บทบาทขององคการเพื่อการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน

สินาด ตรีวรรณไชย

เอกสารวิชาการหมายเลข 710
พฤษภาคม 2550

คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โครงการวิจัยเรื่อง

วิกฤตการณการเงินไทย 2540

ผูอํานวยการโครงการ

ศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน

สินาด ตรีวรรณไชย
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.A. Program)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปจจุบันเปนอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เอกสารวิชาการ
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
รังสรรค ธนะพรพันธุ
รหัสเอกสารวิชาการ
เอกสารหมายเลข 100
เอกสารขอมูลวาดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เอกสารหมายเลข 200
เอกสารขอมูลวาดวยกฎหมายที่บัญญัติในยุครัฐบาลตางๆ
เอกสารหมายเลข 300
เอกสารขอมูลมติคณะรัฐมนตรีวาดวยเศรษฐกิจไทยในรัฐบาลชุดตางๆ
เอกสารหมายเลข 400
เอกสารขอมูลนักการเมืองและตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
เอกสารหมายเลข 500
เอกสารวิชาการวาดวยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
เอกสารหมายเลข 600
เอกสารวิชาการวาดวยเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ
เอกสารหมายเลข 700
เอกสารวิชาการวาดวยวิกฤติการณการเงินไทย 2540
เอกสารหมายเลข 800
เอกสารวิชาการวาดวย Thaksinomics

เอกสารขอมูลรัฐธรรมนูญ
เอกสารขอมูลหมายเลข 101
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เอกสารขอมูลกฎหมาย
เอกสารขอมูลหมายเลข 201
กฎหมายยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
สิงหาคม 2531 – กุมภาพันธ 2534
เอกสารขอมูลหมายเลข 202
กฎหมายยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
มีนาคม 2534 – เมษายน 2535
เอกสารขอมูลมติคณะรัฐมนตรี
เอกสารขอมูลหมายเลข 301
มติคณะรัฐมนตรีวาดวยเศรษฐกิจไทย
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
มีนาคม 2534 – เมษายน 2535
เอกสารขอมูลหมายเลข 302
มติคณะรัฐมนตรีวาดวยเศรษฐกิจไทย
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน (ชุดที่สอง)
มิถุนายน – กันยายน 2535
เอกสารวิชาการวาดวยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
เอกสารวิชาการหมายเลข 501
บทวิเคราะหกฎหมายที่บัญญัติในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
(มีนาคม 2534 – เมษายน 2535)

โครงการวิจัยเรื่องเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ
รายงานวิจัย
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ: บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หนังสือ
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ: บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
เลมหนึ่ง
สํานักพิมพมติชน 2546
เลมสอง
สํานักพิมพมติชน 2546
เลมสาม
สํานักพิมพมติชน 2547
เอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการหมายเลข 601
การเมืองยุครัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รังสรรค ธนะพรพันธุ
พฤษภาคม 2544
เอกสารวิชาการหมายเลข 602
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รังสรรค ธนะพรพันธุ
พฤษภาคม 2544
เอกสารวิชาการหมายเลข 603
บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
กันยายน 2545
เอกสารวิชาการหมายเลข 604
ขอเสนอวาดวยการปฏิรูปการเมือง: บทวิเคราะหเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มีนาคม 2546

เอกสารวิชาการหมายเลข 605
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549
บทวิเคราะหเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มกราคม 2550
เอกสารวิชาการหมายเลข 606
จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มีนาคม 2550
เอกสารวิชาการหมายเลข 607
ชีวประวัติธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 – 2520
บัณฑิต จันทรโรจนกิจ
พฤษภาคม 2550

โครงการวิจัยเรื่องวิกฤตการณการเงินไทย 2540
เอกสารวิชาการหมายเลข 701
แบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ฉันทมติแหงวอชิงตัน และวิกฤติการณการเงิน 2540
อนุวัฒน ชลไพศาล
กรกฎาคม 2546
เอกสารวิชาการหมายเลข 702
วิกฤติการณการเงินเอเชีย 2540 กับการจัดระเบียบการเงินเอเชียตะวันออก
อนุวัฒน ชลไพศาล
มกราคม 2547
เอกสารวิชาการหมายเลข 703
พัฒนาการแบบจําลองวิกฤตการณเงินตรา: บทปริทัศนงานวิชาการ
เฉลิมพงษ คงเจริญ
มิถุนายน 2548
เอกสารวิชาการหมายเลข 704
การควบคุมและกํากับสถาบันการเงินกับวิกฤติการณการเงินไทย 2540
สินาด ตรีวรรณไชย
มิถุนายน 2548
เอกสารวิชาการหมายเลข 705
กองทุนการเงินระหวางประเทศกับวิกฤติการณการเงินไทย 2540
สุกําพล จงวิไลเกษม
กรกฎาคม 2548
เอกสารวิชาการหมายเลข 706
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับวิกฤติการณการเงินไทย 2540
ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
กรกฎาคม 2548
เอกสารวิชาการหมายเลข 707
เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการเปลี่ยนแปลงสถาบัน: กรณีศึกษากฎหมายลมละลายหลังป 2540
อภิชาต สถิตนิรามัย
สิงหาคม 2548

เอกสารวิชาการหมายเลข 708
วิกฤตการณการเงินไทย 2540 กับกลไกการสงผานวิกฤติการณ: บทสํารวจสถานะแหงความรู
อรวรรณ รัตนภากร
กันยายน 2548
เอกสารวิชาการหมายเลข 709
สาเหตุของวิกฤติการณการเงินของไทยป 2540: วรรณกรรมปริทัศน
สมบูรณ ศิริประชัย และศิริกัญญา ตันสกุล
กันยายน 2548
เอกสารวิชาการหมายเลข 710
บทบาทขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
สินาด ตรีวรรณไชย
พฤษภาคม 2550

โครงการวิจัยเรื่อง Thaksinomics
เอกสารวิชาการหมายเลข 801
Thaksinomics ภายใตทักษิณาธิปไตย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มกราคม 2548
เอกสารวิชาการหมายเลข 802
นโยบายกึ่งการคลังภายใตรัฐบาลทักษิณ
อนุวัฒน ชลไพศาล
มีนาคม 2550
เอกสารวิชาการหมายเลข 803
ธุรกรรมหุนชินคอรปอเรชั่น
พิภพ อุดร
พฤษภาคม 2550
เอกสารวิชาการหมายเลข 804
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในรัฐบาลทักษิณ (พ.ศ. 2544-2547)
ภูรี สิรสุนทร
พฤษภาคม 2550

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 กําเนิดและพื้นฐานความคิดในการจัดตัง้ องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
2.1 จุดกําเนิดขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

1
3
3

2.2 วัตถุประสงคในการดําเนินงานของ ปรส.

3

2.3 ปรัชญาในการดําเนินงานของ ปรส.

4

2.4 โครงสรางองคกร ปรส.

4

บทที่ 3 การดําเนินงานของปรส.
3.1 การพิจารณาแผนแกไขฟนฟูกจิ การของสถาบันการเงิน 58 แหง
3.2 การชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับ
การดําเนินกิจการ
3.3 การชําระบัญชีของสถาบันการเงิน 56 แหงที่แผนการแกไขฟนฟูกจิ การ
ไมผานการพิจารณาของปรส.
บทที่ 4 การประเมินผลการดําเนินงานของ ปรส. และวิวาทะวาดวยการดําเนินงานของ ปรส.
4.1 กระบวนการ วิธีการ และผลการดําเนินงานในการจัดการทรัพยสนิ
4.2 วิวาทะวาดวยการดําเนินงานของปรส.
บทที่ 5 บทเรียนจากการดําเนินงานของ ปรส.
5.1 ตองจัดการใหเกิดสภาพการแขงขันใหมากที่สุด เพราะเปนสิ่งที่จําเปนในการ
ขายสินทรัพยใหไดราคาดี
5.2 การจัดการเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ตองใชวธิ ีการ
กําหนดกฎเกณฑหรือใชระบบมากกวาการเชื่อถือในถอยคํายืนยัน
ภาคผนวก ก พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540
ภาคผนวก ข การวาจางที่ปรึกษาภายนอกของ ปรส.
ภาคผนวก ค หนวยงานบริหารงานภายใน ปรส.
ภาคผนวก ง รายชื่อบริษัททีป่ รึกษาของ ปรส.
ภาคผนวก จ หนังสือเวียนคณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของ
สถาบันการเงิน ฉบับที่ 3/2540

10
10
13
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31
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35
53
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54

80
93
94
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102

หนา
ภาคผนวก ฉ เปรียบเทียบการชําระบัญชีตาม พ.ร.ก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
2540 กับการชําระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ภาคผนวก ช สรุปตารางเวลาขั้นตอนการจําหนายสินทรัพยหลัก
ภาคผนวก ซ รายชื่อบริษัททีท่ ําการประเมินและดําเนินการประมูลสินทรัพยรอง
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ภาคผนวก ฎ อัตราการจัดสรรเงินคืนเจาหนี้สามัญของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการ
ดําเนินกิจการเทียบกับยอดหนี้ที่ไดรับอนุมตั ิ (เฉพาะในกระบวนการ
ของ ปรส.
ภาคผนวก ฐ สถาบันการเงิน 56 แหง ที่ศาลลมละลายกลางสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
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บทบาทขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
บทที่หนึ่ง
บทนํา
ป พ.ศ. 2540 เปนปซึ่งประเทศไทยประสบวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ โดยมีเหตุปจจัยหลายประการ
อาทิเชน ปญหาการหดตัวทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ปญหาทุนสํารองระหวางประเทศลดต่ําลงมากจนคาเงิน
บาทออนตัวและผันผวน ซึ่งเมื่อคาเงินออนลงก็จะเพิ่มภาระหนี้สินของประเทศ ปญหาการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจที่ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการหดตัวทางเศรษฐกิจ เปนตน ปญหาดังกลาวเกี่ยวพันโดยตรง
กับปญหาความมั่นคงของสถาบันการเงิน ซึ่งการณก็ปรากฎวา ในกลางป 2540 รัฐบาลไดประกาศระงับการ
ดําเนินกิจการของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 16 แหงเปนการชั่วคราวเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2540 ตอมากระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยก็ไดสั่งระงับการดําเนินกิจการของ
สถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก 42 แหง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 รวมทั้งหมดเปน 58 แหง
รัฐบาลมีความจําเปนที่ตองเขาไปแกไขฟนฟูฐานะของสถาบันการเงินที่มีปญหาดังกลาว จึงได
จัดตั้งองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันการเงินที่ถูกระงับ
การดําเนินกิจการทั้ง 58 แหง เพื่อใหความคุมครองแกผูฝากเงินและเจาหนี้สุจริต รวมทั้งการชําระบัญชีของ
สถาบันการเงิน
การดําเนินการตามหนาที่ของปรส.ตั้งแตปลายป 2540 จนถึงชวงตนป 2545 เกิดวิวาทะและขอ
วิพากษวิจารณเกิดขึ้นมากมายหลายประเด็น เชน การเอื้อประโยชนใหแกนักลงทุนตางชาติ ความไมโปรงใส
ในการดําเนินงาน การเลือกปฏิบัติ เปนตน ซึ่งทางปรส.ไดตอบคําถามดังกลาวผานสื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน
และเอกสารชี้แจงขอเท็จจริง นอกจากนี้ ปรส.ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของปรส.จาก
คณะอนุกรรมการศึกษากระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพยสินขององคการเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม งานศึกษาการประเมินบทบาทและผลการดําเนินงานของปรส.อยางรอบดาน
จากภายนอกยังมีไมมากนัก การทําความเขาใจองคกรอยางปรส.อยางถี่ถวน จะชวยปองกันใหเกิดความ
ผิดพลาดนอยลงในการแกไขวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในอนาคต
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งานศึกษาชิ้นนี้มีองคประกอบดวยกัน 5 บท กลาวคือ บทที่หนึ่ง บทนํา บทที่ 2 กําเนิดและพื้นฐาน
ความคิดในการจัดตั้งองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน บทที่ 3 ผลการดําเนินงานขององคการเพื่อ
การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน บทที่ 4 การประเมินผลการดําเนินงานของปรส.และวิวาทะวาดวยการ
ดําเนินงานของ ปรส. และบทที่ 5 บทเรียนจากการดําเนินงานขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน
งานศึกษาชิ้นนี้จะใชขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ เชน ปรส. กระทรวงการคลัง องคกรที่
เกี่ยวของตางๆ เปนตน รวมถึงขาวจากหนังสือพิมพ เอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับ ปรส. โดยเนนในชวง
ตั้งแตป 2540 จนถึงป 2545 อันเปนปที่ ปรส. เสร็จสิ้นภาระการดําเนินงาน
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บทที่ 2
กําเนิดและพื้นฐานความคิดในการจัดตัง้ องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
2.1 จุดกําเนิดขององคการเพื่อการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน
นับตั้งแตรัฐบาลตัดสินใจแยกสถาบันการเงินที่มีปญหาออกจากสถาบันการเงินที่พอจะสามารถ
ดําเนินการตอไปได ดวยการประกาศระงับการดําเนินกิจการของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
16 แหงเปนการชั่วคราวเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2540 และไดตั้งหนวยงานเฉพาะกิจที่เรียกวา คณะกรรมการ
กํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงิน (คคส.) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 เพื่อกํากับดูแลการ
ควบหรื อรวมกิ จ การ รวมทั้ ง กํา หนดหลั ก เกณฑ ใ นการจัด ทํา แผนการฟน ฟูกิ จ การของสถาบัน การเงิ น
เหลานั้น
ตอมากระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยก็ไดสั่งระงับการดําเนินกิจการ
ของสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก 42 แหง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 รวมทั้งหมดเปน 58 แหง สถาบันการเงิน
ทั้ง 58 แหงดังกลาว ถูก บังคับใหแ กไขฐานะและการดําเนินงานตามหลักเกณฑของ คคส. และตองยื่ น
แผนการฟนฟูกิจการภายใน 31 ตุลาคม 2540
อยางไรก็ตาม คคส. มีขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาที่ทางกฎหมายในการกํากับสถาบันการเงินที่ถูก
ระงับการดําเนินกิจการ รัฐบาลจึงเตรียมจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อรับชวงการดําเนินงานตอจาก คคส. โดย
รัฐบาลประกาศพระราชกําหนด 6 ฉบับ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2540 เพื่อแกไขปญหาสถาบันการเงินดังกลาว
หนึ่ ง ในพระราชกํ า หนดที่ ป ระกาศมี พ ระราชกํ า หนดการปฏิ รู ป ระบบสถาบั น การเงิ น พ.ศ. 2540 (ดู
ภาคผนวก ก) รวมอยูดวย ซึ่งใหอํานาจในการจัดตั้งองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อ
ทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ 58 แหง โดยประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2540
2.2 วัตถุประสงคในการดําเนินงานของ ปรส.
มาตรา 7 แหง พ.ร.ก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 กําหนดวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานของปรส.ไวอยางชัดเจนวา
(1) แกไขฟนฟูฐานะของบริษทั ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
(2) ชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
(3) ชําระบัญชีบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการในกรณีทบี่ ริษัท ดังกลาวไมอาจดําเนินกิจการ
ตอไปได

4

2.3 ปรัชญาในการดําเนินงานของ ปรส.
จากเอกสารที่ออกโดย ปรส. (ปรส. 2545: 12) ระบุวา ปรัชญาพื้นฐานของการดําเนินงานของปรส.
นั้นมีอยู 5 ประการ กลาวคือ
(1) มุงใหเจาหนีไ้ ดรับเงินคืนในมูลคาสูงสุด
(2) มีความรวดเร็วในการดําเนินงาน
(3) มีความโปรงใสในทุกขั้นตอน
(4) ไมเลือกปฏิบัติ
(5) มีความยุติธรรม
2.4 โครงสรางองคกร ปรส.
โครงสรางการบริหารงานหลักของ ปรส. สามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 1 ซึ่งมีองคประกอบดังนี้
2.41 คณะกรรมการ ปรส.
ประกอบดวย
ผู ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ด ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี จํานวน 4 คน ไดแก ประธานกรรมการ 1 คน ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 2 คน และเลขาธิการอีก
1 คน (เปนกรรมการโดยตําแหนง) นอกจากนั้น ยังมีผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย 1 คน ผูแทนจา
กระทรวงการคลัง 1 คน รวมเปนกรรมการเต็มคณะจํานวน 6 คน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาระหนาที่
กําหนดหลักเกณฑการเสนอและการพิจารณาแผนการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูก
ระงับการดําเนินกิจการ
กําหนดหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับ
การดําเนินกิจการ
กําหนดวิธีการชําระบัญชีและขายทรัพยสินของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการที่ไมอาจ
ดําเนินกิจการตอไปได
กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และคาใชจาย
กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงิน ทรัพยสิน และการบัญชี รวมทั้งการ
ตรวจสอบ และสอบบัญชีภายใน
กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการ
ปฏิบัติการอื่นโดยเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชกําหนดนี้
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2.42 เลขาธิการ ปรส.
เลขาธิการ ปรส. ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ ปรส. มีอํานาจหนาทีด่ ูแลการดําเนินงานของ ปรส. ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และอํานาจหนาที่ขององคการ และสอดคลองกับนโยบายหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ ปรส. กําหนด

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

2.43 คณะกรรมการตามมาตรา 30 แหง พ.ร.ก. การปฏิรูประบบสถาบัน การเงิน พ.ศ.
2540
ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งเปนขาราชการระดับสูงจากกระทรวงการคลัง 1 คน
กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน
กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย 1 คน
กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือจาก ปรส. 1 คน
กรรมการซึ่งเปนผูตรวจสอบจากธนาคารแหงประเทศไทย 1 คน
ภาระหนาที่
ประธานกรรมการเปนผูแทนของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ มีอํานาจ
กระทําและลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนบริษัทฯ หรือประธานกรรมการ หรือ
คณะกรรมการได
ดําเนินการแทนสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการไดทุกประการ
ชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการที่ไมอาจดําเนินกิจการตอไปได
ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปรส. มาอบหมายหรือนุมัติ
ดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไว

2.44 ผูจัดการเฉพาะกิจ
ประธานกรรมการตามมาตรา 30 จะเปนผูแตงตั้งและวาจางผูจัดการเฉพาะกิจเพื่อบริหาร
และควบคุมทรัพยสินทั้งหมดของบริษัท ตลอจนดําเนินการแทนบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากประธาน
กรรมการตามมาตรา 30 โดยที่ผูจัดการเฉพาะกิจมีฐานะเปนอนุกรรมการประสานงาน ปรส. ดวย
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1.
2.
3.

ภาระหนาที่
ดูแลการบริหารงานสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่สําคัญเพื่อชวยในการจําหนายสินทรัพย
รายงานใหเจาหนี้ของสถาบันการเงินที่อยูใ นความดูแลของ ปรส. ทราบเกี่ยวกับสถานะ
การเงินและประมาณการแบงสรรรายไดใหแกเจาหนี้

2.45 คณะอนุกรรมการ
ประกอบดวย คณะผูเชี่ยวชาญซึ่งทําหนาที่ใหความเห็นและใหคําแนะนําเฉพาะดานแก
คณะกรรมการ ปรส. เพื่อใหการทํางานของ ปรส. ลุลว งไปดวยดีอยางมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยแตละคณะ
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากหลายสาขาอาชีพ ดังตอไปนี้
คณะอนุกรรมการวิชาการ
เปนคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเปนคณะแรก มีหนาที่ทบทวนการวิเคราะหแผน และให
คําแนะนําการดําเนินการจําแนกสินทรัพยตามคุณภาพ และดําเนินการจัดการสินทรัพยของสถาบันการเงินที่
ไมไดรับอนุมัติแผนการฟนฟูกิจการ โดยไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 และยุบเลิกเมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2540
คณะอนุกรรมการบริหาร
ทําหนาที่พิจารณากลั่นกลองการดําเนินการตาง ๆ ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนิน
กิจการ อีกทั้งมีหนาที่ติดตามการดําเนินงานของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ซึ่งแผนการ
ฟนฟูไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปรส. วามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรียบรอยแลวเพียงใด เพื่อ
เสนอต อ คณะกรรมการ ปรส. พิ จ ารณาต อ ไป คณะอนุ ก รรมการชุ ด นี้ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 10
พฤศจิกายน 2540 และยุบเลิกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541
คณะอนุกรรมการงบประมาณ
ทําหนาที่ใ หคํ าปรึ กษาในเรื่องงบประมาณในการดําเนินงานของ ปรส. โดยไดรับการ
แตงตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 และยุบเลิกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2540
คณะอนุกรรมการจําหนายทรัพยสินประเภทสิทธิประโยชน
ทําหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินประเภทสิทธิประโยชน (membership)
โดยครอบคลุมตั้งแตการคัดเลือกผูประเมินราคาอิสระ การประเมินราคากลางที่ผูประเมินราคาอิสระจัดทําไว
รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจําหนายสินทรัพย ตลอดจนทําหนาที่เปน
กรรมการจําหนายสินทรัพยประเภทนี้ในวันประมูลดวย คณะอนุกรรมการชุดนี้ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 24

7

มีนาคม 2541 ประกอบดวย เลขาธิการ ปรส. ผูแทนประธานกรรมการตามมาตรา 30 ผูชวยเลขาธิการ ปรส.
กรรมการบริษัทที่ปรึกษาดานบัญชี และกรรมการบริษัทที่ปรึกษาดานกฎหมาย
คณะอนุกรรมการจําหนายทรัพยสินประเภทศิลปวัตถุ วัตถุมงคล เหรียญ ธนบัตร
และวัตถุมีคา
มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกผูประเมินศิลปวัตถุ เหรียญ ธนบัตร และวัตถุมีคา
ที่จะนําออกประมูลและใหความเห็นเกี่ยวกับราคากลางที่ผูประเมินจัดทําไว รวมทั้งหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการจําหนายทรัพยสิน ตลอดจนทําหนาที่เปนกรรมการจําหนายทรัพยสินประเภทงานศิลปะดังกลาวใน
วันประมูล คณะกรรมการชุดนี้ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2541 ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูแทนกรมศิลปากร ผูแทนธนารักษ ผูแทนกรม
บังคั บคดี ผู แทนสมาคมเหรี ยญกษาปณแ หงประเทศไทย ผูชว ยเลขาธิ ก าร ปรส. และผู แทนประธาน
กรรมการตามมาตรา 30
คณะอนุกรรมการจําหนายทรัพยสินประเภทหลักทรัพยและเงินลงทุน
มีหนาที่ใหความเห็นในการคัดเลือกผูประเมินราคา และใหความเห็นเกี่ยวกับราคากลาง
ของทรัพยสิน รวมถึงคําแนะนําดานการจําหนายทรัพยสิน ตลอดจนทําหนาที่เปนกรรมการในวันประมูล
คณะกรรมการชุดนี้ไดรับการแตงตั้งเมื่อวัน 26 กุมภาพันธ 2541 ประกอบดวย รองผูจัดการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูแทนบริษัทไทย
เรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด ผูแทนจาชมรมผูคาตราสารหนี้ ผูแทนจากธนาคารแหงประเทศ
ไทย ผูแทนจากสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย ผูแทน ปรส. และผูแทนประธานกรรมการตามมาตรา 30
คณะอนุกรรมการจําหนายอสังหาริมทรัพย
ทําหน าที่พิ จารณาราคากลางของอสังหาริมทรัพ ยที่จะนํ าออกจําหนายเพื่อนําเสนอให
ประธานกรรมการตามมาตรา 30 พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งยังทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูทําการประมูลและ
ผูทําการสํารวจสภาพอาคารที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยเหลานั้นดวย นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการชุดนี้ยังทํา
หนาที่กําหนดหลักการ วิธีการในการดําเนินการประมูล สถานที่ประมูล วิธีการประชาสัมพันธ และการ
เปดเผยขอมูล รวมทั้งพิจารณากําหนดคาใชจายตาง ๆ ดวย ทั้งนี้ หาก ปรส. ไมสามารถจําหนายทรัพยสินได
ในวันประมูล คณะอนุกรรมการชุดดังกลาวตองทําหนาที่พิจารณาปรับเปลียนราคากลางใหมเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นควร คณะอนุกรรมการชุดนี้แตงตั้งเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2541 ประกอบดวย กรรมการผูจัดการธนาคารสงเคราะห ผูแทนจากองคการบริหาร
สิ น เชื่ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ผู แ ทนจากรมที่ ดิ น ผู แ ทนจากธนาคารออมสิ น ผู แ ทนจากโครงการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพยสิน คณะพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ผูแทนจากสํานักงานตรวจสอบบัญชี ผูแทนจากสํานักงานกฎหมาย ผูแทนประธานกรรมการตามมาตรา 30
และผูแทนของ ปรส.
คณะอนุกรรมการกฎหมาย
แตงตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 มีหนาที่ใหคําปรึกษาในขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ ปรส. โดยประเด็นขอกฎหมายสวนใหญเกี่ยวของกับอํานาจของ ปรส. ผูจัดการเฉพาะกิจ
คณะกรรมการตามมาตรา 30 บริษัทและพนักงานของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ผูตรวจสอบบัญชี
ภายนอก นโยบายและกระบวนการขายสินทรัพยเพื่อชําระบัญชี รวมถึงการชวยเหลือพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ใหแกองคการฯ เมื่อมีคดีความเกิดขึ้น เปนตน
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยหนี้และจัดสรรเงินคืน
มีหนาที่วินิจฉัยหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อจัดสรรเงินคืนแกเจาหนี้ รวมทั้งพิจารณาให
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคําคัดคาน คําอุทธรณ และคําโตแยงดวย คณะอนุกรรมการชุดนี้แตงตั้งเมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2542 ประกอบดวยผูแทนจากระทรวงการคลัง สํานักงานอัยการสูงสุด ธนาคารแหงประเทศไทย
ผูชํานาญการทางบัญชี ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูแทน ปรส.
2.46 การบริหารงานภายในของปรส. (หนวยงาน ปรส.)
การบริหารงานภายในของ ปรส. อยูภายใตการกํากับดูแลของเลขาธิการ และมีผูบริหาร
ระดับรอง ๆ ลงมา ไดแก ผูชวยเลขาธิการ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการแผนก ผูชวยผูอํานวยการแผนก
เจาหนาที่อาวุโส จนถึงระดับเจาหนาที่ นอกจากนั้นยังมีผูตรวจการที่คอยกํากับการปฏิบัติงานของสถาบัน
การเงินที่อยูในความดูแลของ ปรส. ใหเปนไปดวยความเรียบรอย จากแผนภาพที่ 2 หนวยงานการ
บริหารงานภายในประกอบดวย สํานักเลขาธิการ สํานักวิจัยและขอมูล ฝายบริหารงานภายใน สํานักจัดการ
สิ น ทรั พ ย สํ า นั ก บริ ห ารเงิ น ฝ า ยตรวจสอบเจ า หนี้ แ ละจั ด สรรเงิ น คื น ฝ า ยบริ ห ารงานสารสนเทศและ
เทคโนโลยี และฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและกฎหมาย รายละเอียดภารหนาที่ของแตละหนวยงานดู
ภาคผนวก ค
2.47 ที่ปรึกษาภายนอก
ในชวงแรกของการจัดตั้งองคกร ปรส. จําเปนตองอาศัยความชวยเหลือและคําแนะนําจากผู
ที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับโครงสรางภาคการเงิน เนื่องจากประเทศไทยไมเคยมีประสบการณในการ
จัดการกับวิกฤตการณทางการเงินในลักษณะนี้มากอน ดังนั้น ปรส. โดยคําแนะนําและการสนับสนุนจาก
ธนาคารโลกจึงไดวาจางที่ปรึกษาภายนอกองคกร ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ และมีประสบการณ
ทํางานกับหนวยงานที่คลายคลึงกับ ปรส. ในประเทศอื่น ๆ มากอน เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการแก
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หนวยงานทุกระดับของ ปรส. ตั้งแตการวางแผนกลยุทธการดําเนินงานในระดับสูงไปจนถึงการบริหารงาน
เฉพาะกิจ อยางไรก็ดี บทบาทของที่ปรึกษาเหลานี้เปนเพียงการใหคําปรึกษา สวนการตัดสินใจในเรื่องตาง
ๆ กระทําโดยคณะกรรมการ ปรส. ทั้งสิ้น

บทที่ 3
การดําเนินงานของปรส.
การดําเนินงานของ ปรส. ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายนั้น สามารถพิจารณาได
จากแผนภาพที่ 3 ซึ่งแบงหนาที่ของปรส.ไดเปน 5 หนาที่หลัก ตามลําดับการดําเนินงานคือ
3.1 การพิจารณาแผนแกไขฟนฟูกิจการของสถาบันการเงิน 58 แหง
เดิมทีการพิจารณาแผนการแกไขฟนฟูกิจการของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนิน
กิจการเปนของคณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงิน (คคส.) ซึ่งมีนาย
นิพัทธ พุกกะณะสูตร อธิบดีกรมบัญชีกลางในขณะนั้นเปนประธาน โดยการแตงตั้งเมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2540 ของนายทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น
คคส. เริ่มกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาแผนการฟนฟูซึ่งมีการปรับปรุง
แกไขเรื่อยมาจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2540 ซึ่งการขอลาออกของคณะกรรมการคตส.มีผลบังคับใช
และนางสาวชู ศ รี แดงประไพ กรรมการและเลขานุ ก ารของคคส.ได ล งนามในหนั ง สื อ เวี ย น
คณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงิน ฉบับที่ 3/2540 เรื่องหลักเกณฑใน
การพิจารณาแผนการฟนฟูฐานะและการดําเนินกิจการของบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดําเนิ น
กิจการ (ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก จ) ซึ่งเปนหลักเกณฑที่ผานการพิจารณาจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยแลว
ในเวลาต อ มาเมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง ปรส.ซึ่ ง จะเข า มาสวมบทบาทดั ง กล า วแทนคคส.แล ว
หลักเกณฑดังกลาว ปรส.ไดใชเปนเกณฑในการพิจารณาแผนการฟนฟูของสถาบันการเงิน 58 แหง
ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการดวย กลาวโดยรวมแลว หลักเกณฑที่ ปรส. ใชในการพิจารณาแผนการ
ฟนฟูประกอบดวย
(1) การเพิ่มทุน
(2) การชําระหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(3) เกณฑในการพิจารณาผูบริหาร
(4) การบริหารสภาพคลอง
จากขอจํากัดตามหนังสือแสดงเจตจํานงฉบับที่ 2 ที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) ทําให ปรส. ตองพิจารณาแผนการฟนฟูใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2540 และประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 7 ธันวาคม 2540
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ปรส.ได ดํา เนิ น การพิ จ ารณาแผนการฟ น ฟูส ถาบั น การเงิ น 58 แห ง โดยอาศั ย ข อมู ล 5
ประเภทคือ
(1) ขอมูลจากแผนการฟนฟูที่สถาบันการเงินยื่นมา โดยสถาบันการเงิน 58 แหง สง
แผนการฟนฟูรวมทั้งหมด 38 แผน จําแนกเปน
(ก) เพิ่มทุนเองหรือหาผูรวมทุนรายใหม 29 แผน
(ข) การควบรวมกิจการระหวางบริษทั ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ 2 แผน
(ค) การควบรวมกิจการโดยมีสถาบันการเงินอื่นในประเทศเปนแกน 5 แผน
(ง) การควบรวมกิจการกับธนาคารพาณิชย 2 แผน
(2) ขอมูลจากการสอบถามเพิ่มเติมไปยังสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ซึ่ง
ไดมาจากการสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบและสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่สถาบัน
การเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการนั้น
(3) ขอมูลจากผลการตรวจสอบและประเมินมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน (Due Diligence
Report) โดยสํานักงานบัญชีอิสระ
(4) ขอมูลจากฝายกํากับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
(5) ขอมูล ทางการเงิ นจากสถาบั น การเงิน ที่ ถูก ระงับ การดํา เนิ น กิจ การ เชน งบกํา ไร
ขาดทุน งบดุล ฯลฯ
จากขอมูลดังกลาว ปรส. ใชเครื่องมือในการพิจารณาแผนการฟนฟู 6 เครื่องมือดวยกัน
กลาวคือ
(1) รายงานการสอบทานทรัพยสิน (Asset Compliance Reviews)
ปรส.ไดวาจางบริษัทบัญชีอิสระ 4 บริษัท ไดแก Coopers & Lybrand, KPMG, Price
Waterhouse และเอสจีวี ณ ถลาง ซึ่งไมไดเปนผูตรวจสอบบัญชีของสถาบันการเงิน และไมได
เปนผูทํา due diligence ใหจัดทํารายงานการสอบทานทรัพยสิน (Asset Compliance Reviews)
ของสถาบันการเงินทั้ง 58 แหง
(2) แบบจําลองทางการเงิน (Financial Model)
ปรส. ไดวาจาง Arthur Andersen มาชวยพัฒนาแบบจําลองทางการเงิน
(3) สมมติ ฐ านทางการเงิ น และการทดสอบความอ อ นไหวของตั ว แปร (Economic
Assumption and Stree Test)
ปรส. ไดวาจางบริษัท McKinsey & Company เปนผูจัดทําตัวเลขประมาณการพื้นฐาน
ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และตัวเลขสําคัญอื่น ๆ ที่เหมาะสมสําหรับเปน
สมมติ ฐ านในแบบจํ า ลองทางการเงิ น และได ช ว ยเหลื อ เจ า หน า ที่ ปรส. ในการปรั บ แต ง ข อ
สมมติฐานเพื่อใชในการทดสอบความผันผวนและทดสอบจําลองตามสถานการณตางๆ
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(4) การสอบทานการปฏิบัติตามความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy
Compliance Review)
ปรส. ไดขอใหสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการกรอกขอมูลในแบบฟอรมการ
สอบทานความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Compliance Review) แลวสงกลับมา
เพื่อ ปรส. จะนํามาทําประมาณการทางการเงิน 5 ป ลวงหนาเทียบกับประมาณการที่เสนอมา เพื่อใช
พิจารณาตอไป
(5) การสอบทานคุณภาพทรัพยสินที่มีการตออายุหนี้ (Roll Forward Asset Quality
Review)
ปรส. ได ต รวจสอบด ว ยว า ก อ นที่ ส ถาบั น การเงิ น จะต อ อายุ ห นี้ ใ ห แ ก ลู ก หนี้ ได มี
กระบวนการประเมินมูลคาของหลักประกันตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไมวา
หลักประกันนั้นยังมีมูลคาเพียงพอตอสินเชื่อที่ใหไปหรือไม
(6) การตรวจสอบขอมูลอื่น ๆ ในแผนการฟนฟู ประกอบดวย
- การยืนยันแหลงที่มาของเงินทุน
- การยืนยันแหลงที่มาของสินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity)
- การวิเคราะหการคืนหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
- การวิเคราะหการบริหาร
- การวิเคราะหความสม่ําเสมอของการหารายได
หลังจากพิจารณาแผนการแกไขฟนฟูกิจการสถาบันการเงิน 58 แหงซึ่งมีการเสนอแผนการ
ฟนฟูมา 38 แผนแลว ปรส.ไดประกาศเมื่อ 8 ธันวาคม 2540 วามีเพียงแผนของ 2 บริษัทเทานั้นที่
ผานการพิจารณา ไดแก บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ซึ่งเสนอแผนเพิ่มทุน
ของบริ ษั ท เอง และบริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรัพ ย บ างกอกอิ น เวสท เ มนท จํ า กั ด (มหาชน)ซึ่ ง เสนอ
แผนการรวมทุนกับตางประเทศ โดยตอมาทั้งสองบริษัทก็ไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการตามปกติ
ไดในเดือนเมษายน 2541
สําหรั บ อี ก 36 แผนการฟน ฟูที่ ไ มผ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก ปรส. ตามมาตรา 30
ของพ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 25401 แลว ปรส. ก็จะเขาไปดําเนินการแทนบริษัท
ดังกลาวและทําการชําระบัญชีบริษัทตอไป

1

“ในกรณีที่คณะกรรมการองคการเห็นวา บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการใดไมอาจแกไขหรือฟนฟูฐานะการดําเนินกิจการใดไม
อาจแกไขหรือฟนฟูฐานะการดําเนินงานได ใหรายงานรัฐมนตรีทราบ และใหคณะกรรมการองคการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคน มีอํานาจเขาดําเนินการแทนบริษัทนั้นไดทุกประการ และทํา
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3.2 การชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
ปรส.ใหความชวยเหลือแกผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนิน
กิจการ โดยในกรณีของสถาบันการเงิน 16 แหงที่ถูกระงับการดําเนินกิจการเปนกลุมแรกเมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2540 จะชวยเหลือภายใต “โครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินของ 16 สถาบัน
การเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)” (คปต.
16) ซึ่งใหสิทธิผูฝากเงินสถาบันการเงินเหลานั้นในการนําตั๋วสัญญาใชเงินและบัตรเงินฝากที่ออก
โดยสถาบันการเงินดังกลาวไปแลกเปลี่ยนเปนตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพยกรุงไทย
ธนกิ จ จํ า กั ด (มหาชน) อย า งไรก็ ต าม เจ า หนี้ ส ถาบั น การเงิ น กลุ ม นี้ จ ะไม ไ ด รั บ สิ ท ธิ ใ นการ
แลกเปลี่ยนตั๋ว แตสามารถรอรับการจัดสรรชําระคืนหนี้ตามกระบวนการชําระบัญชีของ ปรส.
ตอไป
ในกรณีของสถาบันการเงิน 42 แหง ซึ่งถูกระงับการดําเนินกิจการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2540 จะชวยเหลือภายใต “โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตั๋วบริษัทเงินทุน 42 บริษัท”
(คปต.42) และ “โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตั๋วเจาหนี้บริษัทเงินทุน 42 บริษัทที่
แผนการฟนฟูกิจการไมไดรับความเห็นชอบ” (คปต.จ.) ซึ่งผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตจะไดรับ
สิทธิในการแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินหรือบัตรเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)2
ผลของการแลกเปลี่ยนตั๋วตามโครงการทั้งสามดังกลาว เปนไปตามตารางที่ 1 โดย คปต. 16
มีจํานวนผูเปลี่ยนตั๋ว 27,000 ราย คิดเปนเงินตน 76,595 ลานบาท สวน คปต.42 และ คปต.จ. มี
จํานวนผูเปลี่ยนตั๋ว 43,800 ราย คิดเปนเงินตน 201,900 ลานบาท รวมมีผูเปลี่ยนตั๋วจํานวน 70,800
ราย คิดเปนเงินตน 278,495 ลานบาท
3.3 การชําระบัญชีของสถาบันการเงิน 56 แหงที่แผนการแกไขฟนฟูกิจการไมผานการพิจารณา
ของปรส.
การชําระบัญชีตามมาตรา 16(3) แหง พ.ร.ก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 ได
กําหนดวิธีการชําระบัญชีเปน 4 สวนที่สําคัญคือ
(1) รวบรวมและจําหนายทรัพยสิน
(2) ตรวจสอบหนี้ของเจาหนี้

การชําระบัญชีบริษัท กับใหประธานกรรมการเปนผูแทนของบริษัทนั้น โดยใหถือวาเปนมติที่ประชุมผูถือหุน” (มาตรา 30 แหง
พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540).
2
ดูรายละเอียดของ คปต.16, คปต.42, และ คปต.จ. ไดใน ปรส. (2545)
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(3) จัดสรรเงินชําระคืนเจาหนี้ และ
(4) เขาสูกระบวนการลมละลายตาม พ.ร.บ.ลมละลาย
การชําระบัญชีดังกลาวมีความคลายคลึงกันกับการชําระบัญชีตามตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย แตตางกันในรายละเอียด3 ดังนั้น สถาบันการเงิน 56 แหงดังกลาวจึงไมสามารถ
ดําเนินกิจการใดๆเพื่อใหบริษัทดําเนินกิจการตอหรือที่อาจทําใหเจาหนี้เสียประโยชนได เชน การ
ใหกูกับลูกหนี้เพิ่มเติม การลดเงินตนใหลูกหนี้ การเปลี่ยนตัวลูกหนี้ เปนตน ที่จะทําไดบางก็เชนการ
ขอขยายเวลาชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ยหรือโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้
3.3.1 การรวบรวมและจําหนายสินทรัพยของสถาบันการเงิน 56 แหง
มาตรา 30 แหง พ.ร.ก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 กําหนดไวชัดเจนวา
ปรส.ต อ งจํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย โ ดยการประมู ล หรื อ การแข ง ขั น ราคาโดยเป ด เผย นอกจากนี้
คณะกรรมการ ปรส.ยังยึดแนวทางการจําหนายสินทรัพยอยางรวดเร็ว เพื่อเปนประโยชนแกลูกหนี้ที่
ยังมีศักยภาพในการทําธุรกิจตอไปจะสามารถไปเจรจากับเจาหนี้ใหมได รวมทั้งจะทําใหเจาหนี้
ได รั บ เฉลี่ ย เงิ น คื น เร็ ว ขึ้ น เช น กัน เงิ น จํา นวนนี้ ก็ จ ะกลั บ เข า มาหมุน เวี ย นเป น เงิ น ทุ น ในระบบ
เศรษฐกิจตอไป อีกทั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเปนเจาหนี้รายใหญ
ก็จะไดรับเงินคืนเร็วขึ้นดวย สวนสถาบันการเงิน 56 แหงก็จะสามารถลดตนทุนการดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยสินของตนลงไดโดยเฉพาะตนทุนดานบุคลากรและอาคารสถานที่ในการเก็บรักษา
ทรัพยสิน
ในการประมูลขายสินทรัพยมีองคประกอบสําคัญดังนี้
ก. สินทรัพยที่นําออกจําหนาย
ข. ผูจําหนายสินทรัพย
ค. หลักเกณฑในการจําหนายสินทรัพย
ง. ผูซื้อสินทรัพย
จ. กระบวนการซื้อขายสินทรัพยหลัก
ฉ. กระบวนการซื้อขายสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยหลัก

3

ดูการเปรียบเทียบระหวางการชําระบัญชีตามมาตรา 16(3) แหง พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 กับการชําระบัญชี
ตามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดในภาคผนวก ฉ
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ก. สินทรัพยของสถาบันการเงิน 56 แหง
สินทรัพยของสถาบันการเงิน 56 แหงสามารถแบงไดเปนสินทรัพยหลัก เชน สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อธุรกิจ เปนตน และสินทรัพยรอง เชน อสังหาริมทรัพย รถยนต อุปกรณสํานักงาน เปนตน ดัง
แผนภาพที่ 4
มูลคาของสินทรัพยหลักมีอยูเปนสัดสวนที่มากที่สุดคือ รอยละ 90.60 โดยมีสินเชื่อพาณิชย
และอสังหาริมทรัพย เปนสินทรัพยหลักที่มีสัดสวนมากที่สุดคือ รอยละ รอยละ 54.17 ของสินทรัพย
หลักทั้งหมด สวนสินทรัพยรองมีเพียงรอยละ 9.40 ของสินทรัพยทั้งหมดของสถาบันการเงิน 56
แหง ดังตารางที่ 2
ข. ผูจําหนายสินทรัพยของสถาบันการเงิน 56 แหง
สถาบันการเงิน 56 แหงไดมอบอํานาจให ปรส. เปนผูจําหนายสินทรัพยของตนตั้งแตตน
จนจบกระบวนการ ในการนี้ ปรส. ไดจัดตั้งหนวยงานภายในคือ สํานักจัดการสินทรัพย (Asset
Realisation Office : ARO) รับผิดชอบงานการจําหนายสินทรัพยหลัก ในขณะที่การจัดจําหนาย
สินทรัพยที่มิใชสินทรัพยหลักอยูในความรับผิดชอบของหนวยประสานงานการจําหนายทรัพยสินที่
มิใชสินทรัพยหลัก (Asset Disposition Co – ordination Unit : ADCU) สังกัดสํานักผูตรวจการ
ค. หลักเกณฑในการจําหนายสินทรัพย
สําหรับสินทรัพยหลัก ปรส. ไดใชหลักเกณฑตามประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการจําหนายสินทรัพยหลักของสถาบันการเงินที่ไมอาจแกไขหรือฟนฟูฐานะหรือการดําเนินงาน
ไดจํานวน 56 บริษัท” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2541 และไดตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอน
พิเศษ 44 ง วันที่ 5 มิถุนายน 2541 โดยสารสําคัญของประกาศดังกลาวใหการจําหนายสินทรัพยหลัก
กระทําโดยวิธีประมูลโดยเปดเผยหรือวิธีการอื่นตามที่ปรส.กําหนด นอกจากนี้ ยังมีการกําหนด
คุณสมบัติของผูประมูลและผูซื้อและวิธีการประมูล ซึ่งจะกลาวถึงในสวนของกระบวนการประมูล
สินทรัพยหลักตอไป
ส ว นสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม ใ ช สิ น ทรั พ ย ห ลั ก นั้ น ปรส. ได ใ ช ห ลั ก เกณฑ ต ามประกาศเรื่ อ ง
“หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจําหนายสินทรัพยหลักของสถาบันการเงินที่ไมอาจแกไขหรือฟนฟู
ฐานะหรือการดําเนินงานไดจํานวน 56 ราย ประเภทตางๆ” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
(1) ประเภทรถ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนพิเศษ 12 ง วันที่ 4 กุมภาพันธ
2541
(2) ประเภทศิลปวัตถุ วัตถุมงคล เหรี ยญ ธนบัตร และวัตถุมีคา ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 115 ตอนพิเศษ 23 ง วันที่ 18 มีนาคม 2541
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(3) ประเภทหลักทรัพยและเงินลงทุน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนพิเศษ
25 ง วันที่ 31 มีนาคม 2541
(4) ประเภทอสังหาริมทรัพย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนพิเศษ 92 ง
วันที่ 9 ตุลาคม 2541
(5) ประเภทเรือ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนพิเศษ 107 ง วันที่ 11
พฤศจิกายน 2541
โดยสารสําคัญ ประกาศแตละฉบับจะระบุหลักเกณฑ เงื่อนไขในการประมูล คุณสมบัติของ
ผูประมูล รวมถึงวิธีการประมูลและวิธีการชําระราคาคาซื้อสินทรัพยไว
ง. ผูซื้อสินทรัพยของสถาบันการเงิน 56 แหง
ผูเขาประมูลสินทรัพยกับ ปรส. สามารถเปนไดทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะ
และสิทธิตามกฎหมาย มีศักยภาพทางการเงินเพียงพอ ตองไมเปนลูกหนี้ที่มีสัดสวนของหนี้มากกวา
รอยละ 10 ของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยกลุมที่เขารวมประมูล และตองไมใชบุคคลที่เกี่ยวของ
กับ ปรส. ทั้งทางตรงและทางออม
จ. กระบวนการซื้อขายสินทรัพยหลัก
กระบวนการซื้อขายสินทรัพยสามารถแบงไดเปน 4 ขั้นตอนสําคัญ (ดังแผนภาพที่ 5) คือ
(1) การจัดเตรียมการจําหนาย
ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลสินทรัพยและการจัดกลุมสินทรัพย ในดานการรวบรวม
ขอมูลสินทรัพยนั้น ปรส.ไดรวบรวมขอมูลของสถาบันการเงินนับตั้งแตวันที่ประกาศผลพิจารณา
แผนการฟนฟูเมื่อ 8 ธันวาคม 2540 โดยขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับสินทรัพยหลัก ไดแก ขอมูลทั่วไป
ของลูกหนี้ ยอดเงินตนคงคาง สถานภาพของลูกหนี้ วิธีการชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู ขอมูล
เกี่ยวกับหลักประกัน รวมถึงเงื่อนไขตาง ๆ ในการกูยืมเงิน นอกจากนี้ เมื่อไดขอมูลมาแลว ปรส.ยัง
มีการสอบทานขอมูลกอนแลวจึงจัดทํารายงานแยกแยะขอมูลเพื่อนําไปใชไดงายตอไป
สวนการจัดกลุมสินทรัพยนั้น ปรส.มีกลยุทธในการจัดกลุมสินทรัพยใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด โดยอางการสํารวจความคิดเห็นของนักลงทุน (Market sounding) ซึ่งพบวา นัก
ลงทุนหนาใหมที่มีเงินลงทุนมากหรือจะเปนนักลงทุนตางชาติ ตองการซื้อสินทรัพยที่เปนกลุม
ขนาดใหญเพื่อใหคุมคากับการลงทุนและบริหารสินทรัพย รวมถึงนักลงทุนตางชาติรูจักผูกูหรือ
หลักประกันไมมากนัก อีกทั้งยังมีเรื่องของตนทุนการจัดการดวย หากประมูลในมูลคานอยจะเกิด
ความไมคุมคา สวนนักลงทุนที่มีเงินลงทุนไมสูงตองการใหจัดกลุมสินทรัพยขนาดไมใหญดวย
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อยางไรก็ตาม ปรส.อางวานักลงทุนรายเล็กมีจํานวนไมมากนัก อีกทั้งสถาบันการเงินไทยก็ไมไดให
ความสนใจเมื่อ ปรส.ชักชวนใหเขาประมูลเนื่องจากภาระการจัดการลูกหนี้เดิม
กลยุทธของปรส.อีกอยางหนึ่งก็คือ การนําสินทรัพยที่ไมยุงยากซับซอน มีสภาพคลองสูง
ลักษณะสัญญาคลายคลึงกันและจัดกลุมไดงายมาจําหนายกอน เชน สินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อที่อยูอาศัย
เปนตน โดยการจัดกลุมสินทรัพยที่นําออกประมูลเปนดังตารางที่ 3
(2) การนําเสนอสินเชื่อ
ประกอบดวยการเผยแพรขอมูล การคัดคานการขายสินทรัพย และการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูประมูล ในสวนของการเผยแพรขอมูลนั้น ในแนวกวาง ปรส. ใหขอมูลตางๆผานทางสื่อตางๆ เชน
วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ท เปนตน รวมถึงการประกาศไวที่สํานักงานของ ปรส.เอง
สวนการเผยแพรขอมูลเชิงลึกนั้น ปรส. ใชวิธีที่สําคัญๆ ดังนี4้
- จัดประชุมเจาหนี้เพื่อชีแ้ จงกลยุทธและความคืบหนาในการจําหนายสินทรัพย
- การเดินทางไปนําเสนอขอมูลใหกับผูลงทุน (Road shows)
- ขอสนเทศการจําหนายสินทรัพย (Sale Information Memorandum : SIM)
- แฟมขอมูลการจําหนายสินทรัพย (Sales Data Files)
- หองเก็บขอมูล (Data Room)
โดยลําดับการเผยแพรขอมูลกอนเสนอราคาประมูลสามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 6
ในสวนของการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประมูลนั้น ปรส. ไดกําหนดใหผูสนใจประมูล
ตองใหขอมูลตางๆ ที่ปรส.รองขอ อันแสดงถึงฐานะและสิทธิตามกฎหมายและศักยภาพทางการเงิน
เพื่อซื้อสินทรัพย เชน สําเนางบการเงินของบริษัทฉบับลาสุดที่มีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
บัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัท สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ เปนตน
ตามมาตรา 30 ทวิ ของ พ.ร.ก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) กฎหมายไดเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียในทรัพยสินที่จะขายสามารถยื่นคําคัดคานกอนวันขายทรัพยสินไม
นอยกวา 3 วัยทําการ
จากการเผยแพรขอมูลกอนการเสนอราคาประมูลดังกลาว มีผูยื่นคําขอศึกษาขอมูลและเขา
รวมประมูลดังตารางที่ 4
4

รายละเอียดของแตละวิธีการเผยแพรขอมูลเชิงลึกดู ปรส. (2545: 61)
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(3) การเสนอราคาซื้อ
ประกอบดวยการยื่นซองเสนอราคา การเปดซองประมูล การประเมินผลการประมูล และ
การประกาศผลการประมูล ในสวนของการยื่นซองเสนอราคาซื้อสินทรัพยของสถาบันการเงิน 56
แหงนั้น จะปนแบบผูกพันชนิดเพิกถอนมิได (Binding and irrevocable bid) เพื่อผูกมัดใหผูซื้อลง
นามในสัญญาซื้อขายสินทรัพยในกรณีที่เปนผูชนะการประมูล สําหรับรูปแบบการเสนอราคาซื้อ
โดยทั่วไปมี 4 รูปแบบคือ (1) การเสนอราคาแบบซื้อเหมาหรือไมซื้อเลย (All or None) (2) การ
เสนอราคาแบบมีเงื่อนไข (Conditional) (3) การเสนอราคาโดยอิสระสําหรับแตละกลุมสินทรัพย
(Individual) (4) การเสนอราคาโดยเรียงลําดับความสนใจ หรือ บางกอกบิด (Multiple Priority or
Bangkok Bid) นอกจากนี้ การเสนอราคาซื้อตองเสนอราคาเปนสกุลเงินบาท และระบุราคาเสนอซื้อ
รวมสําหรับกลุมสินทรัพยที่เสนอราคาทุกกลุม ตองจัดสรรราคาเสนอซื้อใหแกสถาบันการเงินแต
ละแหงเปนรายสถาบัน โดยราคาที่เสนอรวมจะตองเทากับผลรวมของราคาจัดสรรใหแกสถาบัน
การเงินแตละแหง แตหากราคาที่เสนอรวมไมเทากับยอดรวมของราคาจัดสรรแลว ปรส.มีอํานาจใน
การประเมินคาโดยใชยอดรวมของราคาที่จัดสรร หรือยอดรวมของราคาประมูลที่ระบุไวแลวแตวา
จํานวนใดสูงกวา
ในสวนของการเปดซองประมูลกระทําในสถานที่เปดเผย และคณะกรรมการเปดซอง
ประมูลจะประกอบดวยเจาหนาที่ของปรส. และผูสังเกตการณ ในการเปดซองประมูลของการ
จํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย 2 ครั้ ง แรก (สิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ และสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู อ าศั ย ) ผู เ ข า ร ว มประกอบด ว ย
เลขาธิการ ปรส. เจาหนาที่ของ ปรส. จากแผนกกฎหมาย แผนกเอกสารการประมูล และแผนก
ประเมินผลการประมูล สวนการจําหนายสินทรัพยครั้งที่ 3 (สินเชื่อธุรกิจ) เปนตนไป ผูเขารวม
เพิ่มเติมไดแก ตัวแทนจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตัวแทนของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของ
ปรส. และตัวแทนบริษัทที่ปรึกษา ปรส. ที่เขามารวมสังเกตการณดวย
หลังจากการเปดซองประมูลแลว ปรส. จะตรวจสอบเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อกับราคา
อางอิงที่จัดทําโดยแผนกประเมินราคาสินทรัพยของ ปรส. โดยผูชนะประมูลก็คือผูเสนอราคาสูงสุด
ในแตละกลุมสินทรัพย ยกเวนในกรณีของการเสนอราคาแบบซื้อเหมาหรือไมซื้อเลย (All or None)
และการเสนอราคาแบบมีเงื่อนไข (Conditional) ซึ่งหากไมเปนไปตามเงื่อนไขแมจะเสนอราคา
สูงสุดก็จะไมไดเปนผูชนะการประมูล และกรณีการเสนอราคาโดยเรียงลําดับความสนใจหรือ
บางกอกบิด (Multiple Priority or Bangkok Bid) นั้น หากผูเสนอราคาไดใชวงเงินประมูลหมดแลว
ตามลําดับความสนใจ ผูเสนอราคาสูงสุดก็อาจไมชนะการประมูล นอกจากนี้ หาก ปรส.พบวามี
สถาบันการเงินที่นําสินทรัพยออกประมูลขายแตไมไดรับการจัดสรรราคาประมูลแมแตบาทเดียว
หรือไดรับจัด สรรราคาไมสอดคลองกับมูลคาสินทรั พยที่นําออกขาย ปรส. อาจใชสิทธิในการ
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จัดสรรราคาซื้อใหกับสถาบันการเงินใหม (สิทธิในการแทรกแซงของ ปรส. ดังกลาวไดกําหนดเปน
เงื่อนไขไวแลวในขอสนเทศการจําหนายสินทรัพย) และจะทําการขออนุมัติจากผูเสนอราคาที่ชนะ
การประมูล เมื่อกระบวนการประเมินผลการประมูลเปนที่เรียบรอยแลว แผนกประเมินการประมูล
จะจัดเตรียมรายงานผลการประเมินเพื่อขออนุมัติการขายจากคณะกรรมการ ปรส. และประกาศผล
การประมูลตอไป
การประกาศผลการประมูลนั้น ปรส. จะแจงใหทั้งผูที่ชนะและไมชนะการประมูลทราบ
อยางชาภายในเวลา 17.00 น. ของวั นถัดไปนับจากวันประมูล และจะมีการลงนามในหนังสือ
รับทราบผลประมูล (Letter of Acknowledgement) ระหวาง ปรส. และผูชนะการประมูลภายในวัน
เดียวกัน เพื่อยืนยันการรับทราบผลการประมูล หากผูชนะการประมูลปฏิเสธไมยอมรับผลการ
ประมูลดังกลาว (แตตองจายคาชดเชย) ปรส. จะแจงใหผูที่เสนอราคาซื้อสูงสุดอันดับถัดไป เปนผู
ชนะกาประมูลแทน นอกจากนี้ ปรส. ยังประกาศใหสาธารณะไดทราบโดยจัดแถลงขาว
(4) การทําสัญญาและสงมอบ
ประกอบดวยการลงนามในสัญญาขาย การโอนสิทธิเรียกรอง การปดการจําหนาย และผูซื้อ
เรียกรองเงินคืนบางสวน
การทําสัญญาซื้อขายสินทรัพยภายหลังการประมูลเสร็จสิ้น จะกระทําระหวาง ปรส. ใน
ฐานะตัวแทนของสถาบันการเงินผูขายสินทรัพย กับ ผูชนะการประมูล ซึ่งจะทําในวันที่ ปรส.
ประกาศให เ ป น วั น ทํ า สั ญ ญา ในวั น ทํ า สั ญ ญาผู ซื้ อ จะต อ งชํ า ระ “เงิ น ชํ า ระงวดแรก” (Initial
Payment) เปนจํานวนรอยละ 20 ของราคาประมูลใหกับ ปรส. โดยเงินชําระงวดแรกและเงินประกัน
ตาง ๆ จะนําไปหักออกจากราคาซื้อ (Purchase Price) และเหลือเปนยอดเงินที่ผูซื้อจะตองชําระใน
วันปดการจําหนาย อยางไรก็ตาม ผูชนะการประมูลสามารถโอนสิทธิที่จะทําสัญญาขายมาตรฐาน
ให ผู อื่ น ได แต ผู ที่ จ ะมารั บ โอนสิ ท ธิ ที่ จ ะทํ า สั ญ ญาขายนั้ น จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ปรส.
กําหนดไว รวมถึงผูชนะการประมูลจะตองใหการค้ําประกันซึ่งไมอาจเพิกถอนได (Irrevocable
Guaranty Agreement) เพื่อเปนการค้ําประกันผูที่จะมารับโอนดวย
ในสวนของการโอนสิทธิเรียกรอง ไมวาจะเปนทั้งหมดหรือบางสวนของบริษัทที่ถูกระงับ
การดําเนินกิจการไปยังสถาบันการเงินอื่นนั้น ใหกระทําไดโดยไมตองบอกกลาวไปยังลูกหนี้ของ
สถาบันการเงินนั้นตามมาตรา 306 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตหากผูซื้อสินทรัพยมี
ความประสงคจะจัดทําหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิให ปรส.รวมลงนามกับผูซื้อสินทรัพยก็
สามารถกระทําได
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ดานการปดการจําหนายนั้น ผูซื้อจะตองนําเงินมาชําระในสวนที่เหลือที่ ตองชําระตาม
สัญญา และผูซื้อก็จะไดรับการโอนสิทธิเรียกรองในสินทรัพยตามสัญญาขายจากผูขายไป การชําระ
เงินตองชําระเปนเงินสด ยกเวนบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.) ที่ชําระเปนตั๋ว
สัญญาใชเงินได
อยางไรก็ตาม ปรส. ไดอนุญาตใหมีการชําระเปนเงินสดสวนหนึ่ง และอีกสวนที่เหลือให
เจาหนี้ของสถาบันการเงินเลือกไดวาจะรับชําระเปนเงินสดหรือรับการแบงป นผลกําไรที่ผูซื้อ
สินทรัพยนําไปบริหารไดในอนาคต ปรากฎวา ในการขายสินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 1 มีสินเชื่อ 4 กลุม ที่
บริษัทโกลดแมน ซาคส (เอเชีย) ไฟแนนซ จํากัด เปนผูชนะการประมูล ไดแก กลุม BL 19-BL22 ซึ่ง
ปรส.รับชําระคาซื้อเปนเงินสด 90% ของราคาประมูล สวนที่เหลือมีจํานวนเจาหนี้ของสถาบัน
การเงิ น ที่ เ ลือ กรั บเงิ น สดมีเ พีย ง 10.8% อีก 89.2% เลือ กที่จ ะรับสว นแบ งกําไรจากการบริห าร
สินทรัพยในอนาคต และในการขายสินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 2 มีสินเชื่อ 10 กลุม (จากทั้งหมด 44 กลุม)
ซึ่ง บบส. ชนะการประมูล ปรส.รับชําระคาซื้อเปนเงิ นสด 80% อีก 20% มีเจาหนี้ของสถาบัน
การเงินที่เลือกรับเงินสดถึง 98.26% อีก 1.74% เลือกที่รับการแบงปนกระแสเงินสดจากการบริหาร
สินทรัพยในอนาคต
ทายที่สุด ผูซื้อสามารถรองขอเงินที่ชําระไปแลวคืนจาก ปรส.ในบางสวนได ในกรณีที่
จํานวนเงินตนคงคางที่ระบุไวในแฟมขอมูลการจําหนายสินทรัพย ณ วันปดบัญชีมากเกินกวาความ
เปนจริง และในกรณีที่สินทรัพยที่ลูกหนี้ไดหักกลบหลบหนี้หรือประสงคที่จะหักกลบหลบหนี้ แต
มิไดเปดเผยไวในหองขอมูล โดยตองกระทําภายใน90 วันหลังจากวันปดการจําหนาย ยกเวนใน
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ที่ตองรองขอคืนภายใน 60 วัน
ขอมูลขั้นตอนการจําหนายสินทรัพยหลักสามารถดูไดจากภาคผนวก ช
ฉ. กระบวนการซื้อขายสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยหลัก
กระบวนการจําหนายสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยหลักหรือสินทรัพยรองมีขั้นตอนที่สําคัญ
ดังนี้คือ
-

การรวบรวมขอมูลสินทรัพย
การจัดประเภทสินทรัพย
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจําหนายสินทรัพย
การคัดเลือกผูประเมินและผูดําเนินการประมูลสินทรัพย
การเผยแพรขอ มูลและการประชาสัมพันธ
การประมูลและประกาศผลการประมูล
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- การชําระราคาและสงมอบสินทรัพย
(1) การรวบรวมขอมูลสินทรัพย
จะรวบรวมขอมูลดวยวิธีการเดียวกันกับสินทรัพยหลัก
(2) การจัดประเภทสินทรัพย
ปรส.ไดจัดประเภทสินทรัพยรองเปนประเภทตางคือ
- หลักทรัพยและเงินลงทุน
- อสังหาริมทรัพย
- รถและเรือยอชท
- เฟอรนิเจอร อุปกรณสํานักงาน และคอมพิวเตอร
- ศิลปวัตถุ วัตถุมงคล เหรียญ ธนบัตร และวัตถุมีคา
- สิทธประโยชนในการเปนสมาชิกสนามกอลฟและสโมสร
- โทรศัพทมือถือ เพจเจอร และหนังสือ
(3) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจําหนายสินทรัพย
ปรส.ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจําหนายสินทรัพยเพื่อทําหนาที่ (1) คัดเลือกผูประเมิน
ราคาอิสระ (2) ใหความเห็นเกี่ยวกับราคากลางที่ผูประเมินไดจัดทําไว (3) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจํานายสินทรัพย และ (4) ทําหนาที่เปนกรรมการในวันประมูล
(4) การคัดเลือกผูประเมินและผูดําเนินการประมูลสินทรัพย
ปรส.ใชการวาจางบริษัทประเมินสินทรัพยอิสระที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในแต
ละประเภทของสินทรัพยรอง ใหมาประเมินราคาสินทรัพยโดยบริษัทดังกลาวพิจารณาราคาประเมิน
โดยดูจากราคาตามบัญชีของสินทรัพย ราคาตนทุนหรือราคาซื้อ ราคาตลอด ราคาประเมินของ
ทางการ และราคาประเมินของบริษัทผูประเมินเอง เมื่อบริษัทพิจารณาหาราคาประเมินของ
สินทรัพยไดแลวก็จะสงไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หากไดรับความเห็นชอบโดยประธาน
กรรมการตามมาตรา 30 แลว ใหถือราคาประเมินดังกลาวเปนราคาเริ่มตนในการประมูล สวนผูทํา
การจัดการประมูลนั้นอาจเปนรายเดียวกับผูประเมินราคาหรือไมก็ได5

5

ดูรายชื่อผูประเมินราคาสินทรัพยรองและผูจัดการประมูลสินทรัพยรองไดในภาคผนวก ซ
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(5) การเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธ
ปรส. กับผูดําเนินการประมูลใชการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของการประมูล
สินทรัพยรองผานสื่อตางๆ อยางกวางขวาง ทั้งโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ท แผนปลิว
หรือโปสเตอร นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมสินทรัพยที่จะประมูล เชน อสังหาริมทรัพย เรือ
ยอชท เปนตน อีกทั้งในระหวางการประมูล ปรส.ยังเชิญสื่อมวลชนทั้งไทยและตางประเทศมารวม
ทําขาวดวย เพื่อใหขาวสารขอมูลกระจายสูสาธารณะใหมากที่สุด เพื่อที่กลไกตลาดจะไดทํางานไดดี
ขึ้น
(6) การประมูลและประกาศผลการประมูล
การจําหนายสินทรัพยรองสวนใหญใชวิธีการประมูลแบบยกมือแขงขันราคา และแบบยื่น
ซองประกวดราคา ตามความสอดคลองของสินทรัพยแตละประเภท เชน หากเปนอสังหาริมทรัพย
หรือรถยนต การประมูลแบบยกมือแขงขันราคาโดยกําหนดราคาเริ่มตนที่จูงใจใหมีผูเขารวมประมูล
จํานวนมากเพื่อใหการประมูลมีความคึกคักและแขงขันกันมากขึ้น ชวยผลักดันใหราคาทรัพยสินที่
จําหนายไดราคาดีขึ้น ในสวนของวิธีการประมูล การกําหนดวันประมูล และผลการประมูลของ
สินทรัพยรองประเภทตางๆ มีดังนี้
- รถยนต
ใชวิธีการประมูลแบบยกมือแขงขันราคา6ระหวางวันที่ 24-26 มิถุนายน 2541 จํานวน 3 ครั้ง
และใชวิธีการยื่นซองประกวดราคาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2541 จํานวน 1 ครั้ง การประมูลรถยนตครั้ง
แรกจัดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2541 จากนั้นก็จัดประมูลอยางตอเนื่องเกือบทุกสัปดาหจนถึงวันที่
19 มกราคม 2545 รวมมีการจัดประมูลรถยนต 73 ครั้ง มีผูประมูลรถยนตไปทั้งสิ้น 7,339 คัน ได
ราคาประมูลรวม 1,507.56 ลานบาท ซึ่งสูงกวาราคาประเมินที่เทากับ 1,287.78 ลานบาทอยูประมาณ
รอยละ 17
- เรือยอชท
มีเ รือยอชทที่ ใ หป ระมูลเพีย ง 1 ลํา ใชวิ ธีก ารประมู ลแบบยกมือ แขงขั นราคาในวัน ที่ 8
พฤศจิกายน 2541 และโดยวิธียื่นซองประมูลในวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ทั้งสองครั้งไมมีผูเขารวมการ
ประมูล ดังนั้น ปรส.จึงจัดประมูลแบบยกมือแขงขันราคาอีกครั้งในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2542 โดยลด
ราคาเริ่มตนจาก 6 ลานบาทเหลือ 3 ลานบาท ทําใหมีผูเขารวมประมูล 6 ราย และปดราคาประมูลได
ที่ราคา 4.8 ลานบาท ซึ่งมากกวาราคาประเมินอยูรอยละ 60 มีเรือยอชทที่ประมูลนั้นมีเพียง 1 ลํา
6

ยกเวนการประมูลรถบรรทุกขนาดใหญ
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- หลักทรัพยและเงินทุน
ประกอบดวย หลักทรัพยรัฐบาล หุนกูเอกชน (สองประเภทแรกนี้มีมีมูลคาหนาตั๋วรวมกัน
ประมาณ 53,000 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 80 ของสินทรัพยประเภทนี้) หลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ หลักทรัพยไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยลงทุนกองทุนเปด
หลักทรัพยรัฐบาล
ใชวิธียื่นซองประมูล โดยมีการประมูล 18 ครั้ง ตั้งแต 22 เมษายน 2541 จนถึง 18
มิถุนายน 2542 ไดราคาประมูลรวม 18,085.15 ลานบาท มากกวาราคาอางอิงซึ่งเทากับ 17,907.74
ลานบาทอยูประมาณรอยละ 1
หุนกูภาคเอกชน
ใชวิธียื่นซองประมูล โดยมีการประมูล 14 ครั้ง ตั้งแต 4 กันยายน 2541 จนถึง 4
กุมภาพันธ 2543 ไดราคาประมูลรวม 6,291.97 ลานบาท นอยกวาราคาหนาตั๋วซึ่งเทากับ 15,539.14
ลานบาทอยูรอยละ 40.49
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
สวนใหญประกอบดวยหุนสามัญ นอกจากนั้นยังมีหุนบุริมสิทธิ์ หนวยลงทุนของ
กองทุนปด และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (วอแรนท) ซึ่งการประมูลใช 2 วิธี ไดแก
การเปดใหยื่นซองประมูลผานกระดานรายใหญ และการขายโดยตรงในตลาดหลักทรัพย7
การประมูลโดยวิธีการยื่นซองประมูลผานกระดานรายใหญ จัดประมูลรวม 25 ครั้ง
ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคน 2541 จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2543 จําหนายสินทรัพยได 86 หลักทรัพย
ในราคาประมูลรวม 1,304.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.49 ของราคาปดในตลาดหลักทรัพย สวน
การขายในกระดานหลักในตลาดหลักทรัพยฯ นั้น เริ่มตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2541 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 2543 ไดราคาขายทั้งสิ้นประมาณ 819.78 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมีการขายหลักทรัพยจด
ทะเบี ย นด ว ยวิ ธี อื่ น ๆ อี ก เช น การขายคื น หน ว ยลงทุ น ป ด และการขายหุ น ตามค า เสนอซื้ อ
หลักทรัพย (Tender offer) เปนตน ซึ่งไดมูลคารวม 92.79 ลานบาท รวมการจําหนายหลักทรัพยจด
ทะเบียนไดรับเงินทั้งสิ้น 2,217.20 ลานบาท

7

ถือเปนระบบประมูลอยางหนึ่ง เพราะผูเสนอราคาสูงสุด ณ เวลานั้น ๆ เปนผูที่ซื้อหลักทรัพยนั้นไป ราคาที่ซื้อขายได ณ เวลานั้น ๆ
เรียกวาราคาตลาด
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หลักทรัพยไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ใชวิธีการยื่นซองประมูล โดยจัดประมูลทั้งสิ้น 87 ครั้ง ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน
2541 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2545 จําหนายได 213 หลักทรัพย ราคาประมูลรวม 2,181.37 ลานบาท
นอยกวามูลคาตามบัญชีซึ่งเทากับ 4,304.25 ลานบาทอยูรอยละ 50.63
หนวยลงทุนกองทุนเปด
คณะอนุ ก รรมการจํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย แ ละเงิ น ลงทุ น ด ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ ปรส. ไดกําหนดวิธีการจําหนาย 2 วิธีคือ (1) แจงมติขอยกเลิกกองทุน โดยใชสําหรับ
กองทุนที่สถาบันการเงินฯ ถือหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 และ (2) ขายคืนหนวยลงทุน
กับกองทุน ซึ่งใชในกรณีของกองทุนที่สถาบันการเงินฯ ถือหนวยลงทุนรวมกันนอยกวารอยละ 50
โดยสถาบันการเงินฯ จะคอย ๆ ไถถอนหนวยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
การจําหนายหนวยลงทุนกองทุนเปด สามารถจําหนายไดเปนจํานวน 38 กองทุน
เริ่มตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2541 จนถึงเดือนมิถุนายน 2544 โดยมีการขอยกเลิกกองทุนจํานวน 13
กองทุน และขายคืนหนวยลงทุนไดจํานวน 25 กองทุน รวมไดเงินทั้งสิ้น 2,014.19 ลานบาท
- อสังหาริมทรัพย
ประกอบดวยบานเดี่ยว ทาวนเฮาส อาคารสํานักงาน พื้นที่สํานักงาน หองชุดพักอาศัย และ
ที่ดินเปลา ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ปรส.ไดจัดประมูลทั้งสิ้น 3 ครั้งที่ศูนยประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์ ซึ่งใชวิธีการประมูลทั้งแบบยกมือแขงขันราคาและวิธียื่นซองประมูล สวนสินทรัพยที่เหลือ
จากการประมู ล ดั ง กล า วจะใช วิ ธี ก ารจํ า หน า ยแบบแข ง ขั น ราคาแบบเฉพาะเจาะจงทรั พ ย สิ น8
รายละเอียดดังตารางที่ 5
ผลการประมูล 3 ครั้งแรก ปรส. จําหนายอสังหาริมทรัพยไปไดทั้งสิ้น 292 รายการ ไดราคา
รวม (กอนรายการปรับปรุง) 2,307.55 ลานบาท สูงกวาราคากลางซึ่งเทากับ 1,632.64 ลานบาทอยู
รอยละ 41.3 อยางไรก็ตาม ภายหลังรายการปรับปรุง เชน เงินประกัน เงินยึด และการยกเลิกธุรกรรม
สุทธิแลวราคาที่จําหนายไดมีมูลคา 2,224.30 ลานบาท สูงกวาราคากลางประมาณรอยละ 36.24 สวน
การประมูลแบบเฉพาะเจาะจงสินทรัพย สามารถจําหนายไดมูลคา 220.50 ลานบาท เมื่อรวมการ

8

หมายถึงการใหผูสนใจประมูลทรัพยสินทําหนังสือแสดงความจํานงที่จะซือ้ เฉพาะอสังหาริมทรัพยที่สนใจมายังสถาบันการเงิน
จากนั้น ปรส. จะนําอสังหาริมทรัพยรายการนั้นออกประมูลขายโดยประกาศใหผูสนใจทั่วไปทราบ และยื่นซองเสนอราคาในวัน
ประมูล
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จําหนายทั้งหมดจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2544 จะไดราคาประมูลสุทธิ 2,444.80 ลานบาท มากกวา
ราคากลางซึ่งเทากับ 1,803.62 ลานบาทอยูประมาณรอยละ 35.55 ดังตารางที่ 6
- เฟอรนิเจอร อุปกรณสํานักงาน และคอมพิวเตอร
ใชวิธีการประมูลแบบยกมือแขงขันราคาหรือยื่นซองประกวดราคา จัดประมูลทั้งสิ้น 929
ครั้ง ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2541 แลวจัดประมูลอยางตอเนื่องจนถึงเดือนมีนาคม 2544 ไดราคา
ประมูลทั้งสิ้นประมาณ 446.41 ลานบาทมากกวาราคากลางซึ่งเทากับ 293.14 ลานบาทอยูรอยละ
52.29
- ศิลปวัตถุ วัตถุมงคล เหรียญ ธนบัตร และวัตถุมีคา
การประมู ลศิ ลปวัตถุ ใช วิ ธีก ารยกมือ แขงขันราคา โดยจัด ประมูลครั้ งสําคั ญที่ศูน ยก าร
ประชุมแหงชาติสิริกิติ์ระหวางวันที่ 11-14 มิถุนายน 2541 สามารถจําหนายศิลปวัตถุได 1,311
รายการ คิดเปนมูลคารวม 58.04 ลานบาท มากกวาราคากลางซึ่งเทากับ 10.68 ลานบาทอยูรอยละ
443.4 หรือมากกวาราคากลางประมาณ 4.5 เทา
สวนการประมูลวัตถุมงคล วัตถุมงคล เหรียญ ธนบัตร และวัตถุมีคา ใชวิธีประมูลแบบยก
มือแขงขันราคา จัดประมูลครั้งสําคัญที่โรงแรมนารายณ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2541 โดยไดรับเงิน
จากการจําหนาย 975,740 บาท
นอกจากนั้น ยังมีการจัดประมูลที่สถาบันการเงินแตละแหงอีก รวมจัดประมูลทั้งสิ้น 17
ครั้ง สามารถประมูลขายไดจํานวนรวม 12,765 ชิ้น เปนเงินรวม 60.26 ลานบาท มากกวาราคากลาง
ซึ่งเทากับ 12.43 ลานบาทอยูรอยละ 384.72 หรือมากกวาราคากลางประมาณ 3.8 เทา
- สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกสนามกอลฟและสโมสร
จัดประมูล 3 ครั้ง 2 ครั้งแรกใชวิธียื่นซองประกวดราคาซึ่งจัดประมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2541
และวันที่ 27 กันยายน 2541 สวนครั้งสุดทายใชวิธียกมือแขงขันราคา จัดประมูลวันที่ 20 มิถุนายน
2542 รวมจําหนายได 165 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 31.82 ลานบาทมากกวาราคากลางซึ่งเทากับ
25..01 ลานบาทอยูรอยละ 27.25
- โทรศัพทมือถือ เพจเจอร หนังสือ และวัสดุเทป
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การประมูลโทรศัพทมือถือและเพจเจอร จัดประมูล 2 ครั้งคือ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2541 และ
วันที่ 27 กันยายน 2541 ไดเงินรวม 4.15 ลานบาท มากกวาราคากลางซึ่งเทากับ 2.75 ลานบาทอยูรอย
ละ 51.09
สําหรับการประมูลหนังสือและวัสดุเทปนั้นจัดประมูลหลายครั้ง ใชวิธีวิธียกมือหรือยกปาย
แขงขันราคา โดยมีครั้งใหญ 3 ครั้ง คือ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2541 วันที่ 27 กันยายน 2541 และวันที่ 4
กรกฎาคม 2542 อยางไรก็ตาม ยังคงมีหนังสืออีกจํานวนหนึ่งที่ไมมีผูประมูลซื้อ ปรส. ไดนํามาขาย
ทอดตลาดตามราคากลางโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน การขายตรง การฝากขาย และการวางขายที่
สถาบันการเงินเจาของหนังสือนั้น ๆ รวมไดเงินทั้งสิ้น 2.11 ลานบาทมากกวาราคากลางซึ่งเทากับ
1.99 ลานบาทอยูรอยละ 5.7 สรุปรวมแลวเงินที่ไดจากการจําหนายโทรศัพทมือถือ เพจเจอร หนังสือ
และวัสดุเทป จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2544 มีทั้งสิ้น 6.26 ลานบาทมากกวาราคากลาง 4.74 ลานบาท
อยูรอยละ 32.07
(7) การชําระราคาและสงมอบทรัพยสิน
มีความแตกตางในเงื่อนไขการชําระและสงมอบทรัพยสินแตละประเภท เชน ประเภท
หลักทรัพยและเงินลงทุนสวนใหญจะใหผูซื้อชําระเงินภายใน 2 วัน และผูขายจะดําเนินการตาม
ขั้นตอนเพื่อสงมอบสินทรัพยใหกับผูซื้อตอไป
สําหรับทรัพยสินที่ผูขายสามารถสงมอบใหผูซื้อไดทันที ปรส. จะกําหนดราคาขั้นต่ําที่
จะตองชําระเปนเงินสดเต็มจํานวนไว หากเกินกวานั้นจะใหวางมัดจําไวกอน และใหนําสวนที่เหลือ
มาชําระในวันถัดไปหรือภายใน 7 วัน เชน เฟอรนิเจอร อุปกรณสํานักงานและคอมพิวเตอร หากมี
ราคาประมูลต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท ใหชําระเต็มจํานวนในวันประมูล แตหากสูงกวานั้น
สามารถชําระเต็มจํานวน หรือชําระเงินมัดจํารอยละ 25 ของราคาประมูล แตตองไมนอยกวา 1,000
บาท และใหชําระสวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ในวันถัดไป
ศิลปวัตถุที่มีราคาประมูลต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท ผูซื้อตองชําระเงินทั้งจํานวน ณ วัน
ประมูล แตหากราคาสูงกวานั้นสามารถเลือกชําระทั้งจํานวน ณ วันประมูล หรือวางมัดจําอยางนอย
รอยละ 20 ของราคาที่ประมูล แตตองไมต่ําวา 5,000 บาท สวนที่เหลือใหชําระภายใน 7 วัน
ทั้งนี้ ผูซื้อจะไดรับมอบทรัพยสินก็ตอเมื่อชําระเงินคาซื้อครบถวนแลว
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ผลการจัดการสินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินการ 56 แหงนั้นปรากฏวา
สินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อที่อยูอาศัย และสินทรัพยรอง ไดเงินจากการจัดการหรือจําหนายสินทรัพย
(Recovery rate) ในลําดับตนๆ คือ ไดเงินรอยละ 47.98 รอยละ 46.80 และรอยละ 45.60 ของยอดคง
คางทางบัญชีตามลําดับ สวนการจัดการหรือจําหนายสินทรัพยที่มี Recovery rate ในลําดับทายๆ คือ
สินเชื่อธุรกิจรับเหมากอสราง สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 2 (ซึ่งมียอดคงคางทางบัญชีมากที่สุดในการ
ประมูลสินเชื่อธุรกิจจํานวน 2 ครั้ง) คือไดเงินรอยละ 12.18 และรอยละ 18.20 ของยอดคงคางทาง
บัญชีตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 7
สวนผูชนะการประมูลสินทรัพยตางๆนั้น ปรากฏวา ผูลงทุนไทยกับผูลงทุนตางชาติประมูล
ไดสินทรัพยไปเปนสัดสวนที่พอๆกัน กลาวคือ ผูลงทุนไทยประมูลสินทรัพยไดไปเปนสัดสวน
มากกวาคือประมาณรอยละ 55.57 โดยมี บบส. เปนผูลงทุนไทยที่ประมูลไดสินทรัพยไปมากที่สุด
คือรอยละ 29.08 ของสินทรัพยทั้งหมด ในขณะที่ผูลงทุนตางชาติไดไปรอยละ 44.43 ของสินทรัพย
ทั้งหมด โดยมีบริษัทโกลดแมน ซาคส เปนผูลงทุนตางชาติที่ประมูลไดสินทรัพยไปมากที่สุดคือ
รอยละ 29.08 ของสินทรัพยทั้งหมด แตหากพิจารณาในแงของราคาประมูลเทียบกับยอดคงคางทาง
บัญชีแลว บริษัทโกลดแมน ซาคส ใหราคาที่ชนะการประมูลเพียงรอยละ 19.38 ของยอดคงคางทาง
บัญชี ซึ่งเปนสัดสวนต่ําที่สุดในบรรดาผูลงทุนตางชาติ ดังรายละเอียดตางๆในตารางที่ 8
3.3.2 การยื่นคําขอรับชําระหนี้และการตรวจสอบยอดหนี้
ปรส.ออกประกาศเรื่อง การขอรับชําระหนี้สําหรับเจาหนี้และการจัดสรรเงินจากการขาย
สินทรัพยใหแกเจาหนี้9 โดยกําหนดใหเจาหนี้ของสถาบันกาเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการทั้ง 56
แหงที่ตองการรับชําระหนี้ จะตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอคณะกรรมการตามมาตรา 30 ของสถาบัน
การเงินที่ตนเปนเจาหนี้อยูภายใน 3 เดือนนับแตวันที่ 1 มีนาคม 2542 ดูสาระสําคัญของการยื่นคํา
ขอรับชําระหนี้และหนี้ที่สามารถขอรับชําระไดในภาคผนวก ญ
สวนการตรวจสอบยอดหนี้นั้น ปรส.ไดจัดตั้งแผนกตรวจสอบเจาหนี้ สังกัดฝายตรวจสอบ
เจ า หนี้ แ ละจั ด สรรเงิ น คื น เพื่ อ ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ หนี้ ร วมถึ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยหนี้และจัดสรรเงินคืน10 เพื่อวินิจฉัยวาหนี้ที่เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้
9

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเลม 116 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 10 กุมภาพันธ 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ครั้งแรกลงใน
ราชกิจจานุเบกษาเลม 117 ตอนพิเศษ 72 ง วันที่ 24 กรกฎาคม 2543 และครั้งที่ 2 ลงในราชกิจจานุเบกษาเลม 118 ตอนพิเศษ 59 ง
วันที่ 25 มิถุนายน 2544
10
ประกอบดวย ผูแทนจากกระทรวงการคลังเปนประธาน ผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย
ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิทางบัญชี และผูแทนของ ปรส.
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ตอ ปรส. นั้นถูกตองและสมควรไดรับจัดสรรเงินคืนตามกฎหมายหรือไม จากนั้นจะสงตอไปให
คณะกรรมการตามมาตรา 30 ของสถาบันการเงินแตละแหงตรวจสอบ เพื่อใหความเห็นชอบการ
จัดสรรเงินคืน ทายที่สุดคณะกรรมการ ปรส. จะเปนผูอนุมัติยอดเงินที่จะจัดสรรคืน ทั้งนี้ เจาหนี้ที่
ยื่นคําขอรับชําระหนี้มีสิทธิอุทธรณผลการวินิจฉัยหนี้ได ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงผล
การพิจารณาวินิจฉัยเจาหนี้แลว
3.3.3 การจัดสรรเงินคืนเจาหนี้
ปรส.จะจัดสรรเงินคืนเจาหนี้ตามลําดับชั้นหนี้จนเต็มจํานวนกอน หากมีเงินเหลือจึงจะ
จัดสรรใหเจาหนี้ในลําดับถัดไป โดยลําดับชั้นมีดังนี้
ลําดับที่หนึ่ง ไดแกคาใชจายเพื่อประโยชนรวมกันของเจาหนี้ เชน คาธรรมเนียมศาล คา
ดําเนินการของคณะกรรมการตามมาตรา 30 ผูจัดการเฉพาะกิจ คาวิชาชีพทนายความ และผูตรวจ
สอบบัญชี เปนตน
ลําดับที่สอง ไดแกคาภาษีอากร และคาจางแรงงานตามกฎหมายแรงงานที่สถาบันการเงิน
คางชําระ
ลําดับที่สาม เจาหนี้สามัญ
ลําดับที่สี่ เจาหนี้ดอยสิทธิ์
ปกติแลวหากมีเงินเหลือจาก 4 ลําดับขางตน จะจัดสรรคืนแกผูถือหุน แตในกรณีนี้ไมมี
บริษัทใดที่มีเงินเหลือถึงผูถือหุนเลย สําหรับสินทรัพยที่ใชในการจัดสรรคืนเจาหนี้จะประกอบดวย
เงินสด ตั๋วสัญญาใชเงินจากการชําระคาซื้อสินทรัพยของบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
(บบส.) และผลตอบแทนตามสัญญาแบงปนผลกําไร (Sharing Agreement)
การจั ด สรรหนี้ คื น เจ า หนี้ ใ นรู ป แบบผลตอบแทนตามสั ญ ญาแบง ปน ผลกํา ไร (Sharing
Agreement) นั้น ปรส. ไดจัดหาผูที่เขามาทําหนาที่เรียกรับ ดูแล และจัดสรรผลประโยชนตามสัญญา
แบงปนผลกําไร (Sharing Agreement) ในลักษณะองคกร Nominee ซึ่งจากการพิจารณาของปรส.
ปรากฎวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดเขามาทําหนาที่นี้เพราะมีความพรอมในดานระบบ
การจายเงิน (Payment System) มีประสบการณเปนตัวแทนจายเงิน (Paying Agent) มีความนาเชื่อถือ
และมีความมั่นคง
เจาหนี้ของสถาบันการเงิน 56 แหงมี 2 กลุมคือ กลุมแรกเปนเจาหนี้ของ 50 บริษัทที่อยู
ภายใตการจัดสรรเงินคืนเจาหนี้ตามกระบวนการของ ปรส. มีจํานวนเจาหนี้รวม 88,282 ราย มียอด
หนี้สามัญที่ไดยื่นคําขอและไดรับอนุมัติจํานวนรวม 778,746.31 ลานบาท สวนกลุมที่สองอีก 6
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บริษัทนั้น ถูกนําเขาสูกระบวนการลมละลายโดยที่ ปรส. ยังไมไดจัดสรรเงินคืนเจาหนี้11 มีเจาหนี้
จํานวน 5,374 ราย มียอดหนี้สามัญที่ยื่นขอรับชําระหนี้รวมประมาณ 95,227.50 ลานบาท ดังนั้น
เจาหนี้ของทั้ง 56 บริษัทจะมีจํานวนรวม 93,656 ราย มียอดหนี้สามัญทั้งสิ้นประมาณ 873,973.81
ลานบาท ซึ่งเปนของกองทุนฟนฟูฯประมาณ 769,284.83 ลานบาท
อยางไรก็ ตาม ปรส. สามารถจัดสรรสิน ทรัพ ยเ พื่อเฉลี่ย คื นใหกับ เจา หนี้ สามัญของ 50
บริษัทดังกลาวไดรวมทั้งสิ้นประมาณ 218,055.70 ลานบาท12 โดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินไดรับจัดสรรเงินคืนทั้งสิ้นประมาณ 190,886.38 ลานบาท เหลืออีก 27,169.32
ลานบาท เปนของเจาหนี้สามัญอื่น ๆ นอกจากนั้น ยังเหลือสินทรัพยที่ไมไดนําออกประมูลขาย คิด
เปนยอดตามบัญชีอีกประมาณ 120,800 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้ที่อยูระหวางการบังคับคดี
ตามคําพิพากษา ดูรายละเอียดอัตราการจัดสรรเงินคืนเจาหนี้สามัญของสถาบันการเงินที่ถูกระงับ
การดําเนินกิจการไดที่ภาคผนวก ฎ
3.3.4 การนําสถาบันการเงินเขาสูกระบวนการลมละลาย13
หลังดําเนินการจัดสรรเงินใหเจาหนี้ของสถาบันการเงินแลว ปรส.จะดําเนินการนําบริษัท
ดังกลาวเขาสูกระบวนการลมละลาย อยางไรก็ตาม มี 6 บริษัทที่ถูกนําเขาสูกระบวนการลมละลาย
โดยที่ ปรส. ยังไมไดจัดสรรเงินคืนเจาหนี้ เพื่อแกปญหาการที่เจาหนี้บางรายฟองรองบังคับคดีเพื่อ
ไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้รายอื่น เพื่อความเปนธรรมสําหรับเจาหนี้ที่สุจริตทุกราย
นอกจากกระบวนการทําหนาที่ของ ปรส. ที่กลาวมาขางตนแลว ปรส. ยังหนาที่อื่นๆอีก
(ปรส. 2545 : 85-93) เชน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ปรส. และสถาบันการเงินที่ถูกระงับ
การดําเนินกิจการ 56 แหง, การประชุม/สัมนาเจาหนี้ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
56 แหง, การทําความเขาใจกับสื่อมวลชน บุคคลที่เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไปในเรื่องการ

11

เหตุที่ตองนํา 6 บริษัทดังกลาวเขาสูกระบวนการลมละลายกอน “…เนื่องจากเจาหนี้บางรายของบริษัทเหลานี้ไดฟองรองเพื่อบังคับ
ใหสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการชําระหนี้ และศาลไดพิพากษาแลว ซึ่งจะทําใหเจาหนี้ดังกลาวจะไดรับชําระหนี้เต็ม
จํานวน (จากเงินสดที่สถาบันการเงินนั้น ๆ ไดมาจากการประชุมขายสินทรัพยและรับชําระหนี้) และไดรับกอนเจาหนี้รายอื่น ซึ่งไม
เปนธรรมสําหรับเจาหนี้รายอื่น ๆ โดยที่ ปรส.ไมมีอํานาจทางกฎหมายใดที่ยับยั้งการบังคับคดีของเจาหนี้เหลานี้ได จึงตองขอใหศาล
มีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดสถาบันการเงินเหลานี้โดยดวน ซึ่งจะทําใหทรัพยสินของทั้ง 6 บริษัทตกอยูในความดูแลของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย และดําเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายลมละลายตอไปโดยที่ไมมีเจาหนี้รายใดไดรับชําระหนี้เต็มจํานวนหรือรับเงิน
กอนเจาหนี้รายอื่น แมจะเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาก็ตาม”, (ปรส. 2545 : 79)
12
เนื่องจาก ปรส.จัดการสินทรัพยไดเงินมานอยกวายอดหนี้
13
ดูสถาบันการเงิน 56 แหง ที่ศาลลมละลายกลางสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และผูชําระบัญชีของแตละบริษัทไดที่ภาคผนวก ฐ
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ดําเนินงานของ ปรส., การชวยเหลือลูกหนี้ของสถาบันกาเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ, การลด
ขนาดสถาบันการเงิน เปนตน
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บทที่ 4
การประเมินผลการดําเนินงานของ ปรส. และวิวาทะวาดวยการดําเนินงานของ ปรส.
การประเมินผลการดําเนินงานของ ปรส. นั้น สามารถแยกออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
4.1 กระบวนการ วิธีการ และผลการดําเนินงานในการจัดการทรัพยสิน
จากวัตถุประสงคการจัดตั้ง ปรส. ตาม พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 ที่
ตองการให ปรส.ดําเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการเมื่อ 26 มิถุนายน 2540
จํานวน 16 แหง และ เมื่อ 5 สิงหาคม 2540 อีกจํานวน 42 แหง โดยมีเปาหมายการดําเนินงานคือ
(1) แกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
(2) ชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
(3) ชําระบัญชีบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินกิจการตอไป
ได
ปรส.ไดดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยการดําเนินงานดังตอไปนี้
4.1.1 การพิจารณาแผนแกไขฟนฟูกิจการของสถาบันการเงิน 58 แหง
หลังจากพิจารณาแผนแกไขฟนฟูกิจการของสถาบันการเงิน 58 แหงแลว ปรส.ไดประกาศ
เมื่อ 8 ธันวาคม 2540 วามีเพียงแผนของ 2 บริษัทเทานั้นที่ผานการพิจารณา ไดแก บริษัทเงินทุน
หลักทรัพยเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยบางกอกอินเวสทเมนท จํากัด
(มหาชน) ซึ่งตอมาทั้งสองบริษัทก็ไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการตามปกติไดในเดือนเมษายน 2541
อีกดานหนึ่ง กระทรวงการคลังไดวาจาง The Secura Group (SECURA) ใหสอบทาน
กระบวนการพิจารณาแผนการฟนฟูของปรส. ซึ่งจากรายงานของ SECURA ลงวันที่ 6 ธันวาคม
2540 ระบุวา “SECURA มีความเห็นวา ปรส. ไดยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่ไดตกลงกันไวใน
กระบวนการที่สถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการนําสงขอมูลแกคณะกรรมการ ปรส. เพื่อ
พิจารณาแผนการฟนฟู SECURA ไมพบสิ่งใด ๆ ที่ชี้วามีการเอื้อประโยชนแกแผนการฟนฟูใด
แผนการฟนฟูหนึ่งเปนการเฉพาะ และไมพบการปฏิบัติที่ไมยุติธรรมกับแผนการฟนฟูใด ๆ” (ปรส.
2545: 46, 158)
4.1.2 การชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
สําหรับผูฝากเงินในสถาบันการเงิน 16 แหง ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการเมื่อ 26 มิ.ย. 2540
นั้น ปรส. รวมกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพยกรุงไทยธนกิจเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน
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16 แหงเปนตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพยกรุงไทยธนกิจ ซึ่งปรากฏวามีผูมาเปลี่ยน
ตั๋วประมาณ 27,000 ราย คิดเปนมูลคาประมาณ 76,600 ลานบาท
สวนผูฝากเงินในสถาบันการเงิน 40 แหง ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการเมื่อ 5 สิงหาคม 2540
นั้น ปรส.ไดรวมกับธนาคารกรุงไทยในการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน 40 แหงเปน
บัตรเงินฝาก (NCD) ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งปรากฏวามีผูมาเปลี่ยนตั๋วประมาณ 43,800 ราย คิดเปน
มูลคาประมาณ 201,900 ลานบาท
4.1.3 การชําระบัญชีของสถาบันการเงิน 56 แหงที่แผนการแกไขฟนฟูกิจการไมผานการ
พิจารณาของ ปรส.
การชําระบัญชีตาม พ.ร.ก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 มีลักษณะสําคัญ 2
ประการคือ
(1) ชําระสะสางกิจการเพื่อเลิกบริษัท
(2) ขายทรัพยสินเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ที่บริษัทนั้นมีอยู
ดังนั้น สถาบันการเงิน 56 แหงดังกลาวจึงไมสามารถดําเนินกิจการใดๆเพื่อใหบริษัทดําเนิน
กิจการตอหรือที่อาจทําใหเจาหนี้เสียประโยชนได เชน การใหกูกับลูกหนี้เพิ่มเติม การลดเงินตนให
ลูกหนี้ การเปลี่ยนตัวลูกหนี้ เปนตน ที่จะทําไดบางก็เชนการขอขยายเวลาชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ย
หรือโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้
ผลการชําระบัญชีของสถาบันการเงิน 56 แหง มีดังนี้
- ผลการสํารวจสินทรัพยและหนี้สินของสถาบันการเงิน 56 แหง
จากการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 สินทรัพยของสถาบันการเงิน 56 แหงมีมูลคา
ประมาณ 851,000 ลานบาท โดยแบงเปน (1) สินทรัพยหลัก เชน สนเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อธุรกิจ และ
สิ น เชื่ อ ประเภทต า งๆ มี มู ล ค า ประมาณ 771,000 ล า นบาท (2) สิ น ทรั พ ย ร อง เช น เงิ น ทุ น ใน
หลักทรัพย อสังหาริมทรัพย รถยนต มีมูลคาประมาณ 80,000 ลานบาท (3) หนี้สิน โดยเจาหนี้
แบงเปน 2 กลุมคือ เจาหนี้ของสถาบันการเงิน 50 แหงที่จัดสรรเงินคืนเจาหนี้ตามกระบวนการของ
ปรส. แลวมียอดหนี้ที่ยื่นคําขอและไดรับการอนุมัติแลวจํานวน 778,746.31 ลานบาท และเจาหนี้
ของอีก 6 บริษัทที่เขาสูกระบวนการลมละลายโดยที่ ปรส. ยังไมไดจัดสรรเงินคืนเจาหนี้ โดยมียอด
หนี้ที่ยื่นคําขอรับชําระหนี้เปนจํานวนประมาณ 107,325.75 ลานบาท รวมยอดหนี้ของเจาหนี้สามัญ
ทั้งหมดประมาณ 886,072.06 ลานบาท โดยเจาหนี้รายใหญที่สุดที่ยื่นคําขอรับชําระหนี้คือ กองทุน
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินคิดเปนมูลคาประมาณ 779,594.43 ลานบาท หรือประมาณ
รอยละ 88 ของยอดหนี้ของเจาหนี้สามัญทั้งหมด
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- ผลการจําหนายสินทรัพยและรับชําระหนี้ของสถาบันการเงิน 56 แหง
ปรส. สามารถจําหนายสินทรัพยในเบื้องตนไดรวมทั้งสิ้น 185,263.67 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 27.34 แตถารวมกับเงินที่ลูกหนี้นํามาชําระหนี้จนถึง กุมภาพันธ 2544 อีก 78,830.32 ลานบาท
แลว ก็จะมีจํานวนประมาณ 264,093.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.30 ของสินทรัพยที่จัดการแลว
ซึ่งมียอดคงคางทางบัญชีอยูที่ 748,091.78 ลานบาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 แตหากนับรวมเงิน
ที่ลูกหนี้นํามาชําระหลัง กุมภาพันธ 2544 ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนตามสัญญาแบงผลกําไรแลว
ก็จะมีเงินรวมที่จะนําไปจัดสรรคืนใหแกเจาหนี้ได 271,397.40 ลานบาท14 หรือประมาณรอยละ
36.28
นอกจากนี้ ปรส. ยังไดชี้แจงผลการจัดการสินทรัพยของตนเปรียบเทียบกับตางประเทศ
(ปรส. 2543 : 196) ซึ่งไดแก เกาหลีใตและอินโดนีเซียที่ประสบวิกฤติเศรษฐกิจในเวลาใกลเคียงกับ
ไทยและมีองคกรพิเศษในการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยเกาหลีใตไดจัดตั้ง Korea
Asset Management Corporation (KAMCO) แ ล ะ อิ น โ ด นี เ ซี ย จั ด ตั้ ง The Indonesian Bank
Restructuring Agency (IBRA)
จากตารางที่ 10 จะเห็นวา ปรส. จําหนายสินทรัพยประเภทสินเชื่อที่อยูอาศัยไดใกลเคียงกับ
ของ IBRA กลาวคือมี Recovery rate เทากับ 48 และ 41 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม หากมองใน
ภาพรวมเทียบกับเกาหลีใตอาจถือไดวาใกลเคียงกัน แตมีขอสังเกตวา ในประเภทสินเชื่อที่มีขนาด
ใหญ ปรส. จําหนายสินทรัพยได Recovery rate ไมมากนัก เชน รอยละ 18 สําหรับสินเชื่อธุรกิจครั้ง
ที่ 2 หรือจะเปนรอยละ 24 สําหรับสินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 1 เปนตน
นอกจากนี้ ปรส. ยังไดยกตัวอยางกรณีของสหรัฐอเมริกาที่องคกร RTC (The Resolution
Trust Corporation) เขามาจัดการสินทรัพยในกรณีที่สถาบันการเงินมีปญหา ซึ่งมีการนําสินทรัพย
ออกประมูลได Recovery rate ประมาณรอยละ 48.59 และในกรณีของเม็กซิโกที่องคกร IPAB (The
Insitute for the Protection of Bank Savings) เขามาจัดการสินทรัพยมีปญหาที่รัฐบาลอุมไวออกขาย
ซึ่งคาดวาจะไดราคาประมาณรอยละ 20 ของยอดคงคางทางบัญชี กรณีทั้งหลายเหลานี้ ปรส. ชี้แจง
ใหเห็นวา การดําเนินงานของ ปรส. ไดดําเนินการอยางถูกตองและไดราคาเหมาะสมแลว
ในการประเมินการทํางานของ ปรส. สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดลงนามในสัญญากับ
Barents Group LLC. ซึ่งรวมกับ KPMG Peat Marwick Suthee เพื่อประเมินการทํางานของ ปรส.
14

ขอมูลปรส. เรื่องการสิ้นสุดภารกิจและเตรียมปด ปรส. (2545 : 2)
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โดยผู ป ระเมิ น มี ค วามเห็ น ว า ปรส.วางนโยบายและวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานอยู ภ ายใต ข อบเขตของ
กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของ และ ปรส. ดําเนินการดวยความยุติธรรม โปรงใส และไม
เลือกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเจาหนี้แลว ภายใตขอจํากัดของตลาดและการตัดสินโดย
ใชขอมูลที่มีอยูและวิจารณญาณแบบผูเชี่ยวชาญเทาที่ทําได แมวาหนวยงานที่คลายกับ ปรส. ใน
ประเทศอื่นจะดําเนินการไดผลมากกวาในระยะเวลาที่นานกวา แต ปรส. ก็เปนตัวอยางแสดงใหเห็น
ถึงความสามารถในการดําเนินการกับสถาบันการเงินที่มีปญหาไดอยางรวดเร็ว (ปรส. 2545: 160)
อยางไรก็ตาม หากตองประเมินการดําเนินงานของ ปรส. ที่ผลการขายสินทรัพยและรับ
ชําระหนี้ซึ่งไดเทากับรอยละ 35.30 นั้นวาเปนอยางไร ก็สมควรที่จะเปรียบเทียบกับราคาซึ่งผานการ
ประเมินของที่ปรึกษาเฉพาะกิจและผูจัดการพิเศษของแตละสถาบันการเงิน แตจากเอกสารตางๆ
ของ ปรส. พบราคาประเมินหรือราคาอางอิงหรือ Benchmark เฉพาะราคาของสินทรัพยรองเทานั้น
ปรส. มิไดชี้แจงตอสาธารณะถึงราคาอางอิงของสินทรัพยหลักในแตละประเภท อยางไรก็ตาม หาก
พิจารณาจากปากคําของนายธารินทร นิมมานเหมินท ที่วา ประธานกรรมการ ปรส. ไดเคยชี้แจงกับ
ตนในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยคาดวา ปรส. นาจะไดรับเงินจากการจัดการ
สินทรัพยประมาณรอยละ 42 ของมูลคาสินทรัพยทั้งหมดที่ไดรวบรวมไว15 ซึ่งเปนการคาดการณ
จากราคาที่ผานการประเมินของที่ปรึกษาเฉพาะกิจและผูจัดการพิเศษของแตละสถาบันการเงิน
ดังนั้น การจัดการสินทรัพยของ ปรส. ที่ไดรอยละ 35.30 ของยอดคงคางนั้นนอยกวาการประเมิน
ดังกลาวอยูถึงรอยละ 6.7 หรือประมาณ 5 หมื่นลานบาท ทําใหเกิดขอกังขาวา ปรส. รีบจําหนาย
สินทรัพยจนเกินไปแมจะไดราคาต่ําก็ตาม
4.1.4 การจัดสรรเงินคืนใหเจาหนี้
ปรส.มีเงินรวมที่จะสามารถนําไปจัดสรรคืนใหแกเจาหนี้ได 271,397.40 ลานบาท โดยอยู
ในรูปของสินทรัพยเงินสดและตั๋วสัญญาใชเงิน ซึ่งไดแบงจายคืนใหเจาหนี้ดังนี้
1) จัดสรรใหเจาหนี้สถาบันการเงิน 50 แหง เปนจํานวน 218,055.70 ลานบาท โดยเปน
ของกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเปนเจาหนี้รายใหญที่สุดจํานวน
190,886.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.54 ของเงินที่จัดสรรคืน
2) จั ด สรรให เ จ าหนี้ส ถาบั น การเงิ น ที่ เ หลือ อี ก 6 แห ง ที่ เ ข าสู ก ระบวนการล ม ละลาย
กอนที่ปรส.จะจัดสรรเงินคืนเปนจํานวน 53,341.70 ลานบาท สวนเงินที่เหลือไดกัน
สํ า รองไว สํ า หรั บ จ า ยให เ จ า หนี้ ข องสถาบั น การเงิ น ที่ ยื่ น คํ า ขอรั บ ชํ า ระหนี้ ต อ เจ า
พนักงานพิทักษทรัพยในกระบวนการลมละลาย รวมถึงเอาไวสําหรับคาใชจายตางๆ
15

ดู “คําชี้แจง ธารินทร นิมมานเหมินท "ขอเท็จจริงในดานนโยบาย ปรส." มติชนรายวัน (วันที่ 13 มีนาคม 2550).
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4.1.5 สินทรัพยหลักและสินทรัพยรองที่เหลือ
จากตารางที่ 4.1 ยังคงมีสินทรัพยหลักและสินทรัพยรองที่เหลือประมาณ 120,868.05 ลาน
บาท ซึ่งในสวนนี้เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเปนผูจัดการกับสินทรัพยเหลานี้ตอไปตามขั้นตอน
ของกฎหมายลมละลาย
4.2 วิวาทะวาดวยการดําเนินงานของ ปรส.
การดําเนินงานของปรส.นั้น ไดรับการวิพากษวิจารณและเกิดวิวาทะกันอยางกวางขวาง ทั้ง
ในสื่ อ มวลชนต า งๆ และในการอภิ ป รายไม ไ ว ว างใจในสภาผู แ ทนราษฎรระหวา งวัน ที่ 27-30
มกราคม 2542
ประเด็นในการวิวาทะหรือการวิจารณโตตอบระหวาง ปรส.และผูกลาวหานั้น มีอยูอยาง
หลากหลาย เชน การกําหนดเงื่อนไขการประมูลเอื้อประโยชนใหกับผูลงทุนตางชาติ ความโปรงใส
ในการดําเนินงาน การเลือกปฏิบัติ เปนตน งานศึกษาชิ้นนี้จะพิจารณาเฉพาะวิวาทะซึ่งเปนประเด็น
สําคัญๆ และเนนเลือกกรณีที่มีขอมูลทั้งขอกลาวหาและคําชี้แจงจาก ปรส. ดังนี้
4.2.1 กรณีที่สถาบันการเงินที่ถูกปด มี NPL เพิ่มขึ้นจากรอยละ 44.93 เปนรอยละ 97 (ปรส.
2542: 1)
ขอกลาวหา
- ณ ตอนเริ่มปดสถาบันการเงิน 56 แหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 สถาบันการเงินดังกลาว
มี NPL อยูรอยละ 44.93 แตเมื่อผานไป 1 ป สถาบันการเงินกลับมี NPL เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 97 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2541 แสดงใหเห็นวา ปรส. ไมสามารถหยุดยั้งปญหาได
คําชี้แจง
- ฐานการคํานวณรอยละของ NPL ตางกัน กลาวคือ NPL รอยละ 44.93 ของวันที่ 31
ธันวาคม 2540 นั้น เปนอัตราสวน NPL ตอสินเชื่อทุกประเภท (ไดแก สินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัย สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย สินเชื่อรายยอย และตั๋วเงินขายลด) แต NPL รอยละ 97
ของวันที่ 31 ธันวาคม 2541 นั้น เปนอัตราสวน NPL ตอเฉพาะสินเชื่อธุรกิจเทานั้น ซึ่งไมสามารถ
นํามาเปรียบเทียบกันได
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- นิยามของ NPL ในการใชจัดชั้นสินเชื่อแตกตางกัน โดยขอมูล NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2540 NPL หมายถึงสินเชื่อที่ขาดการชําระเงินคืนเกิน 6 เดือน แตขอมูล NPL ของวันที่ 31 ธันวาคม
2541 ใชนิยามที่เขมงวดกวาเดิมคือ NPL หมายถึงสินเชื่อที่ขาดการชําระเงินคืนเกิน 3 เดือน
- อยางไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราสวนของ NPL ตอสินเชื่อธุรกิจ ก็จะพบวามีอัตราสวน
เพิ่มขึ้น จากรอยละ 78 ณ เดือนธันวาคม 2540 เปนรอยละ 97 ในเดือนธันวาคม 2541 ซึ่งสาเหตุก็มา
จาก (1) ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทําใหลูกหนี้จํานวนมากไมสามารถชําระหนี้ได (2) การสั่งปด
สถาบันการเงินดังกลาว ทําใหสถาบันการเงินไมสามารถทําธุรกรรมการเงินตามปกติได จึงทําให
สินเชื่อมีแนวโนมที่จะเสื่อมคุณภาพเร็วกวาสถาบันการเงินที่ยังดําเนินกิจการอยู (3) สถาบันการเงิน
ที่ยังดําเนินกิจการอยูก็มีสัดสวน NPL ตอสินเชื่อทั้งหมดเพิ่มขึ้นเชนกัน ดังตารางที่ 11 แสดงใหเห็น
วา NPL ที่เพิ่มขึ้นเปนไปตามสภาพเศรษฐกิจ
4.2.2 กรณี ปรส. ไมแยกหนีด้ ี-หนี้เสียกอนนําออกประมูลขาย
ขอกลาวหา (กองบรรณาธิการผูจัดการ 2542: 12)
- ทําไม ปรส.ไมแยกหนี้ดี-หนี้เสียกอนนําออกประมูลขาย เพราะการแยกหนี้ดีขายจะทําให
ไดราคาดีกวา การรวมเอาหนี้ดีกับหนี้เสียรวมกันจะทําใหราคาเสนอซื้อต่ําลงเพราะตองเผื่อความ
เสี่ยงในหนี้เสียดวย
คําชี้แจง (ปรส. 2542: 6; ปรส. 2545: 102)
- หนี้เสียของสถาบันการเงิน 56 แหงที่ถูกปด ซึ่งมีสัดสวนจากสินเชื่อทั้งหมดกวารอยละ 70
จะไมไดรับความสนใจในการประมูล ซึ่งอาจทําใหขายไดราคาต่ํา หรือไมมีผูเขารวมประมูล
- การแยกหนี้ดีออกขายตางหากอาจไมมีประโยชนมากนัก เพราะมีเปนสัดสวนนอย และ
หนี้ดีในสถานการณซึ่งสถาบันการเงินไมสามารถดําเนินกิจการได รวมถึงพฤติกรรมของลูกหนี้ที่
ถือโอกาสไมชําระหนี้ห รือไมไ ด รับความสะดวกในการติ ด ตอชําระหน อาจทํา ใหห นี้ดังกลาว
กลายเปนหนี้เสียไดในเวลาอันรวดเร็ว
- จํานวนสินเชื่อของสถาบันการเงินมีอยูถึง 446,000 สัญญา การดําเนินการแยกหนี้ดี-หนี้
เสีย กอนนํา ออกประมู ลจึ ง ไม สามารถกระทํ า ไดใ นเวลาอัน จํ ากัด ที่สําคัญตอ งในกําลั งคนและ
คาใชจายมหาศาล ซึ่งอาจไมคุมกับประโยชนที่ไดรับ
- ตัวอยางจากประเทศเม็กซิโกซึ่งเคยใชองคกรของรัฐคือ FOBAPROA เขาไปรับซื้อเฉพาะ
หนี้เสียของสถาบันการเงิน เมื่อผานไป 4 ปปรากฏวา หนี้เสียเพิ่มขึ้นจาก 40,000 ลานเหรียญสหรัฐ
เปน 65,000 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งในที่สุดรัฐบาลเม็กซิโกก็ตองยุบ FOBAPROA แลวตั้งองคกรใหม
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คือ IPAB ขึ้นมา โดยนําทรัพยสินที่รัฐบาลอุมไวมาจําหนายออกใหเร็วที่สุดดวยวิธีการประมูล ซึ่ง
เปนวิธีที่ ปรส.ไดปฏิบัติอยู
ขอสังเกต
- การไมแยกหนี้ดีและหนี้เสียตามเหตุผลที่ ปรส. ชี้แจงนั้น อาจตองพิจารณาเพิ่มเติมวา หาก
ในความเปนจริงผูชนะการประมูลซื้อสินทรัพยไดแลวก็จะมีการแยกหนี้ดีหนี้เสียออกจากกันแลวนํา
ออกขาย ซึ่งผูประมูลไดตองคิดแลววาจะไดผลตอบแทนมากกวาราคาที่จายไป คําถามจึงเกิดขึ้นวา
เหตุใด ปรส. จึงไมกระทําเองตั้งแตตนเพื่อใหไดผลตอบแทนที่มากขึ้นนั้นมา แตเหตุผลที่สําคัญก็คือ
สัญญามีมากและคาใชจายที่ตองเสียอาจไมคุม อยางไรก็ตาม ไมมีการประเมินใดๆ วาไมคุมคามาก
นอยอยางไร
4.2.3 กรณีที่ ปรส. ไมขายลดหนี้ใหแกลูกหนี้โดยตรง (ปรส. 2543: 8; ปรส. 2545: 103)
ขอกลาวหา
- ทําไมปรส.จึงไมขายลดหนี้ใหกับลูกหนี้โดยตรง เชน การลดเงินตนใหลูกหนี้ หรือการให
ลูกหนี้เขามาประมูลหนี้ของตนเองทั้งจํานวน เปนตน ซึ่งอาจจะไดเงินมามากกวาการนําไปประมูลก็
ได
คําชี้แจง
- ผิดกฎหมาย เนื่องจากมาตรา 30 แหง พ.ร.ก.การปฏิรูปสถาบันการเงิน กําหนดให ปรส.
ตองขายสินทรัพยดวยการประมูลอยางเปดเผยหรือการแขงขันราคาตามวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดเทานั้น
- ไมตองการใหเกิด Moral Hazard ในหมูลูกหนี้ เพราะอาจชักนําใหลูกหนี้ที่ดีที่ชําระหนี้
ตามปกติเต็มจํานวนหันมาเบี้ยวหนี้จนกลายเปนหนี้เสีย แลวคอยมาประมูลซื้อหนี้ตัวเองในราคาต่ํา
ทั้งๆที่มีความสามารถในการชําระหนี้ได จากการที่ไมมีสถาบันการเงินที่ดําเนินกิจการตามปกติใด
ใชวิธีดังกลาว รวมถึงสถาบันการเงินในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา เกากลีใต และจีน เปนตน ก็
ไมไดใชวิธีดังกลาวแตใชรูปแบบการประมูลแทน
- ไมสามารถกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาขายลดหนี้ใหลูกหนีโดยตรงไดอยางชัดเจน ทํา
ใหเสี่ยงตอการถูกเจาหนี้ฟองรอง
- อาจเปดชองใหมีการทุจริตของเจาหนาที่ที่เปนผูพิจารณาลดหนี้ใหลูกหนี้ได รวมทั้ง
สัญญาที่มีเปนจํานวนมาก การเขาไปดูแลตรวจสอบไมสามารถกระทําไดอยางใกลชิด
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- เกิดความไมเปนธรรมตอลูกหนี้ที่ดี ซึ่งชําระหนี้ตามปกติเต็มจํานวน และไมเปนธรรมกับ
ลูก หนี้ที่ ไ ม มีเ งิ น เพื่ อซื้อลดหนี้ตั ว เอง ซึ่ งทา ยที่สุด ต อ งถูก ฟองร อ งให ชํา ระหนี้เ ต็มจํา นวนรวม
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมศาลรวมทั้งคาทนายความอีก
- ตองใชเวลานานมากกวาการเจรจาลดหนี้เปนรายๆไปทั้งหมดจะเสร็จสิ้น อีกทั้งมี
คาใชจายในการดูแลรักษาสินทรัพยในชวงที่ยังเจรจากันอยู
4.2.4 กรณีที่ ปรส. ใชแตวิธีการประมูลในการขายสินทรัพย โดยอางวาเพื่อความรวดเร็ว
ขอกลาวหา (กองบรรณาธิการผูจัดการ 2542: 9)
- ทําไมตองประมูลขายสินทรัพยโดยเร็ว เหตุใดจึงไมใชวิธีการอื่นๆดวย เชน การประนอม
หนี้หรือการขายลดหนี้ใหลูกหนี้โดยตรง
คําชี้แจง (ปรส. 2545: 104)
- เพราะมาตรา 30 แหงพ.ร.ก.การปฏิรูปสถาบันการเงิน กําหนดใหปรส.ตองชําระบัญชีของ
สถาบันการเงินที่ถูกปด 56 แหงใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
- เพื่อชวยเหลือธุรกิจของลูกหนี้ที่พอจะฟนได และชวยใหสินทรัพยไมเสื่อมลงไปเรื่อยๆ
- ราคาของสินทรัพยเสื่อมลงตามกาลเวลา โดยเฉพาะสินทรัพยที่เสื่อมมากอยูแลว หาก
ปรส. ดําเนินการขายสินทรัพยดวยความลาชา สินทรัพยตางๆดังกลาวจะจําหนายไดในราคาต่ํามาก
- หากขายสินทรัพยไดเงินมาโดยเร็ว กองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเปน
เจาหนี้รายใหญของสถาบันการเงิน 56 แหงและเปนองคกรของรัฐ ก็จะไดรับจัดสรรเงินคืนมา
โดยเร็วเชนเดียวกัน ซึ่งสามารถลดภาระของรัฐบาลในการแกปญหาทางการเงินได
- ลดตนทุนการดูแลสินทรัพยลงไดมาก เชน ณ ป 2540 สถาบันการเงิน 56 แหงมีคาใชจาย
ในการดําเนินงานรวม 17,436 ลานบาท เมื่อ ปรส. เขามาดําเนินการขายสินทรัพยปแรกผานไป
คาใชจายลดลงเหลือ 7,246 ลานบาทในป 2541 จนเหลือ 1,584 ลานบาทในป 2544
- ไมสามารถคาดการณภาวะเศรษฐกิจในอนาคตได ยิ่งหากเศรษฐกิจตกต่ําเปนเวลานาน
ดังนั้นการดําเนินการขายสินทรัพยชาจะยิ่งทําใหจําหนายไดราคาต่ําลงมากขึ้น
- การเปดประมูลชาจะทําใหมีคูแขงในการขายสินทรัพยมากขึ้น เพราะวิกฤติการณเกิดขึ้น
ในหลายประเทศ ทั้งในภูมิภาคใกลเคียงอยางฟลิปปนส อินโดนีเซีย หรือจะเปนจีน เกาหลีใตและ
ยุโรปตะวันออกบางประเทศ ซึ่งแตละแหงก็มีความจําเปนตองนําสินทรัพยออกจําหนายเชนกัน ทํา
ใหอาจจําหนายไดราคาที่ต่ํากวามากได
- กฎหมาย ปรส.ไมไดหามใหเจาหนี้ของสถาบันการเงินที่ถูกปดฟองรองเรียกเงินคืนเต็ม
จํานวนหรือฟองลมละลาย หากการเปดประมูลลาชาจนสถาบันการเงินที่ถูกปดถูกฟองรองจาก
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เจาหนี้ที่ไมตองการรอรับเงินคืนเฉลี่ยจากการจัดการของปรส.จนถูกตัดสินใหจัดสรรเงินคืนแก
เจาหนี้ดังกลาวแลว จะทําใหมีแคเจาหนี้บางรายเทานั้นที่ไดรับเงินคืน
- สัญญาการเรียกรองหนี้คืนอาจขาดอายุความได โดยเฉพาะสินเชื่อที่มีอายูความคอนขาง
สั้น เชน สินเชื่อเชาซื้อรถที่บางสัญญามีอายุแค 6 เดือน
ขอสังเกต
- การใชวิธีการประมูลและกระทําอยางรวดเร็วของ ปรส. เปนสิ่งที่กระทําไดตามอํานาจ
หนาที่ แตประเด็นหนึ่งที่นาสนใจในทางวิชาการคือการออกแบบวิธีการประมูลของ ปรส. ซึ่งพบวา
สินทรัพยจํานวนมากโดยเฉพาะสินทรัพยหลักและสินทรัพยรองที่มีขนาดใหญ ปรส. ใชวิธีการ
ประมูลแบบยื่นซองประกวดราคา (Sealed-bid Auction)
การประมูลสินทรัพยเปนการประมูลประเภท Common-value auction ซึ่งหมายถึง การ
ประมูลในสิ่งที่มูลคาของสิ่งนั้นมีคาเทากันสําหรับผูประมูลทุกคน แตผูประมูลไมทราบมูลคาที่แน
ชัดตองอาศัยการคาดการณ ผูประมูลแตละรายก็คาดการณมลู คาไมเหมือนกัน โดยผูชนะการประมูล
จะเปนผูที่ใหราคาดีซึ่งมีความผิดพลาดในการคาดการณมากที่สุดหรือผูชนะการประมูลจะเผชิญกับ
ปญหา The winner’s curse เชน หนี้ที่มียอดคาง 100 ลานบาท สมมติวาหากนําหนี้ไปบริหารใน
ภายหลังจะไดเ งินประมาณ 50 ลานบาท (มูลคาจริงมี คาเทากัน สําหรับผูประมู ลทุก คน) ผูชนะ
ประมูลหนี้กอนนี้ก็คือ ผูประมูลที่ใหราคาดีซึ่งมีความผิดพลาดในการคาดการณมากที่สุด เชน นาย
ก ใหราคาประมูลดีที่สุด 60 ลานบาทมากกวาผูประมูลรายอื่น จะเห็นวา นาย ก เปนผูใหราคาดีที่มี
ความผิดพลาดมากที่สุด เปนตน แตในโลกความเปนจริง ผูประมูลตระหนักในปญหา The winner’s
curse ดังนั้น ในการประมูลประเภท Common-value auction นอกจากผูประมูลจะคาดการณราคา
ของสิ่งที่จะประมูลแลว ยังตองคาดการณความผิดพลาดของราคานั้นดวย โดยราคาที่ผูประมูลเสนอ
จะเปนราคาคาดการณลบดวยการคาดการณความผิดพลาด อันจะทําใหราคาที่ผูประมูลเสนอต่ําลง
ยิ่งสถานการณหรือการคาดการณมีแนวโนมที่จะผิดพลาดงายเทาไหร ราคาที่ผูประมูลเสนอก็จะแย
ลงไปเทานั้น
ในกรณีสินทรัพยก็เชนเดียวกัน มูลคาจริงของสินทรัพยมีมูลคาเดียว ปญหาจึงมีวา ผูประมูล
ไมทราบวามูลคาจริงนั้นหรือผลตอบแทนจากสินทรัพยนั้นมีเทาไหรกันแน ตองอาศัยการคาดการณ
อยางไรก็ตาม ในทางวิชาการแลว การประมูลประเภท Common-value auction หากผูจําหนายหรือ
ผูขายตองการไดราคาดีที่สุด ควรจะใชการประมูลในลักษณะการประมูลแบบยกมือแขงขันมากกวา
การประมูลแบบยื่นซองประกวดราคา (Pindyck and Rubinfeld 2001: 495) เพราะการประมูลแบบ
ยกมือแขงขันมีแนวโนมที่จะใหผลตอบแทนดีกวา และผูประมูลจะใหราคาดีกวาเพราะระหวางการ
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ยกมือแขงขัน จะมีสัญญาณขาวสารขอมูลของมูลคาสินทรัพยจากผูประมูลรายตางๆออกมา ทําใหผู
ประมูลลดความเกรงกลัวปญหา the winner’s curse ลงแลวใหราคาดีขึ้นได การณปรากฏวา ปรส.
มิไดใชแนวทางนี้กับสินทรัพยสวนใหญ
4.2.5 กรณีที่ ปรส. จัดกลุมสินเชื่อขนาดใหญในการประมูล
ขอกลาวหา (กองบรรณาธิการผูจัดการ 2542: คํานํา)
- ทําไม ปรส.จึงตองจัดกลุมสินเชื่อขนาดใหญในการประมูล (เชน จากตารางที่ 3.3 มีกลุม
สินเชื่อขนาดใหญมูลคามากกวา 10,000 ลานบาท อยูถึงประมาณ 21 กลุม) การจัดกลุมสินเชื่อขนาด
ใหญ ดั ง กล า วจะทํ า ให เ กิ ด การแข ง ขั น ลดลงในการประมู ล เนื่ อ งจากมี แ ต ก ลุ ม ทุ น ขนาดใหญ
โดยเฉพาะของตางชาติที่มีศักยภาพในการประมูล เมื่อการประมูลมีการแขงขันลดลง สินทรัพยที่
ประมูลขายก็จะจําหนายไดราคาลดลง
คําชี้แจง (ปรส. 2545: 105)
- ปรส.จัดกลุมสินเชื่อทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก โดยกลุมขนาดใหญจะรองรับผูซื้อราย
ใหญที่ตองการสินทรัพยจํานวนมากพอที่จะบริหารใหไดกําไรและกระจายความเสี่ยง สวนกลุม
ขนาดเล็กจะรองรับผูซื้อขนาดเล็กที่มีธุรกิจดังกลาวอยูแลว หรือตองการซื้อสินทรัพยไปบริหาร
เพิ่มเติม
- ผลการประมูลปรากฏวา กลุมสินเชื่อขนาดใหญจําหนายไดสัดสวนราคาประมูลตอเงินตน
คงคางระหวางรอยละ 45-53 ซึ่งไดราคาดีกวาในกลุมเล็กที่ไดสัดสวนคอนขางต่ําซึ่งกลุมที่ไดต่ําสุด
ไดสัดสวนแครอยละ 30 ของเงินตนคงคาง แสดงใหเห็นวา ปรส.ตัดสินใจถูกแลวที่จัดกลุมใน
ลักษณะดังกลาว
- ปรส. มิไดเอื้อประโยชนแกตางชาติเพราะผูชนะการประมูลเปนผูลงทุนไทยถึงรอยละ 56
หรือเปนยอดคงคางทางบัญชีประมาณ 376,581 ลานบาท สวนผูลงทุนตางชาติชนะการประมูลรอย
ละ 44 หรือเปนยอดคงคางทางบัญชีประมาณ 301,064 ลานบาท
ขอสังเกต
- ปรส. ไดชี้แจงวา การแบงกลุมสินทรัพยใชกลยุทธการจัดกลุมตามความตองการของ
ตลาด กลาวคือ ไดสํารวจความคิดเห็นของนักลงทุน (Market Sounding) โดยผลที่ไดคือมีความ
ต อ งการซื้ อ กลุ ม สิ น เชื่ อ ขนาดใหญ เ ป น จํ า นวนมากเพราะต อ งการความคุ ม ค า และการบริ ห าร
สินทรัพย ผูซื้อที่ตองการกลุมสินเชื่อขนาดเล็กมีจํานวนนอย (ปรส. 2545: 59) อยางไรก็ตาม ไมเปน
ที่ประจักษตอสาธารณะวา ปรส. ไปสํารวจความตองการจากผูซื้อมากนอยเพียงใด ใชวิธีการสุม
หรือไมอยางไร ทําใหกรณีนี้ ปรส. อาจถือไดวาขามลําดับที่ควรทําหรือมิไดยึดตามหลักการที่ควร
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จะเปนกอน ซึ่งหมายถึงการจัดกลุมสินทรัพยใหมีขนาดเล็กหรือปานกลางใหมีสัดสวนสูง เพราะ
ตามหลักแลว ผูเขาประมูลไดจะมีมากกวา หากการกระทําดังกลาวไมมีผลในการประมูลใหไดราคา
ดีหรือไดราคาต่ํากวาราคาอางอิง ปรส. สามารถยกเลิกการประมูลหรือเลื่อนการประมูลไปไดหากผู
เขาประมูลนอยเกินไป ดังกรณีที่ ปรส. เคยยกเลิกการประมูลสินเชื่อธุรกิจรับเหมากอสรางครั้งที่ 1
และเคยเลื่อนประมูลสินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 1 จากวันที่ 2 ธันวาคม 2541 เปน 15 ธันวาคม 2541 (ดู
ภาคผนวก ช)
4.2.6 กรณี ปรส. ยินยอมใหบริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงคเขารวมประมูลสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัย ทั้งๆที่บริษัทเลแมน บราเดอรส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนทีป่ รึกษาการจําหนาย
สินทรัพยครั้งที่ 1 ของปรส. ตางก็เปนบริษทั ในเครือเดียวกันคือเครือบริษัทเลแมน บราเดอรส
ในกรณีนี้มีประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของอยู 4 ประเด็นดวยกันคือ
ก) Chinese wall และความสัมพันธระหวางบริษัทที่เขารวมประมูลกับบริษัทที่เปนที่
ปรึกษาของ ปรส.
ขอกลาวหา (กองบรรณาธิการผูจัดการ 2542: 62)
- การที่ปรส.ยอมใหบริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงคเขารวมประมูล ทั้งๆที่บริษัทเล
แมน บราเดอรส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาการจําหนายสินทรัพยครั้งที่ 1 ของปรส. ตาง
ก็เปนบริษัทในเครือเดียวกันนั่นคือเครือบริษัทเลแมน บราเดอรสนั้น ทําใหเกิดผลประโยชนทับ
ซอน อาจเปดโอกาสใหบริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงค ไดเปรียบในเรื่องขอมูลขาวสาร ซึ่งก็
ปรากฎวา บริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงค ชนะการประมูลสินเชื่อที่อยูอาศัย
คําชี้แจง (ปรส. 2542: 26; ปรส. 2545: 105)
- สัญญาการวาจางบริษัทเลแมน บราเดอรส (ประเทศไทย) จํากัด ใหเปนที่ปรึกษานั้นได
กําหนดไววา หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่น รวมทั้งกอนการประมูลสินเชื่อที่อยูอาศัย บริษัทเลแมน
บราเดอรส ไดยืนยันวาไดปฏิบัติตามหลักการสากลคือ “Chinese Wall” ซึ่งหมายถึงการไมสงผาน
ขอมูลระหวางทีมงานที่ปฏิบัติงานคนละฝาย
- ในฐานะที่ปรึกษา บริษัทเลแมน บราเดอรส (ประเทศไทย) จํากัด จะรับทราบเฉพาะขอมูล
กวางๆเกี่ยวกับสินทรัพยประเภทตางๆ ซึ่งไมสามารถนําไปใชในการประเมินราคาเพื่อเสนอซื้อ
สินทรัพยในการประมูลได สวนขอมูลที่สําคัญที่สามารถนําไปใชเพื่อประเมินราคาสินทรัพยนั้น
ปรส.ไดเปดเผยใหผูเขารวมประมูลรับทราบอยางเทาเทียมกัน โดยที่ขอมูลดังกลาวไดเก็บไวในหอง
ขอมูลที่มีเฉพาะพนักงานปรส.และผูที่จะเสนอราคาซื้อสินทรัพยเทานั้นที่จะเขาไปได
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ขอสังเกต
- ปรส. เชื่อถือในคํายืนยันของบริษัทเลแมน บราเดอรส วาไดปฏิบัติตามหลักการสากลคือ
“Chinese Wall” อยางเครงครัด แต ปรส.มิไดมีหนวยงานควบคุมหรือตรวจสอบแตอยางใด
- รายงานของ ศสปป. ชี้วา มีความนาสงสัยถึงความสัมพันธระหวางองคกรหรือบุคคลที่
เกี่ยวพันกับการประมูลสินเชื่อที่อยูอาศัย เชน บริษัทผูเขาประมูล บริษัทผูที่โอนเงิน บริษัทที่เปนที่
ปรึกษา และกองทุนรวมที่เขามาสวมสิทธิการประมูลได วาเปนกลุมในบริษัทเดียวกัน นอกจากนี้
ชวงเวลาในการดําเนินการตางๆ ของกลุมองคกรหรือบุคคลดังกลาวใชเวลาคอนขางกระชั้นชิด ทํา
ใหนาสงสัยวา การดําเนินการดังกลาวไดใชขอมูลที่ไดจากการเปนที่ปรึกษาของ ปรส. หรือไม
โดยเฉพาะมีการดําเนินการหลายขั้นตอนเกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันที่ 1 ตุลาคม 2541 เชน การออก
หนังสือชี้ชวนใหมาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอรตี้ การจดทะเบียนจน
มีฐานะเปนนิติบุคคลและสัญชาติไทยของกองทุนรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอรตี้ที่เขามาสวมสิทธิ
การประมูลได การลงนามในสัญญาระหวาง ปรส. กับกองทุนรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอรตี้
เปนตน
ข) การจัดทําสัญญาจาง บริษัทเลแมน บราเดอรส (ประเทศไทย) เปนที่ปรึกษาดานวาณิช
ธนกิจ
ขอกลาวหา
- เหตุใด ปรส. จึงทําสัญญาวาจางบริษัทเลแมน บราเดอรส (ประเทศไทย) เปนที่ปรึกษา
ดานวาณิชธนกิจ ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ทั้งๆที่ กอนหนานั้นสินทรัพยเพื่อที่อยูอาศัยซึ่ง
บริษัทเลแมน บราเดอรส (ประเทศไทย) เปนที่ปรึกษาดวยนั้น ไดจัดการประมูลไปเรียบรอยแลว
คําชี้แจง
- แม ปรส. จะทําสัญญาวาจางบริษัทเลแมน บราเดอรส (ประเทศไทย) เปนที่ปรึกษาดาน
วาณิชธนกิจ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2541 แตการดําเนินงานของบริษัทดังกลาวเริ่มมาตั้งแต 16 มีนาคม
2541 และที่ตองทําสัญญาชากวาการเริ่มงานจริง เพราะ ปรส. มีความเรงดวนในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ ปรส. เห็นวา บริษัทเลแมน บราเดอรส (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ
และคิดคาตอบแทนต่ํากวารายอื่น
ขอสังเกต
- การเจรจาทําการตกลงในเรื่องตางๆ เชน ภาระงาน คาตอบแทน การตรวจสอบปริมาณ
หรือคุณภาพงาน เปนตน และการลงนามในสัญญาเพื่อใหมีผลบังคับกับคูสัญญา ปรส. ตองกระทํา
กอนการประมูลสินทรัพยเพื่อมิใหเกิดความเสียหายหรือเสียเปรียบคูกรณี
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ค) การจัดประมูลสินเชื่อที่อยูอาศัย
ขอกลาวหา
- เหตุใดการประมูลสินเชื่อที่อยูอาศัยซึ่งบริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงคชนะการ
ประมูล จึงไมมีการทําสัญญาระหวางผูประมูลไดกับ ปรส. หลังการประมูลเสร็จใน 7 วันคือวันที่ 20
สิงหาคม 2541มีแตการลงนามในเอกสารลักษณะคลายสัญญาลงนามฝายเดียว ตอมากลับกลายเปน
วาบริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงคโอนสิทธิไปใหกองทุนรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอรตี้ ทํา
สัญญากับ ปรส. ในวันที่ 1 ตุลาคม 2541 แทน เปนการทําผิดกฎหมายหรือไม
คําชี้แจง
- จากประกาศของ ปรส. ผูชนะการประมูลสามารถโอนสิทธิไดโดย “หากผูประมูลตองการ
โอนสิทธิที่จะทําสัญญาขายมาตรฐานใหผูอื่น ผูชนะการประมูลจะตองใหการค้ําประกันที่ไมอาจ
เพิกถอนได ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของทําการทําสัญญาขายมาตรฐาน”
- หลังการประมูลสินเชื่อที่อยูอาศัย 7 วัน ปรส.และบริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงคได
จัดทํา
(1) Contract of Sale โดยแตละฝายลงนามในสัญญาที่ไมลงวันที่ฝายเดียวคนละฉบับ แลว
เก็บไวที่ Escrow Agent16
(2) Irrevocable Payment and Performance Undertaking ลงนาม 2 ฝายคือ ปรส.และเลแมน
บราเดอร เพื่อเปนหลักประกันในกรณีที่กองทุนรวมหรือบริษัทที่ไดรับโอนสิทธิในการทําสัญญา
ขายมาตรฐาน หากจัดตั้งไมไดในวันปดการจําหนาย (1 ตุลาคม 2541)
ในวันปดการจําหนายไดมี Contract of Sale การลงนามสองฝายระหวาง ปรส.กับกองทุน
รวมโกลบอลไทย พร็อพเพอรตี้ และ Irrevocable Guaraty ลงนามโดยเลแมน บราเดอร เพื่อประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

16

escrow เปนระบบการตกลงกันระหวางผูซื้อ ผูขาย และผูที่มีสวนเกี่ยวของที่จะทําการสงมอบเอกสาร สัญญาหรือทรัพยสินที่จะ
แลกเปลี่ยนกันใหคนกลางผูไมมีสวนไดเสียในการซื้อ ขายเก็บรักษาเอาไวจนกวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะปฏิบัติตามหนาที่หรือ
เงื่อนไขที่ไดตกลงกัน โดยอาศัยหลักการยอมรับในขอตกลงที่จะปฏิบัติระหวางคูสัญญาในการสงมอบทรัพยสินและเงินใหอยูภายใต
การดูแลของคนกลางและหลักการสละสิทธิอันพึงไดจนกวาจะถึงเวลาอันควร (www.judiciary.go.th)
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ขอสังเกต
- การลงนามในสัญญาที่ไมลงวันที่ฝายเดียวคนละฉบับของ ปรส.และบริษัทเลแมน บรา
เดอรส โฮลดิ้ง อิงค แลวเก็บไวที่ Escrow Agent เปนสัญญาหรือไม หากไมใชก็เปนการดําเนินการที่
ขัดเจตนารมณของกฎหมาย
- การจํ า หน า ยสิ น ทรั พ ยห ลักของสถาบัน การเงิน ฯ คู สัญญากับปรส.ควรเป น ผู เ ขาร ว ม
ประมูล แตในกรณีของบริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงคมีลักษณะคลายเปนนายหนา เพราะเมื่อ
ประมูลไดกลับโอนสิทธิไปใหผูอื่นเปนผูทําสัญญาและประกอบการหรือดําเนินธุรกิจในสินทรัพยที่
ประมูลไดแทน ซึ่งกรณีคลายกันนี้เคยมีคําพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต และคําพิพากษาศาลแพงธนบุรี
พิพากษาวา การที่ผูประมูลสินทรัพยจาก ปรส. ได แลวโอนสิทธิใหผูอื่นเขาทําสัญญากับ ปรส. การ
รับโอนสิทธิดังกลาวกระทําโดยไมชอบ การทําสัญญาขายไมสอดคลองกับเจตนารมณแหง พ.ร.ก.
องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ก. องคการเพื่อการ
ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ที่ประสงคใหการประมูลเปนไปอยางเปดเผยหรือ
แขงขันราคาตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยบริสุทธิและยุติธรรม
ง) การโอนสิทธิเรียกรองของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินการไปยังสถาบันการเงินอื่นโดย
ไมตองบอกกลาวใหลูกหนี้รับทราบ
ขอกลาวหา
- เหตุใด ปรส. จึงไมบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินการ
ไปยังกองทุนรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอรตี้ ใหลูกหนี้ทราบ
คําชี้แจง
- ปรส. ไมตองแจงลูกหนี้เพราะตาม พ.ร.ก. องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
พ.ศ.2540 ฉบับที่ 1 มาตรา 27 ระบุวา “การโอนสิทธิเรียกรองทั้งหมดหรือบางสวนของบริษัทที่ถูก
ระงับการดําเนินกิจการไปยังสถาบันการเงินอื่น ใหกระทําไดโดยไมตองบอกกลาวการโอนไปยัง
ลูกหนี้ตามมาตรา 306 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไมกระทบกระเทือนสิทธิของ
ลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา 308 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”
ขอสังเกต
- เนื่องจากกองทุนรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอรตี้ ไมนาจะถือวาเปนสถาบันการเงินเพราะ
จากนิยามสถาบันการเงินของ พ.ร.ก.องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 ฉบับที่
1 มาตรา 3 ระบุวา “ "สถาบันการเงิน" หมายความวา
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(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร”
นิยามของสถาบันการเงินขางตนไมมีกองทุนรวม ดังนั้น ปรส.จึงมีหนาที่ในแจงการโอน
สิทธิเรียกรองไปยังกองทุนรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอรตี้ ใหลูกหนี้ทราบ
จ) การดํารงตําแหนงเลขาธิการ ปรส. กรณีนายวิชรัตน วิจัตรวาทการ
ขอกลาวหา
- สัญญาที่เ กิด ขึ้น ระหวาง ปรส. กับกองทุ นรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอรตี้ ในวัน ที่ 1
ตุลาคม 2541 มีผลบังคับใชตามกฎหมายหรือไม เพราะในวันเวลาดังกลาวซึ่งนายวิชรัตน วิจัตรวาท
การ ดํารงตําแหนงเลขาธิการ ปรส. นั้น นายวิชรัตนไดขาดคุณสมบัติการเปนเลขาธิการ ปรส. เพราะ
ไปเขารับตําแหนงกรรมการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ขอสังเกต
- เนื่องจากนายวิชรัตน วิจัตรวาทการ เริ่มดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2540 – 2
ธันวาคม 2541 ในชวงดํารงตําแหนงดังกลาว มีการลงนามในสัญญาทั้งกรณีที่ ปรส.ทํา Contract of
Sale ที่ลงนามในสัญญาที่ไมลงวันที่ฝายเดียวคนละฉบับ แลวเก็บไวที่ Escrow Agent ในวันที่ 20
สิงหาคม 2541 และกรณีการลงนามสองฝายระหวาง ปรส. กับกองทุนรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอร
ตี้ ในวันปดการจําหนายสินเชื่อที่อยูอาศัยในวันที่ 1 ตุลาคม 2541 แตในชวงตั้งแต 10 กันยายน 2541
– 2 ธันวาคม 2541 นายวิชรัตนเขาดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สงผลใหขาดคุณสมบัติการเปนเลขาธิการ ปรส. ตามพ.ร.ก.องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ.2540 ฉบับที่ 1 มาตรา 12(4) ที่วา “หามเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
จัดการของสถาบันการเงิน” ดังนั้น สัญญาระหวาง ปรส. กับกองทุนรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอรตี้
จะมีผลบังคับใชตามกฎหมายหรือไม
4.2.7 กรณี ปรส. อนุญาตใหสถาบันการเงินที่ถูกปดซึ่งอยูในความดูแลของตนเขาไปซื้อหุน
เพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพยเอกธํารง จํากัด (มหาชน)
ขอกลาวหา (กองบรรณาธิการผูจัดการ 2542: 26)
- การที่ปรส.ใหสถาบันการเงินที่ถูกปดซึ่งอยูในความดูแลของตนเขาไปซื้อหุนเพิ่มทุนของ
บริษัทหลักทรัพยเอกธํารง จํากัด (มหาชน) นั้นเปนการกระทําที่ผิดวัตถุประสงคของ ปรส.ในการ
เขาไปชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปด
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คําชี้แจง (ปรส. 2542: 10; ปรส. 2545: 117)
- ปรส. มีอํานาจและหนาที่ที่จะกระทําได เพราะ พรก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.
2540 ไดใหอํานาจไว ดังนี้
- มาตรา 7 (2) ที่กําหนดให ปรส. “ชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้สุจริตของบริษัทที่
ถูกระงับการดําเนินกิจการ”
- มาตรา 8 (7) ใหอํานาจ ปรส.ในการดําเนินกิจการตางๆตามวัตถุประสงคในมาตรา
7
รวมถึง “ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ”
- มาตรา 30 ใหคณะกรรมการองคการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการที่มีอํานาจเขา
ดํ า เนิ น การแทนบริ ษั ท นั้ น ได ทุ ก ประการและทํ า การชํ า ระบั ญ ชี บ ริ ษั ท กั บ ให
ประธานกรรมการเปนผูแทนของบริษัทนั้น
- ปรส.พิจารณาแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดประโยชนแกเจาหนี้ ดังลําดับเหตุการณ
และการพิจารณาดังนี้
- เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2541 บริษัทหลักทรัพยเอกธํารง จํากัด (มหาชน) ไดแจง
มติวาจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 280 ลานหุน
เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมในอัตรา 3 หุนเดิม ตอ 7 หุนใหม ราคาหุนละ 5 บาท
และกําหนดขึ้นเครื่องหมาย XR (หรือผูซื้อหมดสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุน) ในวันที่ 5
มีนาคม 2541
- สถาบันการเงินในความดูแลของ ปรส. 13 แหงไดถือหุนสามัญของ บริษัท
หลักทรัพยเอกธํารง ไวดังตารางที่ 12
- สถาบันการเงินดังกลาวไดมีหนังสือหารือไปถึง ปรส.วาควรทําอยางไรกับการเพิ่ม
ทุนดังกลาว ทําให ปรส.ไดประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติตางๆตอ
กรณีดังกลาว ดังตารางที่ 13
- มติคณะกรรมการ ปรส.ไดอนุมัติเลือกแนวทางดําเนินการตามทางเลือกที่ 3 คือ
การจองหุนบางสวนเพื่อรักษาสิทธิตามสัดสวนถือครองหุนตามเดิม เนื่องจาก
ก อ ให เ กิ ด ประโยชน (มู ล ค า หุ น จากการประมาณการหลั ง การเพิ่ ม ทุ น เป น
512,103,026.18 บาท) สูงกวาทางเลือกที่ 1 ไมจองซื้อหุนเพิ่มทุน (มูลคาหุนจาก
การประมาณการหลังการเพิ่มทุนเปน 262,202,381.25 บาท) สวนทางเลือกที่ 2
ขายหุนทั้งหมดกอน XR นั้นไมสามารถกระทําได โดยปรส.ไดดําเนินการตาม
ทางเลือกที่ 3 คือการจองหุนบางสวนเพื่อรักษาสิทธิตามสัดสวนถือครองหุน
ตามเดิม ดังนี้
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(1) สถาบันการเงินที่ถือหุนของบล.เอกธํารงต่ํากวา 100,000 หุน ซึ่งมี 10
บริษัท(ลําดับที่ 4-13 ในตารางขางตน) ใหทยอยขายหุน ในตลาด
หลักทรัพย
(2) สถาบันการเงินที่ถือหุนของบล.เอกธํารงมากกวา 100,000 หุน ซึ่งมี 3
บริษัท (ลําดับที่ 1-3 ในตารางขางตน) ใหขายหุนบางสวนโดยวิธี Closed
Bidding หรือผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แลวนําเงินที่ไดไป
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเพือ่ รักษาสัดสวนการถือครองหุน ปรากฎวาการ
ขายหุนบางสวนดังกลาวไดเงินมา 212.94 ลานบาท
- เมื่อปรส.ดําเนินการตามทางเลือกที่ 3 แลว ปรส.ไดประเมินผลแนวทางเลือกที่ 1
และ 3 อีกครั้งเมื่อทราบราคาตลาดจริงของหุนบล.เอกธํารง กอนวันขึน้
เครื่องหมาย XR (5 มีนาคม 2541) ซึ่งปดที่หุนละ 18.25 บาท และราคาหลังขึ้น
เครื่องหมาย XR ปดที่หุนละ 11.50 บาท (ซึ่งสูงกวาราคาตามทฤษฎีซึ่งอยูท่หี ุนละ
8.975 บาท) มีดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ไมซื้อหุนเพิ่มทุน
จํานวนหุน
29,214,750
หุน
ราคาหลัง XR
11.50
บาท
มูลคาหุนหลังเพิ่มทุน 335,969,625
บาท ..(*)
ทางเลือกที่ 3 การขายหุนบางสวนแลวนําเงินมาจองซื้อหุนเพิ่มทุน
จํานวนหุนที่ขาย (รวมทั้ง 13 บริษัท) 12,097,100หุน (กอนขึ้น XR)
ราคาเฉลี่ยที่ขายได
18.18
บาท
จํานวนเงินทีไ่ ด
219,937,782
บาท...(1)
จํานวนหุนหลังการขาย
17,117,650
หุน
จองซื้อหุนเพิม่ ทุนจํานวน
40,413,683
หุน
จองซื้อหุนเพิม่ ทุนหุนละ 5 บาท เปนเงิน 202,101,416.68 บาท...(2
เหลือเงินหลังจองซื้อหุนเพิม่ ทุน
17,836,365.32 บาท (1) - (2)
หุนทั้งหมดหลังใชสิทธิ
57,760,438
หุน
ราคาหลัง XR
11.50
บาท
มูลคาหลังเพิ่มทุน
664,245,037
บาท
หักเงินซื้อหุนเพิ่มทุน
202,101,416.68
บาท
มูลคาหุนที่ควรจะได
462,143,620.32
บาท
บวกเงินเหลือหลังซื้อหุนเพิม่ ทุน
17,836,365.32 บาท
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ผลตอบแทนหากใชสิทธิจองซื้อหุน

479,979,985.64

บาท

.(**)

- จากขอมูลขางตน หลังจากทราบราคาหุนจริง ทางเลือกที่ 3 ที่ ปรส. เลือกก็ยังคง
เปนทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งเปนผลดีตอเจาหนี้ และเม็ดเงินที่นํามาซื้อหุนเพิ่มทุนก็มา
จากการขายหุนเดิมที่มีอยู มิไดดึงเงินมาจากแหลงอื่นแตอยางใด
4.2.8 กรณีมีการจัดสรรราคาประมูลสินเชือ่ เชาซื้อใหมสําหรับบริษัทเงินทุนบางแหง
ขอกลาวหา (กองบรรณาธิการผูจัดการ 2542: 51)
- ทําไม ปรส.จึงอนุมัติใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่เสนอในการประมูลได เชน กรณี
บริษัทวี.คอนกลอมเมอเรท เสนอราคาในการซื้อสินเชื่อเชาซื้อในสวนของ บงล.ศรีนครในราคา
50,000 บาท แตปรากฏวาในเอกสารแสดงผลการประมูลที่ ปรส.แถลงตอสาธารณะนั้น ปรากฏวา
บริษัทวี.คอนกลอมเมอเรท เสนอราคาในการซื้อสินเชื่อเชาซื้อของ บงล.ทรัพยศรีนครในราคา
100,000 บาท หรือในกรณีของบริษัทกรุงไทย ทีมีการเสนอราคาประมูล 0 บาท ที่ตอมา ปรส.ได
อนุมัติใหมีการปรับปรุงราคาของผูเสนอประมูลใหม
คําชี้แจง (ปรส. 2542: 19)
- การจัดสรรเงินประมูลใหมดังกลาวเปนสิ่งที่กระทําได ถูกตองและชอบธรรมเพราะปรส.
ไดบอกกลาวไวลวงหนาใน “ขอสนเทศการจําหนายสินทรัพยการจําหนายสินเชื่อเชาซื้อ ฉบับวันที่
6 พฤษภาคม 2541” ที่ระบุวา “ปรส.ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดสรรสวนแบงราคา
ประมูลใหกับแตละสถาบันการเงิน ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการจัดสรรเงินที่
ไดรับไปยังสถาบันการเงินแตละแหง” โดยที่ปรส.มิไดทําใหราคาประมูลที่ผูประมูลเสนอใหกับ
สินทรัพยกลุมนั้นเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
- ดังกรณีที่เกิดกับ บงล.กรุงไทย ที่อยูในกลุมสินเชื่อเชาซื้อ E3 เนื่องจากผูชนะการประมูล
เสนอราคาประมูลเทากับ 345 ลานบาท แตไมไดจัดสรรเงินสําหรับบลง.กรุงไทยเลย โดยผูชนะการ
ประมูลใหเหตุผลวาในชวงการทํา Due Diligence นั้น ผูประมูลยังมิไดตรวจสอบสินทรัพยของบลง.
กรุงไทยอยางละเอียด นอกจากนี้ลูกหนี้ที่อยูในบลง.กรุงไทยสวนใหญเปนลูกหนี้ที่อยูระหวางการ
ดําเนินคดี ทําใหไมสามารถระบุจํานวนเงินที่แนนอนที่จะจัดสรรใหบลง.กรุงไทยได
ปรส.เห็นวากรณีบลง.กรุงไทยเกิดความไมเปนธรรมกับเจาหนี้บลง.กรุงไทย เพราะบลง.
กรุงไทยมียอดสินเชื่อในการขายครั้งนี้เทากับ 12.5 ลานบาทหรือประมาณรอยละ 1.4 จากยอด
สินเชื่อรวมของกลุม E3 ที่มี 917 ลานบาท ปรส.จึงไดเจรจากับผูประมูลใหมีการจัดสรรเงินประมูล
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ใหม ซึ่งผูประมูลก็ยินยอมและปรับใหบลง.กรุงไทยไดรับเงินจัดสรรเปน 1 ลานบาท โดยยอดเงิน
ประมูลรวม 345 ลานบาทไมเปลี่ยน
- สวนกรณีบลง.ศรีนครที่ผูประมูลได (บริษัทวี.คอนกลอมเมอเรท) ไดจัดสรรราคาให
เทากับ 50,000 บาท จากราคาประมูลทั้งกลุม E1 มูลคา 428.4 ลานบาทนั้น ปรส.ไดมีการเจราและ
แกไขการจัดสรรเงินให บลง.ศรีนครใหมเปน 230,000 บาท เนื่องจากมีลูกหนี้นําเงินมาชําระเงินคืน
ใหระหวางวันปดบัญชีกับวันปดการจําหนายเปนจํานวน 130,000 บาท ซึ่งมากกวาราคาจัดสรรเดิม
ที่บลง.ศรีนครไดรับคือ 50,000 บาท
- ปรส.มีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับกรณีที่มีลูกหนี้มาชําระเงินจนถึงวันปดการจําหนาย
เพื่อสรางความมั่นใจวาสถาบันการเงินจะไมตองจายเงินคืนผูซื้อสินทรัพย โดยกําหนดใหแบงเงินที่
ไดเปน 2 สวน คือเงินตนและดอกเบี้ย ในสวนของเงินตนจะคืนใหกับผูซื้อสินทรัพยของบริษัทนั้น
และสวนของดอกเบี้ยหรือรายรับอื่นจะถือเปนรายไดของสถาบันการเงินนั้นๆ นอกจากนี้ในกรณีที่
เงินจัดสรรที่ไดจากการประมูลนอยกวาเงินตนที่ไดรับคืน ปรส.จะใชสิทธิในการเกลี่ยมูลคาการ
ประมูลระหวางสถาบันการเงิน ตามหลักการซึ่ง (1) ไมทําใหลําดับการจัดสรรเงินประมูลใหแก
สถาบันการเงินในกลุมเปลี่ยนไป และ (2) ราคาประมูลขั้นสุดทายที่ใหกับสถาบันการเงินที่ไดรับ
การจัดสรรเงินประมูลใหมจะตองไมมากกวาราคาประมูลของสถาบันการเงินอื่นที่ถูกลดมูลคาลง
ไป
4.2.9 กรณีการเลื่อนประมูลสินเชื่อธุรกิจจากวันที่ 2 ธันวาคม 2541 เปน 15 ธันวาคม 2541
ขอกลาวหา (กองบรรณาธิการผูจัดการ 2542: 71)
- ปรส.เลื่อนการประมูลสินเชื่อธุรกิจจากวันที่ 2 ธันวาคม 2541 เปน 15 ธันวาคม 2541
เนื่องจากเกิดการทักทวงจากบรรดาลูกหนี้และผูเกี่ยวของวาเกิดความไมโปรงใส นอกจากนี้ การ
ประมูลในวันที่ 15 ธันวาคมดังกลาวไมสามารถประกาศผลไดโดยทันที ซึ่งประธาน ปรส.ไดออกมา
ยอมรับวาการประมูลดังกลาวนั้นลมเหลว
คําชี้แจง (ปรส. 2542: 39)
- การเลื่อนประมูลสินเชื่อธุรกิจดังกลาว กระทําไปเพื่อใหนักลงทุนมีเวลาในการศึกษา
ขอมูลและทําการตรวจสอบขอมูลในหองเก็บขอมูลมากขึ้น รวมทั้ง ปรส.ยังไดประกาศเพิ่มกลุม
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กอีก 8 กลุม และเพิ่มกลุมสินเชื่อขนาดกลางอีก 2 กลุม เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่
สนใจสินทรัพยเฉพาะประเภทและมีเงินทุนจํากัด การเพิ่มกลุมสินเชื่อดังกลาวยังเปนการกระตุนให
มีผูสนใจลงทุนมากขึ้น กอใหเกิดการแขงขันมากขึ้นและไดราคาประมูลที่สูงดวย การเลื่อนประมูล
จึงมิไดมีเหตุมาจากการทักทวงเรื่องความไมโปรงใสจากลูกหนี้และผูเกี่ยวของแตอยางใด
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4.2.10 กรณี ปรส. ยินยอมใหบริษัทโกลดแมน ซาคส เอเชีย ไฟแนนซ จํากัด (GSAF) เปนผู
ชนะการประมูลในสินเชื่อ 4 กลุมของการประมูลสินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 1 โดยรับขอเสนอสัญญาแบบ
แบงปนผลกําไร (Profit sharing)17 โดยไมลม เลิกการประมูลแมวาราคาที่ไดจะคอนขางต่ํา
ขอกลาวหา
- เหตุใด ปรส. จึงยินยอมขอเสนอการเจรจาแบบแบงปนผลกําไร (Profit sharing) จาก
บริษัทโกลดแมน ซาคส เอเชีย ไฟแนนซ จํากัด ที่ชนะการประมูล โดยไมลมเลิกการประมูล แมวา
ราคาที่ไดจะคอนขางต่ํา (ดังตารางที่ 14) และ ปรส. มิไดระบุเงื่อนไขในการแบงปนผลกําไร (Profit
sharing) ไว ใ นประกาศการขายสิ น ทรั พ ยตั้งแตแรก นอกจากนี้ บริ ษัท โกลดแ มน ซาคส เอเชี ย
ไฟแนนซ จํากัด ที่ชนะการประมูลกลับใหโครงการจัดการกองทุนรวมบางกอกแคปปตอลเปนผูซื้อ
สินทรัพยแทน เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
คําชี้แจง
- ปรส. มีอํานาจในการเจรจาแบบแบงปนผลกําไร (Profit sharing) แมมิไดกําหนดไวตั้งแต
ตน เพราะตามมาตรา 8 (7) ที่วา ปรส.มีอํานาจ “ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ” และ ปรส. เห็นวาการใชวิธีการดังกลาวจะเพิ่มผลตอบแทน
ในระยาวอีก 30-40 %18 ซึ่งถือเปนการชวยเหลือเจาหนี้สุจริตอีกทางหนึ่งใหไดรับผลประโยชน
เพิ่มเติม สอดคลองกับเจตนารมณของการดําเนินงานของ ปรส. ตามมาตรา 7
- แมวาราคาชนะประมูลที่เสนอโดยบริษัทโกลดแมน ซาคส เอเชีย ไฟแนนซ จํากัด จะ
คอนขางต่ํา แต ปรส. ก็มิอาจยกเลิกการประมูลไดเพราะ ปรส. ไดกําหนดใหผูเสนอราคาสูงสุด
สําหรับกลุมใดๆก็ตาม จะเปนผูชนะการประมูล แม ปรส. มีสิทธิโดยสมบูรณในการเปลี่ยนแปลง
นโยบายได เนื่องจากเกรงวา หากยกเลิกการประมูลจะทําให
(1) สินทรัพยเสื่อมคาลงอยางรวดเร็ว
(2) เกิดตนทุนเพิ่มขึ้นในการดูแลรักษาสินทรัพย และ
(3) อาจเกิดความไมเชื่อมั่นของผูเขาประมูลในครั้งตอๆไป ตอคุณภาพสินทรัพยและการ
ดําเนินงานของ ปรส.
- กรณีบริษัทโกลดแมน ซาคส เอเชีย ไฟแนนซ จํากัด ที่ชนะการประมูลใหโครงการจัดการ
กองทุนรวมบางกอกแคปปตอลเปนผูซื้อสินทรัพยแทนเปนสิ่งที่กระทําไดโดยชอบ โดยผูชนะการ
ประมูลตองลงนามค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมได (Irrevocable Guaranty)
17

สัญญาแบงปนผลกําไร (Profit Sharing Agreement) คือการลงทุนรวมกันระหวางผูชนะการประมูลสินทรัพยบริษัทโกลดแมน
ซาคส เอเชีย ไฟแนนซ จํากัด กับ ปรส. โดยนําผลกําไรสุทธิที่ไดรับจากการบริหารสินทรัพยมาแบงสรรกันตามสัดสวนที่ไดตกลงกัน
ไว ซึ่ง ปรส. มีโอกาสที่จะไดรับเงินจากการประมูลมากขึ้นกวาเดิม แตก็ตองแลกมาดวยความเสี่ยงรวมกับผูรวมลงทุน
18
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปรส. ครั้งที่ 70/2541 ดู ศสปป. (2547: 57)
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ขอสังเกต
- ในกรณีนี้เปนกรณีที่แม ปรส. จะมีอํานาจในการดําเนินการขางตน แตขอสงสัยนาจะอยู
ที่วา เปนการเหมาะสมหรือไมที่ ปรส. ยอมรับสัญญา Profit Sharing โดยไมลมเลิกการประมูลแมวา
จะไดราคาต่ํากวาราคากลางที่ ปรส. ประเมินไว และมีการเจรจาเงื่อนไขแตกตางจากที่ประกาศไว
ตอนกอนประมูล ในเรื่องนี้ ปรส. แสดงถึงการไมมีความคงเสนคงวาในการดําเนินตามขอกําหนด
หรือระเบียบที่ตนเองตั้งขึ้น แมจะมีเหตุผลหรือชอบที่จะกระทําได แตอีกดานหนึ่ง ปรส.กลับสง
สัญญาณความไมคงเสนคงวาใหกับสาธารณะ นําไปสูความเคลือบแคลงสงสัยในธรรมาภิบาลของ
ปรส.
4.2.11 กรณี ปรส. อนุญาตใหบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทที่ปรึกษา ปรส. เขารวม
ประมูลได
ขอกลาวหา
- เหตุใด ปรส. จึงอนุญาตใหบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทที่ปรึกษา ปรส. เขารวม
ประมูลได โดยจากรายงานของ ศสปป. (ศสปป. 2547: 95) ไดชี้วา มีกรณีสําคัญ 4 กรณีซึ่งบริษัทที่
ปรส. อนุญาตใหเขารวมประมูลนั้น มีความสัมพันธกับบริษัทที่เปนที่ปรึกษาใหกับ ปรส. ดังนี้
กรณีที่ 1 ความสัมพันธระหวาง บริษัท เลหแมน บราเดอรส (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะ
ที่ปรึกษางานดานวาณิชธนกิจและการจําหนายสินทรัพยหลัก กับ บริษัทเลหแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง
อิ๊งค ในฐานะบริษัทที่ชนะการประมูลสินเชื่อที่อยูอาศัย โดยจากการตรวจสอบของ ศสปป. พบวา
ทั้งสองบริษัทมีกรรมการบริษัท ผูถือหุนเปนบุคคลเดียวกัน
กรณี ที่ 2 ความสั มพั น ธระหว าง บริษั ท สิน บัวหลวง คอนซัลเตนท ซี่ จํ ากัด ในฐานะที่
ปรึกษาเฉพาะกิจและผูจัดการเฉพาะกิจ กับ บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จํากัด ในฐานะบริษัทที่เขา
รวมการประมูลสินเชื่อเชาซื้อรถยนต (FRA01-HP) โดยบริษัท สินบัวหลวง คอนซัลเตนทซี่ จํากัด มี
ผูถือ หุ น เป น ของธนาคารกรุง เทพ จํ ากั ด (มหาชน) ส ว นบริษั ท เอเชีย เสริ มกิจ ลิซซิ่ ง จํ ากัด ก็ มี
กรรมการบริหารบริษัทกลุมเดียวกับผูบริหารธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
กรณีที่ 3 ความสัมพันธระหวาง บริษัท เอ็น ซี ซี เมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด
ในฐานะที่ปรึกษางานตรวจสอบและจัดทําประเมินราคาสินทรัพยรอง และขายทอดตลาดสินทรัพย
รอง กับ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ชนะการประมูลสินเชื่อธุรกิจรอบ 2
ในกลุม BLS-07 จากการตรวจสอบพบวา กรรมการบริษัทของทั้งสองบริษัทมีเหมือนกันอยูหนึ่งคน
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กลาวโดยสรุปแลว ปญหาสําคัญของ ปรส. มีอยู 2-3 ประการ กลาวคือ ประการที่หนึ่ง ใน
เรื่องการดําเนินการจําหนายสินทรัพยโดยวิธีการประมูลอยางเดียวเปนสิ่งที่จําเปนตองกระทําตาม
พ.ร.ก. การปฏิรูปสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 แตการประมูลแลวไดราคาต่ําโดยไมลมเลิกการประมูล
นํามาสูขอกังขา ดังกรณีของ บริษัทโกลดแมน ซาคส เอเชีย ไฟแนนซ จํากัด แม ปรส. จะอางวาการ
ลมเลิกการประมูลโดยเฉพาะกลุ มสินทรัพยใหญ ๆ จะมีตนทุนการเก็บรักษาสินทรั พยและการ
จัดการ แต ปรส. ก็มิไดมีการชี้แจงวา ทางเลือกในการรีบจําหนายไดประโยชนสุทธิ (Net benefit)
มากกวาการเก็บสินทรัพยไวรอจําหนายเมื่อไดราคาดีมากนอยเพียงใด ยิ่งทายที่สุด ปรส. จัดการ
สิ น ทรั พ ย ไ ด ต่ํ า กว า ที่ ป ระเมิ น ไว ด ว ยแล ว ข อ กั ง ขาถึ ง ความรี บ ร อ นของ ปรส. ก็ ยิ่ ง ดั ง กระหึ่ ม
นอกจากนี้ ปรส. ยังใชวิธีการประมูลแบบยื่นซองประกวดราคากับสินทรัพยสวนใหญซึ่งตามหลัก
วิชาการแลวจะไดราคาต่ํากวาการประมูลแบบยกมือแขงขัน
ประการที่สอง ปรส. มีปญหาในเรื่องการจัดการผลประโยชนทับซอน สังเกตไดจากกรณีที่
มีบริษัทซึ่งเขารวมประมูลมีความสัมพันธกับบริษัทที่ปรึกษาของ ปรส. เอง เชน กรณีบริษัท เลห
แมน บราเดอรส (ประเทศไทย) จํากัด กับ บริษัทเลหแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิ๊งค หรือกรณีของ
บริษัท สินบัวหลวง คอนซัลเตนทซี่ กับ บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จํากัด เปนตน โดย ปรส. มิไดมี
การตั้งหนวยงานควบคุมหรือตรวจสอบแตอยางใด ทําใหเกิดขอกังขาถึงความโปรงใส ไมวาใน
ความเปนจริง ปรส. จะมีเจตนาหรือไมก็ตาม
ประการสุ ด ท า ย ปรส. มีป ญ หาเรื่ อ งการรั ก ษาพั น ธะสั ญ ญาตามที่ ป ระกาศไว โดยการ
ดําเนินงานของ ปรส. จํานวนหนึ่ง ไมตรงตามที่ไดประกาศไวกับสาธารณะ เชน กรณีการยอมรับ
สัญญา profit sharing เปนตน แมจะมีอํานาจกระทําได แตก็ยอมตองแลกมาดวยความสงสัยในการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีผลตอความเชื่อมั่นในการจําหนายสินทรัพยของ ปรส. ได
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บทที่ 5
บทเรียนจากการดําเนินงานของ ปรส.
แมโดยภาพรวมแลว อาจถือไดวา ปรส. ไดทําหนาที่ตามที่กําหนดไวไดในระดับหนึ่ง แต
อยางไรก็ตาม บทเรียนจากการดําเนินงานของ ปรส. ในการเขามาจัดการสินทรัพยจํานวนมหาศาล
ซึ่งไดรับคําวิพากษวิจารณอยางมากมายนั้น อาจสามารถสรุปไดดังนี้
5.1 ตองจัดการใหเกิดสภาพการแขงขันใหมากที่สุด เพราะเปนสิ่งที่จําเปนในการขายสินทรัพยใหได
ราคาดี
ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรพื้นฐาน ราคาที่มีประสิทธิภาพของสินคาในตลาดยอมมาจากตลาด
ที่มีสภาพแขงขันสมบูรณ ซึ่งประกอบดวยลักษณะสําคัญคือ มีขาวสารขอมูลที่สมบูรณ มีผูซื้อและ
ผูขายจํานวนมาก สินคามีลักษณะคลายคลึงกันหรือเหมือนกัน
กลาวสําหรับกรณี การจําหนายสินทรัพยของ ปรส. พบวา ปรส. เลื อกทําใหเกิดสภาพ
แขงขันในระดับหนึ่งเทานั้น กลาวคือ แม ปรส. จะพยายามใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินทรัพยและ
การดําเนินงานตางๆอยางมาก แตในประเด็นที่สําคัญอยางการจัดกลุมสินทรัพย ปรส.กลับเลือกจัด
กลุมสินทรัพยใหมีขนาดใหญ ทําใหจํานวนของผูมีความสามารถในการซื้อสินทรัพยลดจํานวนลง
นอกจากนี้ การไมแยกหนี้ดีและหนี้เสียออกจากกัน แม ปรส. ทําไปเพราะเกรงวา หนี้เสียจะไมมีใคร
รวมประมูล แตก็ตองแลกมา (Trade-off) ดวยการแขงขันที่ลดลงเพราะกลุมสินทรัพยมีขนาดใหญ
ขึ้น ในภายหลังประเด็นนี้ ปรส. อาจจะกังวลมากไป เพราะผูที่ชนะการประมูลสินทรัพยจาก ปรส.
ไดทําการแยกหนี้ดีและหนี้เสียออกจากกันแลวไปขายตอทํากําไร
อนึ่ ง กรณีการอนุญาตให บริ ษั ทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิ งคเ ขารวมประมู ล ทั้งๆที่
บริษัทเลแมน บราเดอรส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาการจําหนายสินทรัพยครั้งที่ 1 ของ
ปรส. ตางก็เปนบริษัทในเครือเดียวกันนั้น ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) อัน
นํ า ไปสู ก ารเกิ ด ความเชื่ อ ที่ ว า ข า วสารข อ มู ล ระหว า งผู เ ข า ประมู ล ไม เ ท า กั น (Asymmetric
Information) ไมวาบริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงค จะไดขอมูลภายในมาหรือไมก็ตาม สิ่ง
ดังกลาวทําใหเกิดพฤติกรรมเชิงกลยุทธ กลาวคือ ผูประมูลรายอื่นอาจไมกลาใหราคาประมูลสูงกวา
บริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงค เพราะคิดวาตนมีขาวสารขอมูลดอยกวา ในเรื่องผลประโยชน
ทับซอนนี้ ปรส. ยืนกรานในกรณีไมอนุญาตใหมีการขายลดหนี้หรือใหลูกหนี้เขาประมูลหนี้ของ
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ตัวเองเพราะจะทําใหผูประมูลรายอื่นไมกลาใหราคาประมูลสูงกวาจากความเชื่อวาตนมีขาวสาร
ขอมูลในสินทรัพยดอยกวา ทําใหสภาพการแขงขันลดลงได
นอกจากนี้ การที่ ปรส. ใชวิธีการประมูลในลักษณะยื่นซองประกวดราคากับสินทรัพยโดย
สวนใหญนั้น ในทางวิชาการแลวอาจไมเหมาะสมนัก เพราะการประมูลสินทรัพยเปนประเภท
Common-value auction ซึ่งวิธีการประมูลแบบยกมือแขงขันนาจะใหราคาดีกวา
ดังนั้น การจัดสภาพการประมูลขายสินทรัพยจึงตองทําใหเกิดลักษณะแขงขันสมบูรณให
ไดมากที่สุดในครั้งแรกกอน หากกระทําแลวไมไดผลจึงคอยปรับเปลี่ยนในภายหลังก็ได ซึ่งเห็นได
จากการที่ ปรส. มีการยกเลิกการประมูลสินเชื่อธุรกิจกอสรางครั้งที่ 1 และการเลื่อนการประมูล
สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 1 จากวันที่ 2 ธันวาคม 2541 เปน 15 ธันวาคม 2541 โดยใหเหตุผลวาจะทําใหนัก
ลงทุนมีเวลาในการศึกษาขอมูล และมีการจัดกลุมสินเชื่อขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ่มเพื่อกอใหเกิด
การแขงขันมากขึ้นและไดราคาประมูลที่สูง เปนตน นาจะทําใหภาพรวมการดําเนินงานของ ปรส.
ดีขึ้นกวานี้
5.2 การจัดการเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ตองใชวิธีการกําหนดกฎเกณฑหรือ
ใชระบบมากกวาการเชื่อถือในถอยคํายืนยัน
ปรส. เชื่อมั่นในคํายืนยันของบริษัทเลแมน บราเดอรส วาจะปฏิบัติตามหลักการสากลคือ
“Chinese Wall” ซึ่งหมายถึงการไมสงผานขอมูลระหวางทีมงานที่ปฏิบัติงานคนละฝาย โดยอนุญาต
ใหบริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงค ซึ่งเปนบริษัทในเครือเดียวกันใหเขารวมประมูลได อัน
กอใหเกิดผลประโยชนทับซอน เกิดขอครหาวาอาจมีการใหขอมูลภายในกันเองของบริษัทเครือ
เดียวกัน ในเรื่องนี้ ปรส. ถือวาผิดพลาดเพราะไมวาจะมีการใหขอมูลภายในกันหรือไมก็ตาม ใน
สภาพซึ่งขาวสารขอมูลของสินทรัพยไมสมบูรณยอมทําใหเกิดความเชื่อในหมูผูประมูลไดวา หาก
เขาประมูลแขงกับบริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงค ยอมเสียเปรียบเรื่องขอมูลสินทรัพย อันอาจ
นําไปสูการไมกลาใหราคาสูงกวา ทําใหราคาที่ประมูลไดอาจนอยเกินไป การเชื่อมั่นใน “Chinese
Wall” ไมตางอะไรกับการเชื่อวาบริษัทเลแมน บราเดอรส และบริษัทเลแมน บราเดอรส โฮลดิ้ง อิงค
ซึ่งเปนบริษัทในเครือเดียวกัน เปนผูทําธุรกิจที่ไมแสวงหากําไรหรือไมใชสัตวเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการ
มองโลกในแงดีเกินไป ปรส. ควรกําหนดกฎเกณฑหรือระบบใหชัดเจนในการปองกันผลประโยชน
ทับซอนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีกรณีของบริษัท สินบัวหลวง คอนซัลเตนทซี่
จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาเฉพาะกิจและผูจัดการเฉพาะกิจ กับ บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จํากัด ใน
ฐานะบริษัทที่เขารวมการประมูลสินเชื่อเชาซื้อรถยนต (FRA01-HP) กับกรณีของบริษัท เอ็น ซี ซี
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เมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ในฐานะที่ปรึกษางานตรวจสอบและจัดทําประเมินราคา
สินทรัพยรอง และขายทอดตลาดสินทรัพยรอง กับ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ในฐานะ
บริษัทที่ชนะการประมูลสินเชื่อธุรกิจรอบ 2 ในกลุม BLS-07 ซึ่งตอกย้ําความลมเหลวในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนของ ปรส.
ธรรมาภิบาลขององคกรเปนสิ่งจําเปนในการแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ในการแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจนั้น เปนเรื่องที่มีความยากลําบาก เพราะเปนหวงยามซึ่ง
ความเชื่อมั่นและความสามารถในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีนอยลง องคกรหรือหนวยงาน
ที่จะเขามาแกไขปญหาจําเปนตองสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับจากสาธารณะ
กลาวสําหรับกรณีการดําเนินงานของ ปรส. มีหลายประเด็นที่แสดงใหเห็นวา ปรส. มิไดทํา
ใหเปนที่ประจักษวาองคกรของตนมีธรรมาภิบาล เชน การละเลยตอประเด็นผลประโยชนทับซอน
กรณีบริษัทเลแมน บราเดอรส การละเลยตอการรักษาพันธสัญญาในการดําเนินงานตามที่ประกาศ
ตอสาธารณะไวดังกรณีของการยอมรับสัญญาแบบแบงปนผลกําไร (Profit sharing) ทั้งๆที่ไมมีการ
ประกาศไวกอนและมิไดชี้แจงสัญญาใหสาธารณะทราบ แมการกระทําดังกลาวกระทําไปดวยความ
ตองการที่จะใหมีการจําหนายสินทรัพยที่รวดเร็วและไดราคาดีขึ้น แตก็ปฏิเสธมิไดวา ไดสรางความ
เคลือบแคลงสงสัยใหเกิดขึ้นในเรื่องความโปรงใส อันเปนการสรางภาพลบในเรื่องธรรมาภิบาลของ
ปรส. การพยายามดําเนินการโดยยึดกฎหรือระเบียบที่ไดตั้งไวหรือมีเทคโนโลยีในรักษาพันธสัญญา
(Commitment Technology) จะชวยใหภาพของธรรมาภิบาลดีขึ้นได เกิดความเชื่อมั่นในหมูตัวละคร
ทางเศรษฐกิจทั้งหลาย และสงผลดีตอการจําหนายสินทรัพยของ ปรส. ตอไป
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แผนภาพที่ 1
โครงสรางองคกร ปรส.
คณะกรรมการ ปรส.
คณะกรรมการตามมาตรา 30

คณะอนุกรรมการ
เลขาธิการ ปรส.

ผูจัดการเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินทีถ่ ูกระงับ
การดําเนินกิจการ 56 แหง
ที่มา: ปรส. (2545: 13)

ที่ปรึกษาภายนอก
หนวยงาน ปรส.

แผนภาพที่ 2
แผนผังหนวยงาน ปรส.
คณะกรรมการ
คุณกมล จันทิมา,ประธานกรรมการ
ผูสอบบัญชี (สตง.)
คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะอนุกรรมการวินิจฉัยหนี้
และจัดสรรเงินคืน

คณะอนุกรรมการจําหนาย
ทรัพยสินประเภทสิทธิประโยชน

คณะอนุกรรมการจําหนาย
อสังหาริมทรัพย

คณะอนุกรรมการจําหนายทรัพยสนิ
ประเภทหลักทรัพยและเงินลงทุน

คณะอนุกรรมการจําหนาย
ทรัพยสินประเภทงานศิลปะ

เลขาธิการ
ดร.มนตรี เจนวิทยการ
สํานักเลขาธิการ
ดร.มนตรี
แผนกสื่อมวลชน
สัมพันธ
แผนกการประชุม
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
แผนกงานเลขานุการ

สํานักวิจัยและขอมูล
ดร.ฐานิศร
แผนกวิจัยและขอมูล
แผนกจดหมายเหตุ
หนวยงานจดหมายเหตุ
หนวยงานทะเบียน
และปฏิบัติการ

ที่มา: ปรส. (2545: 34)

สํานักผูตรวจการ
คุณโชคชัย

ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
และกฎหมาย
คุณอาลักษณ

คณะผูตรวจการ
แผนกกํากับและวิเคราะห
สถาบันการเงิน
แผนกประสานงานดาน
การจําหนายทรัพยสิน
ที่มิใชทรัพยสนิ หลักและ
จัดการทรัพยสินทีเ่ หลือ
แผนกลดขนาดสถาบัน
การเงิน
แผนกกํากับการชําระ
บัญชี
แผนกธุรการและขอมูล
จัดเก็บ

ฝายบริหารสารสนเทศ
สินทรัพยและ
เทคโนโลยี

ฝายตรวจสอบเจาหนี้
และจัดสรรเงินคืน
คุณชุติเดช

ฝายบริหารงาน
ภายใน
ิ
แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกพิจารณาธุรกรรม

แผนกบริการสารสนเทศ
สินทรัพย

แผนกประสานงาน
หนวยงาน

แผนกกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบ

แผนกฐานขอมูล
สินทรัพย

แผนกฐานขอมูลเจาหนี้

แผนกธุรการสํานักงาน

แผนกกฎหมาย

แผนกเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร

แผนกตรวจสอบเจาหนี้

แผนกจัดหา
และดูแลสัญญาจาง

แผนกนิติกรรม สัญญา
และสงมอบ

แผนกจัดสรรเงิน
และชําระเงินคืน

แผนกบัญชีและ
ิ
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แผนภาพที่ 3
ลําดับการดําเนินงานของ ปรส.
พิจารณาแผนแกไขฟนฟูกิจการ
สถาบันการเงิน
จํานวน 58 บริษัท
ชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริต

สถาบันการเงินที่อาจดําเนินกิจการตอไปได
จํานวน 2 บริษัท

ดําเนินการตามแผนการฟนฟูฯ

สถาบันการเงินที่ไมสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปไดจํานวน 56 บริษัท

ปรส.เขาควบคุมโดยตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหมเขาดําเนินการแทน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
โดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย
อนุญาตใหเปดดําเนินกิจการตอไปได

ชําระบัญชี
56 สถาบันการเงิน
(ม.16(3) และ ม.30 แหง พ.ร.ก.

อํานาจหนาที่ของ ปรส.ในการ
กํากับดูแล 2 บริษัทนี้สิ้นสุดลง
(มาตรา 29 แหง พ.ร.ก. ปรส.)
และกลับไปอยูใ นความดูแลของ
ธปท. และ ก.ล.ต. ตอไป

ปรส.)
รวบรวมและจําหนายทรัพยสิน
ตรวจสอบยอดหนี้ของเจาหนี้
จัดสรรเงินคืนเจาหนี้
นําสถาบันการเงินเขาสูกระบวนการ
ลมละลาย

ที่มา: ปรส. (2545: 39)

58

59

แผนภาพที่ 4
สินทรัพยของสถาบันการเงิน 56 แหง
สินทรัพย 56 สถาบันการเงิน
สินทรัพยหลัก

(Core Assets)

ลูกหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจ
ลูกหนี้เงินกูย มื เพื่อซื้อ
หลักทรัพย
เงินทดรองจายแทน

(Non – Core Assets)

เงินลงทุนในหลักทรัพย
ลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
สินเชื่อเชาซื้อ

อสังหาริมทรัพย
รถยึดและรถบริษัท

สินเชื่อที่อยูอาศัย

อุปกรณสํานักงานและ
คอมพิวเตอร

สินเชื่อธุรกิจ

ศิลปวัตถุ

สินเชื่อเพื่อการ

โทรศัพทมือถือ หนังสือและ

สินเชื่ออื่น ๆ
ที่มา: ปรส. (2545: 54)

สินทรัพยรอง

60

แผนภาพที่ 5
กระบวนการซื้อขายสินทรัพยหลัก
การจัดเตรียมการ
- รวบรวมขอมูล
สินทรัพย

ที่มา: ปรส. (2545: 59)

การนําเสนอ

การเสนอราคาซื้อ

- เผยแพรขอมูล
- ยื่นซองเสนอราคา
- การตัดคานการขายสินทรัพย - เปดซองประมูล
- ตรวจสอบคุณสมบัติผูประมูล- ประเมินผลการ
ประมูล

การทําสัญญา/สง
- ลงนามในสัญญาขาย
- โอนสิทธิเรียกรอง
- ปดการจําหนาย
- ผูซื้อเรียกรองเงินคืน
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แผนภาพที่ 6
ลําดับการเผยแพรขอมูลกอนการเสนอราคาประมูล
ศึกษาขอมูลใน
หองเก็บขอมูล

ศึกษาขอมูลใน
หองเก็บขอมูล

แฟมขอมูลการ
จําหนายสินทรัพย
ขอสนเทศการ
จําหนาย
ประชาสัมพันธ
จําหนาย

ที่มา: ปรส. (2545: 62)

ตกลงทํ า สั ญ ญา
ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย
(โอนสิทธิเรียกรอง
ในสิ น ทรั พ ย ใ ห ผู
ชนะการประมูล
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ตารางที่ 1
สรุปผลการแลกเปลี่ยนตัว๋ ตาม คปต. 16, คปต.42 และ คปต.จ.
โครงการ
จํานวนผูเปลีย่ นตั๋ว (ราย) จํานวนเงินตน (ลานบาท)
คปต. 16
27,000
76,595
คปต.42 และ คปต.จ.
43,800
201,900
รวม
70,800
278,495
หมายเหตุ: 1. เปนตัวเลขโดยประมาณ และไมรวม บงล.เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) กับ บงล.
บางกอกอินเวสทเมนท จํากัด (มหาชน)
2. คปต. 16 บริษัท หมายถึงโครงการแลกเปลี่ยนตั๋ว 16 สถาบันการเงิน โดย บงล.
กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
ที่มา: ปรส. (2545: 50)
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ตารางที่ 2
สินทรัพยของสถาบันการเงิน 56 แหง
ประเภทสินทรัพย
พันลานบาท
สินทรัพยหลัก
771.02
- สินเชื่อพาณิชยและอสังหาริมทรัพย
460.90
- สินเชื่อเชาซื้อ
64.90
- สินเชื่อธุรกิจหลักทรัพย
30.02
- ตั๋วขายลด
30.02
- สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
25.08
- สินเชื่อรายยอย
159.98
สินทรัพยที่มใิ ชสินทรัพยหลัก
79.80
รวมทั้งสิ้น
850.82
ที่มา: ปรส. (2545: 54)

รอยละ
90.60
54.17
7.64
3.52
3.52
2.95
18.80
9.40
100.00
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ตารางที่ 3
สินทรัพยที่นาํ ออกประมูลขายในกลุมขนาดตาง ๆ กัน
ประเภทสินทรัพย
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อที่อยูอาศัย

จํานวนกลุม
ขนาดเล็ก

2

สินเชื่อธุรกิจรับเหมา
กอสรางครั้งที่ 2
สินเชื่อพาณิชยและ
สินเชื่ออื่นครั้งที่ 1
สินเชื่อพาณิชยและ
สินเชื่ออื่นครั้งที่ 2

รวม
9

(1,000-4,000 ลาน

4
(10,000-11,000

ลานบาท)

บาท)

ลานบาท)

-

-

36
(1,000-5,200
1

(51,812 ลานบาท)

1

1

(24,617 ลานบาท)

(24,617 ลานบาท)
45
(388,740

6

12
(10,000-20,000

(เกิน 20,000

ลานบาท)

ลานบาท)

ลานบาท)
ดูหมายเหตุ (1)

-

10
(10,000-15,000

46

ลานบาท)
สินเชื่อธุรกิจรับเหมา
กอสรางครั้งที่ 1

จํานวนกลุม
ขนาดใหญ

3
(900-1,000

27
สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 1
และสินเชื่อประมูล (1,000-10,000 ลาน
บาท)
กรณีพิเศษ

สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 2

จํานวนกลุมกลาง

ลานบาท)

(นอยกวา 1,000

3
(2,000-3,000

ลานบาท)

ลานบาท)

1

1

(296 ลานบาท)

(1,617 ลานบาท)

10

22

(900-3,000 ลาน

(229,000 ลานบาท
4

-

(9,127 ลานบาท)

ดูหมายเหตุ (2)
-

2
(1,913 ลานบาท)
35

(3,000-6,000 ลาน

3
(6,000-8,000

(131,059 ลาน

บาท)

บาท)

ลานบาท)

บาท)

8
(นอยกวา 3,000

2
(3,000-3,500

ลานบาท)

ลานบาท)

10
(17,792 ลานบาท)

86
42
24
152
รวม
หมายเหตุ: (1) คณะกรรมการ ปรส. อนุมัติการจําหนายจํานวน 15 กลุม อีก 30 กลุมไมอนุมัติให
มีผูชนะการประมูล
(2) คณะกรรมการ ปรส. ใหยกเลิกการประมูลเนื่องจากมีผูเขารวมประมูลไม
เพียงพอ
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(3) ขอมูลในตารางนี้เปนขอมูลลาสุดในชวงวันประมูล ซึ่งอาจแตกตางจากขอมูลที่

เผยแพรในขอสนเทศการจําหนายสินทรัพยบางเล็กนอย
ที่มา: ปรส. (2545: 60)
ตารางที่ 4
สรุปการยื่นคําขอศึกษาขอมูลและเขารวมประมูล

ประเภทสินทรัพย

คําขอรับแฟม
ขอมูลการจําหนาย
สินทรัพย (SDFA)

คําขอเขาศึกษา
จํานวน
ขอมูลในหอง
ผูเขารวม
เก็บขอมูล
ประมูล

สินเชื่อเชาซื้อ

21

(DRAA)
14

สินเชื่อที่อยูอาศัย

9

5

4

สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 1

41

15

12

12

7

3

35

15

13

4

4

2

6

3

2

สินเชื่อประมูลกรณี
พิเศษ
สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 2
สินเชื่อธุรกิจรับเหมา
กอสรางครั้งที่ 1
สินเชื่อธุรกิจรับเหมา
กอสรางครั้งที่ 2

11

สินเชื่อพาณิชยและ
สินเชื่ออื่นครั้งที่ 1

17

15

13

สินเชื่อพาณิชยและ
สินเชื่ออื่นครั้งที่ 2

18

10

8

163

88

68

รวม
ที่มา: ปรส. (2545: 63)

หมายเหตุ
ไมอนุมัติ DRAA 1 ราย
รวมผูยื่นซองประมูล
รวม 1 ราย
รวมผูยื่นซองประมูล
รวม 1 ราย

ไมอนุมัติ DRAA 1 ราย
และไมเขารวมประมูล 1
ราย
ไมอนุมัติ DRAA 1 ราย
และไมเขารวมประมูล 1
ราย
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ตารางที่ 5
การประมูลสินทรัพยรองประเภทอสังหาริมทรัพย
การประมูล
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
แบบเฉพาะเจาะจง
ที่มา: ปรส. (2545: 74)

แบบยกมือแขงขันราคา
ราคากลางต่ํากวา 15 ลานบาท
ราคากลางต่ํากวา 30 ลานบาท
ทรัพยสนิ ทั้งหมด
ไมมี

แบบยื่นซองประกวดราคา
ราคากลางตั้งแต 15 ลานบาทขึ้นไป
ราคากลางตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป

ไมมี
ทรัพยสนิ ทั้งหมด

67

ตารางที่ 6
ผลการจําหนายสินทรัพยรองประเภทอสังหาริมทรัพย
ครั้งที่ ราคากลาง

1
2
3
4
รวม

1,024.10
229.20
264.60
215.72
1,803.62

ที่มา: ปรส. (2545: 74)

ราคาประมูล
(กอนรายการ
ปรับปรุง)
1,539.04
422.93
345.58
197.37
2,504.92

ราคาประมูล
(สุทธิ)

หนวย: ลานบาท
ราคาประมูลสุทธิ
เปนรอยละของราคากลาง

1,461.30
419.30
343.70
220.50
2,444.80

142.69
182.94
129.89
102.22
135.55
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ตารางที่ 7
ผลการจัดการสินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ 56 แหง
ยอดคงคาง มูลคาที่ได Recovery
หมายเหตุ
Rate (%)
ทางบัญชี
(ลาน
บาท)
(ลานบาท)
51,812.15
24,858.80
47.98
สินเชื่อเชาซื้อ (25 มิ.ย. 41)
24,616.95
11,520.00
46.80
สินเชื่อที่อยูอาศัย (13 ส.ค. 41)
155,676.25
36,833.68
23.66
สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 1 (15 ธ.ค. 41)
221,535.51
40,318.69
18.20
สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 2 (19 มี.ค. 42)
1,295.40
157.79
12.18
สินเชื่อธุรกิจรับเหมากอสราง (6
ก.ค. 42)
128,987.21
30,975.39
24.01
สินเชื่อพาณิชยและสินเชื่ออืน่ (11
ส.ค. 42)
16,320.08
5,361.92
32.85
สินเชื่อพาณิชยและสินเชื่ออืน่ ครั้ง
ที่ 2 (11 ส.ค. 42)
600,243.55
150,026.27
24.99
รวมผลการขายสินทรัพยหลัก
77,401.60
35,291.69
45.60
ผลการขายสินทรัพยรอง
677,645.15
185,317.96
27.35
รวมผลจากการประมูลขาย
สินทรัพย
70,446.63
78,830.32
111.90 ชวงวันที่ 1 ม.ค.-30มิ.ย. 43 นับ
เงินสดยกมาและเงินที่ไดจากการ
รับชําระหนี้ (มี.ค. 41 – ก.พ. 44)
เฉพาะสถาบันการเงิน 52 แหง
748,091.78
264,148.28
35.31
รวมสินทรัพยที่จัดการแลว
271,397.40
เงินสด/ตั๋วสัญญาใชเงิน และ
ยอดเงินที่เพิ่มขึ้นจาก
264,093.99 ลานบาท บางสวน
ผลประโยชนตามสัญญาแบงปน
เปนเงินที่ลุกหนี้ชําระหนีเ้ พื่อปด
ผลประโยชน ของสถาบันการเงิน
56 แหง กอนการจัดสรรเงินคืน
บัญชีหลังเดือนกุมภาพันธ 2544
และบางสวนเปนดอกเบี้ยจาก
เจาหนี้
การฝากเงินหรือจากการลงทุน
ในตราสารระยะสั้น
12,868.05
สินทรัพยที่เหลือรวม (56 แหง)
ตัวเลขสินทรัพยที่เหลือเปน
101,831.21
เพียงยอดทางบัญชี โดย
- สินทรัพยหลัก (31 ธ.ค. 42)
19,036.84
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ยอดคงคาง
ทางบัญชี
(ลานบาท)

- สินทรัพยรอง (31 ธ.ค. 44)

มูลคาที่ได Recovery
Rate (%)
(ลาน
บาท)

หมายเหตุ

สินทรัพยหลักสวนใหญเปน
ลูกคาที่อยูในกระบวนการทาง
ศาล ดานสินทรัพยรองหากหัก
คาเสี่ยมแลวจะมีมูลคาลดลง
อยางมาก

ที่มา: ปรส. (2545: 76)
หมายเหตุ: ขอมูลตามตารางนี้จัดทําเพื่อการศึกษาคนควาในเบื้องตน ไมสามารถนําไปใชอางอิง
ในทางกฎหมาย
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ตารางที่ 8
สรุปผลการประมูลสินทรัพยของสถาบันการเงิน 56 แหง
(จําแนกตามรายชื่อผูชนะการประมูล)
ผูชนะการประมูล

ผูลงทุนไทย
บบส.
บง.เกียรตินาคิน
วี.คอนกลอมเมอเรท
บง.ธนชาติ
บง.รัตนทุน
ริชชี่เวนเจอร
พระนครยนตรการ
สยามพาณิชยลีสซิ่ง
บง.ทิสโก
อินเตอร ทอป วัน
รวมผูลงทุนไทย (สินทรัพย
หลัก)
ผูลงทุนไทย (สินทรัพยรอง)

รวมผูลงทุนไทยทั้งสิ้น
ผูชนะการประมูล

ผูลงทุนตางชาติ
โกลดแมน ซาคส
ASOI (DELAWARE) L.L.C.
จีอี แคปปตอล
โกลบอล ไทย
เดอะ พาวิลเลียน ฟนด
สตารวูด
รวมผูลงทุนตางชาติ
(สินทรัพยหลัก)
รวมสินทรัพยหลัก
รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
สัดสวนสินเชื่อที่ประมูล
ราคาประมูล
ไดเทียบกับสินทรัพย
เทียบกับเงินตน
ทั้งหมด (%)
คงคาง (%)

ยอดคงคางทาง
บัญชี
(ลานบาท)

ราคาประมูล
(ลานบาท)

197,047.91
64,303.38
12,376.73
12,295.24
3,653.65
2,481.98
2,937.63
1,991.74
1,795.24
296.38
299,179.88

33,706.69
23,176.31
3,189.90
3,266.07
1,535.50
828.63
838.81
1,020.00
540.00
14.90
68,116.81

17.11
36.04
25.77
26.56
42.03
33.39
28.55
51.21
30.08
5.03
22.77

29.08
9.49
1.83
1.82
0.54
0.37
0.43
0.29
0.26
0.04
44.15

77,401.60

35,237.40

45.53

11.42

376,581.48

103,354.21

27.45

55.57

ยอดคงคางทาง
บัญชี
(ลานบาท)

ราคาประมูล
(ลานบาท)

ราคาประมูล
เทียบกับเงินตน
คงคาง (%)

สัดสวนสินเชื่อที่ประมูล
ไดเทียบกับสินทรัพย
ทั้งหมด (%)

115,890.96
92,962.83
43,221.94
34,603.84
12,140.08
2,244.02
301,063.67

22,454.87
20,803.23
21,207.60
13,786.33
2,976.81
680.62
81,909.46

19.38
22.38
49.07
39.84
24.52
30.33
27.21

17.10
13.72
6.38
5.11
1.79
0.33
44.43

600,243.55
677,645.15

150,026.27
185,263.67

24.99
27.34

88.58
100.00
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ที่มา ปรส. (2545: 77)
หมายเหตุ : ขอมูลนี้จัดทําเพื่อการศึกษาคนควาในเบื้องตน ไมสามารถนําไปใชอางอิง
ในทางกฎหมาย
จําแนกผูลงทุนไทยและตางชาติตามสัดสวนการถือหุนในนิติบุคคลผูเขาประมูล
1.
สินทรัพย
2. เปนขอมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2544 ซึ่งไมมีการประมูลสินทรัพยหลักแลว สวน
สินทรัพยรองที่นําออกจําหนายแมจะมีผูลงทุนตางชาติชนะการประมูลจํานวนหนึ่ง แตมีสัดสวน
นอยมากจนไมมีนัยสําคัญ
3. เดอะ พาวิลเลียนฟนด และสตารวูด เปนการรวมทุนระหวางผูลงทุนไทยกับตางประเทศ
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ตารางที่ 9
มูลคาที่ไดจากการขายสินทรัพยและรับชําระหนีใ้ นการดําเนินงานของ ปรส.
เงินตนคงคางทาง
บัญชี
(ลานบาท)
600,243.55

การขายสินทรัพยหลัก
การขายสินทรัพยรอง
77,401.60
(31 ธ.ค. 44)
รวมผลการขาย
677,645.15
สินทรัพย
การรับชําระหนี้ (มี.ค.
70,446.63
41 – ก.พ. 44)
รวมผลการขายและ
748,091.78
ชําระหนี้
สินทรัพยที่เหลือรวม 120,868.05
- สินทรัพยหลัก
101,831.21
- สินทรัพยรอง

ที่มา: ศสปป. (2547)

19,036.84

มูลคาทีข่ ายได
(ลานบาท)

(%)

150,026.27

24.99

35,237.40

45.53

185,263.67

27.34

78,830.32

111.90

264,093.99

35.30

- เปนตัวเลขทางบัญชีที่ยงั ไมไดหักคาเสื่อม
ราคา
- สวนใหญเปนลูกหนีท้ ี่ตองบังคับคดีตามคํา
พิพากษาและลูกหนี้ที่อยูระหวางการดําเนินคดี
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ตารางที่ 10
เปรียบเทียบผลการประมูลขายสินเชื่อดอยคุณภาพของ ปรส. KAMCO และ IBRA
KAMCO (เกาหลีใต)

ปรส. (ไทย)
ประเภทสินทรัพย

Recovery
Rate

ประเภทสินทรัพย

1,363
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สินเชื่อที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้
(ก.ย.41)

648

47

สินเชื่อมีหลักประกัน
(ธ.ค.41)

มูลคาทาง
บัญชี

สินเชื่อเชาซื้อ
(25 มิ.ย.41)
สินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัย
(13 ส.ค.41)
สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 1
(15 ส.ค.41)
สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 2
(19 มี.ค.42)
สินเชื่อรับเหมา
กอสราง
(6 ก.ค.42)
สินเชื่อพาณิชยและ
สินเชื่ออื่น
(11 ส.ค.42)
สินเชื่อพาณิชยและ
สินเชื่ออื่นครั้งที่ 2
(10 พ.ย..42)

สินเชื่อที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้
(พ.ค.42)
สินเชื่อมีหลักประกัน
(มิ.ย.42)
สินเชื่อที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้
(พ.ย.42)

IBRA (อินโดนีเซีย)
Recovery
Rate

ประเภทสินทรัพย

มูลคาทาง
บัญชี

Recovery
Rate

173

12

สินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัย
(มิ.ย.43)

40.9

41

471

36

643

16

867

51

676

21

มูลคาทาง
บัญชี

4,096

24

5,830

18

34

12

3,394

24

สินเชื่อมีหลักประกัน
(ธ.ค.42)

850

43

33

สินเชื่อที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้
(พ.ค.43)

509

44

429

อัตราแลกเปลี่ยน : 1,200 วอน/ดอลลารสหรัฐ, 38 บาท/ดอลลารสหรัฐ, 8,000 รูเปย/ดอลลารสหรัฐ
หมายเหตุ : เปรียบเทียบเฉพาะการจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพดวยวิธีการเปดประมูลขายทั่วไป (International Bidding) ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้ ผูประมูลซื้อจะใหราคา
ตามคุณภาพสินทรัพย การเปรียบเทียบราคาของสินเชื่อของแตละประเทศจึงตองดูดวยวาเปนสินเชื่อประเภทเดียวกันหรือไม (ไมสามารถใชราคาเฉลี่ยรวมทั้งหมดมา
เปรียบเทียบได

ที่มา: ปรส. (2543 : 201)
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ตารางที่ 11
ตารางแสดงสัดสวนของสินเชื่อที่ไมกอ ใหเกิดรายไดตอสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร
พาณิชยและบริษัทเงินทุน ในปลายป 2540 และ 2541
วันที่
31 ธ.ค. 2540
31 ธ.ค. 2541
ที่มา: ปรส. (2542)

ธนาคาร
19.9 %
42 % (พ.ย. 41)

บริษัทเงินทุน
21.25 %
40.88 % (มิ.ย. 41)
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ตารางที่ 12
สถาบันการเงินในความดูแลของปรส. 13 แหงไดถือหุนสามัญ
ของบริษัทหลักทรัพยเอกธํารง
ลําดับ

บริษัท

จํานวนหุน สามัญ

1

บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จํากัด (มหาชน)

25,317,250

2

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอกธนา จํากัด (มหาชน)

3,700,000

3

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยเม็กซ จํากัด (มหาชน)

197,500

4

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนนคร จํากัด (มหาชน)

80,000

5

บริษัทเงินทุน ชาติไพบูลย จํากัด (มหาชน)

31,200

6

บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)

24,000

7

บริษัทเงินทุน ทรัพยธํารง จํากัด (มหาชน)

18,150

8

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย พูลพิพัฒน จํากัด (มหาชน)

17,000

9

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ศรีมิตร จํากัด (มหาชน)

13,000

10

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอเชียธนกิจ จํากัด (มหาชน)

10,250

11

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย คาเธยทรัสต จํากัด (มหาชน)

5,000

12

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เมืองทองทรัสต จํากัด (มหาชน)

2,310

13

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอกสิน จํากัด (มหาชน)

1,790

รวม

29,417,450

ที่มา: ปรส. (2545: 117)
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ตารางที่ 13
ทางเลือกในการดําเนินการกรณีการเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพยเอกธํารง จํากัด
(มหาชน)
ทางเลือก

จํานวน
หุน

ราคาตอ มูลคาหุน (บาท) เหตุผลในการเลือกแนวทาง
หุน (บาท)
ปฏิบตั ิ

262,202,381.25
ทางเลือกที่ 1 29,417,450 8.975
(ราคาตาม
ไมจองซื้อหุน
ทฤษฎีหลัง
เพิ่มทุน
XR)*

ขอดี

ขอเสีย

-

จะเกิดผลจาก
การ Dilution มาก
ที่สุด

77

ทางเลือก

จํานวน
หุน

ราคาตอ มูลคาหุน (บาท) เหตุผลในการเลือกแนวทาง
หุน (บาท)
ปฏิบตั ิ

533,169,187.50
ทางเลือกที่ 2 29,417,450 18.25
(ราคาตาม
ขายหุน
ทฤษฎีกอน
ทั้งหมดกอน
XR

XR)

-

ไมสามารถทําได
เพราะหุนสวน
ใหญติดภาระ
ผูกพันอยูกับ
กองทุนฟนฟูฯไม
สามารถขายได
นอกจากนัน้
จํานวนหุน บล.
เอกธํารงที่ถืออยู
นั้นมีจํานวนมาก
โดยเฉพาะหุนใน
สวนที่ถือครอง
โดยบง.เอกธนกิจ
มีจํานวนกวา 25
ลานหุน หากขาย
ออกทั้งหมดจะ
เปนการทําลาย
สภาพตลาด ซึง่
ในขณะนัน้
จํานวนหุน บล.
เอกธํารงที่ซื้อ
ขายในเดือน
ก.พ. 2541 เฉลี่ย
ประมาณ 4 ลาน
หุนตอวันเทานั้น
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ทางเลือก

จํานวน
หุน

ราคาตอ มูลคาหุน (บาท) เหตุผลในการเลือกแนวทาง
หุน (บาท)
ปฏิบตั ิ

ทางเลือกที่ 3
คือการจอง
หุนบางสวน
เพื่อรักษา
สิทธิตาม
สัดสวนถือ
ครองหุน
ตามเดิม

57,058,833 8.975

จํานวนหุน (ราคาตาม
หลังจาก ทฤษฎีหลัง
XR)
ขาย
บางสวน
และจองซื้อ
หุนเพิ่มทุน

512,103,026.18

กอใหเกิด ผลดีเพราะ
ไมทําลาย
สภาพ
ตลาดและ
สามารถ
รักษา
มูลคาของ
ทรัพยสนิ
เพื่อ
ประโยชน
ของเจาหนี้
ตามมาตรา
7 (2) พ.ร.ก.
ปรส.

* ราคาตามทฤษฎี = ราคาเฉลี่ยของหุน เดิมกับหุน เพิ่มทุน ในกรณีนี้เทากับ [(3x18.25)+(7x5)] /10
= 8.975
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ตารางที่ 14
กลุมสินทรัพยที่ประมูลไดโดยบริษัทโกลดแมน ซาคส เอเชีย ไฟแนนซ จํากัด
กลุม
สินทรัพย
BL-19
BL-20
BL-21
BL-22
รวม/
เฉลี่ย

เงินตนคงคาง
(บาท)
25,410,487,716.00
29,256,229,146.55
27,529,057,600.62
27,472,071,675.00

ราคาที่ประมูลได
5,364,153,956.85
5,886,353,304.29
4,985,512,331.47
5,222,440,825.42

รอย
ละ
21.11
20.12
18.11
19.01

ปรับเขาระบบ
Profit Sharing
5,900,569,352.54
6,474,988,634.72
5,484,063,564.62
5,744,684,907.96

รอย
ละ
23.22
22.13
19.92
20.91

109,667,846,138.17 21,458,460,418.03 19.59 23,604,306,459.84 21.52

ที่มา: ศสปป. (2547: 56)
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ภาคผนวก ก
พระราชกําหนดการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2540
เปนปที่ 52 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไวดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกําหนดนี้เรียกวา "พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540"
มาตรา 2* พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
*[รก.2540/60 ก./1/24 ตุลาคม 2540]
มาตรา 2 ทวิ* พระราชกําหนดนี้เปนกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของบุคคล ซึ่งตราขึ้นโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
*[มาตรา 2 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 3 ในพระราชกําหนดนี้
"องคการ" หมายความวา องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
"สถาบันการเงิน" หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
"กองทุน" หมายความวา กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามกฎหมายวาดวยธนาคาร
แหงประเทศไทย
"บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ" หมายความวา บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ถูกระงับการ
ดําเนินกิจการตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2540 และวันที่ 5
สิงหาคมพ.ศ. 2540 ซึ่งสั่งโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
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"ผูฝากเงิน" หมายความวา ผูฝากเงินทุกประเภทของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ และหมายความรวมถึง
ผูถือตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกเพื่อการกูยืมหรือรับเงินจากประชาชน
"เจาหนี้" หมายความวา เจาหนี้อื่นของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการที่มิใชผูฝากเงินสําหรับหนี้ที่เกิดจาก
การประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทนั้น
"คณะกรรมการองคการ" หมายความวา คณะกรรมการองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
"เลขาธิการ" หมายความวา เลขาธิการองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
หมวด 1
องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
สวนที่ 1
การจัดตั้งและเงินทุน
มาตรา 5 ใหจัดตั้งองคการของรัฐขึ้นเรียกวา "องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน" เรียกโดยยอวา
"ปรส." และใหเปนนิติบุคคล
มาตรา 6 ใหองคการตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร
มาตรา 7 ใหองคการมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ถูกระงับ
การดําเนินกิจการ ตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2540 และวันที่ 5
สิงหาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งสั่งโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ดังตอไปนี้
(1) แกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
(2) ชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
(3) ชําระบัญชีบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการในกรณีที่บริษัทดังกลาวไมอาจดําเนินกิจการตอไปได
มาตรา 8 ใหองคการมีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคขององคการตามมาตรา 7 อํานาจ
เชนวานี้ใหรวมถึง
(1) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซื้อ จัดหา ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชา
ซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืมรับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ ทรัพยสินทั้งใน
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และนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให
(2) มีเงินฝากไวในสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการองคการเห็นวาจําเปนและสมควร
(3) ซื้อ ซื้อลด หรือรับชวงซื้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือรับโอนสิทธิเรียกรอง
(4) กูหรือยืมเงิน ออกตั๋วเงิน หรือตราสารแหงหนี้
(5) ออกพันธบัตร
(6) ใหกูยืมเงินหรือลงทุนในหลักทรัพยของรัฐบาลหรือองคการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
(7) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ
มาตรา 9 ทุนขององคการประกอบดวย
(1) ทุนประเดิมที่รัฐจายใหเปนการอุดหนุน
(2) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(3) เงินและทรัพยสินที่ตกเปนขององคการ
(4) ดอกผลของทรัพยสินขององคการ
มาตรา 10 ใหกําหนดทุนประเดิมขององคการเปนจํานวนหารอยลานบาท และองคการจะไดรับเงินจํานวนนี้
เปนการอุดหนุนจากรัฐบาล
ในแตละงวดการบัญชีหากปรากฏวาองคการมีผลขาดทุน ใหรัฐบาลชวยเหลือทางการเงินแกองคการตามควรแก
กรณี
สวนที่ 2
คณะกรรมการองคการและการดําเนินงาน
มาตรา 11 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน"
ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนกระทรวงการคลัง และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน เปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก
ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
มิใหนํามาตรา 5 (2) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มาตรา 12 ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(1) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(2) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) เปนขาราชการการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(4) เปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
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(5) เปนหรือเคยเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยได
กําหนดไว
มาตรา 13 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยู ใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา 14 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 13 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 15 การประชุมคณะกรรมการองคการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หามมิใหเขารวมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น
มาตรา 16 คณะกรรมการองคการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของ
องคการภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา 7อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(1) กําหนดหลักเกณฑการเสนอและการพิจารณาแผนแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
(2) กําหนดหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนิน
กิจการ
(3) กําหนดวิธีการชําระบัญชีและขายทรัพยสินของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการที่ไมอาจดําเนินกิจการ
ตอไปได
(4) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และคาใชจาย
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(5) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงิน ทรัพยสิน และการบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบและสอบ
บัญชีภายใน
(6) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชกําหนดนี้
ใหคณะกรรมการองคการประกาศหลักเกณฑตาม (1) และ (2) โดยเปดเผย
มาตรา 17 ใหรัฐมนตรีแตงตั้งและถอดถอนเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการตองสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกองคการ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 12
มิใหนํามาตรา 9 (2) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงเลขาธิการ
มาตรา 18 เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการขององคการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่
ขององคการ และตามนโยบายหรือขอบังคับที่คณะกรรมการองคการกําหนด
ในกิจการขององคการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนขององคการ และเพื่อการนี้เลขาธิการ
จะมอบอํานาจใหตัวแทนหรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับที่
คณะกรรมการองคการกําหนด
มาตรา 19 ใหกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 20 เงินขององคการใหนํามาใชจายไดเฉพาะเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ
และเปนคาใชจายในการบริหารงานขององคการตามที่คณะกรรมการองคการกําหนด รวมทั้งคาตอบแทนตาง ๆ
ตามหมวดนี้
หมวด 2
การแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
มาตรา 21 ใหองคการมีหนาที่ดําเนินการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้
มาตรา 22 ใหบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการเสนอแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะตอคณะกรรมการองคการ
เพื่อขอความเห็นชอบ
มาตรา 23 เพื่อประโยชนในการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ การอนุญาต หรือการ
ผอนผัน ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ในเรื่อง
ดังตอไปนี้แลวแตกรณี ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการองคการ
(1) การถือหุนสถาบันการเงินเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด
(2) จํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
สถาบันการเงิน และจํานวนกรรมการเปนบุคคล ผูมีสัญชาติไทยต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
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(3) การซื้อหรือมีหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด
(4) การซื้อหรือมีหุนในสถาบันการเงินอื่น
(5) การแตงตั้งกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงาน หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือทําสัญญาใหบุคคล
อื่นมีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารงานของสถาบันการเงิน
มาตรา 24 ใหคณะกรรมการองคการพิจารณาแผนแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
และใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบโดยไมชักชา
ในการพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบแผนเพื่อการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ให
คณะกรรมการองคการพิจารณาดวยวาบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการจะดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับ
สินทรัพย หนี้สินหรือภาระผูกพันเพียงพอที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการองคการประกาศ
กําหนด และไดแสดงวามีความสามารถและความผูกพันที่จะดํารงอัตราสวนเงินกองทุนดังกลาวภายในชวงเวลา
สามป
ในการใหความเห็นชอบแผนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการองคการจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขใด ๆ ให
บริษัทนั้นตองปฏิบัติดวยก็ได
มาตรา 25 เพื่อประโยชนแกการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ คณะกรรมการ
องคการมีอํานาจสั่งใหบริษัทนั้นลดทุน เพิ่มทุนจัดสรรหุนเพิ่มทุน ปรับปรุงแกไขการบริหารงาน ถอดถอนและตั้ง
กรรมการผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท หรือสั่งใหดําเนินการควบกิจการหรือโอนหรือรับโอน
กิจการทั้งหมดหรือบางสวนกับสถาบันการเงินอื่น หรือสั่งใหโอนสิทธิตามสัญญาและหลักประกัน หรือโอน
ทรัพยสิน หรือสั่งการใด ๆ ที่เกี่ยวของในการแกไขฟนฟูฐานะ โดยจะกําหนดระยะเวลาดําเนินการและกําหนด
เงื่อนไขใดดวยก็ไดทั้งนี้ ใหถือวาคําสั่งของคณะกรรมการองคการดังกลาวเปนมติที่ประชุมผูถือหุน
ในกรณีที่บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตองดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรร มการองคการตามวรรค
หนึ่ง ใหบริษัทนั้นและสถาบันการเงินที่เกี่ยวของไดรับยกเวนการใชบังคับบทบัญญัติดังตอไปนี้ในระหวางเวลา
ตั้งแตคณะกรรมการองคการใหความเห็นชอบแผนแกไ ขฟนฟูฐานะของบริษัทจนถึงวันถึงที่สุดแหงการชําระ
บัญชีองคการตามมาตรา 43
(1) บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับการบังคับใหสถาบันการเงินเปนบริษัท
มหาชนจํากัดและการกําหนดจํานวนขั้นต่ําของทุนจดทะเบียนและทุนซึ่งชําระแลว แลวแตกรณี
(2) มาตรา 237 มาตรา 1117 มาตรา 1220 มาตรา 1222 มาตรา 1224 มาตรา 1225 มาตรา 1226 มาตรา
1240 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(3) มาตรา 50 มาตรา 52 มาตรา 102 ประกอบกับมาตรา 33วรรคสอง มาตรา 137 มาตรา 139 มาตรา 140
มาตรา 141 มาตรา 147และมาตรา 148 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(4) มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผูถือหุน และการระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
(5) มาตรา 94 (2) มาตรา 113 มาตรา 114 และมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
2483 ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับการโอนทรัพยสิน หรือการกระทําใดเกี่ยวกับทรัพยสิน เนื่องในการควบกิจการหรือ

86

การโอนกิจการ
ในกรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตอบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการหรือสถาบ ันการเงินที่เกี่ยวของตาม
วรรคสอง ไมใหนับระยะเวลาที่บริษัทหรือสถาบันการเงินดังกลาวไดรับยกเวนการใชบัง คับบทบัญญัติของ
กฎหมายตามวรรคสองเขาในอายุความใชสิทธิเรียกรอง
มาตรา 26 หามมิใหบุคคลใดฟองบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการและสถาบันการเงินที่เกี่ยวของเปนคดี
ลมละลาย ในระหวางดําเนินการตามแผนเพื่อการแกไขฟนฟูที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการ
มาตรา 27 การโอนสิทธิเรียกรองทั้งหมดหรือบางสวนของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการไปยังสถาบัน
การเงินอื่น ใหกระทําไดโดยไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา 306 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย แตไมกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา 308 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย
มาตรา 28 ใหคณะกรรมการองคการ มีอํานาจสั่งใหกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทที่ถูกระงับการ
ดําเนินกิจการ ผูสอบบัญชีของบริษัทและผูรวบรวมหรือประมวลผลของบริษัทดังกลาวดวยเครื่อง คอมพิวเตอร
หรือดวยเครื่องมืออื่นใด มาใหถอยคําหรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราหรือหลักฐานอัน
เกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของบริษัทนั้น
มาตรา 29 ในกรณีที่คณะกรรมการองคการเห็นวา บริษัทที่ถูกระงับ การดําเนินกิจการซึ่งองคการเขาแกไข
ฟนฟูฐานะ ไดดําเนินการตามแผนเพื่อแกไข ฟนฟูฐานะจนสามารถจะดําเนินกิจการของตนเองตอไปได หรือ
ควบกิจการ หรือ โอนกิจการกับสถาบันการเงินอื่นตามแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะ ใหคณะกรรมการองคการ
รายงานรัฐมนตรีทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการองคการเห็นวา บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการสามารถจะดําเนินกิจการของตน
ตอไปได ถารัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาควรอนุญาตใหบริษัทดังก ลาวดําเนิน
กิจการตอไปได ใหมีคําสั่งอนุญาตใหบริษัทนั้นดําเนินกิจการได
เมื่อบริษัทตามวรรคหนึ่งเปดดําเนินกิจการตามปกติแลว หรือควบกิจการ หรือโอนกิจการกับสถาบันการเงิน
อื่นแลว อํานาจหนาที่ขององคการเปนอันสิ้นสุดลง
มาตรา 30 ในกรณีที่คณะกรรมการองคการเห็นวา บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการใดไมอาจแกไขหรือ
ฟนฟูฐานะ หรือการดําเนินงานได ใหรายงานรัฐมนตรีทราบ และใหคณะกรรมการองคการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการ ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคนมีอํานาจเขาดําเนินการ
แทนบริษัทนั้นไดทุกประการ และทําการชําระบัญชีบริษัท กับใหประธานกรรมการเปนผูแทนของบริษัทนั้นโดยให
ถือวาเปนมติที่ประชุมผูถือหุน
เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการแจงเปนหนังสือใหบริษัทนั้นทราบ และให
กรรมการของบริษัทนั้นพนจากตําแหนงทั้งคณะ โดยใหถือวาเปนมติที่ประชุมผูถือหุน และใหปดประกาศการ
แตงตั้งคณะกรรมการไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานของบริษัทนั้น กับทั้งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใน
หนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ
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ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยาง
หนึ่ง แทนบริษัทนั้นหรือคณะกรรมการได
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง การใดที่บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยวาดวยบริษัทจํากัด หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดอํานาจและหนาที่ใหเปนของที่
ประชุมใหญ ใหเปนอํานาจและหนาที่ของรัฐมนตรี
การขายทรัพยสินเพื่อชําระบัญชีของบริษัทนั้นใหเปดประมูลโดยเปดเผย หรือแขงขันราคาตามวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด และใหองคการไดรับคาธรรมเนียมในอัตรารอยละหนึ่งของราคาที่ขายได
การชําระบัญชีของบริษัท ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูชําระบัญชี และการใดที่เปนอํานาจและหนาที่
ของที่ประชุมใหญ ใหเปนอํานาจและหนาที่ของรัฐมนตรี
มาตรา 30 ทวิ* ในการขายทรัพยสินเพื่อชําระบัญชีบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามมาตรา 30 ให
องคการดําเนินการประกาศรายการพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรของทรัพยสินที่จะขาย วัน เวลา และ
สถานที่ที่จะขายทรัพยสินนั้นลวงหนากอนกําหนดวันขายไมนอยกวาสิบหาวัน โดยปดประกาศรายการและ
รายละเอียดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานขององคการ โฆษณาในระบบเครือขายคอมพิวเตอร และโฆษณาใน
หนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามวัน
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนการบอกกลาวการโอนทรัพยสินแกลูกหนี้ บุคคลภายนอกที่ไดใหประกัน
หนี้เดิม และบุคคลซึ่งมีสวนไดเสียในทรัพยสินที่จะขาย ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีขอตอสูเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะ
ขายนั้น ใหยื่นคําคานโดยชี้แจงเหตุผลและหลักฐานที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการตามมาตรา 30 กอนกําหนดวัน
ขายทรัพยสินไมนอยกวาสามวันทําการ หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว มิไดยื่นคําคัดคานการขาย
ทรัพยสินนั้น ใหถือวาลูกหนี้บุคคลภายนอกที่ไดใหประกันหนี้เดิมและบุคคลซึ่งมีสวนไดเ สียในทรัพยสินที่จะขาย
ไดใหความยินยอมกับการโอนทรัพยสินที่จะขายนั้นแลว
เมื่อคณะกรรมการตามมาตรา 30 ไดรับคําคัดคานตามวรรคสองแลว ใหจัดทําความเห็นพรอมดวยเหตุผล
เสนอใหคณะกรรมการองคการพิจารณาวินิจฉัยถ าคณะกรรมการองคการเห็นวาคําคัดคานมีเหตุอันสมควรก็ให
ยุติการขายทรัพยสิน นั้นไวกอนจนกวาจะมีการพิสูจนสิทธิในทรัพยสินนั้นเสร็จสิ้น ถาเห็นวาไมมีเหตุอันสมควรก็
ใหยกคําคัดคานพรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทรา บและดําเนินการขายทรัพยสินนั้นตอไปแตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ
ผูเสียหายเพราะการนั้นที่จะใชสิทธิเรียกรองตามมาตรา 30 จัตวา
*[มาตรา 30 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 30 ตรี* ในกรณีที่มีการโอนทรัพยสินที่ไดตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา 30 ทวิ แลว
(1) สิทธิของผูซื้อทรัพยสินโดยทุจริตไมเสียไป ถึงแมภายหลังจะพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นมิใชของบริษัทที่ถูก
ระงับการดําเนินการตามมาตรา 30
(2) หามมิใหลูกหนี้หรือบุคคลใดขอหักกลบลบหนี้ที่มีอยูกับบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการกับทรัพยสินที่
ขายนั้น
(3) ผูซื้อทรัพยมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยตามวิธีการและตามอัตราในสัญญาเดิม
*[มาตรา 30 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]

88

มาตรา 30 จัตวา* การเพิกถอนการโอนทรัพยสินที่ไดขายตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา 30 ทวิ จะกระทํา
มิได
ผูเสียหายจากการขายทรัพยสินซึ่งคณะกรรมการองคการไดยกคําคัดคานตามมาตรา 30 ทวิ วรรคสาม มีสิทธิ
เรียกรองใหชดใชคาเสียหายจากรายไดทั้งปวงที่ไดจากการขายทรัพยสินของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
นั้นได
การเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตามวรรคสอง ใหผูเสียหายยื่นคําขอตอองคการภายในกําหนดระยะเวลาสอง
เดือน นับแตวันที่ไดมีการขายทรัพยสินนั้น หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวมิไดยื่นคําขอใหชดใช
คาเสียหาย ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย
หลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอตามวรรคสาม ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการองคการ
กําหนด ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาคําขอ ใหมีสิทธิเสนอคดีตอศาลไดภายในกําหนด
ระยะเวลาสามเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณา
*[มาตรา 30 จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541]
มาตรา 31 เมื่องคการประสงคจะ ขอทราบกิจการของสถาบันการเงิน เพื่อปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ ให
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผย
กิ จการของสถาบันการเงินดังกลาวใหแกองคการได และมิใหนํามาตรา 46 สัตต แหงพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 แลวแตกรณีมาใชบังคับ
มาตรา 32 ในการดําเนินการเพื่อแ กไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการใด องคการจะขอให
กองทุนเขาถือหุนของบริษัทนั้นไดเฉพาะเพื่อเปนการรักษาเสถียรภาพของระบบการชําระเงิน และบริษัทนั้นไดตัด
สวนสูญเสียของกิจการออกจากบัญชีโดยการลดทุนแลว และไมสามารถจําหนายหุนไดภายในเวลาอันควรเพื่อ
ประโยชนในการแกไขฟนฟูฐานะ องคการจะขอใหกองทุนเขาถือหุนของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการได
เฉพาะในกรณีตอไปนี้
(1) บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการไดรับรูผลขาดทุนและไดปฏิบัติเกี่ยวกับการกันสํารองตามที่องคการ
กําหนด
(2) สวนไดเสียของผูถือหุนของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ณ วันที่องคการเขาดําเนินการเพื่อแกไข
ฟนฟูฐานะไดลดลงจนถึงจุดต่ําสุดเทาที่จะทําไดตามกฎหมาย
(3) กรณีที่ผูถือหุนเขาซื้อหุนของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการผูถือหุนไมวาลําพังหรือรวมกัน จะถือหุน
เกินกวาจํานวนที่องคการกําหนดวาสามารถครอบงําการจัดการบริษัทไมได
(4) กองทุนจะเขาถือหุนไดเพียงไมเกินกวาการเขาถือหุนของผูถือหุนรายอื่น
มาตรา 33 ในกรณีที่กองทุนจะตองเขาไปชวยเหลือทางการเงินในบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ตามที่
คณะกรรมการองคการรองขอและไดรับความเสียหาย ใหรัฐบาลชวยเหลือทางการเงินแกกองทุนตามควรแกกรณี
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หมวด 3
การสอบและตรวจบัญชี
มาตรา 34 ใหองคการวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกตองและจัดใหมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน
มาตรา 35 ใหองคการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนทุกงวดหกเดือน
มาตรา 36 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลอื่น ตามแตจะเห็นสมควรเปน
ผูสอบบัญชีขององคการ ทําการตรวจสอบบัญชีรวมทั้งการเงินทุกประเภททุกหกเดือน
มาตรา 37 ใหองคการรายงานกิจการ งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน ซึ่งผูสอบบัญชีตามมาตรา 36 ไดรับรอง
แลวตอรัฐมนตรีภายในสามเดือน นับแตวันสิ้นงวดการบัญชีเพื่อรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ และใหรัฐมนตรี
ประกาศรายงานงบดุลและบัญชีดังกลาวโดยเปดเผย
มาตรา 38 ในกรณีที่องคการขอให กระทรวงการคลังค้ําประกันเงินกูที่องคการกูยืมเงินจากแหลงใหกูยืมใน
หรือนอกราชอาณาจักร ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกันเงินกูนั้นได แตจํานวนเงินกูที่จะค้ําประกันเมื่อ
รวมกับตนเงินกูที่การค้ําประกันของกระทรวงการคลัง ยังคางอยูตองไมเกินสิบสองเทาของเงินกองทุนของ
องคการเมื่อคํานวณเปนเงินตราไทย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการค้ําประกันตามอํานาจที่มีอยูในกฎหมายใด
การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยเพื่อทราบยอดรวมของเงินกูตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวในวันทําสัญญา
หมวด 4
บทกําหนดโทษ
มาตรา 39 ผูใดลวงรูกิจการของสถาบันการเงินใดเนื่องจากการปฏิบัตติ ามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดในพระ
ราชกําหนดนี้ อันเปนกิจการที่ตามปกติพึงสงวนไวไมเปดเผย แลวนําไปเปดเผยแกบุคคลอื่นตองระวางโทษ
จําคุก ไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับแกการเปดเผยในกรณี ดังตอไปนี้
(1) การเปดเผยตามหนาที่
(2) การเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(3) การเปดเผยเพื่อประโยชนแกการแกไขฟนฟูฐานะของบริษทั ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
(4) การเปดเผยเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสถาบันการเงินนั้นเปนลายลักษณอักษร
มาตรา 40 บุคคลใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการองคการตามมาตรา 28 ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะปฏิบัติไดถูกตอง
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หมวด 5
การยุบเลิกองคการ
มาตรา 41 เมื่อองคการไดดําเนินการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาที่เสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการองคการรายงานรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิกองคการ
ตอไป
มาตรา 42 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบเลิกองคการแลว ใหดําเนินการชําระบัญชีโดยใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
บุคคล ขึ้นคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการผูชําระบัญชีขององคการ
การชําระบัญชีองคการใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีบริษัท
จํากัดมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 43 เมื่อคณะกรรมการผูชําระบัญชีไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการผูชําระ
บัญชีรายงานการชําระบัญชีตอรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ แลวประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตอไปและใหถือวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชีและวันยุบเลิก
องคการ
บรรดาทรัพยสินขององคการที่ยังคงเหลืออยูใหจัดโอนใหแกกระทรวงการคลังภายหลังวันถึงที่สุดแหงการชําระ
บัญชี
ใหคณะกรรมการผูชําระบัญชีมอบสมุด บัญชี และเอกสารทั้งหมดขององคการใหแกกระทรวงการคลังภายใน
สิบสี่วัน นับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชีและใหกระทรวงการคลังรักษาไวสิบปนับแตวันดังกลาว
สมุด บัญชี และเอกสารตามวรรคสามใหเปดเผยแกผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตองเรียกคาธรรมเนียม
บทเฉพาะกาล
มาตรา 44 บรรดาหลักเกณฑและเงื่อนไ ขที่รัฐมนตรี ธนาคารแหงประเทศไทย หรือคณะกรรมการกํากับ
การควบหรือโอนกิจการ ของสถาบันการเงินซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งของกระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับบริษัทที่
ถูกระงับการดําเนินกิจการยังคงใชไดตอไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
*หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนจะตองแกไข
ปญหาระบบสถาบันการเงิน และฟนฟูสถานะการดําเนินการของสถาบันการเงินบางแหงที่ประสบปญหา ไม
สามารถดําเนินกิจการไปไดตามปกติ และคุมครองผูฝาก เงินและเจาหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อเรียกความ
เชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินกลับคืนมา สมควรกําหนดมาตรการในลักษณะของการ แกไขปญหาสถาบัน
การเงินอยางเปนระบบตามแนวทางสากล และจัดตั้งองคการของรัฐขึ้นเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการดําเนิน
มาตรการ ดังกลาว เพื่อแกไขฟนฟูฐานะของสถาบันการเงิน ตลอดจนชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของ
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สถาบันการเงิน และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดในอันที่จะรักษาความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปน ตองตราพระราชกําหนดนี้
พระราชกําหนดการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
มาตรา 5 นับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ดอกเบี้ยหรือเงินคาปวยการอื่นแทนดอกเบี้ยอันเกิด
จากหนี้ที่บริษัทที่ถูกระ งับการดําเนิน กิจการตาม มาตรา 30 ไดกอขึ้น มิใหถือวาเปนหนี้ที่จะขอชําระได
*หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในขณะนี้มีความจําเปนตอง
แก ไขปญ หาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศอยางรวดเร็วและจํา เปนตองเรง รัดใหมีการระดมเงิน ทุน เพื่อ
เสริมสรางสภาพคลองใหเกิดการหมุนเวียนทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผานมาไดมีการตรากฎหมายวา
ดวยการปฏิรูประบบ สถาบันการเงินขึ้นเพื่อดําเนินการแกไขฟนฟูฐานะของสถาบันการเงินที่ถูกระงั บการดําเนิน
กิจการ โดยใหสถาบันการเงินเหลานั้น จัดทําแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะในการดําเนินการใหมั่นคงตอไป และ
สําหรับสถาบันการเงินที่ไมอาจดําเนินการตอไปได ใหองคการ ปฏิรูประบบสถาบันการเงินเขาควบคุมเพื่อชําระ
บัญชีตอไป ซึ่งในการชําระบัญชีจําเปนตองขายทรัพยสินของสถาบันการเงินนั้น ฉะนั้น เพื่อมิใหเปนอุปสรรคใน
การดําเนินการจําเปนตองมีมาตรการเปนพิเศษผอนคลายจากกรณีปกติทั่วไปเพื่อใหองคการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงินสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคของกฎหมายใหแลวเสร็จไดโดยเร็ว เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูซื้อ
ทรัพยสินอันเปนสวนหนึ่ง ของการแกไขปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากมาตรการดังกลาวไมอาจกระทําได
โดยเร็วจะสงผลกระทบตอแผนการระดมเงิน ทุนเพื่อ เสริมสรางสภาพคลองทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดในการ ที่จะรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้
[รก.2541/29ก./1/22 พฤษภาคม 2541]
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ภาคผนวก ข
การวาจางทีป่ รึกษาภายนอกของ ปรส.
การวาจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ ปรส. แบง
ออกเปน 3 ประเภท ตามแหลงของเงินที่ใชในการวาจางที่ปรึกษา ดังนี้
1. ใชเงินกูข อง The International Bank for Reconstruction and Development
(“IBRD”) ภายใตโครงการชือ่ Financial Sector Implementation Assistance Project: Loan
no.4233 – TH ที่ใหกูแกกระทรวงการคลังเพื่อใชในหนวยงานของรัฐที่ทาํ หนาที่กาํ กับดูแลและ
ชวยเหลือสถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย องคการเพือ่ การปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน และบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน เปนตน
ปรส. ไดใชเงินกูจาก IBRO ในการวาจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อการดําเนินงานของ ปรส.
ในชวงเริ่มตน เพื่อวางกรอบในการบริหาร จัดการ และควบคุม สถาบันการเงินที่ถกู ระงับการ
ดําเนินกิจการ ตลอดจนการวางโครงสรางและขั้นตอนการจําหนายสินทรัพยหลัก เนือ่ งจากงาน
ดังกลาวตองการความเรงดวนและความชวยเหลือจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณในการ
แกไขปญหาวิกฤตสถาบันการเงินโดยตรง ซึง่ สามารถแบงลักษณะงานเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้
ลักษณะงานของที่ปรึกษาซึ่งใชเงินกูจาก IBRD
ประเภทของงาน
1.1 งานประเมินแผนการฟน ฟูของสถาบันการเงิน 58

แหง
1.2 งานสนับสนุนการบริหารงานของ ปรส.
1.3 งานจําหนายสินทรัพยหลัก
1.4 งานควบคุมดูแลสถาบันการเงิน 56 แหง
1.5 งานที่ปรึกษากฎมายทั่วไป
1.6 งานประชาสัมพันธ
1.7 งานชําระบัญชีและประสานงานเจาหนี้
รวม

จํานวนสัญญา

มูลคาที่ปรึกษา
(เหรียญสหรัฐ)

21

779,186

5

878,254

6

1,654,158

2

1,157,790

4

1,224,030

2

191,080

2

396,615

42

6,281,113
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2. การวาจางที่ปรึกษาโดยใชเงินรายไดของ ปรส.
เปนการวาจางบริษัทที่ปรึกษาสําหรับงานตาง ๆ ที่เกีย่ วกับการจําหนายสินทรัพยรอง และงานที่
เกี่ยวของกับการจําหนายสินทรัพยหลัก โดยแบงตามประเภทของงานใหคําปรึกษา ดังนี้
จํานวนสัญญา มูลคาที่ปรึกษา
ประเภทของงาน
(บาท)
5
43,804,138
2.1 งานที่ปรึกษาเพื่อการจําหนายสินทรัพยหลัก
1
11,442,813
2.2 งานสนับสนุนงานทัว่ ไปของ ปรส.
1
10,120,764
2.3 งานประสานงานเจาหนี้
10
5,428,136
2.4 งานตรวจสอบและจัดทําราคาประเมินสินทรัพยรอง
8
5,897,800
2.5 งานประชาสัมพันธ
1
900,000
2.6 งานที่ปรึกษากฎหมายเพื่อการจําหนายสินทรัพยรอง
26
77,593,651
รวม
3. การวาจางที่ปรึกษาโดยใชเงินของสถาบันการเงิน 56 แหง
เปนการวาจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เกีย่ วของโดยตรงกับสถาบันการเงิน
โดยสถาบันการเงินจะเปนผูจ ายคาจางที่ปรึกษาตามที่เกิดขึ้นจริงของแตละสถาบันการเงินนัน้ ๆ
หรือจายคาจางตามการจัดสรรที่ใชราคาชนะการประมูล (Binding Bid Price) เปนเกณฑ โดยการ
วาจางจะแบงตามประเภทของงานใหคําปรึกษา (ดูรายชือ่ บริษัทที่ปรึกษาไดที่ภาคผนวก ง) ดังนี้
ประเภทของงาน
จํานวนสัญญา มูลคาที่ปรึกษา (บาท)
3.1 งานผูจัดการเฉพาะกิจ (Special Manager)

1 สัญญา

40,615,677

3.2 งานที่ปรึกษาเฉพาะกิจ (Special Advisor)

9 สัญญา

958,522,690

3.3 งานที่ปรึกษาวาณิชธนกิจ

2 สัญญา

259,527,241

3.4 งานที่ปรึกษากฎหมายเพื่อการจําหนายสินทรัพย

3 สัญญา

34,364,979

3 สัญญา

15,688,128

8 สัญญา

6,798,870

1 สัญญา

62,193,481

1 สัญญา

3,220,000

หลัก
3.5 งานคํานวณเงินตนของสินเชื่อเชาซื้อและที่อยู
อาศัย
และตรวจสอบรับรองขอมูลสินเชื่อพาณิชย
3.6 งานตรวจสอบและจัดทําราคาประเมินสินทรัพยรอง
3.7 งานตรวจสอบและรับรองขอมูลสินเชื่อธุรกิจ
3.8 งานขายทอดตลาดสินทรัพยรอง
รวม
ที่มา: ปรส. (2545)

1,380,931,066
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ภาคผนวก ค
หนวยงานบริหารงานภายใน ปรส.
สํานักเลขาธิการ
แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ

แผนกการประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
แผนกงานเลขานุการ

ทําหนาทีเ่ ผยแพรขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ของ ปรส. และผลกระทบทีม่ ีตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธกับ
สื่อมวลชนเพือ่ สรางความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ ปรส. ใหกับสาธารณชนทัว่ ไป
ทําหนาทีป่ ระสานงานและจัดเตรียมวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ปรส.
ทําหนาทีป่ ระสานงานระหวาง ปรส. กับ
หนวยงานตาง ๆ

สํานักวิจยั และขอมูล
แผนกวิจยั และขอมูล

แผนกจดหมายเหตุ

มีหนาที่สนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับบทบาทและการ
ดําเนินงานของ ปรส. รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ
อื่น ๆ เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและการ
ประชาสัมพันธ ตลอดจนรับผิดชอบจัดทํา
สิ่งพิมพเผยแพรเรื่องบทบาทและขั้นตอนการ
ดําเนินงานของ ปรส. ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ
สําหรับการอางอิงและศึกษาในอนาคต
มีหนาที่รับผิดชอบโครงการจัดเก็บเอกสาร
ทั้งหมดทีเ่ กิดจากกระบวนการทํางานของ ปรส.
อยางละเอียดและเปนระบบ เพื่อสงมอบใหแก
กระทรวงการคลังหลังจากยุบเลิกองคกร
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ฝายบริหารงานภายใน
แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกจัดหาและดูแลสัญญาจาง

แผนกธุรการสํานักงาน

แผนกบัญชีและการเงิน

สํานักจัดการสินทรัพย
แผนกฐานขอมูลสินทรัพย

แผนกขอสนเทศการจําหนายสินทรัพย
แผนกสื่อสารและการตลาด

แผนกตรวจสอบคุณสมบัติผูประมูล

มีหนาที่สรรหาบุคลากร และรับผิดชอบดูแลดาน
การฝกอบรม คาตอบแทน และสวัสดิการของ
พนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบตาง ๆ ขององคการฯ
รับผิดชอบจัดหาจัดจางที่ปรึกษาที่จําเปนตองาน
ของ ปรส. และสถาบันการเงินที่อยูในความดูแล
ของ ปรส. รวมถึงจัดหาทรัพยากรและอุปกรณที่
จําเปนเพื่อใหสามารถดําเนินงานตามโครงการที่
วางไว
มีหนาที่จัดหาอุปกรณและเครื่องมือสํานักงาน
ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือและสาธารณูปโภค
รวมถึงงานบริการทัว่ ไป
มีหนาที่จัดทํางบรายรับรายจาย รายงานการเงิน
ประจําเดือน ตลอดจนตรวจสอบและควบคุม
รายจายใหเปนไปตามงบประมาณ ขอบังคับ
และหลักเกณฑของ ปรส. นอกจากนี้ยงั มีหนาที่
ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร
ของ ปรส. รวมทั้งจัดทํารายงานประจําวัน
ทางดานสถานะการเงินและเงินลงทุนของ ปรส.
ทําหนาที่ออกแบบและจัดทําฐานขอมูลเพือ่
กําหนดยุทธศาสตรการขาย และเพื่อเปนขอมูล
สําหรับผูเขาประมูลในการตรวจสอบสภาพ
ทรัพยสนิ
มีหนาที่จัดทําขอสนเทศการของจําหนาย
สินทรัพย (Sales Information Memorandum : SIM)
ทําหนาที่สง ผานขอมูลตาง ๆ ของ ปรส. ไปยัง
ผูสนใจเขารวมประมูล เจาหนี้ และ
บุคคลภายนอก
ทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูประมูล
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แผนกศูนยขอมูล

ทําหนาทีพ่ ัฒนาระบบการจัดการแฟมขอมูล
สินเชื่อและหลักประกัน เพื่อรองรับผูที่สนใจเขา
รวมประมูลทีเ่ ขามาตรวจสอบขอมูล
แผนกประเมินราคาสินทรัพย
ทําหนาทีพ่ ัฒนาแบบวิเคราะหเพื่อกําหนดราคา
อางอิงสําหรับกลุมสินทรัพยที่นาํ ออกมาประมูล
ขาย
แผนกประเมินผลการประมูล
ทําหนาทีพ่ ัฒนาหลักเกณฑและแบบวิเคราะห
ประกอบการตัดสินใจเลือกผูช นะการประมูล
แผนกประเมินคําขอกรณีพิเศษ
ทําหนาที่ออกแบบและพัฒนาหลักเกณฑ รวมทั้ง
ขั้นตอนดําเนินงานเกี่ยวกับการยืน่ คําขอประมูล
สินทรัพยกรณีพิเศษ (Unsolicited Bid)
แผนกนิตกิ รรมสัญญาและสงมอบ
ทําหนาที่ติดตอผูชนะการประมูลเพื่อทําสัญญา
และปดการขาย
แผนกเอกสารการประมูล
ทําหนาทีเ่ ก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประมูล
เพื่อเปนขอมูลสําหรับระบบตรวจสอบภายใน
และเปนขอมูลเพื่อเตรียมการขายสินทรัพยตอไป
หมายเหตุ: ปลายป 2542 ปรส. ไดยุบเลิกแผนกที่ไดดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว คือ แผนก
ขอสนเทศการจําหนายสินทรัพย แผนกสือ่ สารและการตลาด แผนกตรวจสอบคุณสมบัติของผู
ประมูล แผนกประเมินราคาสินทรัพย แผนกประเมินผลการประมูล แผนกประเมินคําขอกรณี
พิเศษ และแผนกเอกสารการประมูล และไดโอนยายแผนกฐานขอมูลสินทรัพยไปสังกัดในฝาย
บริหารสารสนเทศสินทรัพยและเทคโนโลยี สวนแผนกอื่น ๆ ที่เหลือไดโอนไปรวมกับ สํานักบริหาร
เงิน โดยเปลีย่ นชื่อเปน สํานักจัดการสินทรัพยและบริหารเงิน ซึ่งประกอบดวย แผนกศูนยขอมูล
แผนกนิตกิ รรมสัญญาและสงมอบ และแผนกบริหารเงิน ตอมาในเดือนมกราคม 2545 ไดยุบ
สํานักจัดการสินทรัพยและบริหารเงิน และโอนยายแผนกศูนยขอมูลไปรวมอยูในแผนกนิติกรรม
สัญญา และสงมอบ และอยูภ ายใตความรับผิดชอบของฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและ
กฎหมาย สวนแผนกบริหารเงินใหยุบไป และโอนงานที่เหลือไปเปนหนาที่รับผิดชอบของแผนก
บัญชีและการเงิน
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สํานักบริหารเงิน
มีหนาที่บริหารกิจกรรมที่เกีย่ วของกับกระแสเงินสดและการลงทุน โดยไดพัฒนาระบบกระแสเงิน
สดของสถาบันการเงินที่ถกู ระงับการดําเนินกิจการ เพือ่ นําเงินสดที่เหลือของสถาบันการเงิน
เหลานั้น และเงินจากการขายสินทรัพยไปลงทุนและดูแลใหสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของ
ปรส.
หมายเหตุ: ยุบรวมกับสํานักจัดการสินทรัพยในชวงปลายป 2542 เพื่อความสะดวกในการบริหาร
จัดการ
สํานักผูตรวจการ
แผนกกํากับและวิเคราะหสถาบันการเงิน

ดูแลกํากับการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินที
อยูในความดูแลของ ปรส. ใหเปนไปตาม
แผนงานและนโยบายของ ปรส. อยางถูกตอง
ตามกฎหมาย สนับสนุนและประสานงานกับ
ประธานกรรมการตามมาตรา 30 และ
ประสานงานการปรับโครงสรางของลูกหนี้
สถาบันการเงินที่อยูในความดูแลของ ปรส.
(กรณีเปนเจาหนี้รวมกับสถาบันการเงินอืน่ ทีย่ ัง
เปดดําเนินการอยู)
แผนกประสานงานดานการจําหนายทรัพยสินที่ สนับสนุนงานดานการจําหนายสินทรัพยหลัก
ไมใชสินทรัพยหลักและจัดการทรัพยสนิ ที่เหลือ และดําเนินงานดานการจําหนายสินทรัพยที่มิใช
สินทรัพยหลัก
แผนกลดขนาดสถาบันการเงิน
ดูแลกํากับการลดขนาดสถาบันการเงินเพื่อการ
ประหยัดรายจายในการดําเนินงานของสถาบัน
การเงินที่อยูในความดูแลของ ปรส. และเพื่อหา
ประโยชนจากพื้นที่สํานักงานสวนที่เหลือตอไป
แผนกกํากับการชําระบัญชี
เตรียมแผนงานแลดําเนินการจัดเตรียมความ
พรอมของขอมูลในการนําสถาบันการเงินเขาสู
กระบวนการลมละลาย
แผนกธุรการและขอมูลจัดเก็บ
รับเรื่องรองเรียนและใหคาํ แนะนําแกลูกคาของ
สถาบันการเงินในความดูแลของ ปรส. และ
จัดเตรียมขอมูลตาง ๆ
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ฝายตรวจสอบเจาหนี้และจัดสรรเงินคืน
แผนกประสานงานหนายงานราชการและเจาหนี้ ประสานงานหนวยงานที่เกีย่ วของตาง ๆ ทัง้
ภายใน ปรส. สถาบันการเงินทีอยูในความดูแล
ของ ปรส. คณะกรรมการตามมาตรา 30 และ
หนวยงานราชการและหนวยงานของรัฐอื่น ๆ
เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กรมบังคับคดี
สํานักงานอัยการ ธนาคารแหงประเทศไทย เปน
ตน นอกจากนัน้ ยังตองติดตอสื่อสารทําความ
เขาใจกับเจาหนี้ในเรื่องตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับการ
ดําเนินงานของ ปรส.
แผนกฐานขอมูลเจาหนี้
จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับเจาหนี้ทงั้ หมดเพื่อ
รองรับการตรวจสอบวินิจฉัยหนี้ ตลอดจนทําการ
พัฒนาโปรแกรมการจัดสรรเงินคืนแกเจาหนี้
ระบบรายงานขอมูล และระบบรักษาความ
ปลอดภัยของฐานขอมูล
แผนกตรวจสอบเจาหนี้
ตรวจสอบและนําเสนอรายงานการตรวจสอบ
เจาหนี้ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการวินจิ ฉัยหนี้
และจัดสรรเงินคืน และตรวจสอบการปรับปรุง
ยอดหนี้ ในการตัดยอดหนี้ครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อให
ไดยอดหนี้และผลการวินิจฉัยหนี้ในที่สุด
แผนกจัดสรรเงินและชําระเงินคืน
ดูแลและประสานงานการจัดสรรเงินคืนเจาหนี้ให
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามแนวทาง
ของ ปรส.
ฝายบริหารสารสนเทศสินทรัพยและเทคโนโลยี
แผนกบริการสารสนเทศสินทรัพย
จัดเตรียมเอกสารขอมูลเพื่อเผยแพรเกี่ยวกับการ
จําหนายสินทรัพยหลัก รวมถึงการพัฒนาและ
ดูแลเว็บไซตของ ปรส.
แผนกฐานขอมูลสินทรัพย
จัดทําขอมูล Database สําหรับการจําหนาย
สินทรัพยหลัก โดยการออกแบบระบบฐานขอมูล

99

แผนกเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร

ดําเนินการติดตั้งเครื่องและระบบคอมพิวเตอร
ภายในองคกร พรอมทั้งจัดใหมีโปรแกรมและ
ระบบสื่อสารอื่นที่จาํ เปนแกการใชงาน รวมทั้ง
ดูแลเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
ไฟฟา และระบบโทรศัพทวงจรปด

ฝายกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านและกฎหมาย
แผนกพิจารณาธุรกรรม
มีหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยของสถาบัน
การเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ 56 แหง
พิจารณาตรวจสอบการขอนุญาตทําธุรกรรมและ
ใหคําแนะนําสถาบันการเงิน รวมถึงลูกหนี้ ผูฝาก
เงิน และเจาหนี้
แผนกกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบ มีหนาที่ตรวจสอบสถาบันการเงินทีถ่ ูกระงับการ
ดําเนินกิจการ เพื่อใหคําแนใจวาสถาบันการเงิน
ดังกลาวดําเนินการตามกฎหมายและมาตรฐาน
ตาง ๆ ที ปรส. กําหนดไว ตลอดจนทําหนาที่
ตรวจสอบการดําเนินงานภายใน ปรส.
แผนกกฎหมาย
มีหนาที่ใหคําแนะนําเกีย่ วกับกฎหมาย และ
ขั้นตอนการทรัพยสนิ เพื่อชําระบัญชีเพื่อปด
กิจการ
ที่มา: ปรส. (2545)
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รายชื่อบริษทั ที่ปรึกษาของปรส.
งานผูจัดการเฉพาะกิจและที่ปรึกษาเฉพาะกิจ งานประเมินแผนการฟน ฟูของบริษัทเงินทุน
56 แหง
1. McKinsey & Company, Inc.
1. บริษัท สินบัวหลวง คอนชัลแตนซี่ จํากัด
2. Arthur Andersen
2. บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
3. บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด
3. บริษัท บีดีโอ ริชฟลด จํากัด
4. บริษัท สํานักงาน พีทมารวิค สุธี จํากัด
4. บริษัท คูเปอรส ไลแบรนด จํากัด
5. บริษัท บีดีโอ ริชฟลด จํากัด
5. บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
6. บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด
6. หางหุน สวนสามัญ สํานักงาน ปติเสวี เอ็ม
เอส
7. บริษัท ดีไอเอ เอส แอนด พี จํากัด
7. บริษัท สํานักงาน พีทมารวิค สุธี จํากัด
8. บริษัท ไพรัชวอเตอรเฮาส จํากัด
8. บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ คอนซัลติง้
จํากัด
9. บริษัท สํานักงาน เอ็ม เอ เอส จํากัด
9. บริษัท สํานักงานเอสจีวี ณ ถลาง จํากัด
10. บริษัท บัญชีกจิ จํากัด
10. บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ คอนซัลติง้
จํากัด
งานที่ปรึกษาวาณิชธนกิจ และจําหนาย
งานที่ปรึกษากฎหมาย
สินทรัพยหลัก
1. บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย แชนดเลอร และ
1. บริษัท เลหแมน บราเดอรส (ประเทศไทย)
ทองเอก จํากัด
จํากัด
2. Arthur Andersen

2. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

3. Eusticon AB

3. บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด

4. บริษัท ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด

4. สํานักงานกฎหมาย ติลลิกี แอนด กิบบิน้ ส

5. บริษัท สํานักงานเอสจีวี ณ ถลาง จํากัด

5. บริษัท สํานักงานกฎหมายอัมพร อนุพร

และเพื่อน จํากัด
6. บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด

งานตรวจสอบและรับรองขอมูลสินเชือ่
งานชําระบัญชีและประสานงานเจาหนี้
1. Arthur Andersen
1. บริษัท ไพรัชวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอ
เอส จํากัด
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2. บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด

งานควบคุมดูแลบริษัทเงินทุน 56 แหง และ
สนับสนุนการบริหารงานของ ปรส.
1. Arthur Andersen

งานประชาสัมพันธ
1. บริษัท เพรสโก แซนดวิค (ประเทศไทย)

จํากัด
2. บริษัท นิโอ ทารเก็ต จํากัด
งานตรวจสอบและจัดทําราคาประเมินสินทรัพยรอง และขายทอดตลาดสินทรัพยรอง
1. บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด
1. บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอพ
แฟรส จํากัด
2. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แหประเทศไทย
2. บริษัท ไทยประเมินราคา ไวเกอรส (ไทย
แลนด) จํากัด
3. บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด
3. บริษัท อเมริกนั แสตนดารด แอพเพรซัล
จํากัด
4. บริษัท สํานักงาน พีทมารวิค สุธี จํากัด
4. บริษัท บีซีเอ ประเมินราคา จํากัด
5. บริษัท ไพรัชวอเตอรเฮาส จํากัด
5. บริษัท ศิริดา แอพเพรซัล จํากัด
6. บริษัท เจแอลดับบลิว (ประเทศไทย) จํากัด
6. บริษัท ซอฟเวิลด จํากัด
7. บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด
7. บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส
จํากัด
8. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด
8. บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด คอนซัลแทนทิส
จํากัด
ดิเวลลอปเมนท จํากัด
ที่มา: ปรส. (2545)
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หนังสือเวียนคณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงิน
ฉบับที่ 3/2540
เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาแผนการฟน ฟูฐานะและการดําเนินกิจการของบริษทั เงินทุนทีถ่ ูก
ระงับการดําเนินกิจการ
คณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงินขอแจงรายละเอียดของ
หลักเกณฑในการพิจารณาแผนการฟนฟูฐานะและการดําเนินกิจการของ บริษทั เงินทุนทีถ่ ูกระงับ
การดําเนินกิจการซึ่งไดผานการพิจารณาของรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังและธนาคารแหง
ประเทศไทยแลว ดังนี้
1. การเพิ่มทุน
1.1 เกณฑการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
1) กรณีเพิ่มทุนเอง หรือหาผูรวมทุนรายใหม หรือกรณีการควบรวมกิจการกัน

ระหวางบริษทั ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ กําหนดใหบริษัทตองมีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงไม
ต่ํากวารอยละ 15 ในปที่ 1 (เปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 12) รอยละ 12 ในปที่ 2 และ
รอยละ 10 หรือตามอัตรากฎหมายกําหนด แลวแตอัตราใดจะสูงกวาในปที่ 3
2) กรณีควบรวมกิจการโดยมีสถาบันการเงินอื่นในประเทศไทยเปนแกน
เงินกองทุนหลังจากการควบรวมหรือโอนกิจการเมื่อหักดวยภาระผูกพันที่ตองชําระเมื่อครบกําหนด
และหักดวยจํานวนที่ตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเสีย จะตองมีจํานวนเพียงพอที่จะดํารง
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงไมต่ํากวารอยละ 12 ตอเนื่องตลอด 2 ปแรก และไมต่ํากวารอยละ 110
หรือตามอัตราที่กฎหมายกําหนด แลวแตอัตราใดจะสูงกวาในปที่ 3
3) กรณีควบรวมกับธนาคารพาณิชย ตองดํารงเกนกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
4) การคํานวณเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงใหคํานวณจากเงินกองทุนตาม
กฎหมาย ซึง่ หมายถึงทุนชําระแลวซึ่งรวมถึงสวนล้ํามูลคาหุน ทุนสํารอง เงินสํารองทีไ่ ดจัดสรรจาก
กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร และเงินที่บริษัทไดรับเนื่องจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ ี่
มีอายุคงเหลือกอนครบกําหนดไมนอยกวา 5 ป หักดวยสํารองเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่ง
คณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงินสั่งการใหประเมินโดยใชเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ
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1.2 การแปลงหนี้เปนทุนของกองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
1) กรณีเพิ่มทุนเอง หรือกรณีควบรวมกิจการกันระหวางบริษัทที่ถูกระงับการ

ดําเนินกิจการ โดยผูถือหุนเดิมยังคงเปนผูถ ือหุน รายใหญเชนเดิม จะไมอนุญาตใหกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแปลงหนี้เปนทุนได
2) กรณีการหาผูร วมทุนใหม หรือมีการควบรวมกิจการกับสถาบันการเงินแกนใน
ประเทศ กองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะรวมแปลงหนี้เปนทุนได หากผูถ ือ
หุนเดิมไดรับรูผลขาดทุนที่มอี ยูเดิมใหแลวเสร็จกอน ทั้งนี้ การแปลงหนี้เปนทุนไมควรเกินรอยละ 33
ของเงินกองทุนที่เพิ่ม และเพิ่มเงื่อนไขใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน มีสทิ ธิขอ
แปลงหนี้เปนทุนเพิ่มเปนรอยละ 25 ของทุนที่ชาํ ระแลวของบริษัทได
3) ผลของการตั้งสํารองหนี้สูญ ที่เกิดขึ้นจากการทํา due diligence ใหสามารถ
นํามาใชหกั ภาษีได
1.3 อนุญาตใหผถู อื หุนตางชาติถือหุน ไดโดยไมจํากัด แตเมือ่ ครบ 10 ปแลว ไมใหซื้อหุน

เพิ่มขึ้น เวนแตถือหุนอยูไมเกินรอยละ 49 ก็ใหซื้อหุน เพิม่ ไดจนถึงรอยละ 49
1.4 หลักฐานที่ใชแสดงขอผูกพันของแหลงเงินทุนทีจ่ ะใชฟน ฟูกิจการ ใหใช Bid Bond ซึ่ง
อาจเปนเงินสด พันธบัตร หรือสินทรัพยสภาพคลองอืน่ ๆ ตามแตเสนอในจํานวนไม
ต่ํากวารอยละ 5 ของจํานวนที่ตองเพิ่มทุนและเมื่อแผนการฟน ฟูกิจการไดรับความ
เห็นชอบแลว ผูรวมทุนตองโอนเงินเพิ่มทุนทั้งหมดมาไวในบัญชี escrow account ไม
นอยกวา 15 วัน กอนเปดดําเนินการ
2. การชําระหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

บริษัททีย่ ื่นเสนอแผนการฟน ฟูกิจการสามารถขอขยายอายุการชําระหนีก้ องทุนเพือ่
การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไดไมเกิน 8 ป โดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยเงินกูย ืมสวนที่บริษทั ยังคางชําระ ในอัตราทีก่ องทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินคิดกับบริษัทที่ไมถูกระงับกิจการบวกดวยอัตราคาปรับ
ตามแตกําหนด
3. เกณฑในการพิจารณาผูบริหาร

เกณฑทั่วไปทีจ่ ะใชในการพิจารณาอนุมัติผูบริหาร มีดังนี้
- มีความสามารถในการบริหาร โดยมีผลงานการบริหารสถาบันการเงินที่ดีในอดีต
- มีความซื่อสัตย
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- ไมเคยมีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงหรือแสดง

ถึงการขาดความรับผิดชอบหรือขาดความรอบคอบ หรือสะทอนถึงวีการทําธุรกิจที่
ไมเปนธรรมหรือไมนาเชื่อถือ
- ไมเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพ
- ไมเคยทําธุรกิจหรือเกีย่ วของกับการทําธุรกิจที่ทาํ ใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับ
ความสามารถ หรือความรอบคอบของบุคคลนั้น ไมวา ในเรื่องของประเภทธุรกิจ
หรือในเรื่องของวิธกี ารดําเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบัน
การเงินที่จะพิจารณา
4. การบริหารสภาพคลอง

แหลงเงินสํารองสําหรับรองรับการบริหารสภาพคลอง ไมวาจะเปนการรองรับการไถ
ถอนตั๋วสัญญาใชเงินหรือการสํารองคาใชจายตาง ๆ จะตองมีเพียงพอทั้งในรูปเงินสดที่ไดรับจาก
การเพิม่ ทุน Standby Credit, Line of Credit, Aval Line รวมไปถึงชื่อและฐานะของ Strategic
Alliance หรืออาจเสนอในรูปแบบอื่น ซึง่ คณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบัน
การเงินจะไดพิจารณาเปนรายกรณี
5. การดําเนินการสําหรับบริษัทที่ไมไดรับอนุญาตใหฟนฟู

ในกรณีที่แผนการฟน ฟูของบริษัทไมไดเปนไปตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน และ
คณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงินไดเสนอความเห็นไมอนุญาตให
เปดดําเนินการ ทางการจะเขาควบคุมและดําเนินการตามมาตรการขององคการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน (FRA) ที่จะจัดตั้งขึ้น
คณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงินมัน่ ใจวาหลักเกณฑที่
จะใชในการพิจารณาแผนการฟนฟูฐานะและการดําเนินกิจการของบริษัทเงินทุนที่ถกู ระงับการ
ดําเนินกิจการที่กลาวนี้ จะกอใหเกิดความชัดเจนและโปรงใสในการพิจารณา รวมทั้งทําใหบริษัท
เงินทุนที่ผา นการพิจารณาใหเปดดําเนินกิจการใหมมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะแขงขันใน
ระบบสถาบันการเงินไดอยางเต็มที่
ชูศรี แดงประไพ
(นางสาวชูศรี แดงประไพ)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงิน
13 ตุลาคม 2540
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เปรียบเทียบการชําระบัญชีตาม พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 2540 กับการชําระ
บัญชีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พ.ร.ก. การปฎิรูประบบสถาบันการเงิน
พ.ศ.2540
สถาบันการเงิน 56 แหง ไมอาจฟน ฟูฐานะ
และไมอาจดําเนินกิจการตอไปได

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เลิกกิจการ

ตั้งผูชําระบัญชี
คณะกรรมการ ปรส. ตั้งคณะกรรมการชุด
ใหมเขาไปทําหนาที่แทน และทําการชําระ
บัญชีสถาบันการเงิน 56 แหง

ชําระสะสางกิจการ รวบรวมและจําหนาย
ทรัพยสนิ
(คาธรรมเนียม 1 % ของราคาขาย)
จัดสรรเงินคืนใหแกเจาหนี้

ผูชําระบัญชียนื่ คํารองตอศาลเพื่อขอใหสั่ง
สถาบันการเงินลมละลาย

ที่มา: ปรส. (2545)

ผูชําระบัญชียนื่ คํารองตอศาลเพื่อขอให
สั่งลมละลาย
(เนื่องจากทรัพยสนิ นอยกวาหนี้สิน)
รวบรวมทรัพยสินและดําเนินการตามที่จําเปน
เพื่อชําระสะสางกิจการใหเรียบรอย
(คาธรรมเนียม 3.5% กรณีไมมีการขาย
ทรัพยสนิ หรือ 5% ของเงินสุทธิที่รวบรวมได)

ชําระคาธรรมเนียม คาภาระติดพัน
คาใชจายอืน่ รวมถึงการชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้

ภาคผนวก ช สรุปตารางเวลาขั้นตอนการจําหนายสินทรัพยหลัก
การประมูล

วันเริ่มแจกจาย
ขอสนเทศ
6 พ.ค. 41

วันแจกจายแฟม
ขอมูล
12 พ.ค. 41

ระยะเวลาการเปดหองเก็บ
ขอมูล
28 พ.ค.– 17 มิ.ย. 41

วันประมูล

สินเชื่อเชาซื้อ

วันประกาศการ
จําหนายสินทรัพย
27 เม.ย. 41

วันทําสัญญา

วันปดการจําหนาย

25 มิ.ย. 41

วันประกาศผลการ
ประมูล
25 มิ.ย. 41

2 ก.ค. 41

11 ก.ค. – 3 ส.ค. 41

13 ส.ค. 41

13 ส.ค. 41

20 ส.ค.41

24,31 ก.ค. 41
3,10,17,28 ส.ค. 41
24 ก.ย. 41
13,28 ต.ค. 41
31 ต.ค. 41

สินเชื่อที่อยูอาศัย

22 มิ.ย.41

3 ก.ค. 41

สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 1

8 ก.ย. 41

14 ก.ย. 41

แผนที่ 1 : 3 ก.ค. 41
แผนที่ 2 : 10 ก.ค. 41
แผนที่ 1 : 22 ก.ย. 41
แผนที่ 2 : 7 ต.ค. 41
แผนที่ 3 : 9 พ.ย. 41

1 ต.ค. - 1 ธ.ค. 41

15 ธ.ค. 41

16 ธ.ค. 41
17 ธ.ค. 41
18 ธ.ค. 41

12 ม.ค. 42
12 ก.พ. 42
2 มี.ค. 42

สินเชื่อธุรกิจครั้งที่ 2

19 ม.ค. 42

สวนแรก:19ก.พ.42
สวนสอง:2มี.ค. 42

แผนที่ 1 : 20 ม.ค. 42
แผนที่ 2 : 5 ก.พ. 42

21 ม.ค. – 9 มี.ค. 42

15 มี.ค. 42

19 มี.ค. 42

26 เม.ย. 42

26 เม.ย. 42

26 เม.ย. -10 พ.ค. 42

11 มิ.ย. 42

11 มิ.ย. 42

14 มิ.ย. – 5 ก.ค. 42

11 พ.ค. 42
ยกเลิกการประมูล
6 ก.ค. 42

-

11 มิ.ย. 42

11 พ.ค. 42
ยกเลิกการประมูล
6 ก.ค. 42

31 มี.ค. 42
27 เม.ย. 42
30 เม.ย. 42
-

สินเชื่อธุรกิจรับเหมา
กอสราง ครั้งที่ 1

2 เม.ย. 42

สินเชื่อธุรกิจรับเหมา
กอสราง ครั้งที่ 2
สินเชื่อพาณิชยและ
สินเชื่ออื่น ครั้งที่ 1

13 ก.ค. 42

30 ก.ค. 42

4 มิ.ย. 42

12 ก.ค. 12

แผนที่ 1 : 10 มิ.ย. 42
แผนที่ 2 : 6 ก.ค. 42

10 มิ.ย. – 2 ส.ค. 42

11 ส.ค. 42

11 ส.ค. 42
13 ส.ค. 42

30 ก.ย. 42

1 ต.ค. 42

1 ต.ค. 42

22 ก.ย. 42

1 ต.ค. 42 – 9 พ.ย. 42

10 พ.ย. 42

10 พ.ย. 42

20 ก.ย. 42
27 ก.ย. 42
30 ก.ย. 42
31 ส.ค. 42
30 พ.ย. 42

สินเชื่อพาณิชยและ
สินเชื่ออื่น ครั้งที่ 2

12 ก.พ. 42
2 มี.ค. 42
25 มี.ค. 42
1 เม.ย. 42
30 เม.ย. 42
30 เม.ย. 42
1 มิ.ย. 42

15 ธ.ค. 42

ที่มา: ปรส. (2545: 67)
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รายชื่อบริษทั ที่ทําการประเมินและดําเนินการประมูลสินทรัพยรอง
ประเภทสินทรัพย
หลักทรัพยและเงินลงทุน

อสังหาริมทรัพย

รถยนต

ผูประเมินสินทรัพย
ปรส. โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการจําหนายสินทรัพย
ประเภทหลักทรัพยและเงินลงทุน
1. บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ
แฟรส จํากัด และ บริษัท ดิเวลลอป
เมนท จํากัด
2. บริษัท เดอะ แวลูเอชั่น แอนด คอนซัล
แทนท จํากัด
3. บริษัท เจ เอล ดับบลิว (ประเทศไทย)
จํากัด
4. บริษัท ไทยประเมินราคา ไวเกอรส (ไทย
แลนด) จํากัด
5. บริษัท บี ซี เอ ประเมินราคา จํากัด
6. บริษัท ศิริดา แอพเพรซัล จํากัด
7. บริษัท อเมริกนั แสตนดารด แอ็พเพรซัล
(ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เอ
แครต ซิสเทม จํากัด
8. บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส
จํากัด
- บริษัท สหการประมูล จํากัด
- บริษัท ฟรานเซสโก โฮลดิง้ จํากัด
- บริษัท เทียมรวมมิตรการประมูล จํากัด

ผูดําเนินการประมูล
ปรส.

บริษัท เอ็น. ซี. ซี แมนเนจ
เมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท
จํากัด

- บริษัท สหการประมูล จํากัด
- บริษัท ฟรานเซสโก โฮลดิง้
จํากัด
- บริษัท เทียมรวมมิตรการ
ประมูล จํากัด
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ประเภทสินทรัพย
เรือยอชท

ผูประเมินสินทรัพย
- บริษัท สหการประมูล จํากัด
- บริษัท ภัทรมารีนา จํากัด
- บริษัท คอนคอรด ยอชท อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
เฟอรนิเจอรและอุปกรณ
- บริษัท สหการประมูล จํากัด
สํานักงาน
- บริษัท ประมูลทรัพย จํากัด
- บริษัท วิคเตอร มอริส จํากัด
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ - บริษัท เอสซีที คอมพิวเตอร (SCT
พวง
Computer)
- บริษัท สุพรีมดิสทรีบิวชั่น ประเทศไทย
(Supreme Dictribution Thailand)
- บริษัท ซอฟเวิลด (Softworld)
- Chula Unisearch, Chulalongkorn
University
วัตถุมงคล เหรียญ ธนบัตร สมาคมเหรียญกษาปณแหงประเทศไทย
และวัตถุมคี า
ศิลปวัตถุ
มูลนิธิหอศิลปะแหงรัชกาลที่ 9

สิทธิสมาชิกสนามกอลฟ
และสโมสร

ผูดําเนินการประมูล
บริษัท เอ็น. ซี. ซี แมนเนจเมนท
แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด

-

บริษัท สหการประมูล จํากัด
บริษัท ประมูลทรัพย จํากัด
บริษัท วิคเตอร มอริส จํากัด
บริษัท สหการประมูล จํากัด
บริษัท ประมูลทรัพย จํากัด
บริษัท วิคเตอร มอริส จํากัด

สมาคมเหรียญกษาปณแหง
ประเทศไทย
- บริษัท คริสตีส อินเตอรเนชั่น
แอล (งานศิลปกรรมคุณคาสูง)
- บริษัท เอ็น. ซี. ซี แมนเนจ
เมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท
จํากัด
บริษัท เอ็น. ซี. ซี แมนเนจเมนท
แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด

- บริษัท บางกอกกอลฟเซอรวิส จํากัด
- บริษัท ศูนยซื้อขายสมาชิกสนามกอลฟ
จํากัด
โทรศัพทมือถือ และเพจเจอร - บริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากัด
บริษัท เอ็น. ซี. ซี แมนเนจเมนท
- บริษัท โทเทิ่ล แอคเซส คอมมินเิ คชั่น จํากัด แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด
หนังสือ
ปรส. โดยอางอิงจากราคาตลาด
- บริษัท เอ็น. ซี. ซี แมนเนจ
เมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท
จํากัด
- ปรส.

ที่มา: ปรส. (2545)
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สาระสําคัญของการยืน่ คําขอรับชําระหนี้และหนี้ทสี่ ามารถขอรับชําระ
การยืน่ คําขอรับชําระหนี้
เจาหนีท้ ี่ยนื่ คําขอรับชําระหนีจ้ ะตองใหความยินยอมในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี้
- เจาหนีท้ ี่ยนื่ คําขอรับชําระหนีจ้ ะตองใหความยินยอมในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี้
- ยินยอมที่จะไมฟองสถาบันการเงินเปนจําเลยในคดีแพง หรือคดีลมละลาย หรือคดีแรงงาน
หรือคดีภาษีอากร หรือบังคับคดี แกสถาบันกาเงิน รวมทัง้ จะไมเสนอขอพิพาทที่สถาบัน
การเงินนั้น ๆ จะตองรับผิดหรือชดใชคาเสียหายตออนุญาตโตตุลาการในระหวางเวลาตั้งแต
ยื่นคําขอรับชําระหนี้จนถึงเมื่อผลการจัดสรรเงินครั้งแรกเปนที่สุด หรือหากเจาหนี้ไดฟอง
สถาบันการเงินเปนจําเลยอยูแลวก็ใหถอนฟองโดยทันที
- ยินยอมรับหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินคืน รวมถึงลําดับชั้นของเจาหนี้ตามประกาศนี้
- ยินยอมใหเจาหนี้รายอื่น ๆ ของสถาบันการเงินนัน้ สามารถตรวจสอบคําขอรับชําระหนี้และ
เอกสารประกอบได
- หลังจากวันยืน่ คําขอรับชําระหนี้จนถึงเมื่อผลการจัดสรรเงินครั้งแรกเปนที่สุด เจาหนีจ้ ะไมถอน
คําขอรับชําระหนี้ไมวาจะดวยกรณีใด ๆ เพือ่ ที่ ปรส. จะไดสามารถคํานวณยอดหนี้ไดโดยไม
ติดขัด
- ยินยอมใหคณะกรรมการ ปรส. และ/หรือคณะกรรมการตามมาตรา 30 เปดเผยจํานวนหนีท้ ี่
คณะกรรมการตามมาตรา 30 วินิจฉัยใหเปนจํานวนหนีท้ ี่พงึ ขอรับชําระได
หนี้ที่สามารถขอรับชําระได
- เปนหนีท้ ี่เกิดขึน้ กอนวันที่ 8 ธันวาคม 2540 หรือเกิดขึ้นโดยไดรับความยินยอมหรือใหสัตยา
บรรณโดยประธานกรรมการตามมาตรา 30 หรือผูรับมอบอํานาจของประธานกรรมการตาม
มาตรา 30 ของสถาบันการเงินนั้น รวมถึงหนี้ตามโครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินของ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยกรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) โครงการรับแลกเปลี่ยนบัตรเงินฝาก
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
- กรณีที่ขาดอายุความในวันที่ 8 ธันวาคม 2540 หรือหลังจากนัน้ หากเปนหนีท้ ี่เกิดขึน้ โดยสุจริต
และเจาหนี้ไดดําเนินการเพือ่ รักษาสิทธิของตนแลว และคณะกรรมการ ปรส. หรือสมควรใหมี
สิทธิรับชําระหนี้ ก็สามารถขอรับชําระหนี้ได
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- อัตราดอกเบี้ยที่สามารถขอรับชําระไดเปนไปตามมาตรา 5 แหงพระราชกําหนดการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 คือจะหยุดคิดอัตราดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 22
พฤษภาคม 2541 เปนตนไป

111

ภาคผนวก ฎ
อัตราการจัดสรรเงินคืนเจาหนี้สามัญของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
เทียบกับยอดหนี้ที่ไดรับอนุมัติ (เฉพาะในกระบวนการของ ปรส.
อัตราเฉลี่ย
อัตราเฉลี่ย
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย/
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย/
บริษัทเงินทุน

1. บง.พรีเมียร จํากัด
2. บงล.เอกธนา จํากัด (มหาชน)
3. บงล.คาเธยไฟนแนนซ จํากัด (มหาชน)
4. บงล.เอ็ม ซี ซี จํากัด (มหาชน)
5. บง.เอกธนกิจ จํากัด (มหาชน)
6. บงล.ธนนคร จํากัด (มหาชน)
7. บงล.พูลพิพัฒน จํากัด (มหาชน)
8. บง.นิธิภัทร จํากัด (มหาชน)
9. บงล.คันทรี่ จํากัด
10.บงล.พารา จํากัด (มหาชน)
11.บงล.ไทย-โอเวอรชีทรัสต จํากัด
12.บง.ยูเนี่ยนไฟแนนซ จํากัด(มหาชน)
13.บงล.ธนทรัพย จํากัด (มหาชน)
14.บงล.เอกพัฒน จํากัด (มหาชน)
15. บงล.สยามพาณิชยทรัสต จํากัด
16.บง.คาเธยทรัสต จํากัด
17.บง.ชาติไพบูลย จํากัด
18.บง.ไทยธํารง จํากัด
19.บงล.ตะวันออกฟายแนนซ (1991)
จํากัด (มหาชน)
20.บง.ศรีธนา จํากัด (มหาชน)
21.บงล.ไทย ฟูจิ จํากัด
22.บง.ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
23.บงล.ไทยเม็กซ จํากัด (มหาชน)

ที่เจาหนี้สามัญ
ไดรับจัดสรร
เทียบกับ
ยอดหนี้

บริษัทเงินทุน

ที่เจาหนี้สามัญ
ไดรับจัดสรร
เทียบกับ
ยอดหนี้

50.3358%
40.4893%
39.7300%
38.3624%
38.0781%
37.0936%
36.9108%
36.2537%
36.2018%
34.3527%
34.3322%
31.7610%
31.7427%
31.3297%
30.0184%
29.9770%
29.6948%
28.7717%
28.2175%

29.บงล. สหธนกิจไทย จํากัด (มหาชน)
30.บงล.ซิทกา จํากัด (มหาชน)
31.บง.ไทยธนากร จํากัด (มหาชน)
32.บงล.อินเตอรเครดิตแอนดทรัสต จก.
33.บงล. ซีแอล สหวิริยา จํากัด
34.บงล. วอลลสตรีท จํากัด (มหาชน)
35.บง. ธนสินธุ จํากัด
36.บงล.มหานครทรัสต จํากัด (มหาชน)
37.บงล. เอกสิน จํากัด (มหาชน)
38.บงล. ธนพล จํากัด (มหาชน)
39.บงล. ธนไทย จํากัด (มหาชน)
40.บงล. เจาพระยา จํากัด
41.บงล. จีเอฟ จํากัด (มหาชน)
42.บงล. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
43.บงล.ไทยรุงเรืองทรัสต จํากัด
44.บงล.กรุงทุนไทย จํากัด (มหาชน)
45.บงล.ไอ ที เอฟ จํากัด (มหาชน)
46.บง.ทรัพยธํารง จํากัด
47.บงล.ลีลาธนกิจ จํากัด

24.7639%
23.7090%
22.9422%
22.5707%
22.4623%
22.2803%
21.7798%
21.4725%
21.1205%
20.9367%
20.7602%
20.5369%
20.2679%
20.0799%
19.7240%
19.2751%
18.7073%
18.0200%
16.4302%

28.0350%
27.3388%
27.0117%
26.9557%

48.บงล.ศรีนคร จํากัด
49.บงล.เมืองทองทรัสต จํากัด
50.บงล.รอยัลอินเตอรเนชั่นแนลไฟแนนซ จํากัด
51.บง.เอเชียธนกิจ จํากัด (มหาชน)

15.9549%
7.4342%
1.4748%
ลมละลายกอนที่ป
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บริษัทเงินทุนหลักทรัพย/
บริษัทเงินทุน

อัตราเฉลี่ย
ที่เจาหนี้สามัญ
ไดรับจัดสรร
เทียบกับ
ยอดหนี้

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย/
บริษัทเงินทุน

24.บง.บางกอกเงินทุน จํากัด
26.0740% 52.บงล.นครหลวงเครดิต จํากัด (มหาชน)
25.บง. จี ซี เอ็น จํากัด (มหาชน)
25.4900% 53.บงล.เอส ซี เอฟ จํากัด (มหาชน)
26.บงล.แปซิฟคไฟแนนซ จํากัด (มหาชน)
25.4671% 54.บงล.สยามซิตี้ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
27.บง.ธีรชัยทรัสต จํากัด
25.1463% 55.บง.ธนมาศ จํากัด
28.บงล.ศรีมิตร จํากัด (มหาชน)
25.0442% 56.บงล.มหาธนกิจ จํากัด (มหาชน)
เฉลี่ย 50 สถาบันการเงิน จัดสรรเงินคืนเจาหนี้สามัญในชั้นของ ปรส. 28.0009% ของยอดหนี้ที่ไดรับอนุมัติ
ที่มา: ปรส. (2545: 81)

อัตราเฉลี่ย
ที่เจาหนี้สามัญ
ไดรับจัดสรร
เทียบกับ
ยอดหนี้
รส.จะจายเงินคืน
เจาหนี้
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สถาบันการเงิน 56 แหง ที่ศาลลมละลายกลางสัง่ พิทักษทรัพยเด็ดขาด
หมายเลข
ลําดับ
คดีแดง

ชื่อบริษัท

1

52/2543

2

92/2543

3

93/2543

4

94/2543

5

711/2543

6

33/2544

7

141/2544

8

142/2544

9

234/2544

บง.เอเชียธนกิจ จํากัด (มหาชน
บงล.นครหลวงเครดิต จํากัด
(มหาชน)
บงล.เอส ซี เอฟ จํากัด (มหาชน)
บงล.สยามซิตี้ ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน)
บง.ธนมาศ จํากัด
บงล.มหาธนกิจ จํากัด (มหาชน)
บงล.รอยัลอินเตอรเนชั่นแนล
ไฟแนนซ
บงล.เมืองทองทรัสต จํากัด
บงล.ธนทรัพย จํากัด (มหาชน)

10

235/2544

บง.ธนสินธุ จํากัด

11

256/2544

12

317/2544

13

318/2544

14

319/2544

15

395/2544

16

396/2544

บงล.ศรีนคร จํากัด
บงล. แปซิฟคไฟแนนซ จํากัด
(มหาชน)
บงล.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บงล.เอกพัฒน จํากัด (มหาชน)
บง.ยูเนีย่ นไฟแนนท จํากัด (มหาชน)
บง.ไทยธํารง จํากัด

17

397/2544

บงล.มหานครทรัสต จํากัด (มหาชน)

18

398/2544

บงล.สหธนกิจไทย จํากัด (มหาชน)

ผูชําระบัญชี
นายมนัสวี เปาอินทร

วันทีศ่ าลสั่ง
พิทักษทรัพย
แด็ดขาด
2 ก.พ. 2543

นายสมเกียรติ จิตรวุฒโิ ชติ 16 ก.พ. 2543
นายสุรชัย ธรรมสุข

16 ก.พ. 2543

นายบุญสง เจียมจิตวนิชา

16 ก.พ. 2543

นายอายุตต สุมะนังกุล
26 ก.ย. 2543
นายพิบูลย เชิญถนอมวงศ 22 ม.ค. 2544
นายมนัสวี เปาอินทร

27 ก.พ. 2544

นายมนัสวี เปาอินทร
นายอายุตต สุมะนังกุล
นางสาวมัณฑนา กุลธีระ
ธวัช
นายมนัสวี เปาอินทร

27 ก.พ. 2544

นางสุมาลี ศุภพันธภิญโญ

30 เม.ย. 2544

27 มี.ค. 2544
27 มี.ค. 2544
4 เม.ย. 2544

นายพนม พละศักดิ์
30 เม.ย. 2544
นายชูศักดิ์ ทรงเงินดี
30 เม.ย. 2544
นายเพิ่มศักดิ์ เดชะไกศยะ 29 พ.ค. 2544
นางเอมอร คุมพันธ
29 พ.ค. 2544
นางกฤษณา อุไรเวโรจนา
29 พ.ค. 2544
กร
นางสุมาลี ศุภพันธภิญโญ 29 พ.ค. 2544
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19

399/2544

20

479/2544

21

480/2544

22

481/2544

บงล.สยามพาณิชยทรัพสต จํากัด
บงล.คันทรี่ จํากัด
บงล.ไทย-โอเวอรซีทรัสต จํากัด
บง.พรีเมียร จํากัด

23

482/2544

บงล.ลีลาธนกิจ จํากัด

24

501/2544

บงล.พารา จํากัด (มหาชน)

25

502/2544

บงล.คาเธไฟแนนซ จํากัด (มหาชน)

26

523/2544

บงล.ธนนคร จํากัด (มหาชน)

27

812/2544

บง.ไทยธนากร จํากัด (มหาชน)

ลําดั หมายเลข
คดีแดง
บ

ชื่อบริษัท

29

846/2544

บงล.ไทยแม็กซ จํากัด (มหาชน)

30

847/2544

31

867/2544

32

945/2544

33

946/2544

34

947/2544

35

1002/2544

36

1003/2544

บงล.ธีรชัยทรัสต จํากัด
บงล.ธนไทย จํากัด (มหาชน)
บงล.เจาพระยา จํากัด
บงล.ซีแอล สหวิริยา จํากัด
บงล.การทุนไทย จํากัด (มหาชน)
บง.จีซีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บง.ศรีธนา จํากัด (มหาชน)

37

1004/2544

บง.ชาติไพบูลย จํากัด

38

1052/2544

39

1116/2544

40

1117/2544

บงล.ไทยรุงเรืองทรัสต จํากัด
บง.ทรัพยธํารง จํากัด
บ.คาเธยทรัสต จํากัด

นางเอมอร คุมพันธ
นายมนัสวี เปาอินทร
นายพงษ โชติมนัส
นายพงษ โชติมนัส
นางกฤษณา อุไรเวโรจนา
กร
นายพนัส อิงปญจลาภ
นางกฤษณา อุไรเวโรจนา
กร
นายจักรกฤษณ จันทรสถา
พร
นายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ

ผูชําระบัญชี
นางกฤษณา อุไรเวโรจนา
กร
นายสุวรรณ นันทศรี
นายพนม พละศักดิ์
นายชูศักดิ์ ทรงเงินดี
นายวรากร เทพเฉลิม
นายพนม พละศักดิ์
นายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ
นายชูศักดิ์ ทรงเงินดี
นายจักรกฤษณ จันทรสถา
พร
นายเพิ่มศักดิ์ เดชะไกศยะ
นายชูศักดิ์ ทรงเงินดี
นายชูศักดิ์ ทรงเงินดี

29 พ.ค. 2544
19 มิ.ย. 2544
19 มิ.ย. 2544
19 มิ.ย. 2544
19 มิ.ย. 2544
26 มิ.ย. 2544
26 มิ.ย. 2544
3 ก.ค. 2544
18 ก.ย. 2544

วันทีศ่ าลสั่ง
พิทักษทรัพย
แด็ดขาด
25 ก.ย. 2544
25 ก.ย. 2544
28 ก.ย. 2544
16 ต.ค. 2544
16 ต.ค. 2544
16 ต.ค. 2544
30 ต.ค. 2544
30 ต.ค. 2544
30 ต.ค. 2544
13 พ.ย. 2544
23 พ.ย. 2544
23 พ.ย. 2544
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41

1118/2544

42

1139/2544

บงล.ไอทีเอฟ จํากัด (มหาชน)
บง.บางกอกเงินทุน จํากัด

43

1150/2544

บงล.เอกสิน จํากัด (มหาชน)

44

1151/2544

45

1152/2544

46

1194/2544

47

1195/2544

48

1233/2544

49

1234/2544

บงล.วอลลสตรีท จํากัด (มหาชน)
บงล.ธนพล จํากัด (มหาชน)
บง.ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
บงล.ซิทกา จํากัด (มหาชน)
บงล.พูลพิพัฒน จํากัด (มหาชน)
บงล.ตะวันออกฟายแนนซ (1991)
จํากัด (มหาชน)

50

1250/2544

บงล.ไทยฟูจิ จํากัด

51

1251/2544

52

1263/2544

53

257/2545

54

258/2545

55

316/2545

56

495/2545

บง.นิธิภัทร จํากัด (มหาชน)
บงล.เอ็มซีซี จํากัด (มหาชน)
บงล.จีเอฟ จํากัด (มหาชน)
บงล.เอกธนา จํากัด (มหาชน)
บงล.ศรีมิตร จํากัด (มหาชน)
บง.เอกธนกิจ จํากัด (มหาชน)

ที่มา: ปรส. (2545)

นายพนม พละศักดิ์
นายสุวรรณ นันทศรี
นางกฤษณา อุไรเวโรจนา
กร
นายสมบูรณ อารักษมงคล
นายยุทธนา ชุณหวงศ
นายสุวรรณ นันทศรี
นายเพิ่มศักดิ์ เดชะไกศยะ
นายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ

23 พ.ย. 2544

นายชูศักดิ์ ทรงเงินดี

12 ธ.ค. 2544

นางกฤษณา อุไรเวโรจนา
กร
นายสุวรรณ นันทศรี
นายชูศักดิ์ ทรงเงินดี
นายศุภนิตร วรสุทธิพิศิษฐ
นายพนม พละศักดิ์
นายสุวรรณ นันทศรี
นายมงคล เมฑเสรีกุล

26 พ.ย. 2544
27 พ.ย. 2544
27 พ.ย. 2544
27 พ.ย. 2544
4 ธ.ค. 2544
4 ธ.ค. 2544
12 ธ.ค. 2544

14 ธ.ค. 2544
14 ธ.ค. 2544
17 ธ.ค. 2544
22 ก.พ. 2545
22 ก.พ. 2545
5 มี.ค. 2545
1 เม.ย. 2545
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