล้เคียงกับที่เกิดในประเทศไทย และเป็น

ประเทศที่มีรูปแบบและขนาดทางเศรษฐกิจคล้าย ๆ กับประเทศไทย ซึ่งได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

 2.4.3.1  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 ประเทศเกาหลีใต้ถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการจัดตั้งบรรษัท บริหารสินทรัพย์ขึ้น

เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมานานแล้ว คือ ได้มีการจัดต้ังบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ขึ้นต้ังแต่ปี ค .ศ.196221 โดยใช้ชื่อว่า Korea Asset Management Corporation (KAMCO) 

เพื่อดําเนินการจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นหน่ วยงานหนึ่งที่แยกออกจาก Korea  

Development Bank และในปี ค .ศ.1997 ได้ถูกจัดต้ังจากรัฐบาลเป็นตัวแทนอันมีอํานาจดําเนินการ

จัดการเกี่ยวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากสถาบันการเงินในประเทศทั้งหมด ซึ่ง  KAMCO ใน

ปัจจุบันน้ีเป็นสถาบันเดียวในสาธารณรัฐเกาหลีที่มีอํานาจใ นการซื้อและรับโอนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้จากสถาบันการเงินของประเทศ 

 ดังนั้น KAMCO ถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ ส่งเสริมการจําหน่ายจ่ายโอน

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินส่งเสริมความพยายามที่จะทําให้ผู้ประกอบกิจการที่
                                                           

19สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ เรื่องเดิม หน้า 20-21  
20 กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ. (2541). คู่มือกฎหมายบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย. หน้า 128 
21 Online. (2010, 5 กรกฎาคม). About Kameo. สืบค้นเมื่อ 1  เมษายน 2008, จาก 

http://www.Kamco.or.kr/eng/ feedback/ir_01.htm 
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อาจจะล้มละลายให้ดําเนินกา รได้ตามปกติ และ ส่งเสริมและเพิ่มสภาพคล่องและความมั่นคงของ

สถาบันการเงิน 

 KAMCO มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภท Corporation จึงอํานาจและหน้าที่ต่างๆ เพื่อ

ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1.  อํานาจหน้าที่ของ  KAMCO 

 KAMCO  มีอํานาจในการดําเนินการกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  ดังนี้ 

1) ดําเนินคดีทางศาล  และทําการยึด  และจําหน่ายทรัพย์สิน 

2) ทํา  Securitization22 

3) ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  และรับโอนหุ้นอันเกิดจากโอนหน้ีสินเป็นทุน  รวมถึง

รับจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแบ่งสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

4) ให้สินเชื่อหรือค้ําประกันไม่เกินจํานวนที่กําหนด 

5) ให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ซื้อสินทรัพย์ที่  KAMCO รับโอนมา 

6) สงวนรักษาและรับชําระหนี้ของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

7) รับโอนสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้แผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ทํา  ขึ้นระหว่างลูกหนี้

กับสถาบันการเงิน  (Self – rescue  Plan) 

8) จัดการหรือจําหน่ายทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดําเนินการ หรือสินทรัพย์อ่ืนๆ ของ (Non – 

Operating  Asset) ที่สถาบันการเงินได้รับมาอันเนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ เป็นสินทรัพย์

ที่สถาบันการเงินได้รับมาอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างหนี้  หรือ  เป็นสินทรัพ ย์ที่สถาบัน

การเงินต้องการขายเพื่อปรับปรุงสถานภาพทางการเงิน 

9) จําหน่ายสินทรัพย์ที่ยึดหรืออายัดโดยหน่วยงานราชการ รวมทั้งจัดการและจําหน่าย

สินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากหน่วยงานราชการ 

10) ชําระบัญชีบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

                                                           
22 การทํา  Securitization หมายถึง กระบวนการแปรสิทธิเหนือทรัพย์สินของสถาบันธุรกิจให้เป็น

ตราสารเพื่อการระดมทุนโดยตรง. อ้างถึงในธรรมนูญ อานันโทไทย. (2538, มกราคม-มีนาคม. Securitization คือ
อะไร? ) นักบริหาร, หน้า 15, 1. หน้า 44. 

DPU



30 

11) เป็นทรัสตีในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริม ทรัพย์ ที่มีความยากลําบากในการขาย

อสังหาริมทรัพย์ และให้มีอํานาจในการโอนอสังหาริมทรัพย์ข้างเคียงด้วย 

12) ให้เช่าสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ 

2.  การบริหารงานของ  KAMCO   

 KAMCO บริหารงานโดยคณะกรรมการซึ่งมีทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งมีอํานาจในการ

ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดทําและแก้ไขข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

2) จัดทําและแก้ไขงบประมาณ 

3) จัดทําและแก้ไขการบริหารกองทุนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

4) กําหนดแผนงานยอดการออกหุ้นกู้หรือพันธบัตร  

5) รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  อสังหาริมทรัพย์  หลักทรัพย์  

6) รับโอนบริษัทในเครือของลูกหนี้ 

 อํานาจในการดําเนินการที่ สําคัญมากที่สุดของ KAMCO คือ การโอนสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพมาเพื่อบริหารจัดการ ในส่วนน้ี KAMCO ได้กําหนดถึงหลักเกณฑ์ในเร่ืองการดําเนินการ

จัดการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ   

 3.  หลักเกณฑ์การดําเนินการจัดการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ KAMCO   

  3.1  ความหมายของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ของ  KAMCO   

 ในการดําเนินการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  ของ KAMCO นั้น  สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพที่  KAMCO  สามารถรับซื้อ  รับโอนมาเพื่อบริหารจัดการได้นั้น  หมายถึง  สินทรัพย์ที่เป็น

สิทธิรียกร้องที่เกิดจากการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน  ซึ่งการชําระหนี้ ไม่ตรงตามกําหนดหรือที่

คณะกรรมการ  KAMCO  พิจารณาเห็นว่ามีแนวโน้มอย่างยิ่ง  ว่าจะเรียกชําระหนี้ไม่ได้  โดย

พิจารณาจากผลการดําเนินงาน  สถานะทางการเงินและรายได้ของลูกหนี้  ทั้งนี้ในการรับโอน  

KAMCO  จะต้องดําเนินการรับโอนสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ก่อน  คือ  สินทรัพย์ด้ อยคุณภาพที่ถือว่ามี

ความสําคัญของสาธารณะ  หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจํานวนมาก  

หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่สามารถขายได้ทันทีเนื่องจากไม่มีข้อจํากัดใด ๆ  ในการขาย  อีกทั้ง  
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KAMCO  จะไม่รับโอนสินทรัพย์ที่มีบุริมสิทธิอันเหนือกว่าอันเป็น ที่คาดการณ์ได้ว่าการรับโอนจะ

ไม่คุ้มค่าเกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อบังคับการทํางานของ KAMCO 

  3.2  วิธีการโอนสินทรัพย์ของ  KAMCO 

 เมื่อสถาบันการเงินสถาบันใดสถาบันหนึ่งร้องขอ KAMCO  จะเข้าทําสัญญากับสถาบัน

การเงินนั้นเพื่อรับโอนสินค้าด้อยคุณภาพมาบริหารจัดการหรือเข้า ทําสัญญาระหว่างสถาบันการเงิน  

ลูกหนี้  และ KAMCO  โดยรับโอนหลักประกันเพื่อการชําระหนี้  สัญญารับโอนสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ  จะระบุถึงราคาสินทรัพย์ที่โอนและข้อกําหนดต่าง ๆ  ในการน้ี  KAMCO  มีหลักเกณฑ์ใน

การกําหนดราคาและการชําระราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไว้อย่างชัดแจ้ง  คือ   

 1)  KAMCO จะกําหนดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยพิจารณาจากราคาที่รับโอนจาก

บุริมสิทธิ ทรัพยสิทธิ สิทธิการเช่า และอ่ืนๆ โดยยึดราคาประเมินผลทรัพยสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย

การราคาที่ดินและการประเมินราคาที่ดิน ในกรณีที่ยังไม่สามารถกําหนดราคาที่ดินและการประเมิน

ราคาที่ดิน  ในกรณีที่ยังไม่สามารถกําหนดราคาได้อาจกําหนดให้มีวิธีการชําระส่วนต่างของราคาที่

รับโอนและราคาจําหน่ายออกไปในภายหลังได้ 

 2)  วิธีการชําระราคา สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  KAMCO จะทําการชําระราคาสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพด้วยเงิน หรือ พันธบัตรของกองทุน 

 3.3  การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ KAMCO 

 ทั้งนี้เมื่อ  KAMCO  โดยรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาแล้วต้องมาดําเนินการบริหาร

จัดการ  เพื่อให้ทรัพย์สินเหล่านั้นเกิดประโยชน์มากที่สุดโดย  KAMCO  จะดําเนินการไปอํานาจ

หน้าที่ในข้อ  2.1.2 ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนี้  KAMCO  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  3  ประการ  คือ 

1) ในกรณีของจํานองต้องแก้ไขทางทะเบียนก่อนจึงจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้

บุคคลภายนอกได้ 

2) ในกรณีที่  KAMCO  ต้องการเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดสามารถใช้

หนังสือรับรองการชําระเงินที่ออกโดย  KAMCO  เป็นหลักประกันได้ 

3) ยกเว้นเร่ื องการส่งคําบอกกล่าวในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งในการบริหาร

จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนี้หากสินทรัพย์ใดที่ KAMCO ไม่สามารถนํามาบริหารหรือไม่ได้รับ
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ความร่วมมือ หรือมีเหตุประการใด KAMCO สามารถทําการจําหน่ายออกไปได้  การจําหน่ายนี้ให้

รวมถึงการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันแห่งหนี้เหล่านั้นด้วย โดยการจําหน่ายนี้  KAMCO  

มีอํานาจในการทําการจําหน่ายได้เองแต่ต้องเป็นการจําหน่ายต่อสาธารณะ Public Auction ที่เรียกว่า 

ขายทอดตลาดนั่นเอง ทั้งนี้การขายทอดตลาดทรัพย์ของ KAMCO ถือว่าเป็นอํานาจ โดยลําพังที่  

KAMCO สามารถดําเนินการเองโดยไม่ต้องผ่านการดําเนินการจากทางศาลแต่อย่างใด 

3.4  วิธีการจําหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ  KAMCO 

 ในกระบวนการจําหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ  KAMCO ที่เรียกว่าการขายแบบ  

Public  Auction  จึงถือได้ว่าเป็นการขายทอดตลาดแบบไม่ผ่านการดําเนินการทางศาล หรือการขาย

แบบไม่ผ่านศาลนั้น  KAMCO  มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี ้

1) จัดทําประกาศการขายแบบ Public  Auction  ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 

2) ผู้ประสงค์จะทําการซื้อที่ได้แสดงเจตน์จํานงและได้รับอนุญาตให้ทําการประมูล  

ต้องวางเงินประกันจํานวน ร้อยละ   10  ของราคาทรัพย์สินที่ถูกกําหนดให้เป็นราคาเร่ิ มต้นการ

ประมูลจาก  KAMCO 

3) ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้ให้ราคาสูงสุดและได้รับเลือกให้ได้รับสิทธิในการ

ซื้อจะต้องเข้าทําสัญญาซื้อทรัพย์สินกับ  KAMCO  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ทําการประมูลได้ 

4) ผู้ซื้อจะได้รับสิทธิในการเลือกวิธีการชําระราคาทรัพย์ 2 วิธี คือ 
 

  วิธีที่  1  เป็นการชําระเต็มราคาหรือขอชําระทั้งหมด ผู้ซื้อจะต้องชําระราคาให้เสร็จ

สิ้นภายในกําหนด 6 เดือนนับแต่วันทําสัญญา 

  วิธีที่  2  เป็นการขอผ่อนชําระเป็นงวด ผู้ซื้อจะต้องผ่อนชําระให้แล้วเสร็จภายใน

กําหนด  5  ปี 

 4.  มาตรการทางกฎหมายของ KAMCO23  

 มาตรการทางกฎหม ายที่ KAMCO ใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการกับปัญหาวิกฤติภาค

การเงิน เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสู่การประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาวิกฤติ

และฟื้นฟูเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ คือ 

                                                           
23 สมานลักษณ์ ตัณฑกุล. (2549). “เส้นทางพลิกวิกฤติเศรษฐกิจโสมขาว” หน้า 15-18. 
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 NPL Valuation & Pricing Process KAMCO จะสร้างโมเดลต้นแบบที่เหมาะสมกับการ

จัดการหนี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียกเก็บเงินสด (Amount of Collection) ได้มากขึ้น 

ส่งผลให้ปัญหา NPL ในภาพรวมของประเทศบรรเทาลง ปัจจัยที่สําคัญที่สุดของกระบวนการนี้ คือ 

ระบบข้อมูล เน่ืองจากข้อมูลในอดีตของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ครบถ้วนและถูกต้องแม่นยํา จะทําให้

สามารถประเมินราคาและหาวิธีจัดการกับหนี้ที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ

ข้อมูลที่อ้างอิงได้ 

 Corporate Restructuring เป็นการจัดการหนี้ภาคธุรกิจ (Corporate Debt) โดยการปรับ

โครงสร้างธุรกิจเพื่อฟื้นฟู เพิ่มมูลค่า ทําให้ธุรกิจอยู่รอด และรักษาคว ามสามารถในการแข่งขัน การ

ดําเนินการมีหลายลักษณะ ได้แก่ 1) Business Restructuring ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น การปิด

กิจการที่ไม่มีกําไร ลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่มีแนวโน้มจะดี 2) Financial Restructuring ปรับโครงสร้าง

ทางการเงิน โดยการกู้ยืมอย่างมีเหตุผล 3) Governance Restructuring ปรับกระบวนการบริหารเพื่อ

กระจายอํานาจอย่างเป็นธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4) Organization 

Restructuring ปรับโครงสร้างองค์กร โดยจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหม่เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

(Labor Productivity) ปลดพนักงานส่วนเกิน เป็นต้น 

 CRC (Corporate Restructuring Company) & CRV (Corporate Restructuring Vehicle) 

การจัดตั้ง CRC มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูบริษัทเอกชนที่ถูกยึดทรัพย์เพื่อประกันการชําระหนี้ โดยใช้

วิธีการต่าง ๆ เช่น การลงทุน /รับซื้อ NPL จากบริษัทที่ล้มละลาย การเป็นตัวกลางในการควบรวม

กิจการระหว่างบริษัท เป็นต้น ส่วน CRV เป็นการรวมสินทรัพย์จากผู้ให้กู้หลาย ๆ รายมาอยู่ในจุด

เดียว และบริหารจัดการในลักษณะกองทุนรวม (Mutual Fund) โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลที่ 3 

(Third Party) หรือเรียกว่า Specialized Asset Management Company 

 Workout Program เป็นโปรแกรมเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ /ฟื้นฟูกิจการ ผ่านการยกระดับ

โครงสร้างสินทรัพย์และการเงิน เร่ิมจากการศึกษาถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาก่อนว่าเกิดจาก

สาเหตุใด แล้วจึงวางแผนจัดการกับปัญหาโดยใช้วิธีการที่ตรงจุด การแก้ปัญหาจะเลือกใช้วิธีการ

เจรจา ก่อนเลือกใช้กระบวนการทางศาล โดยจะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเจรจา ภายใต้

หลัก win-win strategy คือ ทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์ ซึ่งกลุ่ม Daewoo ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่

สามารถฟื้นฟุกิจการจากวิกฤติได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ด้วย 
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 กระบวนการ Workout Program ใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี ในขณะที่การใช้กระบวนการ

ทางศาล จะใช้เวลา 10 ปีขึ้นไป 

 Badbank ก่อต้ังขึ้นโดยการรวมตัวของสถาบันการเงินประมาณ 620 แห่ง ภายใต้

หลักการพื้นฐาน คือ การเพิ่มความสามารถในการใช้คืนหนี้ของผู้บริโภค เน่ืองจากลูกหนี้ 1 คน จะมี

เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหลายแห่ง  ซึ่งมีรูปแบบสัญญาที่ต่างกัน ดังน้ัน เพื่อให้การจัดการหน้ี

เป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูหนี้เสีย Badbank จะทําหน้าที่เป็น

ตัวกลางระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยจะโอนสัญญาทั้งหมดของเจ้าหนี้ทุกรายมาไว้กับ SPC 

(Special Purpose Company) เพื่อจัดการหนี้และติดต่อกับลูกหนี้แต่เพียงผู้เดียว 

 Securitization คือ การแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดย KAMCO จะนําสินทรัพย์

ของบริษัทหรือสถาบันการเงินที่เป็น NPL มารวมกัน เป็นกองสินทรัพย์ (Pool Assets) และถ่ายโอน

กองสินทรัพย์นั้นให้ SPC/SPV (Special Purpose Company/Vehicle) นํามาใช้เป็นหลักประกันใน

การออกตราสารทางการเงิน (เช่น ต๋ัวเงินหรือหุ้นกู้) เพื่อจําหน่ายให้แก่นักลงทุนทั่วไปหรือขายแบบ

เจาะจง (Private Placement) ให้กับนักลงทุนสถาบันเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่ม 

 International Auction KAMCO มีการแก้ปัญหา NPL ผ่านการประมูลระหว่างประเทศ 

(International Auction) คือ การขาย NPL และหลักทรัพย์ประกันจากสถาบันการเงินให้บุคคลที่ 3 

(Third Party) ซึ่งเป็นนักลงทุนต่างชาติ โดยใช้วิธีประกวดราคา /เปิดประมูล การดําเนินการจะใช้

หลักการ Pooling Assets เช่นเดียวกับวิธี Securitization คือ การนํา NPL มารวมกันเป็นกอง

สินทรัพย์ แล้วเปิดประมูลแก่นักลงทุนต่างชาติ เพื่อให้ได้ราคาขายที่สูงที่สุด 

 การปรับโครงสร้างภาคการเงินของเกาหลีใต้ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ จะเป็นการ

ทํางานร่วมกันเป็นเครือข่าย เรียกว่า Financial Safety Net ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางาน

ร่วมกันอย่างบูรณาการ อาทิ Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) ทําหน้าที่หลักในการ

สนับสนุนด้านการเงิน ผ่านช่องทางต่าง ๆเช่น การชําระคืนเงินฝาก การเข้าถือหุ้น การให้เงิน

ช่วยเหลือ เป็นต้น Financial Supervisory Commission (FSC) ทําหน้าที่หลักในการกําหนดทิศทาง

และกระบวนการในการแก้ปัญหาสถาบันการเงินที่ล้มเหลว KAMCO ทําหน้าที่หลักในการซื้อขาย 

NPL Ministry of Finance and Economy (MOFE) ทําหน้าที่หลักในการจัดสรรเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ

จากรัฐบาล และ Bank of korea (BOK) ทําหน้าที่ดูแลภาพรวมภาคการเงินของประ เทศ นอกจากนี้ 
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ในส่วนของภาคเอกชน ก็มีองค์กรที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาภาคการเงินของเกาหลีใต้ในช่วง

วิกฤติ ได้แก่ สมาคมธนาคารเกาหลี หรือ korea federation of banks (KFB) เป็นองค์กรที่เกิดจากการ

รวมกลุ่มของธนาคารในเกาหลีใต้ โดยมีการดําเนินการผ่านสภา คณะกรรมการ และ คณะทํางานใน

ระดับต่าง ๆ ในการเสนอคําแนะนํา /ข้อคิดเห็นต่อภาครัฐ อีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญในการเป็น

ศูนย์กลางข้อมูลด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินในเกาหลีใต้ ทั้งสินเชื่อประเภทบุคคลและสินเชื่อ

ธุรกิจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่ทําให้ภาครัฐสามารถวางแนวท างและกําหนด

แผนการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 

 2.4.3.2  ประเทศอินโดนีเซีย24 

 ประเทศอินโดนีเซียได้มีวิธีดําเนินการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  ประการ

หนึ่ง คือการจัดตั้งสํานักงานบริหารสินทรัพย์ขึ้นเพื่อทําการพัฒนาปรับปรุงเศรษฐกิจของชาติ  เมื่อปี 

ค.ศ.  1998  ใช้ชื่อว่า  The  Indonesian  Bank  Restructuring  Agency  (IBRA)  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา โดยการเข้าไป

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และบริหารสินทรัพย์ของลูกหนี้หรือสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบ ก าร

ดําเนินการของ IBRA  เป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎหมาย ดังนี้ 

1.  การดําเนินงานของ  IBRA 

 สํานักงานบริหารสินทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย  IBRA  ถูกจัดต้ังขึ้นมีหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 

 1)  ปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารที่ได้รับการโอนมาจาก Bank  Indonesia 

 2)  ชําระบัญชีสินทรั พย์ของธนาคารที่ได้รับโอนมาทั้งสินทรัพย์ที่เป็นรูปธรรมและหนี้

ต่างๆ   ของลูกหนี้ผ่านทาง  AssetManagement Unit และทําการติดตามการชําระหนี้ที่ผ่าน

กระบวนการชําระบัญชี สินทรัพย์แล้ว 

 นอกจากนี้   IBRA  สามารถตั้งหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อช่วยให้การทํางานของ  IBRA  

เป็นไปอย่างราบร่ืน  เช่น ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  Independent  Review  Committee  ให้เป็นที่

ปรึกษาขององค์กร  เป็นต้น  และ IBRA  สามารถแต่งตั้งหรือโอนหน้าที่ให้บุคคลอ่ืนกระทําแทนตน

ได้  โดยการดําเนินการต่าง ๆ  ตามข้อ  2.2.1 IBRA  มีอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ  ดังนี้ 

                                                           
24 กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงษ์. เล่มเดิม. หน้า 129. 
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 2.  อํานาจหน้าที่ของ  IBRA 

 ในการปฏิบัติการดําเนินการต่าง ๆ  ตามหน้าที่ให้สําเร็จลุล่วง IBRA  มีอํานาจ

ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1)  ดําเนินการทางคดีต่อสินทรัพย์หรือหนี้ต่าง ๆ  ที่ได้รับโอนหรือเป็นของลูกหนี้ หรือ

ธนาคารที่ได้รับการโอนมาจาก  Bank  Indonesia 

2)  ตั้งหน่วยงานหรือแผน กภายใน  IBRA  ในการควบคุม  บริหารหรือดําเนินการ

ติดตามกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์หรือหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  หรือ  สินทรัพย์ที่เป็นกําลัง

และเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร  ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  หรือสินทรัพย์ที่เป็นหรือกําลังจะ

เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  หรือ  IBRA 

3)  ดําเนินทางคดีต่อหรือที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ / ธนาคารที่ได้รับโอน  สินทรัพย์และ

หนี้สินของลูกหนี้หรือธนาคารที่ได้รับโอน  และ / หรือสินทรัพย์ที่ถูกโอนมายัง  IBRA 

4)  ทบทวน เพิกถอน เลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาที่ผูกพันกับธนาคารที่ถูกโอนมายัง  

IBRA กับบุคคลที่ 3 ที่ทาง  IBRA เห็นว่าอยู่ในฐานะเสียเปรียบซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวต้องแจ้ง

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ตอบรับ 

5)  โอนหรือขายสินทรัพย์หรือหนี้ต่างๆ ที่ได้รับโอนมา ซึ่งผู้รับโอนหรือผู้ซื้อสินทรัพย์

หรือหนี้ดังกล่าวจะได้รับทั้ งสิทธิ / หน้าที่ ตลอดจนผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคู่สัญญาเดิมมีอยู่

ก่อนการโอนและ / หรือการขาย 

6)  รับช่วงทรัพย์หรือซื้อสินทรัพย์หรือหนี้ที่ได้รับโอนหรือเป็นของลูกหนี้หรือธนาคาร

ที่ถูกโอนมา ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วนโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือผ่านทางการขายท อดตลาด 

การรับช่วงหรือซื้อสินทรัพย์หรือหนี้ดังกล่าวต้องทําอย่างชั่วคราวจนกว่า IBRA จะแต่งต้ังคู่สัญญาที่

จะมาเป็นผู้ซื้อที่แท้จริง ในกรณีที่รับช่วงทรัพย์ หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ IBRA  ต้องทําหนังสือ

ข้อกําหนดการซื้อดังกล่าวและบันทึกไว้ในหนังสือที่ดินและโฉนดที่ดิน   

 3.  การบริหารงานของ  IBRA   

 IBRA ทําการบริหารงาน โดยมีคณะกรรมการของสํานักงานบริหารสินทรัพย์ IBRA ที่

ประกอบด้วย ประธาน 1 คน และรองประธานไม่เกิน 4 คน โดยประธานจะทําหน้าที่เป็นผู้แทนของ 
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IBRA ทั้งในศาลและนอกศาล ประธานจะเป็นผู้กําหนดข้อบังคับในการบริหารการดําเ นินการ

แต่งตั้ง ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของเจ้าพนักงานของ  IBRA 

 ในการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารสินทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซียหรือ  IBRA  

นั้น  คือการเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของสถาบันการเงิน  ดังนั้น  ภารกิจหนึ่งที่สําคัญในการ

แก้ไขปัญหาน้ี  คือการแก้ไขดูแลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินต่าง ๆ  ซึ่งการจัดการกับ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพนี้  IBRA  ก็ได้กําหนด  หลักเกณฑ์การดําเนินดังน้ี 

 4.  หลักเกณฑ์การดําเนินการจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ  IBRA   

 ในการจัดการดําเนินการจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  IBRA  จะทําการโอนสินท รัพย์

ด้อยคุณภาพมาเพื่อทําการพัฒนาปรับปรุง  โดยได้กําหนดถึงหลักเกณฑ์ของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่

สามารถรับโอนไว้  คือ  สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ IBRA  สามารถรับซื้อ  รับโอน  ได้  เพื่อจะมาปรับ

โครงสร้างหนี้  ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างทั้งหมดของ  หรื อจะเป็นของธนาคารที่

ได้รับการโอนมาจาก Bank  Indonesia  และ / หรือสาขาของธนาคารดังกล่าว  รวมถึงทรัพย์สินที่มี

รูปร่างและไม่มีรูปร่างทั้งหมดที่เป็นของหรือจะเป็นของ  หรือที่ถูกโอนมายัง  IBRA  หรือทรัพย์สิน

ที่มีรูปร่างทั้งหมดที่เป็นของหรือจะเป็นของลูกหนี้ 

 เมื่อ  IBRA  รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาแล้ว  IBRA  ต้องนํามาบริหารโดย  IBRA  

มีอํานาจดังนี้ 

4.1 ทําการโอนหรือขายสินทรัพย์และหนี้ต่าง ๆ  ของลูกหนี้หรือของธนาคารที่ถูก

โอน  หรือที่ได้รับการโอนให้แก่บุคคลโดยทั่วไปได้  ซึ่งราคาขายของสินทรัพย์  หรือหนี้ดังกล่าว

ต้องมีราคาต่ํากว่าราคาที่ปรากฏในบัญชี  (Book  Value) 

4.2 รับช่วงหรือซื้อสินทรัพย์หรือหนี้ต่าง ๆ  ไว้เอง 

4.3 ให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแต่เพียงบางส่วนในการปรับปรุงโครงสร้าง

หนี้ของธนาคารที่ถูกโอนมา หรือการบริหารสินทรัพย์ซึ่งการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว IBRA  

สามารถยกเลิกเมื่อใดก็ได้ 

 5.  วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ  IBRA 

 IBRA สามารถดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารที่ได้รับการโอนมาจาก  

Bank  Indonesia  เมื่อ  Bank  Indonesia  ทําการโอนธนาคารมายัง  IBRA  เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ  
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รวมถึงกรรมการของกรรมการจะถูกโอนมาภายหลังจาก นั้นไม่เกิน  30  วัน  นับแต่วันที่  Bank  

Indonesia  โอนธนาคารดังกล่าวมายัง  IBRA  จะทําการตรวจสอบบัญชีข้อมูลสินทรัพย์  และหนี้

ต่าง ๆ  ของธนาคารโดย  IBRA  มีอํานาจดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1)  เรียกให้ธนาคารโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของธนาคารไปยัง  

IBRA  ในราคาที่ปรากฏในบัญชีของธนาคารหรือราคาอื่น  และ / หรือแก่คู่สัญญาอื่นในราคาตลาด 

2)  เรียกให้ธนาคารยื่นแผนในการปรับปรุงคุณภาพของสินทรัพย์  การชําระบัญชี

โครงสร้างเงินทุน  และการจัดการบริหารแก่ IBRA 

3)  กําหนดจํานวนเงินที่ต้องการเพิ่มทุน  เพื่อมิให้ธนาคา รต้องล้มละลายซึ่งอาจเป็น

จํานวนที่เท่ากับ / หรือมากกว่าที่  Bank  Indonesia  กําหนดก็ได้ 

4)  ดําเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแต่บางส่วน  (Provisional  Capital  

Participation)  แก่ธนาคาร 

5)  โอนการจัดการบริหารงานของธนาคารทั้งหมดหรือแค่บางส่วนแก่คู่สัญญาอื่น ๆ  

โดยทําเป็นสัญญาแต่งต้ังหรือสัญญาการดําเนินงานก็ได้  

6)  เรียกให้ธนาคารจัดทํารายงานการประเมินผลการพัฒนาระบบการดําเนินการของ

ธนาคาร 

7)  ทําการควบหรือรวมกิจการกับธนาคารอ่ืน ๆ  เป็นต้น  
 

 อย่างไรก็ตาม  เมื่อ  IBRA  ทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ธนาคารดังกล่าวเสร็จ

สิ้นแล้ว  IBRA  ต้องทําการโอนธนาคารดังกล่าวกลับคืนให้  Bank  Indonesia   

 6.  การยุบเลิกของ  IBRA 

 สํานักงานบริหารสินทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย  หรือ  IBRA  นั้น อยู่ภายใต้การ

ควบคุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  โดยต้องทํารายงานการเงินและผลการดําเนินงานต่ อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และสําเนาถึงคณะกรรมการตรวจสอบทางการเงิน  Financial  

Sector  Action  Committee  ทุก ๆ  6  เดือน  โดยมีกําหนดระยะเวลาเลิก  IBRA  เป็นระยะเวลา  5  

ปีนับแต่วันที่ประกาศฉบับที่  17/1999  มีผลบังคับใช้  และเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  รัฐจะ

ประกาศถึงการสิ้นสุด / ถูกยกเลิก  สินทรัพย์ทั้งหมดของ  IBRA  จะกลายเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
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 2.4.3.3  ประเทศมาเลเซีย25 

 ในปี  ค .ศ.199826 ประเทศมาเลเซียได้จัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพย์ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า  

Pengursan  Danaharta  Nasionl  Berhad  (Danaharta)13  มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพื่อแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน  ดังมีสาระสําคัญ

ดังนี้ 

 1.  วัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง  Danaharta   

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ของประเทศมาเลเซียได้ถูกจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใน  

การจัดต้ังดังนี้ 

1. ช่วยเหลือสถาบันการเงินในการจําหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  

2. ช่วยเหลือและส่งเสริมภาคธุรกิจโดยเฉพาะกิจการที่ประสบปัญหาภาวะทางการเงิน  

และ 

3. ส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ระบบ

การเงิน 

 ในการดําเนินการเพื่อบ รรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น  Danaharta  จะดําเนินการโดยวิธีการ

รูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งรวมทั้งรับโอนและการจัดการสินทรัพย์  และหนี้สิน  ให้การสนับสนุนทาง

การเงิน  และการจําหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์  และหนี้สินที่ได้รับโอนมา  ดังนั้น  Danaharta  Act  จึง

ได้กําหนดอํานาจในการดําเนินการไว ้

 นอกจากอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ  ทั่วไปตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิและ

ข้อบังคับและตามกฎหมาย  Danaharta  ยังมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

1. ดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

2. รับโอนหรือได้มาซึ่งสินทรัพย์และหนี้สิน โดยวิธีการหรือรูปแบบใด ๆ   

3. จัดการ  บริหาร  ให้การสนับสนุนทางการเงิน รวมทั้งจําหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์หรือ 

หนี้สินที่ได้รับมา 

                                                           
25 แหล่งเดิม. หน้า 128. 
26 Online” (2010, มีนาคม). Malasia’s National Management Company Available URL. สืบค้นเมื่อ 

5 มีนาคม 2005 , จาก http://www.danaharta.com.ny/kgibg.html 
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4. กระทําการอ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องกับอํานาจที่  Danaharta  มีอยู่หรือจําเป็นเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ของ  Danaharta   

 2.  การจัดตั้งของ  Danaharta   

 บริษัทบริหา รสินทรัพย์ของประเทศมาเลเซียนี้  มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท  

(Corporation)  ซึ่งจัดต้ังภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท ค .ศ.1965 (The Companies Act 1965)  และมี

อํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังคือ The Pengurusan Danaharta  Nasional  

Berhad Act 1998 โดยทุนในการจัดต้ัง Danaharta กระทรวงการคลังเข้าซื้อและถือหุ้นทั้งหมด  ซึ่ง

การถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังนี้มีลักษณะเดียวกับ บริษัทโฮลดิ้ง คือกระทรวงการคลังที่มีสิทธิ

และอํานาจในฐานะผู้ถือหุ้นของ Danaharta ตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ 

Danaharta เท่านั้น นอกจากนี้ Danaharta ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในรูปของการค้ํา

ประกัน โดยรัฐบาลจะออกหนังสือค้ําประกันตาม Section 14 ของ Financial Procedure Act 1957 

 3.  การบริหารงานของ  Danaharta 

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย  หรือ  Danaharta  นั้น ทําการบริหารงาน

โดยมีคณะกรรมการ  ที่มาจากการแต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 9 คน ประกอบด้วย  

ประธาน (Non – executive  Chairman) 1 คน กรรมการผู้จัดการ (Managing  Director) 1 คน  

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐบาลกลาง 2 คน ตัวแทนจากภาคเอกชน 3 คน ตัวแทนจากชุมชนที่

ดูแลด้านงานระหว่างประเทศ (International Community) 2 คน 

 คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบ  ด้านนโยบายและการบริหารกิจการ

ภายในและธุรกิจของ Danaharta นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีอํานาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ

บริคณห์สนธิ และข้อบังคับของ Danaharta คณะกรรมการน้ีจะทําการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ขึ้น โดยมีกรรมการผู้จัดการดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) ของ Danaharta  

และดูแลด้านการบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจแต่งตั้ง

กรรมการคนใด ๆ ให้ดําเนินการตามที่จําเป็ นหรือเห็นสมควรเพื่อให้การดําเนินงานของ Danaharta  

บรรลุวัตถุประสงค์ 
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 หน้าที่หลักของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ Danaharta นี้ก็คือการช่วยเหลือสถาบันการเงิน

ในการจําหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ดังนั้นการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจึงเป็นเร่ือง

สําคัญที่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 

 4.  หลักเกณฑ์การดําเนินการจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ Danaharta   

 ในการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  Danaharta  ได้กําหนดประเภทของทรัพย์สินและ

วิธีการโอนไว้ คือ 

 4.1  ประเภทของทรัพย์สินที่  Danaharta   สามารถรับซื้อหรือรับโอนได้คือ  

1) สินเชื่อ  (Cradit  Facility)  หรือการให้เงินกู้ประเภทต่าง ๆ  และในรูปแบบ 

ใดๆที่ได้ทําหรือเกิดขึ้น ตามหลักการธนาคารของศาสนาอิสลาม (Islamic Banking Concepts)/การ

ค้ําประกันหน้ีของบุคคลใดๆ / การกระทําหรือธุรกรรมที่ธนาคารกลางแห่งมาเลเซียอาจประกาศ

กําหนดให้ถือเป็นสินเชื่อ (Cradit Facility) ตาม Banking and Financial Institution Act  1989 

2) ทรัพย์สิน  (Property)  ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 

3) ธุรกิจต่าง ๆ   

4) กิจการต่าง ๆ   

5) สิทธิ  ประโยชน์ และหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์

ประเภทต่าง ๆ  ที่กล่าวข้างต้น 

 4.2  วิธีการโอนสินทรัพย์ของ  Danaharta 

 ปกติการรับโอนเข้าถือ  หรือซื้อสินทรัพย์จากผู้โอน หรือผู้ขายจะขึ้นอยู่กับความสมัคร

ใจของ  Danaharta กับผู้โอนหรือผู้ขายสินทรัพย์  อย่างไรก็ตาม  การรับดอน เข้าถือ หรือซื้อขาย

สินทรัพย์จากผู้โอนหรือผู้ขายบางประเภท ได้แก่ นา ยหน้า ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาการลงทุน  

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  เคลียร่ิงเฮาส์  ฯลฯ  ซึ่งมีกฎหมายกําหนดโดยเฉพาะ จะต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการหลักทรัพย์  (Securities  Commission)  ก่อน 

 ในการรับโอนหรือซื้อสินทรัพย์  Danaharta จะออกเอกสารใบรับรอง  (Vesting  

Certificate)  ประทับตราของ  Danaharta  ซึ่งเอกสารใบรับรองดังกล่าวถือเป็นหลักฐานว่า  

Danaharta  ได้เข้าหรือรับโอนสินทรัพย์นับแต่วันที่เข้าถือหรือรับโอน  (Vesting  Date)  ที่ระบุไว้ใน

เอกสารใบรับรอง  และสามารถใช้ยืนยันกับบุคคลใด ๆ ได้  เมื่อ  Danaharta  รับโอนหรือเข้าถือ
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สินทรัพย์แล้ว  ผู้ขายหรือผู้โอนสินทรัพย์จะได้รับการปลดหนี้หรือหน้าที่ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์  ซึ่งได้

เปิดเผยหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ  Danaharta  ก่อนวันที่  Danaharta  จะเข้าถือสินทรัพย์  

(Disclosed  Obligations)  และ  Danaharta  จะได้รับโอนสิทธิ  (รวมทั้งสิทธิในหลักประกัน )  และ

หน้าที่ที่ได้มีการเปิดเผย  ซึ่งผู้ขายหรือผู้โอนสินทรัพย์ที่มีอยู่ตามกฎหมาย  เอกสาร  สัญญา  หรือ

คําสั่งใด ๆ  ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ที่ได้รับโอนหรือซื้อมา 

 นอกจากนี้การที่  Danaharta  ได้รับโอน  หรือซื้ อสินทรัพย์จะไม่มีผลทําให้  Danaharta  

ผู้โอนหรือผู้ขายสินทรัพย์  หรือบุคคลใด ๆ  ตกเป็นผู้ผิดหรือละเมิดสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ  หรือ

ทําให้บุคคลใด ๆ  มีสิทธิยกเลิกหรือแก้ไขข้อสัญญาหรือข้อตกลง  หรือทําให้หน้ีที่เกี่ยวกับ

สินทรัพย์ถึงกําหนดชําระโดยพลัน  หรือสามารถบังคั บการปฏิบัติการชําระหนี้แตกต่างไปจากสิทธิ

บุคคลดังกล่าวมีอยู่เดิม  หรือทําให้  Danaharta  ผู้โอนหรือผู้ขายสินทรัพย์หรือบุคคลใด ๆผิด

กฎหมายหรือสัญญาที่จํากัดหรือห้ามขาย  จําหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์  หรือเปิดเผยข้อมูล  หรือทําให้

ผู้ค้ําประกันได้รับการปลดหนี้  หรือเป็นก ารยกเลิกหรือทําให้สัญญาหรือหลักประกันใดๆ สิ้นผล  

หรือเป็นการยกเลิก  เลิก  หรือ  เปลี่ยนแปลงสิทธิ  สิทธิประโยชน์  ลําดับแห่งสิทธิ  หรือข้อยกเว้น

ใด ๆ  ที่ผู้โอนหรือผู้ขายมีอยู่ ซึ่ง Danaharta ได้รับโอนหรือเข้าถือสินทรัพย์ 

 ในกรณีที่ Danaharta ได้ดําเนินหรือถูกดํา เนินกระบวนพิจารณาหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับ

สินทรัพย์ที่ Danaharta ได้รับโอนหรือเข้าถือบุคคลใด ๆ  ไม่มีสิทธิจะยกต่อสู้ หรือใช้สิทธิที่มีอยู่ต่อ

ผู้โอนสินทรัพย์หรือบุคคลใดๆ ในเร่ืองต่อไปนี้ต่อ Danaharta  

1) ข้อต่อสู้เกี่ยวกับสิทธิในการหักลบกลบหนี้หรือฟ้องแย้ง 

2) ข้อต่อสู้เกี่ยวกับส่วนได้เสียที่บุคคลใด ๆ เคยมีอยู่เกี่ยวกับสินทรัพย์ 

3) ข้อต่อสู้เกี่ยวกับการฉ้อโกง กลฉ้อฉล ความไม่สมัครใจ หรือ การสําคัญผิด 

4) ข้อต่อสู้เกี่ยวกับความพลายในข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง 

5) ข้อต่อสู้เกี่ยวกับการผิดกฎหมายหรือไม่มีผลทางกฎหมาย  หรือไม่มีผลทางกฎหมา ย

ของสินทรัพย์  หรือสัญญาใด ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ 

6) ข้อต่อสู้เกี่ยวกับเร่ืองการไม่พิจารณาไตร่ตรองไม่ว่าทั้งหมดบางส่วน 

7) ข้อต่อสู้เกี่ยวกับความเข้าใจเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ

ความสามารถของผู้ลงนามในเอกสารหรือสัญญา 
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8) ข้อต่อสู้เกี่ยวกับข้อ ผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องของเอกสารแสดงข้อมูล

รายละเอียดของหนี้เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ออกโดยผู้โอนหรือผู้ขายสินทรัพย์  หรือบุคคลอ่ืน เว้นแต่ 

ข้อต่อสู้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะได้เปิดเผย หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ  Danaharta   ก่อน

วันที่  Danaharta  จะรับโอนหรือเข้าถือสินทรัพย์  (Disclosed  Claim) 

 ทั้งนี้บุคคลซึ่งไม่อาจยกข้อต่อสู้หรือใช้สิทธิเรียกร้องต่อ Danaharta ดังกล่าวข้างต้น  

จะต้องไปดําเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย หรือผู้โอนสินทรัพย์เองโดยตรง นอกจากนี้ มีการ

กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและค่าธรรมเนียมเฉพาะเกี่ยวกับการรับโอนหรือเข้าถือสินทรัพย์ประเภท

ที่ดินและสิทธิที่เกี่ยวกับที่ดินเพิ่มเติม โดยจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ / รัฐที่ที่ดินต้ังอยู่ในเขต

ด้วย 

 5.  การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ Danaharta  

ในการจัดการสินทรัพย์หรือหนี้สิน จะมีการต้ังคณะกรรมการตร วจสอบดูแล(Oversight  

committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงการคลังธนาคารกลางแห่งมาเลเซีย และ

คณะกรรมการหลักทรัพย์อย่างละ 1 คน เพื่อทําหนาที่หลัก คือ   

 1.  อนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารพิเศษ  (Specail  Administration) 

 2. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน  (Financial  Advisor) 

 3. อนุมัติข้อเสนอแนะและคําปรึกษาของ Danaharta เกี่ยวกับการขยายเวลาหรือการยก 

เลิกการพักชําระหนี้  (Moratorium) 

 4. อนุมัติข้อเสนอแนะและคําปรึกษาของ Danaharta เกี่ยวกับการยกเลิกการแต่งต้ังผู้ 

บริหารพิเศษ 

 คําชี้ขาดหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการการตรวจสอบดูและถือเป็นที่สุด และมีผล

ผูกพัน  และไม่อยู่ภายใต้การพิจารณาหรือเพิกถอนของศาล 

 เพื่อความชัดเจนในการจัดการและบริหารสินทรัพย์ที่ Danaharta ได้รับโอนหรือเข้าถือ  

มีการกําหนดนิยามของ  “บุคคลที่ได้รับผลกระทบ ”  (Affected  Person) ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ที่  

Danaharta ได้รับดอน ซื้อ หรือเข้าถือโดยให้มีความหมายดังนี้ 

  “บุคคลที่ได้รับผลกระทบ ”  หมายถึง  บริษัทใด ๆ  ซึ่งมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบ

ภายใต้สินเชื่อใด ๆ ต่อ  Danaharta  หรือบริษัทลูกของ Danaharta (“บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
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ชั้นต้น”  หรือ  Primary Affected  Person)  ซึ่งถือเป็นลูกหนี้ชั้นต้นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ Danaharta   

ได้รับโอน  ซื้อ  หรือเข้าถือ  รวมถึงบริษัทลูกของบุคคลที่ได้รับผลกระทบชั้นต้น  และบริษัทใด ๆ  

ที่ได้ให้หลักประกันความรับผิดหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ของบุคคลใด ๆต่อ Danaharta หรือบริษัท

ลูกของ Danaharta   และบริษัทใด ๆ ซึ่งหุ้นทุนในบริษัทอย่างน้อย ร้อยละ 2 ได้ถูกจํานําหรือให้ไว้

เป็นหลักประกันความรับผิดหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ของบุคคลใด ๆ ต่อ Danaharta  หรือบริษัท

ลูกของ  Danaharta    

 หลักจากที่ Danaharta  ได้รับโอนหรือเข้าถือสินทรั พย์คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเสียง

ข้างมากของบุคคล  ที่ได้รับผลกระทบอาจขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบดูแล โดยผ่านทาง   

Danaharta หรือ Danaharta อาจขอร้อง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบดูแลเพื่อให้มีการแต่งต้ัง

ผู้บริหารพิเศษของบุคคล  ที่ได้รับผลกระทบหากเห็นว่าบุคคลที่ได้รับผลกร ะทบ ไม่สามารถหรือมี

ความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถชําระหนี้สินของตน  หรือไม่สามารถหรือมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่

สามารถปฏิบัติการชําระหนี้  หรือข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหน้ีทั้งหลายของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ 

 เมื่อ  Danaharta  เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบดูแล  ไม่ว่าเน่ืองจากได้รับการขอร้อง

จากบุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือเห็นสมควรเอง  ให้แต่งตั้งผู้บริหารพิเศษเป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบดูแล  นอกจากนี้หาก   Danaharta   เห็นสมควรและคณะกรรมการตรวจสอบพิเศษดูแล

อนุมัติ   Danaharta   อาจแต่งตั้งผู้บริหารพิเศษ  หรือแต่งตั้ง  ผู้บริหารพิเศษคนใหม่   เพื่อทําหน้าที่

แทนผู้บริหารพิเศษคนเดิมได้ 

6.  วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ของ   Danaharta    

หลังจากที่ได้รับการแต่งต้ัง  ผู้บริหารพิเศษจะต้องเตรียมการดําเนินการเพื่อจัดการ และ

บริหารบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 

1. จัดเตรียมแล ะเสนอแผนการจัดการและบริหารบุคคลที่ได้รับผลกระทบต่อ   

Danaharta 

2.  เมื่อได้รับข้อเสนอแผน Danaharta จะพิจารณาแผน โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่ง 

Danaharta แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นที่ปรึกษา และให้คําเสนอแนะ  ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงิน

จะต้องจัดทํารายการ (Report) เกี่ยวกับความเหมาะสมของแผน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ

เจ้าหนี้ทั้งหลาย และผู้ถือหุ้นของบุคคลที่ได้รับผลกระทบเพื่อเสนอต่อ Danaharta  
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3.  หลังจาก Danaharta พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอแผนของผู้บริหารพิเศษแล้ว   

Danaharta จะต้องส่งข้อเสนอแผน และรายงานของที่ปรึกษาทางก ารเงิน ให้แก่บุคคลที่ได้รับ

ผลกระทบและเจ้าหนี้มีประกันพิจารณา รวมทั้งส่งหนังสือเรียกประชุมถึงเจ้าหนี้มีประกันของ

บุคคลที่ได้รับผลกระทบล่วงหน้า เพื่อประชุมเจ้าหนี้มีประกันในการอนุมัติหรือปฏิเสธข้อเสนอ

แผนที่ผู้บริหารพิเศษจัดทําขึ้น 

4.  ในกรณีที่เสียงข้างมากของเ จ้าหน้ีมีประกันเจ้าประชุมเจ้าหนี้ลงมติอนุมัติข้อเสนอ

แผน  ข้อเสนอแผนดังกล่าวจะใช้เป็นแผนในการจัดการและบริหารบุคคลที่ได้รับผลกระทบต่อไป 

โดยแผนดังกล่าวจะมีผลผูกพันบุคคลที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้นของบุคคลที่

ได้รับผลกระทบ    

ในการดําเนินการตามแผน   ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้ีมีประกัน  

บริหารพิเศษมีอํานาจจัดการบริหารบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยวิธีการต่าง ๆ  ตามที่ระบุไว้ในแผน  

ซึ่งรวม ทั้งวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  คือ 

วิธีที่ 1  เจรจาและประนีประนอมหนี้ระหว่างบุคคลที่ได้รับผลกระทบกับเจ้าหนี้ทั้งหมด

หรือบางราย  ผู้ถือหุ้นของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และลูกหนี้ของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ 

วิธีที่ 2  เพิ่มทุน ลดทุน หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบุคคลที่ได้รับผล 

กระทบ 

 วิธีที่ 3  ขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ 

 วิธีที่ 4  โอนหุ้น  สินทรัพย์  หนี้สิน  หน้าที่  และความรับผิดทุกประเภท  หรือประเภท 

ใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบุคคลหรือบริษัทอื่น 

 วิธีที่ 5  ฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีที่เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ระหว่าง  

กระบวนการพิจารณา 

 วิธีที่ 6  ชําระบัญชีของบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยไม่จําต้องเลิกกิจการ 

 วิธีที่ 7  ปรับโครงสร้าง ควบคุมกิจการ หรือการทําการอ่ืนๆ  เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับผล 

กระทบตามที่จําเป็น  เพื่อปฏิบัติตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้ีมีประกัน 

 ผู้บริหารพิเศษของบุคคลที่ได้รับกระทบ  จะมีอํานาจขจัดการ และบริหารบุคคลที่ได้รับ

ผลกระทบนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง โดยคณะกรรมการการตรวจสอบดูแล และจะพ้นจากตําแหน่ง
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เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบดูแล โดยคําแนะนําของ Danaharta มีคําสั่งให้ยกเลิกการแต่งตั้งและ / 

หรือถอดถอนจากตําแหน่ง 

 7.  การขายสินทรัพย์ ของ Danaharta27  

 ในการดําเนินการของบริหารสินทรัพย์ Danaharta นั้น การขายสินทรัพย์ก็ถือภารกิจ

หนึ่งที่ Danaharta ต้องกระทําในการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับสถาบันการเงินในการลดภาระหนี้เสียที่

เกิดขึ้น หากลูกหนี้ของสถาบันการเงินนั้นไม่สามารถชําระหนี้ต่อไปได้  โดยพระราชบัญญัติ   

Danaharta ปี ค.ศ.1998 ประกอบด้วยระเบียบข้อบังคับที่ 15 ของพระราชบัญญัติที่ดินแห่งชาติ  ปี  

ค.ศ.1965  (Fifteenth  Schedule,  NLC) ได้ให้อํานาจแก่ Danaharta สามารถทําการจําหน่าย

ทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้ภายในกําหนด หน่ึงเดือน นับแต่วันที่มีจดห มาย

บอกกล่าวการจําหน่ายนั้นไปยังลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์สินนั้นแล้ว โดยการจําหน่ายนี้ต้องเป็นการ

จําหน่ายในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้สาธารณชน  สามารถเข้าทําการเสนอซื้อโดยวิธีการประมูลสู้

ราคาได้ 

 8.  การยุบเลิกของ   Danaharta  

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย ไ ด้กําหนดให้ระยะเวลาเลิก Danaharta   

อยู่ภายใต้อํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หากในเวลาใดๆ  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเห็นว่าการดําเนินการของ Danaharta   

ตามกฎหมายจัดตั้ง Danaharta ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังมีอํานาจ

สั่งให้คณะกรรมการของ Danaharta เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชําระบัญชีและเลิกกิจการ Danaharta   

ได้ 

 หลังจากที่คณะกรรมการของ Danaharta มีมติให้เลิกกิจการของ Danaharta   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องตีพิมพ์การยกเลิกกฎหมายจัดตั้ง Danaharta พร้อมทั้งคําสั่ง

ที่เกี่ยวกับผลของการยกเลิก  กฎหมาย  รวมทั้งการโอนทรัพย์สินหรือจัดการใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องและ

จําเป็นในราชกิจจานุเบกษา 

                                                           
27 Online” (2010, 20 มีนาคม). Publications Malasia’s National Management Company Available 

URL. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2007 , จาก http://www.danaharta.com.ny/pubs/index..html 
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 จากการศึกษารายละเอียดของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ  ที่กล่าวมา

ข้างต้นแล้ว  จะพบว่าบรรษัทบริหารสินทรัพย์ส่วนใหญ่ถึงแม้ลักษณะ  หรือสถานะ  ในการจัดต้ังจะ

ไม่เหมือนกัน  แต่วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังนั้นเหมือนกัน  อีกทั้งมีรูปแบบในการดําเนินงานที่

คล้ายกัน  รวมถึงอํานาจในการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็น  หลักประกันนั้นส่วนใหญ่ก็จะกําหนดให้

อํานาจแก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์สามารถดําเนินการจําหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านองค์กรทางศาล  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  ปัญหาแห่งนี้ที่บรรษัทบริหารสินทรัพย์รับเข้ามาดําเนินการจัดการน้ันเป็น

ปัญหาที่จะต้องมีการเร่งรัดแก้ไข  เพื่อให้ภาระแห่งนี้นั้นสิ้นสุดโดยเร็วที่สุด  การบังคับชําระหนี้เอา

จากหลักประกันไม่ว่าจะเป็นสัญญาจํา นอง หรือสัญญาจํานํา กฎหมายจึงให้สิทธิแก่บรรษัทบริหาร

สินทรัพย์สามารถทําการจําหน่ายได้โดยลําพัง  แต่อย่างไรก็ตาม  การจําหน่ายนี้กฎหมายได้บังคับ

ให้ทําการขายทอดตลาด  ซึ่งอาจจะเป็นเหตุเพื่อให้ทรัพย์นั้นสามารถจําหน่ายได้เร็วและได้ราคา

สูงสุดอย่างแท้จริง  ดังนั้นจึงทําให้เ ห็นว่ากระบวนการบังคับหลักประกันโดยไม่ต้องผ่านศาลนี้จึง

ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการบังคับชําระหนี้เอาจากหลักประกันโดยไม่ต้องผ่านศาลนี้จึงถือว่าเป็นอีก

วิธีหนึ่งในการบังคับชําระหนี้เอาจากหลักประกันที่นานาประเทศยอมรับเช่นกัน 
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บทที่ 3 

มาตรการเพ่ือบังคับใช้กับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ 

 
 นับจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ .ศ. 2540 ที่ทําให้เกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะปัญหาที่

เกิดกับสถาบันการเงิน คือ การก่อให้เกิด NPLs (NON-PERFORMING LOANs) หรือที่เรียกว่าหนี้

ด้อยคุณภาพ หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจํานวนมากค้างอยูในสถาบันการเงิน ซึ่งหนี้เหล่านี้ 

ส่งผลต่อการดําเนินกิจการของสถาบันการเงินต่าง ๆ มากมาย ทําให้เกิดการขาดสภาพคล่องในการ

ประกอบกิจการเพื่อการพัฒนาทางธุรกิจ สถาบันการเงินเหล่านี้พยายามทุกวิธีทางไม่ว่าจ ะเป็นการ

เพิ่มทุน ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง แต่อย่างไรหน้ีด้อยคุณภาพเหล่านี้ก็ยังเป็นปัญหาภาระอันยิ่งใหญ่ที่

ทําให้การดําเนินกิจการเป็นไปค่อนข้างยาก ดังนั้น สถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุน จึงได้หาทางที่จะแก้ไขโดยการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรั พย์ขึ้น การจัดตั้งบริษัท

บริหารสินทรัพย์ในขณะนั้นมีกฎหมายใช้บังคับอยู่ 2 ฉบับ คือ พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์สถาบันการเงิน พ .ศ.2541 หรือที่เรียกว่า บบส . ดําเนินการโดยรัฐ และพระราชกําหนด

บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ .ศ.2541 ที่ดําเนินการโดยเอกชน บริ ษัทบริหารสินทรัพย์

สถาบันการเงินของรัฐหรือ บบส . นั้นได้ดําเนินกิจการโดยการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นหนี้เสียมาจาก 

ปรส. อันเป็นหนี้เสียของบริษัทเงินทุนที่ทางราชการได้สั่งปิดกิจการไปแล้วมาบริหาร หนี้เหล่านี้ก็

ไม่ก่อให้เกิดผลต่อการลด NPLs  ของสถาบันการเงินในประเทศไปไ ด้มากแต่อย่างใด หน้ี NPLs ก็

ยังคงอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงต่อภาพสินเชื่อโดยรวม และในขณะเดียวกันสถาบันการเงินเอกชน เช่น 

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ที่ยังคงดําเนินกิจการอยู่หลายแห่งก็ได้พยามยามที่จะแก้ปัญหา  NPLs   

ของตน โดยการจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพย์ขึ้นต ามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.

2541 เช่น ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ก็ได้จัดต้ังบริษัท บริหารสินทรัพย์ จันทบุรี จํากัด และ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนบุรี จํากัด   ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน ) ก็ได้จัดต้ังบริษัท 
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บริหารสินทรัพย์จตุจักร จํากัด ธนาคา รกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ก็ได้จัดต้ังบริษัท บริหารสินทรัพย์ 

สุขุมวิท จํากัด ฯลฯ ซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้ก็ได้โอนย้ายหนี้ NPLs  ของตนไปอยู่ที่บริษัทบริหาร

สินทรัพย์ที่ตนจัดต้ังขึ้น ดังนั้น การลด NPLs ของสถาบันการเงินเอกชนเหล่านี้ จึงเป็นการลด NPLs 

ในทางบัญชีเท่ านั้น ไม่ได้หมายความว่า หนี้ด้อยคุณภาพเหล่านี้จะลดลงแต่ประการใด การ

แก้ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพจึงไม่บรรลุผลสําเร็จได้อย่างที่คาดหวังไว้ ผลกระทบของ NPLs ยังคงอยู่

ในสถาบันการเงินตลอดมา ถึงแม้จะมีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ในปีพุทธศักราช 2541 ก็ตาม 

แนวคิดในการ แก้ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพด้วยการจัดต้ัง AMC (Asset Management Company) 

แห่งชาติจึงเกิดขึ้น เพื่อจะผลักภาระหนี้เสียออกจากไปจากสถาบันการเงินอย่างแม้จริง ซึ่งทําให้

สถาบันการเงินนั้นมีความคล่องตัวและสามารถพัฒนาธุรกิจของตนทางด้านอ่ืนได้ยิ่งขึ้น โดยไม่ต้อง

กังวลกับหนี้ด้อยคุณภาพเหล่านี้แต่อย่างใด 

 สําหรับในภูมิภาคเอเชียมีหลายประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน เช่นเดียวกับ

ประเทศไทย เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ประเทศเหล่านี้ก็

ได้จัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ีเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยหน่วยงาน

บริหารสินทรัพย์เหล่านี้ก็มีนโยบายและการดําเนินงานที่ใกล้เคียงกัน ดังรายละเอียดที่จะได้ศึกษา

และวิเคราะห์ เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย และของต่างประเทศในบทนี้ 

เน่ืองจากประเทศเกาหลีใต้ประสพความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาหนี้ด้อย คุณภาพ จึงขอนํา

มาตรการทางกฎหมายของเกาหลีใต้ มาทําการศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งผู้เขียนได้แบ่ง

สาระสําคัญของกฎหมายออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ มาตรการทางกฎหมายของบรรษัทบริหารสินทรัพย์

ไทยมาตรการทางกฎหมายตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 และมาตรการทาง

กฎหมายข องบรรษัทบริหารสินทรัพย์ต่างประเทศ โดยขอศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้

เป็นสําคัญ ซึ่งจะได้วิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

3.1  มาตรการทางกฎหมายของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  
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  การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เป็น

ขั้นตอนที่เกิ ดขึ้นหลังจากที่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  (บสท.) รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมา

จากสถาบันการเงินแล้ว และเป็นขั้นตอนที่ถือว่าเป็นเร่ืองสําคัญที่สุดของพระราชกําหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 ฉบับนี้ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็ว่า

ได้ เน่ืองจากกฎหมายฉบับนี้ได้ให้อํานาจแก่ บสท . สามารถบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้อย่าง

กว้างขวาง โดยสามารถดําเนินการในลักษณะเพื่อให้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจบลงในเวลารวดเร็ว 

กล่าวคือ ถ้า บสท .เห็นว่าลูกหนี้หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ ก็จะไปสู่

กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ หรือสั่งให้ดําเนินการไปตามวิธีการต่าง ๆ หากแก้ไขไม่ได้กฎหมาย

กําหนดมาตรการทางกฎหมายให้กับ บสท .ไว้ 2 ประการ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  

 ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 มาตรา 5328 ได้ให้อํานาจ

แก่ บสท.ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับโอนมาไว้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้ 

(1) การปรับโครงสร้างหนี้ 

(2) การปรับโครงสร้างกิจการ 

(3) การจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

 3.1.1  การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring)  

 การปรับโครงสร้างหนี้เป็นการดําเนินการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือแก้ไขหนี้ที่ 

มีปัญหาโดยใช้กระบวนการที่ บสท .กับลูกหนี้ สมัครใจแก้ไขปัญหาร่วมกันในการดําเนินการชําระ

หนี้ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กําหนดกันขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ บสท .มีโอกาสได้รับชําระหนี้คืนสูงสุด 

หรือได้รับส่วนสูญเสียบางส่วนตํ่าสุด หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินกิจการต่อไป

ของลูกหนี้ โดยเฉพาะลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาการาชําระหนี้เนื่องจากผลกระทบ

จากภาวะเศรษฐกิจ แต่งยังมีแนวโน้มที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้ 29 ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างหนี้เป็น

วิธีการหนึ่งของ บสท .ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือหนี้ NPLs ที่รับโอนมา โดยมี

                                                           
28 พระราชกําหนด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2548 
29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สมาคมนิติศาสตร์. การสัมนาทางวิชาการเรื่องการประนอมหนี้..

ทางเลือกเพื่อทางรอด. กรุงเทพมหานคร : สมาคมนิติศาสตร์ มหวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2541. 
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วัตถุประสงค์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ของประเทศ และให้ลูกหนี้ที่สุจริตอยู่ในฐานะที่จะชําระหนี้ภายในเวลาที่กําหนด และเพื่อให้ลูกหนี้

สามารถดําเนินกิจการเดิมหรือเร่ิมกิจการใหม่ได้ต่อไป โดยไม่ต้องใช้กระบวนการทางศาล 

 3.1.2  วิธีการในการปรับโครงสร้างหนี้ 

 มาตรา 57 วรรคสอง ได้กําหนดวิธีการในการปรับโครงสร้างหนี้และให้อํานาจแก่ บสท .

ในการดําเนินการกับลูกหนี้ ดังนี้ 

 (1)  การผ่อนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้ 

 การยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้นี้ มีลักษณะเป็นการผ่อนปรนเงื่อนไขการ

ชําระหนี้ให้กับลูกหนี้เป็นกรณีพิเศษโดยที่ลูกหนี้ปกติทั่วไปจะไม่มีการได้รับการผ่อนปรนดังกล่าว 

โดยมาตรา 57 วรรคสอง กําหนดให้ บสท.อาจผ่อนปรนการชําระหนี้ให้ลูกหนี้ได้หลายวิธี เช่น การ

ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาที่จ ะคํานวณดอกเบี้ย หรือขยายระยะเวลาการชําระ

หนี้ให้แก่ลูกหนี้ หรือผ่อนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้อย่างอื่นแก่ลูกหนี้ และในกรณีที่เห็นสมควร

เพื่อให้ความเป็นธรรมอย่างทัดเทียมกันและรวดเร็ว อาจผ่อนปรนภาระในการชําระหนี้ไว้เป็นการ

ทั่วไปให้แก่ลูกหนี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้  โดยระยะเวลาและจํานวนเงินที่ชําระหนี้ และการ

พิจารณาปรับลดหน้ีเงินต้น หรือดอกเบี้ยค้างชําระ จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถใน

การชําระหนี้ตามกระแสเงินสดของลูกหนี้ด้วย30 

 อย่างไรก็ตาม กา รลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ตามภาวะตลาด หรือเพื่อรักษา

ความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้า หรือการขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไป โดยมีการตกลงให้มี

ระยะเวลาปลอดหน้ี (Grace Period) โดยลูกหนี้ยังคงจ่ายชําระดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เดิมและ บสท.วิเคราะห์แล้วคาดว่าจะได้รับชําระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนครบถ้วนตามสัญญาการให้

กู้ยืม จะไม่ถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้แต่อย่างใด 

  

 

 (2)  การแปลงหนี้เป็นทุน (Debt-to-Equit Swap) 

                                                           
30 ประกาศคณะกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ

กระบวนการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ. ข้อ 14  และข้อ 16. 
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 การแปลงหนี้เป็นทุนหมายถึง การแปลงหนี้ของลูกหนี้ให้เป็นส่วนทุนในกิจการของ

ลูกหนี้ กล่าวคือหนี้จะกลายสภาพเป็นหุ้นในกิจการ โดยหุ้นจํานวนดังกล่าวจะถือโดยเจ้าหน้ีที่แปลง

หนี้เป็นทุน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่จะต้องชําระให้แก่ บสท . 

โดยให้ บสท .แปลงภาระหนี้เป็นการเข้าไปถือหุ้นของลูกหนี้ ซึ่งทําให้ลูกหนี้ปลดภาระที่จะต้อง

ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยในส่วนน้ัน เพราะ บสท . ได้เปลี่ยนสถานะจากเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้นและ เพื่อ

ความสะดวกในการแปลงหนี้เป็นทุน พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ได้ให้อํานาจ 

บสท.สามารถหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้ ในจํานวนเงินที่ลูกหนี้เป็นหนี้อยู่กับ บสท . เป็นค่าหุ้นได้

ทันที โดยไม่ต้องชําระค่าหุ้นเป็นตัวเงินให้แก่ลูกหนี้  

 สําหรับเงื่อนไขการพิจารณาปรับโค รงสร้างหนี้โดยวิธีการแปลงหนี้เป็นทุนนั้น บสท .

จะพิจารณาแปลงหนี้เป็นทุนก็ต่อเมื่อลูกหนี้ได้ทําการลดทุนเพื่อรับรู้ส่วนขาดทุนสะสมเรียบร้อย

แล้วเท่านั้น และ บสท.จะต้องได้สิทธิถือหุ้นหลังแปลงหนี้เป็นทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า

ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว และ การแปลงหนี้เป็นทุนจะแปลงได้ในราคาที่ไม่เกินราคาตาม

มูลค่าทางธุรกิจ (Book Value) ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวจะต้องไม่เกินมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) อีกด้วย 

นอกจากนี้ บสท.ยังสามารถจําหน่ายหุ้นดังกล่าวคืนให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค้ําประกัน ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในหรือ

นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้31 

 (3)  การรับโอนทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องเพื่อชําระหนี้  

 การรับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี้เป็นการปรับปรุง

โครงสร้างหนี้วิธีหนึ่งที่ช่วยให้ บสท .ได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้ โดยการตีราคาทรัพย์สินที่เป็น

หลักประกันเพื่ อโอนชําระหนี้ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ บสท .เร่ือง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เร่ืองการตีราคาทรัพย์สินโอนชําระหนี้ ซึ่งกําหนดว่า บสท .จะรับตี

ราคาทรัพย์สินโอนชําระหนี้ในราคาเท่ากับยอดหน้ีคงค้างและจะไม่พิจารณาคืนส่วนเกินของมูลค่า

ให้แก่ผู้ที่นําท รัพย์สินมาตีราคาโอนชําระหนี้ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่ายอดหน้ีคง

ค้างของลูกหนี้ นอกจากนี้ประกาศดังกล่าวยังกําหนดประเภททรัพย์สินที่จะสามารถนํามาตีราคา

โอนชําระหนี้ได้ ซึ่งได้แก่ทรัพย์สินประเภทเงินสดหรือเงินฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หลักทรัพย์ทั้งที่

                                                           
31 ประกาศคณะกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ

กระบวนการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ. ข้อ 24. 
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มีและไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ 

เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ต๋ัวเงินคลัง เป็นต้น และตราสารหนี้ที่ออกโดย

ภาคเอกชน เช่นหุ้นกู้ เป็นต้น แต่หากในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะโอนไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประ กัน

แห่งหน้ีรายนั้น การโอนเพื่อชําระหนี้ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งลูกหนี้และเจ้าของทรัพย์สิน

นั้นก่อน และทรัพย์สินนั้น ๆ จะต้องปราศจากภาระผูกพันใด ๆ และเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง

หรือเปลี่ยนมือได้32 

 นอกจากกรณีการรับโอนทรัพย์ชําระหนี้แล้ว บสท.ยังพิจารณากําหนดเงื่อนไขให้ลูกหนี้

จําหน่ายทรัพย์สินเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ได้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว อาจจะ

เป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ปราศจากภาระผูกพันก็ได้ แต่ทรัพย์สิน

เหล่านั้นต้องไม่เป็นทรัพย์สินหลักทางธุรกิจ (Core Asset) การจําหน่ายนั้นต้องได้รับความยินยอม

จากคณะกรรมการบริหารด้วย33 

 การรับโอนทรัพย์หรือจําหน่ายทรัพย์เพื่อชําระหนี้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้  จะถือว่า

เป็นการชําระหนี้ในส่วนของต้นเงินและดอกเบี้ยค้างชําระตามลําดับ และจะส่งผลให้ลูกหนี้กับผู้ค้ํา

ประกันหลุดพ้นจากความรับผิดจากหนี้รายนั้นทันที 

 (4)  การรับโอนหุ้นหรือซื้อหุ้นเพิ่มทุนของลูกหนี้ 

 การรับโอนหุ้นหรือซื้อหุ้นเพิ่มทุนของลูกหนี้น้ี  จะต้องกระทําเพื่อประโยชน์ในการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เท่านั้น เนื่องจาก บสท .ไม่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกิจการของลูกหนี้ 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกา รที่ลูกหนี้จะได้มีเม็ดเงินใหม่เพื่อนํามาปรับปรุง หรือขยายกิจการ ที่จะทํา

ให้ลูกหนี้มีรายได้มากขึ้น และสามารถนําเงินมาชําระหนี้คืน บสท .ในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้ ทั้งนี้ตาม

มาตรา 53 วรรคสอง แห่ง พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย บัญญัติให้อํานาจ บสท .สา

มารถดําเนินการใ ห้ลูกหนี้เพิ่มทุนได้โดยไม่ต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถโอน

หรือขายหุ้นให้แก่ บสท . ได้ โดยไม่ต้องขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน ซึ่งเป็นการยกเว้นการที่ต้อง

                                                           
32 ประกาศคณะกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ

กระบวนการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ. ข้อ 20. 
33 ประกาศคณะกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ

กระบวนการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ. ข้อ 23. 
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ดําเนินการตามหลักกฎหมายมาตรา 1220 และมาตรา 1222 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

และมาตรา 137 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 

 การที่ บสท .รับโอน หรือซื้อหุ้นเพิ่มทุนของลูกหนี้ดังกล่าว ในกรณีที่มีกฎหมายหรือ

ข้อบังคับกําหนดว่าต้องได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น หรือต้องแจ้ง

ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ทราบก่ อนนี้ บสท .สามารถดําเนินการได้ทันที โด ยไม่ต้อง

ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎ หมายดังกล่าว เน่ืองจากมาตรา 57 วรรคสาม แห่งพระราชกําหนด

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ให้ถือว่าความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของ บสท . เป็นการ

อนุมัติให้ความเห็นชอบหรือรับทราบ หรือเป็นมติพิเศษของที่ ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับที่กําหนดไว้ดังกล่าวแล้ว และหากการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างลูกหนี้กับ 

บสท. เป็นเหตุให้เจ้าหน้ีรายอ่ืนเสียเปรียบ เจ้าหน้ีรายนั้น ๆ ไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนการกระทําที่

ทําให้เจ้าหน้ีรายอ่ืนเสียเปรียบ ซึ่งเป็นการย กเว้นมาตรา 237 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์34 

 (5)  มาตรการอ่ืนใดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 นอกจากวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้ง 4 วิธีตามที่กําหนดไว้แล้ว กฎหมายยังให้

อํานาจคณะกรรมการ บสท . ในการใช้มาตรการ หรือวิธีการอ่ืนในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ

ลูกห นี้ตามวิธีการที่คณะกรรมการ บสท .เห็นสมควรอีกด้วย โดยการพิจารณาแนวทางจะต้อง

พิจารณาจากอัตราที่ได้รับชําระคืน (Recovery Rate) ตามการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องมีค่าสูงกว่า

การบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และต้องมีการกําหนดระยะเวลาการปรับโครงสร้างหนี้ที่

เหมาะสม และมีการระบุถึงข้อกําหนดในการหลุดพ้นจากหนี้ และภาระค้ําประกันของลูกหนี้และผู้

ค้ําประกันอีกด้วย 

 ในการดําเนินการ ปรับโครงสร้างหนี้ตามวิธีการต่าง ๆทั้ง  5 วิธีการข้างต้นนั้น 

คณะกรรมการ บสท . จะกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ บสท .ปฏิบัติก็ได้ ซึ่ง บสท .

จะต้องมีหลั กการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้พนักงานหรือ

                                                           
34 สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ,์ “อํานาจทางกฎหมายในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย”, บทบัณฑิตย ์57 (ตุลาคม-ธันวาคม 2547) : 38. 
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เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ความ

เป็นธรรมแก่ลูกหนี้ทุกรายเท่าเทียมกันมากที่สุด35 

  3.1.3  ผลของการปรับโครงสร้างหนี้ 

 กฎหมายใน ส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้ ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย ผลของปรับโครงสร้างหนี้ บางกรณีอาจทําให้ทั้งลูกหนี้และผู้ค้ําประกันหลุดพ้นจาก

หนี้ บางกรณีหลุดพ้นเฉพาะผู้ค้ําประกัน และในบางกรณีอาจจะต้องใช้กระบวนการทางศาลต่อไป 

 เมื่อลูกหนี้ ผู้บริหารของลูกหนี้  และผู้ค้ําประกัน ได้ให้ความร่วมมือกับบสท . ในการ

ปรับโครงสร้างหนี้ และได้มีการชําระหนี้ตามที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้วทั้งหมด ให้ลูกหนี้และผู้

ค้ําประกันเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้นั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 58 ที่กําหนดว่า เมื่อดําเนินการปรับ

โครงสร้างหนี้แล้ว ให้ลูกหนี้หรือผู้ ค้ําประกันที่ได้ชําระหนี้ตามการปรับโครงสร้างหนี้ที่กําหนดไว้

ทั้งหมดแล้วหลุดพ้นจากหนี้ และหนี้นั้นก็เป็นอันยุติ ยกตัวอย่างเช่น บสท.ได้กําหนดเงื่อนไขในการ

ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้และผู้ประกันโดยการลดเงินต้น ดอกเบี้ยค้าง และอัตราดอกเบี้ย

ปัจจุบัน พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปเป็น 7 ปี ปรากฏว่าลูกหนี้สามารถชําระหนี้ได้

ตามกําหนดเวลาทุกเดือนโดยไม่มีการผิดนัดแม้แต่งวดเดียว เมื่อลูกหนี้ได้ชําระหนี้ทั้งหมดครบ 7 ปี

แล้ว ดังนี้ ลูกหนี้และผู้ค้ําประกันหลุดพ้นจากหนี้ 

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้หรือผู้ค้ําประกันไม่ให้ความร่วมมือกับ บสท. ในการปรับ

โครงสร้างตามที่ บสท .สั่ง โดยที่ลูกหนี้หรือผู้ประกันอยู่ในฐานะที่จะดําเนินการได้หรือลูกหนี้หรือ

ผู้ค้ําประกันยักย้ายถ่ายเท หรือปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินของตน มาตรา 58 วรรคท้ายให้อํานาจแก่ 

บสท . ในการยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อสั่งพิทักษ์ทรั พย์เด็ดขาดลูกหนี้หรือผู้ค้ําประกันโดยไม่ต้อง

ดําเนินการไต่สวน และให้ศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดดําเนินตามกฎหมายว่าด้วย

ล้มละลายต่อไป 

  มาตรการทางกฎหมายของ บสท .ที่พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.

2544 ได้บัญญัติอํานาจพิเศษไว้ มีดังนี้ คือ 

 

 

                                                           
35 มานิต วิทยาเต็ม, คําอธิบายกฎหมายบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, หน้า 51. 
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3.2  การใช้มาตรการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

 ในการฟ้องหรือร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ .ศ.2483 กับ

การดําเนินการยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ ตามพระราชกําหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 จุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในผลเหมื อนกัน กล่าวคือ เพื่อให้

ศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่มูลเหตุและหลักเกณฑ์ในการฟ้องหรือร้องขอมีกําหมายบัญญัติ

ไว้แตกต่างกัน เจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายทั้งสองฉบับ เพื่อให้มีผลบังคับย่อมไม่เหมือนกัน 

ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย  พ.ศ.2483 และหลักกฎหมายพระ

ราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 เฉพาะในประเด็นมูลเหตุและหลักเกณฑ์ในการ

ฟ้องหรือร้องขอ และการพิจารณาของศาล เพื่อการศึกษา ดังนี้ 

 3.2.1  หลักกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  

 3.2.1.1  ระบบล้มละลาย  (bankruptcy  system)  เป็นการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้

และจัดการแบ่งปันด้วยความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย (pari passu) 

 คําว่า “ล้มละลาย” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2524 ได้ให้ความหมายไว้

ว่า หมายถึงสิ้นเนื้อประดาตัว , หมดทรัพย์สมบัติของตัว , มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทรัพย์สมบัติตก อยู่ใน

ความควบคุมของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว กฎหมายล้มละลายก็คือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อจัดการชําระ

สะสางหนี้สิน หรือหนี้เงินของบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นเอง การฟ้องคดีล้มละลายซึ่งเป็น

กฎหมายที่มีลักษณะพิเศษครอบคลุมทั้งเหตุแห่งการฟ้อง ร วมทั้งระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ฟ้อง การพิจารณาและการพิพากษาคดี เว้นแต่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกําหนดดังกล่าว กฎห มายจึงให้

นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎ หมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามมาตรา 14 

แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 

 การฟ้องคดีล้มละลายนั้น เจ้าหน้ีไม่ได้ฟ้องเรียกเงินหรือทรัพย์ แต่ฟ้องเพื่อรวบรวม

ทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งหมด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นภายหน้า รวมทั้งติดตามเอาทรัพย์ที่

ลูกหนี้ได้โอนหน้ีให้เจ้าหน้ีไปก่อนแล้ว เอามารวมเป็นกองกลาง แล้วแ บ่งให้เจ้าหน้ีที่มาขอรับชําระ

หนี้โดยทั่วหน้ากันตามสัดส่วนมากและน้อย 
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 หลักและทฤษฎีของกฎหมายล้มละลาย หลักการที่สําคัญสูงสุดของกฎหมายล้มละลาย ก็

คือ หลักที่ประสงค์ให้เจ้าหน้ีได้รับชําระหนี้เสมอภาคทั่วหน้ากัน (pari passu) ซึ่งหมายถึง หลัก

ความเท่าเทียมกันและได้รับส่ วนแบ่ง ในอัตราที่เสมอหน้ากันในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (the 

assets of insolvents) ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกัน แต่ก็มีข้อยกเว้นสําหรับ กรณีเจ้าหน้ีมีประกันและการ

หักกลบลบหนี้ 

 3.2.1.2  มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีล้มละลาย 

 มาตรา 7 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ .ศ.2483 ได้กําหนดมู ลเหตุแห่งการฟ้องคดี

ล้มละลายที่ว่า  

 “ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ” อาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี้นั้นมี

ภูมิลําเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทน 

ในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในกําหนดเวลาหนึ่งปีก่อน นั้น 

 ดังนั้น มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีล้มละลาย จึงประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ : 

1. ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

2. ลูกหนี้มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักร 

3. ลูกหนี้ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร ไม่ว่าด้วยตนเอง หรือโดยตัวแทน ในขณะที่มี

การขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในกําหนดเวลาหนึ่งปีก่อนน้ัน  

 คําว่า “ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ” พระราชบัญญัติล้มละลาย พ .ศ.2483 ไม่ได้วางบท

นิยาม หรือคําวิเคราะห์ศัพท์เป็นการเฉพาะว่า ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีความหมายเป็นประการ

ใดโดยชัดแจ้ง แต่เป็นที่พอทําความเข้าใจกันโดยทั่วไปได้ว่า เป็นสภาวการณ์ที่ ลูกหนี้มีหนี้สินเป็น

จํานวนมาก (Overindebtedness) จนเกินกว่า ปริมาณทรัพย์สินที่ดินที่มีอยู่ทั้งหมด อันทําให้ไม่

สามารถจะชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของตนได้ (insolvent) หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ลูกหนี้มี

สถานะทางการเงินที่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อหนี้สินทั้งหมดที่ต นได้ก่อขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่

เจ้าหนี้จะพิจารณาว่า ลูกหนี้ของตนตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เพื่อที่จะสามารถฟ้องร้องตาม

กฎหมายล้มละลายนั้น ไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่อย่างใด พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8 จึงได้

บัญญัติถึงการกระทําต่าง ๆไว้ 9 ประการ ที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว                            
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 3.2.1.3  หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลาย  

 การฟ้องคดีล้มละลายแตกต่างจากการฟ้องคดีแพ่งสามัญ สําหรับคดีล้มละลายนั้น 

กฎหมายได้บัญญัติหลักเกณฑ์การฟ้องไว้เป็นพิเศษ ซึ่งปรากฏตามพระราชบัญญัติล้มละลา ย พ.ศ.

2483 มาตรา 9 และ 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 มาตรา 4 

และ 5 โดยแยกหลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลาย สําหรับเจ้าหนี้ 2 ประเภท คือ เจ้าหนี้ทั่วไป และ

เจ้าหนี้มีประกัน 

 3.2.1.4  การพิจารณาพิพากษา 

 การพิจารณาคดีล้มละลายนั้น เป็น ไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ .ศ.2483 ซึ่ง

บัญญัติว่า “ในการพิจารณาคดีล้มละลาย ตามคําฟ้องของเจ้าหน้ีนั้น ศาลต้องพิจารณาเอาความจริง 

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ถ้าศาลพิจารณาได้ความจริง ให้ศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ถ้าไม่ได้ความจริง หรือลูกหนี้นําสืบได้ว่า อาจชําระหนี้ได้ทั้งหมดหรือมีเหตุ

อ่ืนที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ให้ศาลยกฟ้อง 

 การพิจารณาคดีล้มละลาย ศาลจะถือเอาคําฟ้องของโจทก์ หรือพยานหลักฐานของโจทก์

เป็นหลัก แม้จําเลยไม่ยื่นคําให้การ หรือไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา ศาลก็จะทําการพิจารณาไป โด ย

จะทําการสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว ถ้าจําเลยยื่นคําให้การ และมาในวันนัดพิจารณาโดยอ้าง 

พยานหลักฐานสนับสนุนคําให้การของตน ศาลก็จะทําการสืบพยานจําเลยด้วย 

 อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาของศาล กฎหมายกําหนดให้ศาลต้องพิจารณาหาความ

จริงว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นหนี้เจ้าหน้ี ผู้เป็นโจทก์คนเดียว มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้าน

บาท หรือเป็นหนี้เจ้าหน้ีหลายคน ซึ่งเข้าชื่อกันเป็นโจทก์จํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท 

และเป็นหนี้ที่อาจกําหนดจํานวนได้แน่นอน หรือในกรณีที่โจทก์เป็นผู้ยื่นฟ้องเป็นเจ้าหนี้มีประกัน 

ก็นัดพิจารณาให้ได้ความจริง ตามาตรา 9 และมาตรา 10 ประกอบกัน จะขาดไปประการใดประการ

หนึ่งไม่ได้ เมื่อได้ความจริงครบถ้วนแล้ว ศาลจึงจะมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

 3.2.2  กฎหมายของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย   
 3.2.2.1  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บสท. และมาตรการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

 เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอย่าง

ร้ายแรง ทําให้ลูกหนี้ของสถาบันการเงินไม่สามารถชําระสินเชื่อที่ตนมีกับสถาบันการเงินได้ และ
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สินเชื่อเหล่านี้ได้กลายเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่สถาบันการเงินเป็นจํานวนมาก หาก

ปล่อยเวลาให้เนิ่ นช้าต่อไป ฐานะของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจะเกิดปัญหาอย่างรุนแรง และ

กระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วน ใน

อันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นเจตนารมณ์การจัดต้ัง บสท .36เพื่อให้เป็น

หน่วยงานของรัฐ ที่จะทําหน้าที่แก้ไขปัญหาการค้างชําระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินรัฐและ

เอกชน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้มีอํานาจทางกฎหมายเป็นพิเศษในการดําเนินการต่าง ๆ 

กล่าวคือ ให้ บสท .ดําเนินการยื่นคําร้องต่อศาล เพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของลูกหนี้หรือผู้ค้ํา

ประกันที่ไม่ให้ความร่วมมือกับ บสท.ในการปรับโครงสร้างหนี้ 

 3.2.2.2  มูลเหตุแห่งการร้องขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด    

 มาตรา 58 วรรคท้าย พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 ได้กําหนด 

มูลเหตุแห่งการยื่นคําร้องต่อศาล เพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของลูกหนี้แล ะผู้ค้ําประกันที่ว่า “ถ้า

ลูกหนี้หรือผู้ค้ําประกันไม่ให้ความร่วมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่ บสท .สั่ง โดย

ที่ตนอยู่ในฐานะที่จะดําเนินการได้ ..... ให้ บสท .ดําเนินการยื่นคําร้องต่อศาล เพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาดของลูกหนี้หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี โด ยไม่ต้องดําเนินการไต่สวน และให้ศาลและเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายต่อไปโดยเร็ว” 

 ดังนั้น การไม่ให้ความร่วมมือกับ บสท.ในการปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่ บสท.สั่ง โดยที่

ตนอยู่ในฐานะที่ดําเนินการได้ จึงเป็นมูลเหตุที่สําคัญที่พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

พ.ศ.2544 ให้อํานาจ บสท .ในการยื่นคําร้องต่อศาล เพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้หรือผู้ค้ํา

ประกัน 

 คําว่า “การไม่ให้ความร่วมมือกับ บสท .ในการปรับโครงสร้างหนี้ ” พระราชกําหนด

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 ไม่ได้วางบทนิยาม หรือให้คําวิเครา ะห์ศัพท์เป็นการเฉพาะ

ว่า การไม่ให้ความร่วมมือมีความหมายเป็นประการใด โดยชัดแจ้ง เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ใน

การจัดตั้ง บสท . และการยุบเลิก บสท . เมื่อสิ้นปีที่สิบ จึงเห็นได้ว่า พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 ได้กําหนดระยะเวลาให้ บสท .สามารถดําเนินก ารบริหารสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ ภายในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นมากในการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง

                                                           
36 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 7 
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ระบบของประเทศ จึงเห็นว่า การที่ลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือกับ บสท . ไม่ได้พิจารณาเพียงลูกหนี้

เข้ามาเจรจากับ บสท . เพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับ บสท . เท่านั้น แต่ บสท .มองความสําเร็จของการ

ปรับโครงสร้างหนี้ กล่าวคือ การปรับโครงสร้างหนี้ของ บสท .ต้องมีข้อยุติ จนกระทั่ง

คณะกรรมการ บสท.มีคําสั่งอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ และทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา

ปรับโครงสร้างหนี้ด้วย  

 3.2.2.3  หลักเกณฑ์การยื่นคําร้องขอให้ศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

 ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  พ .ศ.2544 มาตรา 58 วรรคท้าย ได้

บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้เป็นพิเศษ ในกรณีที่ลูกหนี้และผู้ค้ําประกันไม่ให้ความร่วมมือกับ บสท . ใน

การปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้ บสท.ดําเนินการยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด ดังน้ัน 

ในการขอให้ศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ต้องทําเป็นคําร้องยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง ไม่จําต้องทําเป็น

คําฟ้องเหมือนกับการยื่นฟ้องคดีล้มละลายโดยทั่วไป 

 

3.3  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับหลักประกัน (Disposal of Property being the 

Security) 

 การจําหน่ายท รัพย์สินที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ที่เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่ง 

บสท.รับโอนมา เป็นวิธีการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และเป็นอํานาจพิเศษประการหนึ่งในการ

บริหารหนี้ของ บสท . ซึ่งหาก บสท .ประสงค์จะบังคับจํานองหรือบังคับจํานํากับทรัพย์สินที่เป็น

หลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ฯ ก็บัญญัติให้

อํานาจแก่ บสท . สามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องขออํานาจศาล ซึ่งในการพิจารณาบังคับ

หลักประกันของลูกหนี้ บสท.จะพิจารณาจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ลูกหนี้หยุดหรือปิดกิจการ หรือไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ 

(2) ลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้หรือปรับโครงสร้างกิจการ

หรือยักย้ายปิดบังทรัพย์สิน หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริต 

(3) ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของแผนปรับ

โครงสร้างหรือปรับโครงสร้างกิจการ 
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 3.3.1  ประเภทของการขายทอดตลาด 

 การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ปัจจุบันพบว่ามีการขายทอดตลาดที่สําคัญ สามารถแบ่ง

ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

 3.3.1.1  การขายทอดตลาดโดยเอกชน 

 บุคคลหรือนิติบุคคลประสงค์จะนําทรัพย์สินของตนออกขายทอดตลาดโดยมีสิทธิ  ตาม

กฎหมาย หรือเหตุตามกฎหมาย เช่น การขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็นการบังคับจํานํา ตามมาตรา 

764 เมื่อลูกหนี้จํานําผิดนัดชําระหนี้ที่มีการจํานําเป็นประกัน เจ้าหน้ีผู้รับจํานําย่อมดําเนินการบังคับ

จํานําเอาแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งต้องทําโดยการขายทอดตลาด

ทรัพย์ที่จํานํา , การขายทอดตลาดโดยเจ้าสํานักโรง แรมตามมาตรา 679 เมื่อผู้ใช้บริการโรงแรมไม่

ชําระเงินค่าที่พักอาศัยและเงินทดรอง เจ้าสํานักโรงแรมมีสิทธิยึดหน่วงเคร่ืองเดินทางและทรัพย์สิน

ที่เอาไว้ในโรงแรมแล้ว นําออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระแทนได้ เมื่อทรัพย์สินนั้นอยู่แก่ตนเป็น

เวลานานถึง 6 สัปดาห์ โดยยังมิได้รับชําระหนี้ 

 การขายทอดตลาดโดยภาคเอกชน  หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการขาย

ทอดตลาดจะต้องปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง นอกจากนี้ใน

กรณีที่เป็นการขายทอดตลาดโดยบุคคลผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาด บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับ

อนุญาตให้ประกอบอา ชีพขายทอดตลาด  รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติ

ควบคุมการขายทอดตลาดและค่าของเก่า พ .ศ.2474 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2553 กําหนดไว้ด้วย 

 3.3.1.2  การขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครอง  

 การขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกคร อง เป็นการขายทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนอันเป็นส่วน

หนึ่งของมาตรการบังคับทางปกครอง สําหรับคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินในฐานะที่

เป็นเคร่ืองมือที่ฝ่ายปกครองใช้เพื่อบังคับการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่ง

กฎหมาย เช่น การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ฝ่ายปกครองยึ ดมาได้ตามาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พ.ศ.2496 มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นต้น และการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็น

ของฝ่ายปกครอง เนื่องจากฝ่ายปกครองหมดความจําเป็นที่จะใช้ หรือหากจะใช้ต่อไปจะสิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่ายมาก  
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 สําหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของ การขายทอดตลาดโดยฝ่ายปกครองจะต้อง

ปรับใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ด้วยเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการขายทอดตลาดโดยฝ่าย

ปกครองที่ได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีฐานะเท่าเทียมกัน 

 3.3.1.3  การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี 

 การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีเป็นการดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของ

ศาล ทั้งในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ในคดีล้มละลาย ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกรมบังคดี กระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ดําเนินการดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต้องขายทรัพย์สินให้ได้

ราคาสูงสุด เพื่อลดช่องว่างระหว่างราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินกับมูลค่าตลาดของ

ทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัต ถุประสงค์ของการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่นอกจากจะ

นําเงินมาชําระหนี้แก่เจ้าหน้ีตามคําพิพากษาหรือเจ้าหนี้ของลูกหนี้ผู้ล้มละลายแล้ว  ยังจะต้องไม่ทํา

ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือลูกหนี้ผู้ล้มละลายและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเสียหาย ซึ่งโดยหลักแล้ว

การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี มีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

ของศาล ทั้งที่เป็นคดีแพ่งและคดีล้มละลาย 

 ทั้งนี้ การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นการขายทอดตลาดโดย

เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ตาม จะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย นอกจากนี้ยังต้องดําเนินการให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ .ศ.2522 ซึ่งมี

ลักษณะเป็นทั้งแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย 

 3.3.1.4  การขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ต (e-Auction) 

 การขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ต 37 เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยผู้ประสงค์จะ

ขายทรัพย์สินสามารถลงประกาศขายทอดตลาดผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งผู้ให้บริการเว็บไซน์จัดให้มี

บริการสําหรับการขายทอดตลาด ทั้งนี้  ผู้ประสงค์จะขายทรัพย์สินและผู้เข้าเสนอราคาต้องปฏิบัติ

                                                           
37 พิชญลักษณ์ คําทองสุก. (2544). “การขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ต” หน้า 30. 
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ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์กําหนด ซึ่งการขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ตมี

รูปแบบและความสลับซ้อนของกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทําให้มีลักษณะ

แตกต่างจากการขายทอดตลาดโดยวิธีปกติในหลายประการ ตัวอย่าง ผู้ให้บริการขายทอดตลาดทาง

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เช่น www.pramool.com , www.tradebid.com เป็นต้น โดยที่ธุรกรรม

การขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ตเป็นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งจึ งตกอยู่

ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.2544 ด้วย แต่ก็ต้องดูประกอบกับ

กฎหมายหลักฉบับอื่น ๆ    

 ตามที่กล่าวมาข้างต้นการบังคับหลักประกันการชําระหนี้ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่

สําคัญในการบังคับชําระหนี้ของเจ้าหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหลักประ กันนั้นเป็นทรัพย์สิน การ

ยึดทรัพย์สินเพื่อออกจําหน่าย โดยวิธีการขายทอดตลาด จึงเป็นวิธีการบังคับที่เจ้าหน้ียินยอมกระทํา

กันมาก แต่ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะสามารถทําการขายทอดตลาดโดยวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญา

ประกันการชําระหนี้ และการให้สิทธิตามกฎหมายแก่เจ้าหน้ีว่าจะมีอํานาจในการดําเนินการเพื่อขาย

ทอดตลาดทรัพย์นั้นเพียงใด  

 ดังนั้น การบังคับหลักประกันตามสัญญาจํานอง ถือเป็นการบังคับหลักประกัน โดยผ่าน

กระบวนพิจารณาของศาลอันเกิดจากคําพิพากษาของศาล (Judicial Foreclosure) แต่หากเป็นขาย

ทอดตลาดตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพ ย์ไทย พ .ศ.2544 ไม่ว่าจะเป็นการบังคับ

หลักประกันตามสัญญาจํานอง กฎหมายโดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ให้

อํานาจแก่ บสท .สามารถดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้เองตามระเบียบ 

หลักเกณฑ์ที่ประกาศจากคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จึงถือเป็นการบั งคับ

หลักประกันแบบไม่ผ่านกระบวนพิจารณาคดีของศาล (Non-Judicial Foreclosure) จึงอาจกล่าวได้

ว่า ปัจจุบันน้ี การบังคับชําระหนี้ด้วยวิธีการขายทอดตลาดที่เป็นหลักประกันนั้น มีแนวทางในการ

ปฏิบัติเพื่อทําการขายทอดตลาดได้ 2 วิธี คือ  

 3.3.2  การขายทอดตลาดโดยผ่านศาล (Judicial Foreclosure)  

 การขายทอดตลาดนั้นจะดําเนินการได้ต้องผ่านกระบวนพิจารณาคดี และมีคําสั่งให้ทํา

การขายทอดตลาดจากศาลก่อนจึงจะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นได้ ผู้ดําเนินการขาย

ทอดตลาดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ อาจะเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
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ผ่านกระบวนการพิจารณาคดีจากศาล เพื่อทําการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ๆ ก่อน ดังน้ัน จึงก่อให้เกิดความ

มั่นใจแก่ลูกหนี้ผู้จํานองว่า การที่ตนต้องสูญเสียทรัพย์สินไปเพื่อการบังคับชําระหนี้นั้น ทรัพย์สิน

ของตนจะถูกบังคับชําระหนี้อย่างยุติธรรมแน่นอน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดําเนินการขาย

ทอดตลาดทรัพย์ไปตามหลักเกณฑ์ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและระเบียบ

กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522 มีหลักการดังนี้คือ 

  3.3.2.1  หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 การขายทอดตลาดทรัพย์ตามสัญญา จํานอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อัน

เกิดจากการบังคับหลักประกัน แบบผ่านกระบวนพิจารณาคดีของศาล เพื่อให้ศาลพิพากษาสั่งให้

ขายทอดตลาดได้  (Judicial Foreclosure) ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักเกณฑ์

วิธีการบังคับไว้ในมาตรา 728 ที่กําหนดว่า เจ้าหนี้จะทํา การบังคับจํานองและนําทรัพย์ออกขาย

ทอดตลาดได้ต้องดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลก่อน เพื่อขออํานาจในการบังคับตามสิทธิอันมีต่อ

หลักประกันการชําระหนี้ตามสัญญา และเมื่อศาลได้พิพากษาให้สิทธิในการบังคับหลักประกันโดย

ขายทอดตลาดแล้ว การดําเนินการขายทอดตลาดต้องอยู่ในอํานาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะเป็น

ผู้ดําเนินการขายทอดตลาดได้ เจ้าหนี้จะดําเนินการขายทอดตลาดเองไม่ได้ จึงขอแยกการศึกษา

ออกเป็นดังนี้คือ 

 1)  การบังคับหลักประกันตามสัญญาจํานอง 
 การบังคับจํานองหรือ การบังคับชําระหนี้จากทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในสัญญาจํานอง 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 12 หมวด 4 ได้กําหนดถึงวิธีการบังคับจํานอง

ไว้ในมาตรา 728 และมาตรา 729 มีหลักเกณฑ์ดังนี้คือ 

 (1)  ผู้รับจํานอง ต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้และผู้จํานองให้ทําการชําระ

หนี้สัญญาประธานก่อน ภายในเวลาที่กําหนดให้ตามสมควรในคําบอกกล่าวนั้น 

 (2)  หากลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคําบอกกล่าวนั้น ผู้รับจํานองจะต้องฟ้องคดี

ต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคําสั่งคือ ยึดทรัพย์สินที่จํานองออกขายทอดตลาด หรือ ขอให้ทรัพย์ที่จํานอง

หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับจํานองเมื่อได้แสดงเหตุให้ศาลเห็นประจักษ์ว่า ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้ว

เป็นเวลาถึง ห้าปี และจํานวนหน้ีนั้นท่วมราคาทรัพย์สินที่จํานอง และไม่มีการจํานองรายอื่น หรือ

บุริมสิทธิอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้ 

DPU



65 

 เพราะฉะนั้น จากหลักการบังคับจํานองดังกล่าว กฎหมายได้บังคับไว้โดยชัดแจ้งว่า 

เจ้าหนี้ผู้ทําการบังคับจํานองสามารถทําการบังคับจํานองได้ 2 วิธี คือ การยึดทรัพย์ที่จํานองออกขาย

ทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้ หรือยึดทรัพย์จํานองหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตน แต่ไม่ว่าจะทําการ

บังคับจํานองโดยวิธีใดก็ต้องผ่านกระบวนการในองค์กรยุติธรรม คือ ผ่านกระบวนการพิจารณาคดี

จากศาล เพื่อทําการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ก่อ น ดังน้ัน จึงก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกหนี้ผู้จํานอง

ว่า การที่ตนต้องสูญเสียทรัพย์สินไปเพื่อการบังคับชําระหนี้นั้น ทรัพย์สินของตนจะถูกบังคับชําระ

หนี้อย่างยุติธรรมแน่นอน 

 2)  หลักเกณฑ์การขายทอดตลาดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี     

 การขายทอดตลาดทรัพย์ของเจ้าพนั กงานบังคับคดีนั้น เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์ที่

เกิดจากคําพิพากษาของศาล อันอาจเป็นคําพิพากษาในเร่ืองการผิดสัญญาแห่งหนี้ทั้งหลาย หรืออาจ

เป็นคําพิพากษาเพื่อบังคับจํานอง โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดําเนินการขายทอดตลาดไปตาม

หลักเกณฑ์ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแ ละระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ

บังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522 

 3.3.3  การขายทอดตลาดโดยไม่ผ่านศาล (None- Judicial Foreclosure) 

 การขายทอดตลาดวิธีนี้เกิดจากการตกลงในเร่ืองการบังคับชําระหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับ

ลูกหนี้ หรืออาจเป็นการขายทอดตลาดที่มีก ฎหมายบังคับไว้ โดยเฉพาะให้สิทธิแก่เจ้าหน้ีที่จะ

ดําเนินการนั้น ดังเช่นสัญญาจํานํา  การขายทอดตลาดในลักษณะนี้ผู้ดําเนินการการขายทอดตลาด

เป็นเจ้าหน้ี หรือตัวแทนที่เจ้าหนี้มอบหมายหรือแต่งตั้ง ซึ่งไม่มีข้อกําหนดโดยชัดแจ้ง จะมีเพียงแต่

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1 หมวด 4 ส่วนที่ 3 เท่านั้น ที่บัญญัติถึงหลัก

กฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดไว้ และเมื่อพิจารณาในส่วนของการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็น

หลักประกันตามบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ถือได้ว่า เป็นการขายทอดตลาดโดยไม่ผ่านศาลวิธี

หนึ่ง 

  3.3.3.1  หลักกฎหมายและขั้นตอนกา รจําหน่ายทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย 

 การขายทอดตลาดของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ถือเป็นการบังคับหลักประกันแบบ

ไม่ผ่านกระบวนพิจารณาคดีของศาล (Non-Judicial Foreclosure) ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการบัญญัติไว้
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ใน ส่วนที่ 3 การจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน ตามมาตรา 74-82 ซึ่งมีรูปแบบ วิธีการ และ

ขั้นตอนการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตามมาตรา 74 –  82 ซึ่งรูปแบบ วิธีการ และ

ขั้นตอนการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ดังนี้.- 

 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 ได้บัญญัติการจําหน่าย

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้ ในส่วนที่ 3 การจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ระหว่าง 

มาตรา 74 –  มาตรา 82 ก่อนที่ บสท .จะดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้นั้น  

กระบวนการจะเร่ิมจากคณะกรรมการบริการ บสท. ได้มีมติอนุมัติให้ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สินที่

เป็นหลักประกันของลูกหนี้และผู้ค้ําประกัน ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 

 บสท.จะมีหนังสือบอกกล่าวประสงค์จะบังคับจํานองกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

สําหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เพื่อให้ลูกหนี้และผู้จํานองชําระหนี้ภายในเวลาหนึ่งเดือน นับแต่วันที่

ได้รับหนังสือบอกกล่าว โดยหนังสือจะระบุว่า หากบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติการชําระหนี้ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด บสท .จะบังคับชําระหนี้ในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามบทบัญญัติแห่งพระราช

กําหนดนี้38 

 ถ้าผู้จํานองไม่ชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์

ไทย พ.ศ.2544 กําหนดให้ บสท.มีอํานาจดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นได้ โดย

วิธีการขายทอดตลา ด การดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีการขายทอดตลาด บสท .จะประกาศ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันจําหน่าย โดยลงโฆษณาในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย ได้แก่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน เป็นต้น อย่างน้อยหนึ่งฉบับ 

เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดยื่นคําคัดค้านการขาย

ทอดตลาดทรัพย์หลักประกัน บสท.ก็จะทําการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันดังกล่าว 

 เมื่อถึงวันขายทอดตลาด บสท .จะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกัน หากมีผู้

ประมูลเข้าสู้ราคา ผู้ประมูลคนใดให้ราคาประมู ลสูงสุด ผู้นั้นก็จะได้ทรัพย์หลักประกันรายดังกล่าว

ไป แต่ถ้าปรากฏว่า ทรัพย์หลักประกันไม่มีผู้ประมูลเข้าสู้ราคา บสท .จะทําการขายทรัพย์

หลักประกันนั้น 

                                                           
38 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 74 
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 3.3.3.2   ผลการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

 เมื่อการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันได้ดําเนินการแล้วเสร็จ คณะกรรมการ บสท.

จะมีมติอนุมัติให้รับโอนทรัพย์หลักประกันที่นําออกขายทอดตลาดแล้ว ไม่มีผู้สนใจซื้อเป็นของ 

บสท.ในราคาที่เปิดขายทอดตลาด 

 อนึ่ง ตาม พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 78 กําหนดให้

บุคคลใดมีข้อต่อสู้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จําหน่าย ให้ยื่นคําคัดค้านและชี้แจงเหตุผล พร้อมหลักฐานต่อ 

บสท . ก่อนวันจําหน่ายทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า

บุคคลซึ่งมิได้ยื่นคําคัดค้าน ได้ให้ความยินยอมการจําหน่ายทรัพย์สินนั้นแล้ว มาตรา 79 ผู้เสียหาย

จากการจําหน่ายทรัพย์สิน หากพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นดีกว่าลูกหนี้อาจเรียกร้องให้ 

บสท.ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ต้องยื่นคําขอต่อศาลภายในกําหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการจําหน่าย

ทรัพย์สินนั้น และมาตรา 82 การเพิกถอนการจําหน่ายทรัพย์สิน ตามมาตรา 76 จะกระทํามิได้39  

 

3.4  มาตรการทางกฎหมายภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าฤชาธรรมเนียม 

 3.4.1  ความหมายและประเภทภาษีอากร 

 ภารกิจของรัฐในการปกครองประเทศทําให้เกิดการดําเนินงานทางการคลังขึ้น โดยภาษี 

เป็นเคร่ืองมือทางการคลังที่รัฐใช้สําหรับหารายได้เพื่อนําไปใช้จ่ายในการกิจการสาธารณะ ใน

ระยะแรกนักการคลังเห็นว่าภาษีเป็นการบริ จาค ต่อมามีความเห็นว่าภาษีเป็นค่าตอบแทนการ

คุ้มครองภัยที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน ในระยะต่อมามีความเห็นว่า ภาษีเป็นค่าตอบแทนแก่รัฐในการ

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และท้ายที่สุดมีความเห็นว่า ภาษีเป็นส่วนแบ่งภาระสาธารณะ

ระหว่างประชาชนตามหลักความสามารถในการเสียภาษี40 

 คําว่า ภาษี หรือภาษีอากร เป็นคํารวมที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป ซึ่งตรงกับคําว่า Tax ใน

ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามคําว่า ภาษี หรือ Tax ยังอาจใช้ในความหมายเฉพาะแยกต่างหากจากคําว่า

อากร ซึ่งตรงกับคําว่า Duty ในภาษอังกฤษ 

                                                           
39 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 82 
40 ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล. (2539, มกราคม). “กําเนิดภาษีอากรในประเทศไทย.”  
   สรรพากรสาส์น, 43,1. หน้า 89. 
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 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรงอธิบายความหมายของคําว่า ภาษีและอากร ไว้

ดังนี้41 

 ภาษี คือ รายได้ที่เกิดจากผู้รับประมูลที่จะส่งเงินให้หลวง ผู้ใดประมูลได้ ผู้นั้นก็เป็นเจ้า

ภาษีในการน้ัน                                  

 อากร คือ การชักเอารายได้หรือผลประโยชน์ที่ราษฎรทํามาหาได้โดยประกอบกิจการ

ต่าง ๆ หรือ โดยได้รับสิทธิจากรัฐบาล เช่น การทําสวน การให้จับปลา และการให้ต้มสุรา เป็นต้น 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ปรับปรุงคําอธิบายความหมายของคํา

ว่า ภาษีและอากร ซึ่งยังคงอาศัยหลักผลต่างตอบแทน ดังนี้ 

 ภาษี หมายถึง เงินที่เรียกเก็บ จากบุคคล ทรัพย์สิน หรือธุรกิจเพื่อใช้จ่ ายในการบริหาร

หรือการพัฒนาประเทศ 

 อากร หมายถึง ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ 

 3.4.2  หลักการของภาษีอากรที่ดี 

 รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมักบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามที่

กฎหมายบัญญัติ ในการบัญญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้นมีหลักการบางปร ะการที่ควรคํานึงถึง

เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครใจในการเสียภาษีอากร และให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยภาษีอากรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

 1)  มีความเป็นธรรม ประชาชนควรมีหน้าที่เสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาล โดยพิจารณาถึง

ความสามารถในการเสียภาษีอากรของประชาชนแต่ละคน ประกอบกับการพิจารณาถึงลประโยชน์

ที่ประชาชนแต่ละคนได้รับเนื่องจากการดูแลคุ้มครองของรัฐบาล 

 2)  มีความแน่นอนและชัดเจน ประชาชนสามารถเข้าใจความหมายได้โดยง่ายและเป็น

การป้องกันมิให้เจ้าพนักงานใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 3)  มีความสะดวก วิธีการและกําหนด เวลาในการเสียภาษีอากรควรต้องคํานึงถึงความ

สะดวกของผู้เสียภาษีอากร 

                                                           

41 หลวงอรรถไกวัลวที และหลวงนรกิจบริหาร. (2505). รายงานการบริหารงานทั่วไป และระบบ 
วิธีการ จัดเก็บภาษีอากร. หน้า 5. 
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 4)  มีประสิทธิภาพ ประหยัดรายจ่ายทั้งของผู้จัดเก็บและผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรทําให้

จัดเก็บภาษีอากรได้มาก โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อยที่สุด 

 5)  มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ พยามยามไม่ให้การเก็ บภาษีอากรมีผลกระทบต่อการ

ทํางานของกลไกตลาดหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด 

 6)  อํานวยรายได้ สามารถจัดเก็บภาษีอากรได้อย่างเป็นกอบเป็นกํามีรายได้เพียงพอต่อ

การใช้จ่ายเพื่อดําเนินกิจการตามหน้าที่ของรัฐบาล 

 7)  มีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงเพิ่มหรือลดจํานวนภาษีอากรให้เหมาะกั บ

สถานการณ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว42 

 3.4.3  ระบบการจัดเก็บภาษีอากร  

 ในปัจจุบันนี้การจัดเก็บภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ยังคงแยกการการจัดเก็บ

ออกเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีการค้าเดิม ) อากร

แสตมป์ และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เหมือน

เช่นเมื่อเร่ิมใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรใหม่ ๆ ในปี พ .ศ.2481 เพียงแต่มีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความ

เหมาะสมและสอดคล้องกั บสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การเปลี่ยนแปลง

ราคาที่ใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการ

ขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ และบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้คร่ึงปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล มี

การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี และวิธีการในการจัดเก็บภาษี เป็นต้น โดยมีลักษณะในการจัดเก็บ 

ดังต่อไปนี้ 

 3.4.3.1  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย          

 การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหาริมทรัพย์นี้ เป็นวิธีการ

จัดเก็บภาษีที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นใหม่ โดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 9) 

พ.ศ.2525 มาตรา 14 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2525 เป็นต้นมา โดยมี

                                                           
42 กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร. (2546). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2546. หน้า 1-2 
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วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเป็นการแบ่งเบาภาระทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ของรัฐผู้รับ

เงิน ที่ไม่ต้องรับชําระภาษีคราวเดียวกันเป็นจํานวนมาก และทั้งฝ่ายผู้เสียภาษีเองที่สามารถผ่อน

ชําระภาษีเป็นคราว ๆ ไปตามจํานวนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายในแต่ละคร้ังได้ ซึ่งการหักภาษี ณ ที่จ่ายนี้ 

ถือเป็นมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงและการหนี้ภาษีได้อย่างหนึ่ง จึงทําให้รัฐมีรายได้อย่าง

สม่ําเสมอ มิใช่มีรายได้เฉพาะช่วงเวลาใดระยะเวลาหนึ่งที่มีการชําระภาษีเท่านั้น ซึ่งในเร่ืองของการ

ขายอสังหาริมทรัพย์นี้ กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ในลักษณะว่า เมื่ อบุคคลธรรมดาขาย

อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใด บุคคลผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินได้เป็นค่า

อสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่จะต้องทําการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอาไว้ สําหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจาก

การซื้อขายให้นําเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ หักค่ าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามที่กําหนดโดย

พระราชกฤษฎีกา เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจํานวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็น

เงินเท่าใด ให้คํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้  ได้เท่าใดให้คูณด้วยจํานวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น    จํานวนค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามอัตราร้อย

ละของเงินได้ที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

 ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ได้ทําการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจาก

การขายอสังหาริมทรัพย์เอาไว้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้จ่ายเงินได้นําส่งเงิ นภาษีดังกล่าวต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในขณะที่มีการจดทะเบียน โดยพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนจะเป็นผู้นําส่งให้แก่กรมสรรพากรต่อไป ซึ่งจํานวนเงินภาษีที่ผู้ซื้อได้ทํา

การหัก ณ ที่จ่าย และนําส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมตามที่กล่าวมานี้ 

ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์สามารถนํามาถือเป็นเครดิตภาษีของตนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้ 43 

 2.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี  

 การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนี้ ถือเป็นวิธีการจัดเก็บภาษีก่อนถึ ง

กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการตามปกติที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นใหม่  โดยพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2525 โดยกฎหมายได้กําหนดให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่เงินไ ด้จาก

                                                           
43 ประมวลรัษฎาการ มาตรา 60 
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การธุรกิจ การพาณิชย์ หรือการอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่น ๆ รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามที่

ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี มีจํานวนรวมกันเกินกว่า 30,000 บาท (กรณี

ไม่มีคู่สมรส) หรือ 60,000 (กรณีมีคู่สมรส ) บาทขึ้นไป ผู้มีเงินได้ตามประเ ภท และจํานวนดังกล่าว 

มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภายในเดือนกันยายนของ

ทุกปีภาษี 44  

 เน่ืองจากเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) 

แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี เป็นจํานวนเงินเกินกว่า 30,000 บาท ในกรณีที่ไม่มี

คู่สมรสหรือเกินกว่า 60,000 บาท ขึ้นไปในกรณีที่มีคู่สมรส ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องยื่น

แบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด. 94)  เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปีจากเงินได้สุทธิ โดยในการ

คํานวณภาษีเงินได้คร่ึงปีนั้น กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้เต็มจํานวนของจํานวนเงินค่าใช้จ่าย

ตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ แต่ในส่วนของค่าลดหย่อนต่าง ๆ นั้น ผู้มีเงินได้สามารถนํามาหักเป็น

ค่าลดหย่อนได้เพียงกึ่งหนึ่ง ของจํานวนเงินค่าลดหย่อนที่กฎหมายได้กําหนดไว้เท่านั้น 45 ซึ่งจํานวน

เงินได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้ว ให้ผู้มีเงินได้นําไปคํานวณและยื่นแบบ

แสดงรายการเพื่อเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5-37 ภายในเดือนกันยายน ของปีที่ได้รับเงินได้ โดยภาษีที่

เสียคร่ึงปีนี้ ให้ถือเป็นเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ใน

การคํานวณภาษีตอนยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจําปีต่อไป 46 อนึ่ง ในการคํานวณภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาครึ่งปีจากการขายอสังหาริมทรัพย์นี้ หากผู้มีเงินได้พึงประเมินที่มิใช่เงินได้ประเภท

เงินเดือนมีจํานวนรวมกันตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป การคํานวณภาษีดังกล่าว จะต้องเสียภาษีเงินได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน47 

 3.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี 

 บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตลอดปีภาษีเป็นจํานวนเงินเกิน

กว่า 30,000 บาท ใน กรณีที่ไม่มีคู่สมรส หรือเกินกว่า 60,000 บาทขึ้นไป ในกรณีที่มีคู่สมรส 
                                                           

44 ประมวลรัษฎาการ มาตรา 56 ทวิ 
45 ประมวลรัษฎาการ มาตรา 56 ทวิ วรรค 3 
46 ประมวลรัษฎาการ มาตรา 56 ทวิ วรรค 4 
47 ประมวลรัษฎาการ มาตรา 48(2) 

DPU



72 

นอกจากจะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้คร่ึงปี ตามที่กล่าวมาแล้ว ยังอาจจะต้องมี

หน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.90) และเสียภาษีเงินได้ประจําปี ภายในเดือนมีนาคมของ

ปีถัดจากปีที่มีเงินได้แตกต่างกันไปตามลักษณะของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ขายนั้น เช่น เงิน

ได้จากการโอนขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากําไร กฎหมายกําหนดให้ผู้มี

เงินได้มีหน้าที่ต้องนําเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในกรณีดังกล่าวไปรวมคํานวณเพื่อเ สียภาษี

กับเงินได้ประเภทอ่ืนๆ ในการคํานวณภาษีตอนสิ้นปีเสมอ และสามารถหักค่าใช้จ่ายตามความ

จําเป็น และสมควรได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจาก

เงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2520 มาตรา 8 ทวิ และเมื่อคํานวณภาษีจากเงินได้สุทธิในอัตรา

ร้อยละ 5-37 ได้เป็นจํานวนเท่าใดแล้ว ผู้มีเงินได้สามารถนําเครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่ชําระ

คร่ึงปีมาเครดิตหักออกจากภาษีที่ต้องเสียได้ เช่นเดียวกัน 

 อนึ่ง ในการคํานวณภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่

ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากําไรน้ี หากผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มีเงินได้พึงประเมิน ที่มิใช่

เงินเดือนเป็นจํานวนรวมกันตั้งแต่ 60,000 บาท ขึ้นไป การคํานวณภีดังกล่าวจะต้องเสียภาษีเงินได้

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน 48 

 3.4.3.2  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 1.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย 

 การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหาริมทรัพย์นี้ เป็นวิธีการ

จัดเก็บภาษีที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นใหม่ โดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่ 9) 

พ.ศ.2525 มาตรา 19 โดยกฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ในลักษณะว่า เมื่อนิติบุคคลขายอสังหาริมทรัพย์ 

บุคคลผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินได้เป็นค่าอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่จะต้องทําการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ใน

อัตราร้อยละ 1 ของเงินได้ และนําส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รั บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน

ขณะที่มีการจดทะเบียน49โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน จะเป็นผู้นําส่งให้แก่กรมสรรพากร

ต่อไป 
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 ภาษีที่ผู้ซื้อได้ทําการหัก ณ ที่จ่าย และนําส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมนี้ ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์สามารถนํามาถื อเป็นเครดิตภาษีของตนในการคํานวณภาษี

เงินได้นิติบุคคลจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการหักภาษีเอาไว้ได้50  

 2.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงปี 

 การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงปีนี้ ถือเป็นวิธีการจัดเก็บภาษีก่อนกําหนดเวลายื่น

แบบแสดงรายการตามปก ติที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นใหม่ โดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2524 มาตรา 5 ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการคํานวณ

ภาษีอีกหลายคร้ัง โดยในคร้ังล่าสุดนั้น ได้กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่

จะต้องจัดทําประมาณ การกําไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการที่ได้

กระทําหรือจะกระทําในรอบระยะเวลาบัญชี และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีเงินได้นิติ

บุคคลคร่ึงปี ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือน นับแต่วันแรกของรอบ

ระยะเวลาบัญชี โดยให้คํานวณและชําระภาษีจากจํานวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิในรอบ

ระยะเวลาบัญชีนั้น เว้นแต่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน

ประเภทต่างๆ ให้เสียภาษีคร่ึงปีจากกําไรสิทธิจริง51 

 ดังนั้น นิติบุคคลผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จึงมีหน้าที่จะต้อ งยื่นแบบแสดง

รายการ (ภ.ง.ด. 51) เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงปี ในอัตราร้อยละ 30 ภายในกําหนด 2 เดือน 

นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือน นับแต่วันแรกของกรอบระยะเวลาบัญชีของปีที่ได้รับ

เงินได้ โดยภาษีที่เสียคร่ึงปีนี้ ให้ถือเป็นเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไ ด้นิติบุคคลของผู้ขาย

อสังหาริมทรัพย์ในการคํานวณภาษีตอนยื่นแบบแสดงรายการ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีต่อไป52 

 3.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี 

 นิติบุคคลที่มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ นอกจากจะต้องเสียภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรร ม ณ สํานักงานที่ดินและภาษีเงินได้คร่ึงปีก่อนถึง

กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการตามที่กล่าวมาแล้ว ในตอนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชียังคงจะต้องมี
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หน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.50) เพื่อเสียภาษีเงินได้ประจําปี จากกําไรสุทธิ ภายใน 

150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบั ญชี โดยการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลดังกล่าวนี้จะต้องแนบบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน ที่มีผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทําการตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องแนบไปพร้อมกับแบบแสดงรายการด้วย 53 และ

เมื่อคํานวณภาษีจากกําไรสุทธิในอัตราร้อยละ 30 ได้เป็นจํานวนเท่าใดแล้ว นิติบุคคลผู้มีเงินได้

สามารถนําเครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่ชําระครึ่งปี มาเครดิตหักออกจากภาษีที่ต้องเสียได้

เช่นเดียวกัน 

 3.4.3.3  ภาษีภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) ที่จัดเก็บจากการขายอสังหาริมทรัพย์

เป็นทางการค้าหรือหากําไร เช่นเดียวกับภาษีการค้าเดิม ซึ่งรัฐได้นํามาใช้แทนภาษีการค้าเดิมที่ถูก

ยกเลิกไป โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 มาตรา 8 เร่ิมมี

ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นมา ซึ่งในช่วงแรก ๆ ที่เร่ิมใช้บั งคับนั้นจะยังคงไม่มี

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีไปจากภาษีการค้าเดิมมากนัก โดยยังคงมีลักษณะและ

วิธีในการจัดเก็บจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เช่นเดียวกับภาษีการค้าเดิมทุกประการ 

เพียงแต่มีการปรับลดอัตราภาษีจากภาษีการค้าเดิมที่จัดเก็บในอัตราร้อยละ  3.5 เป็นภาษีธุรกิจ

เฉพาะที่จัดเก็บในอัตราร้อยละ 3 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

เท่านั้น 

 3.4.4  อากรแสตมป์ 

 การเสียอากรแสตมป์สําหรับใบรับเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้อง

ออกให้แก่ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันนี้  ยังคงมีลักษณะในการจัดเก็บเช่นเดิม กล่าวคือเมื่อมี

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ และผู้ขายมีหน้าที่ต้องออกใบรับ

เงินเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้ว ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ในขณะที่มี

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเหมือนเดิม เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา และวิธีการในการจัดเก็บ

อากรแสตมป์เสียใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงอัตราอากรแสตมป์ที่ต้องเสียจากอัตราอากรแสตมป์ 10 

สตางค์ สําหรับใบรับเงิน 10 บาท แต่ไม่เกิน 20 บาท และเพิ่มอีก 10 สตางค์ ทุก ๆ จํานวน 20 บาท 
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เป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของจํานวนเงินตามใบรับเพียงอัตราเดียว และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บ

อากรแสตมป์เสียใหม่ จากเดิมที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องซื้ออากร

แสตมป์ที่ทางราชการจัดพิมพ์ขึ้นปิดทับลงบนใบรับเปลี่ยนเป็นกําหนดให้ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่มี

หน้าที่ต้อง เสียอากรแสตมป์ เสียอากรแสตมป์ โดยวิธีให้ชําระเป็นตัวเงินต่อเจ้าพนักงานผู้รับจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แทนการซื้ออากรแสตมป์ที่

ทางราชการจัดพิมพ์ขึ้นมาปิดลงบนใบรับ แล้วทําการขีดฆ่าแสตมป์นั้นเสีย54 

 อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายอสัง หาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่แล้ว ผู้ขาย

ย่อมได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์สําหรับใบรับแต่อย่างใด  

 3.4.5  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

  การเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ใน

ปัจจุบันน้ี ยังคงมีอัตราและวิธีการจัดเก็บในลักษณะเช่นเดิม กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มี

หน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอัตราร้อยละ 2 ของจํานวนทุนทรัพย์

เหมือนเ ดิม เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนทุนทรัพย์เพื่อเสีย

ค่าธรรมเนียมเสียใหม่ โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.

2534 มาตรา 104 เร่ิมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ .ศ.2534 เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการ

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคิดคํานวณค่าธรรมเนียมจากจํานวนทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ที่

ขอจดทะเบียนตามการประเมินของเจ้าพนักงานที่ดิน เปลี่ยนเป็นการกําหนดให้นําราคาประเมินทุน

ทรัพย์ตามที่ทางราชการได้ประกาศกําหนดไว้แล้วสําหรับใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดินมาใช้เป็นฐานในการคิดคํานวณค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมแทนจํานวนทุนทรัพย์ตามที่ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้แสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

เท่านั้น 

                                                           
54 กรมสรรพากร. “ประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่  21) เรื่อง กําหนด

วิธีการชําระอากรเป็นตัวเงินเแทนการปิดแสตมป์อากรสําหรับตราสาร28(ข) แห่งบัญชอีากรแสตมป์.”  
19 กันยายน 2525. 
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 3.4.6  มาตรการทางกฎหมายภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าฤชาธรรมเนียม ของบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

 ตาม พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 มาตรา 29 กําหนดว่า การ

โอนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของ บสท .ให้แก่บุคคลใดหรือรับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง

ของบุคคลใดมาเป็นของ บสท . ถ้ามีกฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

ประกาศใด ๆ กําหนดให้ต้องเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือค่าฤชาธรรมเนียมใด ๆ ให้ บสท . และ

บุคคลดังกล่าว ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือค่าฤชาธรรมเนียมนั้น และ 

 พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 มาตรา 8 กําหนดว่า ในการโอน

สินทรัพย์จากสถาบันการ เงินไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์และสถาบัน

การเงินได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ บรรดาที่เกิดจากการโอนสินทรัพย์นั้น

ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยจะกําหนด

เป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะรายก็ ได้  และต่อมา กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศ

กระทรวงการคลัง โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 23 ตุลาคม 

2541 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่าง ๆ บรรดาที่เกิดจากโอนสินทรัพย์จากสถาบัน

การเงินไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณีเป็นการทั่วไป 

 การโอนสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน ต้องเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

กําหนดให้เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่จําหน่ายจ่ายโอนให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ ทั้งนี้ ให้

รวมถึงหลักประกันของสินทรัพย์นั้นและหลักประกันอ่ืนที่มิใช่สิทธิจํานอง 

 มาตรา 4 การจดทะเบียนบริษัทจํากัดเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์  ให้กระทําได้เมื่อ

ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ชําระค่าจดทะเบียนตามอัตราที่กําหนดไว้

ในบัญชีท้ายพระราชกําหนดนี้แล้ว 

 ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ มีสิทธิปร ะโยชน์ ที่จะได้รับ 2 

ประการ คือ 

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  โดยต้องมีสถาบันการเงินหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ

ออกเสียง 
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2. ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์  สถาบันการเงินผู้

โอนต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง หรือหากถือ

หุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 50 กรณีจะต้องมีนิติบุคคลรายหนึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ และสถาบันการเงินผู้

โอนนั้น เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง 

 ประเด็นเร่ืองสิทธิประโยชน์  หากบริษัท ไม่ได้รับซื้อ/รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก

สถาบันการเงินที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 บริษัทจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 

 อย่างไร ก็ดี บริษัทจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนตามกฎหมายที่ดิน ร้อยละ  2 

รวมถึงหลักประกันของสินทรัพย์นั้น และหลักประกันอ่ืนที่มิใช่สิทธิจํานอง จํานํา หรือสิทธิอัน

เกิดขึ้นจากการค้ําประกัน             

 เมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมายภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าฤชาธรรมเนียม ที่บัญญัติ

ไว้ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารไทย กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ พบว่า มาตรการทาง

กฎหมายในส่วนของการยกเว้นภาษีอากรดังกล่าว แม้จะทําให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ในรูปของภาษี

อากรไปบ้าง แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งจะนํามาสู่การพัฒนาและ

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป 

 

3.5  มาตรการทางกฎหมายตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 

 เน่ืองจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ถูกจัดต้ังขึ้นตามพระราชกําหนดบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ พ .ศ.2541 ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของไทย เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการรับซื้ อรับโอน

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินมาบริหารจัดการและจําหน่ายต่อไป โดยถือเป็นส่วนหน่ึง

ของมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งนอกจากที่จะต้องบริหารจัดการตาม

พระราชกําหนดฉบับนี้แล้ว ยังต้องดําเนินการบริหารจัดการตามกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับดังนี้ คือ 

 3.5.1  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

 1)  การฟ้องร้องดําเนินคดีบริษัทบริหารสินทรัพย์ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายวิธี 

พิจารณาความแพ่ง กล่าวคือ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ยอมชําระหนี้หรือไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา

ประนอมหนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่มีอํานาจเด็ดขาดในการบัง คับยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็น
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หลักประกันของลูกหนี้ ต้องร้องอาศัยอํานาจศาลเพื่อให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเสียก่อนแล้ว จึง

ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทําการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนําออกขายทอดตลาดเอา

ทรัพย์ชําระหนี้ (เว้นแต่กรณีลูกหนี้สมัครใจตีโอนหลักทรัพ ย์แทนการชําระหนี้ให้ ข้อนี้ต่างกับ

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ซึ่งกฎหมายให้อํานาจพิเศษไว้ดังนี้ 

 บสท.มีอํานาจจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องขอ

อํานาจศาลเพื่อให้พิพากษาหรือบังคับเอาทรัพย์สินจํานองออกขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ ทั้ งนี้ ตาม

กฎหมาย บสท .มาตรา 74 และ 75 และยังมีอํานาจดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว โดยวิธีการ

อ่ืน ๆ หรือจะรับโอนทรัพย์สินเหล่านั้นมาเป็นของ บสท .ในราคาไม่น้อยกว่าราคาที่จะได้จากการ

ขายทอดตลาดก็ได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 76 

 การที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ ไม่มีอําน าจในการจําหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ที่

เป็นหลักประกันโดยไม่ต้องฟ้องศาลอย่างเช่น บสท .เป็นเหตุให้ต้องดําเนินการตามขึ้นตอนของ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการดําเนินคดีเป็นสาเหตุให้

การบังคับคดีไม่ประสบความสําเร็จ เพราะเมื่อคดีถึงที่สุ ดแล้ว หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของ

ลูกหนี้จะเสื่อมค่าหรือถูกยักย้ายถ่ายเทหรือถูกลูกหนี้แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างที่ต่อสู้ดําเนินคดี

โดยลูกหนี้จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินเหล่านั้น เช่น 

หลักทรัพย์ที่เป็นโรงแรมหรือโรงงานอุตสาหกรรม ของลูกหนี้ ซึ่งมีผลประโยชน์ระหว่างต่อสู้

ดําเนินคดีก็ตกเป็นของลูกหนี้ตลอดเวลา 

 2)  การบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ 

ตามคําพิพากษาไว้ชัดเจนเป็นขั้นตอน และกรมบังคับคดียังได้ออกระเบียบว่าด้วยการขายทอดตลาด

ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว้อย่างละเอียด เพื่อให้การประมูลซื้อขายทรัพย์สินโดยกรม

บังคับคดีเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น เมื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ดําเนินการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ไ ด้ดําเนินการฟ้อง

คดีแล้ว ก็จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองการขายทอดตลาดดังกล่าว 

 3.5.2  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการบังคับจํานอง 
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 เมื่อจะบังคับจํานองเอาทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดเพื่อชําระ

หนี้ก็จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหม ายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 278 คือ ต้องฟ้องคดีต่อศาล

เพื่อให้ศาลมีคําพิพากษาเอาทรัพย์จํานองดังกล่าวออกขายทอดตลาดเสียก่อน  ขณะที่กฎหมาย บสท .

มาตรา 74 ถึงมาตรา 81 ให้อํานาจ บสท .จําหน่ายทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันจํานองของลูกหนี้ได้

ทันทีโดยไม่ต้องฟ้องขออํานาจต่อศาลเสียก่ อน ซึ่งข้อกําหนดของกฎหมาย บสท . ดังกล่าวเป็น

หลักการที่ดี เพราะการได้มาซึ่งสิทธิจํานองนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับว่าต้อง

ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานอยู่แล้ว ซึ่งเป็นหลักฐานที่แน่นอนและมั่นคง ดังนั้น 

เมื่อเจ้าหนี้จํานองจะบังคับจํานองก็น่าจะ ให้ดําเนินการได้ทันทีไม่จําเป็นต้องมาฟ้องร้องต่อศาล

เสียก่อน ซึ่งจะเป็นการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น และค่าใช้จ่ายเหล่านั้นก็ตกเป็นภาระ

แก่ลูกหนี้จํานอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเหตุให้คดีในศาลมีจํานวนมากขึ้น 

 3.5.3  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2547 

 เป็นการดําเนินคดีล้มละลายหลังจากลูกหนี้ไม่ดําเนินการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

และเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องคดีล้มละลายตามมาตรา 9 และมาตรา 10 

พระราชบัญญัติล้มละลาย  

 ดังนั้น การดําเนินคดีล้มละลายจึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต่อมา

รัฐบาลได้แ ก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายล้มละลายโดยกําหนดให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของ

ลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ 4 พ.ศ.2541 และฉบับที่ 5 พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นมาตรการ

พิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแก่ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัท

มหาช นจํากัด เพื่อให้ลูกหนี้สามารถดําเนินกิจการของตนต่อไปได้อีกระยะหนึ่งตามแผนฟื้นฟู

กิจการของลูกหนี้ ซึ่งกําหนดไว้ว่าไม่เกิน 5 ปี และอาจจะขยายได้ถึง 7 ปี โดยได้รับความเห็นชอบ

จากศาล หลักเกณฑ์กฎหมายดังกล่าวเปิดโอกาสให้เจ้าหน้ีซึ่งหมายถึง บริษัทบริหารสินทรัพย์ด้วย 

และลูกหนี้มีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในกรณีที่กิจการของลูกหนี้มี

ความเป็นไปได้ที่จะฟื้นตัวในเชิงธุรกิจ เช่น เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถส่งออกไปขาย

ต่างประเทศได้ หากศาลเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นช อบ

จากมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่เจ้าหนี้แล้ว ลูกหนี้ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อให้

สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ตาม มาตรา 90/12 ซึ่งมีทั้งหมด 11 ประการด้วยกัน เช่น ห้ามมิให้
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เจ้าหนี้ฟ้องร้องเพื่อให้ศาลมีคําสั่งเลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลของลูกหนี้ ห้ามมิ ให้ฟ้องลูกหนี้

เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ ห้ามมิให้บังคับคดีลูกหนี้ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการ

สาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ งดให้บริการแก่ลูกหนี้ เป็นต้น เมื่อศาลมีคําสั่งรับคํา

ร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แล้ว ก็จะมีการต้ังผู้ทําแผนฟื้นฟูกิจ การลูกหนี้และผู้บริหารแผนฟื้นฟู

กิจการของลูกหนี้ และเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็ต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูนั้น  

 การที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ ไม่มีอํานาจใช้มาตรการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่ง

นโยบายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐประสงค์ให้ดําเนินคดีล้มละลายกับลูกหนี้ที่ไม่ ปรับปรุง

โครงสร้างหนี้ทุกราย ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายล้มละลายกําหนด หากแก้ไขกฎหมายในส่วน

นี้ให้เหมือนกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ก็จะทําให้การแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทําได้อย่าง

รวดเร็วขึ้น 

 

3.6  มาตรการของกฎหมายต่างประเทศ 

 ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีหลายประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน และได้จัดต้ัง

หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ีเช่นเดียวกับประเทศไทย ประเทศเกาหลีใต้

ประสพความสําเร็จในการแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) จนได้รับการยกย่องให้เป็น

หน่วยงานปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงินที่ดีที่สุด ผู้เขียนจึงขอนํามาตรการทางกฎหมายหรือ

แนวทางที่ KAMCO ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี55 ใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการกับปัญหาวิกฤติ

ภาคการเงิน ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหา

วิกฤติและฟื้นฟูเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้ คอื 

3.6.1  NPLs Valuation & Pricing Process  KAMCO จะสร้างโมเดลต้นแบบที่เหมาะสมกับการ

จัดการหนี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียกเก็บเงินสด (Amount of Collection) ได้มากขึ้น 

ส่งผลให้ปัญหา NPL ในภาพรวมของประเทศบรรเทาลง ปัจจัยที่สําคัญที่สุดของกระบวนการนี้ คือ 

ระบบข้อมูล เน่ืองจากข้อมูลในอดีตของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ครบถ้วนและถูกต้องแม่นยํา จะทําให้

                                                           
55 สมานลักษณ์ ตัณฑิกุล. (2550,กรกฎาคม-กันยายน). “เส้นทางพลิกวิกฤติ เศรษฐกิจโสมขาว.” 

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีที่ 3, ฉบับที่ 9, หน้า 15-18. 
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สามารถประเมินราคาและหาวิธีจัดการกับหนี้ที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ

ข้อมูลที่อ้างอิงได้ 

3.6.2  Corporate Restructuring เป็นการจัดการหนี้ภาคธุรกิจ (Corporate Debt) โดยการปรับ

โครงสร้างธุรกิจเพื่อฟื้นฟู เพิ่มมูลค่า ทําให้ธุรกิจอยู่รอด และรักษาความสามารถในการแข่งขัน การ

ดําเนินการมีหลายลักษณะ ได้แก่ 1) Business Restructuring ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น การปิด

กิจการที่ไม่มีกําไร ลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่มีแนวโน้ มจะดี 2) Financial Restructuring ปรับโครงสร้าง

ทางการเงิน โดยการกู้ยืมอย่างมีเหตุผล 3) Governance Restructuring ปรับกระบวนการบริหารเพื่อ

กระจายอํานาจอย่างเป็นธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4) Organization 

Restructuring ปรับโครงสร้างองค์กร โดยจัดการทรั พยากรมนุษย์ใหม่เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

(Labor Productivity) ปลดพนักงานส่วนเกิน เป็นต้น 

3.6.3  CRC (Corporate Restructuring Company) & CRV (Corporate Restructuring Vehicle)

การจัดตั้ง CRC มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูบริษัทเอกชนที่ถูกยึดทรัพย์เพื่อประกันการชําระห นี้ โดยใช้

วิธีการต่าง ๆ เช่น การลงทุน /รับซื้อ NPL จากบริษัทที่ล้มละลาย การเป็นตัวกลางในการควบรวม

กิจการระหว่างบริษัท เป็นต้น ส่วน CRV เป็นการรวมสินทรัพย์จากผู้ให้กู้หลาย ๆ รายมาอยู่ในจุด

เดียว และบริหารจัดการในลักษณะกองทุนรวม (Mutual Fund) โดยผู้เชี่ยวชาญที่ เป็นบุคคลที่ 3 

(Third Party) หรือเรียกว่า Specialized Asset Management Company 

3.6.4   Workout Program เป็นโปรแกรมเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ /ฟื้นฟูกิจการ ผ่านการยกระดับ

โครงสร้างสินทรัพย์และการเงิน เร่ิมจากการศึกษาถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาก่อนว่าเกิดจาก

สาเหตุใด แล้วจึงวางแผนจัดการกับปัญหาโดยใช้วิธีการที่ตรงจุด การแก้ปัญหาจะเลือกใช้วิธีการ

เจรจา ก่อนเลือกใช้กระบวนการทางศาล โดยจะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเจรจา ภายใต้

หลัก win-win strategy คือ ทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์ ซึ่งกลุ่ม Daewoo ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มธุ รกิจที่

สามารถฟื้นฟุกิจการจากวิกฤติได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ด้วย 

 กระบวนการ Workout Program ใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี ในขณะที่การใช้กระบวนการ

ทางศาล จะใช้เวลา 10 ปีขึ้นไป 

3.6.5  Badbank ก่อต้ังขึ้นโดยการรวมตัวของสถาบันการเงินประมาณ 620 แห่ง ภายใต้หลักการ

พื้นฐาน คือ การเพิ่มความสามารถในการใช้คืนหนี้ของผู้บริโภค เน่ืองจากลูกหนี้ 1 คน จะมีเจ้าหน้ีที่
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เป็นสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่งมีรูปแบบสัญญาที่ต่างกัน ดังน้ัน เพื่อให้การจัดการหน้ีเป็นไปอย่าง

ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูหนี้เสีย Badbank จะทําหน้าที่เปน็ตัวกลางระหว่าง

เจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยจะโอนสัญญาทั้งหมดของเจ้าหนี้ทุกรายมาไว้กับ SPC (Special Purpose 

Company) เพื่อจัดการหนี้และติดต่อกับลูกหนี้แต่เพียงผู้เดียว 

3.6.6  Securitization คือ การแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดย KAMCO จะนําสินทรัพย์

ของบริษัทหรือสถาบันการเงินที่เป็น NPL มารวมกัน เป็นกองสินทรัพย์ (Pool Assets) และถ่ายโอน

กองสินทรัพย์นั้นให้ SPC/SPV (Special Purpose Company/Vehicle) นํามาใช้เป็นหลักประกันใน

การออกตราสารทางการเงิน (เช่น ต๋ัวเงินหรือหุ้นกู้) เพื่อจําหน่ายให้แก่นักลงทุนทั่วไปหรือขายแบบ

เจาะจง (Private Placement) ให้กับนักลงทุนสถาบันเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่ม 

3.6.7  International Auction  KAMCO มีการแก้ปัญหา NPL ผ่านการประมูลระหว่างประเทศ 

(International Auction) คือ การขาย NPL และหลักทรัพย์ประกันจากสถาบันการเงินให้บุคคลที่ 3 

(Third Party) ซึ่งเป็นนักลงทุนต่างชาติ โดยใช้วิธีประกวดราคา /เปิดประมูล การดําเนินการจะใช้

หลักการ Pooling Assets เช่นเดียวกับวิธี Securitization คือ การนํา NPL มารวมกันเป็นกอง

สินทรัพย์ แล้วเปิดประมูลแก่นักลงทุนต่างชาติ เพื่อให้ได้ราคาขายที่สูงที่สุด 

3.6.8  การปรับโครงสร้างภาคการเ งินของเกาหลีใต้  เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ จะเป็นการ

ทํางานร่วมกันเป็นเครือข่าย เรียกว่า Financial Safety Net ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางาน

ร่วมกันอย่างบูรณาการ อาทิ Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) ทําหน้าที่หลักในการ

สนับสนุนด้านการเงิน ผ่า นช่องทางต่าง ๆเช่น การชําระคืนเงินฝาก การเข้าถือหุ้น การให้เงิน

ช่วยเหลือ เป็นต้น Financial Supervisory Commission (FSC) ทําหน้าที่หลักในการกําหนดทิศทาง

และกระบวนการในการแก้ปัญหาสถาบันการเงินที่ล้มเหลว KAMCO ทําหน้าที่หลักในการซื้อขาย 

NPL Ministry of Finance and Economy (MOFE) ทําหน้าที่หลักในการจัดสรรเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ

จากรัฐบาล และ Bank of korea (BOK) ทําหน้าที่ดูแลภาพรวมภาคการเงินของประเทศ นอกจากนี้ 

ในส่วนของภาคเอกชน ก็มีองค์กรที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาภาคการเงินของเกาหลีใต้ในช่วง

วิกฤติ ได้แก่ สมาคมธนาคารเกาหลี หรือ korea federation of banks (KFB) เป็นองค์กรที่เกิดจากการ

รวมกลุ่มของธนาคารในเกาหลีใต้ โดยมีการดําเนินการผ่านสภา คณะกรรมการ และคณะทํางานใน

ระดับต่าง ๆ ในการเสนอคําแนะนํา /ข้อคิดเห็นต่อภาครัฐ อีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญในการเป็น
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ศูนย์กลางข้อมูลด้านสินเชื่อของสถาบั นการเงินในเกาหลีใต้ ทั้งสินเชื่อประเภทบุคคลและสินเชื่อ

ธุรกิจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่ทําให้ภาครัฐสามารถวางแนวทางและกําหนด

แผนการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

 
 ในปัจจุบันปัญหาด้านวิกฤติเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ

เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้น แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ก็ยังได้รับผลกระทบ

กับปัญหาดังกล่าวด้ว ย และในอนาคตปัญหาดังกล่าวก็อาจจะกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาค เมื่อ

ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community) ในปี

พ.ศ. 2558 การเปิดประเทศเสรีโดยการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนน่าจะส่งผลดีให้กับ

ประเทศไทยและประเทศสมาชิก เพราะ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งด้านต่าง ๆ ในการต่อรอง 

หรือเพิ่มความได้เปรียบให้กับกลุ่มประเทศสมาชิก แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อมีการเปิดประเทศเสรีแม้

จะสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีข้อขัดแย้งต่าง ๆ 

ตามมา อันอาจส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจ  ซึ่งจะท าให้กลายเป็นปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจระลอกใหม่อีก

คร้ังหนึ่ง           

 มาตรการทางกฎหมายของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท .) เพื่อแก้ไขปัญหา

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จึงยังมีความจ าเป็นและส าคัญ เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายหรืออ านาจ

พิเศษทางกฎหมายดังกล่าวท าให้ บสท .สามา รถใช้แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้อย่าง

รวดเร็วเป็นผลส าเร็จและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย แม้ว่า 

ประเทศที่ท าการศึ กษา ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะได้เลือก

รูปแบบองค์กรบริหารสินทรัพย์ที่เน้นการปรับโ ครงสร้างหนี้ (Restructuring Agency) แทนรูปแบบ

องค์กรบริหารสินทรัพย์ที่เน้นการจ าหน่ายทรัพย์สินโดยรวดเร็ว (Rapid Asset Disposition Agency) 

ก็ตาม จึงขอวิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายของ บสท. ออกเป็นดังนี้ คือ 
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4.1  วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการร้องขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

 เมื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ (บสท.) เพื่อให้เป็น

หน่วยงานของรัฐ ท าหน้าที่แก้ไขปัญหาการค้างช าระหนี้ของลูกหนี้สถาบันการเงินของรัฐและ

เอกชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาจากสถาบันการเงิ นและ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อน ามาบริหารจัดการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย ได้บัญญัติมาตรทางกฎหมายหรือให้อ านาจพิเศษแก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์

ไทย เพื่อแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ตาม มาตรา 58 วรรคท้ายว่า ถ้าลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกันไ ม่ให้

ความร่วมมือกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท .) ในการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ บสท .สั่ง 

โดยที่ตนอยู่ในฐานะที่จะด าเนินการได้ หรือยักย้ายถ่ายเท หรือปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินของตน ให้ 

บสท.ด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาล เพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของลูกหนี้หรือผู้ ค้ าประกัน โดยไม่

ต้องด าเนินการไต่สวน และให้ศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย

ล้มละลายต่อไปโดยเร็ว มีข้อพิจารณาในปัญหาดังนี้        

 4.1.1  ในเร่ืองการตีความกรณี “การไม่ให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้” 

 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็น กระบวนการที่ส าคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย

ของสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยให้ลูกหนี้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และเพื่อเจ้าหนี้ให้ได้รับช าระ

หนี้คืนสูงสุด เป็นจุดเร่ิมต้นของการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ การปรับปรุง

โครงสร้างหนี้ (RESTRUCTURING) หรือ การแ ก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non 

Performing Loans  :  NPLs) เป็นกระบวนการที่เจ้าหน้ี คือ สถาบันการเงิน และลูกหนี้ NPL ของ

สมัครใจที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุง

โครงสร้างหนี้ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมกา รเพื่อการส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

(สปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งมีใจความว่า  

 “วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (สปน .) ก็เพื่อให้ลูกหนี้สามารถด าเนิน

กิจการต่อไปได้ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้ีสถาบันการเงินมีโอกาสได้รับช าระหนี้คืนสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้

เพิ่มการปล่อยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้น ซึ่งจะอ านวยให้ระบบเศรษฐกิจสามารถ

รักษาเสถียรภาพการจ้างงานหรือจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อลดแรงกดดันต่อสังคม ” 
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 การปรับโครงสร้างหนี้ ถือเป็นการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่องค์กรบริหาร

สินทรัพย์ต่างประเทศนิย มเลือกมาใช้ เน่ืองจากเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งลูกหนี้ เพราะการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นการช่วยให้ลูกหนี้ที่สุจริตอยู่ใน

ฐานะที่จะช าระหนี้ได้ภายในเวลาที่ก าหนด และสามารถด าเนินกิจการเดิมหรือเร่ิมกิจการใหม่ได้

ต่อไป 

 ปัญหาการตีความกรณี “การไม่ให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้ ”  เป็นปัญหา

การตีความในข้อเท็จจริง เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากตาม พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์

ไทย พ .ศ.2544 มิได้บัญญัติให้ชัดเจนว่า  หมายถึง การกระท าในลักษณะใดบ้างที่เป็นการให้ความ

ร่วมมือหรือการกระท าที่ไม่ให้ความร่วมกับ บสท. มีความหมายแค่ไหน เพียงไร เมื่อพิจารณาดูแล้ว

จะเห็นได้ว่า การไม่ให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้ จึงมีความหมายกว้างขวางมาก 

 การไม่ให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้กับ บสท . แม้จะมีปัญหามากในเร่ือง

การตีความที่จะก าหนดขอบเขตหรือ ลักษณะการกระท าให้ชัดเจนว่า การกระท าใดบ้างเป็นการให้

ความร่วมมือกับ บสท.ในการปรับโครงสร้างหนี้ แต่พอที่จะวางหลักเป็นแนวการพิจารณาให้เห็นถึง

ลักษณะการกระท าที่ถือได้ว่า เป็นการไม่ให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้กับ บสท . 

กล่าวคือ การที่ บสท .ได้มีหนังสือแจ้งและก าหนดวันนัดที่ชัดเจนถึงลูกหนี้และผู้ค้ าประกัน เพื่อให้

เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ แต่ลูกหนี้ผู้ค้ าประกันเพิกเฉย เป็นต้น 

 4.1.2  ในเร่ืองภาระการพิสูจน์ บทสันนิษฐานของกฎหมาย จ านวนหนี้ 

 การยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 กฎหมายก าหนดให้ศาลพิจารณาจากข้อเท็จจริงเพียงว่า ลูกหนี้หรือผู้ค้ า

ประกัน ได้ให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้กับ บสท . หรือไม่เท่านั้น ภาระการพิสูจน์จึงมี

เพียงประเด็น การให้ความร่วมมือหรือไม่เท่านั้น  ไม่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้น าพยานหลักฐ านเพื่อ

พิสูจน์ว่า มีเหตุอ่ืนที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ เพียงใด  จึงเห็นว่าแตกต่างจากหลักเกณฑ์

การพิจารณาคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ .ศ.2483 โดยสิ้นเชิง  กล่าวคือ การยื่นค า

ฟ้องคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ .ศ.2483 ศาลต้องพิจารณาให้ได้ ความจริงว่า 

ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือพิจารณาจากความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้เป็นหลักส าคัญ 
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ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติบทสันนิษฐาน ,จ านวนหนี้ที่แน่นอน รวมทั้งภาระการพิสูจน์ ไว้อย่างชัดเจน  

เพื่อให้กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของลูกหนี้ให้น้อยที่สุด                        
 4.1.3  ในเร่ืองการไต่สวนและการใช้ดุลพินิจของศาล 

 ตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 วรรคท้ายบัญญัติว่า ถ้า

ลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกัน ไม่ให้ความร่วมมือกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ในการปรับโครงสร้าง

หนี้ ให้ บสท .ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้ ลูกหนี้ล้มละลายโดยให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทันที โดยไม่

ต้องไต่สวน ซึ่งตรงกับแนวความเห็นของท่านอาจารย์วิชา  มหาคุณ ทางปฏิบัติ ในช่วงแรกที่ บสท .

ใช้มาตรการทางกฎหมายในการร้องขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามมาตรา 58 ต่อศาล ศาล

ล้มละลายกลางได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรั พย์เด็ดขาดทันที โดยไม่ใช้ดุลพินิจไต่สวน แต่ต่อมา ศาล

ล้มละลายกลางได้เปลี่ยนแนวค าสั่ง โดยศาลได้มีค าสั่งให้ต้องไต่สวนทุกคดีก่อน จึงจะมีค าสั่ง

พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  

  

4.2  วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการบังคับหลักประกัน 

 เมื่อวิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการบังคั บหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 ส่วนที่ 3 การจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็น

หลักประกัน มาตรา 74 ถึง มาตรา 82 ซึ่งเป็นวิธีการขายทอดตลาดโดยไม่ผ่านศาล (None- Judicial 

Foreclosure ตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจพิเศษไว้ มีข้อพิจารณาในปัญหาดังนี้                            

 4.2.1  ในเร่ืองสิทธิในการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

 ปัญหาการที่ บสท .ยื่นค าร้องขอสวมสิทธิเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ซึ่งเป็นสถาบัน

การเงินผู้โอนเดิมซึ่งได้ยื่นฟ้องในคดีแพ่งของลูกหนี้ที่โอนมา บสท . นั้น บสท .ยังสามารถ บริหาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยวิธีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ได้ตามพระราช

ก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 ซึ่งเป็นกฎหมายแยกต่างหากจากการบังคับคดีตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ซึ่งเป็นบทกฎหมายทั่วไปในการบังคับการช าระ

หนีจ้ากลูกหนี้ของเจ้าหน้ีได้หรือไม่ อย่างไร 

 จากปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า  พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.

2544 ได้บัญญัติให้อ านาจพิเศษแก่ บสท .  บสท .สามารถด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็น
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หลักประกันตาม พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 โดยวิธีพิเศษของ บสท . 

โดยไม่ต้องน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 มาใช้แต่อย่างใด เมื่อพิจาณาตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 มาตรา 7 

ประกอบ มาตรา 74-82 แล้ว เห็นว่าในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตาม พ.ร.ก.บสท. นั้น  

ได้ก าหนดให้ บสท .สามารถด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ โดยไม่จ าต้องฟ้อง

คดีลูกหนี้ก่อนแต่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพภายในก าหนดระยะเวลาของ บสท . การสวมสิทธิในคดีแพ่งของลูกห นี้ที่โอนมา 

บสท. นั้น เป็นการสวมสิทธิเป็นเจ้าตามค าพิพากษาในฐานะเจ้าหนี้ที่ได้รับโอนหน้ีนั้นมาจากเจ้าหนี้

เดิม เพื่อให้ถูกต้องตามหลักและขั้นตอนของกฎหมาย และ บสท .ก็มิได้มีการยึดทรัพย์บังคับคดี

ทรัพย์หลักประกันในคดีที่สวมสิทธิดังกล่าว ดังนั้น บสท .จึงสามารถบริหา รสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

โดยวิธีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ได้ตาม พ.ร.ก.บสท. ซึ่งเป็นกฎหมายแยก

ต่างหากจากการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ซึ่งเป็นบท

กฎหมายทั่วไปในการบังคับช าระหนี้จากลูกหนี้ของเจ้าหน้ี แม้จะได้สวมสิทธิเข้ าไปในคดีแล้วก็

ตาม เน่ืองจากไม่มีกฎหมายห้ามหรือข้อจ ากัดสิทธิในการบริหารสินทรัพย์ตามพระราชก าหนด

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยแต่อย่างใด 

 4.2.2  ในเร่ืองการพิสูจน์ภาระหนี้ และขั้นตอนการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

 ตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 ได้ให้อ านาจ บสท .

ด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  ตามมาตรา 74-82 โดยไม่ต้องร้องขอต่อศาล  เป็น

กฎหมายพิเศษที่เป็นประโยชน์  แม้จะท าให้เจ้าหน้ีสามารถท าให้ได้รับช าระหนี้คืนอย่างรวดเร็ว  

อันเป็นการช่วยบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากความผิดรับช าระหนี้ได้ มาก  ด าเนินการได้ทันที  

ประหยัดค่าใช้จ่าย  แต่หลักเกณฑ์บางอย่างไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน จึงยังเป็นปัญหาการตีความ

กฎหมายว่าจะใช้บังคับกันอย่างไร และอาจจะไม่เป็นธรรมต่อลูกหนี้ เพราะเป็นการบังคับคดีโดยไม่

ผ่านศาล ลูกหนี้ไม่ได้มีการพิสูจน์ภาระหนี้ในชั้นการพิจาร ณาคดีของศาล แต่ก็สามารถเป็น

ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการบังคับคดีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมีกระบวนการ

และขั้นตอนทางกฎหมายที่ล่าช้า  อีกทั้งมีช่องว่างทางกฎหมาย  เปิดโอกาสให้คู่ความสามารถ

ประวิงคดี  ท าให้เสียเวลาในการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีจ านวนมาก   
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 4.2.3  ในเร่ืองการใช้สิทธิคัดค้านและเพิกถอนการจ าหน่ายทรัพย์สิน 

 ตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ. 2544 มาตรา 78 ได้ให้สิทธิผู้ที่

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จ าหน่ายสามารถยื่นคัดค้านการจ าหน่ายพร้อมหลักฐานก่อนวัน

จ าหน่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ผู้มีอ านาจพิจารณาค าคัดค้านคือ คณะกรรมการบริหารของ 

บสท.ซึ่งเป็นเจ้าหน้ี ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจ าหน่ายทรัพย์สิน อาจมีข้อพิจารณาในประเด็น

ความโปร่งใส ซึ่งต่างจากวิธีการขายทอดตลาดโดยผ่านศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นคนกลางท าหน้าที่ขายทอดตลาดตามค าสั่งศาล จึงมีความ

น่าเชื่อถือ และดูโปร่งใส เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายมากกว่า 

 นอกจากตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ. 2544 มาตรา 82 ยังได้

ก าหนดว่าเมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ไม่สา มารถเพิกถอนการจ าหน่าย

ทรัพย์สินนั้นได้ 

 

4.3  วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าฤชาธรรมเนียม 

 เมื่อพิจารณามาตรทางกฎหมายภาษีอากร ระหว่าง มาตรา 29 ของพระราชก าหนด

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544  เปรียบเทียบกับมาตรา 8 ของพระราชก าหนดบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ พ .ศ.2541 พบว่า ในการโอนสินทรัพย์จากสถาบันการเงินไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่าง ๆ 

บรรดาที่เกิดจากการโอนสินทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ต้องมีสถาบันการเงินหรือกองทุน

เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของ

หุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง หรือสถาบันการเงินผู้โอนต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 

50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง หรือหากถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 50 กรณีจะต้องมีนิ ติบุคคล

รายหนึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ และสถาบันการเงินผู้โอนนั้น เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ

ออกเสียง 

 แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นเร่ืองสิทธิประโยชน์   หากบริษัท ไม่ได้รับซื้อ /รับโอน

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้ อยละ 50 บริษัทจะ
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ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร

แสตมป์ 

 จากที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและลักษณะพิเศษหรือมาตรการทางกฎหมายที่

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ใช้ในการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแบบรวมศูนย์  (Centralized 

Approach)ได้แก่ มาตรการในการร้องขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด , มาตรการทางกฎหมายใน

การบังคับหลักประกัน และมาตรการทางกฎหมายภาษีอากร ท าให้ บสท .มีอ านาจทางกฎหมายใน

การบริหารสินทรัพย์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัทบริหารสินทรัพย์  ตามมาตรา 8 

พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ก าหนดให้ก าหนดให้ในการโอนสินทรัพย์ไปให้บริษัท

บริหารสินทรัพย์ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่าง ๆ ในรูปภาษี

เงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ แต่สถาบันการเงินผู้ โอนต้องถื อหุ้นใน

บริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด แต่เฉพาะสถาบันการเงินซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ ดังน้ัน เมื่อ บสท .ยกเลิก จึงมีผลกระทบ เพราะสิทธิที่กฎหมายก าหนดไว้

หมดหรือสูญสิ้นไป 

 ประกอบกับประเทศไทยก าลังเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี อาเซียน ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนา

หรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจเสรี จึงเสนอปรับปรุงแก้ไขพระราช

ก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 โดยน ามาตรการทางกฎหมายตามพระราชก าหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 ที่เป็นประโยชน์ในเร่ืองการใช้มาตราพิทัก ษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตาม

มาตรา 58 และการบังคับหลักประกัน ตามมาตรา 74  มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้บังคับใช้กฎหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเป็นแนวทางให้ศึกษาแก้ไขในการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพในฉบับอื่น ๆ  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการประกอบธุรกิจเป็นไปอย่ างเสรี และเพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดการกระท าอันไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ อันจะเป็นการรองรับนักลงทุน

จากทั่วโลกต่อไป                      
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ในบทที่ 2 บทที่ 3 และบทที่ 4 เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ

ทางกฎหมาย เพื่อบังคับใช้กับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยจะสรุปตั้งแต่แนวคิด 

และพัฒนาของการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในประเทศไทย และการจั ดต้ังบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ท าให้ทราบว่านโยบายของรัฐที่ถือว่าเป็นนโยบาย

สาธารณะอันเกิดจากหนี้สาธารณะ ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ และทราบแนวคิด และ

ความเป็นมาของการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพว่า มีความเป็นมาอย่างไร มีกี่ รูปแบบ ซึ่ง

แนวคิดและรูปแบบของการบริหารสินทรัพย์ต่างประเทศ และแนวคิดของประเทศไทย รวมทั้ง

หลักการและเหตุผลทางกฎหมายในการจัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของประเทศไทย ซึ่งได้

แบ่งหน่วยงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ และเอกชน ว่ามีลักษณะของการจัดต้ังและบริหารงาน

อย่างไร แต่ละหน่วยงานที่ได้จัดต้ังขึ้นมีกฎหมายใดสนับสนุน เพื่อหามาตรการทางกฎหมายที่

เหมาะสม เพื่อไว้บังคับใช้กับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งได้แก่ การ ใช้มาตรการ

พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มาตรการเกี่ยวกับการบังคับหลักประกัน มาตรการทางกฎหมายภาษี พร้อมทั้ง

เสนอ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางการบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศที่ได้รับความส าเร็จ 

โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประสพความส าเร็จสามารถแก้ปัญหาวิกฤติภาคการเงิน และมีความ

คล้ายคลึงกับกรณีของประเทศไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เมื่อปี พ .ศ.2540 จนสาธารณรัฐเกาหลี ได้

จัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์เกาหลี (KAMCO) ลอกรูปแบบมาจากรีโซลูชั่น ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น 

หรือ RTC ของสหรัฐอเมริกา ความส าเร็จของ KAMCO ในการแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

(NPLs) ของเกาหลีใต้ ท าให้ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร International Financial Review ให้เป็น

หน่วยงานปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงินที่ดีที่สุด ส าหรับปี 2542 ของทวีปเอเชีย จนหน่วยงาน 
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ปรส.ของจีน และอินโดนีเซีย ต้องไปขอรับความช่วยเหลือด้านวิชาการจากเกาหลีใต้ ซึ่งในบทนี้จะ

เป็นการสรุปเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว   ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 5.1  บทสรุป 

  ส าหรับแนวทางการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อน ามาบริหารจัดการ

ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้นอีก และเป็นปัญหาได้ในอนาคต ในต่างประเทศได้มี

แนวคิดในการจัดตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์เกิดขึ้น เนื่องจากการเกิดปัญหาภาวะวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ ท าให้มีการเกิดปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เพิ่มขึ้นในระบบสถาบัน

การเงิน จึงต้องมีการแยกสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกจากสินทรัพย์ปกติของสถาบันการเงิน เพื่อช่วย

ให้สถาบันการเงินดังกล่าวนั้นสามารถมุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจหลักของตนได้อย่างปกติ ซึ่ งแต่ละ

ประเทศก็จะมีการจัดต้ังหน่วยงานบริหารสิ นทรัพย์ขึ้น เช่น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  (KAMCO)  

อินโดนีเซีย (IBRA) และมาเลเซีย (DANAHARTA) ซึ่งในแต่ละประเทศต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการ

ก่อต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์เหมือนกัน คือ เพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากส ถาบัน

การเงิน เพื่อน ามาบริหารต่อ เพื่อให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นการสร้างความ

มั่นคงให้กับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วัตถุประสงค์ในการก่อต้ังหน่วยงานบริหาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพในต่างประเทศจะมีลักษณะคล้ายกันก็ตาม แต่วิธีการหรือรูปแบบในการ

บริหารสินทรัพย์ยังมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ผู้เขียนเห็นว่า แนวทางการบริหารจัดการ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ KAMCO ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้ประสพความส าเร็จในการ

แก้ไขปัญหาวิกฤติภาคการเงินมากที่สุด ถือเป็นทางเลือกหนึ่งและสามารถน ามาตรการทางกฎหมาย

ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศไทยในอนาคต 

 ในประเทศไทย หลังจากเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น ก็ได้เร่ิมมีการพัฒนาหน่วยงาน

บริหารสินทรัพย์ขึ้น ได้มีการก่อตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) องค์การเพื่อการปฏิรูประบบ

สถาบันการเงิน หรือ ปรส . (FRA) ขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และเพื่อ

แก้ไขฟื้นฟูฐานะของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการด าเนินกิจการ แต่การด าเนินการขององค์กรทั้ง

สองไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาระบบสถาบันการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สินเชื่อที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้  (NPLs) มีจ านวนที่สูงมากในสถาบันการเงิน ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการจัดต้ัง

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ขึ้นโดยตราพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.
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2544 จัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ท าหน้าที่แก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ระดับประเทศ โดยการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐ

และเอกชน แต่ละแห่งมาสู่ บสท. 

 การจัดตั้ง บสท . นั้นเกิดขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดและวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้  เพื่อช่วยให้

สถาบันการเงินแข็งแกร่งขึ้น และเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

 บสท.มีรูปแบบการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแบบรวมศูนย์ (Centralized Approach) 

เป็นการรวบรวมสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบเศรษฐกิจมาไว้ในที่เดียวกันเพื่อบริหาร และเป็น

การจัดต้ังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ขึ้นเพียงแห่งเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งแก้ปัญหาสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพในภาคการเงิน โดยการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งมาสู่

หน่วยงานบริหารสินทรัพย์กลางแล้วน ามาบริหารจัดการหรือขายต่อ  

 การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ผ่านมาเพื่อน ามาเป็นบทเรียนส าหรับประเทศ

ไทย เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ แม้ว่าที่ผ่านมา การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อ

แก้ปัญหา NPLs จะท าให้ NPLs ในระบบสถาบันการเงินไทยลดลงได้ในระดับหนึ่ง แต่จ านวน  

NPLs ที่เหลืออยู่ก็ยังถือว่าเป็นจ านวนที่สูง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจไทยปัจจุบันค่อนข้างผันผวน 

ท าให้ไม่สามารถวางใจได้ว่า วิกฤติเศรษฐกิจรอบใหม่จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่

ภาครัฐจะต้องพิจารณา เพื่อป้องกันมิให้ปัญหาเดิมที่เคยเกิดในช่วงวิกฤติปี  พ.ศ.2540 ปะทุขึ้นมาอีก 

โดยอาจศึกษาจากกรณีของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ของประเทศไทยต่อไป                         

 มาตรการทางกฎหมายที่สาธารณรัฐเกาหลี ด าเนินการ และประสพความส าเร็จสรุปได้ 

ดังนี ้

 ประการที่ 1 เดือนพศจิกายน 2541 ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศฉบับ 

ใหม่ ได้ขยายระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้จากเดิม 5 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 7 ปี นับจากปีที่เร่ิ มมีก าไรและ

ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 อีก 3 ปี และเพิ่มรายการธุรกิจที่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนด้วย 
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 กรณีประเทศไทย แม้จะยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลายาวนานกว่า คือ ไม่เกิน  8 ปี และ

ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 ไม่เกิน 5 ปี แต่จะเริมนับตั้งแต่วันที่เร่ิมเปิดด าเนินการไม่ว่าจะมีก าไร

หรือไม่ก็ตาม 

 ประการที่ 2 เปิดโอกาสให้ต่างชาติมาซื้อกิจการที่ประสบปั ญหาทางการเงิน โดยบริษัท

สาธารณรัฐเกาหลีมากมายหลายแห่งที่ประสบปัญหาทางการเงินแห่กัน ขายกิจการแก่ต่างชาติ ไม่ว่า

จะเป็นบริษัทรถยนต์ซัมซุง มอเตอร์ ได้ขายหุ้นข้างมากให้แก่บริษัท รถยนต์เรโนลต์ของฝร่ังเศส 

หรือบริษัท แดวูมอเตอร์ก็อยู่ระหว่างเจรจาขายกิจการแก่บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ ของสหรัฐฯ หรือ

กิจการอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ ามัน เยื่อกระดาษ ฯลฯ ก็ขายกิจการเช่นกัน 

 ส่วนธนาคารหลายแห่งก็ได้ขายหุ้นบางส่วนให้ต่า งชาติเช่นกัน แต่กรณีของสาธารณรัฐ

เกาหลีค่อนข้างแตกต่างจากประเทศไทย กล่าวคือ กรณีของประเทศไทย ต่างชาติจะมาซื้อธนาคาร

ขนาดเล็ก ขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไท ย ธนาคารกสิกร

ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฯลฯ ขณะนี้ยังมีหุ้นเป็นของคนไทย 

 ส่วนกรณีสาธารณรัฐเกาหลี  มีเป้าหมายการขายแก่ต่างประเทศกลับเป็นธนาคารขนาด

ใหญ่ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ ต้องการขายธนาคาร 2 แห่งแก่ต่างชาติ คือ ธนาคาร Seoul Bank และ

ธนาคาร First Korea Bank แต่ สามารถเจรจาขายได้เพียง 1 ธนาคาร กล่าวคือ ได้ท าความตกลงขาย

หุ้นร้อยละ 51 ในธนาคาร First Korea Bank แก่ Newbridge Capital เมื่อเดือนธันวาคม 2542 

 ส่วนธนาคาร Seoul Bank นั้นยังคาราคาซัง แม้รัฐบาลจะท าบันทึกความเข้าใจกับ

ธนาคาร HSBC ของอังกฤษไปแล้วเ มื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2542 เพื่อขายธนาคารแห่งนี้ แต่ใน

ระยะเวลาต่อมาไม่สมารถตกลงในรายละเอียดได้ โดยธนาคาร HSBC ต้องการซื้อในราคาต่ า ขณะที่

รัฐบาลต้องการขายในราคาสูง ท าให้ต้องยกเลิกการเจรจาไป 

 ประการที่ 3 เปิดเสรีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นตามล าดับ ภายหลังวิกฤติเศรษฐ- 

กิจ เป็นต้นว่า ในเดือนเมษายน 2541 ได้เปิดเสรีการลงทุนจากต่างประเทศครั้งใหญ่ใน 10 ธุรกิจ 

เป็นต้นว่า การขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ สนามกอล์ฟ ประกันภัย ฯลฯ 

 ปัจจุบันสาธารณรัฐเกาหลี  มีธุรกิจที่มีข้อจ ากัดส าหรับการลงทุนจากต่างประเทศ 

ทั้งหมดเพียง 24 ธุรกิจ โดยไม่มีการจ ากัด ในบางด้าน 20 ธุรกิจ ส่วนที่เหลืออีก 4 ธุรกิจนั้น จ ากัด 

การลงทุนต่างชาติทุกด้าน คือ การประมงน้ าจืด การประมงชายฝั่ง สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ 
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เป็นต้นว่า กรณีธุรกิจหนังสือพิมพ์และโทรคมนาคม ได้ก าหนดใ ห้ต่างชาติถือหุ้นได้ ไม่เกินร้อยละ 

33 

 ประการที่ 4 การอนุญาตให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้อย่างเสรี แตกต่าง จากกรณีของประเทศ

ไทย ซึ่งยังจ ากัดในเร่ืองนี้ 

 กรณีของประเทศไทยนั้น ต่างชาติจะซื้อที่ดินได้ก็ต่อเมื่อใช้เป็นที่ต้ังโรงงาน โดยจะต้อง

เป็นพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม หากเป็นพื้นที่นอกนิคมอุตสาหกรรมแล้ว โครงการน้ันจะต้องได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน ซึ่งหากเลิกกิจการจะต้องขายที่ดินออกไป เนื่องจากหลายฝ่ายวิตกว่า หากเปิด

เสรีแล้วต่างชาติจะมาซื้อที่ดินมากมายในประเทศไทย 

 กรณีของสาธารณรัฐเกาหลี นั้น ได้แก้ไขกฎหมายที่ดินคร้ังใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม 

2541 โดยยกเลิกข้อจ ากัดต่าง ๆ ทั้งหมด ชาวต่างชาติไม่ว่า จะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา 

สามารถซื้อที่ดินอย่างเสรีไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อต้ังโรงงานหรือเพื่อการอ่ืน ไม่ต้องขออนุญาต

มากมายให้ยุ่งยากอีกต่อไป 

 ประการที่ 5 นอกจากการลงทุนโดยตรงแล้ว ส าหรับการลงทุนในรูปซื้อหุ้นในตลาด 

หลักทรัพย์นั้น ก็ได้เปิดเสรีเช่นเดียวกัน ในระยะแรกนั้น อนุญาตนักลงทุนต่างชาติ ถือหุ้นบริษัท

สาธารณรัฐเกาหลีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากร้อบละ 26 เป็นร้อยละ 50 ต่อมา เมื่อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 ได้ยกเลิกการจ ากัดสัดส่วน ถือหุ้นของต่างชาติส าหรับหุ้นที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ ท าให้ต่างชาติสามารถซื้อหุ้นได้อย่างเสรีเท่าที่ต้องการ 

 ผลส าเร็จส าคัญในการแก้ไข NPLs มาจากความยอดเยี่ยมข องบรรษัทบริหารสินทรัพย์

สาธารณรัฐเกาหลี  (Korean Asset Management Corp) ซึ่งมีชื่อย่อว่า KAMCO ทั้งนี้ นับถึงสิ้นเดือน

กรกฎาคม 2543 ได้ซื้อทรัพย์สิน และหนี้ NPLs จากสถาบันการเงินต่าง ๆที่ประสบปัญหามาแล้ว 

มากถึง 66,500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทรัพย์สินเหล่านี้ได้ประมูลขายได้เงินกลับคืนมาแล้ว 26,000 

ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนทรัพย์สินที่เหลือจะขายเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป 

 ความยอดเยี่ยมของ KAMCO ท าให้ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร INTERNATIONAL 

FINANCIAL REVIEW ให้เป็นหน่วยงานปรับโครงสร้างทางการเงินที่ดีที่สุดส าหรับปี 2542 ของ

ทวีปเอเชีย โดยได้ประมูลขายทรัพย์สินแก่สถาบันการเงินนานาชาติไม่ว่าจะเป็น Morgan Stanley, 

Goldman Sachs และ Deutsche Bank ฯลฯ ในราคาประมูลค่อนข้างสูง  
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 เมื่อมีการประมูลทรัพย์สิน KAMCO สามารถประกาศผู้ชนะประมูลภายในเวลาเพียงแค่ 

20 นาที เท่านั้น และมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลได้

แก้ไขกฎหมายในด้านต่าง ๆ ท าให้ต่างประเทศสามารถซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเปิด

ให้ซื้อและขายที่ดินอย่างเสรี กระตุ้นให้เกิดความสนใจมาประมูลซื้อมากขึ้น 

 ประการที่ 6 ปัจจัยส าคัญที่สาธารณรัฐเกาหลี ฟื้นตัวรวดเร็ว คือ คุณภาพของทรัพยากร

มนุษย์ ซึ่งมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ตัวอย่าง การระดมบริจาคทองค าแก่ รัฐบาล กรณี ของ

สาธารณรัฐเกาหลีนั้น แม้ใช้เวลาไม่มากนัก กลับสามารถระดมเงินได้สูงถึง 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐ 

คิดเป็นเงินประมาณ 90,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.5 ของหน้ีต่างประเทศ 

 ขณะที่ประเทศไทยระดมกันเป็นระยะเวลานานนับปี ได้เงินมา 2,000-3,000 ล้านบาท 

หรือเพียงประมาณร้อยละ 0.07 ของหน้ีต่างประเทศ 

 ส าหรับแนวทางการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับการบริหารจัดการ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ พิจารณาสรุปได้ดังนี้ 

 5.1.1  การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 จากการศึกษาแนวทางการบริหารสินทรัพย์ด้อ ยคุณภาพของต่ างประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พอสรุปมาตรการทางกฎหมายที่ KAMCO น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาวิกฤติและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ พอสังเขป

ดังนี ้

 KAMCO จะสร้างโมเดลต้นแบบที่เหมาะสมกับการจัดการหน้ี โดยมี ระบบฐานข้อมูล

ในอดีตของทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ที่ครบถ้วนแม่นย า เพื่อน ามาใช้ประเมินราคาและจัดการหนี้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จัดการหนี้ภาคธุรกิจ ปรับโครงสร้างหนี้ธุรกิจ รักษาความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีตัวกลางในการควบรวมกิจการระหว่างบริ ษัท แก้ปัญหาโดย

วิธีการเจรจาภายใต้หลัก win-win strategy ทุกฝ่ายต่างได้ประโยชน์มากกว่าใช้กระบวนการทางศาล 

มีการรวมตัวของสถาบันการเงินเพื่อให้จัดการหน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานที่เรียกว่า 

SPC (Special Purpose Company) เพื่อจัดการหนี้และติดต่อกับลูกหนี้แต่เพียงผู้เดียว และ SPC จะท า

การแปรรูปสินทรัพย์  เป็นหลักทรัพย์ใช้เป็นหลักประกันในการออกตราสารทางการเงินเพื่อ

จ าหน่ายแก่นักลงทุนต่อไป มีการประมูลสินทรัพย์ระหว่างประเทศ และท าการปรับโครงสร้างภาค
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การเงินร่วมกันเป็นเครือข่ายเรียกว่า Financial Safety Net อย่างบูรณาการ มีมาตรการทางภาษี 

ส่งเสริมการลงทุน เปิดโอกาสให้ต่างชาติซื้อกิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน ขายหุ้นของธนาคาร

บางส่วนให้ต่างชาติ เพื่อเพิ่มเม็ดเงินเข้ามาในประเทศ   เปิดเสรีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น 

ต่างชาติสามารถซื้อที่ดินได้อย่างเสรี เปิดเสรีตลาดหลั กทรัพย์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามมาตรการ

ทางกฎหมายดังกล่าวบางอย่างอาจจะเหมาะกับประเทศหนึ่ง แต่ไม่เหมาะกับอีกประเทศหนึ่ง 

แนวทางและมาตรการทางกฎหมายบางอย่างของ KAMCO อาจจะเป็นประโยชน์ส าหรับการบริหาร

สินทรัพย์ของไทยในอนาคต 

 5.1.2  การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภา พตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

พ.ศ.2541 

 การบริหารงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐจะมีลักษณะเป็นไปในแนวการ

บริหารแบบรวมศูนย์ ไม่ใช่การบริหารแบบกระจายศูนย์เหมือนบริษัทบริหารสินทรัพย์เอกชน ซึ่ง

จะบริหารหนี้ด้อยคุณภาพเฉพาะของสถาบันการเงินที่จัดต้ังบริษัท บริหารสินทรัพย์นั้น และจะเน้น

การปรับโครงสร้างหนี้เป็นหลัก โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐจะใช้กฎหมายเดียวกับบริษัท

บริหารสินทรัพย์เอกชนตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 แต่หลักการ

ด าเนินการและเจตนารมณ์ไม่เหมือนกับบริษัทสินทรัพย์เอกชน โดยบริษัทบริหา รสินทรัพย์เอกชน

มุ่งลดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินของตน แต่บริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐจะเน้น

การลดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งระบบตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐตามพระราชก าหนดปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ บริษัท

บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ ากัด ซึ่งธนาคารแห่ง

ประเทศไทยมีนโยบายให้เป็นศูนย์กลางการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจต่อไปใน

อนาคต  

 ส าหรับพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 นี้เป็นกฎหมายที่ ใช้กับบริษัท

บริหารสินทรัพย์ของรัฐ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ของเอกชน ซึ่งจุดประสงค์ของบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ของรัฐน้ัน คือ เป็นเคร่ืองมือของรัฐในการจัดการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพใน

ระบบสถาบันการเงิน แต่ยังไม่สามารถที่จะจัดการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเ พียงพอ และยังมี

ปัญหาต่าง ๆ ในทางปฏิบัติอยู่พอสมควร ซึ่งจะกล่าวโดยสรุปดังนี้ คือ 
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1.  ความไม่ชัดเจนในกฎหมายเกี่ยวกับความหมายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ 

 ตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ฉบับนี้ไม่ได้แยกการจัดการสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ของรัฐและเอกชน ท าให้การบริหารงานของบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ของรัฐเกิดความไม่คล่องตัวในฐานะหน่วยงานของรัฐ เมื่อเทียบกับหน่วยงานบริหาร

สินทรัพย์ของรัฐอ่ืนๆ เช่น บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ซึ่งมีอ านาจในการบริหารงานมาก 

 2.  ปัญหาการบริหารสินทรัพย์ในขั้นตอนการด าเนินคดีและการบังคับคดีกับลูกหนี้ 

 พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ได้ก าหนดให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทบริหาร

สินทรัพย์ของรัฐ จึงต้องด าเนินคดีและบังคับคดีอย่างเช่นเดียวกับบริษัทบริหารสินทรัพย์เอกชน ซึ่ง

มีปัญหาในรายละเอียดดังน้ี 

2.1  การบังคับจ านองทรัพย์หลักประกัน 

 พระราชก าหนดฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดการบังคับหลักประกันไว้อย่างบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชก าหนดฉบับนี้จึงไม่มีสิทธิอย่างเช่น บรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย แม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกันก็ตาม 

2.2  การจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้เลย ต้องท า

ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากยังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินคดี ท าให้การขายสินทรัพย์ล่าช้า

มาก และยังต้องเสียค่าธรรมเนียมกับกรมบังคับคดีด้วย 

 5.1.3  การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพร ะราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ 

ไทย พ.ศ.2544 

 ตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย พ .ศ.2544 ได้บัญญัติมาตรการทาง

กฎหมายพิเศษเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ พิจารณาสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้ 

 ประการที่ 1  การใช้มาตรการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

 ตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย พ .ศ.2544  มาตรา 58 วรรคท้าย

บัญญัติว่า ถ้าลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกันไม่ให้ความร่วมมือกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ใน

การปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ บสท .สั่ง โดยที่ตนอยู่ในฐานะที่จะด าเนินการได้ หรือยักย้ายถ่ายเท 
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หรือปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินของตน ให้ บสท .ด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาล เพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาดของลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกัน โดยไม่ต้องด าเนินการไต่สวน และให้ศาลและเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายต่อไปโดยเร็ว 

 ประเด็นนี้มีข้อพิจารณาที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ปัญหาการตีความกรณี “การไม่ให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้” 

(2) ปัญหาภาระการพิสูจน์ บทสันนิษฐานของกฎหมาย จ านวนหนี้ 

(3) ปัญหาการไต่สวนและการใช้ดุลพินิจของศาล 

 การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ถือเป็นการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ องค์กรบริหาร

สินทรัพย์ต่างประเทศนิยมเลือกมาใช้ เน่ืองจากเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งลูกหนี้ ทุกฝ่ายต่างได้ประโยชน์มากกว่าใช้กระบวนการทางศาล 

 “การไม่ให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้ ”  เป็นปัญหาข้อเท็จจริง เพราะพระ

ราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 มิได้บัญญัติให้ชัดเจนว่า  หมายถึง การกระท า

ในลักษณะใดบ้างที่เป็นการให้ความร่วมมือหรือการกระท าที่ไม่ให้ความร่วมกับ บสท . มี

ความหมายแค่ไหน เพียงไร เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ว่า การไม่ให้ความร่วมมือในการปรับ

โครงสร้างหนี้ จึ งมีความหมายกว้างขวางมาก การกระท าใดบ้างเป็นการให้ความร่วมมือกับ บสท .

ในการปรับโครงสร้างหนี้ ควรจะมีแนวการพิจารณาให้เห็นถึงลักษณะการกระท าที่ถือได้ว่า เป็น

การไม่ให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้กับ บสท . กล่าวคือ การที่ บสท .ได้มีหนังสือแจ้ง

และก าหนดวันนัดที่ชัดเจนถึงลูกหนี้และผู้ค้ าประกัน เพื่อให้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ แต่ลูกหนี้ผู้ค้ า

ประกันเพิกเฉย เป็นต้น 

 ปัญหาภาระการพิสูจน์ บทสันนิษฐานของกฎหมาย จ านวนหนี้ 

 เน่ืองจากตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ .2544 ไม่มีบท

สันนิษฐานของกฎหมาย และไม่ได้ก าหนดจ านวน หนี้ในการยื่นค าร้อง กฎหมายก าหนดให้ศาล

พิจารณาจากข้อเท็จจริงเพียงว่า ลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกัน ได้ให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้าง

หนี้กับ บสท . หรือไม่เท่านั้น ภาระการพิสูจน์จึงมีเพียงประเด็น การให้ความร่วมมือหรือไม่เท่านั้น  

ไม่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้น าพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ว่า มีเหตุอ่ืนที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย

หรือไม่ เพียงใด  จึงเห็นว่าแตกต่างจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติ
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ล้มละลาย พ.ศ.2483 โดยสิ้นเชิง แต่ในทางปฏิบัติ การยื่นค าร้องให้ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ตาม มาตรา 58 บสท .ได้พิจารณา ทั้งบทสันนิษฐานของกฎหมาย และจ านวนหนี้ประกอบ ตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 เสมอ เพราะเป็นเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของลูกหนี้  
 ปัญหาการไต่สวนและการใช้ดุลพินิจของศาล 

 ตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 วรรคท้ายบัญญัติว่า ถ้า

ลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกัน ไม่ให้ความร่วมมือกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ในการปรับโครงสร้าง

หนี้ ให้ บสท .ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้ลูกห นี้ล้มละลายโดยให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทันที โดยไม่

ต้องไต่สวน ทางปฏิบัติในช่วงแรกที่ บสท.ใช้มาตรการทางกฎหมายในการร้องขอให้ศาลสั่งพิทักษ์

ทรัพย์เด็ดขาด ตามมาตรา 58 ต่อ ศาลล้มละลายกลาง ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทันที โดย

ไม่ใช้ดุลพินิจไต่สวน แต่ต่อมา ศาลล้มละลายกลางได้เปลี่ยนแนวค าสั่ง โดยศาลได้มีค าสั่งให้ต้องไต่

สวนทุกคดีก่อน จึงจะมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  

 ประการที่ 2 ปัญหากฎหมายในการบังคับหลักประกัน 

 ประเด็นนี้มีข้อพิจารณาที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ปัญหาสิทธิในการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

(2) ปัญหาการพิสูจน์ภาระหนี้ และขั้นตอนการจ าหน่ายทรัพย์สิน 

(3) ปัญหาการใช้สิทธิคัดค้านและเพิกถอนการจ าหน่ายทรัพย์สิน 

 ปัญหาสิทธิในการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน การที่ บสท .ยื่นค าร้องขอสวม

สิทธิเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินผู้โอนเดิมซึ่งได้ยื่นฟ้องในคดีแพ่ งของลูกหนี้ที่

โอนมา บสท . นั้น เมื่อพิจาณาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน พระราชก าหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 มาตรา 7 ประกอบ มาตรา 74-82 แล้ว เห็นว่าในการบริหารจัดการ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย นั้น ได้ก าหนดให้ บสท . 

สามารถด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ โดยไม่จ าต้องฟ้องคดีลูกหนี้ก่อนแต่

อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ภายในก าหนดระยะเวลาของ บสท. การสวมสิทธิในคดีแพ่งของลูกหนี้ที่โอนมา บสท . นั้น เป็นการ

สวมสิทธิเป็นเจ้าตามค าพิพากษาในฐานะเจ้าหนี้ที่ได้รับโอนหน้ีนั้นมาจากเจ้าหนี้เดิม เพื่อให้ถูกต้อง

ตามหลักและขั้นตอนของกฎหมาย และ บสท .ก็มิได้มีการยึดทรัพย์บังคับคดีทรัพย์หลักประกันใน
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คดีที่สวมสิทธิดังกล่าว ดังนั้น บสท .จึงสามารถบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยวิธีการจ าหน่ าย

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ได้ตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยซึ่งเป็น

กฎหมายแยกต่างหากจากการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ซึ่ง

เป็นบทกฎหมายทั่วไปในการบังคับช าระหนี้จากลูกหนี้ของเจ้าหน้ี แม้จะได้สวมสิทธิเข้าไปในคดี

แล้วก็ตาม เนื่องจากไม่มีกฎหมายห้ามหรือข้อจ ากัดสิทธิในการบริหารสินทรัพย์ตามพระราช

ก าหนดแต่อย่างใด 

 ปัญหาการพิสูจน์ภาระหนี้ และขั้นตอนการจ าหน่ายทรัพย์สิน 

 ตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 ได้ให้อ านาจ บสท .

ด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  ตามมาตรา 74-82 โดยไม่ต้องร้องขอต่อศาล  เป็น

กฎหมายพิเศษที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากกฎหมายก าหนดไว้เพียงว่าก่อนที่จะด าเนินการขาย

ทอดตลาดทรัพย์ให้เจ้าหน้ีแจ้งจ านวนหนี้ที่จะต้องช าระให้แก่ลูกหนี้ทราบ และหากลูกหนี้ไม่ช าระ

หนี้ภายในก าหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้ีสามารถด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์

ได้ทันที ดังนั้นจึงเท่ากับเป็นการผูกพันจ านวนหน้ีต้องช าระไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือไม่ และการ

ก าหนดเช่นน้ีเป็นธรรมแก่ลูกหนี้หรือไม่ แต่ก็สามารถเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการบังคับคดีตาม 

ป.วิ.แพ่ง . ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอ นทางกฎหมายที่ล่าช้า อีกทั้งมีช่องว่างทางกฎหมาย  เปิด

โอกาสให้คู่ความสามารถประวิงคดี  ท าให้เสียเวลาในการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีจ านวน

มาก   
 ปัญหาการใช้สิทธิคัดค้านและเพิกถอนการจ าหน่ายทรัพย์สิน 

 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิคัดค้านการจ าหน่ายทรัพย์สินของผู้ที่เป็ นเจ้าของทรัพย์ 

เน่ืองจากการขายทอดตลาดทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนั้น อาจมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหนึ่งอาจมีสิทธิ

ในสิทธินั้นดีกว่า และมีการคัดค้านการจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น  การพิจารณาการคัดค้านนั้นจะเป็น

ธรรมหรือไม่ และการคัดค้านนี้จะเป็นเหตุให้ชะลอการจ าหน่ายทรัพย์สินเช่ นเดียวกับการขาย

ทอดตลาดทรัพย์โดยผ่านกระบวนพิจารณาของศาลหรือไม่ 

 ประการที่ 3 ปัญหาทางกฎหมายภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าฤชาธรรมเนียม 

 มาตรการภาษีเป็นก าหนดขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกและจูงใจให้มีการต้ังนิติบุคคลใน

รูปบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้รับประโยชน์ทางด้านค่าธรรมเนี ยม และภาษีบรรดาที่เกิดขึ้นจากการ
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ขายหรือโอนทรัพย์สินจากสถาบันการเงินมาให้นิติบุคคล ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตาม พระราช

ก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 มาตรา 29 ที่บัญญัติว่า การโอนทรัพย์สินหรือสิทธิ

เรียกร้องของ บสท.ให้แก่บุคคลใดหรือรับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของบุคคลใดมาเป็นของ 

บสท. ถ้ามีกฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใด ๆ ก าหนดให้ต้องเสีย

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือค่าฤชาธรรมเนียมใด ๆ ให้ บสท . และบุคคลดังกล่าว ได้รับยกเว้นไม่

ต้องเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือค่าฤชาธรรมเนียม นั้น และพระราชก าหนดบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ พ .ศ.2541 มาตรา 8 ที่บัญญัติว่า ในการโอนสินทรัพย์จากสถาบันการเงินไปให้บริษัท

บริหารสินทรัพย์ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษี

อากรต่างๆ บรรดาที่เกิดจากการโอนสินทรัพย์นั้นทั้งหมดหรื อบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยจะก าหนดเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะรายก็ได้  และ

ต่อมา กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 115 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 23 ตุลาคม 2541 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและ ภาษีอากรต่าง ๆ บรรดา

ที่เกิดจากโอนสินทรัพย์จากสถาบันการเงินไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทั้งหมดหรือบางส่วน 

แล้วแต่กรณีเป็นการทั่วไป                            

 เมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมายภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าฤชาธรรมเนียม ที่บัญญัติ

ไว้ตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารไทยกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ พบว่า มาตรการทางกฎหมาย

ในส่วนของการยกเว้นภาษีอากรดังกล่าว แม้จะท าให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ในรูปของภาษีอากรไป

บ้าง แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งจะน ามาสู่การพัฒนาและความเจริญ

ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 จากบทสรุปดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การศึกษาเร่ืองการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อ

บังคับใช้กับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอเสนอแนะแนวทางในการ

ก าหนดวิธีการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ดังนี้ 

 5.2.1  ข้อเสนอแนะปัญหาการให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้ , ภาระการพิสูจน์หนี้ 

บทสันนิษฐานของกฎหมาย จ านวนหนี้ และการใช้ดุลพินิจของศาล 
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 ประเด็นการให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้ ควรก าหนดหลักเกณฑ์ของการ

ให้ความร่วมมือไว้ในรูปแบบค านิยามอย่างชัดเจน , ควรก าหนดจ านวนทุนทรัพย์หรือจ านวนหนี้ที่

สามารถร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับจ านวนหนี้ตาม

มาตรา 9 หรือกรณีนิติบุคคล ตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ .ศ.2483 และควร

ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดได้ เมื่อศาลได้พิจารณาค าร้องขอแล้วเห็นว่า 

ในค าร้องขอมีรายการแสดงครบถ้วนเข้าข้อสันนิษฐานที่แสดงว่า ลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการ

ปรับโครงสร้างหนี้ และจ านวนหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ของการยื่นค าร้อง  

 5.2.2  ข้อเสนอแนะปัญหาการพิสูจน์ภาระหนี้ และการใช้สิทธิคัดค้านในกา รบังคับ

หลักประกัน 

 ปัญหาภาระการพิสูจน์หนี้ควรเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ใช้สิทธิคัดค้าน โดยยื่นค าคัดค้าน

พร้อมหลักฐาน ต่อคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย โดยให้ถือว่าในระหว่างที่ยังไม่มีค า

ตัดสินจากคณะกรรมการให้ถือเป็นเหตุชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นจนกว่าจะมีค าตัด สินจาก

คณะกรรมกรรมการก่อน ส่วนปัญหาการใช้สิทธิคัดค้านในการบังคับหลักประกัน ควรก าหนดให้ผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้ีหรือลูกหนี้ มีสิทธิเลือกตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนที่ตนเชื่อถือเข้าร่วมเป็น

กรรมการสบทบเพื่อท าการพิจารณาค าคัดค้านนั้น โดยให้ถือค าตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด 

 จะเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษในเร่ืองการใช้มาตรการพิทักษ์

ทรัพย์เด็ดขาด และการบังคับหลักประกัน เป็นบทบังคับที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้รัฐสามารถแก้ไข

ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว เพราะการให้อ านาจ บสท .ไว้อย่างเบ็ดเสร็ จ มีการใช้

อ านาจและดุลพินิจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้อย่างเต็มที่และเป็นธรรม ท าให้

สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บสท .และลูกหนี้ที่สุจริตยังสามารถที่จะแก้ไขหนี้ได้

ส าเร็จและด าเนินธุรกิจต่อไป อันเป็นประโยชน์แก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือความมั่ นคงของประเทศ 

อีกทั้งจะได้เป็นแนวทางให้ศึกษาแก้ไขในการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในฉบับ

อ่ืน ๆ ต่อไป 

 5.2.3  ข้อเสนอแนะปัญหาการบริหารสินทรัพย์ในขั้นตอนการบังคับคดีกับลูกหนี้  

 การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐและเอกช น 

ตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 ไม่ได้ก าหนดให้สิทธิพิเศษในประเด็นการ
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จ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอย่างบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ปัญหาน้ีควรมีการแ ก้ไขอย่างมาก เพราะบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ มีนโยบายใน

การรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่งจุดประสงค์หลักคือการบังคับ

ทรัพย์สินของลูกหนี้ให้ช าระหนี้โดยรวดเร็ว การที่ต้องฟ้องร้องบังคับคดีทรัพย์หลักประกันในศาล 

ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ มและมีขั้นตอนมากขึ้นท าให้เกิดความล่าช้าในการบังคับช าระหนี้ การ

แก้ไขกฎหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐสามารถบังคับจ านองได้ทันที โดยไม่ต้องฟ้องร้อง

ต่อศาลก่อนจะท าให้การบริหารรวดเร็วขึ้น และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีไม่มีค่าธรรมเนียม

ศาลที่ต้องช าระ เพราะ บริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานราชการอยู่แล้ว 

การที่ไม่ต้องช าระเงินค่าจ้างและค่าธรรมเนียมศาลนี้ ท าให้รัฐไม่ต้องเสียประโยชน์และไม่ต้องมี

ขั้นตอนที่เป็นภาระมากขึ้น ซึ่งกฎหมายของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยได้มีข้อยกเว้นให้ท าการ

บังคับจ านองได้ จึงควรน าหลักเกณฑ์ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยมาปรับใช้ในส่วนน้ีด้วย       

 ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนน้ีว่า “ในกรณีที่บริษัทบริหาร

สินทรัพย์ของรัฐ ประสงค์จะบังคับจ านองหรือบังคับจ าน ากับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันส าหรับ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ให้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ มีหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหนี้ ผู้จ านอง 

หรือผู้จ าน า ช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว โดยจะต้อง

ระบุว่าหากบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติการช าระหนี้ภายในเวลาที่ก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ 

จะบังคับช าระหนี้ในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามบทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดนี้” 

 5.2.4  ข้อเสนอแนะปัญหาการบริหารสินทรัพย์ในขั้นตอนการด าเนินคดีล้มละลาย 

 ในเร่ืองนี้ควรมีการแก้ไขกฎหมายให้เหมือนบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยด้วย เนื่องจาก

มีการยื่นค าร้องให้ลูกหนี้ล้มละลายได้ ถ้าไม่ให้ความร่ วมมือในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยศาล

ไม่ต้องท าการไต่สวน ซึ่งนโยบายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐประสงค์ให้ด าเนินคดี

ล้มละลายกับลูกหนี้ที่ไม่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทุกราย ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหมายล้มละลาย

ก าหนด หากแก้ไขกฎหมายในส่วนน้ีให้เหมือนกับบรรษัทบริหา รสินทรัพย์ไทยได้ ก็จะท าให้การ

แก้ไขหนี้ท าได้รวดเร็วมาก ท าให้คดีไม่ล่าช้าและไม่มีค่าใช้จ่ายมาก 
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 ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนน้ี “ถ้าลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือ

กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐในการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สั่ง  โดยที่

ตนอยู่ในฐานะที่จะด าเนินการได้หรือยักย้ายถ่ายเทหรือปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินของตน ให้บริษัท

บริหารสินทรัพย์ของรัฐ ด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของลูกหนี้ โดยไม่

ต้องด าเนินการไต่สวน และให้ศาลรวมทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด าเนินกา รตามกฎหมาย

ล้มละลายต่อไป 

                 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารูปแบบหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ที่มีการจัดต้ังตาม พระราช

ก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 กับรูปแบบที่มีการจัดต้ังตามพระราชก าหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รูปแบบใดจึงจะมีความเหมาะสม

ในการจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในอนาคตต่อไป 

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทั้งของรัฐและเอกชน ที่ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชก าหนดบริษัท

บริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 เกิดขึ้นเนื่องจากสถาบันการเงินในขณะนั้นมีปัญหาสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพเป็นจ านวนมาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มทุนของสถาบันการเงินและกระทบกระเทือน

ต่อความสามารถในการให้สินเชื่อในภาคเศรษฐกิจ ฉะนั้น เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวได้ สมควรแยกสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกมาแล้วขายหรือโอนให้แก่นิติบุคคลอ่ืนเพื่อ

บริหารสินทรัพย์นั้นต่อไป  อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม และเพื่อให้การ

บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ส่วน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท .) ที่ได้รับการจัดต้ังขึ้นตามพระราชก าหนด

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544 เกิดขึ้นเน่ืองจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้

ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง ท าให้ลูกหนี้ของสถาบันการเงินไม่สามารถช าระสินเชื่อ

ที่ตนมีกับสถาบันการเงินได้ และสินเชื่อเหล่านี้ได้กลายเป็นสินเชื่อ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่สถาบัน

การเงินเป็นจ านวนมาก หากปล่อยเวลาให้เนิ่ นช้าต่อไป ฐานะของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจะเกิด

ปัญหาอย่างรุนแรงและกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไปได้ เป็นการสมควรที่จะเร่งแก้ปัญหาเพื่อ

รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพย์แห่งชาติขึ้น 

เพื่อให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะท าห น้าที่แก้ไขปัญหาการค้างช าระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบัน

การเงินของรัฐและเอกชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ ว ด้วยการรับโอนสินทรัพย์ที่ จัดเป็นสินทรัพย์ด้อย
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คุณภาพมาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อน ามาบริหารจัดการตามวิธีการที่

ก าหนดไว้ ทั้งนี้ จะต้องพยายามให้ลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยู่ในฐานะที่สามารถช าระหนี้ที่ค้างช าระได้

และให้ลูกหนี้นั้นสามารถด าเนินกิจการของตนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้สินเชื่อที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้หมดสิ้นลงหรือเหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

สถาบันการเงินจนไม่สามารถด า เนินกิจการต่อไปได้อันจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจ

และระบบสถาบันการเงินโดยรวม  

 จึงเห็นได้ว่า กรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในขั้นรุนแรง  ดั่งเช่นที่เกิดมาแล้วในปี 2540 เป็น

วิกฤตทิี่มีความกว้างขวางไปทุกภาคธุรกิจและมีความเสียหายเป็นจ านวนมากจนกระทั่งไม่สามาร ถ

เยียวยาได้ รัฐต้องสั่งปิดสถาบันการเงินหลายแห่ง ยอมรับหนี้ภาคเอกชนมาเป็นหนี้ของภาครัฐ  และ

ได้เข้าไปรับภาระหนี้ของสถาบันการเงินที่ถูกแทรกแซง  โดยวิธีการรับประกันเงินฝากให้แก่ผู้ฝาก

เงิน รวมถึงเจ้าหนี้ของส ถาบันการเงินนั้น ๆ เป็นเหตุ ให้รัฐได้รับความเสียหายเป็นจ า นวนมาก 

นอกจากนี้ยังต้องมีภาระที่จะต้องน าทรัพย์สินที่ได้จากการเข้าแทรกแซงมาบริหารจัดการต่อไป  การ

แก้ไข ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในรูปแบบการจัดตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์กลางอย่าง

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท .) จึงมีความเหมาะสมกว่าที่จะให้สถาบันการเงินแต่ละแห่ง

จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของตัวเองขึ้นมา เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง

ระบบ   จากการศึกษาการบริหารจัดการสินทรั พย์ด้อยคุณภาพของ บสท . ที่ผ่านมา พบว่า  บสท . 

สามารถแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพภายใต้มาตรการพิเศษที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ โดยชี้วัดได้จาก บสท .สามารถน าเงินก าไรส่งกองทุนเพื่อการ

ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และ ยังสามารถจัดสรรผล

ก าไรบางส่วนแบ่งให้ แก่สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ผู้โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

มายัง บสท.อีกด้วย 

 ส่วนการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยวิธีจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์มาบริหารหนี้

ด้อยคุณภาพนั้น เป็นวิธีที่มีการน ามาใช้ในปัจจุบัน  สถาบันการเงินแต่ละแห่งได้จัดต้ังหน่วยงาน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ของตนเอง  เพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ แม้จะช่วยให้สถาบัน

การเงินดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพได้  โดยแยกสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกมาแล้ว

ขายหรือโอนให้แก่นิติบุคคลอ่ืนเพื่อบริหารสินทรัพย์ต่อไป ท าให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มทุน
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ของสถาบันการเงินและกระทบกระเทือนต่อความสามารถในการให้สินเชื่อในภาคเศรษฐกิจ ก็ตาม

การแยกหนี้ด้อยคุณภาพออกจากหนี้ดี แล้วน าหนี้ด้อยคุณภาพนั้นมาบริหาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมี

ทฤษฎีในการด าเนินการอยู่  2 แนวทาง คือ การคงหน้ีด้อยคุณภาพไว้ในสถาบันการเงิน  (Asset 

Management Department-AMD) โดยแยกหนี้ด้อยคุณภาพออกจากหนี้ดี แต่ยังคงหนี้ด้อยคุณภาพ

อยู่ในสถาบันการเงิ นนั้น โดยจะแยกการบริหารเป็นส่วนงานเฉพาะ และการจัดตั้งบริษัทบริหาร

สินทรัพย์  (Asset Management Corporation-AMC) เพื่อบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยน าหนี้ด้อย

คุณภาพออกมาจากงบดุลของสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็นผลดี ต่อสถาบันการเงินในแง่ที่ว่าสถาบัน

การเงินไม่ต้องกังวลต่อการกันเงินไว้ส ารองเผื่อหนี้สูญ ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันการเงินสามารถทุ่มเท

ทรัพยากรทั้งเงินและบุคคลากรไปเพื่อกิจการหลักด้านสินเชื่อของตนได้อย่างเต็มที่ อันจะส่งผล

โดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงและภาคเศรษฐกิจโดยรวม  

 วิธีบริหารแบบกระจายการจัดการ  (Decentralized Approach) นั้น สถาบันการเงินแต่ละ

แห่ง จะบริหารหนี้ด้อยคุณภาพของตนเอง หรือจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของตนขึ้นมา ซึ่งโดย

ทางทฤษฎีแล้ว สถาบันการเงินน่าจะเป็นผู้จัดการกับปัญหา  NPLs ของตนได้ดีกว่าการจัดตั้งองค์กร

กลางขึ้นมา เพื่อบริหารจัดการ เน่ืองจากสถาบันการเงิน จะมีความรู้ความเข้าใจในลูกหนี้ของตน

มากกว่า อีกทั้งยังมีข้อมูลของลูกหนี้ของตนอยู่ จึงท าให้การเจรจาในการเรียกเก็บหนี้เป็นไปได้

ดีกว่า นอกจากนี้การที่ปล่อยให้สินทรัพย์มีปัญหายังคงค้างอยู่ในงบดุลของสถาบันการเงินจะเป็น

แรงจูงใจให้สถาบันการเงินพยายามเรียกเก็บหนี้ใ ห้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของตนเอง และยังจะ

ช่วยสร้างความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อในอนาคต อีกทั้งสถาบันการเงินยังสามารถปล่อยกู้

เพิ่มเติมให้กับลูกหนี้ภายใต้การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้โดยสะดวกอีกด้วย ส าหรับข้อโต้แย้งที่

อาจเกิดขึ้นก็คือ การตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของเอกชนเองอาจเป็นเพียงการจัดแต่งรูปงบการเงิน

ของสถาบันการเงินให้ดูดีเท่านั้น หรือ ในกรณีที่รัฐส่งเสริมโดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ก็อาจมีการใช้บริษัทบริหารสินทรัพย์เป็นช่องทางในการถ่ายเทผลก าไร

ขาดทุนจากสถาบันการเงินไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ 

 ส่วนวิธีบริหาร แบบรวมศูนย์จัดการ  (Centralized Approach) คือรูปแบบที่มีการจัดต้ัง

บริษัทบริหารสินทรัพย์กลาง เพื่อบริหารหนี้ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินทั้งระบบ ซึ่งองค์กร

ดังกล่าวจะเป็นองค์กรของรัฐหรือไม่ก็ได้ ข้อดีส าหรับการจัดต้ังหน่วยง านกลางในการบริหาร
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สินทรัพย์ คือเกิดความคุ้มในการบริหารสินทรัพย์ หรือที่เรียกว่าการประหยัดต่อขนาด  (economy of 

scale) เน่ืองจากเป็นการรวมทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะไว้ที่เดียวกัน การรวมสินทรัพย์ไว้ที่

เดียวกันจะท าให้ บสท .เป็นเจ้าหน้ีรายใหญ่ อันจะส่งผลให้สามาร ถบริหารจัดการลูกหนี้ได้ดีกว่า

เน่ืองจากมีอ านาจต่อรองสูง นอกจากนี้ เมื่อมีการรวมสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไว้มาก ก็จะท าให้มี

ทางเลือกที่จะจัดการกับทรัพย์สินได้มาก เช่น อาจเลือกใช้วิธีแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์  (Securitization) ส าหรับหนี้ด้อยคุณภาพประเภทอสังหาริมทรั พย์ ส่วนหน้ีประเภท

เดียวกันอ่ืนๆ ก็จะได้มีแนวทางการบริหารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การจัดต้ังบริษัท

บริหารสินทรัพย์กลางขึ้นมาโดยเฉพาะจะสามารถก าหนดอ านาจไว้ในกฎหมายเป็นพิเศษ เพื่อให้

กระบวนการในการแก้ไขปัญหาหน้ีด้อยคุณภาพท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส าหรับข้อโ ต้แย้งของบริษัท

บริหารสินทรัพย์กลาง คือ อาจไม่มีข้อมูลหรือความรู้ในตัวลูกหนี้ได้ดีเท่ากับสถาบันการเงินซึ่งเป็น

เจ้าหนี้เดิม นอกจากนี้หากไม่มีการก าหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์กลางสามารถปล่อยสินเชื่อได้

เพิ่มเติมแล้ว อาจท าให้การปรับโครงสร้างหนี้หรือการปรับโครงสร้ างองค์กรของลูกหนี้ไม่ประสบ

ความส าเร็จ ส าหรับข้อสังเกตประการสุดท้าย คือ การด าเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์กลาง

จะต้องมีการจ ากัดอายุขององค์กร เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ได้ด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะ

มูลค่าของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้นหากยิ่งปล่อยไว้นานวันจะมีมูลค่าลดลงไปเร่ือย ๆ 

 เมื่อพิจารณา แนวทางการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดวิกฤติของประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  เห็นว่า การแก้ปัญหาโดยการผนึกก าลังกันเป็นเครือข่าย 

ผนวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแก้ปัญหา และคุณภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ น่าจะ

เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีประสบความส าเร็จใน

ระยะเวลาสั้น เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ในเอเชียที่ประสบปัญหาวิกฤติเช่นเดียวกัน  จึงสามารถน ามา

เป็นบทเรียนส าหรับประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตได้   

 ดังนั้น จึงควรแก้ไข กฎหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ของรัฐ  สามารถใช้มาตรการ

พิเศษดังกล่าวได้ และควรรวบรวมกฎหมายแก้ไขระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจให้เป็นระบบ

ในฉบับเดียวกัน ก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชก าหนดบริษัท

บริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2541 เป็นตัวจักรส าคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ของประเทศได้

อย่างถาวร 
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ACT ON THE EFFICIENT DISPOSAL OF NON-PERFORMING ASSETS, 

ETC. OF FINANCIAL INSTITUTIONS AND 

THE ESTABLISHMENT OF KOREA ASSET MANAGEMENT CORPORATION 
 

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS 

Article 4  (Entrustment, Acquisition, etc. for Disposal of Non-Performing Assets)  

(1) Any financial institution may entrust the Korea Asset Management Corporation with the 

disposal of non-performing assets (referring to the recovery or collection of claims, or 

sales of property; hereinafter the same shall apply), or request the Corporation to acquire 

them in order to promptly dispose of its non-performing assets.  

     Article 5  (Support for Normalization of Enterprises Showing Signs of Insolvency)  

(1) The Korea Asset Management Corporation may, when it is requested to support the self-

rescue plan of an enterprise showing signs of insolvency from a financial institution, etc. 

pursuant to paragraph (1), undertake the sale of the assets subject to self-rescue plan or 

acquire them for disposal in case an enterprise showing signs of insolvency entrusts the 

sale of such assets or requests the acquisition thereof.  

 

SECTION 4 Services 

     Article 26 (Services)  

3. Undertaking of the management and sales of the assets subject to self-rescue plan of an enterprise 

showing signs of insolvency, and the acquisition and disposal thereof; 

4. Management diagnosis of an enterprise showing signs of insolvency, and consultation for the 

support of normalization thereof; 

5. Management, sales, and brokerage of sales of assets for non-business use as well as assets 

belonging to corporations and their affiliated companies intending to reorganize their structure or 

improve their financial structure by way of merger, conversion and consolidation (hereinafter 
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referred to as "restructuring companies"), and acquisition and arrangement thereof to intermediate 

sales and promote the soundness of financial institutions; 

6. Sales of attached property which governmental agencies entrust to the Corporation according to 

Acts and subordinate statutes, the followup management such as distribution of paid prices, etc., 

and purchase and development of related property (including qualified property such as mortgage; 

hereinafter the same shall apply) in order to preserve and increase the value thereof; 

 

Article 28 (Lease, Operation, etc. of Movables, Real Estate, and Affiliated Companies)  

(1) The Corporation may lease acquired movables, real estate, and affiliated companies of an 

enterprise showing signs of insolvency until they are sold off. 
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