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บทท ี1 บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
 

  ระยะเวลาในการศกึษาของโครงการเป็นช่วงคาบเกียวระหวา่งอปุสงค์ในธุรกรรม 

securitization ทีคอ่นข้างตกตําในประเทศไทย สว่นหนงึเป็นเพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินใน

ปัจจบุนั และสว่นหนงึเป็นเพราะสภาวะตลาด โดยผู้ออกหลกัทรัพย์ สถาบนัตวักลางและผู้ลงทนุ ได้ให้ความ

สนใจการออกตราสารประเภท asset backed securities หรือ ABS ในระยะยาวมากกวา่   ดงันนั ธุรกรรม 

ดงักลา่วจงึมิใชธุ่รกรรมทีมีลําดบัความสําคญัในลําดบัแรกในปัจจบุนั  อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานทางการและ 

SMC ได้ผลกัดนัทีจะเตรียมการออกตราสารประเภท mortgage backed securities (MBS) อยา่งตอ่เนือง 

  รายงานนีแบง่เป็น 3 สว่น คือ SCIC รับผิดชอบเนือหาหลกั  สว่นข้อมลูเกียวกบัการให้ 

ความชว่ยเหลือทางเทคนิคแก่ SMC จะอยูใ่นสว่นของ Fannie Mae Report  ประเดน็ทางกฎหมาย ภาษี 

และบญัชี จะอยูใ่นสว่นของ Freshfields Report  

 

  ข้อเสนอแนะในรายงานแบง่ตามสว่นตา่ง ๆ ได้ดงันี 

1. กฎระเบียบเกียวกบัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ การทํา credit enhancement และ

ด้านผู้ลงทนุ 

1.1 การจดัอนัดบัความน่าเชือถือ  

ข้อจํากดัสําหรับประเทศไทยคือ การมีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (CRA)  

ในประเทศเพียงแหง่เดียวคือ บริษัท ไทยเรทตงิแอนด์อินฟอร์เมชนัเซอร์วิส จํากดั ซงึยงัต้องใช้ความพยายาม

ในการสร้างชือเสียง และราคาของหลกัทรัพย์ยงัไม่สะท้อนผลการจดัอนัดบัความนา่เชือถือของ TRIS เทา่ใด

นกั  ผู้ลงทนุจงึนิยมให้ CRA ตา่งประเทศเข้ามาจดัอนัดบัความน่าเชือถือตราสารในประเทศมากกวา่  

  ข้อเสนอแนะ (1) ก.ล.ต. ควรอนญุาตให้ CRA ตา่งประเทศเข้ามาจดัอนัดบั 

ตราสาร ABS ในประเทศ  และควรสนบัสนนุให้ CRA ตา่งประเทศเข้ามาจดัตงัในประเทศ โดยแก้ไข

ข้อกําหนดเรืองทนุการจดัตงัและการเป็นบริษัทของคนไทย 

1.2 การเพิมความน่าเชือถือของตราสาร (credit enhancement) 

ผู้ลงทนุสว่นใหญ่นิยมตราสารทีมีการทํา credit enhancement โดยวิธิการคํา 

ประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษัทรับประกนัทางการเงิน (financial guarantor) ทีได้รับ rating ในอนัดบั AAA ซงึ

การคําประกนัโดยบริษัทรับประกนัทางการเงินดงักลา่วจะชว่ยให้ตราสาร ABS ของไทยได้รับอนัดบัความ

น่าเชือถือเป็น AAA ด้วย แม้วา่อนัดบัความน่าเชือถือของประเทศยงัเป็นเพียง non-investment grade  

   ข้อเสนอแนะ (2) กระทรวงพาณิชย์ควรออกประกาศตีความให้ชดัเจนวา่ บริษัท

รับประกนัทางการเงินไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจประกนัภยั และให้บริษัทตา่งประเทศเข้ามาคําประกนั

ตราสาร ABS และ MBS ของไทยได้โดยไม่ต้องขออนญุาตจดัตงับริษัทในประเทศ   

   ข้อเสนอแนะ (3) โดยทีบริษัทรับประกนัทางการเงินในตา่งประเทศมีนโยบายวา่  

จะสามารถให้การคําประกนัได้เพียงตราสารทีมีอนัดบัความนา่เชือถือเป็น investment grade (BBB หรือสงู

กวา่) มาก่อนทีจะเข้าคําประกนั  ดงันนั ADB จงึควรคําประกนัตราสาร ABS ของไทยบางสว่นด้วย เพือให้ 
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บริษัทรับประกนัทางการเงินเอกชนสามารถคําประกนัตราสารดงักลา่วสําหรับความเสียงทีเหลือ เพือให้ตรา

สาร ABS นนัได้รับอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารเป็น AAA ได้  

1.3 กฎระเบียบเกียวกบัผู้ลงทนุ 

ผู้ลงทนุไทยสนใจในตราสาร ABS ของไทย แตเ่นืองจากกฎเกณฑ์ในบางกรณีไม่ 

ชดัเจนหรือไม่เอือตอ่การลงทนุ จงึทําให้ลดความสนใจในการลงทนุลงไป 

  ข้อเสนอแนะ (4) กระทรวงการคลงัควรออกกฎสําหรับการลงทนุของกองทนุ 

สํารองเลียงชีพให้ลงทนุในตราสารทีมีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ  และหน่วยงานทางการควรทบทวนและ

ระบใุห้ชดัเจนวา่ผู้ลงทนุประเภทตา่ง ๆ สามารถลงทนุในตราสาร ABS หรือ MBS ได้หรือไม่ อยา่งไร   

  ข้อเสนอแนะ (5) ตราสาร MBS และ ABS ควรเป็นตราสารทีมีการจดั rating 

จาก CRA อยา่งน้อย 2 แหง่  

1.4 การให้ความรู้แก่ผู้ลงทนุ 

ผู้ลงทนุไทยยงัจําเป็นต้องได้รับการอบรมเกียวกบัธุรกรรม securitization เพือ 

เตรียมการรับความเสียงจากการลงทนุในตราสารดงักลา่ว 

  ข้อเสนอแนะ (6) ทางการควรจดัสมัมนาให้ความรู้แก่ผู้ลงทนุ หรือมีการอภิปราย

เป็นกลุม่เพือแลกเปลียนความคดิเห็น  ซงึอาจดําเนินการโดยศนูย์ซือขายตราสารหนีไทย SMC หรือองค์กรที

เกียวข้อง เป็นต้น  ทงันี เพือชว่ยเพิมความเข้าใจของผู้ลงทนุสําหรับการลงทนุในตราสาร ABS และ MBS  
  

2. บรรษัทตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั (SMC) และตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั 

  SMC มีบทบาทสําคญัในการพฒันาตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั ดงันี 

2.1 ประสานงานกบัผู้ให้สนิเชือทีอยูอ่าศยั  

SMC เป็นตวักลางในตลาดสินเชือทีอยูอ่าศยั โดยการซือสนิเชือและจดัรวมกลุม่ 

สนิเชือให้มีรูปแบบทีงา่ยตอ่การทํา securitization  SMC จงึเป็นผู้ช่วยเพิมสภาพคลอ่งและการจดัหาเงินทนุ

ของสถาบนัการเงิน  ทงันี หากตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยัสามารถดําเนินการได้สําเร็จ ก็จะเป็นการสร้าง

มาตรฐานในกระบวนการวิเคราะห์สนิเชือ การจดัทําเอกสาร การเรียกเก็บหนี และการกํากบัดแูล  ซงึจะทําให้

ตลาดทนุสําหรับสนิเชือทีอยูอ่าศยัมีการพฒันาขนึโดยผา่นตราสาร MBS อยา่งไรก็ดี สนิเชือทีอยูอ่าศยัใน

ปัจจบุนัยงัมิได้อยูใ่นรูปแบบทีรองรับการมีตลาดรองของสนิเชือดงักลา่ว จงึยากทีจะนํามาทํา securitization 

   ข้อเสนอแนะ (7)  SMC ควรสนบัสนนุการสร้างมาตรฐานการซือสนิเชือทีอยูอ่าศยั 

เพือให้ได้สนิเชือทีมีคณุภาพดซีงึจะทําให้ผู้ลงทนุมีความเชือมนัในการลงทนุ 

   ข้อเสนอแนะ (8) สนิเชือทีอยูอ่าศยัของไทยมีลกัษณะทียากตอ่การทําธุรกรรม

ดงักลา่ว  Fannie Mae จะเป็นผู้ให้คําแนะนําในเชิงกลยทุธ์ในการทําธุรกรรมดงักลา่วแก่ SMC ตอ่ไป 

2.2 การดําเนินงานร่วมกบั CRA ผู้คําประกนั และผู้ลงทนุ 

CRA ผู้คําประกนัตราสาร และผู้ลงทนุต้องการข้อมลูในรายละเอียดเกียวกบั  
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performance ในอดีตและปัจจบุนัของสนิเชือทีอยูอ่าศยั  ทงันี ผู้ขายสนิเชือ/ตวัแทนเรียกเก็บหนีในไทย 

มกัไม่เตม็ใจทีจะให้ข้อมลูดงักลา่ว เนืองจากมีคา่ใช้จ่ายสงูและใช้เวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

นอกจากนี การเปิดเผยข้อมลูคณุภาพสนิทรัพย์ยงัมีประเดน็เกียวกบัการสญูเสียสถานภาพในการแขง่ขนั 

ของเจ้าหนี และการรักษาความลบัของผู้กู้  

   ข้อเสนอแนะ (9) ทางการควรให้ความสําคญัในการพฒันาและเผยแพร่

ข้อมลูเกียวกบัการประวตักิารชําระหนีสนิเชือทีอยูอ่าศยั โดย SMC ควรเป็นผู้ นําในการเก็บข้อมลู

เกียวกบัสนิเชือดงักลา่วเพือการอ้างอิงในตลาด รวมทงัร่วมมือกบัศนูย์ซือขายตราสารหนีไทยในการ

พฒันาและเผยแพร่ข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุเกียวกบัตราสาร MBS  

2.3 ดําเนินงานกบัสถาบนัตวักลางในตลาดทนุ 

อตัราดอกเบียสนิเชือทีอยูอ่าศยัอยูใ่นอตัรา MLR ซงึมิใช่ดชันีของตลาด   

ดงันนั ถ้าตราสาร MBS ทีมีสนิเชือทีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนัมีอตัราดอกเบียอิงตามดชันีตลาด ผู้ออก

หลกัทรัพย์จะมีความเสียงจากการ mismatch ระหวา่งอตัราดอกเบียทีจ่ายให้ผู้ลงทนุใน MBS และอตัรา

ดอกเบียทีได้รับจากลกูหนีสนิเชือทีอยูอ่าศยั ความเสียงดงักลา่วไม่สามารถป้องกนัได้ และเป็นผลให้เกิด

ปัญหาการจดัโครงสร้างการทําธุรกรรมอยา่งมีนยัสําคญั 

    ข้อเสนอแนะ (10)  SMC ควรประสานงานกบัสถาบนัตวักลางในตลาดทนุ 

และตลาดเงินเพือพฒันาดชันีตลาดในระยะสนั เช่น BIBOR 7-10 ปี ซงึจะใช้ในการกําหนดราคาตราสาร 

MBS ทีมีอาย ุ7-10 ปี เพือให้ความเสียงพืนฐานลดลง  นอกจากนี ควรพจิารณาโครงสร้างแบบ pass 

through ให้มีการสง่ผา่นความผนัผวนของอตัราดอกเบียของสนิเชือไปให้ผู้ลงทนุด้วย 

   ข้อเสนอแนะ (11) SMC ควรได้รับการสนบัสนนุให้เป็นศนูย์กลางการออก

ตราสาร MBS เพือเป็นแบบอยา่งตอ่ไป  แตไ่มค่วรกําหนดเป็นกฎเกณฑ์ ควรปลอ่ยให้การออกตราสาร

เป็นไปตามภาวะการแขง่ขนัในตลาด 

  2.4 การพฒันาตลาดทนุ 

   ข้อได้เปรียบในการแขง่ขนัของ SMC คือ ความสามารถในการระดมทนุระยะ

ยาวในอตัราดอกเบียตํากวา่ผู้ให้สนิเชือทีอยูอ่าศยัทวัไป ดงันนั SMC ควรดําเนินกลยทุธ์ระยะยาวเพือให้

ได้ประโยชน์จากการระดมทนุด้วยต้นทนุตํา โดยพฒันาตราสาร MBS ในตลาดทนุไทยและเข้าสูต่ลาด

ทนุตา่งประเทศ  และหากมีการดําเนินการตอ่เนืองและมีขนาดทีเหมาะสม จะทําให้สร้างสภาพคลอ่งใน

ตลาดและสร้างอตัราดอกเบียอ้างอิงระยะยาวได้ (yield curve benchmark) 

   ข้อเสนอแนะ (12) SMC ควรจดัให้ตราสารมีการคําประกนัโดยรัฐบาล เพือ

สร้างความยอมรับในตลาดทนุไทยและตลาดทนุตา่งประเทศ ในฐานะเป็นตราสารของรัฐวิสาหกิจชนัดี  

   ข้อเสนอแนะ (13)  SMC ควรทําการตลาดให้ผู้ลงทนุทราบวา่ SMC เป็น 

รัฐวิสาหกิจชนัดี โดยเป็นสถาบนัด้านตลาดรองของสนิเชือทีอยูอ่าศยัทีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล  

มีมาตรฐานการซือสนิเชือทีเชือถือได้ เชียวชาญในการดําเนินการ และมีกลยทุธ์การทําธุรกิจทีเหมาะสม  
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   ข้อเสนอแนะ (14)  SMC ควรได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือถือใน

ระดบัประเทศและในระดบัสากล เพือประโยชน์ในการระดมทนุในอตัราดอกเบียทีดีกวา่  

   ข้อเสนอแนะ (15)  SMC ควรพฒันาและใช้กลยทุธ์ (อาจทําร่วมกบัผู้ 

เชียวชาญตา่งประเทศ หรือ strategic partner ในภาคเอกชน) ในการเป็นผู้คําประกนัทางการเงิน 

ให้แก่ภาคสนิเชือทีอยูอ่าศยั ซงึจะนําไปสูก่ารเป็นผู้สนบัสนนุตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยัและเพิมความ

น่าเชือถือให้แก่ตนเอง 

   นอกจากนี  Fannie Mae ได้แนะนําให้ SMC พฒันา credit risk pricing 

model และ prepayment model รวมทงัให้มีสว่นร่วมในการสร้างสถาบนัรายงานข้อมลูสนิเชือผู้บริโภค  

 

 3. ประเดน็ทางด้านกฎหมาย ภาษี และบญัชี 

       3.1 พระราชกําหนดนิตบิคุคลเฉพาะกิจเพือการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

พ.ศ.2540 (พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ) และประเดน็ทีเกียวข้อง 

   3.1.1 มาตรา 20 ของ พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ มีข้อกําหนดทีจะพยายาม 

คุ้มครองความเสียงจากการโอนสนิทรัพย์ของ originator ไปให้ SPV ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการ 

ล้มละลายของ originator แตข้่อกําหนดดงักลา่วมีข้อบกพร่องในหลายประเดน็ 

    ข้อเสนอแนะ (16) ควรแก้ไขมาตรา 20 ของ พ.ร.ก.นิตบิคุคล 

เฉพาะกิจฯ ให้มีขอบเขตในการยกเว้นมาตรา 90/40 และ 114 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลาย  โดยถ้า 

งบการเงินฉบบัตรวจสอบลา่สดุได้แสดงวา่ ณ เวลาการโอนลกูหนีหรือสนิทรัพย์ให้ SPV มีการระบวุา่ 

ผู้ โอนเป็นบคุคลล้มละลายแล้ว ความคุ้มครองตามมาตรา 20 ทีมายกเว้นมาตรา 90/40 113 และ 114  

แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายจะไม่สามารถนํามาใช้ได้  

   3.1.2 พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ  ได้กําหนดความคุ้มครองสําหรับสทิธิ 

เรียกร้อง แตอ่าจไม่ได้ครอบคลมุถึงสทิธิในสนิทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) เช่น รถยนต์ในกรณี 

ลกูหนีเช่าซือหรือลีสซิง จงึเป็นการเพิมความเสียงสําหรับ SPV ถ้า originator ล้มละลาย เนืองจาก 

เจ้าหนีอาจถือสทิธิในการยดึรถ หรือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายอาจพยายามยดึรถ 

โดยแยกออกจากสญัญาเช่าซือ  ทงันี หากเกิดเหตกุารณ์เหลา่นีจะทําให้ลกูหนีเช่าซือหยดุการชําระเงิน  

ซงึกระทบตอ่ SPV และผู้ลงทนุ  

    ข้อเสนอแนะ (17) ควรแก้ไข พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ให้รวมสทิธิ

ตาม underlying assets คือ (1) ให้ถือวา่สนิทรัพย์ภายใต้การทํา securitization ได้ตกเป็นของ SPV 

ด้วย หรือ  (2) ให้ออกกฎทีจํากดัอํานาจของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ในการปฏิเสธสญัญาเช่าซือ 

เมือเกิดเหตกุารณ์ที originator ทีเป็นผู้ให้เช่าซือล้มละลาย 

3.1.3 ตามมาตรา 21 แหง่ พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ได้กําหนดวา่ กรณี 

หลกัทรัพย์ของ SPV เป็นตราสารหนีทีมิใช่ตราสารหนีทีมีสทิธิด้อยกวา่เจ้าหนีสามญั ให้ผู้ ถือหลกัทรัพย์ 
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ของ SPV มีฐานะเป็นเจ้าหนีบริุมสทิธิพิเศษเหนือสนิทรัพย์ที SPV รับโอนมา และได้รับชําระหนีจาก 

สนิทรัพย์นนัก่อนบริุมสทิธิอืน อยา่งไรก็ตาม มีประเดน็วา่ บริุมสทิธิ (preferential rights) ดงักลา่วยงัไม่ 

ชดัเจน เนืองจากเป็นการให้บริุมสทิธิแก่ผู้ ถือตราสารเทา่นนั และไม่ได้ให้สทิธิแก่เจ้าหนีอืนทีไม่ใช่ผู้ ถือ

ตราสารดงักลา่ว  ดงันนั เจ้าหนีอืนของ SPV เช่น ผู้คําประกนั swap counterparty จะถกูจํากดัสทิธิให้

ด้อยกวา่ผู้ลงทนุ  

   ข้อเสนอแนะ (18)   

   - ควรกําหนดชดัเจนถึงวิธีการบงัคบัตาม preferential right  

ทีให้แก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ของ SPV  

   - ให้เจ้าหนีทีเกียวข้อง (รวมถึงผู้ ถือหุ้นกู้และเจ้าหนีอืนทงัหมด) 

มีสทิธิเหนือสนิทรัพย์ทีทํา securitization และสามารถเรียกร้องสทิธิตามสญัญาได้ลําดบัสทิธิของตน 

   3.1.4 พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ กําหนดให้ SPV สามารถคดิดอกเบียเงินกู้  

ได้ในอตัราตามสญัญาเดมิทีทํากบั originator  แตมิ่ได้ครอบคลมุถึงกรณีที originator ล้มละลาย ถกู

ทางการปิดกิจการและรวมกิจการกบัสถาบนัการเงินอืน หรือในกรณีที originator เลกิกิจการไป 

   ข้อเสนอแนะ (19)  ควรแก้ไขมาตรา 18 ของ พ.ร.ก.นิตบิคุคล 

เฉพาะกิจฯ โดยกําหนดวา่ ถ้าวิธีการคํานวณอตัราดอกเบียตามทีกําหนดในสญัญานนัไม่สามารถทําได้

ในทางปฏิบตั ิก็อาจให้ผู้แทนผู้ ถือหลกัทรัพย์ของ SPV เป็นผู้ เลือกใช้อตัราดอกเบียอืนทีเหมาะสม  

       3.1.5 กฎหมายไทยยงัไม่มีข้อกําหนดรองรับการโอนลกูหนีทีเกิดในอนาคต 

(future receivable) จงึทําให้เกิดความไม่แนน่อนในกรณีการโอนสทิธิใน future receivable ดงักลา่ว 

เช่น ลกูหนีบตัรเครดติ และลกูหนีตามสญัญาการซือสนิค้า 

   ข้อเสนอแนะ (20)  ควรแก้ไข พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ โดยกําหนด 

วิธีการโอนสทิธิทีมีอยูห่รือสนิทรัพย์ทีจะเกิดในอนาคต โดยไมค่ํานงึถึงวิธีการโอนสทิธิเรียกร้องภายใต้ 

กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

   3.1.6 ในกรณีทีสนิทรัพย์เป็นสนิเชือทีอยูอ่าศยั กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

กําหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนจํานองทีอยูอ่าศยัใหม ่ซงึหากมีทีดนิต้องจดเปลียนแปลงทะเบียนจํานอง 

จํานวนมาก ก็จะเป็นภาระของ originator ในการจดัการอยา่งมาก 

   ข้อเสนอแนะ (21)  กรมทีดนิควรออกประกาศให้ถือวา่ วนัทีสง่เอกสาร

ไปให้สํานกังานทีดนิกลาง เป็นวนัทีมีผลเปลียนแปลงทะเบียนจํานองแล้ว  หรือใช้วธีิให้ SPV ชําระเงินคา่

ซือเมือการจดเปลียนแปลงทะเบียนจํานองเสร็จสนิ อยา่งไรก็ดี ก็ยงัคงกระทบตอ่ต้นทนุของผู้ขาย 

  3.2 โครงสร้างทางกฎหมายสําหรับการออกตราสาร securitization 

   การทําธุรกรรมทีจะได้รับความสําเร็จนนั SPV ควรมีต้นทนุการดําเนินการไม ่

สงูนกั โดยควรเป็นองค์กรทีไม่มีภาระภาษี ได้แก่ กองทนุรวมประเภท 3 แตก่องทนุรวมดงักลา่วมี

ข้อจํากดัการดาํเนินการหลายประการ  รวมทงั ก.ล.ต. ยงัไม่อนญุาตให้จดัตงักองทนุรวมเป็น SPV ได้  



- 6 - 

 

   ข้อเสนอแนะ (22)  ทางการควรทบทวนประเดน็กฎหมายทีจะอนญุาตให้ 

นิตบิคุคลรูปแบบตา่ง ๆ จดัตงัเป็น SPV ได้แก่ AMC กองทนุรวมประเภท 2 และประเภท 3  

   ข้อเสนอแนะ (23)  กลต.ควรทบทวนการออกกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิง ควรอนญุาตให้กองทนุรวมจดัตงัเป็น SPV และซือสนิทรัพย์

พวกลกูหนีมีปัญหา (distress loan) ได้ 

  3.3 ภาษีและคา่ธรรมเนียม  

   3.3.1 ภาษีเป็นประเดน็สําคญัในการทําให้ธุรกรรมมีประสทิธิภาพ โดยจะต้องไม่

ทําให้ originator มีภาระภาษีมากไปกวา่กรณีทีไม่ได้ทําธุรกรรม และต้องไม่ทําให้ SPV ประสบปัญหาการไม่

มีเงินสดชําระภาษี ทางแก้ไขทางหนงึคือ ให้ยกเว้นภาษีแก่ SPV  

    ข้อเสนอแนะ (24)  ถ้าไม่ให้กองทนุรวม (หรือองค์กรอืนทีได้รับยกเว้น 

ภาษี) เป็น SPV ก็ควรคดิภาษีใน SPV ตามเกณฑ์เงินสด ออกกฎเกณฑ์ทีไม่ทําให้เกิดภาระภาษีซําซ้อน  

และกรมสรรพากรควรมีเกณฑ์ชดัเจนในการเก็บภาษีการโอนสนิทรัพย์ระหวา่ง originator และ SPV  

  3.3.2 คา่ธรรมเนียมในการเรียกเก็บหนี (servicing fee) ที SPV จา่ยให้แก่  

originator จะมีภาระภาษีมลูคา่เพิม (VAT) ซงึจะมีผลกระทบตอ่ต้นทนุการทําธุรกรรมได้ 

  ข้อเสนอแนะ (25)  ควรยกเว้นภาษี VAT สําหรับคา่ธรรมเนียมในการ 

เรียกเก็บหนีทงัหมด  นอกจากนี ควรพิจารณาการเรียกเก็บภาษี VAT ในกรณีที originator จดทะเบียน 

เป็นผู้ประกอบการภายใต้ภาษี VAT แต ่SPV ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการภายใต้ภาษี VAT  

  3.3.3  การ SWAP อตัราแลกเปลียนเป็นเครืองมือในการลดความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนและต้นทนุจากภาษีเงินได้หกั ณ ทีจา่ย 

   ข้อเสนอแนะ (26)  กรมสรรพากรควรออกกฎให้ชดัเจนเกียวกบั 

การเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายของการจ่ายคา่ธรรมเนียมในการ SWAP เนืองจากยงัมีความไมช่ดัเจน 

อยู ่ ทงันี การทํา SWAP อตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียน เป็นวิธีการทีเป็นประโยชน์อยา่งมาก 

ในการทําให้ธุรกรรม securitization มีต้นทนุตํา 

  3.3.4 การจดัเก็บภาษีในธุรกรรมมีประเดน็วา่ ควรเป็นไปตามหลกัการใด

ระหวา่งกฎหมายและบญัชี  ทงันี การใช้หลกับญัชีโดยใช้มาตรฐานการบญัชี FAS125 หรือ IAS 39 อาจ

ทําให้มีประเดน็พิจารณาไปในหลายแนวทาง ซงึต้องใช้เวลาและประสบการณ์ในการปฏิบตัริะยะหนงึ 

  ข้อเสนอแนะ  (27)  การตีความวา่เป็นการขายในทางภาษีในธุรกรรม 

securitization ควรตีความตามหลกักฎหมาย แทนทีจะเป็นไปตามหลกับญัชี 

3.4 บญัชี 

  ประเดน็ด้านบญัชีมี 2 เรืองคือ การกําหนดนิยามการขาย (true sale)  และ 

การจดัทํางบการเงินรวม สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศกําลงัพิจารณานิยาม

การขายในทางบญัชี แตอ่าจต้องพิจารณาทบทวนการปฏิบตัสํิาหรับการจดัทํางบการเงินรวม  ทงันี แม้ 
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ในทางบญัชีจะถือวา่การโอนทรัพย์สนิภายใต้ธุรกรรมเป็นการขาย (off balance sheet ของ originator) 

แตจ่ะไม่เกิดประโยชน์ใดหาก originator ยงัต้องนํา SPV เข้ามาจดัทํางบการเงินรวมด้วย 

  ข้อเสนอแนะ  (28)  ควรทบทวนแนวปฏิบตัใินทางบญัชีทีเกียวข้องกบั 

การจดัทํางบการเงินรวมของ originator และ SPV และพฒันาแนวปฏิบตัทีิจะทําให้ไม่ต้องนํา SPV  

เข้ามาอยูใ่นงบการเงินรวมของ originator  ทงันี อาจต้องประสานงานกบัธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ในการออกกฎเกณฑ์ปฏิบตัสํิาหรับกรณีที SPV ถกูจดัตงัโดยสถาบนัการเงิน 

 

 4. กฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกบัธนาคารแหง่ประเทศไทย 

4.1 แรงจงูใจในการทํา securitization   

 4.1.1 สถาบนัการเงินทีเป็นผู้ขายลกูหนีจะคํานวณผลประโยชน์และต้นทนุการ

ทําธุรกรรมไม่เพียงแตจ่ากต้นทนุของเงินทนุเทา่นนั ยงัจะต้องพิจารณาถึงการดํารงเงินกองทนุทีลดลงไปได้

หากสนิทรัพย์ทีโอนไปทํา securitization  มีลกัษณะ off balance sheet ด้วย 

   ข้อเสนอแนะ (29) วิธีการเบืองต้นคือ ถ้าในทางบญัชีถือเป็นการขาย 

และไม่มีสทิธิไลเ่บีย (recourse) ไปยงั originator แล้ว ก็ไมต้่องดํารงเงินกองทนุสําหรับสนิทรัพย์ทีโอนไป  

แตถ้่าสามารถไลเ่บียได้ ก็จะต้องดํารงเงินกองทนุสําหรับสนิทรัพย์ดงักลา่วแม้วา่จะตดัสนิทรัพย์นนัออกไป

จากบญัชี originator แล้ว  ทงันี ถ้ามลูคา่สทิธิไลเ่บียนีน้อยกวา่จํานวนเงินกองทนุทีดํารงไว้สําหรับสนิทรัพย์

ทีขายแล้ว จํานวนเงินกองทนุทีต้องดํารงหลงัจากการขายสนิทรัพย์นนั ควรจะจํากดัไว้เทา่กบัมลูคา่สทิธิ 

ไลเ่บียดงักลา่ว แตถ้่ามลูคา่สทิธิไลเ่บียนีมากกวา่จํานวนการดํารงเงินกองทนุในสนิทรัพย์ทีขายแล้ว จํานวน

เงินกองทนุทีต้องดํารงควรกําหนดไว้สงูสดุตามเงินกองทนุก่อนการขายสนิทรัพย์ นนั 

  4.1.2 สถาบนัการเงินทีมี NPL ไม่มีแรงจงูใจทีจะขาย NPL ไปเพือทํา 

securitization เนืองจากจะต้องขายตํากวา่มลูคา่ทางบญัชีและต้องตดัขาดทนุทงัจํานวน ในขณะที 

ปัจจบุนัสามารถเก็บไว้ในบญัชีและทยอยการตดัขาดทนุออกไประยะหนงึ 

   ข้อเสนอแนะ (30) ธนาคารแหง่ประเทศไทยควรออกกฎเกณฑ์รองรับ 

กรณีทีสถาบนัการเงินทํา securitization สนิทรัพย์ประเภท NPL ให้สามารถทยอยตดัคา่เผือหนีสงสยั 

จะสญูได้เช่นเดียวกนัด้วย 

   4.1.3 ปัจจบุนัมกันําสนิทรัพย์ทีมีอายยุาวและอตัราผลตอบแทนคงที (เช่น 

สญัญาเช่าซือ) มาระดมทนุโดยการออกตราสารระยะสนัในอตัราผลตอบแทนลอยตวั ซงึจะเกิดปัญหา

การ mismatch ของสนิทรัพย์และหนีสนิของสถาบนัการเงิน 

   ข้อเสนอแนะ (31)  ทางการควรกําหนดแนวทางจํากดัการ mismatch 

ของสนิทรัพย์และหนีสนิของสถาบนัการเงิน เพือลดความเสียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย 
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 4.2 การกํากบัดแูลตวัแทนเรียกเก็บหนี (servicer) 

  หากสถาบนัการเงินทีให้บริการเรียกเก็บหนีล้มละลาย อาจมีความเสียงจาก

การรวมบญัชีเรียกเก็บหนีของ SPV เข้าไว้กบับญัชีของสถาบนัการเงินนนั  (commingling risk) ซงึจะ

กระทบตอ่ SPV ได้  ดงันนั ธนาคารแหง่ประเทศไทยควรตดิตามการดําเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินให้มี

ระบบการดําเนินธุรกิจทีด ีเพือลดความเสียงข้างต้นลง 

 ข้อเสนอแนะ (32) ทางการควรพิจารณาตรวจสอบสถาบนัการเงิน โดยเน้น

เรืองความรับผิดชอบในการเป็น servicer และ servicer ต้องแสดงให้เห็นวา่มีนโยบายหรือการ

ดําเนินงานทีไม่ทําให้ตนเองต้องผิดนดัชําระหนี  ทงันี หน่วยงานทางการของสหรัฐฯ มีการพฒันาระบบ

และ 

ขนัตอนการตรวจสอบแล้ว ซงึธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจขอแลกเปลียนประสบการณ์ดงักลา่วด้วยได้ 

  4.3 กฎเกณฑ์ทางด้านสถาบนัการเงินในฐานะผู้ลงทนุ 

  สถาบนัการเงินทีขายลกูหนีเพือทํา securitization อาจมีบทบาทในฐานะผู้ลงทนุ

ในตราสาร ABS ด้วย ซงึควรได้รับการสนบัสนนุ 

 ข้อเสนอแนะ (33)  ธนาคารแหง่ประเทศไทยควรออกข้อกําหนดการลงทนุ 

ในตราสาร ABS และ MBS ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทนุให้อิงตามนําหนกัความเสียง ดงันี 

 - ตราสารทีได้รับ rating AAA หรือ AA- จาก CRA 2 ราย โดย CRA 

รายหนงึต้องมาจาก S&P Moody‘s Fitch IBCA BankWatch หรือ Duff & Phelps ให้มีนําหนกั 

ความเสียง ร้อยละ 20 

 - ตราสารทีได้รับ rating A+ ถึง A- ให้มีนําหนกัความเสียงร้อยละ 50  

 - ตราสารทีได้รับ rating ตํากวา่ A- หรือไม่มีการจดั rating ให้มีนําหนกั 

ความเสียงร้อยละ 100 

ทงันี  ถ้าผลการจดั rating จาก CRA 2 ราย ไม่ได้มีนําหนกัความเสียง 

เดียวกนั ให้ใช้นําหนกัความเสียงทีตํากวา่ 

 

 5. ข้อสรุป 

 ADB ก.ล.ต. และ SMC ควรหาแนวทางทีเหมาะสมในการพฒันาตลาด โดยควรมี 

การอภิปรายถึงลําดบัความสําคญัของการดําเนินการในเรืองตา่งๆ  อยา่งไรก็ดี หากทางการไม่มีกลไกในการ

รองรับการเปลียนแปลงของตลาด securitization ในประเทศหรือตา่งประเทศหรือวา่จ้างผู้ปฏิบตังิานทีมี

ประสบการณ์ในธุรกรรม ความก้าวหน้าของธุรกรรมดงักลา่วก็จะเป็นไปอยา่งจํากดั 

 ข้อเสนอแนะ (34)  เพือสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงกว้างและเชิงลกึ ทางการ

ไทยควรจดัดงูานในตลาด securitization  ใน สหรัฐอเมริกา ยโุรป และฮ่องกง เพือดตูวัอยา่งเกียวกบั



การจดั rating การทํา credit enhancement  และกลไกตลาดอืนทีช่วยให้มีการตรวจสอบและถ่วงดลุย์

การใช้กฎเกณฑ์ของทางการ และศกึษาการพฒันาตลาดตา่งประเทศได้อยา่งใกล้ชิดมากขนึ 
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บทท ี2  องค์ประกอบของความสาํเร็จ 
 

 การทําให้ตลาด ABS สําหรับธุรกรรม Secrutization ประสบความสําเร็จจะต้องมี 

องค์ประกอบสําคญัดงันี 

 

 2.1 การมีข้อมลูเกียวกบัสนิทรัพย์ทีเพียงพอ 

  ข้อมลูเกียวกบัสนิทรัพย์เป็นปัจจยัทีสําคญัทีสดุในการทําธุรกรรม securitization  

เนืองจากกระแสเงินสดจากลกูหนีทีโอนให้ SPV เป็นรายได้หลกัทีจะนําไปชําระผลตอบแทนแก่ผู้ลงทนุ 

ในหลกัทรัพย์ของ SPV   ดงันนั จงึต้องทําให้ผู้ลงทนุเชือมนัวา่ กระแสรายได้จากลกูหนีภายหลงัหกั 

คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ จะเพียงพอชําระผลตอบแทนแก่ผู้ลงทนุได้ โดยทวัไปจะใช้วิธีทํา stress test หรือ worst  

case scenario สําหรับลกูหนีในกองนนั ๆ วิธีดงักลา่วจะหาผลกระทบตอ่ลกูหนีทีโอนให้ SPV ภายใต้ 

สมมตฐิานวา่ ภาวะเศรษฐกิจขาลงทีทําให้เกิดการวา่งงานสงู หรืออตัราดอกเบียสงู และเหตกุารณ์ 

ทางเศรษฐกิจอืนทีทําให้ลกูหนีไม่สามารถชําระหนีได้ CRA ก็มกัใช้เกณฑ์การทดสอบในลกัษณะดงักลา่ว 

สําหรับการประเมินอนัดบัความน่าเชือถือตราสาร securitization ด้วย โดยจะประเมินคณุภาพลกูหนี 

ตามสนิทรัพย์อยา่งละเอียด 

  ในระยะเริมแรกของการพฒันาธุรกรรมนี การเก็บข้อมลูด้านสนิทรัพย์ควรมีระบบ 

ทีเป็นมาตรฐาน มีบคุลากรในการเก็บข้อมลูสถิตกิารชําระหนีของสนิทรัพย์ ในประเทศไทยมีเพียง  

2 หน่วยงานทีสามารถจดัหาข้อมลูในภาคสนิเชือทีอยูอ่าศยั ได้แก่ ธปท. และธนาคารอาคารสงเคราะห์  

สําหรับในภาครถยนต์จะหาแหลง่ข้อมลูได้จากศนูย์วิจยัของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ซงึจดัทําตวัเลขการขาย 

รถและข้อมลูทีเกียวข้องเป็นรายเดือน 

 

 2.2 กรอบของกฎหมายทีต้องพิจารณา 

 การทําธุรกรรม securitization มีประเดน็ทางกฎหมายเกิดขนึคอ่นข้างมาก ได้แก่  

กฎหมายได้ช่วยให้การโอนความเป็นเจ้าของลกูหนีและสนิทรัพย์ไปยงั SPV หรือไม่ กฎหมายได้แยกสนิทรัพย์ 

ของ SPV ออกจากการล้มละลายของ originator อยา่งชดัเจนหรือไม่ กฎหมายมีการบงัคบัหลกัประกนั 

กรณีลกูหนีไม่ชําระเงินอยา่งเพียงพอหรือไม ่มีความขดัแย้งหรือความไม่ชดัเจนทีเกิดจากกฎหมายหลกัทรัพย์  

กฎหมายทรัสต์ (ถ้ามี) และกฎหมายธนาคารพาณิชย์หรือไม ่ถ้าสถาบนัการเงินถกูควบคมุกิจการโดยทางการ  

ลกูหนีทีถกูขายไปให้ SPV จะยงัคงชําระหนีตอ่เพือให้ SPV ชําระผลตอบแทนตอ่ผู้ลงทนุหรือไม่ เป็นต้น 
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 2.3 ต้นทนุของธุรกรรมและภาระภาษี 

 การพิจารณาด้านต้นทนุของธุรกรรมมีความสําคญัตอ่การทํา securitization   

เพือประโยชน์ในการจดัหาเงินทนุทีมีต้นทนุตํา  ทงันี ต้นทนุด้านภาษีของธรุกรรม securitization  

เป็นประเดน็พิจารณาทีสําคญั หากมีต้นทนุดงักลา่วเพิมขนึมาก็จะทําให้ลดแรงจงูใจในการทําธุรกรรมนีลงไป  

ตวัอยา่งกรณีการทํา securitization ของ SITCARS ซงึได้มีการโอนสนิทรัพย์ในลกัษณะการกู้ ยืมมิใช่การขาย 

เพือไม่ต้องมีภาษีจากการขาย เมือ SITCARS ถกู ธปท. สงัให้หยดุดําเนินกิจการ SPV จงึได้รับผลกระทบจาก

การถกูยดึทรัพย์สนิมาไว้ที SITCARS   ดงันนั จงึมีความพยายามทีจะทํา securitization ในลกัษณะ 

ขายขาดเพือเลียงปัญหาข้างต้น แตก็่ต้องระวงัเรืองภาษีการขายทีเพิมขนึมา 

 

 2.4 การมี CRA ทีเชือถือได้ 

 CRA เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในธุรกรรมนี ผู้ลงทนุมกัจะพิจารณาผลการจดั rating  

ของ CRA เพือตดัสนิใจลงทนุ  ทงันี  CRA ตา่งประเทศคุ้นเคยกบัการจดั rating ตราสารทีรองรับการทํา  

securitization สําหรับสนิทรัพย์ประเภทลกูหนีเช่าซือรถยนต์ของไทย สว่นตราสาร ABS อืน ๆ ของไทย 

ยงัไม่มี CRA รายใดทีพฒันามาตรฐานการจดั rating ไว้แตก็่ได้มีความคืบหน้าจากการเข้ามาทําความ 

คุ้นเคยกบัตลาดไทยในระดบัหนงึบ้างแล้ว 

 

 2.5 การทํา credit enhancement  

  การทํา credit enhancement เป็นปัจจยัสําคญัหนงึทีทําให้ยกระดบั rating  

จาก investment grade เป็นสงูกวา่ investment grade วิธีการทํา credit enhancement ทีเป็นทีนิยม 

คือการทํา overcollateralization และ senior / subordination structure 
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บทท ี3  ภาพรวมของอุปสงค์ของธุรกรรม 
 

 3.1 ภาพรวมของตลาดตา่งประเทศ 

 ธุรกรรม  securitization ในสหรัฐอเมริกาเริมจากการออก MBS ของหน่วยงาน 

รัฐบาลในช่วงกลางทศวรรษ 1970 โดย Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) Federal  

National Home Loan Association (Freddie Mac) และ Government National Mortgage Association  

(Ginnie Mae) การออกตราสารของหน่วยงานดงักลา่วก็เพือรองรับการพฒันาตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั 

ในช่วงทศวรรษ 1980 การทํา securitization เริมพฒันาไปอยา่งรวดเร็วโดยใช้สนิทรัพย์ประเภทลกูหนี 

บตัรเครดติ  สินเชือรถยนต์ ลกูหนีเชา่ซือ ลกูหนี commercial mortgage มาแปลงเป็นหลกัทรัพย์ 

 สําหรับตลาดยโุรปคอ่ย ๆ พฒันาธุรกรรมดงักลา่วตามมา ปัจจบุนัองักฤษและ 

ฝรังเศสมีการทําธุรกรรมนีในสดัสว่นคอ่นข้างสงูเทียบกบัตลาดรวม  นอกจากนี สว่นออสเตรเลีย ญีปุ่ น  

และฮ่องกง ก็ได้มีการทํา securitization สําเร็จไปแล้วหลายโครงการ 
 

 3.2 ภาพรวมของตลาดไทย 

  จากสภาพเศรษฐกิจการเงินทีตกตําของไทยในช่วง 2-3 ปีทีผา่นมา ทําให้การจดัหา 

เงินทนุโดยการทํา securitization ยงัไม่เป็นทีจงูใจ ประกอบกบัปัจจบุนัสถาบนัการเงินยงัมีสภาพคลอ่งสงู  

และมกัไม่ต้องการขายลกูหนีเงินกู้ออกไป  อยา่งไรก็ดี แม้วา่มีสถาบนัการเงินบางแหง่สนใจจะนําลกูหนี 

ทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มาทํา securitization  แตก็่มีอปุสรรคบางประการ เช่น ได้รับ credit rating ตํา  

และต้องตดัขาดทนุจากการขาย NPL ทงัจํานวน  ทงันี อปุสรรคสําคญัของธุรกรรมคือ การทีสถาบนัการเงิน 

มีสนิเชือคณุภาพดีอยูไ่มม่ากเมือเทียบกบัสนิเชือด้อยคณุภาพ การผิดนดัชําระหนีของลกูหนีตา่ง ๆ ทําให้ 

กระทบตอ่การทํา securitization  ในระยะยาว ทีผา่นมามีการทําธุรกรรม securitization  ของสนิทรัพย์ 

ประเภทตา่ง ๆ ได้แก่ สนิเชือทีอยูอ่าศยั 1 รายการ ลกูหนีเช่าซือ 3 รายการ ลกูหนีคา่สนิค้าสง่ออก 1 รายการ 
 

 3.3 การวิเคราะห์ประเภทสนิทรัพย์ 

  3.3.1 สนิเชือทีอยูอ่าศยั 

 ตลาดสนิเชือทีอยูอ่าศยัของไทยมีมลูคา่คงค้างในเดือนมิถนุายน 1998  

ประมาณ 783 พนัล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นสนิเชือทีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

288 พนัล้านบาท ธนาคารกรุงเทพ 92 พนัล้านบาท ธนาคารไทยพาณิชย์ 79 พนัล้านบาท ธนาคาร 

กสกิรไทย 66 พนัล้านบาท ทีเหลือเป็นของธนาคารขนาดเล็ก บริษัทเงินทนุ บริษัทประกนัภยั และธนาคาร 

ตา่งประเทศ เจ้าหนีเงินกู้ ทีอยู่อาศยัสว่นใหญ่สนใจทีจะออกตราสาร MBS หากมีแรงจงูใจในทาง 

เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การสามารถจดัหาแหลง่เงินทนุได้มากขนึภายใต้ต้นทนุตําแทนการรับฝากเงิน 

ทีมีต้นทนุดําเนินการสงู หรือสถาบนัการเงินจะสามารถลดอตัราการดํารงเงินกองทนุของตนได้ 
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โดยการขายสนิเชือทีอยูอ่าศยัให้ SMC และลงทนุในตราสาร MBS จาก SMC  ทงันี เนืองจากสนิเชือทีอยู่

อาศยัจะถกูคดินําหนกัความเสียงร้อยละ 50 และหากลงทนุในหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น (amortizing bond) 

ทีมีสนิเชือทีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั ตามแผนการของ SMC จะถกูคดินําหนกัความเสียงเพียงร้อยละ 20 

อยา่งไรก็ดี แผนการออก MBS ของ SMC อาจยงัทําได้ยาก โดยสถาบนัการเงินสว่นใหญ่ไม่ต้องการขาย 

สนิเชือคณุภาพดีให้ SMC เนืองจากจะทําให้สดัสว่น NPL  ของสถาบนัการเงินเพิมขนึกวา่เดมิ  อยา่งไรก็ดี 

ในระยะเริมแรก SMC ควรจะมีบทบาทสําคญัในการพฒันาตลาด MBS ในประเทศ ซงึจะต้องมี

ความสามารถในการวางระบบและการจดัการทีเหมาะสม และควรผอ่นคลายข้อกําหนดในการรับซือสนิเชือ

ทีอยูอ่าศยั  นอกจากนี การทําธุรกรรม securitization และออกตราสาร MBS ยงัมีอปุสรรคจากการทีผู้ลงทนุยงั

ไม่คุ้นเคยกบัตราสาร MBS และ CRA ทีมีเพียงรายเดียวก็ยงัไม่ได้รับความเชือถือเทา่ทีควร 

 3.3.2 ลกูหนีเช่าซือ/ลีสซิง 

 ก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมีการทํา securitization   ลกูหนีเช่าซือ/ 

ลีสซิงรถยนต์ โดยออกตราสารเสนอขายในตา่งประเทศจํานวน 3 โครงการ โดยจดัโครงสร้างในลกัษณะ 

เป็นเงินกู้ มีหลกัประกนั  ทงันี ลกูหนีเช่าซือรถยนต์ดงักลา่วมีระยะเวลาการชําระหนี 48 เดือน มีอตัรา 

การไถ่ถอนหนีก่อนกําหนดและระดบัการผิดนดัชําระหนีตํา จงึเป็นแรงจงูใจสําหรับการทํา securitization    

ในระยะเริมแรก  อยา่งไรก็ดี จากการทีปริมาณการขายรถยนต์ในปี 1998 ลดลงมาก ความด้อยคา่ในมลูคา่ 

รถยนต์รวมทงัการทีสถาบนัการเงิน 56 แหง่ถกูปิดกิจการทําให้ขาดแรงจงูใจในการทํา securitization  

แตค่าดวา่ในปี 1999 ยอดขายรถยนต์จะกระเตืองขนึและทําให้มีลกูหนีเช่าซือรถยนต์เพิมขนึ ซงึจะเพมิ 

โอกาสทีจะนํา port ลกูหนีเช่าซือดงักลา่วมาทํา securitization   มากขนึ 

 แม้วา่ปัจจบุนัมีการออกพระราชกฤษฎีกาทียกเว้นภาษีมลูคา่เพิม (VAT)  

เพือลดอปุสรรคด้านภาษีในการทําธุรกรรม แตย่งัมีประเดน็อืนทีอาจต้องคํานงึถึง เช่น ความยุง่ยาก 

ในการจดทะเบียนการโอนรถยนต์ให้แก่ SPV ซงึต้องมีคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิในรถยนต์ด้วย  

ความจําเป็นในการรักษาบญัชีเรียกเก็บเงินจากลกูหนีไว้ในชือของ SPV เพือเลียง commingling risk  

เพือได้รับอนัดบัความน่าเชือถือทีดี 

 3.3.3 สนิเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

 ทีผา่นมาสถาบนัการเงินของไทยมีปัญหาการมี NPL เป็นจํานวนมาก  

ซงึหลายฝ่ายพยายามลดจํานวน NPL ด้วยวิธีตา่ง ๆ การทําธุรกรรม securitization เป็นทางหนงึ 

ทีอาจช่วยลดจํานวน NPL ให้แก่สถาบนัการเงินได้  อยา่งไรก็ดี ปรส. ยงัไมใ่ห้ความสนใจจะให้ทํา 

securitization  เนืองจากจะทําให้โครงการขายสนิทรัพย์ของสถาบนัการเงินทีถกูปิดกิจการให้แก่ SPV  

ต้องลา่ช้าออกไปมาก สําหรับบรรษัทบริหารสนิทรัพย์สถาบนัการเงิน (AMC) ซงึได้ประมลูซือ NPL  

จํานวน 31 พนัล้านบาทจาก ปรส.อาจมีความเป็นไปได้ทีจะทํา securitization  จาก NPL โดยต้อง 
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มีประโยชน์ทีจะได้รับมากพอ  นอกจากนี สถาบนัการเงินมกัไม่ต้องการทีจะขาย NPL ออกไป เนืองจาก 

ต้องรับรู้ขาดทนุทนัทีแทนทีจะทยอยตงัเป็นคา่ใช้จ่ายเป็นงวด ๆ จงึมกัจะรอให้ NPL ฟืนฟกูลบัมาดีขนึแทน 

 3.3.4 ลกูหนีบตัรเครดติ 

 ตลาดบตัรเครดิตของไทยยงัมีขนาดคอ่นข้างเลก็มาก อปุสงค์ในการทําธุรกรรม  

securitization สําหรับลกูหนีบตัรเครดติยงัคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนงึ  นอกจากนี ยงัเป็นการยากสําหรับ  

CRA ทีจะจดั rating โดยต้องขนึกบัระดบัความเพียงพอในการทํา credit enhancement ระดบัความสญูเสีย 

ของการผิดนดัชําระหนี ยิงไปกวา่นนั โดยทีนโยบายและตลาดเป้าหมายมีความแตกตา่งกนัมากในแตล่ะ 

ผู้ให้บริการบตัรเครดติ CRA จงึจะต้องมีความเข้าใจดีเกียวกบัผู้ประกอบธรุกิจให้บริการบตัรเครดติทีมี 

ศกัยภาพแตล่ะราย ตลอดจนภาวะธุรกิจโดยรวม ก่อนทีจะกําหนดเกณฑ์การจดั rating สําหรับ ABS ของ 

สนิทรัพย์ประเภทนี 

 3.3.5 โครงการสาธารณปูโภค 

 โครงการสาธารณปูโภคทีมีแนวโน้มการระดมทนุในตลาดทนุคือ โครงการ 

ด้านพลงังาน สว่นโครงการทางดว่นตา่ง ๆ ยงัมีชือเสียงไม่ดีพอทีจะระดมทนุในตลาดทนุ เนืองจาก 

การดําเนินงานทีผา่นมายงัไมมี่ประสทิธิภาพเทา่ทีควร และถกูภาครัฐเข้าแทรกแซงคอ่นข้างมาก  ดงันนั  

ศกัยภาพการระดมทนุในตลาดทนุตา่งประเทศจงึคอ่นข้างจํากดั  ทงันี ในการทําธุรกรรม securitization 

โครงการสาธารณปูโภค ควรให้มีการคําประกนัโดยสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ เช่น World Bank IFC  

ADB เป็นต้น เนืองจากอนัดบั rating ของประเทศยงัไม่สงูนกั เมือเร็ว ๆ นี การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ

ไทยได้ระดมทนุ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอมริกา โดยให้ World Bank เข้าคําประกนั จงึทําให้ได้รับ rating สงู

กวา่ของประเทศ  นอกจากนี การไฟฟ้าภมิูภาคและการไฟฟ้านครหลวงยงัมีความต้องการในการระดมทนุ 

ในระดบัปานกลาง 

 3.3.6 ลกูหนีธุรกิจสง่ออก 

  ผู้สง่ออกจํานวนหนงึและบริษัททีมีลกูหนีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

มีความสนใจในการทําธุรกรรม securitization   อยา่งไรก็ดี ทีผา่นมีผู้สง่ออกเพียงรายเดียวทีทําธุรกรรม 

ดงักลา่ว คือ บริษัทวงไพฑรูย์ฯ โดยเป็นการนํารายได้จากการสง่ออกรองเท้ามาแปลงเป็นตราสารทีออก 

หมนุเวียนในระยะ 5-10 ปีในวงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดั 

ในสหรัฐอเมริกาความเสียงจากการทีผู้สง่ออกมีลกูหนีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศจะลดลงไปโดยการโอน 

ลกูหนีดงักลา่วไปยงั SPV ในตา่งประเทศอนัจะทําให้ต้นทนุการระดมทนุตําลง สามารถบริหารให้อาย ุ

สนิทรัพย์และอายหุนีสนิสอดคล้องกนั รวมทงัทําให้การประมาณการกระแสเงินสดทําได้งา่ยขนึ  ดงันนั  

ลกูหนีธุรกิจสง่ออกจงึยงัเป็นสนิทรัพย์ทีน่าสนใจทีจะทํา securitization   อยา่งไรก็ดี ยงัคงมีปัจจยั 

ทีต้องพิจารณาคือ ต้องมีบคุคลที 3 เป็นผู้คําประกนั และควรต้องมี CRA ตา่งประเทศเป็นผู้จดัอนัดบั 

ความน่าเชือถือ เนืองจากผู้ลงทนุตา่งประเทศกลวัความเสียงในการลงทนุในตราสารของประเทศทีเป็น 

ตลาดเกิดใหม่ 
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บทท ี4  อุปทานของแหล่งเงนิทุนและประเดน็พจิารณาในด้านผู้ลงทุน 
 

 การทํา securitization  ไม่เพียงเป็นความต้องการของผู้ออกตราสาร ABS หรือ MBS  

เพือให้ได้ประโยชน์จากการทําธุรกรรม แตย่งัเป็นความต้องการของผู้ลงทนุทงัประเภทสถาบนัและรายยอ่ย 

ผู้ลงทนุเหลา่นีจะเน้นสภาพคลอ่งในการเปลียนมือ คณุภาพความน่าเชือถือของตราสาร โดยจะพิจารณา 

จากการคําประกนั และการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของ CRA ตา่งประเทศ และอตัราผลตอบแทน  

อยา่งไรก็ดี  การมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเป็นผู้ กํากบัดแูลกลุม่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัให้ปฏิบตัติาม 

กฎเกณฑ์การลงทนุจะทําให้ยากในการประสานงานกวา่การมีหน่วยงานกํากบัดแูลเพียงหน่วยงานเดียว 

 

 ผู้ลงทนุในตราสารหนีไทยสว่นใหญ่เป็นผู้ลงทนุประเภทสถาบนั รายหลกั ๆ ได้แก่  

กองทนุรวมตราสารหนี กองทนุสํารองเลียงชีพ กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และบริษัทประกนัชีวิต 

ในช่วงต้น ค.ศ. 1999 สนิทรัพย์รวมของผู้ลงทนุ 4 กลุม่นี มีประมาณ 592 พนัล้านบาท ประกอบด้วย 

สนิทรัพย์ของบริษัทประกนัชีวติ 257 พนัล้านบาท กองทนุสํารองเลียงชีพ 179 พนัล้านบาท กองทนุบําเหน็จ 

บํานาญข้าราชการ 93 พนัล้านบาท และกองทนุรวมตราสารหนี 63 พนัล้านบาท  ทงันี ผู้ลงทนุประเภทตา่ง ๆ  

มีวตัถปุระสงค์และข้อจํากดัในการลงทนุโดยเปรียบเทียบกนั สรุปได้ดงันี 

 

 4.1 กองทนุรวมและกองทนุรวมตราสารหนี 

 กองทนุรวมเป็นผู้ลงทนุระยะปานกลางซงึถกูกํากบัดแูลโดย ก.ล.ต. โดยกองทนุรวม 

จะต้องคอยรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ เนืองจากจะต้องบนัทกึการลงทนุตามราคาตลาด (mark to  

market) ทกุสนิเดือน ในเดือนมกราคม 1997 มีกองทนุรวมตราสารหนี 70 กองทนุ โดยแบง่เป็นกองทนุ 

ระยะสนัลงทนุในตราสารทีมีอายทีุเหลือน้อยกวา่ 1 ปี และกองทนุระยะยาวลงทนุในตราสารทีมีอายเุฉลีย  

2.5 ปี กองทนุรวมตา่ง ๆ จะมีข้อจํากดัในการลงทนุในตราสารตา่ง ๆ 

 ปัจจบุนั ก.ล.ต. ยงัไม่อนญุาตให้กองทนุรวมจดัตงัเป็น SPV แตมี่ข้อกําหนดให้ 

กองทนุรวมสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ทีไม่ใช ่investment grade ได้เพียง 5% ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ  

(NAV) กองทนุรวมประเภท 2 และประเภท 3 สามารถซือได้ทงัหนีทีก่อให้เกิดรายได้ (PL) และหนีทีไม่ 

ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) การจา่ยคืนเงินปันผลมากกวา่ 2 ใน 3 ของกําไรสทุธิทีได้รับจากการจําหน่ายลกูหนี 

และสนิทรัพย์จะเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบางกรณีก็มีกรมสรรพากร 

ร่วมพิจารณาด้วย กองทนุรวมทงั 2 ประเภทดงักลา่วสามารถทําสญัญา swap, forwards  หรือทํา hedging  

ได้ตราบเทา่ทีไม่เป็นอปุสรรคตอ่การดําเนินงานกองทนุ 

 ประเดน็เรืองสภาพคลอ่งของกองทนุรวมตราสารหนีเป็นเรืองสําคญั สว่นใหญ่ 

กองทนุรวมตราสารหนีจะเป็นกองทนุเปิดจงึมกัมีปัญหาเรืองการไถ่ถอนของผู้ลงทนุ ซงึในอดีตมีการไถ่ถอน 

เพิมขนึสงูถึง 50% ของมลูคา่กองทนุในแตล่ะวนั 
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 กองทนุรวมมีข้อจํากดัในการลงทนุในตราสารของผู้ออกตราสารแตล่ะราย  

จงึอาจช่วยกําหนดขนาดทีเหมาะสมของ MBS หรือ ABS ตวัอยา่งเช่น หาก MBS หรือ ABS มีมลูคา่ 

4.3 พนัล้านบาท กองทนุรวมซงึถกูกําหนดให้ลงทนุในตราสารแตล่ะ issue ไม่เกิน 5%   ดงันนั กองทนุรวม 

แตล่ะกองจงึสามารถจดัสรรเงินลงทนุสําหรับตราสารดงักลา่วได้เพียง 215 ล้านบาท 

 

 4.2 กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และกองทนุสํารองเลียงชีพ 

 กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถกูกํากบัดแูลโดยกระทรวงการคลงั โดยมี 

ข้อกําหนดให้กองทนุบําเหน็จบํานาญฯ สามารถลงทนุในตราสารทีมีความเสียงตําได้ 60% ของมลูคา่ 

สนิทรัพย์ของกองทนุ เช่น หุ้นกู้ ทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่นระดบั investment grade เงินฝากธนาคาร  

พนัธบตัรรัฐบาล ตราสาร ABS และ MBS และลงทนุในตราสารทีเสียงได้ไม่เกินร้อยละ 40 ได้แก่ หุ้นสามญั  

หุ้นกู้บริษัท หุ้นกู้ ทีออกโดยรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ (เช่น ปตท.สผ. การบินไทย)  

และหุ้นกู้ ทีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

 สําหรับกองทนุสํารองเลียงชีพซงึในอดีตถกูกํากบัดแูลโดยกระทรวงการคลงั 

ได้มีกฎเกณฑ์การลงทนุคล้ายกบักองทนุบําเหน็จบํานาญฯ แตมี่ข้อแตกตา่งบางประการคอื กองทนุสํารอง 

เลียงชีพสามารถลงทนุในหุ้นกู้ทงัทีมีการจดัอนัดบัและไม่มีการจดัอนัดบัรวมกนัไม่เกิน 25% ของ 

สนิทรัพย์รวม สว่นกองทนุบําเหน็จบํานาญฯ จะลงทนุได้ไม่เกิน 20% ของสนิทรัพย์รวม 

 ทงันี ในกรณีการลงทนุในตราสาร MBS ของ SMC ซงึมีกระทรวงการคลงัคําประกนั 

หรือหุ้นกู้ของ SPV ทีจดัตงัโดย SMC ซงึมี rating เป็น investment grade จะถือเป็นหลกัทรัพย์ประเภททีอยู ่

ในกลุม่การลงทนุได้ 60% (ประเภทความเสียงตํา) แตถ้่าเป็นตราสาร MBS ที SMC เป็นผู้คําประกนันนั  

ยงัไม่มีความชดัเจนวา่จะเป็นหลกัทรัพย์ทีอยูใ่นกลุม่การลงทนุในระดบัใด โดยอาจอยูใ่นกลุม่การลงทนุได้  

40% (ประเภทความเสียงสงู) ซงึจะทําให้กองทนุทงั 2 ประเภทดงักลา่วถกูจํากดัจํานวนการลงทนุลงไป 

 

 4.3 บริษัทประกนัชีวิต 

  บริษัทประกนัชีวิตถกูกํากบัดแูลโดยกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ ปัจจบุนั 

กรมการประกนัภยัยงัไม่อนญุาตให้บริษัทประกนัชีวิตลงทนุในตราสาร ABS เพียงแตใ่ห้ลงทนุในรูปของ 

เงินฝาก หน่วยลงทนุ หุ้นกู้บริษัท พนัธบตัรรัฐบาลและหุ้นสามญั  ทงันี กฎเกณฑ์ดงักลา่วเป็นกฎเกณฑ์เดมิ 

ตงัแตเ่มือ 6 ปีทีผา่นมา และอยูร่ะหวา่งการทบทวนใหม่ เนืองจากข้อกําหนดบางประการไม่สามารถปฏิบตัไิด้   

อยา่งไรก็ดี ทีปรึกษาโครงการเห็นวา่หากตราสาร ABS อยูใ่นรูปหุ้นกู้  บริษัทประกนัชีวิตก็ควรสามารถลงทนุ 

ในตราสาร ABS ได้ภายใต้กฎเกณฑ์การลงทนุในปัจจบุนั 
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  โดยทีบริษัทประกนัภยัไม่ได้รับอนญุาตให้ลงทนุในหุ้นกู้ เกิน 10% ของมลูคา่หุ้นกู้ของ 

บริษัทใด ๆ ซงึกรมการประกนัภยัเห็นวา่ ข้อจํากดันีจะใช้กบัตราสาร MBS ทีออกโดย SMC หรือตราสาร 

ทีคําประกนัโดย SMC หรือทีมีอสงัหาริมทรัพย์จํานองเป็นประกนั  นอกจากนี บริษัทประกนัภยัสามารถ 

ลงทนุในหุ้น หุ้นกู้บริษัท พนัธบตัรภาครัฐได้ไม่เกิน 30% และลงทนุในหน่วยลงทนุได้ไม่เกิน 20% ของ 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทประกนัภยั  ทงันี ยงัมีข้อจํากดัห้ามลงทนุในหุ้น หุ้นกู้บริษัท หรือหน่วยลงทนุของ 

บคุคลหรือกลุม่บคุคลใด ๆ เกิน 5% ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทประกนัภยั  นอกจากนี สําหรับตราสาร 

ทีออกโดยนิตบิคุคลตา่งประเทศนนั บริษัทประกนัภยัก็ยงัไม่ได้รับอนญุาตให้ลงทนุได้หากไม่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากกรมการประกนัภยั แม้วา่จะได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือถือจาก S&P และ Moody's  

ในระดบั AAA ก็ตาม 

 

 4.4 ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทนุ 

  ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทนุถกูกํากบัดแูลโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย  

(ธปท.) โดยการลงทนุของสถาบนัการเงินดงักลา่วจะต้องคาํนงึถึงนําหนกัความเสียงและสภาพคลอ่ง   

ทงันี ธนาคารพาณิชย์ได้รับอนญุาตให้ลงทนุในตราสารได้ไม่เกิน 25% ของตราสารทีออกนนั และลงทนุ 

ในตราสารทนุไม่เกิน 10% ของสนิทรัพย์ของบริษัททีไปลงทนุ และไม่เกิน 20% ของเงินกองทนุของ 

ธนาคารพาณิชย์ 

  สําหรับการลงทนุในตราสาร securitization จะคํานงึถึงนําหนกัความเสียง และ 

คณุภาพของสนิทรัพย์ทีนํามาแปลงเป็นหลกัทรัพย์เป็นหลกั 

 

 4.5 ข้อเสนอแนะสําหรับตลาด ABS ไทย 

  4.5.1 โดยทวัไปผู้ลงทนุไทยสนใจลงทนุตราสารการเงินใหม่ ๆ อยา่งไรก็ดี ผู้ลงทนุ 

สถาบนัและรายยอ่ยยงัไม่คุ้นเคยกบัตราสารทีเป็น structured finance จงึควรได้รับการฝึกอบรมหรือ 

สมัมนาสร้างบรรยากาศการลงทนุให้ดนู่าสนใจ 

  ข้อเสนอแนะ  ภาครัฐควรช่วยสร้างความเชือมนัแก่ผู้ลงทนุโดยให้หน่วยงาน 

ตา่ง ๆ เช่น ศนูย์ซือขายตราสารหนีไทย (Thai BDC) SMC และองค์กรทีเกียวข้อง เป็นผู้จดัอบรมให้ความรู้ 

แก่ผู้ลงทนุโดยอาจอยูใ่นรูปของการสมัมนา จดักลุม่อภิปราย หรือการแลกเปลียนความคดิเห็นอยา่งไม่เป็น 

ทางการเพือให้ผู้ลงทนุเข้าใจและลดประเดน็ความเป็นหว่งในการลงทนุในตราสาร ABS และ MBS 

  4.5.2 ในด้านผู้ลงทนุในตลาดตราสารหนีไทย มีข้อสงัเกตดงันี 

 (1) ผู้ลงทนุจะเน้นเรืองสภาพคลอ่งในการลงทนุ คาดวา่ตราสาร ABS  

ในประเทศไทยจะยงัไมมี่สภาพคลอ่งจนกวา่ความน่าสนใจในการซือขายจะดีขนึ 
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 (2) ความน่าเชือถือของ TRIS ลดลงมากในชว่งปีทีผา่นมา โดยผู้ลงทนุให้ 

ความเชีอถือ CRA ตา่งประเทศในการจดัอนัดบัตราสาร ABS มากกวา่ TRIS เนืองจากตลาดไทย 

ยงัไม่คุ้ยเคยกบัตราสารประเภทนี การขาดข้อมลูเกียวกบัการชําระหนีของลกูหนี ความไม่แน่นอนเกียวกบั 

กระแสเงินสดและลกัษณะของตราสาร ABS ตลอดจนคณุภาพสนิทรัพย์ลดลงมากในหลายปีทีผา่นมา   

นอกจากนี ปัญหาความไม่แนน่อนในกระบวนการล้มละลายและการบงัคบัหลกัประกนั ซงึยงัทําให้ 

ผู้ลงทนุยงัมีความเป็นหว่งอยู ่ อยา่งไรก็ดี ผู้ลงทนุอาจยอมรับตราสาร MBS ทีไม่มี rating ถ้าตราสาร 

ดงักลา่วมี SMC หรือกระทรวงการคลงัหรือสถาบนัทีน่าเชือถือเป็นผู้คําประกนั แตจ่ะต้องเปิดเผยข้อมลู 

การใช้เงินซือลกูหนี รวมทงัรายละเอียดการชําระหนีของลกูหนีดงักลา่ว 

 (3) อายกุารไถ่ถอนตราสารเป็นปัจจยัทีผู้ลงทนุให้ความสําคญั  ทงันี อายเุฉลีย 

ของ MBS มกัจะยาวนานเพือให้สอดคล้องกบัลกูหนีเงินกู้ ทีอยูอ่าศยัซงึมกัมีอาย ุ15 ถึง 20 ปี  ดงันนั ผู้ลงทนุ 

จงึต้องการความคุ้มครองในเรืองสภาพคลอ่งทีรองรับระยะเวลาการไถ่ถอนทียาวนาน เช่น ให้สทิธิผู้ลงทนุ 

ไถ่ถอนก่อนกําหนด (put option) สําหรับกรณี ABS ทีคําประกนัโดย NPL ควรให้มีอายตุราสารไม่เกิน 3 ปี  

เนืองจากมีความไม่แน่นอนของการฟืนฟกิูจการของธุรกิจ  นอกจากนี การออก ABS หลาย ๆ tranche  

ก็อาจช่วยแก้ปัญหาเรืองอายกุารไถ่ถอนยาวได้ แตก็่อาจทําให้สภาพคลอ่งในการเปลียนมือของแตล่ะ  

tranche ลดลงได้ 

 (4) หากตราสาร ABS และ MBS ไม่ได้รับการคําประกนัจากกระทรวง 

การคลงั ตราสารนนัจะต้องให้ผลตอบแทนสงูขนึเพือรองรับความเสียงทีอาจเกิดขนึ โดยผู้ลงทนุหลายราย 

ยงัไม่มนัใจวา่ตราสารที SMC คําประกนัจะได้รับการปฏิบตัเิสมือนเป็นตราสารทีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

หรือไม่ ทีปรึกษาโครงการเห็นว่าในชว่งเริมแรกของการพฒันา ควรทําให้ผู้ลงทนุรับรู้วา่ SMC มีสถานะ 

เป็นองค์กรทีได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ และมีความมนัคงเพียงพอ 

 (5) กองทนุบําเหน็จบํานาญฯ และบริษัทประกนัชีวิตบางรายยงัขาด 

ความชดัเจนวา่ จะสามารถลงทนุในตราสาร ABS หรือ MBS ได้หรือไม่ ทีปรึกษาโครงการเห็นวา่ 

หากตราสาร ABS หรือ MBS ในประเทศอยูใ่นรูปหุ้นกู้  ผู้ลงทนุประเภทดงักลา่วก็ควรลงทนุได้ตามปกต ิ

 ข้อเสนอแนะ  หน่วยงานทางการควรทบทวนและประเมินกรอบของ 

กฎเกณฑ์การลงทนุในตราสาร ABS หรือ MBS โดยกระทรวงการคลงัควรออกประกาศให้กองทนุสํารอง 

เลียงชีพสามารถลงทนุในตราสารทีมี rating ในปริมาณทีกําหนด  นอกจากนี ทางการควรทําให้ผู้ลงทนุ 

ประเภทตา่ง ๆ เข้าใจชดัเจนวา่จะสามารถลงทนุในตราสาร ABS หรือ MBS หรือไม่ และในอตัราใด และ 

หากเป็นไปได้ควรให้หน่วยงานเพียงแหง่เดียวเป็นศนูย์กลางกําหนดกรอบการลงทนุของผู้ลงทนุประเภท 

ตา่ง ๆ เพือพฒันาตลาดตราสารหนี 
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ตารางเปรียบเทยีบวัตถุประสงค์และข้อจาํกัดในการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบนัไทย 

 
 กองทนุบําเหน็จบํานาญ

กองทนุสํารองเลียงชีพ 

สถาบนัการเงิน กองทนุรวม บริษัทประกนัชีวิต 

หน่วยงานกํากบัดแูล กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 

ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ 

วตัถปุระสงค์ของการ 

ลงทนุ 

ตราสารทีอตัราดอกเบีย

คงที กลวัความเสียง 

ตราสารทีมีสภาพคลอ่ง

และความเสียงตํา 

ตราสารทีมีสภาพคลอ่ง

และ mark to market  

จดัให้ระยะเวลาการ

ลงทนุในสนิทรัพย์

สอดคล้องกบัหนีสิน 

ระยะเวลาของการลงทนุ ระยะยาว ระยะสนัถึงปานกลาง ระยะปานกลาง (7 หรือ 

10 ปี 

ระยะยาว 

ผลตอบแทนอ้างอิง เงินฝากประจํา สว่นตา่งต้นทนุของ

เงินทนุรวมทงั yield 

curve ของตราสาร

ภาครัฐ 

yield curve ของ 

ตราสารภาครัฐและ 

เงินฝากประจํา 

พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 

5 ปี 

ทศันคติตอ่ตราสารของ 

SMC 

เป็นตราสาร blue chip 

อตัราดอกเบียดี  

การไถ่ถอนก่อนกําหนด

ตํา 

เป็นตราสาร blue chip 

อตัราดอกเบียดี นําหนกั

ความเสียง 20% ใช้เป็น 

reserve ได้ 

ผลตอบแทนอตัรา 

ลอยตวั มีสภาพคลอ่ง

การไถ่ถอนก่อนกําหนด

ตํา 

ต้องได้รับการยืนยนั

สถานะหุ้นกู้จาก

กรมการประกนัภยั

สภาพคลอ่งดี 

ทศันคติตอ่ ABS  ต้องให้

กระทรวงการคลงัออก

กฎรองรับการลงทนุใน

ตราสาร ABS 

เชิงบวก แตต้่องมีกฎ

การลงทนุ เช่น การดํารง

เงินกองทนุตาม BIS  

เชิงบวกแตมี่ประเด็น

ด้านสภาพคลอ่ง  

ความเสียงและการจดั 

rating 

กฎหมายธรุกิจ 

ประกนัภยัไม่ได้ระบ ุ

เรืองการให้ 

ความเห็นชอบสําหรับ 

ตราสาร ABS 

การจดั rating ไม่บงัคบั ไม่บงัคบั ไม่บงัคบั ไม่บงัคบั 

ข้อจํากดัการลงทนุในผู้

ออกตราสาร 1 ราย 

กบข. ให้ลงทนุในหุ้นกู้ ที

ไม่มี rating ของ issuer 

ตอ่ 1 รายได้ 2% ของ 

สินทรัพย์รวม กองทนุ 

สํารองเลียงชีพให้ลงทนุ 

ในหุ้นกู้ของ issuer  

รายใดรายหนงึได้ <5% 

ให้ลงทนุใน ABS ได้ 

<25% ของเงินกองทนุ

ขนัที 1 

ลงทนุในหุ้นกู้ ทีมี rating 

ได้ 15% ของ NAV และ

ในหุ้นกู้ ทีไมมี่ rating  

ได้ 5% ของ NAV 

ลงทนุได้ <5% สินทรัพย์

รวม 

ข้อจํากดัการลงทนุใน

ตราสารในแตล่ะรุ่น 

ทีออก 

ไม่จํากดั ลงทนุในหุ้นได้ <10% 

ของหุ้นทีออกแล้วของ

บริษัทหนงึ ๆ 

ไม่จํากดั ลงทนุได้ไม่เกิน 10% 

ของหุ้นกู้ของแตล่ะ

บริษัท 

ความต้องการลงทนุใน 

MBS 

3 พนัล้านบาท 1 พนัล้านบาท 1.5 พนัล้านบาท 1.5-2 พนัล้านบาท 
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บทท ี5  การจัดอันดับความน่าเชือถือ (rating) 
 

 5.1 เกณฑ์การจดั rating ของ CRA 

 เกณฑ์พืนฐานของการจดั rating ตราสารทีเป็น structured finance มี 4 ประการ  

ดงันี 

 5.1.1 ประเดน็ทางกฎหมาย  จะพิจารณาในเรืองดงันี 

 (1) การโอนสนิทรัพย์ให้ SPV เป็น bankruptcy remote หรือไม ่

 (2) commingling risk กรณีทีผู้ โอนประสบภาวะล้มละลาย และเงินที SPV  

ได้รับจากการชําระหนีของลกูหนีถกูนําไปอยูใ่นบญัชีของผู้ โอนซงึทําหน้าทีเรียกเก็บเงินให้ (เป็น servicer) 

 (3) ลกูหนีมีสทิธิหกักลบลบหนีกบั originator หรือไม ่

 5.1.2 คณุภาพของผู้ โอน / servicer และสนิทรัพย์ทีทํา securitization  

 (1) ประวตักิารชําระหนีของสนิทรัพย์ 

 (2) คณุภาพการให้สนิเชือของผู้ โอน และการเรียกเก็บหนีของ servicer  

ทีจะทําให้มนัใจได้วา่จะเรียกเก็บหนีได้พอเพียง 

 (3) การเรียกเก็บหนียงัสามารถดําเนินไปอยา่งตอ่เนืองหรือไม่เมือเกิดกรณี 

ผู้ โอนหรือ servicer จะล้มละลาย 

 (4) แผนฉกุเฉินหากเกิดกรณีที servicer ล้มละลายหรือถกูปิดกิจการโดย

ทางการ เช่น การมี back up servicer  

 5.1.3 การประเมินกระแสเงินสดตลอดโครงการ เช่น ทํา worst case scenario  

 5.1.4 การประเมิน sovereign risk กรณีตราสารหนีขายตา่งประเทศ 

 การจดัอนัดบัความน่าเชือถือตราสาร ABS ในไทยจะมีความยากในการกําหนด worst  

case scenario เนืองจากการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของไทยในปัจจบุนัทําได้ยาก  

สภาพแวดล้อมทางกฎหมายเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  นอกจากนี ยงัยากทีจะหาข้อมลูด้านการตลาดและ 

ประวตักิารชําระหนีของลกูหนี ทงั CRA ไทย (TRIS) และ CRA ตา่งประเทศยงัอยูข่นัเริมต้นของการ 

จดัอนัดบัตราสาร securitization ในประเทศซงึต้องใช้เวลาและประสบการณ์ระดบัหนงึ 

 

 5.2 ความจําเป็นให้มีการแขง่ขนัในธุรกิจ rating 

  ปัจจบุนัสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือของไทยมีเพียง TRIS เทา่นนั ทําให้เกิด 

การผกูขาดซงึไม่เกิดประโยชน์ตอ่ตลาดทนุ จงึเสนอแนะให้ ก.ล.ต. อนญุาตให้ CRA ตา่งประเทศเข้ามา 

จดัอนัดบัตราสาร ABS ได้ และสนบัสนนุให้ CRA ตา่งประเทศเข้ามาจดัตงัในประเทศได้โดยผอ่นคลาย 

เกณฑ์เรืองขนาดทนุของบริษัท และความเป็นเจ้าของโดยผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิ



- 20 - 

 

 5.3. การทําให้ตราสารได้รับอนัดบั rating สงู 

  5.3.1 ปัจจบุนั S&P ได้จดั rating ประเทศไทยในอนัดบั BBB- ซงึเป็น investment  

grade สว่น Moody's จดัอนัดบัไว้ที Ba1 ซงึเป็น non-investment grade  ดงันนั บริษัททีจะออกหุ้นกู้ ให้ได้  

rating ทีดีกวา่ rating ของประเทศเพือให้ระดมทนุได้ด้วยต้นทนุตําจงึต้องจดัให้หุ้นกู้นนัมีการคําประกนัโดย 

นิตบิคุคลตา่งประเทศทีน่าเชือถือ เช่น ธนาคารตา่งประเทศ สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ export credit  

agencies หรือผู้คําประกนัทีมี rating สงูกวา่ของประเทศไทย จงึเสนอแนะให้ ADB ช่วยคําประกนัตราสาร  

securitization ของไทยบางสว่น และให้มี financial guarantor อืนร่วมคําประกนัในสว่นทีเหลือเพือให้ 

ตราสารนนัได้รับ rating AAA ซงึจะทําให้ตราสารนนัสามารถระดมทนุได้ง่ายขนึ โดยเฉพาะอยา่งยิงในการ 

ระดมทนุจากตา่งประเทศ 

    นอกจากนี การทําให้ได้ rating ดีอาจเกิดขนึในกรณีทีเป็นการทํา  

securitization ลกูหนีคา่สนิค้าซงึอยูใ่นตา่งประเทศ โดยลกูหนีดงักลา่วเป็นนิตบิคุคลในตา่งประเทศ 

ทีมีชือเสียงและฐานะการเงินมนัคงซงึจะทําให้มนัใจวา่ลกูหนีดงักลา่วจะชําระหนีตามกําหนดได้ 

  5.3.2 การปรับปรุงข้อกําหนดของกฎหมาย เช่น ความชดัเจนทางกฎหมายสําหรับ 

การโอนแบบ true sale แก้ไขประเดน็ภาษีมลูคา่เพิม (VAT) ทีควรให้การรับโอนลกูหนีของ SPV ไม่ต้องมี 

ภาระภาษี VAT โดยควรให้ SPV ยงัสามารถจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภายใต้ภาษี VAT ซงึ SPV  

ยงัคงมีสทิธิและหน้าทีในการออกใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกํากบัภาษี VAT ให้แก่ลกูหนีได้  นอกจากนี  

ยงัมีการปรับปรุงประกาศให้มีข้อกําหนดทีช่วยลด set off risk, commingling risk เป็นต้น 

 

 5.4. ข้อมลูเกียวกบัการดําเนินงานของสนิทรัพย์ 

  ปัจจบุนัตลาดสนิเชือตา่ง ๆ ยงัไม่มีสถาบนัทีเก็บข้อมลูในรายละเอียดของ 

สนิเชือตา่ง ๆ ไว้เพียงพอทีจะใช้ประเมินความเสียงในการชําระหนีของลกูหนี ซงึเป็นอปุสรรคอยา่งมาก 

ตอ่การพฒันาธรุกรรม  ทงันี การประเมินความเสียงดงักลา่วยงัจะต้องมีรายละเอียดเกียวกบัอตัราสว่น 

มลูคา่สนิเชือตอ่มลูคา่หลกัประกนั (LTV) ปีทีเริมให้สนิเชือ พืนทีทางภมิูศาสตร์ ประวตักิารก่อหนีของลกูหนี  

เป็นต้น จงึเสนอแนะให้ภาครัฐให้ความสําคญัตอ่การพฒันาและการเผยแพร่ข้อมลูเกียวกบัการดําเนินงาน 

ของสนิทรัพย์ โดย SMC ควรเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบในการเก็บและเผยแพร่ข้อมลูสนิเชือทีอยูอ่าศยั 

อยา่งตอ่เนืองเป็นประจําและควรเป็นผู้ นําทีร่วมมือกบัศนูย์ซือขายตราสารหนีไทยในการพฒันาและ 

เผยแพร่ข้อมลูในอดีตและอนาคตของสนิทรัพย์ 
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 5.5 การโอนหน้าทีการเรียกเก็บหนีไปยงั servicer ทีเป็นบคุคลที 3 

  ในตลาดตา่งประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา servicer ทีเป็นบคุคลที 3 มีบทบาทสําคญั 

ในการตดิตามเรียกเก็บหนี  ทงันี servicer ไม่ถกูกํากบัดแูลจากหน่วยงานใดแตก็่จะถกูตรวจสอบจาก 

ผู้ เกียวข้องในธุรกรรมอืน กลา่วคือ Fannie Mae และสถาบนัทีเป็นตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยัรายอืนได้ 

กําหนดมาตรฐานซงึ servicer ของตนต้องปฏิบตั ิและ CRA ก็จะเน้นจดั rating ความสามารถในการเรียก 

เก็บหนีของบคุคลดงักลา่ว ผู้ลงทนุและ credit enhancer จะตดิตามและตรวจสอบประสทิธิภาพของ  

servicer เป็นประจํา สําหรับประเทศไทยการให้บริการเรียกเก็บหนีเป็นเพียงกิจกรรมการดําเนินงาน 

ในลําดบัรองของสถาบนัการเงิน ธปท. มิได้มีประสบการณ์ในการกํากบัดแูลการทําหน้าทีเป็น servicer 

ของสถาบนัการเงินมากนกั จงึควรมีการหารือเป็นประจํากบัสถาบนัการเงินทีให้บริการดงักลา่วในเรือง 

การพฒันากิจกรรมการดําเนินงานดงักลา่ว เพือให้ผู้บริหารของสถาบนัการเงินให้ความสนใจทีจะ 

ดําเนินธุรกิจการเรียกเก็บหนีซงึเสมือนเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์แทน SPV 

 

 5.6 การลดปัญหาความไม่สอดคล้องกนัของกระแสรายได้ 

  ในบางกรณีดอกเบียรับจากลกูหนีเป็นอตัราดอกเบียลอยตวัซงึอาจไม่สอดคล้องกบั 

ดอกเบียจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ของ SPV ทีอาจกําหนดอตัราคงที หากเกิดสถานการณ์ทีอตัราดอกเบียจ่ายสงู 

กวา่อตัราดอกเบียรับก็จะกระทบตอ่ความสามารถในการจา่ยชําระหนีของ SPV   ดงันนั เพือให้ได้ rating  

ทีดีผู้ ทําธุรกรรมจงึต้องแสดงให้เห็นวา่ มีการจดัโครงสร้างธุรกรรมทีรองรับความเสียงนีไว้แล้ว อนัจะทําให้ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับชําระต้นเงินและดอกเบียตามกําหนด 
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บทท ี6  การเพมิความน่าเชือถือของตราสาร (credit enhancement) 
 

 6.1 ทางเลือกในการเพิมความน่าเชือถือของตราสาร (credit enhancement) 

 ผู้ลงทนุในตราสาร ABS ต้องการให้มีการทํา credit enhancement เพือรองรับ 

ความเสียหายทีเกิดจากสนิทรัพย์ แนวทางในการทําจะแบง่ได้เป็น การคุ้มครองความเสียหายขนัต้น  

(first loss protection) เช่น การจดัโครงสร้างแบบ senior-subordination การจดัโครงสร้างแบบ  

overcollateralization การให้สทิธิไลเ่บียไปยงั originator และการมีบญัชี spread account เป็นต้น   

นอกจากนี ยงัมีการคุ้มครองความเสียหายขนัที 2 (second loss protection) ซงึมีทงัการจดัโครงสร้าง 

ให้รองรับความเสียง และการคําประกนัจากบริษัทรับประกนัทางการเงินทีเป็นบคุคลที 3  ทงันี  

ในระยะแรกของการพฒันาตลาด การทํา credit enhancement ควรเริมด้วยการให้บคุคลที 3 คําประกนั 

ตราสารและเมือตลาดเริมอยูต่วัจงึใช้วิธีจดัโครงสร้างแบบ senior-subordination  

 

 วิธีการทํา credit enhancement สรุปได้ดงันี 

 6.1.1 Letter of credit (LOC) 

 เป็นวิธีการดงัเดมิทีสดุ โดยธนาคารทีมี rating ดีจะออก LOC ให้กบั SPV 

เพือให้ความคุ้มครองความเสียงจากความเสยีหายของกองทรัพย์สนิบางสว่น  ดงันนั  ตราสาร ABS  

จะมี rating ตาม rating ของธนาคาร แตเ่มือเศรษฐกิจตกตําธนาคารเริมไม่นิยมทีจะออก LOC  

เนืองจากกฎเกณฑ์เกียวกบัความเพียงพอของเงินกองทนุทําให้การออก LOC  มีคา่ความเสียงเพิมขนึ 

ธนาคารจงึต้องคดิคา่ธรรมเนียมสงูขนึ  

 6.1.2 Cash Collateral Accounts (CCA) และ Collateral Investment Accounts 

(CIA) 

 โครงสร้างดงักลา่วจะเป็นการจดัให้มีเงินสดสํารองสําหรับรองรับความเสียง 

เกียวกบัสภาพคลอ่งและความสามารถในการชําระหนี ในกรณี CCA ธนาคารจะให้กู้แก่ SPV และ SPV  

จะฝากเงินทีได้รับนนัตอ่ธนาคาร  ทงันี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมจากสว่นตา่งระหวา่งอตัราดอกเบีย 

เงินฝากทีจ่ายให้ SPV และอตัราดอกเบียเงินให้กู้แก่ SPV ซงึมกัอยูใ่นระดบั 0.5-1%  นอกจากนี ยงัมีวิธี  

CIA ซงึจะใช้แทนวิธี CCA และ LOC ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีโครงสร้างคือผู้ลงทนุซงึซือตราสาร 

ด้อยสทิธิจาก SPV ผู้ลงทนุนนัจะมีความเสียงเช่นเดียวกบัเจ้าหนีในกรณีของ CCA  ทงันี การใช้วิธี CIA  

จะทําให้ originator สามารถตดัลกูหนีออกจากงบดลุได้ด้วย 

 6.1.3 การคําประกนัตราสาร 

 การจดัให้มีการคําประกนัสําหรับตราสาร ABS จะช่วยให้ตราสารนนั 

มีอนัดบัความนา่เชือถือดีขนึ มีอายไุถ่ถอนยาวนานขนึ ต้นทนุการกู้ ยืมตําลง การเข้าไประดมทนุใน 

ตลาดการเงินทําได้งา่ย มีฐานผู้ลงทนุกว้างขวางขนึ รวมทงัมีความยืดหยุน่ทางการเงิน ในด้านผู้ลงทนุ 
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ก็จะได้รับความคุ้มครองในการได้รับชําระหนี การเปลียนมือของตราสารมีความคลอ่งตวั มีอตัรา 

ผลตอบแทนดีภายใต้ความเสยีงตํา การทํา credit enhancement วิธีนีจงึเป็นทีนิยมในตลาดโดยเฉพาะ 

อยา่งยิงเมือตราสารมีความเสยีงสงู  

 6.1.4 โครงสร้าง senior-subordination 

 โครงสร้างนีมีความสําคญัมากตอ่การทํา credit enhancement  

ด้วยตวัตราสารเอง โดยการออกตราสารเป็นหลาย tranche ทีมีความเสียงตา่งกนั เช่น senior tranche   

ทีมีความเสียงตํา และ subordinated tranche ทีมีความเสียงสงู  ทงันี หากลกูหนีของ SPV ผิดนดัชําระหนี 

ผู้ลงทนุใน subordinated tranche จะได้รับความเสียหายเป็นอนัดบัแรก และหากความเสียหายนนั 

มีมากเกินกวา่มลูคา่ของ subordinated tranche ผู้ลงทนุใน senior tranche ก็จะได้รับความเสียหาย 

ในอนัดบัตอ่มา โครงสร้างนีจงึเป็นการทําให้ความน่าเชือถือใน senior tranche ดีขนึ  อยา่งไรก็ดี  

สําหรับการทําธุรกรรมโดยใช้สนิทรัพย์ประเภทใหม่ ๆ หรือมีโครงสร้างซบัซ้อน ผู้ลงทนุมกัจะไม่ต้องการ 

ให้มีหลาย tranche แตม่กัสนใจให้มีการคําประกนัจากบคุคลที 3 มากกวา่ 
 

 6.2 การเปรียบเทียบต้นทนุและประโยชน์ของการทํา credit enhancement 

 ประโยชน์ ต้นทนุ 

1. LOCs - มีความยืดหยุน่ 

- คุ้มครอง first loss  

  

- ขนึอยูก่บัอนัดบัความ 

 น่าเชือถือของธนาคารทีเปิด 

 LOC 

- ต้นทนุตําสําหรับตราสาร 

ทีอายไุถ่ถอนนานและ 

ประเภทสนิทรัพย์ใหม ่ๆ 

2. การคําประกนัทางการเงิน - ตราสารได้ rating AAA 

- ยืดหยุน่ดี 

- ใช้ได้กบัประเภทสนิทรัพย์ 

 ใหม่ ๆ และอายกุารไถ่ถอน 

 ยาวนานกวา่ 

- ผู้คําประกนัมกัต้องการให้มี  

 rating เป็น investment  

 grade ก่อนเข้ามา 

 คําประกนั 

- ทําได้จํากดัสําหรับประเทศ 

 ทีเป็นตลาดเกิดใหม ่

3. senior/ subordination - มีประโยชน์สําหรับ 

กองทรัพย์สนิทีเป็นสทิธิ

เรียกร้องรายย่อยเป็นจํานวน

มาก เช่น ลกูหนีบตัรเครดิต 

- ต้องการข้อมลูประวตั ิ

การชําระหนีของลกูหนี 

โดยละเอียด 

- ต้องการ model ในเชิง 

 ปริมาณโดยละเอียด 
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 ประโยชน์ ต้นทนุ 

 - originator / servicer  

 สามารถซือหรือขาย 

 subordinated tranche ได้ 

- การขาย subordinated  

 tranche ได้เป็นเรือง 

 ทีท้าทาย 

- ถ้าผู้ขายสนิทรัพย์เป็นผู้ ซือ  

 subordinated tranche  

 ก็อาจมีปัญหาเรืองการ 

 ตดัสนิทรัพย์ออกจากบญัชี 

 ของผู้ขาย (off balance  

 sheet) 

- senior tranche จะไม่มี 

 สภาพคลอ่ง 

4. overcollateralization - issuer เป็นผู้จดัให้มีการโอน 

 สนิทรัพย์แบบ  

 overcollateralization 

- มีข้อจํากดัในการเป็น  

 off balance sheet 

- ต้องการข้อมลูประวตักิาร 

 ชําระหนีของลกูหนี 

 โดยละเอียด 

- ต้องการ model ในเชิง 

 ปริมาณโดยละเอียด 

5. CCA/CIA - ไม่ขนึกบัอนัดบั 

 ความน่าเชือถือของ 

 ธนาคารผู้ให้กู้  

- ทําให้ตราสาร 

 มีสภาพคลอ่ง 

- ต้นทนุตําสําหรับตราสาร 

 ทีอายไุถ่ถอนยาวนาน 

- ต้องจดัให้มี trust ซงึยงั 

 ทําไม่ได้ในประเทศไทย 

 

 6.3 ปัญหาในประเทศไทย 

 ในขณะทีตลาด ABS อยูร่ะหวา่งพฒันา ประเทศไทยควรให้ความสนใจทีจะจดัตงั 

บริษัทรับประกนัทางการเงินในประเทศไม่วา่จะตงัโดยภาคเอกชนหรือภาครัฐบาล  ทงันี ภายใต้ 

กฎหมายไทยในปัจจบุนัยงัไมช่ดัเจนวา่ บริษัทประกนัทางการเงินของตา่งประเทศ เช่น MBIA AMBAC 

FSA และ ASIA Limited จะสามารถให้บริการด้านการคําประกนัทางการเงินในประเทศไทยได้หรือไม่  

ในเรืองนี ASIA Limited โดยบริษัท Coudert Brothers ได้เคยหารือไปยงักระทรวงพาณิชย์ในปี  
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1996 เพือขอให้ตีความวา่ การรับประกนัทางการเงินของบริษัทตา่งประเทศเหลา่นีจะไม่ต้องได้รับ 

อนญุาตเป็นการเฉพาะจากกระทรวงพาณิชย์ โดยมีประเดน็ตีความวา่ การรับประกนัทางการเงิน 

เทียบเคียงได้กบัการรับประกนับริษัท แตไ่มส่ามารถเทียบเคียงได้กบัการทํากรมธรรม์ประกนัภยั 

 

 ทีปรึกษาโครงการได้มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเป็นทางการ 

ทีกําหนดให้ชดัเจนวา่ บริษัทประกนัทางการเงินตา่งประเทศจะสามารถคําประกนัตราสาร ABS และ  

MBS ของไทย โดยไม่ต้องได้รับอนญุาตเป็นการเฉพาะ หรือไม่ต้องให้จดัตงักิจการในประเทศเพือ 

ดําเนินธุรกิจในประเทศได้หรือไม ่



บทที 7 ภาคสินเชือเพือทีอยู่อาศยั 

- 26 - 

 
บทท ี7  ภาคสินเชือเพือทอียู่อาศัย 
 

 7.1 ลกัษณะของสนิทรัพย์ประเภทลกูหนีสนิเชือทีอยูอ่าศยั 

 ในการพิจารณาให้สนิเชือ สถาบนัการเงินไทยพบวา่ ยากทีจะตรวจสอบประวตั ิ

การชําระหนีของลกูหนีและระดบัของการก่อหนีทงัหมด เนืองจากยงัไม่มีหน่วยงานทีเป็นศนูย์ข้อมลู 

สนิเชือ (credit bureau) อยา่งไรก็ดี ทางการมีโครงการผลกัดนัให้มีการจดัตงั credit bureau ภายใน 

สนิไตรมาส 2 ของปี 1999 

 อตัราสว่นมลูคา่เงินกู้ตอ่มลูคา่หลกัประกนั (loan to value : LTV) เป็นปัจจยั 

สําคญัในการพิจารณาของเจ้าหนี โดยมีอตัรามาตรฐาน 50-85% อายขุอง mortgage loan อยูใ่นช่วง 

15-30 ปี สําหรับอตัราดอกเบียลอยตวั และ 20-30 ปีสําหรับอตัราดอกเบียคงที  ดงันนั ตราสาร MBS  

ไทย จงึควรมีอาย ุ30 ปี มลูคา่ขนัตําตอ่รายประมาณ 200,000-500,000 บาท และมลูคา่รวมขนัสงู

ประมาณ 1-20 ล้านบาท 

 การทีลกูหนีชําระคืนเงินกู้ ก่อนกําหนดจะกระทบตอ่กระแสเงินสดในการจ่าย 

ชําระหนีของตราสาร MBS อยา่งมาก ในประเทศไทยยงัไม่มีการศกึษาข้อมลูด้านประวตักิารชําระคืน 

เงินต้นก่อนกําหนด  อยา่งไรก็ตาม โดยทวัไปมีการคดิคา่ปรับสําหรับลกูหนีทีชําระคืนเงินต้นก่อน 

กําหนดไว้ประมาณ 2% ของมลูคา่ทีชําระคนืก่อนกําหนด ในกรณีทีกู้ เงินไปเพียง 2-3 ปีเทา่นนั  ทงันี  

การคดิคา่ปรับนีจะแตกตา่งกนัไปสําหรับเจ้าหนีแตล่ะราย  

 

 7.2. ความสนใจในการออกตราสาร MBS ของ issuer ตา่ง ๆ 

  7.2.1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) 

 GHB เป็นผู้ให้สนิเชือทีอยูอ่าศยัรายใหญ่ทีสดุ (มีสว่นแบง่ตลาดประมาณ  

40%) ทางการจงึกําหนดให้ GHB ช่วย SMC ในการผลกัดนัโครงการตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยัด้วย  

จงึมีการแก้กฎหมายทีกํากบัดแูล GHB ให้ GHB สามารถขาย port สนิเชือออกไปให้สามารถทํา  

securitization หรือให้บริการเรียกเก็บหนีในสนิเชือทีขายไปได้ ในระยะแรก GHB ได้เริมขายสนิเชือให้  

SMC ประมาณ 400 ล้านบาท 

 GHB มีข้อมลูเกียวกบั port สินเชือของตนเองและของตลาด ซงึเป็นข้อมลู 

ทีจําเป็นในการพฒันา model เกียวกบัการชําระคืนหนีก่อนกําหนด และการกําหนดอตัราดอกเบียหุ้นกู้  

MBS  รวมทงัการจดัเก็บและจดัหาข้อมลูทีจําเป็นตอ่การพิจารณาจดัอนัดบัความน่าเชือถือของ CRA 

 ปัจจบุนั GHB มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน จงึไม่คอ่ยสนใจทีจะนํา port สนิเชือ 

ของตนมาขายให้ SMC เพือทํา securitization เทา่ใดนกั เนืองจากเห็นวา่เกณฑ์การรับซือสนิเชือของ  

SMC เข้มงวดเกินไป แตอ่าจยอมรับได้เฉพาะการสนบัสนนุการพฒันาตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั 

ในช่วงเริมแรกเทา่นนั 
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 7.2.2 SMC และแนวทางการรับซือสนิเชือ 

 SMC ได้ปรับเปลียนแผนการรับซือสนิเชือเป็นเงินสดทีมีเกณฑ์การรับซือ 

ทีเข้มงวดมาเป็นแผน risk-sharing scheme ซงึจะพิจารณาระดบัการให้สทิธิการไลเ่บียกลบัไปยงัผู้ขาย 

ในกรณีทีเกิดความเสียหายจาก port สนิเชือทีรับซือมาโดย SMC จะออกหุ้นกู้  2 รุ่น คอื senior  

amortizing bond และ subordinated participating mortgage obligation  ทงันี หุ้นกู้ รุ่นแรกจะมี 

นําหนกัความเสียง 20% และสามารถใช้เป็นสว่นสํารองสภาพคลอ่งของสถาบนัการเงินทีซือหุ้นกู้ ได้ด้วย  

สว่นการออกหุ้นกู้ รุ่นหลงันีเพือเป็นการทํา credit enhancement ของ tranche แรกซงึจะมีจํานวนหุ้นกู้  

รุ่นหลงัมากเพียงใดนนัขนึกบัการประเมินความสญูเสียในกรณีร้ายแรงทีสดุ  อยา่งไรก็ดี ในขณะนียงัไม่มี 

ข้อมลูเพียงพอทีจะประเมินความสญูเสียของ port สนิเชือไทยแตอ่ยา่งใด  

 มีข้อเสนอแนะวา่ในระยะแรกของการพฒันาตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั  

SMC ควรกําหนดมาตรฐานการรับซือสนิเชือทีมีคณุภาพอยา่งเข้มงวดเพือสร้างความไว้วางใจตอ่ผู้ลงทนุ 

ในตลาด ไม่ควรกําหนดมาตรฐานไว้ตํา แตเ่มือใดทีตลาดรองสนิเชือมีการพฒันาไปได้ดี จงึอาจ 

ผอ่นคลายมาตรฐานการรับซือลงมาได้ 

 7.2.3 เจ้าหนีสนิเชือทีอยูอ่าศยัรายอืน 

 จากการสอบถามเจ้าหนี 4 ราย มีความเห็นหลากหลาย เช่น ควรให้ SMC  

รักษามาตรฐานการรับซือสนิเชือไว้สงู ๆ ควรแก้กฎหมายให้ SPV จดัตงัในรูปกองทนุรวมได้ เนืองจาก 

ปัจจบุนัมีกองทนุรวมประเภทที 2 ทีมีสนิทรัพย์เป็น port สนิเชือตา่ง ๆ จํานวนมาก ซงึน่าจะเป็น SPV 

ทีทํา securitization เองได้  นอกจากนี ยงัมีความเป็นหว่งในเรืองภาษีการโอนสนิทรัพย์ทีจะทําให้เกิด 

ต้นทนุสว่นเพิมในธุรกรรม 

 

 7.3 ทางเลือกในการจดัโครงสร้างธุรกรรมและประเดน็สําคญับางประการ 

 โครงสร้าง 1 SMC รับซือสนิเชือจากสถาบนัการเงินแล้วนําไปขายให้กบั SPV 

เพือออกหุ้นกู้ตอ่ไป โดย SMC จะเป็นคําประกนัตราสารหนีให้บางสว่น 

 โครงสร้าง 2 สถาบนัการเงินขายสนิเชือให้แก่ SPV โดยตรง โดย SMC หรือ 

มีบคุคลอืนเข้ามาคําประกนัตราสารของ SPV 

 โครงสร้าง 3 สถาบนัการเงินขายสนิเชือให้ SMC โดย SMC เป็นผู้ออกหุ้นกู้  

มีประกนัขายตอ่บคุคลทวัไป และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิขายให้แก่สถาบนัการเงินทีขายสนิเชือ 

 ประเดน็พิจารณาทีสําคญั 

 นอกจากประเดน็ด้านผู้ขายสนิเชือยงัมีประเดน็เกียวกบัตวัแทนเรียกเก็บหนี 

ทีจะต้องมีความน่าเชือถือ ด้านผู้ออกตราสาร MBS จะต้องมีการจดัโครงสร้างตราสารทีเหมาะสม 

มีการทํา credit enhancement ทีเหมาะสมแล้ว  นอกจากนี ยงัมีประเดน็ในเรืองผู้จดัการตราสาร MBS 

 



บทที 7 ภาคสินเชือเพือทีอยู่อาศยั 

- 28 - 

 

กลา่วคือ SMC ซงึกําลงัรับการฝึกอบรมจาก Fannie Mae ให้เป็นผู้จดัการตราสาร MBS จะมีบทบาท

คล้าย trustee หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยจะรับเงินที servicer เรียกเก็บหนีจากลกูหนี และชําระคืน 

ผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นกู้  จดัทํารายงานเกียวกบัการชําระหนีของลกูหนีเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้  CRA และ 

ผู้ ทีเกียวข้องอืน 

 ทงันี มีข้อเสนอแนะสําหรับ SMC ดงันี 

 1. SMC ควรเป็นศนูย์กลางในการเป็นผู้จดัการตราสาร MBS ในประเทศไทย แตย่งั 

ไม่ควรกําหนดบทบาทไว้ตายตวั ควรเปิดให้มีการแขง่ขนัจากตลาดด้วย เพือให้เกิดการพฒันามากทีสดุ 

 2. SMC ควรให้รัฐบาลไทยคําประกนัตราสารของตน เพือช่วยให้มีชือเสียงเป็นทีรู้จกั 

ในตลาดทนุทงัในและตา่งประเทศวา่เป็นรัฐวิสาหกิจทีมีพืนฐานดี 

 3. SMC ควรเผยแพร่ขา่วสารตอ่ผู้ลงทนุวา่ SMC เป็นหน่วยงานด้านตลาดรองสนิเชือ 

ทีอยูอ่าศยัทีได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ โดยมีมาตรฐานของสนิเชือทีเข้มงวด มีความเชียวชาญ 

ในการดําเนินการและมีกลยทุธ์ในการจดัการธุรกิจทีเหมาะสม 

 4. SMC ควรให้มีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือจาก CRA ทงัในและตา่งประเทศ  

สําหรับการเริมต้นเข้ามาในตลาดทนุในประเทศ 

 5.  SMC ควรพฒันาและใช้กลยทุธ์เป็นผู้คําประกนัทางการเงินในภาคสนิเชือทีอยู ่

อาศยั ซงึจะช่วยพฒันาให้ SMC เป็นผู้สนบัสนนุให้เกิดตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยัทีมีประสทิธิภาพ 

 

 7.4 คําแนะนําในการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

 ในการจดัอนัดบัความน่าเชือถือตราสาร MBS ของไทยมีความจําเป็นอยา่งยิง 

ทีจะต้องมีข้อมลูประวตักิารชําระหนีของลกูหนี  S&P และ Moody มีข้อสงัเกตวา่ ในขณะทีเกิดวิกฤต 

เศรษฐกิจของไทยนี ประวตัคิวามเสียหายจากการผิดนดัชําระหนีในอดีตอาจมิใช่เป็นตวัชีวดัทีดีทีจะ 

แสดงถึงสงิทีจะเกิดขนึในอนาคต จงึยากทีจะประเมินความเสียหายได้อยา่งเทียงตรงโดยวิธี stress test   

ดงันนั CRA จงึต้องการข้อมลูประวตักิารชําระหนีของลกูหนีทีครอบคลมุทงัวฏัจกัรทางเศรษฐกิจและ 

ของอสงัหาริมทรัพย์ซงึเป็นช่วงเวลามากกวา่หรือเทา่กบั 5 ปี 

 มีข้อเสนอแนะวา่ ควรมีการจดัอนัดบัตราสาร MBS และ ABS โดย CRA  

อยา่งน้อย 2 แหง่  ทงันี กฎ BIS ได้กําหนดให้การลงทนุในตราสาร ABS และ MBS ของสถาบนัการเงิน 

โดยอิงกบัการจดัอนัดบัความนา่เชือถือ สําหรับของไทยอาจไม่ควรบงัคบัเพียงแคเ่ฉพาะผู้ลงทนุ 

ทีเป็นสถาบนัการเงิน ควรจะบงัคบัครอบคลมุไปถึงผู้ลงทนุประเภทอืนด้วย 
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 7.5 การประเมินตลาดสนิเชือทีอยูอ่าศยั 

 ในการออกตราสาร MBS ในประเทศไทย นอกจากการขาดข้อมลูทีสําคญัเกียวกบั 

ประวตักิารชําระหนีของลกูหนีแล้ว ยงัขาดข้อมลูเกียวกบัการผิดนดัชําระหนีและความสญูเสียทีเกิดขนึ  

การลดลงของมลูคา่ตลาด ระยะเวลาทีใช้ในการฟ้องร้องบงัคบัหลกัประกนัและคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง  

หากไม่มีมาตรการทีเหมาะสมในการพฒันาข้อมลูตลาดอสงัหาริมทรัพย์และสนิเชือดงักลา่วแล้ว ก็ยาก

จะ 

พฒันาธุรกรรม securitization ในประเทศไทย ในทํานองเดียวกนัการทํา securitization ของสนิทรัพย์ 

ประเภทอืนก็จะประสบปัญหานีเช่นเดียวกนั 

 7.5.1 ประวตักิารชําระหนีของลกูหนี 

 ปัจจบุนัยงัไมมี่หน่วยงานใดจดัเก็บและเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วนี GHB  

และ ธปท. ต้องมีบทบาทโดยตรงในการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วซงึผู้ลงทนุ CRA และ credit enhancer  

ต้องการใช้ 

 7.5.2 ตลาดรองอสงัหาริมทรัพย์ 

  มีประเดน็เกียวกบัการประเมินราคาทีอยูอ่าศยั การทีคนไทยนิยม 

ซือบ้านใหม่แทนทีจะซือบ้านมือสองจากเจ้าของเดมิ ทําให้ไม่มีข้อมลูราคาบ้านมือสองหรืออาจมี 

แตย่งัไม่น่าเชือถือ การขาดแคลนข้อมลูสถิตขิองราคาตลาดมือสองนี จงึยากทีจะมีมาตรฐานการประเมิน 

ราคาอสงัหาริมทรัพย์ทีเหมาะสม  ดงันนั การประเมินราคาจงึมกัอิงกบัคา่เสือมราคาและดลุพินิจของ 

ผู้ประเมินราคา  นอกจากนี ยงัมีปัญหาทีผู้ประเมินราคาภายในของธนาคารขาดความเป็นอิสระในการ 

ประเมินราคา สว่นผู้ประเมินราคาอิสระจากภายนอกก็ยงัไม่มุ่งเน้นทีจะประเมินราคาทีอยูอ่าศยั  

เนืองจากมีกําไรตํา 

 7.5.3 การฟ้องร้องบงัคบัหลกัประกนั 

 ประเดน็สําคญัทีผู้ลงทนุเป็นห่วงคือ ระยะเวลาและคา่ใช้จ่ายในการบงัคบั 

ชําระหนีทีผิดนดัในกรณีสนิเชือทีอยูอ่าศยั การบงัคบัขายหรือประมลูหลกัประกนัขายทอดตลาดใช้เวลา 

ประมาณ 3 ปีและอาจยืดเยือไปถึง 5 ปี ในบางกรณีทีเป็นเงินกู้ขนาดใหญ่อาจใช้เวลาถึง 10 ปี   

อยา่งไรก็ดี กฎหมายบงัคบัหลกัประกนัฉบบัใหม่จะกําหนดให้กระบวนการตา่ง ๆ ทีอยูใ่นขนัตอนของศาล 

และการบงัคบัหลกัประกนัสามารถทําได้รวดเร็วขนึ 

 7.5.4 การพฒันาโครงสร้างเงินกู้ ทีอยูอ่าศยัให้เอืออํานวยตอ่การออกตราสาร 

MBS 

 สนิเชือทีอยูอ่าศยัของไทยมีลกัษณะทียากตอ่การทํา securitization  

กลา่วคือ อตัราดอกเบียในสนิเชือมิได้สอดคล้องกบัอตัราดอกเบียในตลาดทนุ งวดการชําระดอกเบีย 

ของลกูหนีไม่ตรงกบังวดการชําระดอกเบียให้ผู้ลงทนุ อายเุงินกู้ยาวนานกวา่อายขุองหลกัทรัพย์ทีผู้ลงทนุ

ต้องการอยา่งมาก จงึต้องมีการปรับปรุงการออกแบบโครงสร้างเงินกู้ ให้งา่ยตอ่การนําไปขายในตลาดรอง 
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ซงึ SMC ควรเป็นผู้ นําในการพฒันาโครงสร้างเงินกู้ดงักลา่ว เนืองจากในระยะยาวเงินกู้ดงักลา่วจะเป็น 

ทีสนใจของผู้ลงทนุและจะทําให้อตัราดอกเบียเงินกู้ลดลงได้ 

  ในเรืองนี SMC ควรเป็นตวักลางในตลาดทนุและตลาดเงินในการช่วยพฒันาดชันี 

ระยะสนัทีใช้ในการจดัหาเงินในตลาดทนุ เช่น การใช้อตัราดอกเบีย BIBOR  เพือการกําหนดอตัรา 

ดอกเบียของตราสาร MBS ทีมีอาย ุ7-10 ปี เพือลดความเสียงทีเกิดจากการทีเงินกู้ มีอตัราดอกเบีย 

ลอยตวั  นอกจากนี ควรใช้โครงสร้าง pass through ซงึจะสง่ผา่นความผนัผวนจากอตัราดอกเบียเงินกู้  

ไปให้ผู้ลงทนุตอ่ไป 
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บทท ี8  ภาคสินทรัพย์อืน และ model package ของสินทรัพย์ต่าง ๆ 
 

 การทํา securitization สําหรับสนิทรัพย์ประเภทตา่ง ๆ อาจพิจารณาตวัอยา่งของ Model  

Package ในลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี (ตารางตวัอยา่งตามข้อมลูประกอบท้ายบท) 

 

 8.1 ลกูหนีเงินกู้ เพือทีอยูอ่าศยั 

  8.1.1 ลกัษณะสนิทรัพย์  ได้กลา่วไว้ในบทที 7 แล้ว 

  8.1.2 ลกัษณะตราสาร MBS 

 ตราสาร MBS จะมีอายกุารไถ่ถอนสนักวา่อายเุงินกู้  ซงึเป็นไปตาม 

ความต้องการของผู้ลงทนุทีชอบไมใ่ห้มีอายตุราสารยาวนาน  นอกจากนี อาจกําหนดอตัราดอกเบีย 

ตราสารเป็น MLR เช่นเดียวกบัอตัราดอกเบียเงินกู้ เพือไม่ให้เกิดความเสียงจากความไม่สอดคล้องกนั 

ของอตัราดอกเบียและช่วยลดขนาดการทํา credit enhancement  อยา่งไรก็ดี หากกําหนดอตัรา 

ดอกเบียตราสารไว้คงทีตามอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล ก็จําเป็นต้องทําการ swap อตัรา 

ดอกเบียจากอตัราคงทีเป็นอตัราลอยตวั ซงึอาจมีคา่ธรรมเนียมแพงสําหรับตลาดในประเทศ ในกรณี 

การออกตราสาร MBS ทีมีอายยุาวนานในประเทศอาจทําได้ไม่งา่ยนกั จงึอาจเปลียนไปออกตราสาร 

ในตลาดตา่งประเทศแทน โดยออกในรูปของตราสารทีทยอยชําระคืนเงินต้น และทํา swap อตัราแลกเปลียน 

เงินตราตา่งประเทศ รวมทงัจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือตราสาร MBS เพือให้เป็นทีสนใจของ 

ตลาดตา่งประเทศด้วย 

  8.1.3 การทํา credit enhancement 

 การทํา credit enhancement สําหรับตราสาร MBS อาจใช้วิธีโครงสร้าง  

senior/subordinated หรือการคําประกนั ขนาดการทํา credit enhancement จะคํานวณตามข้อมลู 

ประวตักิารชําระหนีของสนิทรัพย์ดงักรณีตวัอยา่งตอ่ไปนี  

 สมมตใิห้ ความถีในการผิดนดัชําระหนีหรือถกูบงัคบัหลกัประกนัเป็น 50%  

loss severity เป็น 80% (หมายความวา่ หากเกิดการผิดนดัชําระหนีจะมีจํานวนทีสญูเสีย 80% ของหนี 

ทีผิดนดั) หากต้องการให้ตราสาร MBS มี rating AAA ตราสารนนัจะต้องทํา credit enhancement  

ประมาณ 40% (หรือ 50% x 80%) เพือให้สามารถทนตอ่ความเสียหายได้ แตห่ากทํา credit enhancement  

เพียง 21% ตราสารนนัจะได้รับ rating เพียง A เทา่นนั 

 ในสหรัฐอเมริกา ตราสารทีได้ rating AAA จะต้องมีหลกัประกนัเป็น port เงินกู้  

ทีมีคณุภาพดี ระดบั credit enhancement หรือระดบัความเสียหายทีสามารถรองรับได้จะตํากวา่ 7%  

ในกรณีประเทศไทยถ้ามีการพฒันาข้อมลูเกียวกบัการชําระหนี และ CRA สามารถตรวจสอบได้ ระดบั  

credit enhancement ก็จะลดลงได้ 
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 8.2 ลกูหนีเช่าซือรถยนต์ 

  8.2.1 ลกัษณะสนิทรัพย์ 

 โดยทวัไปสถาบนัการเงินทีให้เช่าซือจะมีสญัญาเช่าซืออายปุระมาณ 30-32  

เดือน ในขณะทีเงินฝากจากประชาชนมีอายปุระมาณ 3 เดือน จงึมีแรงจงูใจทีจะทํา securitization สําหรับ 

สนิทรัพย์ประเภทนี ประกอบกบัมกัเป็นสนิทรัพย์ทีไม่คอ่ยมีการชําระคืนก่อนกําหนด ปกตลิกูหนีเช่าซือ 

รถยนต์จะต้องมีการจ่ายเงินดาวน์ก่อนอยา่งน้อย 25% มีการชําระคา่งวดซงึประกอบด้วย เงินต้นและ 

ดอกเบียในอตัราคงทีเป็นรายเดือน และมีคา่เบียปรับจากการจ่ายคา่งวดลา่ช้าในอตัรา 1.75-2% ตอ่เดือน  

ผู้ให้เช่าซือจะเป็นเจ้าของกรรมสทิธิในรถยนต์ทีให้เช่าซือจนกวา่ผู้ เช่าซือจะชําระคืนคา่งวดครบและโอน 

เปลียนตวัเจ้าของกรรมสทิธิมายงัผู้ เช่าซือ ถ้าผู้ เช่าซือผิดนดัชําระคา่งวด ผู้ให้เช่าซืออาจยกเลกิสญัญา 

และมีสทิธิขายรถยนต์นนัออกไป 

  บริษัทลีสซิงจะทําสญัญาลีสซิงรถยนต์กบัลกูค้า ไมมี่การกําหนดจํานวนขนัตํา 

ของเงินดาวน์ โดยปกตมิกัมีการจ่ายเงินดาวน์ตําสดุ 10% ระยะเวลาของสญัญาสามารถขยายไปได้ถึง 8 ปี 

ตามความต้องการของลกูค้า ลกูค้าต้องฝากเงินโดยไม่มีดอกเบียไว้กบับริษัทลีสซิงเพือเป็นหลกัประกนั 

การชําระเงินคา่งวดมีคา่เบียปรับในการชําระหนีลา่ช้าในอตัรา 5% ลกูค้าต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหาย 

ของรถยนต์โดยทําประกนัภยัรถยนต์ให้บริษัทลีสซิงซงึเป็นผู้ รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ในกรณีทีลกูค้า 

ไม่ซือรถยนต์เมือครบสญัญา ก็จะขายให้บริษัทลีสซิง โดยลกูค้าจะต้องจา่ยสว่นตา่งระหวา่งราคาตามสญัญา 

และราคาขาย ในกรณีทีลกูค้าไม่ชําระคา่งวดตามสญัญา บริษัทลีสซิงก็มีสทิธิยกเลกิสญัญาโดยสามารถ 

ยดึรถยนต์และขายออกไปได้ 

  8.2.2 ลกัษณะตราสาร ABS 

  สมมตใิห้ตราสาร ABS มีอาย ุ4 ปีเพือให้สอดคล้องกบัอายทีุยาวทีสดุของ 

สญัญาเช่าซือ จงึทําให้การทํา securitization ได้รับผลกระทบจากระยะเวลาไม่มากนกั ในกรณีทีมี 

ความแตกตา่งของระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ตราสาร ABS ก็ควรมีอาย ุ3 ปีครึง  นอกจากนี ควรกําหนด 

อตัราดอกเบียตราสาร ABS ในอตัราคงทีเช่นเดียวกบัอตัราดอกเบียของสนิทรัพย์ สําหรับผลตอบแทน 

ของตราสาร ABS ทีเสนอขายในประเทศควรอ้างอิงกบัพนัธบตัรรัฐบาลทีมีอายไุถ่ถอนทีเหลือทีเหมาะสม   

ทงันี ผู้ลงทนุมกัต้องการให้ตราสาร ABS ดงักลา่วมีการจดัอนัดบัโดย CRA 2 ราย โดยอยา่งน้อย 1 รายต้อง 

เป็น CRA จากตา่งประเทศ 

  8.2.3 การทํา credit enhancement 

 การทํา credit enhancement สามารถใช้วธีิการคําประกนัตราสารของ 

บริษัทประกนัทางการเงินหรือการจดัโครงสร้าง senior-subordinated structure ขนาดการทํา credit  

enhancement จะขนึกบัอนัดบั rating ของตราสาร โดยจะคํานวณเป็นทวีคณูของความสญูเสียสทุธิของ  

pool สนิทรัพย์โดยมีสมมตฐิานดงันี 
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 อนัดบั rating  ขนาดการทํา credit enhancement  

    (จํานวนเทา่ของความสญูเสียสทุธิของ port สนิทรัพย์) 

 AAA  4-5         เทา่ 

 AA  3-4         เทา่ 

 A  2-3         เทา่ 

 BBB                                                            1.75-2       เท่า 

 BB                                                              1.5-1.75     เทา่ 

 

 ในกรณีการจดัโครงสร้างแบบ senior-subordinated structure ผู้ขายลกูหนี 

จะเป็นผู้ ถือในสว่นตราสารด้อยสทิธิ ซงึจะทําให้ไม่สามารถตดับญัชีลกูหนีเช่าซือออกจากบญัชีของผู้ขายได้  

สถาบนัการเงินผู้ขายจงึยงัคงต้องดํารงเงินกองทนุในสดัสว่น 8% สําหรับลกูหนีเช่าซือดงักลา่วอยู ่(นําหนกั 

ความเสียงของสญัญาเช่าซือเป็น 100%) แตใ่นกรณีทีใช้วิธีการคําประกนัโดยบคุคลอืนจะลดระดบั 

การไลเ่บียไปยงัผู้ขายลง 2 เท่าของความสญูเสียสทุธิของ port สนิทรัพย์ ทําให้การดํารงเงินกองทนุ 

ลดลงเหลือ 4% 

 

 8.3 ลกูหนีเงินกู้ ทีมีปัญหา (distressed loan) 

  8.3.1 ลกัษณะสนิทรัพย์ 

   ลกูหนีเงินกู้ ทีมีปัญหาในไทยหลกั ๆ จะมีทงัทีเป็นเงินกู้ เพือการพาณิชย์ และ 

เงินกู้ สําหรับอตุสาหกรรม สมมตใิห้อายเุงินกู้ประมาณ 4-6 ปี อายเุฉลียของ pool เป็น 4 ปี อตัราดอกเบีย  

MLR และเงินกู้บางจํานวนมีอตัราดอกเบียคงที ไม่มีการชําระคืนก่อนกําหนดเนืองจากเป็นหนีทีผิดนดัชําระ  

ผู้ออกตราสารจําเป็นต้องรู้สมมตฐิานดงักลา่วเพือประเมินระดบัความสญูเสีย ระยะเวลาและระดบั 

การฟืนฟหูนี รวมทงัเงือนไขของหนีทีถกูปรับโครงสร้าง  ทงันี เป็นการยากมากทีจะเรียกเก็บหนีทีมีปัญหา 

ไม่วา่จะเป็นการชําระบญัชีเลกิกิจการ ซงึขนึกบัการบงัคบัใช้กฎหมายล้มละลายและกฎหมายหลกัประกนั  

หรือจะเป็นการปรับโครงสร้างหนีซงึขนึกบัระยะเวลาในการเจรจา รวมทงัเงือนไขการปรับโครงสร้างหนี ต้องมี 

การศกึษารายละเอียดเงินกู้และหลกัประกนัซงึอาจจดัทําโดยผู้ประเมินราคาผู้สอบบญัชี เพือให้การประมาณ 

การการรับชําระกระแสรายได้มีความน่าเชือถือ 

  8.3.2 ลกัษณะตราสาร 

   โดยทีสนิทรัพย์ข้างต้นไม่มีสภาพคลอ่ง จงึต้องออกแบบโครงสร้างหลกัทรัพย์ 

ทีลดความเสียงในเรืองสภาพคลอ่งและเตรียมการให้มีระยะเวลาการชําระเงินเป็นพิเศษ อายกุารไถ่ถอน 

ของหลกัทรัพย์อยา่งน้อยควรต้องเทา่กบัอายขุองเงินกู้  และถ้าจําเป็นในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บหนีได้  

ควรให้สามารถขยายอายหุลกัทรัพย์ออกไปได้ การเพิมสภาพคลอ่งให้แก่ตราสารอาจทําได้ในรูปของกองทนุ 
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สํารองเพือชําระหนี  ทงันี อาจกําหนดให้ตราสารมีอตัราดอกเบียลอยตวั โดยมีทางเลือกให้ขยายระยะเวลา 

การชําระดอกเบีย (pay in kind) ในกรณีทีเงินทนุไม่เพียงพอ อาจให้มีการออกตราสารหลาย ๆ tranche  

โดยตราสารทีเป็น senior tranche อาจให้เสนอขายในประเทศ เนืองจากผู้ลงทนุจะเข้าใจคณุภาพของ port  

เงินกู้ ได้ดี สว่น tranche ทีเป็นตราสารกึงทนุให้เสนอขายตา่งประเทศซงึมีผู้ลงทนุชอบตราสารในลกัษณะนี 

เนืองจากมีผลตอบแทนสงู  ทงันี การเสนอขายในตา่งประเทศดงักลา่วจะต้องทําการ swap สกลุเงินรองรับไว้ 

ด้วย และให้มีการจดัอนัดบัตราสารโดย CRA ตา่งประเทศ 1-2 แหง่ด้วยเพือตอบสนองความต้องการของ 

ผู้ลงทนุ 

  8.3.3 การทํา credit enhancement 

   เนืองจากบริษัทรับประกนัทางการเงินไม่ยอมคําประกนัตราสาร ABS  

ทีเกิดจาก port ของลกูหนีเงินกู้ ทีมีปัญหา จงึควรทํา credit enhancement โดยวิธี senior-subordination  

ในสหรัฐอเมริกาลกูหนีเงินกู้ดงักลา่วจะถกูขายในราคาตํากวา่มลูคา่ทีแท้จริงถึง 55% (ในกรณีของไทย 

อาจกําหนดราคาขายไว้ตํากวา่มลูคา่จริง 33%)  ทงันี มีการคํานวณจากประมาณการกระแสรายได้จาก 

ลกูหนีภายใต้สมมตฐิานทีแตกตา่งกนัในเรืองการชําระบญัชีลกูหนี หรือการฟืนฟลูกูหนีแตล่ะราย  

ตามสมมตฐิานข้างต้นนี อาจออกตราสาร senior tranche และ subordinated tranche อยา่งละ 11.5%  

ของมลูคา่ของเงินกู้  และทีเหลือออกเป็นตราสารทนุ  ทงันี ปัจจบุนั CRA ยงัไม่มีตวัอ้างอิงทีจะกําหนดระดบั  

credit enhancement และยงัต้องมีการศกึษาข้อมลูประมาณการกระแสรายได้ของ port เงินกู้  และ 

คณุสมบตัขิองทีมบริหาร port ลกูหนีเงินกู้ ทีมีปัญหาดงักลา่ว 

 

 8.4. ลกูหนีบตัรเครดติ 

  8.4.1 ลกัษณะสนิทรัพย์ 

  ลกูหนีบตัรเครดติจะมีอายสุนัมากคือ 30 หรือ 60 วนั เป็นเพียงสนิเชือ 

สว่นบคุคล หรือนิตบิคุคลทีไม่มีหลกัประกนั จะมีการจ่ายดอกเบียในอตัราลอยตวัอิงกบั MLR  ธนาคารไทย 

หลายแหง่ได้เสนอบริการในลกัษณะเป็นบตัรทีอํานวยความสะดวกในการใช้จ่าย ซงึลกูหนีจะจา่ยชําระเงนิ 

คืนทกุเดือน จงึทําให้อายลุกูหนีนานเกิน 1 เดือนมีจํานวนน้อยมาก 

  8.4.2 ลกัษณะตราสาร 

   สมมตใิห้มีโครงสร้าง senior-subordination โดย senior tranche มลูคา่  

5 พนัล้านบาท และ subordinated tranche 1 พนัล้านบาท อตัราดอกเบียลอยตวั อายตุราสาร 3 ปี 5 เดือน  

และเริมทยอยคืนเงินต้นในเดือนที 37 เป็นต้นไป ในมลูคา่งวดละ 1 ใน 5 ของมลูคา่ตราสาร ตราสาร senior  

tranche มีอตัราดอกเบีย MLR เฉลียของธนาคารใหญ่ 5 แหง่หกัด้วย 0.5% สว่น subordinated tranche 

มีอตัราดอกเบีย MLR เฉลียของธนาคารใหญ่ 5 แหง่เทา่กนัทกุงวด สว่นลกูหนีบตัรเครดติทีเป็น underlying  

asset จะมีลกัษณะเป็น revolving  
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  8.4.3 การทํา credit enhancement 

   ระดบัการทํา credit enhancement จะขนึกบัการทํา cash flow simulation  

และการตอ่รองกบั CRA  สมมตวิา่ issue ข้างต้นนีได้กําหนดวา่ให้ทยอยคืนเงินต้นได้เร็วขนึหากมีเหตกุารณ์ 

ผิดปกตเิกิดขนึ (เช่น เหตกุารณ์กรณีสว่นตา่งดอกเบียตดิลบ) แตใ่นกรณีปกต ิSPV จะนําเงินไปลงทนุซือ 

ลกูหนีบตัรเครดติใหม่อยูเ่รือย ๆ จนกวา่จะถงึเดือนที 37 จงึจะเริมทยอยคนืเงินต้น ในการคํานวณระดบั  

credit enhancement ทีเหมาะสมนนั สมมตใิห้อตัราการชําระเงินรายเดือนของลกูหนีเป็น 20%  

ผลตอบแทนสทุธิของ port ลกูหนีเป็น 21% อตัราดอกเบียจ่ายให้ผู้ลงทนุเป็น 9% คา่ใช้จา่ยในการเรียก 

เก็บหนีเป็น 3% อตัรา charge-offs 5% และสว่นตา่งกําไรของดอกเบีย 5%  แล้ว ระดบัการทํา credit  

enhancement ทีคํานวณตาม cash flow simulation และการเจรจาตอ่รองกบั CRA จะเป็น 20%  

สําหรับตราสารทีมี rating AAA โดยมีบญัชีสํารองทีมียอดสะสมจํานวน 5% ของมลูคา่ตราสารคงค้าง  

ทงันี หากเกิดกรณีทีมีความเสียหายจากการผิดนดัชําระเงินของ port ลกูหนี จะต้องมีการจดัหาเงินทนุ 

จากสว่นตา่งกําไรของดอกเบียเข้าไปไว้ในบญัชีสํารองด้วย 

 

 8.5. ลกูหนีคา่สนิค้าสง่ออก 

  8.5.1 ลกัษณะสนิทรัพย์ 

   ผู้สง่ออกไทยทีมี port ลกูหนีทีมีคณุภาพสงูจะสามารถจดัหาเงินทนุ 

โดยการออกตราสารทีมี rating สงูกวา่ rating ของประเทศไทย เนืองจากเมือมีการรับชําระเป็น 

เงินตา่งประเทศจากลกูหนีก็จะจ่ายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศได้เลย โดยไม่ต้องผา่นการควบคมุ 

ปริวรรตเงินตราจาก ธปท. ลกูหนีดงักลา่ว เช่น ลกูหนีคา่รองเท้าสง่ออก ระยะเวลาการชําระเงินของ 

ลกูหนีปกตปิระมาณ 30-90 วนัหลงัจากวนัสง่มอบสนิค้า หากผู้สง่ออกมีการทําสญัญาซือขายระยะยาว 

กบัผู้ ซือหรือผู้ นําเข้าทีมี rating สงูมากหลายราย ตราสารทีเสนอขายโดยผู้สง่ออกดงักลา่วก็จะได้รับ 

rating ดี และจดัหาผู้คําประกนัตราสารได้งา่ยขนึมาก โดยปกตลิกูค้าจะไมมี่การชําระเงินคา่สนิค้าก่อน 

กําหนด ผู้สง่ออกจะต้องระมดัระวงัการเกิดหนีสญูในลกูหนีตา่ง ๆ  ทงันี ในประเทศไทยมีจํานวนผู้สง่ออก 

ทีมีศกัยภาพในตลาดสนิค้าสง่ออกไม่มากนกั ทีผา่นมามีเพียงผู้สง่ออกรายเดียวทีทํา securiization คือ  

กรณีของบริษัทวงศ์ไพฑรูย์ซงึนําลกูหนีคา่รองเท้าสง่ออกไปออกตราสารในตา่งประเทศ แตก็่ยงัไม่ได้รับ  

rating สงูเทา่ใดนกั 

  8.5.2 ลกัษณะตราสาร 

   มีตวัอยา่งการทําธุรกรรมของ COSCO ซงึเป็นบริษัทสง่สนิค้าทางเรือ 

ในประเทศจีนและมีรายได้จํานวนมากมาจากการค้าในแถบอเมริกาเหนือ โดยสง่สนิค้าทางเรือไปยงัแถบ 

อเมริกาเหนือและรับชําระในรูป trust account บริษัทดงักลา่วมีการออกตราสารประเภท commercial  

paper หลาย tranche อายเุฉลีย 4.8 ปี และอายสุงูสดุ 7 ปี โดยตราสารดงักลา่วมีลกูหนีทีจะเกิดขนึ 

ในอนาคตเป็นหลกัประกนัตราสาร 
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 8.5.3 การทํา credit enhancement 

   ในการกําหนดขนาดการทํา credit enhancement สําหรับลกูหนีประเภทนี  

CRA จะวิเคราะห์ความเสียงของบริษัทผู้สง่ออกและโครงสร้างทางการเงินผสมกนั เนืองจากธุรกรรม 

ดงักลา่วจะมีความเสียงจากการดําเนินงานของบริษัทผู้สง่ออกซงึนําลกูหนีทีจะเกิดขนึในอนาคตมาทํา  

securiization ในกรณีบริษัท COSCO มีการคําประกนัตราสารโดยบริษัทประกนัทางการเงินและได้รับ  

rating เป็น AAA ผู้คําประกนัจะพจิารณาประวตักิารประกอบธุรกิจทีผา่นมา ความสมัพนัธ์กบัลกูค้ารายใหญ่  

เสถียรภาพของกระแสรายได้ทีเกิดจากการให้บริการสง่สนิค้า โอกาสการค้าในอนาคต เป็นต้น ผู้คําประกนั 

จะกําหนดระดบัการทํา overcollateralization เพือรองรับกรณีลกูหนีผิดนดัชําระ  ทงันี เป็นการยากทีจะ 

กําหนดวิธีการประเมินระดบั credit enhancement ทีเหมาะสม เนืองจากไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั และขนึกบั 

วิจารณญาณของผู้ ทําธุรกรรมมากกวา่ 

 

 8.6 ลกูหนีโครงการสาธารณปูโภค 

  8.6.1 ลกัษณะสนิทรัพย์ 

   โครงการสาธารณปูโภคจะมีลกัษณะเป็นโครงการระยะยาว และมี 

ความเสียงสงู ได้แก่ ความเสียงในการก่อสร้างโครงการ ความเสียงในการดําเนินงาน ความเสียง 

ทางด้านเทคโนโลยี ความเสียงทางการเมือง  ทงันี มีการลดความเสียงโดยให้มีการคําประกนัโครงการ 

โดยบคุคลที 3 ทีน่าเชือถือ เชน่ OPIC MIGA WORLD BANK ADB เป็นต้น โครงการสาธารณปูโภค 

สามารถนําลกูหนีหรือกระแสรายได้ของโครงการมาทํา securitization โดยโครงการทีมีศกัยภาพ ได้แก่  

โครงการด้านพลงังาน สือสาร ทางดว่น และปิโตรเคมี 

  8.6.2 ลกัษณะตราสาร 

  กรณีตวัอยา่งทีน่าสนใจในประเทศไทย คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  

(กฟผ.) ได้ออกหุ้นกู้อาย ุ10 ปีมลูคา่ 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เมือเดือนสงิหาคม 2541 และจดัให้ 

มีการคําประกนัโดยธนาคารโลกซงึทําให้ได้ rating A-/A3 ในอดีตก็ได้มีบริษัทยอ่ยทีเกิดจากการแปรรูป 

จาก กฟผ. ได้แก่ บริษัทผลติไฟฟ้าระยอง และบริษัทผลติไฟฟ้าขนอม ออกหุ้นกู้ โดยนําลกูหนีตามสญัญา 

ซือขายไฟฟ้ามาเป็นหลกัประกนั 

  8.6.3 การทํา credit enhancement  

   โดยปกตจิะมีเงินกองทนุสํารองเพือการจ่ายชําระหนี การมีข้อจํากดัในการ 

ก่อหนี หรือมีการกําหนดลกัษณะทีประกนัความสามารถในการชําระหนีของโครงการสาธารณปูโภค รวมทงั 

มีการคําประกนัโดยองค์การระหวา่งประเทศทีน่าเชือถือเพือให้ได้ rating ดี 
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 8.7 ต้นทนุในการทําธุรกรรม 

  ต้นทนุในการทําธุรกรรมจะมีคา่ธรรมเนียมจดัจําหน่าย ซงึจะมีมลูคา่สงูถ้าตราสาร 

มี rating ตํา คา่ธรรมเนียมในการจดัโครงสร้างธุรกรรมซงึปกตจิะคอ่นข้างสงู โดยเฉพาะอยา่งยิงใน issue  

ทีออกเป็นรายแรกในประเทศ คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะยิงสงูขนึถ้าโครงสร้างการทําธุรกรรมมีความซบัซ้อน  

เช่น การทํา securitization ของลกูหนีทีมีปัญหา สําหรับคา่ธรรมเนียมในการทํา credit enhancement  

ทีให้มีการคําประกนัโดยบคุคลที 3 จะขนึกบัความเสียงของตราสาร สว่นคา่ธรรมเนียมในการวา่จ้าง 

ทีปรึกษากฎหมายสําหรับการทําธุรกรรมในประเทศอาจเพมิขนึถึง 200,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

อเมริกา (หากมีทีปรึกษากฎหมาย 2 ราย)  นอกจากนี ยงัมีคา่จ้าง CRA ในการจดั rating ประมาณ 0.03  

หรือ 0.04% ตอ่ CRA 1 ราย ขนึกบัขนาดของตราสารทีออก รวมทงัยงัมีคา่ธรรมเนียมในการทํา swap  

การตรวจสอบทรัพย์สนิและคา่ใช้จ่ายทวัไปอืน ๆ  
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Asset
Class

Maturity of
Assets/Ave
Life

Interest Rates
on Assets

Static or
Revolving

Prepayment Rates Delinquencies Annual Losses

Mortgage Loans
(priced off  MLR)

15-20 years
final / 7 years

MLR plus a
spread of 1% to
2%, but some
fixed rate

Static 1% p.a. 40% for some
lenders

1%
(see Table 10)
but were rising
in 5/99

Hire Purchase
Loans
(fixed  rate)

4 years / 30-
32 months

Fixed Static 2.8% p.a. 13% for some
lenders

1% to 3.5%
(see Table 10)

Distressed Loans
(priced off MLR)

4-6 years / 4
years

(assumed)

Fixed and
floating

Static or
revolving

Not applicable
because they are not
performing and not
likely to prepay

100%, by definition 15 percent (by
assumption)

Credit Cards
(adjustable  rate)

Short term ~
60 to 90 days
(assumed)

Floating Revolving Thai banks provide
convenience cards,
typically paid off
when due

Not available
Say, 15% (by
assumption)

5% net charge-
offs
(based on
discussions)

Export
Receivables

Short term ~
90 days
(assumed)

Varies Revolving Typically, export
receivables do not
prepay

Say 10%
(by assumption)

Say 3% (by
assumption)

Infrastructure 10 years or
longer
(assumed)

Varies or not
applicable

Static Typically,
infrastructure
projects do not show
prepayments

Say one interest
payment
(by assumption)

Say, one interest
payment (by
assumption)

Asset Features
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Asset
Class

Maturity of
Securities

Interest Rates Currency Benchmark Rate Ratings Credit
Enhancement

Mortgage Loans
(priced off  MLR)

10-15 years
final

Floating Baht MLR Yes in the long run
(preferred in the
short run)

Government or
guarantee SMC
or senior/sub

Hire Purchase
Loans
(fixed  rate)

4 years Fixed Baht or Dollar
(which would
need a swap)

Governent Bond or
US Treasuries

Yes in the long run
(preferred in the
short run)

Reserve
accounts and
guarantee or
senior/sub

Distressed Loans
(priced off MLR)

4-6 years floating Baht or Dollar
(with swap)

BIBOR or LIBOR Yes on A piece
Preferred on
B piece

Senior/sub,
reserve account
and liquidity
support

Credit Cards
(adjustable  rate)

2-3 years or
longer

Floating based
on MLR

Baht or Dollar
(which would
need a swap)

MLR International Spread account
and/or senior /
sub

Export
Receivables

2-3 years Typically, full
payments due
upon receipt of
shipments

Foreign currency
(which would
need a swap)

LIBOR or US CP
or US Treasuries

International Senior/sub
and/or external
guarantee

Infrastructure 10 years or
longer

T+300 bps Baht or Dollar
(which would
need a swap)

Government Bond or
US Treasuries

International Multilateral
and/or financial
guarantee

Potential ABS Features
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Asset
Class

Market
Foreclosure
Frequency

Market
Severity of Loss

Net cumulative
losses of
particular pool

Some Other factors
affecting credit
enhancement levels

Level of Credit
Enhancement

Type of Credit
Enhancement

Mortgage Loans
(priced off  MLR)

50% for
triple-A
(assumed)

80% for triple-A

(assumed)

Adjust for pool
performance

Specific pool
performance relative
to prime pool

40% for triple-A
for prime pool

Senior
subordination or
financial guarantee

Auto Hire
Purchase Loans
(fixed  rate)

Not relevant Not relevant 2.2%

(assumed)

Originator specific
considerations may
change multipliers

11% (5 x net
cumulative loss)
(US example)

Subordination,
initial deposit,
spread account

Distressed Loans
(priced off MLR)

From
corporate
default
studies

Recovery rates
studies are still
not fully
conclusive

Part of the
analysis but other
factors also
considered

Each deal requires
stress tests based on
rating agency default
and recovery
assumptions

Few benchmarks as
no such deals have
been done in
emerging markets
and few US deals

Senior
subordination and
perhaps financial
guarantees, plus
liquidity supports

Credit Cards
(adjustable  rate)

There is no
collateral
and so no
foreclosure
is feasible

Severity of loss
can be total but
this is not the
basis for setting
credit
enhancement

Charge-offs are
included in stress
tests but other
factors also
considered

Stress tests on
payment  rate,
charge-offs, portfolio
yield, certificate rate,
principal allocation
method, etc.

Highly dependent
on deal structures

Cash collateral
accounts, spread
accounts, initial
deposits, and
perhaps financial
guarantees

Export
Receivables

Foreclosure
frequency is
not used for
corporate
receivables

Severity of loss
can be total but
this is not the
basis for setting
credit
enhancement

Part of the
analysis but other
factors also
considered

Delinquencies,
dilutions, losses on
receivables are
considered.
Rating of seller and
its performance risk

Highly dependent
on individual pool
performance and its
concentrations to
individual obligors

Over-
collateralization
and perhaps
financial
guarantees

Infrastructure Corporate
risks are
important,
eg to PPA
provider

Severity of loss
can be total but
this is not the
basis for setting
credit
enhancement

Analyzed where
many obligors are
involved, e.g., toll
roads or industrial
purchasers of
power

Corporate, operating,
technological,  inter
creditor and liquidity
risks

Not possible to
generalize

Guarantees, e.g.
from World Bank,
ADB or financial
guarantors

Hypothetical Credit Enhancement
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Asset
Class

Placement
and

Structuring
Fees

Credit
Enhancement
Fees

Legal Fees Other Fees  Comments

Mortgage Loans
(priced off  MLR)

50 bps if
triple-A & >
100 bps if
triple-B

1% or more for
initial deals

50 – 75 bps for
guarantee from
SMC or another
party

25 – 30 bps
(more for
international
deal)

5-8 bps for ratings; other
fees 5 – 10 bps (printing,
filing, registration of
mortgages, etc.)

If done offshore,
swap and other
fees would also
be incurred

Hire Purchase
Loans
(fixed  rate)

50 bps
(because
triple-A and
medium term
maturity)

75 to 100 bps
(because such
deals have been
done in
Thailand)

3/8 % pa for  a
monoline
guarantee

25 – 30 bps
(more for
international
deal)

5-8 basis points for ratings,
other fees 5 – 10 bps, plus
car registration fees of 25 to
50 bps

If done offshore,
swap and other
fees would also
be incurred

Distressed Loans
(priced off MLR)

1% or more
on triple-B
and 2%-6%
on equity
tranches

1% or more
(complex
transaction)

No external credit
enhancement is
likely

40 - 50 bps 1% or more for due
diligence on loans, plus;
10-15 bps for ratings, other
fees 10-15 bps

Fees will be
high as
transaction is
novel and risky

Credit Cards
(adjustable  rate)

50 bps if
triple-A & >
100 bps if
triple-B

1% or more
(new asset class)

Subordinated
tranche, which
might be retained
by the originator

25 – 30 bps
(more for
international
deal)

5-8 basis points for ratings,
other fees 5 – 10 bps

Placement fees
could be higher
for longer dated
transaction

Export
Receivables

50 bps if
triple-A and
>100 bps if
triple-B

1% or more
(new asset class)

3/8 % pa for
monoline
guarantee

30-40 bps as
done
offshore

5-8 basis points for ratings,
other fees 5 – 10 bps

Transactions
may typically be
larger

Infrastructure >50 bps if
triple-A &
>125 bps if
triple-B

1% or more
(complex
transaction)

25 bps pa for
World Bank plus
20 bps pa for  a
monoline
guarantee

30 – 50 bps
as likely
done
offshore and
complex

5-8 basis points for ratings,
other fees 5 – 10 bps

Transactions are
typically larger,
so fees are a bit
lower

Possible Transaction Costs
(Placement and structuring fees are guesses, not tested with investment banks. We assume a
domestic or international transaction of 5 billion Baht or its equivalent)
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บทท ี9  การกาํหนดอัตราดอกเบียและขนาดของธุรกรรมทเีหมาะสม 
 

 9.1 การกําหนดอตัราดอกเบียในตา่งประเทศ 

  โดยทวัไปการกําหนดอตัราดอกเบียในธุรกรรม securitization ในตลาด 

ตา่งประเทศขนึกบัปัจจยัหลายประการ เช่น อตัราดอกเบียอ้างอิงของตลาดตา่ง ๆ เช่น US treasry  

securities, LIBOR หรือดชันีตลาดอืน ๆ สว่นตา่งดอกเบียจะมากหรือน้อยขนึกบัลกัษณะตราสารและ 

ผลการจดั rating ของตราสาร ซงึผู้ลงทนุให้ความสําคญัมาก  นอกจากนี ยงัมีปัจจยัอืน ๆ เช่น ชือเสียง 

ของผู้ขายลกูหนี servicer ลกัษณะลกูหนีทีเป็นหลกัประกนัตราสาร และตราสารระยะสนัมกัมีอตัราดอกเบีย 

ตํากวา่ตราสารระยะยาว  ทงันี ตราสารระยะยาวทีมีอตัราดอกเบียคงทีจะมีแนวโน้มทีสว่นตา่งดอกเบียเหนือ 

อตัราดอกเบียอ้างอิงมากกวา่ตราสารทีมีอตัราดอกเบียลอยตวั  นอกจากนี โครงสร้างการกําหนดอตัรา 

ดอกเบียจะขนึกบัขนาดของตราสารด้วย ยิงมีขนาดใหญ่ยิงมีราคาดีกวา่ เนืองจากมีสภาพคลอ่งดี 

 

  การออกตราสาร ABS และ MBS ในตา่งประเทศมกัจะมีการทําการ swap  

สกลุเงินตา่งประเทศ เนืองจาก CRA และผู้ลงทนุต้องการความมนัใจวา่ กระแสรายได้ทีเป็นหลกัประกนั 

จะสามารถครอบคลมุภาระหนีทีเป็นสกลุเงินตา่งประเทศได้ 

 

 9.2 การกําหนดอตัราดอกเบียสําหรับตลาดในประเทศ 

  การออกตราสารหนีได้เริมมีการพฒันาอตัราผลตอบแทนอ้างอิง (yield curve  

benchmark) โดยการออกพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจซงึมีอายปุานกลาง อตัราดอกเบียคงที   

อยา่งไรก็ดี ยงัไม่คอ่ยมี yield curve benchmark สําหรับตราสารหนีระยะสนั แตอ่าจใช้อตัรา MLR  

เฉลียของธนาคารพาณิชย์หลายแหง่เป็น benchmark ในการกําหนดอตัราดอกเบียได้ สําหรับปัจจยั 

ด้านการจดั rating จะไมมี่ความสําคญัในการกําหนดอตัราดอกเบียตราสารทีออกในตลาดในประเทศ  

เนืองจากผู้ลงทนุไทยไม่สนใจผลการ rating มากไปกวา่ชือเสียงของบริษัท ประกอบกบัไม่เชือถือการจดั  

rating ของ TRIS เทา่ใดนกั และต้องการให้มีการ rating โดย CRA จากตา่งประเทศมากกวา่ 

  ปัจจบุนัอตัราดอกเบียในตลาดคอ่นข้างตํา ตราสาร ABS จงึน่าจะเป็นทีสนใจ 

ของผู้ลงทนุมากขนึ SMC เป็นผู้ มีศกัยภาพในการทํา securitization ในขณะนี แตมี่เสียงสะท้อนจาก 

ตลาดวา่ ยงัไมไ่ด้รับความชดัเจนเกียวกบัตราสารที SMC จะออกเทา่ใดนกั 
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 9.3 ขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสม (deal economics) 

  ปัจจยัทีกระทบตอ่การกําหนดขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมขนึกบัภาวะตลาด  

สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย ฐานะการเงินของผู้ขายสนิทรัพย์หรือ servicer ทางเลือกในการหาแหลง่เงินทนุ 

และต้นทนุของเงินทนุ การเลือกใช้ทีปรึกษากฎหมาย CRA ทีปรึกษาทางการเงิน  นอกจากนี ยงัต้องคํานงึถึง 

ปัจจยัสําคญัตอ่ไปนี 

  - โครงสร้างของธุรกรรม 

  - ดอกเบียและรายรับทีได้จากสนิทรัพย์หรือลกูหนี 

  - ประวตัคิวามสญูเสียจากสนิทรัพย์ และประมาณการในอนาคต 

  - ต้นทนุของเงินทนุ ซงึรวมต้นทนุการ swap สกลุเงิน 

  - คา่บริการเรียกเก็บหนี 

  - คา่ธรรมเนียมในการทํา credit enhancement (ถ้ามี) 

  - คา่ธรรมเนียมในการจดั rating 

  - คา่ธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงินและการจดัจําหน่าย 

  - คา่ใช้จ่ายทีเกิดขนึ up front 

  - กําไรขาดทนุจากการขายลกูหนี 

  - กฎเกณฑ์ทางการเกียวกบัการดํารงเงินกองทนุของสถาบนัการเงิน (capital 

charge) 

  - ต้นทนุทางภาษี 

 

 9.4 ตวัอยา่งการกําหนดขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสม 

  ข้อมลูทีแสดงตอ่ไปนีได้รวบรวมจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ทีเกียวข้อง โดยทีปรึกษา 

โครงการไม่รับประกนัความถกูต้องและสมบรูณ์ของข้อมลูทงัหมด  อยา่งไรก็ดี ก็มีหลายประเดน็ทีอาจ 

ประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์การกําหนดอตัราดอกเบียและขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมได้ 

  9.4.1 สญัญาเช่าซือรถยนต์ 

   บริษัทเงินทนุรายหนงึได้ระบวุา่ในช่วงเดือนธนัวาคม 2541 การให้สนิเชือ 

ในตลาดให้เช่าซือรถยนต์จะมีอตัราดอกเบียสทุธิ 16.5% ต้นทนุของเงินทนุประมาณ 8% สว่นตา่ง 

ดอกเบีย 8.5% คา่ใช้จ่ายในการเรียกเก็บหนี 2.5% อตัราการผิดนดัชําระหนีประมาณ 3.5% และอตัรา 

หนีเสีย 1% (สว่นตา่งของดอกเบียเป็น 5% ภายใต้สถานการณ์ปกต)ิ 

   ปัจจบุนัสถานการณ์ตลาดเปลียนแปลงไป บริษัทเงินทนุข้างต้นมี NPL เพิมขนึ 

อยา่งมาก ระดบัหนีเสียเพิมถึง 3.5% เนืองจากมลูคา่รถยนต์ทีให้เช่าซือลดลง  ดงันนั สว่นตา่งของดอกเบีย 

จงึลดลง การออกตราสาร ABS จะช่วยทําให้เกิดความสอดคล้องกนัระหวา่งหนีสนิและเงินทนุ บริษัทเงินทนุ 
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ดงักลา่ววางเป้าหมายวา่จะต้องมีสว่นตา่งของดอกเบียอยา่งน้อย 3-4% และต้องการให้มีการทํา  

securitization แบบขายสนิทรัพย์ออกไปแบบ true sale โดยไม่มีภาระภาษีมลูคา่เพิม (VAT) ทีทําให้ 

การทําธุรกรรมไม่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

  9.4.2 ลกูหนีเงินกู้ เพือทีอยูอ่าศยั 

   SMC มีโครงการทดสอบตลาดโดยการระดมทนุ 5 พนัล้านบาท โดยการออก  

senior bond จํานวน 80% ของลกูหนีเงินกู้ทงัหมด และออก subordinated bond 20% ของลกูหนีเงินกู้  

ทงัหมด senior bond ของ SMC จะมีนําหนกัความเสียงในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทนุ 

เป็น 20% และสามารถใช้เพือสํารองสภาพคลอ่งได้ ถ้าเจ้าหนีขายลกูหนีเงินกู้ ให้ SMC และมาซือ senior  

bond แทนจะสามารถลดนําหนกัความเสียงในการถือครองลกูหนีจาก 50% เป็น 20% แตห่ากลงทนุในหุ้นกู้  

ด้อยสทิธิจะมีนําหนกัความเสียงเป็น 100% (สมมตวิา่ ธปท. ใช้เกณฑ์ตามสหรัฐอเมริกา) 

   กรณีตวัอยา่งการออกหุ้นกู้ ข้างต้น สมมตวิา่หุ้นกู้ดงักลา่วไม่มีการคําประกนั 

จากรัฐบาล อตัราดอกเบียของ senior bond จะเป็น 10% (มากกวา่หุ้นกู้ ทีรัฐคําประกนัอยู ่2%) สว่น  

subordinated bond จะมีอตัราดอกเบียขนัตํา 10% โดยจะได้รับตอ่เมือมีกระแสรายรับเหลือจาก 

การจ่ายให้ senior bond 

   สมมตวิา่อตัราหนีเสียลกูหนีเงินกู้ เป็น 1% ตอ่ปีตลอดอายขุองเงินกู้  อตัราการจ่าย 

ชําระหนีเงินกู้ ก่อนกําหนดเป็น 2% และให้อตัราคา่บริการเรียกเก็บหนี 0.375% origination fee 0.4%  

คา่จดทะเบียนการโอนสนิทรัพย์ 0.1% (สว่นอากรแสตมป์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีมลูคา่เพิม SMC  

จะได้รับยกเว้น คา่บริการหลกัในการจดั rating 0.04% และคา่บริการจดั rating ตราสารรายปี 3% คา่จ้าง 

ทีปรึกษาทางการเงินและทีปรึกษาทางกฎหมาย 0.25% (ชําระครังเดียว) คา่จดัจําหน่ายตราสาร 0.75%  

(ชําระครังเดียว) คา่จ้างผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายปี 0.1% 

   ตามสมมตฐิานข้างต้น หากมีอตัราหนีเสียเกิดขนึ 1.9% ผู้ ถือ subordinated  

bond จะได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับผลตอบแทนตามทีกําหนด  อยา่งไรก็ดี อตัราดอกเบียเงินกู้  

ในตลาดลดลงอยา่งตอ่เนืองตงัแตเ่ดือนธนัวาคม พ.ศ. 2541  ขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมในสถานการณ์ 

ปัจจบุนัจงึแตกตา่งกนัออกไปจากข้างต้นคือ หากมีอตัราหนีเสียในสว่นลกูหนีเงินกู้ เกิดขนึน้อยกวา่ 1%  

ผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยสทิธิจะได้รับผลตอบแทนปกต ิแตห่ากอตัราหนีเสียเกิดขนึเกิน 2% ผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

ก็จะได้รับผลตอบแทนไม่ครบตามจํานวนทีกําหนด 

  9.4.3 ลกูหนีทีมีปัญหา (NPL) 

   ขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมสําหรับการทํา securitization ลกูหนีทีมีปัญหา 

จะขนึกบัปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี 

   - ราคา NPL ทีขายให้ SPV 

   - การบนัทกึผลขาดทนุจากการขายในทนัที หรือทยอยตดัผลขาดทนุเป็น 

ระยะเวลายาวนานขนึ (ขนึกบักฎเกณฑ์ของทางการ) 
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   - ระยะเวลาชําระบญัชีลกูหนี หรือการปรับโครงสร้างหนี และการฟืนฟหูนี 

   - ระดบัการทํา credit enhancement ทีต้องการสําหรับการได้รับผล rating  

ทีเหมาะสม  

   - นโยบายเกียวกบัการตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูของ NPL และการปรับ 

โครงสร้างหนีเอือประโยชน์อยา่งไร 

   ทงันี มีข้อเสนอแนะวา่ ควรให้การทํา securitization มีขนาดของธุรกรรม 

ทีเหมาะสมเพือสง่เสริมการแก้ปัญหา NPL โดย ธปท. ควรปฏิบตักิบั NPL เหมือนเป็น PL ซงึสถาบนัการเงิน 

ได้รับอนญุาตให้มีไว้ได้ และนโยบายการตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูของ ธปท. ทีให้ทยอยตดัเป็นคา่ใช้จ่าย 

ควรใช้กบักรณี securitization ด้วย 

 

 9.5 การประเมินขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสม 

 ในสถานการณ์ตลาดในปัจจบุนั การระดมทนุในตลาดทนุไทยในระยะปานกลาง 

จะมีต้นทนุสงูกวา่การกู้ ยืมในตลาดเงิน  อยา่งไรก็ดี ก็ยงัมีความน่าสนใจในทางเศรษฐศาสตร์ทีจะทํา  

securitization กลา่วคือ การทําให้เงินทนุระยะยาวและสนิทรัพย์ระยะยาวสอดคล้องกนัทงัในด้านอาย ุ

ใกล้เคียงกนั และอตัราดอกเบียในทิศทางเดียวกนั เช่น ในกรณี SMC หากระดมทนุในตลาดทนุโดยมี 

อตัราดอกเบียลอยตวั ก็จะสอดคล้องกบัลกูหนีเงินกู้ ทีมีอตัราดอกเบียลอยตวัด้วย 

 การประเมินขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมจะต้องคํานงึถึงปัจจยัตอ่ไปนี 

 (1) ภาระภาษีมีผลกระทบตอ่ขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมในการทํา securitization  

เป็นอยา่งมาก ได้แก่ ภาษีมลูคา่เพิม (7%) คา่ธรรมเนียมการโอน (0.01%) ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายสําหรับ 

ดอกเบียรับ (15%)  

 (2) อตัราการชําระคืนหนีก่อนกําหนด ซงึจะกระทบตอ่กระแสรายได้ทีจะสง่ผา่นมา 

ให้ผู้ลงทนุ 

 (3) วิธีการทํา credit enhancement และระดบัการทํา credit enhancement  

ทีต้องการ และการจดั rating  



การใช้ trust ในธุรกรรม securitization 

- 73 - 
 
 ง. การใช้ Trust ในธุรกรรม securitization 
 

 1. เปรียบเทียบกองทนุรวมกบั trust : การพิจารณาการจดัตงั SPV ในรูปของ 

กองทนุรวม 

  รูปแบบ trust เป็นแนวความคดิทีถกูพฒันาขนึทีประเทศองักฤษ ทรัพย์สนิ 

ทีถกูโอนไปหรือโดยบคุคลใด ๆ หรือบริษัทจะไม่ใช่เป็นการถือหรือโอนเพือประโยชน์ในการเป็นเจ้าของ 

ของบคุคลข้างต้น แตเ่ป็นการถือตามรูปแบบ trust  ดงันนั เจ้าของทรัพย์สนิคือ trustee จะเป็นเจ้าของ 

ในทางกฎหมาย โดยจะเป็นผู้ ถือทรัพย์สนิเพือประโยชน์ของบคุคลที 3 ทีเรียกวา่ beneficiaries สทิธิของ  

beneficiaries คือ สทิธิตามทรัพย์สนิ และไมใ่ช่สทิธิตามสญัญา trustee มีอํานาจทีจะขายทรัพย์สนิ 

ได้ตามกฎเกณฑ์ทีรองรับการจดัตงั trust ความรับผิดของ trustee ถกูจํากดัเพียงทรัพย์สินในกอง trust  

และ trustee จะมีสทิธิทีจะไมต้่องชดใช้คา่เสยีหายในทรัพย์สนิในกอง trust สําหรับความรับผิดใด ๆ ทีเกิดขนึ 

เนืองจากการดําเนินการปกตขิองธุรกิจ โดยปกต ิbeneficiaries ไม่ต้องมีความรับผิดสําหรับการทําสญัญาให้  

trustee เข้ามาดําเนินการ 

  ถ้า trustee ล้มละลายแล้วกองทรัพย์สนิก็ไม่ได้เป็นสว่นสนิทรัพย์ของ trustee 

ทีจะสามารถไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหนีของ trustee ได้ trustee มีหน้าทีดแูลผลประโยชน์ของ beneficiaries 

ซงึมีความเข้มงวดกวา่หน้าทีในการเป็นตวัแทน  อยา่งไรก็ด ีกฎหมายทวัไปซงึบญัญตัแินวทางที trustee  

ต้องทํานนัทําให้เกิดเครืองมือการจดัตงั trust ผนัแปรไปได้หลายแบบ 

  ในประเทศทีใช้ Civil Law หลายแหง่ ได้มีการจดัตงั trust ตามแนวความคดิเรือง  

ตวัแทน รวมทงัสทิธิทีสร้างขนึเพือประโยชน์ของบคุคลที 3 ความแตกตา่งทีสําคญัประการหนงึของกฎหมาย 

ดงักลา่ว คือ สญัญาทีทําโดยตวัแทนจะบงัคบัให้มีความรับผิดตอ่ตวัการ (ผู้ ถือประโยชน์) ในขณะทีสญัญา 

ทีทําโดย trustee มกัจะไมมี่ข้อบงัคบักบัตวัผู้ ก่อตงั trust หรือตวั beneficiaries  นอกจากนี สถานะทีตวัแทน 

ซงึถือทรัพย์สนิเพือตวัการเกิดภาวะล้มละลายก็มกัจะยงัไมมี่ความชดัเจนในการตีความ แม้วา่ในประเทศทีใช้  

Civil Law จะมีกฎเกณฑ์คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทนุซงึเป็นเจ้าของทรัพย์สนิทีตวัแทนเป็นผู้ ถือไว้ให้ 

  ในประเทศทีใช้กฎหมาย Common Law กองทนุรวมซงึใช้รูปแบบ trust ด้วย  

trustee จะเป็นผู้ ถือสทิธิตามกฎหมายในทรัพย์สนิของกอง trust เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

โดยจะแตง่ตงัผู้จดัการกองทนุเพือดแูลการซือขายทรัพย์สนิของกองทนุ สําหรับกองทนุรวมในประเทศไทย 

ก็มีรูปแบบคอ่นข้างเหมือน trust แม้วา่กฎหมายทีรองรับในบางเรืองจะยงัไมไ่ด้รับการพฒันาดีนกั ทรัพย์สนิ 

ของกองทนุรวมจะถกูจดทะเบียนไว้ในชือของกองทนุ  ดงันนั จงึไม่ได้รับผลกระทบจากการล้มละลายของ 

ผู้จดัการกองทนุซงึบริหารทรัพย์สนิแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

  สําหรับประเทศไทยความแตกตา่งระหวา่ง trust และกองทนุรวมจะขนึกบั 

ประกาศ ก.ล.ต. ดงัปรากฏตอ่ไปนี  
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  1.1 เนืองจากกองทนุรวมได้จดัตงัขนึตามกฎหมายเฉพาะ จงึไมมี่ขอบเขตอํานาจ 

เทา่เทียมกบั trust เช่น กองทนุรวมถกูจํากดัการลงทนุในขณะที trust ไมถ่กูจํากดั 

  1.2 โครงสร้างกฎหมายของไทยคอ่นข้างเข้มงวด และมีต้นทนุการจดัการสงู  

เนืองจากต้องจดัให้มีการวา่จ้างผู้จดัการกองทนุและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ 

  1.3 trust สามารถจา่ยคืนเงินให้แก่ beneficiaries ตามเวลาทีกําหนดในสญัญา 

trust สว่นกองทนุรวมจะมีหลกัการในเรืองจํานวน เงินต้น และเงินปันผล ซงึต้องนําไปแจกจ่ายผลกําไร 

ออกไปในกรณีของการทํา securitization ในรูปแบบกองทนุรวม ดอกเบียทีได้รับจากลกูหนีก็จะไปใช้ชําระคืน 

เงินต้นทีผู้ ถือหน่วยได้ลงทนุไว้ 

  1.4 trust จะมีความยืดหยุน่ในการดําเนินการ โดยจะไม่คอ่ยมีข้อจํากดัในการ 

จดัสรรแหลง่รายได้ และมีการสร้างผลตอบแทนได้ในหลาย ๆ รูปแบบ  ทงันี ในสว่นกองทนุรวม เนืองจาก 

ก.ล.ต. ต้องให้ความเห็นชอบแผนการตา่ง ๆ จงึจําเป็นต้องทดสอบแผนการในทางปฏิบตัก่ิอนการจดัตงัวา่  

ความยืดหยุน่นนัเป็นไปได้สําหรับกองทนุรวมในไทยมากน้อยเพียงใด 

  1.5 ปัจจบุนักองทนุรวมไม่ได้รับอนญุาตให้กู้ ยืมหรือก่อหนีสนิทีอาจเกิดขนึ 

ในอนาคต จงึเป็นการยากสําหรับกองทนุรวมทีจะสร้างสภาพคลอ่งอืนใดนอกเหนือจากการทํา  

overcollateralisation  นอกจากนี สถานะการทํา hedging ของกองทนุรวมก็ยงัไม่ชดัเจนทงัหมด 

  ในการนําบญัชีบตัรเครดติมาทํา securitization โดยให้กองทนุรวมเป็น SPV  

อาจต้องพิจารณาหลกัการของ trust ทีมีความยืดหยุน่มาประยกุต์ใช้ กลา่วคือ ในการนําบตัรเครดติมาทํา  

securitization จะมีการโอนบญัชีบตัรเครดติจํานวนมากให้แก่ SPV ซงึจะมีการโอนหมนุเวียนกนัเป็นช่วง 

เวลา เช่น 3 หรือ 5 ปี ในระหวา่งช่วงเวลาทีหมนุเวียนอยูน่นั ผู้ ถือบตัรเครดิตจะใช้เงินลว่งหน้าตามวงเงิน 

ในบตัร  อยา่งไรก็ดี อาจเป็นไปได้ทีผู้ ถือบตัรจ่ายคืนเงินน้อยกวา่จํานวนเงินทีใช้ไป หรือยงัมียอดค้างชําระ 

ในบตัรอยูซ่งึอาจเป็นจํานวนเงินทีมากกวา่จํานวนที SPV รับโอนบญัชีบตัรเครดิตมา จํานวนเงินสว่นเกินนีจะ 

ต้องถกูใช้คืนให้แก่ originator  ดงันนั ดอกเบียของ orignator และ SPV จะผนัแปรไปตลอดเวลาตาม 

ประมาณยอดค้างชําระของบญัชีบตัรเครดติ 

  หลกัการของ trust จะสามารถนํามาใช้ได้ในกรณีนี โดยจะโอนบญัชีบตัรเครดติ 

มาให้แก่ trust และดอกเบียของ originator และ SPV ภายใต้ trust ก็จะผนัผวนไปตามยอดค้างชําระของ 

บญัชี ซงึแตล่ะฝ่ายเป็นผู้ให้สนิเชือ โครงสร้างในลกัษณะเดียวกนันีอาจปรับใช้กบักองทนุรวมเพือให้สามารถ 

นําบตัรเครดติมาทํา securitization ในประเทศไทยได้ 
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 2. การกําหนดหลกัการและการนํา trust มาใช้ในธุรกรรม securitization ในประเทศ

ทีใช้ Civil Law (ปัญหาและแนวทางแก้ไข) 

  ประเทศญีปุ่ นเป็นประเทศเดียวในระบบกฎหมาย Civil Llaw ทีมีกฎหมาย trust  

เป็นการเฉพาะ รูปแบบ trust มิได้ใช้ในการแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะในญีปุ่ น  ทงันี ภายใต้กฎหมาย SPV  

ของญีปุ่ น จะจดัตงั SPV ได้ทงัในรูปแบบบริษัท trust และห้างหุ้นสว่น 

  ในการทํา securitization ในระดบัสากล originator จะโอนสนิทรัพย์ไปยงั trust  

company และจะได้รับดอกเบียจาก  trust ตอบแทนกลบัมา trust company จะขาย senior trust ให้แก่  

SPV อีกราย ซงึจะจดัหาเงินทนุมาซือสนิทรัพย์โดยการออกหุ้นกู้ขายตา่งประเทศ และ trust company  

จะเป็นผู้ ถือ junior trust ไว้เอง  ดงันนั จงึอาจเป็นไปได้ทีจะใช้รูปแบบนีกบักรณี SPV ทีเป็นบริษัท ไม่จําเป็น 

ต้องเป็น trust เทา่นนั 

  สาเหตขุองการนําโครงสร้าง trust มาใช้มี 2 ประการคือ 

  2.1 เพือได้รับยกเว้นภาษี 

  2.2 เพือสร้างความเชือมมนัของผู้ลงทนุซงึมกัต้องการให้ trust company  

เป็นผู้ ถือบญัชีลกูหนีมากกวา่ให้ SPV ทีเป็นบริษัทเป็นผู้ ถือ เนืองจาก SPV ดงักลา่วจะถกู originator ควบคมุ 

ได้อยูด่ี 

  อยา่งไรก็ดี จะต้องมีคา่ใช้จ่ายในการจ้าง trust company เข้ามาทํา  

securitization ซงึแพงกวา่การใช้ SPV ทีเป็นบริษัท  นอกจากนี ในญีปุ่ นก็ยงัมีปัญหาเรือง commingling  

risk อยูแ่ม้จะใช้รูปแบบ trust ก็ตาม 

 

 3. การใช้หลกัการของ trust ในธุรกรรม securitization 

  มีสถานการณ์หลายอยา่งทีสามารถนํารูปแบบ trust มาใช้ในธุรกรรม  

securitization ดงันี 

  3.1 trust สามารถถือทรัพย์สนิและหลกัประกนัเพือประโยชน์ของ beneficiaries  

ทงัปวง 

  ตวัอยา่งที 1 การถือหลกัประกนัไว้เพือเจ้าหนีหุ้นกู้  swap connterparties, 

servicer และ liquidity ptovider)  

  ภายใต้กฎหมายไทยมีแนวความคดิเรือง ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ซงึก็ยงัมีอํานาจ 

หน้าทีจํากดั โดยเป็นเพียงผู้ รับจดจํานองหลกัประกนัตา่ง ๆ  นอกจากนี ยงัไม่มีความชดัเจนวา่ ผู้แทน 

ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถกระทําการในฐานะผู้แทนของผู้ ถือหุ้นกู้ทงัปวงในการประสานงานกบับคุคลอืน เช่น SPV  

และ servicer ได้ 
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  ตวัอยา่งที 2 เงือนไขของ trust ได้กําหนดวา่สิงใด ๆ ทีจําเป็นตอ่การจ่าย 

ชําระหนีสนิจะต้องถกูโอนไปให้ SPV และเมือมีผลประโยชน์คงเหลือก็จะถกูโอนจ่ายคืน originator โดย 

 trust จะไม่มีภาระภาษีใด ๆ 

  3.2 trust ช่วยให้บคุคลหนงึ ๆ ยงัได้รับผลประโยชน์ในทรัพย์สนิทีมิได้อยูใ่นชือ 

ของตนเอง 

  ตวัอยา่งในกรณีนีคือใช้ trust สําหรับบญัชีธนาคารของ originator ซงึมีผลให้  

SPV สามารถเรียกร้องเงินคืนจากบญัชีดงักลา่วแม้ originator จะล้มละลายก็ตาม 
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 ค. ประเดน็ด้านบัญชี (โดย PricewaterhouseCoopers) 

  

 1. แนะนํามาตรฐานบญัชีสําหรับประเทศไทย 

 มาตรฐานบญัชีไทยไม่ได้รวมแนวทางบญัชีสําหรับการโอนสนิทรัพย์ภายใต้ 

ธุรกรรม securitization  อยา่งไรก็ดี ปัจจบุนัสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

(ICAAT) อยูร่ะหวา่งการร่างมาตรฐานบญัชีใหม่ทีครอบคลมุบญัชีสําหรับการโอนและการให้บริการ 

ทีเกียวข้องกบัสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน 

  แตเ่ดมิ ICAAT มีความเห็นทีจะปรับใช้มาตรฐานบญัชี FAS No.125  เนืองจาก 

มาตรฐานดงักลา่วมีรายละเอียดของธุรกรรมมากกวา่เมือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน IAS No.39 มาตรฐาน 

บญัชีทงัสองแบบนีได้ประยกุต์ใช้แนวความคดิในเรืองการรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงิน โดยอ้างอิงองค์ประกอบ 

ทางการเงินตามราคาตลาดทียตุธิรรม ในกรณีทีไม่สามารถหาราคาตลาดทียตุธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

ได้ มาตรฐานบญัชีทงัสองแบบได้แนะนําให้รับรู้มลูคา่ของสนิทรพย์ัทางการเงินดงักลา่วเป็นศนูย์ 

  อยา่งไรก็ดี จากการพิจารณาเห็นวา่ การใช้ FAS No.125 อาจทําให้เกิดปัญหา 

ในทางปฏิบตั ิดงันี 

 1. รายละเอียดใน FAS No.125 ได้อ้างอิงสภาพแวดล้อมทางกฎหมายใน 

สหรัฐอเมริกา ซงึแตกตา่งจากสภาพแวดล้อมของกฎหมายไทยคอ่นข้างมาก 

 2. ในกรณีที originator เป็นผู้ ทํา credit enhancement โดยการเข้ามาซือหุ้นกู้  

ด้อยสทิธิของ SPV โครงสร้างดงักลา่วจะถือเป็นการกู้ ยืมแบบมีประกนั โดยพจิารณาได้จากเกณฑ์ตอ่ไปนี 

 - การให้คา่ตอบแทนแก่ originator ในรูปของการให้เป็นผู้ ถือหุ้นกู้  

ด้อยสทิธิจะถือเป็นสว่นได้เสียในผลประโยชน์ (beneficial interest)  ดงันนั ผลตอบแทนในหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

ก็ยงัต้องขนึอยูก่บัผลการดําเนินงานของสนิทรัพย์ที SPV รับโอนอยูด่ี 

 - ตาม FAS No.125 พิจารณาการจดัโครงสร้างในลกัษณะนีวา่ สนิทรัพย์ 

ทีโอนไปแล้วยงัไม่ได้แยกเดด็ขาดจาก originator และเจ้าหนีของ originator ในกรณีล้มละลาย 

  ข้อจํากดัตามโครงสร้างนีอาจไม่สามารถใช้ประยกุต์ได้กบัสภาพแวดล้อมไทย 

เนืองจากของไทยจะต้องเป็นไปตามการตีความของ พ.ร.บ.ล้มละลายในการกําหนดวา่ สนิทรัพย์ทงัหมด 

หรือบางสว่นได้หลดุพ้นจาก originator ในกรณีล้มละลายหรือไม ่ในทางตรงข้ามมาตรฐาน IAS No.39  

กําหนดวา่ originator ควรหยดุรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินเมือ originator สญูเสียอํานาจการควบคมุในสทิธิ 

ตามสญัญาทีทําให้เกิดสนิทรัพย์ทางการเงิน 

 IAS No.39 กําหนดนิยามการควบคมุเหนือสนิทรัพย์วา่ เป็นความสามารถ 

ในการให้ได้มาซงึผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ในอนาคตทีได้จากสนิทรัพย์  เนืองจาก IAS No.39  

มีพืนฐานจากแนวความคดิเกียวกบัองค์ประกอบทางการเงินซงึสนบัสนนุความคดิวา่ สนิทรัพย์ทางการเงิน 
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สามารถแยกสว่นกนัได้  ดงันนั จงึตีความวา่ การจ่ายผลตอบแทนให้ originator ในรูปของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

จะถือเป็นการกู้ ยืมแตส่ว่นทีจ่ายเป็นเงินสดจะถือเป็นการขาย 

 จากการทีมาตรฐานบญัชีไทยปัจจบุนัใช้แนวทางเดียวกบัมาตรฐาน 

ของ IAS   ดงันนั จงึเห็นวา่ ICAAT อาจจะทบทวนร่างมาตรฐานบญัชีเกียวกบัสนิทรัพย์ทางการเงินและ 

หนีสนิทางการเงินตามแนวของ IAS No.39 ซงึควรครอบคลมุการปฏิบตัใินทางบญัชีสําหรับสนิทรัพย์ 

ทางการเงินอืนด้วย เช่น เครืองมือป้องกนัความเสียง (hedging instrument)  

 

 2. แนวความคดิของ FAS No.125 (บญัชีการขาย/การกู้ ยืม) 

  หลกัการของ FAS No.125 จะเน้นเรืองการควบคมุเหนือสนิทรัพย์ทางการเงิน  

ถ้าผู้ โอนไมมี่การควบคมุเหนือสนิทรัพย์ดงักลา่วก็จะถือเป็นการขาย ซงึได้รับผลตอบแทนกลบัมาโดยไม่ใช ่

อยูใ่นรูปของสว่นได้เสียในผลประโยชน์ (beneficial interest) ของสนิทรัพย์ทีโอนไป  ทงันี FAS No.125  

กําหนดนิยามของ beneficial interest วา่ สว่นได้เสียในผลประโยชน์ทีได้รับ ซงึจะไมใ่ช่เป็นสนิทรัพย์บริการ 

แตเ่ป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน 

  ตวัอยา่งเทคนิคการประเมินได้รวมถึง วิธีคดิ มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสรายได้ 

ในอนาคตทีประมาณการไว้ โดยคํานวณในอตัราคดิลด (discount rate) ซงึสมัพนัธ์กบัความเสียงทีเกียวข้อง  

วิธี option-pricing models, matrix pricing, option adjusted spread models และการวิเคราะห์ปัจจยั 

พืนฐาน  ทงันี เทคนิคเหลา่นีจะต้องรวมสมมตฐิานทีผู้ มีสว่นร่วมในตลาดใช้ในการประเมินมลูคา่ รายได้ 

และคา่ใช้จ่ายในอนาคต อตัราดอกเบีย การผดินดัชําระหนี การจ่ายคืนเงินกู้  และความผนัผวนของตวัแปร 

ตา่งๆ  

  ในกรณีทีธุรกรรมเป็นไปตามนิยามการขายแล้ว ผู้ โอนจะต้องบนัทกึบญัชี ดงันี 

  - หยดุรับรู้รายได้จากสนิทรัพย์ทีขายทงัหมด 

 - รับรู้สนิทรัพย์ทงัหมดทีได้มาและหนีสนิทีเกิดขนึจากการขาย 

 - วดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีได้มาและหนีสนิทีเกิดขนึจากการขาย 

รับรู้กําไรหรือขาดทนุจากการขาย 

 สว่นผู้ รับโอนจะต้องรับรู้สนิทรัพย์ทงัหมดทีได้มา และหนีสนิใด ๆ ทีเกิดขนึ โดยใช้ 

มลูคา่ยตุธิรรมเป็นเกณฑ์ 

 ในกรณีทีการโอนนนัไม่ถือเป็นการขายในทางบญัชี ผู้ โอนและผู้ รับโอนต้องบนัทกึ 

บญัชีเป็นการกู้ ยืมแบบมีประกนั 
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 3. ประเดน็บญัชีด้านอืนๆ  

  ประเดน็ทางบญัชีอืนทีเกียวข้องในธุรกรรมในเรืองของการทําให้ originator 

สามารถตดัสนิทรัพย์ทีโอนออกจากบญัชีของตนได้คือ แม้ในทางบญัชีจะตีความเป็นการขายได้ แตถ้่า SPV 

ยงัต้องถกูนําเข้ามาจดัทํางบการเงินรวมกบั originator ในกรณีนี ก็เสมือนวา่มิได้ตดัสนิทรัพย์ทีโอนออกจาก

บญัชีของ originator อยูด่ี 

  ในสหรัฐอเมริกามีแนวปฏิบตัใินทางบญัชีทีรองรับกรณีนี โดย SPV จะไม่ถกู

นําเข้ามาไว้ในงบการเงินรวมกบั originator แม้วา่ originator หรือกลุม่ของ originator จะเป็นเจ้าของ SPV 

ทงั 100% ก็ตาม  ทงันี จะต้องเป็นไปตามหลกัการในเรือง ดงันี 

 - กฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกบัความเป็นเจ้าของ SPV  

 - แนวปฏิบตัใินทางภาษีในเรืองของวิธีการสง่ผลกําไรกลบัคืน 
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บทท ี10 ประเดน็ด้านกฎหมาย ภาษี บัญชี และการใช้ Trust ในธุรกรรม securitiztion 
 

 ก. ประเดน็ด้านกฎหมาย (โดย Freshfields) 

 1. การฟืนฟลูกูหนีและการแก้ไขปัญหากฎหมาย 

 การฟืนฟลูกูหนีทีผิดนดัชําระหนีเป็นประเดน็สําคญัในการกําหนดขนาดของ 

หลกัประกนัและผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการทําธุรกรรม กระบวนการทางศาลของประเทศไทย 

ในปัจจบุนัยงัมีขนัตอนคอ่นข้างช้าและไม่สามารถประเมินได้วา่ลกูหนี ซงึเจ้าหนีได้ทําการช่วยเหลือฟืนฟ ู

กิจการจะมีมลูคา่เป็นอยา่งไร  นอกจากนี สําหรับประเดน็เกียวกบัลกูหนีเงินกู้ เพือทีอยูอ่าศยัก็ยงัไม่สามารถ 

ประเมินวา่การบงัคบัใช้ของกฎหมายบงัคบัหลกัประกนัใหม่จะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

 

 2. การขายขาด (true sale) 

 การขายขาดหรือ true sale จะมีการใช้แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะสถานการณ์ ดงันี 

 - ในด้านกฎหมายล้มละลายจะถือเป็น true sale ถ้าสนิทรัพย์ทีขายไม่ได้ 

รับผลกระทบจากการล้มละลายของ originator ไม่วา่จะโดยการถือเป็นสนิทรัพย์ของ originator หรือ 

ถกูเรียกคืนกลบัไปเมือ originator ล้มละลาย 

 - ในด้านบญัชีจะมีผลกระทบให้ตดัสนิทรัพย์ออกจากงบดลุของ originator  

ทําให้ไม่ต้องดํารงเงินกองทนุสําหรับสนิทรัพย์ดงักลา่ว 

 ทงันี การปฏิบตัใินทางบญัชีและในทางกฎหมายจะมีความแตกตา่งกนั  

โดยในทางบญัชีหากไมใ่ช ่true sale ต้องบนัทกึสนิทรัพย์ทีโอนไปให้ยงัคงอยูใ่นงบดลุของ originator  

เพือแสดงภาพทีแท้จริงของสนิทรัพย์และหนีสนิของ originator การไม่ใช่ true sale ทางบญัชีก็ไม่ได้ 

หมายความวา่สนิทรัพย์นนัจะไม่ใช่ true sale ในทางกฎหมายด้วย 

 2.1 true sale ในประเทศไทย 

 ภายใต้กฎหมายปัจจบุนัมีกฎเกณฑ์หลายเรืองทีต้องพิจารณาดงันี 

 2.1.1 การฉ้อฉลในการโอน (มาตรา 113 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลาย  

มาตรา 114 และมาตรา 90/40 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายทีแก้ไขใหม)่  

 (1) มาตรา 20 แหง่ พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ได้กําหนดวา่ถ้า 

SPV ได้รับโอนสนิทรัพย์จากผู้ขายมาอยา่งแท้จริงโดยเป็นไปตามเงือนไขตอ่ไปนีก็จะไมใ่ห้นํามาตรา 114  

แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาใช้บงัคบั (มาตรา 114 กําหนดให้ศาลมีอํานาจสงัเพิกถอนการโอนใน

ระหวา่ง 3 ปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลงันนัได้ เว้นแตเ่ป็นการโอนโดยสจุริตและมีคา่ตอบแทน) 

  (ก) มีการชําระราคาตามราคาตลาดทีเป็นธรรม 

 (ข) SPV เป็นผู้ รับความเสียงและผลตอบแทนในสนิทรัพย์ 

ทีรับโอน และ 
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 (ค) SPV สามารถถือสทิธิในผลประโยชน์ทีมีของสนิทรัพย์ 

ทีรับโอนได้ 

 ทงันี มีข้อสงัเกตจาก (ก) วา่ ไม่มีประโยชน์ทีจะพิสจูน์ราคาตลาด 

ทียตุธิรรม เนืองจากยากกวา่การพิสจูน์ตามมาตรา 114 ทีเพียงกําหนดวา่ เป็นการโอนโดยสจุริตแบบ 

มีคา่ตอบแทน สําหรับ (2) และ (3) เป็นข้อกําหนดทีอิงไปในทางบญัชี ซงึยงัไม่มีความแน่นอน 

ในการตีความทางศาลอยู ่

 (2) มาตรา 114 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายทีแก้ไขใหม่  กําหนดให้ 

ถ้านิตกิรรมทีขอเพิกถอนการฉ้อฉลเกิดขนึภายใน 1 ปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลงันนั หรือเป็น

การทําให้โดยเสน่หาหรือเป็นการทีกิจการได้รับคา่ตอบแทนน้อยเกินสมควร ให้ถือวา่เป็นการกระทําทีกิจการ

และผู้ ทีได้รับประโยชน์นนัรู้อยูแ่ล้ววา่ทําให้เจ้าหนีของกิจการเสียเปรียบ ข้อกําหนดดงักลา่วคล้ายคลงึกบั

ข้อกําหนดในมาตรา 90/40 

 ทงันี มีประเดน็พิจารณาดงันี 

  สมมตวิา่ธุรกรรม securitization มีการโอนสนิทรัพย์ 

เป็นไปตามราคาตลาดจงึไม่ควรมีข้อโต้แย้งวา่เป็นการโอนทีทําให้เจ้าหนีเสียหาย แตห่ากไมใ่ช่การโอน 

ในราคาตลาด ก็ยงัไม่มีความชดัเจนวา่จะมีการเรียกคืนสินทรัพย์กลบัไปเมือ originator ล้มละลายหรือไม ่

  ยากทีจะพจิารณาวา่การโอนสนิทรัพย์นนัเป็นการทําให้ 

เจ้าหนีเสียหายหรือไม่ เนืองจากการโอนสนิทรัพย์ของ originator อาจมีผลทําให้เจ้าหนีของ originator  

เสียหายได้ถ้า originator ล้มละลายในเวลาหลงัจากโอนสนิทรัพย์ไม่นานนกั โดย originator จะมีเงินสด 

ทีจะจ่ายให้เจ้าหนีได้น้อยกวา่กรณีทีไม่มีการโอนสนิทรัพย์ 

   ตามมาตรา 237 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายปัจจบุนักําหนดวา่ 

ถ้า ณ เวลาทีเกิดรายการโอนสนิทรัพย์ กิจการผู้ โอนนนัได้ล้มละลายและรายการโอนนนัไมไ่ด้เป็นสงิทีทําให้ 

กิจการนนัล้มละลาย ก็จะไม่ถือวา่ทําให้เจ้าหนีเสียหาย 

  มีประเดน็วา่ SPV ควรได้รับความคุ้มครองจากการ 

ล้มละลายของ originator หรือไม่ เนืองจาก SPV ไม่มีเงินสดเพียงพอในการฟ้องร้องเรียกสนิทรัพย์ 

คืนกลบัมา 

 (3) ข้อสงัเกตจากกฎหมายทงั 2 ฉบบั 

 จากมาตรา 114 และมาตรา 90/40 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลาย 

ทีแก้ไขใหม่ซงึมีข้อกําหนดทีแตกตา่งจากข้อกําหนดของมาตรา 114 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายเดมิก่อนการแก้ไข 

ทําให้ข้อกําหนดตามมาตรา 20 แหง่ พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ อาจจะไมมี่ผลคุ้มครอง SPV จากการได้รับ

ผลกระทบจากการล้มละลายของ originator ได้ และโดยทีมาตรา 20 จะต้องมีการพิสจูน์วา่ เป็นการโอนใน

ราคาตลาดทียตุธิรรม และต้องมีการพิสจูน์ในทางบญัชี  จงึมีข้อแนะนําวา่ หากจะให้กระบวนการ  

securitization มีความน่าสนใจก็ควรให้มีการแก้ไขมาตรา 20 ในเรืองตอ่ไปนี 
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 • กําหนดวิธีการโดยสรุปทีจะมนัใจได้วา่ originator จะไม ่

ล้มละลายอนัมีผลมาจากการโอนสนิทรัพย์ออกไป ตวัอยา่งเชน่ อาจดจูากงบการเงินฉบบัตรวจสอบ 

ในงวดลา่สดุ 

 • ให้มีกฎเกณฑ์การกําหนดราคาตลาดสําหรับการขายแบบ  

true sale โดยต้องพิจารณาผลประโยชน์ทงัหมดของ originator และกลุม่ของ originator ในธุรกรรมการโอน

นนั 

 • ขยายขอบเขตของมาตรา 20 แหง่ พ.ร.ก.นิติบคุคล 

เฉพาะกิจฯ ให้ครอบคลมุถึงมาตรา 90/40 และ 114 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายทีแก้ไขใหม ่

 ทงันี โดยต้องมีข้อกําหนดเพิมเตมิให้ผู้บริหารของ originator  

ต้องกระทําการใด ๆ ทีเกียวกบัธุรกรรม securitization ให้เป็นไปในทางสจุริตเพือประโยชน์ของ originator 

2.1.2 บริุมสทิธิในสนิทรัพย์ (มาตรา 115 และมาตรา 90/41 แหง่ พ.ร.บ. 

ล้มละลาย)  

 ยกเว้นในกรณีผิดปกต ิอาจเป็นการยากทีจะพิจารณาวา่กฎเกณฑ์ 

ในเรืองบริุมสทิธิจะใช้ในธุรกรรม securitization ได้อยา่งไร เนืองจาก SPV ไม่ใช่เจ้าหนีของ originator  

ทงัก่อนหรือหลงัการทําธุรกรรมดงักลา่ว 

 2.2 การเปรียบเทียบกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2.2.1 การตีความวา่เป็นการขาย (true sale) หรือการกู้ ยืมแบบมีประกนั  

(secured loan)  

  ศาลของสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาวา่เป็น true sale หรือไม่ โดยดจูาก 

ปัจจยัเหลา่นี 

 (1) เงือนไขการให้สทิธิไลเ่บีย 

 ตามกฎของ Uniform Commercial Code (UCC) ระบวุา่ 

การโอนสทิธิในการชําระคา่สนิค้าหรือบริการ (account) และหลกัฐานทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกียวกบั 

ข้อผกูพนัทางการเงินและผลประโยชน์ในหลกัประกนัหรือการเช่าซือสนิค้า (chattel paper) อาจถือเป็น 

การขายได้แม้วา่จะมีการให้สทิธิไลเ่บียกบัผู้ โอนก็ตาม  อยา่งไรก็ตาม ศาลบางแหง่จะตีความวา่เป็นการกู้ ยืม 

แบบมีประกนั เนืองจากผู้ โอนยงัต้องรับความเสียงอยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิงถ้าเป็นการให้สทิธิไลเ่บียไปยงัผู้ โอน 

ได้ทงัจํานวน ศาลจะถือวา่เป็นการให้กู้แก่ผู้ โอน โดยการทีผู้ โอนจ่ายเงินหรือคําประกนัให้แก่ผู้ รับโอนในอตัรา 

คงทีหรือลอยตวัจะเป็นหลกัฐานของการกู้ ยืม 

 (2) ผู้ โอนไม่สามารถเรียกสนิทรัพย์คืนได้ 

 (3) การจดัการกบัสนิทรัพย์ทางการเงินทีโอนไป 
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  โดยปกตจิะมีปัจจยั 4 ประการทีทําให้พิจารณาวา่เป็นการขาย  

ได้แก่ การบอกกลา่วการโอนตอ่ลกูหนี เอกสารหลกัฐานความเป็นเจ้าของ การเรียกเก็บเงินจากสนิทรัพย์  

และความเป็นเจ้าของเงินทีเรียกเก็บได้  ทงันี ศาลได้กําหนดระดบัความสําคญัของปัจจยัเหลา่นีในการ 

พิจารณาวา่เป็นการขายหรือกู้  ซงึต้องใช้หลายปัจจยัประกอบกนัในการพจิารณา ศาลอาจพิจารณาวา่ 

เป็นการขายได้ทงั ๆ ทีไม่มีการบอกกลา่วการโอนตอ่ลกูหนี และผู้ โอนยงัเป็นผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี 

 (4) การบอกกลา่วบคุคลภายนอก 

 (5) เกณฑ์การปฏิบตัใินทางภาษีและบญัชีซงึจะมีความอิสระตอ่กนั  

แตห่ากกรณีการตีความในทางภาษีและบญัชีเป็นไปในทางเดียวกนั จะช่วยให้ศาลพิจารณาได้งา่ยขนึ 

 (6) เงือนไขของสญัญา เช่น การระบวุา่เป็นการซือขายอาจมีอิทธิพล 

ตอ่การตดัสนิของศาลได้ 

 (7) ความสมัพนัธ์ของธุรกรรมการกู้ ยืม ในบางกรณีการโอนสนิทรัพย์ 

ถกูตีความเป็นการกู้หากการโอนนนัยงัคงเกียวข้องกบัการกู้ ยืม แทนทีจะเป็นการโอนแบบอิสระจากกนั  

ในบางครังอาจพิจารณาวา่ การทีผู้ โอนเรียกเก็บเงินจากสนิทรัพย์แทนผู้ รับโอนจะถือเป็นการจ่ายคืนเงินกู้  

ให้แก่ผู้ รับโอนได้ 

 2.2.2 ประเดน็เกียวกบัการล้มละลายในสหรัฐอเมริกา 

 ถ้าผู้ โอนสนิทรัพย์กลายเป็นลกูหนีในคดีล้มละลาย bankruptcy 

trustee อาจพยายามเรียกร้องสนิทรัพย์ทีโอนไปกลบัมาโดยมีหลกัการตอ่ไปนี 

 (1) หากสนิทรัพย์ทีโอนตดิภาระผกูพนั จะถือเป็นการโอนไม่สมบรูณ์ 

 (2) การเพิกถอนการโอนโดยใช้หลกัของการให้ผลประโยชน์ทีดีกวา่ 

แก่ผู้ รับโอน (preference) ภายใต้มาตรา 547 แหง่กฎหมายล้มละลายทีกําหนดให้ bankruptcy trustee  

สามารถขอยกเลกิการโอนได้ โดยมีองค์ประกอบ 7 ประการในการพิสจูน์ ได้แก่ มีการโอน มีผลประโยชน์ 

ในทรัพย์สนิของผู้ ล้มละลาย เป็นการโอนเพือประโยชน์ของเจ้าหนี เป็นการโอนเพือบญัชีหนีสนิทีมีอยูก่่อน 

การโอนนนั เป็นการโอนในขณะทีผู้ โอนกําลงัล้มละลาย เป็นการโอนทีทําให้เจ้าหนีได้รับประโยชน์มากกวา่ 

ทีสมควรได้รับหากไม่มีการโอนเกิดขนึและสินทรัพย์ทีโอนได้ถกูชําระบญัชีไปภายใต้ chapter 7 ของ

กฎหมายล้มละลายแล้ว เป็นการโอนทีทําขนึระหวา่งช่วงเวลาทีให้สทิธิประโยชน์แก่ผู้ รับโอนดีกวา่เจ้าหนี 

ของผู้ โอน 

  ทงันี ศาลจะมีภาระในการพิสจูน์แตล่ะองค์ประกอบ หากไม่

สามารถพิสจูน์ได้ ผู้คดัค้านการโอนก็สามารถเรียกคืนสินทรัพย์กลบัมาได้ 

  ในกรณีทีธุรกรรมถกูถือเป็นการกู้ ยืมแบบมีประกนั bankruptcy 

trustee ของผู้ โอนจะพยายามเรียกสนิทรัพย์ทีโอนกลบัมาเช่นเดียวกบัทีเป็นการโอนทีให้ประโยชน์แก่ผู้ รับ

โอน  ทงันี ถ้า SPV ไม่ใช่เจ้าหนีของ originator ก่อนการทําธุรกรรม securitization SPV ก็ไม่สามารถได้รับ

ประโยชน์ทีดีกวา่เจ้าหนีอืน 
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 2.2.3 การเพิกถอนการโอนเนืองจากเป็นการฉ้อฉล   

  ภายใต้ข้อกําหนดของมาตรา 548 ของกฎหมายล้มละลายหรือ 

ภายใต้ State Fraud and Transfer Laws หากมีการฉ้อฉลในการโอนสนิทรัพย์ออกไปภายใน 1 ปีก่อน 

การล้มละลาย เช่น โอนไปในราคาตํากวา่มลูคา่ทียตุธิรรมโดยไม่มีเหตอุนัสมควร และลกูหนีอยูใ่นภาวะ 

ใกล้ล้มละลาย ศาลก็จะเพิกถอนการโอนได้ 

 2.2.4 สนิทรัพย์ทางการเงินทีเกิดจาก Executary Contract  

  มาตรา 356 ของกฎหมายล้มละลายอนญุาตให้ bankruptcy trustee  

สามารถปฏิเสธหรือไม่ยอมรับการโอนสญัญาทียงัมีผลใช้บงัคบั หรือลกูหนีเช่าซือทียงัไม่ครบกําหนดสญัญา 

และเรียกคืนเข้ามาในกองทรัพย์สนิล้มละลายได้ 

 2.2.5 bankruptcy remote ของผู้ โอน 

 ศาลล้มละลายมีอํานาจตามกฎหมายล้มละลายทีจะรวมสนิทรัพย์ 

และหนีสนิของ SPV กบับริษัทแม่ (หลกัการ substantive consolidation)  ดงันนั จงึเกิดแนวความคดิ 

ในการจดัโครงสร้างเป็นแบบ two-tiered structure โดยทําให้ SPV มีคณุสมบตับิางประการ เช่น เป็นบริษัท 

ทีมีสถานะทางกฎหมายแยกออกจากบริษัทแม่ซงึเปิดเผยไว้ตอ่บคุคลที 3 SPV ควรมีทนุเพียงพอในการ 

ดําเนินธุรกิจ และมีข้อจํากดัการลงทนุ การก่อหนี การทําธุรกิจ และความเป็นเจ้าของ 

 2.2.6 ข้อแตกตา่งระหวา่งกฎหมายล้มละลายของไทยและสหรัฐอเมริกา 

เกียวกบัการตีความการขายและการกู้ ยืม 

 (1) ในสหรัฐอเมริกามีหลกัการ reorganisation ตาม Chapter 11 

ของกฎหมายล้มละลายทีกําหนดวา่ แม้การโอนทีมีความหมายเป็นการขาย แตศ่าลยงัอาจตีความเป็น 

กู้ ยืมได้ถ้าสนิทรัพย์นนัยงัอยูที่ผู้ โอน แม้วา่ผู้ รับโอนจะได้รับประโยชน์ในลกัษณะหลกัประกนัในสนิทรัพย์นนั 

ก็ตาม สําหรับประเทศไทยยงัมิได้ใช้หลกัการดงักลา่ว เพียงแตจ่ะพิจารณาวา่ผู้ โอนมีความตงัใจทีจะโอน 

อยา่งสจุริตแท้จริงหรือไม่  

 (2) กฎเกณฑ์เกียวกบับริุมสทิธิในสนิทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา 

มีความชดัเจนกวา่ในไทย  อยา่งไรก็ดี โดยทวัไปประเดน็เรืองบริุมสทิธิดงักลา่วไม่ควรเกียวข้องกบัธุรกรรม  

securitization  

 (3) กฎหมายไทยยงัขาดความชดัเจนเกียวกบัการกําหนดวา่  

รายการใดเป็นการโอนในลกัษณะฉ้อฉล แม้วา่ผลสรุปอาจคล้ายกบัของสหรัฐเมริกา 

 (4) ในประเทศไทยยงัไม่มีการใช้หลกัการนําสนิทรัพย์ของนิตบิคุคล 

ทีแยกตา่งหากจากกนัมารวมกนัไว้ในกองทรัพย์สนิล้มละลาย 
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 3. การโอนสนิทรัพย์ไปยงั SPV 

  3.1 การโอนสนิทรัพย์ในไทย 

 ภายใต้ พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ไมบ่งัคบัให้ต้องมีการบอกกลา่วการโอน 

ไปยงัลกูหนี ซงึอาจจะมีประเดน็ปัญหาในกรณีทีลกูหนีเงินกู้ของ originator เป็นเจ้าหนีเงินฝากใน 

originator ด้วย หากไมมี่การบอกกลา่วการโอนลกูหนีแล้ว ลกูหนีอาจหกักลบลบหนีระหวา่งเงินฝาก 

และเงินกู้  

 แนวทางแก้ไข 

 - ในกรณีนีอาจจําเป็นต้องบอกกลา่วการโอนและได้รับความยินยอมจาก 

ลกูหนีเป็นหนงัสือ ตงัแต ่ณ จดุโอนลกูหนีเพือเลียงการหกักลบหนีข้างต้น แตแ่นวทางนีอาจยากในการปฏิบตั ิ

หากมีลกูหนีจํานวนมาก 

 - ในทางปฏิบตัสิถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือมกัจะยอมรับวา่ ความเสียง 

จากการหกักลบลบหนีดงักลา่วอาจหลีกเลียงไม่ได้ จงึต้องให้มีการบอกกลา่วลกูหนีเพือลดความเสียง  

และควรเพิมระดบัการทํา credit enhancement ด้วย 

 3.2 การเปรียบเทียบการโอนทรัพย์สนิสว่นบคุคลในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 

  ในสหรัฐอเมริกา โดยทวัไปทรัพย์สนิสว่นบคุคลถกูขายไปภายใต้สญัญาระหวา่ง 

ผู้ขายและผู้ ซือ ซงึตาม Article 9 ของ Uniform Commercial Code (UCC) กําหนดวา่ การขายสทิธิ 

การชําระคา่สนิค้าหรือบริการ (account) หรือหลกัฐานทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกียวกบัข้อผกูพนัทางการเงิน 

และผลประโยชน์ในหลกัประกนัหรือการเช่าซือสนิค้า (chattel paper) จะถือวา่มีผลสมบรูณ์เมือผู้ โอน 

ได้เปิดเผยข้อมลูทางการเงินภายใต้ UCC แล้ว หรือแสดงความเป็นเจ้าของใน chattel paper นนั  ทงันี  

โดยทวัไปไมจํ่าเป็นต้องมีการบอกกลา่วการโอนทรัพย์สนิสว่นบคุคลตอ่ลกูหนี 

  ในกรณีลกูหนีเช่าซือรถยนต์ถกูพิจารณาเป็น chattel paper ภายใต้ UCC  

เนืองจากการเช่าซือรถยนต์ได้รวมผลประโยชน์ในหลกัประกนัในรถยนต์ทีถือเป็นการคําประกนัลกูหนี  

การขายลกูหนีเช่าซือเกิดขนึโดยการทําสญัญาระหวา่งเจ้าของลกูหนีและผู้ รับโอน และทงัโดยการเปิดเผย 

ข้อมลูทางการเงินหรือโดยการโอนความเป็นเจ้าของใน chattel paper เพือให้ผลประโยชน์ของผู้ รับโอน 

มีความสมบรูณ์  อยา่งไรก็ดี ผู้ รับโอนลกูหนีเช่าซือยงัมีความเสียงมากถ้าลกูหนีดงักลา่วยืนยนัวา่ตนเอง 

มีสญัญากบัผู้ขายก็อาจจะมีความเสียงจากการหกักลบลบหนีของลกูหนีกบัผู้ โอนเดมิ จงึต้องมีการบอกกลา่ว 

การโอนลกูหนีเพือลดความเสียง 

  จดุอ่อนและจดุแข็งในการนํากฎเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกามาใช้กบัไทย 

  - ข้อดีของกฎหมายสหรัฐอเมริกาทีเหนือกวา่ของไทย คือ ในสหรัฐอเมริกา 

การบอกกลา่วการโอนไมใ่ช่ข้อกําหนดทีทําให้การโอนมีผลบงัคบัใช้ ไทยต้องมีการออก พ.ร.ก. นิตบิคุคล

เฉพาะกิจฯ มายกเว้นการบอกกลา่วการโอนเพือให้การโอนมีผลสมบรูณ์ 
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  - ข้อทีเหมือนกนัระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัไทยคือ การมีความเสียงจากการ 

หกักลบลบหนีของลกูหนีหากมิได้บอกกลา่วการโอนให้ลกูหนีทราบ 

  - ข้อทีตา่งกนัระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัไทย คือ ในกรณีการโอนรถยนต์ในไทยมี

ข้อกําหนดให้ต้องจดทะเบียนการโอนภายใน 15 วนันบัแตว่นัโอน 

 

 4. การเปลียนตวัแทนเรียกเก็บหนี (servicer) 

  มาตรา 15 แหง่ พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ กําหนดวา่  ถ้า originator มิใช ่servicer  

จะต้องมีการบอกกลา่วการโอนลกูหนีทนัที มิฉะนนัแล้ว การโอนสทิธิเรียกร้องนนัจะไม่สามารถใช้เป็นข้อตอ่สู้

กบับคุคลภายนอกได้ (รวมถงึเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายของ originator) พ.ร.ก. นิตบิคุคล 

เฉพาะกิจฯ มิได้กําหนดถึงระยะเวลาในการบอกกลา่วการเปลียนตวั servicer ตอ่ลกูหนี  ดงันนั  

ถ้า originator ล้มละลายระหวา่งช่วงเวลาทีจดัสง่หนงัสือบอกกลา่วการเปลียนตวั servicer ไปยงัลกูหนี  

ก็อาจมีความเสียงทีทําให้การโอนไม่สมบรูณ์ และไม่สามารถยกเป็นข้อตอ่สู้กบัเจ้าหนีของ originator  

ในกรณีที originator ล้มละลายได้ 

  แนวทางแก้ไข  แก้ไขโดยให้ originator แจ้งให้ลกูหนีทราบตงัแตว่นัแรกของ 

การโอนเลย  ดงันนั มาตรา 15 แหง่ พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ทียกเว้นการบอกกลา่วการโอนตอ่ลกูหนี 

จงึไม่มีประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

 5. การโอนสนิทรัพย์อืนนอกเหนือจากลกูหนี 

  พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ มิได้มีข้อกําหนดเกียวกบัการโอนสนิทรัพย์ทีไม่ใช่ลกูหนี  

เช่น พวก underlying asset ประเภทรถยนต์ อาคาร และอสงัหาริมทรัพย์ จงึมีประเดน็ปัญหาคือ มาตรา  

122 ของ พ.ร.บ. ล้มละลาย กําหนดวา่ภายใน 3 เดือนนบัจากวนัทีเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ได้รู้วา่ประโยชน์ 

ทีผู้ ล้มละลายจะได้รับจากสนิทรัพย์หรือสทิธิตามสญัญามีไม่มากนกั เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีสทิธิ 

จะปฏิเสธสญัญาและยดึสนิทรัพย์ทีให้เช่าซือและขายทอดตลาด ซงึจะทําให้ผู้ เช่าซือหยดุการชําระเงินได้ 

  แนวทางแก้ไข 

  (1) แก้ไข พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ โดยให้มีข้อกําหนดทีรวมถึงทรัพย์สนิ 

ทีเกียวข้องกบัลกูหนี (underlying asset) ด้วย แตไ่มใ่ห้กระทบตอ่สทิธิของผู้ เช่าซือทีจะยกข้อตอ่สู้กบั  

originator ตราบใดทีการดําเนินการตามสญัญาเช่าซือที SPV ทํายงัเสมือนเป็นการดําเนินการของ  

originator เอง 

  (2) ออกกฎเกณฑ์เกียวกบัอํานาจของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ในการปฏิบตัติาม 

มาตรา 122 แหง่ พ.ร.บ.ล้มละลายสําหรับสถานการณ์ข้างต้นนี 

  (3) แก้ไข พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ไม่ให้เจ้าหนีของ originator สามารถเรียกเอา  

underlying asset ดงักลา่วกลบัไป และควรให้มีบริุมสทิธิภายหลงัผู้ เช่าและ SPV 
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 6. ลกูหนีในอนาคต 

  6.1 สถานการณ์ในประเทศไทย 

   ปัจจบุนัยงัไม่สามารถนําลกูหนีในอนาคต (future receivable) มาทํา 

securitization ได้ และยงัมิได้กําหนดวิธีการโอนสทิธิเรียกร้องในสนิทรัพย์ประเภทนี  ทงันี การโอนดงักลา่ว 

ให้เป็นไปตามมาตรา 306 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ปพพ.)  อยา่งไรก็ดี ปพพ. ปัจจบุนัก็ยงั 

มิได้มีบทบญัญตัทีิรองรับการโอนสทิธิเรียกร้องในลกูหนีในอนาคต 

   แนวทางแก้ไข  ควรแก้ไข พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ให้มีข้อกําหนดเกียวกบั 

วิธีการโอนสทิธิเรียกร้อง (ไม่วา่สทิธิเรียกร้องนนัจะมีอยูแ่ล้วหรือจะเกิดขนึในอนาคตก็ตาม) โดยไม่ต้อง 

คํานงึถึงวิธีการโอนสทิธิเรียกร้องตาม ปพพ. 

  6.2 สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกา 

   ในสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายพิเศษทีรองรับการทํา securitization ของลกูหนี 

ในอนาคต กฎหมายปัจจบุนัและศาลล้มละลายจะไม่รู้จกัการขายลกูหนีทีเกิดขนึในอนาคต 

  6.3 ปัญหาการทํา securitization ลกูหนีในอนาคต 

   ปัญหาการทํา securitization ลกูหนีในอนาคตเกิดขนึได้ 2 สถานการณ์คือ 

   6.3.1 ลกูหนีทีเกิดขนึหมนุเวียนกนัอยา่งตอ่เนือง (revolving transaction) เช่น  

ลกูหนีบตัรเครดติ ณ จดุขายลกูหนีจะมีลกูหนีเกิดขนึแล้ว และในแตล่ะเดือนที SPV เก็บเงินจากลกูหนีได้ 

ก็จะซือลกูหนีใหม่ทีจะเกิดขนึตอ่ไปอีก 

   6.3.2 originator ขายสทิธิการรับเงินจากลกูหนีในอนาคต โดย originator  

จะได้รับเงินลว่งหน้ามาก่อน 

   ประเดน็ทีต้องพิจารณาคือ รูปแบบการโอนและผลกระทบเมือลกูหนีในอนาคต 

กลายมาเป็นลกูหนีทีเกิดขนึในภายหลงัจากที originator ล้มละลาย สําหรับประเทศไทยมาตรา 15 แหง่  

พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ได้ยกเว้นบอกกลา่วการโอน แตก็่จะทําให้ยงัมีความเสียงทีลกูหนีจะหกักลบ 

ลบหนีกบั originator จงึควรให้ต้องมีการโอนแยกตา่งหากและบอกกลา่วการโอนใหม่เมือมีสทิธิเรียกร้อง 

เกิดขนึใหม่  นอกจากนี ยงัมีประเดน็ในกรณีที originator หยดุการดําเนินการและไม่ทําให้เกิดลกูหนีตอ่ไป  

ผู้ลงทนุในกรณีนีจะกลายเป็นเจ้าหนีไม่มีประกนัสําหรับจํานวนที SPV ได้จ่ายเงินซือลกูหนีลว่งหน้า และ 

ดเูหมือนวา่ยงัไม่มีเหตผุลในเชิงนโยบายทีจะให้ลําดบัสทิธิทีดีกวา่แก่ผู้ลงทนุ 

   ทงันี ร่างกฎเกณฑ์ทีเสนอแนะให้แก้ไขคือ 

   (1) การโอนสทิธิเรียกร้องซงึไม่มีอยูใ่นเวลาโอนต้องมีผลเป็นการโอนสทิธิ 

เรียกร้องทีเกียวข้องเมือมนัเกิดขนึจริง ถ้าสามารถแสดงได้วา่สทิธิเรียกร้องนนัตกอยูภ่ายใต้ขอบเขตของ 

การโอนทีมีผลสมบรูณ์ 
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   (2) ในกรณีทีผู้ โอนกลายเป็นลกูหนีภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลาย ให้พิจารณาวา่  

สทิธิเรียกร้องทีจะเกิดขนึหลงัจากมีคําสงัให้ควบคมุทรัพย์สนิของลกูหนีหรือคําสงัให้เรียกทรัพย์สนิ 

ของลกูหนีเข้ามาในกองทรัพย์สนิล้มละลาย จะมีผลเป็นการโอนทีสมบรูณ์หรือไม ่

   ในประเทศหลกั ๆ ทีมีการทํา securitization เช่น สหรัฐอเมริกา การโอนสทิธิ 

เรียกร้องภายหลงัการล้มละลายจะไม่มีผลบงัคบัใช้ สว่นในองักฤษจะยงัให้มีผลใช้บงัคบัได้ 

   สําหรับการปฏิบตัใินด้านบญัชี การขายลกูหนีในอนาคตจะถือเป็นการขายในทาง 

บญัชีได้ก็ตอ่เมือเกิดลกูหนีแล้ว  อยา่งไรก็ดี originator จะมีภาระทีจะต้องจ่ายคืนเงินสว่นเกินทีได้รับชําระ 

บวกกบัดอกเบียตอ่ไปเรือย ๆ จนกวา่จะเกิดเป็นลกูหนีจริง  ดงันนั การจ่ายเงินลว่งหน้าของ SPV เพือซือ 

ลกูหนีในอนาคตจงึถือเป็นการกู้ ยืมไมใ่ช่การขาย 

 

 7. ความเสียงจากการรวมบญัชีเรียกเก็บหนีเข้าไปในกองทรัพย์สนิล้มละลาย  

(commingling risk) 

  ในธุรกรรม securitization มกัจะเกิด commingling risk ในด้านที originator  

ดําเนินการเป็น servicer และเก็บเงินจากลกูหนีเข้าไว้ในบญัชีของตน  ทงันี โดยนยัของมาตรา 109  

แหง่ พ.ร.บ.ล้มละลายทีแก้ไข ทําให้พิจารณาได้วา่เงินสดในบญัชีของ servicer ข้างต้นถือเป็นสนิทรัพย์ 

ทีต้องนําเข้ามาอยูใ่นกองทรัพย์สนิล้มละลายและแจกจ่ายให้เจ้าหนี 

  แนวทางแก้ไข พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ไม่ได้มีข้อกําหนดทีช่วยลดความเสียงนี   

อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบตัอิาจหลีกเลียงความเสียงนี โดย 

  (1) ให้แยกบญัชีและปรับทิศทางการจ่ายเงินใหม่ กลา่วคอื SPV เปิดบญัชีในชือของ 

ตนและให้ลกูหนีชําระเงินเข้าไว้ในบญัชีดงักลา่ว  ดงันนั จงึต้องมีการบอกกลา่วให้ลกูหนีทราบถึงการโอน 

ดงักลา่วและเปลียนตวัผู้ รับชําระเงิน 

  (2) ให้โอนสทิธิเรียกร้องในบญัชีธนาคารของ originator ไปยงั SPV  อยา่งไรก็ดี  

บญัชีธนาคารเป็นหนีสนิระหว่างธนาคารกบัผู้ ถือบญัชีซงึก็คือ originator  ดงันนั จงึมีปัญหาวา่ การโอนสทิธิ 

เรียกร้องในบญัชีธนาคารจะรวมถึงเงินทีฝากเข้าบญัชีในวนัถดัจากวนัโอนสทิธิเรียกร้องหรือไม ่ ดงันนั  

เพือหลีกเลียงความไม่แน่นอนตา่ง ๆ SPV ควรทําสญัญาโอนสทิธิเรียกร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั  

originator และสง่หนงัสือแจ้งการโอนสทิธิเรียกร้องไปยงัธนาคารทีเกียวข้องเป็นครังคราว เช่น รายปักษ์ 

หรือรายเดือน 

  ในทางปฏิบตัสิามารถลด commingling risk ได้ โดยการย้ายเงินออกจากบญัชีของ  

originator ไปยงับญัชีของ SPV เป็นประจํา และเพิมระดบัของการทํา credit enhancement  

  การจดัการ commingling risk ในประเทศอืน 

  (1) องักฤษและฮอ่งกง แก้ไข commingling risk โดยวิธีตอ่ไปนี 
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   - โอนเงินออกจากบญัชีของ  servicer ทกุวนั 

   - มีบญัชีแยกออกมาตา่งหาก 

   - จดัตงักองทรัสต์สําหรับบญัชีทีแยกออกมา 

   ทงันี บญัชีทีแยกออกมานีจะถกูเปิดในชือของ originator แตผ่ลประโยชน์ของ 

บญัชีดงักลา่วให้ตกเป็นของ SPV และอยูน่อกกองทรัพย์สนิล้มละลายของ originator เงินเรียกเก็บจาก 

ลกูหนีจะย้ายออกจากบญัชีธนาคารของ originator เข้าไปในบญัชีของ SPV เป็นประจํา 

  (2) ฝรังเศส แก้ไข commingling risk โดย servicer จะเปิดบญัชีในชือของ SPV และ 

ดําเนินการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีภายใต้สญัญาการให้บริการเรียกเก็บหนี โดย servicer ต้องสง่เงิน 

ทีเรียกเก็บได้เข้าบญัชีของ SPV อยา่งสมําเสมอ  ทงันี เพือให้มนัใจวา่ SPV จะมีสทิธิเหนือบญัชีเรียกเก็บหนี 

ในกรณีที originator ล้มละลาย 

 (3) อิตาลี  ลดความเสียงดงักลา่วโดยใช้บญัชีเรียกเก็บเงินพิเศษ โดย ณ สนิวนั 

ทําการใด ๆ originator จะโอนยอดคงค้างทีเรียกเก็บได้ไปยงับญัชีแยกตา่งหากของ SPV ตามกฎหมายของ 

อิตาลียงัไม่สามารถจดัตงักองทรัสต์สําหรับบญัชีเรียกเก็บเงินได้ 

 โดยสรุปแล้วในประเทศตา่ง ๆ ได้ยอมรับให้ commingling risk เกิดขนึได้ในช่วงเวลา 

สนั ๆ และต้องให้มีการคํานวณระดบั credit enhancement ด้วย 

 

 8. บริุมสทิธิในสนิทรัพย์ (preferential right) 

  ตามมาตรา 21 แหง่ พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นกู้ของ SPV  

มีบริุมสทิธิพิเศษในสนิทรัพย์ที SPV รับโอนมาเหนือกวา่เจ้าหนีของ SPV และในกรณีทีเข้าสูก่ระบวน 

การล้มละลาย ผู้ ถือหุ้นกู้ เหลา่นนัจะเสมือนเป็นเจ้าหนีมีประกนัของ SPV 

  แนวทางทีสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงข้อกําหนดดงักลา่วมีดงันี 

  8.1 บริุมสทิธิพิเศษของผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ได้ให้สทิธิในการเป็นเจ้าของและขายทรัพย์สนิ  

ถ้าเกิดเหตกุารณ์ที SPV ผิดนดัชําระหนีหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้อาจต้องพยายามบงัคบัขายทรัพย์สนิและนําเงินมา 

ชําระหนีของตนมาตรา 21 แหง่ พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ จงึควรแก้ไขให้ชดัเจนวา่เมือ SPV ผิดนดั 

ชําระหนีหุ้นกู้  บคุคลทีมีบริุมสทิธิพิเศษจะมีสทิธิเป็นผู้จดจํานอง จํานํา เชน่ อาจขายทรัพย์สนิซงึอยูภ่ายใต้ 

บงัคบัของบริุมสทิธิดงักลา่วภายหลงัจากการแจ้ง SPV ให้ดําเนินการตามภาระผกูพนัแล้ว 

  8.2 ผู้ เกียวข้องตา่ง ๆ ทีเข้าเป็นเจ้าหนีจะไม่ได้รับบริุมสทิธิพิเศษ ได้แก่ swap  

counterparty originator servicer และ liquidity provider เป็นต้น บคุคลเหลา่นีจงึไม่เตม็ใจทีจะเข้ามา 

เกียวข้องในธุรกรรมด้วยหากจะมีบริุมสทิธิตาํกวา่ผู้ ถือหุ้นกู้  

  อยา่งไรก็ดี ยงัไม่มีเหตผุลทางกฎหมายพืนฐานทีจะแสดงวา่ ทําไมเจ้าหนีตา่ง ๆ  

ควรหรือไม่ควรได้สทิธิเช่นเดียวกนัหรือตา่งกบั SPV แตเ่ป็นเหตผุลในเชิงพาณิชย์มากกวา่ซงึเจ้าหนีตา่ง ๆ  

ยอ่มต้องการมีสทิธิได้รับชําระหนีของตนก่อน  
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 9. การจดจํานองทีดนิใหม่ 

  originator และ SPV ไม่ต้องยืนเอกสารการจดจํานองใหม่ไปยงัสํานกังานทีดนิ 

ซงึทีดนินนัตงัอยูแ่ตส่ามารถยืนเอกสารตอ่สํานกังานกลางของกรมทีดนิได้  อยา่งไรก็ดี สํานกังานกลาง 

ดงักลา่วจะเก็บคา่ธรรมเนียมซงึเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอกสารไปให้สํานกังานสาขาตา่ง ๆ ทีทีดนิตงัอยู ่ 

(คา่จดัสง่ไม่เกิน 30 บาทตอ่ 10-15 หน้า) ในกรณียงัไม่มีความชดัเจนวา่ การยกเว้นคา่ธรรมเนียมจดจํานอง 

ใหม่ตาม พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ได้ครอบคลมุคา่ธรรมเนียมข้างต้นหรือไม ่

  ทีผา่นมาการจดจํานองใหมจ่ะใช้เวลาประมาณ 5-8 วนั จงึจะเสร็จเรียบร้อยและ 

มีผลใช้บงัคบั (รวมระยะเวลาสง่เอกสาร) SPV จงึมีความเสียงเกิดขนึในช่วงระหวา่งทีการจดจํานองใหม ่

ยงัไม่มีผลใช้บงัคบั SPV จะไมส่ามารถถือสทิธิในฐานะผู้ รับจํานองทีจะใช้ยกเป็นข้อตอ่สู้กบับคุคลภายนอก 

ได้  ดงันนั หาก originator ล้มละลายในระหวา่งนนั SPV ก็จะไม่สามารถเป็นผู้ ถือสทิธิในทะเบียนจํานองได้ 

  แนวทางแก้ไข 

  (1) ขอให้กรมทีดนิออกประกาศกําหนดให้วนัทียืนเอกสารขอจดจํานองใหม่ตอ่ 

สํานกังานกลางของกรมทีดนิเป็นวนัทีมีผลใช้บงัคบัในการเปลียนแปลงทะเบียนจํานองทีดนิ หรือ 

  (2) ให้ SPV ชําระเงินเมือมีการเปลียนแปลงทะเบียนจํานองแล้ว แตจ่ะทําให้ 

ความสมบรูณ์ของการขายลกูหนีถกูเลือนเวลาออกไป  

 

 10. อตัราดอกเบีย 

  มาตรา 18 แหง่ พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ได้แก้ปัญหาให้ SPV ซงึไม่ใช่สถาบนั 

การเงินยงัสามารถเรียกเก็บดอกเบียได้เกิน 15%  อยา่งไรก็ดี ในกรณีทีอตัราดอกเบียตามสญัญาถกูกําหนด 

เป็นอตัราลอยตวั เช่น MLR และหาก originator ถกูทางการสงัให้หยดุดําเนินกิจการ SPV ก็จะไม่สามารถใช้ 

อตัราดอกเบียอ้างอิงของ originator สําหรับการคํานวณดอกเบียของลกูหนีทีรับโอนได้ 

  แนวทางแก้ไข 

  ควรแก้ไขเพิมเตมิมาตรา 18 วา่ ถ้าวิธีการคาํนวณดอกเบียลอยตวันนัไม่สามารถ 

ใช้ปฏิบตัไิด้ตอ่ไป ก็อาจให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือผู้แทนผู้ ถือหลกัทรัพย์ของ SPV เป็นผู้ เลือกอตัราอืน 

ทีเหมาะสมแทน 

 

 11. การเก็บรักษาเอกสาร 

  ในกรณีทีมีการเปลียนตวั servicer อาจเนืองจาก servicer เดมิล้มละลาย servicer 

ใหม่อาจไม่สามารถจดัการเรียกเก็บหนีได้อยา่งเหมาะสม เนืองจากเอกสารตา่ง ๆ เกียวกบัสนิทรัพย์ยงัอยูก่บั 

ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิของ servicer เดมิ หรืออาจอยูก่บัเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์  ทงันี SPV อาจต้องใช้ 

เวลาระยะหนงึในการพิสจูน์ความเป็นเจ้าของ และเรียกเอกสารดงักลา่วกลบัคืนมา 
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  ในประเดน็นี สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือจงึมกัต้องการให้มีการทําสําเนา 

ข้อมลูเกียวกบักองสนิทรัพย์และเก็บไว้ทีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยสมําเสมอ เช่น เดือนละครัง ซงึจะทําให้มีภาระ 

มากขนึ 

  แนวทางแก้ไข 

  (1) ควรให้สญัญาการเรียกเก็บหนีระหวา่ง servicer  และ SPV มีการกําหนดเงือนไข 

ดงันี 

   - กําหนดให้เอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ทีทํา securitization จะตกเป็นของ SPV 

   - ให้ servicer ตกลงทีจะถือเอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ไว้ในฐานะตวัแทนของ  

SPV และไม่ให้ถือเป็นการโอนเอกสารแตอ่ยา่งใด 

   - ให้ servicer กระทําการใด ๆ ทีจําเป็นทงัหมดทีทําให้เห็นวา่ SPV มีสทิธิ 

ในเอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ทีทํา securitization 

  (2) สญัญาควรกําหนดแนวทางดําเนินการในกรณีที servicer เดมิถกูปิดกิจการ และ 

แตง่ตงั servicerใหม ่

  (3) หน่วยงานทางการควรเข้าใจและให้ความสําคญั รวมทงัเร่งรัดกระบวนการคืน 

เอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ให้ SPV ได้อยา่งรวดเร็ว 

  (4) แก้ไข พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ดงันี 

   - ให้กําหนดให้สทิธิแก่ SPV หรือตวัแทนในการเข้าไปแสดงหลกัฐานความเป็น 

เจ้าของ 

   - กําหนดโทษตอ่บคุคลทีกีดกนั SPV หรือตวัแทนในการเรียกคืนเอกสาร 

  แนวทางของประเทศอืน  มีแนวทางแก้ไขปัญหาข้างต้นโดยให้ servicing  

agreement กําหนดรายละเอียด 

  (1) servicer ตกลงถือเอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ทีทํา securitization แยกออกจาก 

เอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ที servicer เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

  (2) servicer ตกลงถือเอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ไว้ในกองทรัสต์เพือ SPV และจะไม ่

ถือเป็นการโอนเอกสาร 

  (3) SPV มีสทิธิขอให้ servicer สง่เอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์มาให้ SPV หรือตวัแทน 

ของ SPV ณ เวลาใดก็ได้ 

  ในกรณีฝรังเศสและเบลเยียมจะมีผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิรับผิดชอบในการจดัเก็บ 

เอกสารตา่ง ๆ ตามกฎหมาย แม้วา่ในทางปฏิบตัมิกัเก็บไว้ที originator หากของไทยจะใช้แนวทางนี 

ก็อาจใช้กลไกเดียวกบักองทนุรวมซงึทําในลกัษณะนีอยูแ่ล้ว 
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บทท ี10 ประเดน็ด้านกฎหมาย ภาษี บัญชี และการใช้ Trust ในธุรกรรม securitiztion 
 

 ก. ประเดน็ด้านกฎหมาย (โดย Freshfields) 

 1. การฟืนฟลูกูหนีและการแก้ไขปัญหากฎหมาย 

 การฟืนฟลูกูหนีทีผิดนดัชําระหนีเป็นประเดน็สําคญัในการกําหนดขนาดของ 

หลกัประกนัและผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการทําธุรกรรม กระบวนการทางศาลของประเทศไทย 

ในปัจจบุนัยงัมีขนัตอนคอ่นข้างช้าและไม่สามารถประเมินได้วา่ลกูหนี ซงึเจ้าหนีได้ทําการช่วยเหลือฟืนฟ ู

กิจการจะมีมลูคา่เป็นอยา่งไร  นอกจากนี สําหรับประเดน็เกียวกบัลกูหนีเงินกู้ เพือทีอยูอ่าศยัก็ยงัไม่สามารถ 

ประเมินวา่การบงัคบัใช้ของกฎหมายบงัคบัหลกัประกนัใหม่จะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

 

 2. การขายขาด (true sale) 

 การขายขาดหรือ true sale จะมีการใช้แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะสถานการณ์ ดงันี 

 - ในด้านกฎหมายล้มละลายจะถือเป็น true sale ถ้าสนิทรัพย์ทีขายไม่ได้ 

รับผลกระทบจากการล้มละลายของ originator ไม่วา่จะโดยการถือเป็นสนิทรัพย์ของ originator หรือ 

ถกูเรียกคืนกลบัไปเมือ originator ล้มละลาย 

 - ในด้านบญัชีจะมีผลกระทบให้ตดัสนิทรัพย์ออกจากงบดลุของ originator  

ทําให้ไม่ต้องดํารงเงินกองทนุสําหรับสนิทรัพย์ดงักลา่ว 

 ทงันี การปฏิบตัใินทางบญัชีและในทางกฎหมายจะมีความแตกตา่งกนั  

โดยในทางบญัชีหากไมใ่ช ่true sale ต้องบนัทกึสนิทรัพย์ทีโอนไปให้ยงัคงอยูใ่นงบดลุของ originator  

เพือแสดงภาพทีแท้จริงของสนิทรัพย์และหนีสนิของ originator การไม่ใช่ true sale ทางบญัชีก็ไม่ได้ 

หมายความวา่สนิทรัพย์นนัจะไม่ใช่ true sale ในทางกฎหมายด้วย 

 2.1 true sale ในประเทศไทย 

 ภายใต้กฎหมายปัจจบุนัมีกฎเกณฑ์หลายเรืองทีต้องพิจารณาดงันี 

 2.1.1 การฉ้อฉลในการโอน (มาตรา 113 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลาย  

มาตรา 114 และมาตรา 90/40 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายทีแก้ไขใหม)่  

 (1) มาตรา 20 แหง่ พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ได้กําหนดวา่ถ้า 

SPV ได้รับโอนสนิทรัพย์จากผู้ขายมาอยา่งแท้จริงโดยเป็นไปตามเงือนไขตอ่ไปนีก็จะไมใ่ห้นํามาตรา 114  

แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาใช้บงัคบั (มาตรา 114 กําหนดให้ศาลมีอํานาจสงัเพิกถอนการโอนใน

ระหวา่ง 3 ปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลงันนัได้ เว้นแตเ่ป็นการโอนโดยสจุริตและมีคา่ตอบแทน) 

  (ก) มีการชําระราคาตามราคาตลาดทีเป็นธรรม 

 (ข) SPV เป็นผู้ รับความเสียงและผลตอบแทนในสนิทรัพย์ 

ทีรับโอน และ 
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 (ค) SPV สามารถถือสทิธิในผลประโยชน์ทีมีของสนิทรัพย์ 

ทีรับโอนได้ 

 ทงันี มีข้อสงัเกตจาก (ก) วา่ ไม่มีประโยชน์ทีจะพิสจูน์ราคาตลาด 

ทียตุธิรรม เนืองจากยากกวา่การพิสจูน์ตามมาตรา 114 ทีเพียงกําหนดวา่ เป็นการโอนโดยสจุริตแบบ 

มีคา่ตอบแทน สําหรับ (2) และ (3) เป็นข้อกําหนดทีอิงไปในทางบญัชี ซงึยงัไม่มีความแน่นอน 

ในการตีความทางศาลอยู ่

 (2) มาตรา 114 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายทีแก้ไขใหม่  กําหนดให้ 

ถ้านิตกิรรมทีขอเพิกถอนการฉ้อฉลเกิดขนึภายใน 1 ปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลงันนั หรือเป็น

การทําให้โดยเสน่หาหรือเป็นการทีกิจการได้รับคา่ตอบแทนน้อยเกินสมควร ให้ถือวา่เป็นการกระทําทีกิจการ

และผู้ ทีได้รับประโยชน์นนัรู้อยูแ่ล้ววา่ทําให้เจ้าหนีของกิจการเสียเปรียบ ข้อกําหนดดงักลา่วคล้ายคลงึกบั

ข้อกําหนดในมาตรา 90/40 

 ทงันี มีประเดน็พิจารณาดงันี 

  สมมตวิา่ธุรกรรม securitization มีการโอนสนิทรัพย์ 

เป็นไปตามราคาตลาดจงึไม่ควรมีข้อโต้แย้งวา่เป็นการโอนทีทําให้เจ้าหนีเสียหาย แตห่ากไมใ่ช่การโอน 

ในราคาตลาด ก็ยงัไม่มีความชดัเจนวา่จะมีการเรียกคืนสินทรัพย์กลบัไปเมือ originator ล้มละลายหรือไม ่

  ยากทีจะพจิารณาวา่การโอนสนิทรัพย์นนัเป็นการทําให้ 

เจ้าหนีเสียหายหรือไม่ เนืองจากการโอนสนิทรัพย์ของ originator อาจมีผลทําให้เจ้าหนีของ originator  

เสียหายได้ถ้า originator ล้มละลายในเวลาหลงัจากโอนสนิทรัพย์ไม่นานนกั โดย originator จะมีเงินสด 

ทีจะจ่ายให้เจ้าหนีได้น้อยกวา่กรณีทีไม่มีการโอนสนิทรัพย์ 

   ตามมาตรา 237 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายปัจจบุนักําหนดวา่ 

ถ้า ณ เวลาทีเกิดรายการโอนสนิทรัพย์ กิจการผู้ โอนนนัได้ล้มละลายและรายการโอนนนัไมไ่ด้เป็นสงิทีทําให้ 

กิจการนนัล้มละลาย ก็จะไม่ถือวา่ทําให้เจ้าหนีเสียหาย 

  มีประเดน็วา่ SPV ควรได้รับความคุ้มครองจากการ 

ล้มละลายของ originator หรือไม่ เนืองจาก SPV ไม่มีเงินสดเพียงพอในการฟ้องร้องเรียกสนิทรัพย์ 

คืนกลบัมา 

 (3) ข้อสงัเกตจากกฎหมายทงั 2 ฉบบั 

 จากมาตรา 114 และมาตรา 90/40 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลาย 

ทีแก้ไขใหม่ซงึมีข้อกําหนดทีแตกตา่งจากข้อกําหนดของมาตรา 114 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายเดมิก่อนการแก้ไข 

ทําให้ข้อกําหนดตามมาตรา 20 แหง่ พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ อาจจะไมมี่ผลคุ้มครอง SPV จากการได้รับ

ผลกระทบจากการล้มละลายของ originator ได้ และโดยทีมาตรา 20 จะต้องมีการพิสจูน์วา่ เป็นการโอนใน

ราคาตลาดทียตุธิรรม และต้องมีการพิสจูน์ในทางบญัชี  จงึมีข้อแนะนําวา่ หากจะให้กระบวนการ  

securitization มีความน่าสนใจก็ควรให้มีการแก้ไขมาตรา 20 ในเรืองตอ่ไปนี 
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 • กําหนดวิธีการโดยสรุปทีจะมนัใจได้วา่ originator จะไม ่

ล้มละลายอนัมีผลมาจากการโอนสนิทรัพย์ออกไป ตวัอยา่งเชน่ อาจดจูากงบการเงินฉบบัตรวจสอบ 

ในงวดลา่สดุ 

 • ให้มีกฎเกณฑ์การกําหนดราคาตลาดสําหรับการขายแบบ  

true sale โดยต้องพิจารณาผลประโยชน์ทงัหมดของ originator และกลุม่ของ originator ในธุรกรรมการโอน

นนั 

 • ขยายขอบเขตของมาตรา 20 แหง่ พ.ร.ก.นิติบคุคล 

เฉพาะกิจฯ ให้ครอบคลมุถึงมาตรา 90/40 และ 114 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายทีแก้ไขใหม ่

 ทงันี โดยต้องมีข้อกําหนดเพิมเตมิให้ผู้บริหารของ originator  

ต้องกระทําการใด ๆ ทีเกียวกบัธุรกรรม securitization ให้เป็นไปในทางสจุริตเพือประโยชน์ของ originator 

2.1.2 บริุมสทิธิในสนิทรัพย์ (มาตรา 115 และมาตรา 90/41 แหง่ พ.ร.บ. 

ล้มละลาย)  

 ยกเว้นในกรณีผิดปกต ิอาจเป็นการยากทีจะพิจารณาวา่กฎเกณฑ์ 

ในเรืองบริุมสทิธิจะใช้ในธุรกรรม securitization ได้อยา่งไร เนืองจาก SPV ไม่ใช่เจ้าหนีของ originator  

ทงัก่อนหรือหลงัการทําธุรกรรมดงักลา่ว 

 2.2 การเปรียบเทียบกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2.2.1 การตีความวา่เป็นการขาย (true sale) หรือการกู้ ยืมแบบมีประกนั  

(secured loan)  

  ศาลของสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาวา่เป็น true sale หรือไม่ โดยดจูาก 

ปัจจยัเหลา่นี 

 (1) เงือนไขการให้สทิธิไลเ่บีย 

 ตามกฎของ Uniform Commercial Code (UCC) ระบวุา่ 

การโอนสทิธิในการชําระคา่สนิค้าหรือบริการ (account) และหลกัฐานทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกียวกบั 

ข้อผกูพนัทางการเงินและผลประโยชน์ในหลกัประกนัหรือการเช่าซือสนิค้า (chattel paper) อาจถือเป็น 

การขายได้แม้วา่จะมีการให้สทิธิไลเ่บียกบัผู้ โอนก็ตาม  อยา่งไรก็ตาม ศาลบางแหง่จะตีความวา่เป็นการกู้ ยืม 

แบบมีประกนั เนืองจากผู้ โอนยงัต้องรับความเสียงอยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิงถ้าเป็นการให้สทิธิไลเ่บียไปยงัผู้ โอน 

ได้ทงัจํานวน ศาลจะถือวา่เป็นการให้กู้แก่ผู้ โอน โดยการทีผู้ โอนจ่ายเงินหรือคําประกนัให้แก่ผู้ รับโอนในอตัรา 

คงทีหรือลอยตวัจะเป็นหลกัฐานของการกู้ ยืม 

 (2) ผู้ โอนไม่สามารถเรียกสนิทรัพย์คืนได้ 

 (3) การจดัการกบัสนิทรัพย์ทางการเงินทีโอนไป 
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  โดยปกตจิะมีปัจจยั 4 ประการทีทําให้พิจารณาวา่เป็นการขาย  

ได้แก่ การบอกกลา่วการโอนตอ่ลกูหนี เอกสารหลกัฐานความเป็นเจ้าของ การเรียกเก็บเงินจากสนิทรัพย์  

และความเป็นเจ้าของเงินทีเรียกเก็บได้  ทงันี ศาลได้กําหนดระดบัความสําคญัของปัจจยัเหลา่นีในการ 

พิจารณาวา่เป็นการขายหรือกู้  ซงึต้องใช้หลายปัจจยัประกอบกนัในการพจิารณา ศาลอาจพิจารณาวา่ 

เป็นการขายได้ทงั ๆ ทีไม่มีการบอกกลา่วการโอนตอ่ลกูหนี และผู้ โอนยงัเป็นผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี 

 (4) การบอกกลา่วบคุคลภายนอก 

 (5) เกณฑ์การปฏิบตัใินทางภาษีและบญัชีซงึจะมีความอิสระตอ่กนั  

แตห่ากกรณีการตีความในทางภาษีและบญัชีเป็นไปในทางเดียวกนั จะช่วยให้ศาลพิจารณาได้งา่ยขนึ 

 (6) เงือนไขของสญัญา เช่น การระบวุา่เป็นการซือขายอาจมีอิทธิพล 

ตอ่การตดัสนิของศาลได้ 

 (7) ความสมัพนัธ์ของธุรกรรมการกู้ ยืม ในบางกรณีการโอนสนิทรัพย์ 

ถกูตีความเป็นการกู้หากการโอนนนัยงัคงเกียวข้องกบัการกู้ ยืม แทนทีจะเป็นการโอนแบบอิสระจากกนั  

ในบางครังอาจพิจารณาวา่ การทีผู้ โอนเรียกเก็บเงินจากสนิทรัพย์แทนผู้ รับโอนจะถือเป็นการจ่ายคืนเงินกู้  

ให้แก่ผู้ รับโอนได้ 

 2.2.2 ประเดน็เกียวกบัการล้มละลายในสหรัฐอเมริกา 

 ถ้าผู้ โอนสนิทรัพย์กลายเป็นลกูหนีในคดีล้มละลาย bankruptcy 

trustee อาจพยายามเรียกร้องสนิทรัพย์ทีโอนไปกลบัมาโดยมีหลกัการตอ่ไปนี 

 (1) หากสนิทรัพย์ทีโอนตดิภาระผกูพนั จะถือเป็นการโอนไม่สมบรูณ์ 

 (2) การเพิกถอนการโอนโดยใช้หลกัของการให้ผลประโยชน์ทีดีกวา่ 

แก่ผู้ รับโอน (preference) ภายใต้มาตรา 547 แหง่กฎหมายล้มละลายทีกําหนดให้ bankruptcy trustee  

สามารถขอยกเลกิการโอนได้ โดยมีองค์ประกอบ 7 ประการในการพิสจูน์ ได้แก่ มีการโอน มีผลประโยชน์ 

ในทรัพย์สนิของผู้ ล้มละลาย เป็นการโอนเพือประโยชน์ของเจ้าหนี เป็นการโอนเพือบญัชีหนีสนิทีมีอยูก่่อน 

การโอนนนั เป็นการโอนในขณะทีผู้ โอนกําลงัล้มละลาย เป็นการโอนทีทําให้เจ้าหนีได้รับประโยชน์มากกวา่ 

ทีสมควรได้รับหากไม่มีการโอนเกิดขนึและสินทรัพย์ทีโอนได้ถกูชําระบญัชีไปภายใต้ chapter 7 ของ

กฎหมายล้มละลายแล้ว เป็นการโอนทีทําขนึระหวา่งช่วงเวลาทีให้สทิธิประโยชน์แก่ผู้ รับโอนดีกวา่เจ้าหนี 

ของผู้ โอน 

  ทงันี ศาลจะมีภาระในการพิสจูน์แตล่ะองค์ประกอบ หากไม่

สามารถพิสจูน์ได้ ผู้คดัค้านการโอนก็สามารถเรียกคืนสินทรัพย์กลบัมาได้ 

  ในกรณีทีธุรกรรมถกูถือเป็นการกู้ ยืมแบบมีประกนั bankruptcy 

trustee ของผู้ โอนจะพยายามเรียกสนิทรัพย์ทีโอนกลบัมาเช่นเดียวกบัทีเป็นการโอนทีให้ประโยชน์แก่ผู้ รับ

โอน  ทงันี ถ้า SPV ไม่ใช่เจ้าหนีของ originator ก่อนการทําธุรกรรม securitization SPV ก็ไม่สามารถได้รับ

ประโยชน์ทีดีกวา่เจ้าหนีอืน 
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 2.2.3 การเพิกถอนการโอนเนืองจากเป็นการฉ้อฉล   

  ภายใต้ข้อกําหนดของมาตรา 548 ของกฎหมายล้มละลายหรือ 

ภายใต้ State Fraud and Transfer Laws หากมีการฉ้อฉลในการโอนสนิทรัพย์ออกไปภายใน 1 ปีก่อน 

การล้มละลาย เช่น โอนไปในราคาตํากวา่มลูคา่ทียตุธิรรมโดยไม่มีเหตอุนัสมควร และลกูหนีอยูใ่นภาวะ 

ใกล้ล้มละลาย ศาลก็จะเพิกถอนการโอนได้ 

 2.2.4 สนิทรัพย์ทางการเงินทีเกิดจาก Executary Contract  

  มาตรา 356 ของกฎหมายล้มละลายอนญุาตให้ bankruptcy trustee  

สามารถปฏิเสธหรือไม่ยอมรับการโอนสญัญาทียงัมีผลใช้บงัคบั หรือลกูหนีเช่าซือทียงัไม่ครบกําหนดสญัญา 

และเรียกคืนเข้ามาในกองทรัพย์สนิล้มละลายได้ 

 2.2.5 bankruptcy remote ของผู้ โอน 

 ศาลล้มละลายมีอํานาจตามกฎหมายล้มละลายทีจะรวมสนิทรัพย์ 

และหนีสนิของ SPV กบับริษัทแม่ (หลกัการ substantive consolidation)  ดงันนั จงึเกิดแนวความคดิ 

ในการจดัโครงสร้างเป็นแบบ two-tiered structure โดยทําให้ SPV มีคณุสมบตับิางประการ เช่น เป็นบริษัท 

ทีมีสถานะทางกฎหมายแยกออกจากบริษัทแม่ซงึเปิดเผยไว้ตอ่บคุคลที 3 SPV ควรมีทนุเพียงพอในการ 

ดําเนินธุรกิจ และมีข้อจํากดัการลงทนุ การก่อหนี การทําธุรกิจ และความเป็นเจ้าของ 

 2.2.6 ข้อแตกตา่งระหวา่งกฎหมายล้มละลายของไทยและสหรัฐอเมริกา 

เกียวกบัการตีความการขายและการกู้ ยืม 

 (1) ในสหรัฐอเมริกามีหลกัการ reorganisation ตาม Chapter 11 

ของกฎหมายล้มละลายทีกําหนดวา่ แม้การโอนทีมีความหมายเป็นการขาย แตศ่าลยงัอาจตีความเป็น 

กู้ ยืมได้ถ้าสนิทรัพย์นนัยงัอยูที่ผู้ โอน แม้วา่ผู้ รับโอนจะได้รับประโยชน์ในลกัษณะหลกัประกนัในสนิทรัพย์นนั 

ก็ตาม สําหรับประเทศไทยยงัมิได้ใช้หลกัการดงักลา่ว เพียงแตจ่ะพิจารณาวา่ผู้ โอนมีความตงัใจทีจะโอน 

อยา่งสจุริตแท้จริงหรือไม่  

 (2) กฎเกณฑ์เกียวกบับริุมสทิธิในสนิทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา 

มีความชดัเจนกวา่ในไทย  อยา่งไรก็ดี โดยทวัไปประเดน็เรืองบริุมสทิธิดงักลา่วไม่ควรเกียวข้องกบัธุรกรรม  

securitization  

 (3) กฎหมายไทยยงัขาดความชดัเจนเกียวกบัการกําหนดวา่  

รายการใดเป็นการโอนในลกัษณะฉ้อฉล แม้วา่ผลสรุปอาจคล้ายกบัของสหรัฐเมริกา 

 (4) ในประเทศไทยยงัไม่มีการใช้หลกัการนําสนิทรัพย์ของนิตบิคุคล 

ทีแยกตา่งหากจากกนัมารวมกนัไว้ในกองทรัพย์สนิล้มละลาย 
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 3. การโอนสนิทรัพย์ไปยงั SPV 

  3.1 การโอนสนิทรัพย์ในไทย 

 ภายใต้ พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ไมบ่งัคบัให้ต้องมีการบอกกลา่วการโอน 

ไปยงัลกูหนี ซงึอาจจะมีประเดน็ปัญหาในกรณีทีลกูหนีเงินกู้ของ originator เป็นเจ้าหนีเงินฝากใน 

originator ด้วย หากไมมี่การบอกกลา่วการโอนลกูหนีแล้ว ลกูหนีอาจหกักลบลบหนีระหวา่งเงินฝาก 

และเงินกู้  

 แนวทางแก้ไข 

 - ในกรณีนีอาจจําเป็นต้องบอกกลา่วการโอนและได้รับความยินยอมจาก 

ลกูหนีเป็นหนงัสือ ตงัแต ่ณ จดุโอนลกูหนีเพือเลียงการหกักลบหนีข้างต้น แตแ่นวทางนีอาจยากในการปฏิบตั ิ

หากมีลกูหนีจํานวนมาก 

 - ในทางปฏิบตัสิถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือมกัจะยอมรับวา่ ความเสียง 

จากการหกักลบลบหนีดงักลา่วอาจหลีกเลียงไม่ได้ จงึต้องให้มีการบอกกลา่วลกูหนีเพือลดความเสียง  

และควรเพิมระดบัการทํา credit enhancement ด้วย 

 3.2 การเปรียบเทียบการโอนทรัพย์สนิสว่นบคุคลในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 

  ในสหรัฐอเมริกา โดยทวัไปทรัพย์สนิสว่นบคุคลถกูขายไปภายใต้สญัญาระหวา่ง 

ผู้ขายและผู้ ซือ ซงึตาม Article 9 ของ Uniform Commercial Code (UCC) กําหนดวา่ การขายสทิธิ 

การชําระคา่สนิค้าหรือบริการ (account) หรือหลกัฐานทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกียวกบัข้อผกูพนัทางการเงิน 

และผลประโยชน์ในหลกัประกนัหรือการเช่าซือสนิค้า (chattel paper) จะถือวา่มีผลสมบรูณ์เมือผู้ โอน 

ได้เปิดเผยข้อมลูทางการเงินภายใต้ UCC แล้ว หรือแสดงความเป็นเจ้าของใน chattel paper นนั  ทงันี  

โดยทวัไปไมจํ่าเป็นต้องมีการบอกกลา่วการโอนทรัพย์สนิสว่นบคุคลตอ่ลกูหนี 

  ในกรณีลกูหนีเช่าซือรถยนต์ถกูพิจารณาเป็น chattel paper ภายใต้ UCC  

เนืองจากการเช่าซือรถยนต์ได้รวมผลประโยชน์ในหลกัประกนัในรถยนต์ทีถือเป็นการคําประกนัลกูหนี  

การขายลกูหนีเช่าซือเกิดขนึโดยการทําสญัญาระหวา่งเจ้าของลกูหนีและผู้ รับโอน และทงัโดยการเปิดเผย 

ข้อมลูทางการเงินหรือโดยการโอนความเป็นเจ้าของใน chattel paper เพือให้ผลประโยชน์ของผู้ รับโอน 

มีความสมบรูณ์  อยา่งไรก็ดี ผู้ รับโอนลกูหนีเช่าซือยงัมีความเสียงมากถ้าลกูหนีดงักลา่วยืนยนัวา่ตนเอง 

มีสญัญากบัผู้ขายก็อาจจะมีความเสียงจากการหกักลบลบหนีของลกูหนีกบัผู้ โอนเดมิ จงึต้องมีการบอกกลา่ว 

การโอนลกูหนีเพือลดความเสียง 

  จดุอ่อนและจดุแข็งในการนํากฎเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกามาใช้กบัไทย 

  - ข้อดีของกฎหมายสหรัฐอเมริกาทีเหนือกวา่ของไทย คือ ในสหรัฐอเมริกา 

การบอกกลา่วการโอนไมใ่ช่ข้อกําหนดทีทําให้การโอนมีผลบงัคบัใช้ ไทยต้องมีการออก พ.ร.ก. นิตบิคุคล

เฉพาะกิจฯ มายกเว้นการบอกกลา่วการโอนเพือให้การโอนมีผลสมบรูณ์ 
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  - ข้อทีเหมือนกนัระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัไทยคือ การมีความเสียงจากการ 

หกักลบลบหนีของลกูหนีหากมิได้บอกกลา่วการโอนให้ลกูหนีทราบ 

  - ข้อทีตา่งกนัระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัไทย คือ ในกรณีการโอนรถยนต์ในไทยมี

ข้อกําหนดให้ต้องจดทะเบียนการโอนภายใน 15 วนันบัแตว่นัโอน 

 

 4. การเปลียนตวัแทนเรียกเก็บหนี (servicer) 

  มาตรา 15 แหง่ พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ กําหนดวา่  ถ้า originator มิใช ่servicer  

จะต้องมีการบอกกลา่วการโอนลกูหนีทนัที มิฉะนนัแล้ว การโอนสทิธิเรียกร้องนนัจะไม่สามารถใช้เป็นข้อตอ่สู้

กบับคุคลภายนอกได้ (รวมถงึเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายของ originator) พ.ร.ก. นิตบิคุคล 

เฉพาะกิจฯ มิได้กําหนดถึงระยะเวลาในการบอกกลา่วการเปลียนตวั servicer ตอ่ลกูหนี  ดงันนั  

ถ้า originator ล้มละลายระหวา่งช่วงเวลาทีจดัสง่หนงัสือบอกกลา่วการเปลียนตวั servicer ไปยงัลกูหนี  

ก็อาจมีความเสียงทีทําให้การโอนไม่สมบรูณ์ และไม่สามารถยกเป็นข้อตอ่สู้กบัเจ้าหนีของ originator  

ในกรณีที originator ล้มละลายได้ 

  แนวทางแก้ไข  แก้ไขโดยให้ originator แจ้งให้ลกูหนีทราบตงัแตว่นัแรกของ 

การโอนเลย  ดงันนั มาตรา 15 แหง่ พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ทียกเว้นการบอกกลา่วการโอนตอ่ลกูหนี 

จงึไม่มีประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

 5. การโอนสนิทรัพย์อืนนอกเหนือจากลกูหนี 

  พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ มิได้มีข้อกําหนดเกียวกบัการโอนสนิทรัพย์ทีไม่ใช่ลกูหนี  

เช่น พวก underlying asset ประเภทรถยนต์ อาคาร และอสงัหาริมทรัพย์ จงึมีประเดน็ปัญหาคือ มาตรา  

122 ของ พ.ร.บ. ล้มละลาย กําหนดวา่ภายใน 3 เดือนนบัจากวนัทีเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ได้รู้วา่ประโยชน์ 

ทีผู้ ล้มละลายจะได้รับจากสนิทรัพย์หรือสทิธิตามสญัญามีไม่มากนกั เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีสทิธิ 

จะปฏิเสธสญัญาและยดึสนิทรัพย์ทีให้เช่าซือและขายทอดตลาด ซงึจะทําให้ผู้ เช่าซือหยดุการชําระเงินได้ 

  แนวทางแก้ไข 

  (1) แก้ไข พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ โดยให้มีข้อกําหนดทีรวมถึงทรัพย์สนิ 

ทีเกียวข้องกบัลกูหนี (underlying asset) ด้วย แตไ่มใ่ห้กระทบตอ่สทิธิของผู้ เช่าซือทีจะยกข้อตอ่สู้กบั  

originator ตราบใดทีการดําเนินการตามสญัญาเช่าซือที SPV ทํายงัเสมือนเป็นการดําเนินการของ  

originator เอง 

  (2) ออกกฎเกณฑ์เกียวกบัอํานาจของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ในการปฏิบตัติาม 

มาตรา 122 แหง่ พ.ร.บ.ล้มละลายสําหรับสถานการณ์ข้างต้นนี 

  (3) แก้ไข พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ไม่ให้เจ้าหนีของ originator สามารถเรียกเอา  

underlying asset ดงักลา่วกลบัไป และควรให้มีบริุมสทิธิภายหลงัผู้ เช่าและ SPV 
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 6. ลกูหนีในอนาคต 

  6.1 สถานการณ์ในประเทศไทย 

   ปัจจบุนัยงัไม่สามารถนําลกูหนีในอนาคต (future receivable) มาทํา 

securitization ได้ และยงัมิได้กําหนดวิธีการโอนสทิธิเรียกร้องในสนิทรัพย์ประเภทนี  ทงันี การโอนดงักลา่ว 

ให้เป็นไปตามมาตรา 306 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ปพพ.)  อยา่งไรก็ดี ปพพ. ปัจจบุนัก็ยงั 

มิได้มีบทบญัญตัทีิรองรับการโอนสทิธิเรียกร้องในลกูหนีในอนาคต 

   แนวทางแก้ไข  ควรแก้ไข พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ให้มีข้อกําหนดเกียวกบั 

วิธีการโอนสทิธิเรียกร้อง (ไม่วา่สทิธิเรียกร้องนนัจะมีอยูแ่ล้วหรือจะเกิดขนึในอนาคตก็ตาม) โดยไม่ต้อง 

คํานงึถึงวิธีการโอนสทิธิเรียกร้องตาม ปพพ. 

  6.2 สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกา 

   ในสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายพิเศษทีรองรับการทํา securitization ของลกูหนี 

ในอนาคต กฎหมายปัจจบุนัและศาลล้มละลายจะไม่รู้จกัการขายลกูหนีทีเกิดขนึในอนาคต 

  6.3 ปัญหาการทํา securitization ลกูหนีในอนาคต 

   ปัญหาการทํา securitization ลกูหนีในอนาคตเกิดขนึได้ 2 สถานการณ์คือ 

   6.3.1 ลกูหนีทีเกิดขนึหมนุเวียนกนัอยา่งตอ่เนือง (revolving transaction) เช่น  

ลกูหนีบตัรเครดติ ณ จดุขายลกูหนีจะมีลกูหนีเกิดขนึแล้ว และในแตล่ะเดือนที SPV เก็บเงินจากลกูหนีได้ 

ก็จะซือลกูหนีใหม่ทีจะเกิดขนึตอ่ไปอีก 

   6.3.2 originator ขายสทิธิการรับเงินจากลกูหนีในอนาคต โดย originator  

จะได้รับเงินลว่งหน้ามาก่อน 

   ประเดน็ทีต้องพิจารณาคือ รูปแบบการโอนและผลกระทบเมือลกูหนีในอนาคต 

กลายมาเป็นลกูหนีทีเกิดขนึในภายหลงัจากที originator ล้มละลาย สําหรับประเทศไทยมาตรา 15 แหง่  

พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ได้ยกเว้นบอกกลา่วการโอน แตก็่จะทําให้ยงัมีความเสียงทีลกูหนีจะหกักลบ 

ลบหนีกบั originator จงึควรให้ต้องมีการโอนแยกตา่งหากและบอกกลา่วการโอนใหม่เมือมีสทิธิเรียกร้อง 

เกิดขนึใหม่  นอกจากนี ยงัมีประเดน็ในกรณีที originator หยดุการดําเนินการและไม่ทําให้เกิดลกูหนีตอ่ไป  

ผู้ลงทนุในกรณีนีจะกลายเป็นเจ้าหนีไม่มีประกนัสําหรับจํานวนที SPV ได้จ่ายเงินซือลกูหนีลว่งหน้า และ 

ดเูหมือนวา่ยงัไม่มีเหตผุลในเชิงนโยบายทีจะให้ลําดบัสทิธิทีดีกวา่แก่ผู้ลงทนุ 

   ทงันี ร่างกฎเกณฑ์ทีเสนอแนะให้แก้ไขคือ 

   (1) การโอนสทิธิเรียกร้องซงึไม่มีอยูใ่นเวลาโอนต้องมีผลเป็นการโอนสทิธิ 

เรียกร้องทีเกียวข้องเมือมนัเกิดขนึจริง ถ้าสามารถแสดงได้วา่สทิธิเรียกร้องนนัตกอยูภ่ายใต้ขอบเขตของ 

การโอนทีมีผลสมบรูณ์ 
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   (2) ในกรณีทีผู้ โอนกลายเป็นลกูหนีภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลาย ให้พิจารณาวา่  

สทิธิเรียกร้องทีจะเกิดขนึหลงัจากมีคําสงัให้ควบคมุทรัพย์สนิของลกูหนีหรือคําสงัให้เรียกทรัพย์สนิ 

ของลกูหนีเข้ามาในกองทรัพย์สนิล้มละลาย จะมีผลเป็นการโอนทีสมบรูณ์หรือไม ่

   ในประเทศหลกั ๆ ทีมีการทํา securitization เช่น สหรัฐอเมริกา การโอนสทิธิ 

เรียกร้องภายหลงัการล้มละลายจะไม่มีผลบงัคบัใช้ สว่นในองักฤษจะยงัให้มีผลใช้บงัคบัได้ 

   สําหรับการปฏิบตัใินด้านบญัชี การขายลกูหนีในอนาคตจะถือเป็นการขายในทาง 

บญัชีได้ก็ตอ่เมือเกิดลกูหนีแล้ว  อยา่งไรก็ดี originator จะมีภาระทีจะต้องจ่ายคืนเงินสว่นเกินทีได้รับชําระ 

บวกกบัดอกเบียตอ่ไปเรือย ๆ จนกวา่จะเกิดเป็นลกูหนีจริง  ดงันนั การจ่ายเงินลว่งหน้าของ SPV เพือซือ 

ลกูหนีในอนาคตจงึถือเป็นการกู้ ยืมไมใ่ช่การขาย 

 

 7. ความเสียงจากการรวมบญัชีเรียกเก็บหนีเข้าไปในกองทรัพย์สนิล้มละลาย  

(commingling risk) 

  ในธุรกรรม securitization มกัจะเกิด commingling risk ในด้านที originator  

ดําเนินการเป็น servicer และเก็บเงินจากลกูหนีเข้าไว้ในบญัชีของตน  ทงันี โดยนยัของมาตรา 109  

แหง่ พ.ร.บ.ล้มละลายทีแก้ไข ทําให้พิจารณาได้วา่เงินสดในบญัชีของ servicer ข้างต้นถือเป็นสนิทรัพย์ 

ทีต้องนําเข้ามาอยูใ่นกองทรัพย์สนิล้มละลายและแจกจ่ายให้เจ้าหนี 

  แนวทางแก้ไข พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ไม่ได้มีข้อกําหนดทีช่วยลดความเสียงนี   

อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบตัอิาจหลีกเลียงความเสียงนี โดย 

  (1) ให้แยกบญัชีและปรับทิศทางการจ่ายเงินใหม่ กลา่วคอื SPV เปิดบญัชีในชือของ 

ตนและให้ลกูหนีชําระเงินเข้าไว้ในบญัชีดงักลา่ว  ดงันนั จงึต้องมีการบอกกลา่วให้ลกูหนีทราบถึงการโอน 

ดงักลา่วและเปลียนตวัผู้ รับชําระเงิน 

  (2) ให้โอนสทิธิเรียกร้องในบญัชีธนาคารของ originator ไปยงั SPV  อยา่งไรก็ดี  

บญัชีธนาคารเป็นหนีสนิระหว่างธนาคารกบัผู้ ถือบญัชีซงึก็คือ originator  ดงันนั จงึมีปัญหาวา่ การโอนสทิธิ 

เรียกร้องในบญัชีธนาคารจะรวมถึงเงินทีฝากเข้าบญัชีในวนัถดัจากวนัโอนสทิธิเรียกร้องหรือไม ่ ดงันนั  

เพือหลีกเลียงความไม่แน่นอนตา่ง ๆ SPV ควรทําสญัญาโอนสทิธิเรียกร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั  

originator และสง่หนงัสือแจ้งการโอนสทิธิเรียกร้องไปยงัธนาคารทีเกียวข้องเป็นครังคราว เช่น รายปักษ์ 

หรือรายเดือน 

  ในทางปฏิบตัสิามารถลด commingling risk ได้ โดยการย้ายเงินออกจากบญัชีของ  

originator ไปยงับญัชีของ SPV เป็นประจํา และเพิมระดบัของการทํา credit enhancement  

  การจดัการ commingling risk ในประเทศอืน 

  (1) องักฤษและฮอ่งกง แก้ไข commingling risk โดยวิธีตอ่ไปนี 
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   - โอนเงินออกจากบญัชีของ  servicer ทกุวนั 

   - มีบญัชีแยกออกมาตา่งหาก 

   - จดัตงักองทรัสต์สําหรับบญัชีทีแยกออกมา 

   ทงันี บญัชีทีแยกออกมานีจะถกูเปิดในชือของ originator แตผ่ลประโยชน์ของ 

บญัชีดงักลา่วให้ตกเป็นของ SPV และอยูน่อกกองทรัพย์สนิล้มละลายของ originator เงินเรียกเก็บจาก 

ลกูหนีจะย้ายออกจากบญัชีธนาคารของ originator เข้าไปในบญัชีของ SPV เป็นประจํา 

  (2) ฝรังเศส แก้ไข commingling risk โดย servicer จะเปิดบญัชีในชือของ SPV และ 

ดําเนินการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีภายใต้สญัญาการให้บริการเรียกเก็บหนี โดย servicer ต้องสง่เงิน 

ทีเรียกเก็บได้เข้าบญัชีของ SPV อยา่งสมําเสมอ  ทงันี เพือให้มนัใจวา่ SPV จะมีสทิธิเหนือบญัชีเรียกเก็บหนี 

ในกรณีที originator ล้มละลาย 

 (3) อิตาลี  ลดความเสียงดงักลา่วโดยใช้บญัชีเรียกเก็บเงินพิเศษ โดย ณ สนิวนั 

ทําการใด ๆ originator จะโอนยอดคงค้างทีเรียกเก็บได้ไปยงับญัชีแยกตา่งหากของ SPV ตามกฎหมายของ 

อิตาลียงัไม่สามารถจดัตงักองทรัสต์สําหรับบญัชีเรียกเก็บเงินได้ 

 โดยสรุปแล้วในประเทศตา่ง ๆ ได้ยอมรับให้ commingling risk เกิดขนึได้ในช่วงเวลา 

สนั ๆ และต้องให้มีการคํานวณระดบั credit enhancement ด้วย 

 

 8. บริุมสทิธิในสนิทรัพย์ (preferential right) 

  ตามมาตรา 21 แหง่ พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นกู้ของ SPV  

มีบริุมสทิธิพิเศษในสนิทรัพย์ที SPV รับโอนมาเหนือกวา่เจ้าหนีของ SPV และในกรณีทีเข้าสูก่ระบวน 

การล้มละลาย ผู้ ถือหุ้นกู้ เหลา่นนัจะเสมือนเป็นเจ้าหนีมีประกนัของ SPV 

  แนวทางทีสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงข้อกําหนดดงักลา่วมีดงันี 

  8.1 บริุมสทิธิพิเศษของผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ได้ให้สทิธิในการเป็นเจ้าของและขายทรัพย์สนิ  

ถ้าเกิดเหตกุารณ์ที SPV ผิดนดัชําระหนีหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้อาจต้องพยายามบงัคบัขายทรัพย์สนิและนําเงินมา 

ชําระหนีของตนมาตรา 21 แหง่ พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ จงึควรแก้ไขให้ชดัเจนวา่เมือ SPV ผิดนดั 

ชําระหนีหุ้นกู้  บคุคลทีมีบริุมสทิธิพิเศษจะมีสทิธิเป็นผู้จดจํานอง จํานํา เชน่ อาจขายทรัพย์สนิซงึอยูภ่ายใต้ 

บงัคบัของบริุมสทิธิดงักลา่วภายหลงัจากการแจ้ง SPV ให้ดําเนินการตามภาระผกูพนัแล้ว 

  8.2 ผู้ เกียวข้องตา่ง ๆ ทีเข้าเป็นเจ้าหนีจะไม่ได้รับบริุมสทิธิพิเศษ ได้แก่ swap  

counterparty originator servicer และ liquidity provider เป็นต้น บคุคลเหลา่นีจงึไม่เตม็ใจทีจะเข้ามา 

เกียวข้องในธุรกรรมด้วยหากจะมีบริุมสทิธิตาํกวา่ผู้ ถือหุ้นกู้  

  อยา่งไรก็ดี ยงัไม่มีเหตผุลทางกฎหมายพืนฐานทีจะแสดงวา่ ทําไมเจ้าหนีตา่ง ๆ  

ควรหรือไม่ควรได้สทิธิเช่นเดียวกนัหรือตา่งกบั SPV แตเ่ป็นเหตผุลในเชิงพาณิชย์มากกวา่ซงึเจ้าหนีตา่ง ๆ  

ยอ่มต้องการมีสทิธิได้รับชําระหนีของตนก่อน  
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 9. การจดจํานองทีดนิใหม่ 

  originator และ SPV ไม่ต้องยืนเอกสารการจดจํานองใหม่ไปยงัสํานกังานทีดนิ 

ซงึทีดนินนัตงัอยูแ่ตส่ามารถยืนเอกสารตอ่สํานกังานกลางของกรมทีดนิได้  อยา่งไรก็ดี สํานกังานกลาง 

ดงักลา่วจะเก็บคา่ธรรมเนียมซงึเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอกสารไปให้สํานกังานสาขาตา่ง ๆ ทีทีดนิตงัอยู ่ 

(คา่จดัสง่ไม่เกิน 30 บาทตอ่ 10-15 หน้า) ในกรณียงัไม่มีความชดัเจนวา่ การยกเว้นคา่ธรรมเนียมจดจํานอง 

ใหม่ตาม พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ได้ครอบคลมุคา่ธรรมเนียมข้างต้นหรือไม ่

  ทีผา่นมาการจดจํานองใหมจ่ะใช้เวลาประมาณ 5-8 วนั จงึจะเสร็จเรียบร้อยและ 

มีผลใช้บงัคบั (รวมระยะเวลาสง่เอกสาร) SPV จงึมีความเสียงเกิดขนึในช่วงระหวา่งทีการจดจํานองใหม ่

ยงัไม่มีผลใช้บงัคบั SPV จะไมส่ามารถถือสทิธิในฐานะผู้ รับจํานองทีจะใช้ยกเป็นข้อตอ่สู้กบับคุคลภายนอก 

ได้  ดงันนั หาก originator ล้มละลายในระหวา่งนนั SPV ก็จะไม่สามารถเป็นผู้ ถือสทิธิในทะเบียนจํานองได้ 

  แนวทางแก้ไข 

  (1) ขอให้กรมทีดนิออกประกาศกําหนดให้วนัทียืนเอกสารขอจดจํานองใหม่ตอ่ 

สํานกังานกลางของกรมทีดนิเป็นวนัทีมีผลใช้บงัคบัในการเปลียนแปลงทะเบียนจํานองทีดนิ หรือ 

  (2) ให้ SPV ชําระเงินเมือมีการเปลียนแปลงทะเบียนจํานองแล้ว แตจ่ะทําให้ 

ความสมบรูณ์ของการขายลกูหนีถกูเลือนเวลาออกไป  

 

 10. อตัราดอกเบีย 

  มาตรา 18 แหง่ พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ได้แก้ปัญหาให้ SPV ซงึไม่ใช่สถาบนั 

การเงินยงัสามารถเรียกเก็บดอกเบียได้เกิน 15%  อยา่งไรก็ดี ในกรณีทีอตัราดอกเบียตามสญัญาถกูกําหนด 

เป็นอตัราลอยตวั เช่น MLR และหาก originator ถกูทางการสงัให้หยดุดําเนินกิจการ SPV ก็จะไม่สามารถใช้ 

อตัราดอกเบียอ้างอิงของ originator สําหรับการคํานวณดอกเบียของลกูหนีทีรับโอนได้ 

  แนวทางแก้ไข 

  ควรแก้ไขเพิมเตมิมาตรา 18 วา่ ถ้าวิธีการคาํนวณดอกเบียลอยตวันนัไม่สามารถ 

ใช้ปฏิบตัไิด้ตอ่ไป ก็อาจให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือผู้แทนผู้ ถือหลกัทรัพย์ของ SPV เป็นผู้ เลือกอตัราอืน 

ทีเหมาะสมแทน 

 

 11. การเก็บรักษาเอกสาร 

  ในกรณีทีมีการเปลียนตวั servicer อาจเนืองจาก servicer เดมิล้มละลาย servicer 

ใหม่อาจไม่สามารถจดัการเรียกเก็บหนีได้อยา่งเหมาะสม เนืองจากเอกสารตา่ง ๆ เกียวกบัสนิทรัพย์ยงัอยูก่บั 

ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิของ servicer เดมิ หรืออาจอยูก่บัเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์  ทงันี SPV อาจต้องใช้ 

เวลาระยะหนงึในการพิสจูน์ความเป็นเจ้าของ และเรียกเอกสารดงักลา่วกลบัคืนมา 
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  ในประเดน็นี สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือจงึมกัต้องการให้มีการทําสําเนา 

ข้อมลูเกียวกบักองสนิทรัพย์และเก็บไว้ทีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยสมําเสมอ เช่น เดือนละครัง ซงึจะทําให้มีภาระ 

มากขนึ 

  แนวทางแก้ไข 

  (1) ควรให้สญัญาการเรียกเก็บหนีระหวา่ง servicer  และ SPV มีการกําหนดเงือนไข 

ดงันี 

   - กําหนดให้เอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ทีทํา securitization จะตกเป็นของ SPV 

   - ให้ servicer ตกลงทีจะถือเอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ไว้ในฐานะตวัแทนของ  

SPV และไม่ให้ถือเป็นการโอนเอกสารแตอ่ยา่งใด 

   - ให้ servicer กระทําการใด ๆ ทีจําเป็นทงัหมดทีทําให้เห็นวา่ SPV มีสทิธิ 

ในเอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ทีทํา securitization 

  (2) สญัญาควรกําหนดแนวทางดําเนินการในกรณีที servicer เดมิถกูปิดกิจการ และ 

แตง่ตงั servicerใหม ่

  (3) หน่วยงานทางการควรเข้าใจและให้ความสําคญั รวมทงัเร่งรัดกระบวนการคืน 

เอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ให้ SPV ได้อยา่งรวดเร็ว 

  (4) แก้ไข พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ดงันี 

   - ให้กําหนดให้สทิธิแก่ SPV หรือตวัแทนในการเข้าไปแสดงหลกัฐานความเป็น 

เจ้าของ 

   - กําหนดโทษตอ่บคุคลทีกีดกนั SPV หรือตวัแทนในการเรียกคืนเอกสาร 

  แนวทางของประเทศอืน  มีแนวทางแก้ไขปัญหาข้างต้นโดยให้ servicing  

agreement กําหนดรายละเอียด 

  (1) servicer ตกลงถือเอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ทีทํา securitization แยกออกจาก 

เอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ที servicer เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

  (2) servicer ตกลงถือเอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์ไว้ในกองทรัสต์เพือ SPV และจะไม ่

ถือเป็นการโอนเอกสาร 

  (3) SPV มีสทิธิขอให้ servicer สง่เอกสารเกียวกบัสนิทรัพย์มาให้ SPV หรือตวัแทน 

ของ SPV ณ เวลาใดก็ได้ 

  ในกรณีฝรังเศสและเบลเยียมจะมีผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิรับผิดชอบในการจดัเก็บ 

เอกสารตา่ง ๆ ตามกฎหมาย แม้วา่ในทางปฏิบตัมิกัเก็บไว้ที originator หากของไทยจะใช้แนวทางนี 

ก็อาจใช้กลไกเดียวกบักองทนุรวมซงึทําในลกัษณะนีอยูแ่ล้ว 
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 ข. ประเดน็ด้านภาษี  (โดย Freshfields / Pricewaterhouse Coopers) 

 1. ภาษีเงินได้นิติบคุคล (CIT) 

 1.1 บททวัไป 

 ในการพิจารณาระบบภาษีในธุรกรรม securitization จะมีหลกัการดงันี 

 (1) ต้นทนุด้านภาษีของผู้ ทําธุรกรรม ไมม่ากกวา่กรณีทีไม่ได้ทํา  

securitization  ทงันี ไม่จําเป็นต้องมีการยกเว้นภาษีให้เป็นพเิศษ แตใ่ห้จดัโครงสร้างของ SPV ให้ไม่มี 

กําไรทางภาษี (tax neutral)  

 (2) เพือให้ SPV ได้รับประโยชน์จากการได้รับ rating สงูเนืองจาก 

มีการแยกสนิทรัพย์ออกมาอยา่งเดด็ขาดจาก originator SPV จะต้องสามารถดํารงอยูอ่ยา่งเป็นอิสระ 

จาก originator โดย SPV ไม่ควรมีภาระภาษีอนัทําให้ประสบภาวะล้มละลายหากไม่สามารถ 

จ่ายชําระหนีได้ 

 ดงันนั ปัจจยัสําคญัทีต้องพิจารณาคือ 

 (ก) กําไรครังเดียวกนัไม่ควรเสียภาษี 2 ครัง  ทงันี ปัญหาทีเกิดขนึ 

ในปัจจบุนัคือ SPV มีภาระภาษี CIT จากกําไร และเมือโอนกําไรกลบัให้ originator แล้ว originator  

ก็จะต้องมีภาระภาษี CIT จากกําไรดงักลา่วอีก 

 (ข) SPV ไม่ควรถกูบงัคบัให้เสียภาษี  เนืองจากการที SPV เสียภาษีจาก 

รายได้ทียงัไม่ได้รับเป็นเงินสด อาจทําให้ไม่มีเงินพอทีจะเสียภาษีได้ 

 (ค) ไม่มีการ mismatch ใด ๆ ระหวา่งรายรับและรายจ่ายของ SPV 

ไม่วา่จะเป็นเรืองเวลา หรือรายได้ทีต้องเสียภาษีแตต้่องนํามาจ่ายภาระคา่ใช้จา่ยทีไม่สามารถหกั 

ลดหยอ่นภาษี เช่น ในกรณีที SPV มีรายได้คา่เช่าตามสญัญาเช่าซือ ซงึต้องเสียภาษี CIT แตต้่อง 

ชําระเงินต้นซงึไม่สามารถหกัเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษีได้จะทําให้เป็นภาระตอ่ SPV 

 ทางแก้ไขทีดีทีสดุคือ กําหนดให้ SPV เป็นองค์กรทีได้รับยกเว้นภาษี 

ตามแนวทางของประเทศฝรังเศส โดยแนวทางดงักลา่วจะให้เก็บภาษีจากรายได้ทีเกิดขนึตอ่ไปนี 

 (1) เก็บภาษีจากกําไรทีสง่กลบัให้ originator ได้แก่ รายรับจาก 

ผลประโยชน์ทีเหลือของ SPV ทีโอนคืน originator  

 (2) ผลประโยชน์ทีเหลือที originator ได้รับโดยต้องรับรู้ตามวิธี mark to 

market และกําไรหรือขาดทนุทีเกิดขนึในแตล่ะปีเทียบกบัต้นทนุการได้มาซงึผลประโยชน์ทีเหลือดงักลา่ว 

จะต้องนํามาเสียภาษี CIT ด้วย 

 (3) รายได้ของผู้ลงทนุจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ของ SPV 

 ทงันี หากการยกเว้นภาษีตามแนวทางดงักลา่วไม่สามารถทําได้  

ทางแก้ไขอืนคือ อนญุาตให้ SPV คํานวณภาษี CIT ตามเกณฑ์เงินสด โดยไม่คํานงึวา่ originator  

ใช้เกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้างหรือไม่ 
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 1.2 ภาษีในแตล่ะขนัตอนของธุรกรรม 

 หากพิจารณานยัของภาษีในธรุกรรมในรูปแบบเดียวกบัหวัข้อบญัชี  

จะพบวา่มีปัญหาหลายประการ  ทงันี กรมสรรพากรได้มีวิธีการคดิภาษีตามแตล่ะขนัตอนของธุรกรรม 

ดงันี 

. 1.2.1 ณ จดุโอนสนิทรัพย์ 

 (1) ภาษีในด้าน originator  

 scenario 1 : กรมสรรพากรอาจพิจารณาการบนัทกึบญัชี 

ทีวา่รายได้จากการขาย port เงินกู้ ให้รวมถึงเงินสดทีได้มา มลูคา่ของดอกเบียเงินกู้  (I/O strip) และ 

ผลประโยชน์ทีเหลือ (residual interest หรือ RI) ถ้าเป็นดงันีแล้ว originater จะมีกําไรจากการขาย 

(capital gain) ทีต้องเสียภาษี CIT ในกรณีดงักลา่ว ดอกเบียและผลประโยชน์ทีเหลืออาจถกูถือเป็น 

สนิทรัพย์เพือการลงทนุและถกูตดัออกจากบญัชีเมือเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย  อยา่งไรก็ตาม 

ภายใต้กฎหมายภาษีปัจจบุนั กรมสรรพากรไม่ควรปรับแนวคดิด้านมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้  

โดยเฉพาะอยา่งยิงเมือมลูคา่ดงักลา่วมีความไม่แน่นอน 

scenario 2 : กรมสรรพากรอาจมองวา่ รายได้จากการขายเป็น 

เพียงการรับเงินสดเทา่นนั ผลประโยชน์ทีเหลืออืนๆ เป็นเพียงข้อผกูพนัทางกฎหมายซงึมีความไม่แน่นอน 

สงูโดยขนึกบั performance ในการชําระหนีของสนิทรัพย์นนั  ดงันนั originator อาจต้องพิสจูน์วา่การรับ 

เงินสดนนัเป็นไปตามราคาตลาดของ port เงินกู้หรือไม่  เนืองจากกรมสรรพากรจะใช้มาตรา 65 ทวิ (4)  

มาประเมินภาษี CIT ใหม ่ถ้าเห็นวา่ สนิทรัพย์ทีโอนไปมีคา่ตอบแทนน้อยกวา่ราคาตลาดของสนิทรัพย์ 

นนั 

ถ้า originator ให้เงินทนุแก่ SPV โดยผา่นการถือ  

subordinated loan กรมสรรพากรอาจตีความวา่เป็นการขายถ้าใช้แนวทางตาม scenario 1 แตจ่ะ 

ตีความวา่เป็นการกู้ ยืมถ้าใช้แนวทางตาม scenario 2 

ภายใต้มาตรา 65 ได้คํานวณรายได้และคา่ใช้จ่ายตามเกณฑ์ 

คงค้าง นนัหมายถึง จะมีการรับรู้รายได้หรือคา่ใช้จ่ายในการคํานวณภาษี CIT เมือถึงงวดรับเงินหรือ

ชําระเงิน originator จะต้องทําให้กรมสรรพากรเชือวา่ รายได้ในรูปดอกเบียจาก subordinated loan 

และผลประโยชน์ทีเหลือจาก SPV นีจะได้รับเมือสนิสดุโครงการ กรมสรรพากรควรยอมรับวา่ รายได้จาก 

I/O หรือผลประโยชน์ทีเหลือควรรับรู้เป็นรายได้ทีต้องเสียภาษีในรอบบญัชีเมือถึงงวดการชําระ และใน

กรณีทีรายได้นนัมีจํานวนไม่แน่นอน ก็ให้รับรู้รายได้เมือได้รับเงินมาจริง 

นอกจากนี มลูคา่ของดอกเบยี (I/O) และผลประโยชน์ทีเหลือ  

(RI) ทีบนัทกึในบญัชีจะได้มาจากการคํานวณวิธี discounted cash flow และจะปรับมลูคา่ไปถ้า 
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สมมตฐิานทีใช้คํานวณมลูคา่ I/O และ RI เปลียนแปลงไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ และ 

สถานการณ์ของสนิทรัพย์  ทงันี การเปลียนแปลงในมลูคา่ประเมินดงักลา่วไม่ควรต้องถือเป็นรายได้ 

หรือคา่ใช้จ่ายในการคํานวณภาษี แตค่วรใช้มลูคา่ทีเกิดขนึจริงมาคํานวณภาษี 

     (2) ภาษีในด้าน SPV  

      SPV จะต้องบนัทกึสนิทรัพย์ทีโอนมาในราคาทีได้มา สว่นต้นทนุ 

การโอนอืนจะบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดทีเกิดขนึ สําหรับการที SPV จ่าย I/O หรือ RI ให้ originator  

จะถือเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษีหรือไม่นนั จะขนึกบัวา่ผลประโยชน์เหลา่นนัได้มีการจดัโครงสร้างเป็นอยา่งไร 

1.2.2 ณ จดุการเรียกเก็บหนี 

 (1) ภาษีในด้าน originator  

originator ต้องรับรู้รายได้จากการให้บริการเรียกเก็บหนีให้  

SPV ซงึต้องมีภาระภาษีมลูคา่เพิม (VAT) จากรายได้ดงักลา่ว คา่ใช้จ่ายทีเกิดขนึจากการตดัจําหน่าย

การให้บริการเรียกเก็บหนี (servicing asset) ซงึถือเป็นสนิทรัพย์ประเภทหนงึทีต้องรอตดัจําหน่ายไป 

ทกุงวดบญัชีและจะไม่สามารถนํามาหกัเป็นคา่ใช้จ่ายในทางภาษีได้ จะมีเพียงคา่ใช้จ่ายทีเกิดขนึในการ 

ให้บริการเรียกเก็บหนีตามสญัญาในงวดนนัๆ เทา่นนัทีสามารถนํามาหกัเป็นคา่ใช้จา่ยในทางภาษีได้ 

     (2) ภาษีในด้าน SPV 

      รายได้ดอกเบียของ SPV ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) 

3.3% และ SPV ควรเลือกจ่ายภาษี SBT ตามเกณฑ์เงินสด เพือเลียงความไม่สอดคล้องกนัในเรืองเวลา 

คา่บริการเรียกเก็บหนีทีจ่ายให้ originator จะสามารถนํามาคํานวณเป็นคา่ใช้จ่ายในทางภาษีของ SPV 

ได้ 

1.2.3 ข้อกําหนดเรืองการด้อยคา่และการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ 

กรณี originator ทีไม่ใช่สถาบนัการเงินและสินทรัพย์เป็นเงินให้กู้ ยืม  

originator จะไม่สามารถได้รับการลดหยอ่นภาษีจากการตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูของสนิทรัพย์ หุ้นกู้

ด้อยสทิธิ หรือ I/O หรือ RI ตามมาตรา 65 ทวิ (1) ของประมวลรัษฎากร และถ้า SPV ไม่ใช่สถาบนั

การเงิน SPV ก็จะไม่ได้รับลดหยอ่นภาษีจากการตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูเช่นกนั 

1.2.4 ณ จดุสนิสดุโครงการ 

(1) ภาษีในด้าน originator  

scenario 1  ภาษีจากกําไร/ขาดทนุทีเกิดขนึจาก I/O และ RI  

เป็นอยา่งไร จะขนึกบัโครงสร้างของสทิธิเหลา่นนัเป็นอยา่งไร ถ้าหาก I/O และ RI มีโครงสร้างเป็น 

ตราสารหนีแล้ว originator ก็จะมีภาระภาษี SBT ถ้ามีกําไรเกิดขนึจากตราสารเหลา่นี (มาตรา 91/5) 
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scenario 2 จํานวน I/O หรือ RI ที originator ได้รับจะถกูถือ 

เป็นรายได้ทางภาษีและจะมีภาระภาษี SBT ในสว่น provision ใดๆ ทีทําระหวา่งโครงการ 

securitization จะไมใ่ช่คา่ใช้จา่ยในทางภาษี  ดงันนั ถ้ามีการกลบัรายงานบญัชีสําหรับ provision  

ดงักลา่วก็จะไมถื่อเป็นรายได้ทีต้องเสยีภาษีด้วย 

     (2) ภาษีในด้าน SPV 

      ก่อนที SPV จะมีการชําระบญัชีเลกิกิจการ SPV จะต้องชําระ

ภาษีทงัหมดตอ่กรมสรรพากรและสง่คืนเงินทีเหลือ (หลงัจากจ่าย I/O และ RI ให้แก่ originator )ให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นของ SPV 

1.2.5 การสง่กําไรกลบัคืน  (Profit extraction) 

ประเดน็ในการโอนกําไรกลบัคนื originator ขนึกบัโครงสร้างของ 

ธุรกรรม  ดงันี  

(1) ถ้า originator สามารถถือหุ้นใน SPV และไม่สนใจทีจะมีสทิธิ 

ออกเสียงใน SPV (เพือไม่ต้องมีการทํางบการเงินรวม) แล้ว การคืนผลกําไรให้ originator ในรูปเงิน 

ปันผลก็จะไม่ต้องมีภาระภาษีด้วย 

 (2) originator รับโอนผลประโยชน์กลบัคืนโดยผ่าน subordinated 

loan ซงึจะจ่ายผลตอบแทนผนัแปรไปตามกําไรที SPV ได้รับ หรือถ้าราคาที SPV ซือสนิทรัพย์ถกูปรับตาม

กําไรของ SPV แล้ว ก็จะเป็นเรืองทีน่าเป็นหว่งหากกําไรในครังเดียวกนัต้องเสียภาษี 2 ครัง  เนืองจากการที 

SPV จ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบียให้ originator ในอตัราสงู อาจมีประเดน็พิจารณาวา่ ถ้าดอกเบียรับ 

ดงักลา่วขนึกบักําไรของ SPV แตก่ลบัมิได้สง่ดอกเบียนนัให้ originator ในชว่งเวลาเดียวกนั กรมสรรพากร

อาจจะประเมินรายได้ดอกเบียตามราคาตลาดเพือเสียภาษีมากขนึตามมาตรา 65 ทวิ (4) แม้วา่ originator 

จะมีเหตผุลอนัสมควรทีจะเลียงการประเมินใหมด่งักลา่วก็ตาม 

 1.3 การแก้ไขปัญหาภาษี CIT  มีแนวทางทีเป็นไปได้ ดงันี 

  1.3.1 การยกเว้นภาษี CIT ให้ SPV  

(1) แนวทางของตา่งประเทศ 

ฝรังเศส ตวักลางในการทํา securitization ของฝรังเศส เรียกวา่  

fonds communs de creances ( FCC) โดยเป็นนิตบิคุคลทีได้รับการยกเว้นภาษี CIT แตผู่้ ถือหน่วยของ 

FCC ดงักลา่วจะเป็นผู้ มีภาระภาษีจากกําไรของ FCC เมือมีการสง่กําไรไปให้ผู้ ถือหน่วย รวมทงั capital gain 

ทีผู้ ถือหน่วยได้รับก็จะต้องเสียภาษี  นอกจากนี ผลประโยชน์สว่นทีเหลือของ originator ต้องเสียภาษีแบบ 

mark to market ในแตล่ะปี สําหรับในปีแรกทีมีการโอนสนิทรัพย์ originator หรือผู้ ถือผลประโยชน์ทีเหลือ

จะต้องเสียภาษีจากสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสรายได้ในอนาคต และราคาโอนสนิทรัพย์  

ดงันนั จงึเป็นไปไม่ได้ที originator จะเลือนการเสียภาษีไปในอนาคตโดยการเก็บกําไรไว้ที FCC โดยไม่

สง่กลบั 
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    สหรัฐอเมริกา ใช้รูปแบบ grantor trust ซงึเป็นนิตบิคุคลอิสระ 

ทีไม่ต้องเสียภาษี ในกรณีนีผู้ ถือผลประโยชน์ใน grantor trust จะเป็นผู้ เสียภาษีจากกําไรของ grantor trust  

แตก็่ยงัมีข้อจํากดัในการจดัเก็บภาษีจากกําไรสําหรับ trust ประเภทนี โดยเฉพาะอยา่งยิงเมือผลประโยชน์ 

จากหลกัทรัพย์ที trust ออกนนัมีหลายประเภท (เช่น ในรูป senior / subordinated หรือผลประโยชน์ทีรับมา 

ในช่วงระยะเวลาตา่งกนั) 

    องักฤษ สเปน อิตาลี และฮอ่งกง SPV จะมีภาระภาษี CIT แตถ้่า  

SPV ได้รับยกเว้นภาษี CIT จะเก็บภาษีจากรายได้ของ SPV จากผู้ลงทนุหรือ originator แทน 

   (2) แนวทางของไทย 

    โครงสร้างภาษีทีเป็นไปได้ทีจะนํามาปรับใช้กบัไทย คือ โครงสร้าง 

ภาษีของประเทศฝรังเศสทีให้ยกเว้นภาษีแก่ SPV และจดัเก็บภาษีจากผู้ ถือหน่วยของ SPV แทน ซงึจะไม ่

ทําให้รัฐสญูเสียรายได้จากภาษีดงักลา่ว  อยา่งไรก็ดี อาจมีแนวคดิวา่ การคํานวณผลประโยชน์ทีเหลือตามวิธี  

mark to market อาจไม่เหมาะสมกบัระบบภาษีของไทยซงึไม่คุ้นเคยกบัวิธีการคํานวณภาษีดงักลา่ว  ทงันี  

หากไม่ใช้วิธี mark to market จะมีข้อเสียคือ ทําให้ SPV เก็บกําไรไว้ไม่สง่กลบั originator เพือชะลอการเสีย 

ภาษีจากกําไรดงักลา่วไปในอนาคต ซงึจะทําให้กรมสรรพากรสญูเสียรายได้จากภาษีในปัจจบุนั แตจ่ะได้รับ 

ภาษีทงัหมดจากผู้ รับผลประโยชน์ของ SPV เมือสนิสดุโครงการ 

   ในการแก้ไขระบบภาษี CIT ในธุรกรรม จะต้องมีการแก้ไขประกาศที

เกียวข้องดงันี 

 (ก) ให้ยกเว้นภาษี CIT แก่ SPV โดยออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไข 

มาตรา 3(1) ของประมวลรัษฎากร  

 (ข) เก็บภาษีจากผู้ ถือหุ้นของ SPV (กรณี SPV เป็นบริษัท) เมือมี 

การจ่ายเงินปันผล โดยออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขมาตรา 65 ทวิ(10) ของประมวลรัษฎากร โดยกําหนดให้ 

การยกเว้นภาษีจากเงินปันผลไม่ให้ใช้กบักรณีทีบริษัททีตงัขนึเพือทํา securitization ภายใต้ พ.ร.ก. นิติ

บคุคล 

เฉพาะกิจฯ เป็นผู้จ่ายเงินปันผลนนั 

 (ค) เก็บภาษีจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของ SPV (กรณีที SPV เป็น 

กองทนุรวม) โดยแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฉบบัที 263 โดยกําหนดให้การยกเว้นภาษีตามมาตรา 3 ของ 

พระราชกฤษฎีกาไม่ให้ใช้กบักรณีทีเป็นการสง่กําไรจากกองทนุรวมทีตงัขนึเพือวตัถปุระสงค์ในการทํา  

securitization ภายใต้ พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ 

 (ง) ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นใน SPV เป็นบคุคลตา่งชาต ิอาจมีความ 

เป็นไปได้ทีกรมสรรพากรจะสญูเสียรายได้จากภาษีทีเก็บจากบคุคลตา่งชาต ิ เนืองจากการเก็บภาษีถกูจํากดั 

จํานวนภายใต้อนสุญัญาภาษีซ้อน  ทงันี อาจกําหนดแนวทางแก้ไขโดยไม่ยกเว้นภาษีให้แก่ SPV ทีมีบคุคล 

ตา่งชาตถืิอหุ้นอยูไ่ม่วา่ทงัหมดหรือบางสว่น  อยา่งไรก็ดี SPV อาจจําเป็นต้องให้บคุคลตา่งชาตเิป็นเจ้าของ  
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จดัตงั SPV แบบ 2 tier strecture คือ ให้มีบริษัทโฮลดงิไทยเป็นผู้ ถือหุ้นของ SPV และให้บริษัทตา่งชาต ิ

ถือหุ้นในบริษัทโฮลดงิไทยอีกชนัหนงึ โครงสร้างในลกัษณะนีจะทําให้สามารถเก็บภาษีจากเงินปันผลทีจ่ายให้ 

บริษัทโฮลดงิไทยได้ทงัหมด 

  1.3.2 การเก็บภาษีตามเกณฑ์เงินสด 

   ในประเทศองักฤษถือวา่ SPV เป็น passive investment company  

ซงึไม่ได้มีกิจกรรมการทําธุรกิจซือขายใดๆ SPV จะเสียภาษีตามเกณฑ์คงค้างเฉพาะกรณีทีทรัพย์สนิ 

อยูใ่นรูปลกูหนีเงินกู้ เทา่นนั สว่นในฮ่องกงและสเปนจะเสียภาษีตามเกณฑ์เงินสด 

   สําหรับประเทศไทยหากอนญุาตให้ SPV เสียภาษีตามเกณฑ์เงินสด  

จะต้องแก้ไขคําสงักรมสรรพากรที ท.ป. 1/2528 ภายใต้มาตรา 65 ของประมวลรัษฎากร โดยให้อธิบดีเป็น 

ผู้ให้ความเห็นชอบได้ 

1.3.3 การหยดุรับรู้รายได้และการตงัสํารองคา่เผือหนีสงสยัจะสญู 

ถ้ากรมสรรพากรเห็นด้วยวา่ SPV เป็นเพียง agent ของ originator แล้ว  

ก็ควรคดิภาษีของ SPV ตามเกณฑ์เดียวกบั originator  ดงันนั หาก SPV ถกูตงัขนึโดย originator ทีเป็น

สถาบนัการเงิน SPV ก็ควรใช้เกณฑ์การหยดุรับรู้รายได้เช่นเดียวกบัสถาบนัการเงิน ซงึต้องแก้คําสงั 

กรมสรรพากรที ท.ป. และควรให้ SPV นําคา่เผือหนีสงสยัจะสญูหกัเป็นคา่ใช้จ่ายในทางภาษีได้ ซงึต้อง 

แก้ไขมาตรา 65 ตรี(1) แหง่ประมวลรัษฎากร ในกรณีนีใช้กบั SPV ทีเป็นของสถาบนัการเงิน และ SPV  

ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ ธปท.ด้วย 

อยา่งไรก็ดี แนวทางการให้ SPV หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เดียวกบั 

สถาบนัการเงินอาจใช้ไม่ได้กบักรณีการทํา securitization พวกลกูหนีการค้า 

1.3.4 การคดิภาษีตามงบการเงินรวมของ originator และ SPV  

แนวทางนีให้ originator เป็นผู้ รับภาระภาษีของ SPV แตมี่ประเดน็วา่ถ้า  

originaor ล้มละลายก็ไม่ควรมีผลกระทบให้ SPV ต้องกลบัมาเป็นผู้ เสียภาษี  ทงันี แนวทางดงักลา่วเสมือน

วา่ เป็นการคดิภาษีจากงบการเงินรวมของ originator และ SPV ในกรณีที SPV ขาดทนุก็จะนําขาดทนุนนั 

ไปหกักลบกบักําไรทีเกิดขนึในปีตอ่มา (carry forward)  อยา่งไรก็ดี เป็นการยากทีจะทําให้กรมสรรพากร 

ยินยอมให้คดิภาษีจากงบการเงินรวมซงึจะต้องแก้ไขประมวลรัษฎากร  นอกจากนี แนวทางดงักลา่วยงัไม่เป็น 

ทีปฏิบตักินัในสากล 

 1.4 การเสียภาษีซําซ้อนจากกําไรครังเดียวกนั 

  กรมสรรพากรควรประกาศการยืนยนัวา่ จํานวนทีมีลกัษณะเป็นผลประโยชน์และ

ได้จ่ายจาก SPV ไปให้เจ้าหนีทีเกียวข้องจะถือวา่ได้จา่ยในอตัราตลาด โดยผู้ รับผลประโยชน์ดงักลา่วจะถือ

เป็นรายรับทีต้องเสียภาษี ไมว่า่รายได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามกําไรหรือเงินสดรับก็ตาม และ SPV ก็ควรมีสทิธิ

หกัลดหยอ่นภาษีจากจํานวนผลประโยชน์ทีโอนไปทงัจํานวนได้ ประเดน็นีคล้ายคลงึกบัข้อ 1.2.5 การสง่กําไร

กลบัคืน 
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 2. ภาษีมลูคา่เพิม (VAT) 

 2.1 SPV ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ภาษี VAT  

แม้วา่กรมสรรพากรจะยกเว้นภาษี VAT ในการโอนสนิทรัพย์ภายใต้ธุรกรรม  

securitization แตไ่ม่ได้ยกเว้นภาษี VAT จากคา่บริการเรียกเก็บหนี  ดงันนั ภาษี VAT ดงักลา่วจงึเป็นต้นทนุ

ทีเพิมขนึของ SPV หาก SPV ไม่สามารถขอคืนภาษี VAT ทีได้จ่ายไปนนัคืนได้  เนืองจาก SPV มิได้เป็น 

ผู้ประกอบการในลกัษณะทีเป็น supplier ทีจดทะเบียนภายใต้ภาษี VAT  ทงันี แม้ในทางปฏิบตั ิ

กรมสรรพากรอาจยอมรับการจดทะเบียนภายใต้ภาษี VAT ของ SPV แตไ่ม่ได้หมายความวา่ กรมสรรพากร

จะให้สทิธิ SPV เทา่เทียมกบัผู้ประกอบการอืนทีจดทะเบียนภายใต้ภาษี VAT จงึอาจมีปัญหาเมือ SPV  

ไปขอคนืภาษี VAT จากกรมสรรพากร 

ทางแก้ปัญหา คือ กรมสรรพากรควรให้สทิธิ SPV วา่เป็นผู้ประกอบการที 

จดทะเบียนภายใต้ภาษี VAT หรือให้ไม่มีภาษี VAT เลย โดยหากยอมให้ไม่มีภาษี VAT เลยจะต้องแก้ไข

มาตรา 81 ของประมวลรัษฎากร 

 2.2 ภาษี VAT จากคา่บริการเรียกเก็บหนี 

  แนะนําวา่ หากเป็นไปได้ SPV ควรได้รับยกเว้น VAT ในคา่บริการเรียกเก็บหนี  

ในกรณีที orginator เป็นตวัแทนเรียกเก็บหนี (servicer) การจ่ายคา่บริการเรียกเก็บหนีอาจใช้รูปแบบอืนของ

การโอนผลประโยชน์กลบัจงึไมก่ระทบมาก แตถ้่า servicer เป็นบคุคลอืนซงึไม่มีสว่นได้เสียใดใน SPV อาจ

คดิคา่บริการเรียกเก็บหนีสงู ซงึทําให้ SPV ต้องมีภาระภาษี VAT ซงึเป็นต้นทนุทีเพิมขนึ 

  ตวัอยา่งของตา่งประเทศ 

- สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง ไมมี่ภาษี VAT ในคา่บริการเรียกเก็บหนี (เนืองจาก 

ประเทศเหลา่นีไม่มีภาษี VAT อยูแ่ล้ว)  

- ฝรังเศส ไม่มีภาษี VAT ในคา่บริการเรียกเก็บหนีของ SPV  

- สเปน องักฤษ มีภาษี VAT ในคา่บริการเรียกเก็บหนี 

- อิตาลี ยกเว้นภาษี VAT ในคา่บริการเรียกเก็บหนี ถ้ามีคณุสมบตัติามที 

กําหนด 

หากพจิารณาให้ยกเว้นภาษี VAT จากคา่บริการข้างต้นนี จะต้องออกพระราช 

กฤษฎีกา โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 8(1)(น) ของประมวลรัษฎากร 

 2.3 เงือนไขการยกเว้นภาษี VAT ในการโอนลกูหนี 

  ควรกําหนดเงือนไขการยกเว้นภาษี VAT ไว้กว้างๆ วา่ ต้องเป็นการเปลียนตวั 

เจ้าหนี รวมถึงการเปลียนตวัเจ้าของกรรมสทิธิในสนิทรัพย์ทีเกียวเนืองกบัลกูหนีทีโอน (underlying assets  

เช่น รถยนต์)  นอกจากนี หากเป็นการแปลงหนีใหม่ของสญัญาเช่าซือจะมีคา่อากรแสตมป์ในการทําสญัญา 

ใหม่ในอตัรา 0.1%  ทงันี พระราชกฤษฎีกาที 335 ได้ยกเว้นอากรแสตมป์ซงึไม่ได้ครอบคลมุถึงการโอน 
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ระหวา่ง SPV และผู้ เช่าซืออืนทีเป็นบคุคลธรรมดา สว่น พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ ก็ไม่ได้ยกเว้น 

คา่ธรรมเนียมการโอน underlying asset  (ยกเว้นเพียงคา่ธรรมเนียมการโอนหลกัประกนัของลกูหนี)   

อยา่งไรก็ดี เพือไม่ต้องแก้ไข พ.ร.ก.นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ และพระราชกฤษฎีกาควรขอให้กระทรวงคมนาคม 

ยกเว้นคา่ธรรมเนียมในการโอนรถยนต์ด้วย 

 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) 

 ตามพระราชกฤษฎีกาที 334 มีข้อกําหนดยกเว้นภาษี SBT ทีเกิดจากการโอนลกูหนี 

แตย่งัไม่มีความชดัเจนวา่ ข้อยกเว้นนีได้รวมถึงกําไรจากการซือลกูหนีมาในราคาตําหรือไม่ แตจ่ากการหารือ 

กบักรมสรรพากรพบวา่ การซือลกูหนีจะไมมี่ภาษี SBT แตจ่ะมีเพียงภาษี CIT เทา่นนั สําหรับในกรณีทีมี 

การโอนกําไรกลบัไปให้ originator ในรูปของการจ่ายดอกเบียของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ originator จะมีภาระภาษี  

SBT แตจ่ะได้รับยกเว้นถ้า originator ถือหุ้นใน SPV ตงัแต ่25% ขนึไป ซงึอาจไม่สะดวกในทางปฏิบตันิกั   

ทงันี หากกรมสรรพากรจะยกเว้นภาษี SBT จากรายได้ดอกเบียของ originator จะต้องออกพระราชกฤษฎีกา 

ภายใต้มาตรา 91/3 แหง่ประมวลรัษฎากร 

 4. ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย 

 4.1 ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายในลกูหนี 

  ภาระภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายทีเกิดขนึจากการจ่ายเงินของลกูหนีให้แก่ SPV ยงั 

ไม่มีความชดัเจน โดยเฉพาะในกรณีที originator ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หกั ณ ทีจา่ย (ได้แก่ บริษัทลีสซงิ 

ทีมีคณุสมบตัติามทีกําหนด หน่วยงานราชการ บริษัททีได้รับสทิธิประโยชน์จาก BOI) หาก originator  

ดงักลา่วโอนลกูหนีให้แก่ SPV ทีไม่มีสทิธิประโยชน์ในการรับยกเว้นภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย เมือลกูหนี 

จ่ายเงิน SPV ก็อาจมีภาระภาษีดงักลา่วเพิมขนึมา 

  แม้กรมสรรพากรจะเคยออกกฎทีให้ลกูหนีไม่ต้องเรียกเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ที

จ่าย ในการจ่ายชําระหนีให้แก่ผู้ รับโอนหนีทงัๆ ทีผู้ รับโอนหนีนนัมิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายก็ตาม  

ในกรณี securitization ควรออกเป็นประกาศเพือให้เกิดความชดัเจนหากเกิดกรณีดงักลา่วขนึ 

 4.2 ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายในตราสารหนี 

  ผู้ลงทนุตา่งชาตต้ิองการได้รับดอกเบียในตราสารหนีโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 

หกั ณ ทีจ่าย หากผู้ลงทนุต้องเสียภาษีดงักลา่ว SPV จะต้องจ่ายดอกเบียให้ในอตัราทีสงูเพือให้ผลสทุธิของ

ดอกเบียรับหลงัหกัภาษีมีจํานวนเทา่กบัผลตอบแทนทีผู้ลงทนุต้องการ การจ่ายอตัราดอกเบียเพิมขนึนีจงึเป็น

ต้นทนุสว่นเพิมของ SPV  ทงันี ในตา่งประเทศหลายแหง่ซงึรวมถึงองักฤษและฝรังเศส ได้ยกเว้นภาษี 

เงินได้หกั ณ ทีจ่ายของผู้ลงทนุตา่งชาตไิว้ด้วย 

  จากกฎเกณฑ์ในอดีต (ที กค.0802/14866 ลงวนัที 14 ตลุาคม 2531) กําหนดวา่ 

การจ่ายเงินภายใต้การทําสญัญา Swap อตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียนให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

หกั ณ ทีจ่าย โดยถือวา่ไมใ่ช่ดอกเบียเงินกู้ตามมาตรา 40(4) แหง่ประมวลรัษฎากร  ดงันนั ผู้ออกตราสารหนี 
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จงึได้พยายามลดภาระภาษีดงักลา่วโดยการไปกู้ เงินในแหลง่สกลุเงินทีมีดอกเบียตํา เช่น ในญีปุ่ น (เงินเยน) 

และทําการ swap อตัราแลกเปลียนเป็นสกลุเงินทีจะจ่ายดอกเบีย ซงึจะทําให้ภาระภาษีดงักลา่วลดลงตาม

ปริมาณดอกเบียตําด้วย 

  ในปัจจบุนัได้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์ (ที กค.0802/4441 ลงวนัที 20 มีนาคม 2539) 

โดยได้กําหนดวา่ การทีบคุคลอืนได้ทําการ swap อตัราดอกเบียให้แก่ผู้กู้จะถือเสมือนบคุคลนนัเป็นเจ้าหนี

เงินกู้  ซงึจะต้องเสียภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายจากอตัราดอกเบียนนั  นอกจากนี กรมสรรพากรได้ออกกฎเกณฑ์

เพิมเตมิ (ที กค.0811/10872 ลงวนัที 17 กรกฎาคม 2541) กําหนดวา่ ในกรณีทีผู้ให้บริการ swap นนัเป็นคน

ละนิตบิคุคลกบัเจ้าหนี ถ้าการ swap นนัไม่มีความเกียวข้องกบัสญัญากู้แล้ว การจ่ายเงนิภายใต้สญัญา 

swap ก็จะถือเป็นดอกเบียทีต้องเสียภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายด้วย 

  ทงันี ในปัจจบุนักรมสรรพากรยงัไม่มีนโยบายทีจะยกเว้นภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย

ให้แก่ SPV แตอ่ยา่งใด 

 

 5. รายละเอียดเกียวกบัการจดัการลกูหนี 

 5.1 หน้าทีในการเก็บภาษี VAT  

  ถ้า originator ยงัคงทําหน้าทีเป็น sevicer originator ก็จะมีหน้าทีในการเก็บ

ภาษี VAT จากลกูหนีและนําสง่ให้กรมสรรพากร  อยา่งไรก็ดี ควรให้ SPV สามารถออกใบกํากบัภาษี VAT 

และเก็บภาษี VAT ได้ถ้า originator ไม่ใช ่servicer อีกตอ่ไป 

 5.2 หน้าทีในการออกใบกํากบัภาษี VAT  

  กรมสรรพากรมีข้อกําหนดวา่ ผู้โอน เช่น originator มีหน้าทีออกใบกํากบัภาษี 

VAT  เนืองจาก originator ยงัคงมีหน้าทีดําเนินการตามสญัญากบัลกูหนี (มาตรา 86 แหง่ประมวลรัษฎากร) 

นนัคือ originator ควรได้สทิธิในการหกักลบภาษี VAT ซือ และ VAT ขาย 

  แนะนําวา่ควรมีประกาศระบชุดัเจนวา่ ภายหลงัการโอนสทิธิเรียกร้อง originator 

ยงัคงมีหน้าทีออกใบกํากบัภาษี VAT ตอ่ไป 

 5.3 หน้าทีในการออกใบเสร็จรับเงิน 

  มาตรา 105 แหง่ประมวลรัษฎากรกําหนดวา่ ผู้ขายซงึเป็นเจ้าของทรัพย์สนิตาม

สญัญาเช่าซือหรือผู้ ทีรับชําระเงิน ต้องเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ ซือหรือผู้ เช่าซือ  ทงันี แม้วา่หนงัสือ 

กรมสรรพากรที กค. 0802/พ.1562 ลงวนัที 29 มกราคม 2539 และที กค.0811/พ.8119 ลงวนัที  

24 มิถนุายน 2540 ได้กําหนดวา่ ผู้ รับโอนไมมี่หน้าทีในการออกใบเสร็จรับเงินตามทีระบใุนมาตรา 105  

ถ้าผู้ รับโอนได้แตง่ตงั originator เป็น servicer  ดงันนั ควรออกเป็นประกาศให้ชดัเจน  นอกจากนี  

หาก originator ไม่ใช่เป็น servicer อีกตอ่ไป ก็ควรกําหนดวา่ SPV มีหน้าทีออกใบเสร็จรับเงิน 
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 5.4 คา่ลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาสําหรับดอกเบียเงินกู้  

  มีประเดน็วา่ ลกูหนีเงินกู้ ซือบ้านจากสถาบนัการเงินจะได้รับคา่ลดหยอ่นภาษีเงิน

ได้บคุคลธรรมดาจากดอกเบียเงินกู้ ซือบ้าน ซงึหากโอนลกูหนีดงักลา่วให้แก่ SPV ซงึไม่ใช่สถาบนัการเงิน  

ลกูหนีดงักลา่วจะไม่ได้รับสทิธิในการลดหยอ่นภาษี  ทงันี จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที 28 ลงวนัที  

12 มิถนุายน 2529 กําหนดให้ลกูหนีทีถกูโอนไปโดยการแปลงหนีใหม่เป็นครังแรกจะได้รับสทิธิลดหยอ่นภาษี

เงินได้บคุคลธรรมดา  อยา่งไรก็ดี โดยปกตแิล้วในกรณีการทํา securitization ไม่ได้ต้องใช้วิธีการแปลงหนี 

ใหม่ตามมาตรา 349 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ แตเ่ป็นเพียงการโอนสทิธิเรียกร้องและสญัญา

เงินกู้ เดมิยงัคงกําหนดสทิธิและหน้าทีของคูส่ญัญาตา่งๆ จงึพิจารณาวา่ ลกูหนีเงินกู้ ทีถกูโอนไปก็ยงัคงได้รับ

สทิธิในการลดหยอ่นภาษีเงินได้จากดอกเบียเงนิกู้อยู ่

 

 6. ประเดน็ทีอาจเป็นช่องทางในการเลียงภาษี 

  6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) พระราชกฤษฎีกาได้ยกเว้นภาษี SBT ดงัตอ่ไปนี 

(1) ยกเว้นให้ SPV สําหรับเงินได้จากการรับโอนทรัพย์สนิจากกิจการ (เช่น  

orginator ตาม พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ และการโอนทรัพย์สนิจาก SPV ไปยงักิจการ และสําหรับ 

การประกอบธุรกิจของ SPV ซงึรับโอนสนิทรัพย์จากกิจการทีได้รับยกเว้นภาษี SBT  

(2) ยกเว้นให้กิจการ (เช่น originator ตาม พ.ร.ก. นิตบิคุคลเฉพาะกิจฯ สําหรับ 

การโอนทรัพย์สนิไปให้ SPV และการโอนกลบัคืนกิจการ 

  การยกเว้นข้างต้นกําหนดเฉพาะการโอนไป SPV และโอนกลบัให้ originator  

ซงึไม่ได้ครอบคลมุการโอนระหวา่ง SPV กบับคุคลที 3 จงึมีประเดน็การเลียงภาษี SBT โดยใช้วธีิการโอน 

สนิทรัพย์ให้แก่ SPV หรือจาก SPV โอนให้แก่บคุคลอืน 

  การทําธุรกรรม securitization ตา่งกบัการขายขาดคือ originator ยงัคงถือ 

สทิธิในกําไรสว่นใหญ่ของ SPV ซงึจะทําให้ได้รับยกเว้นภาษี SBT และถ้า originator หยดุถือสทิธิในกําไร 

ของ SPV แล้ว originator อาจถกูเรียกเก็บภาษีทีเคยได้รับยกเว้นไปหาก ก.ล.ต.พบวา่ เป็นการทํา  

securitization โดยไม่สจุริต ในกรณีนีจงึเป็นเรืองทีน่าเป็นห่วงหาก originator เป็นสถาบนัการเงินและ 

ต้องดํารงการเป็นผู้ ถือหุ้นใน SPV ตอ่ไป ซงึอาจขดัตอ่ข้อห้ามของทางการทีไม่ให้สถาบนัการเงินถือหุ้น 

ใน SPV 

 6.2 ภาษีมลูคา่เพิม (VAT) 

  จากการวิเคราะห์ไม่ควรมีภาษี VAT จากการขายสนิทรัพย์ทางการเงินแตอ่ยา่งใด  

เนืองจากภาษี VAT ได้ถกูเก็บจากผู้บริโภคคนสดุท้าย หากมีการคดิภาษี VAT ในการโอนลกูหนีก็จะทําให้

เกิดภาระภาษี VAT ซําซ้อนขนึ 
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 6.3 อากรแสตมป์ 

  ประเดน็การใช้การยกเว้นอากรแสตมป์เป็นชอ่งทางการเลียงภาษีโดยไม่สจุริต  

มีแนวพิจารณาเช่นเดียวกบักรณีภาษี SBT สําหรับกฎเกณฑ์ของตา่งประเทศพบวา่ ในประเทศองักฤษไม่มี

การยกเว้นอากรแสตมป์ แตก็่มีเครืองมือหลายอยา่งทีใช้เลียงไม่ให้มีการจดัทําเอกสารทีจะต้องมีภาระ 

อากรแสตมป์ ในประเทศฝรังเศสและฮ่องกง ไม่มีการยกเว้นอากรแสตมป์ในการโอนลกูหนี แตไ่ด้ยกเว้น 

เฉพาะทีเกียวเนืองกบัการจดจํานองทีดนิใหม่ทีทําเนืองจากธุรกรรม securitization  

 

 7. ข้อเสนอแนะเกียวกบัเกณฑ์การขายขาด (true sale) ในทางภาษี 

 ระบบภาษีในประเทศไทยจะพิจารณาตามรูปแบบของธุรกรรม ในประเทศฝรังเศส 

กรมสรรพากรจะไม่ให้ originator รับรู้ขาดทนุจากการขายลกูหนีให้แก่ SPV ถ้าราคาขายถกูลดลงมา 

เพือการทํา credit echancement หรือ overcollateralization ให้แก่ SPV และ originator ยงัคงเป็นผู้ รับ 

ผลประโยชน์ทีเหลือใน SPV แนวทางนีควรพิจารณาใช้กบัไทยด้วย สําหรับในสหรัฐอเมริกาได้มีการวเิคราะห์ 

การโอนสนิทรัพย์ในธุรกรรม securitization แยกประเภทสําหรับการขายและการให้กู้ ในทางภาษี แตก็่พบวา่ 

ยงัมีความไม่ชดัเจนอยูบ่อ่ยครัง 

 การพิจารณาวา่การโอนสนิทรัพย์เป็นการขายหรือไม่นนั จะมีแนวการพิจารณา ดงันี 

(1) ในการโอนสนิทรัพย์ ผู้ ซือได้รับรู้ผลประโยชน์จากการเพิมคา่ของสนิทรัพย์หรือไม ่

(2) ผู้ รับโอนมีหน้าทีเรียกเก็บเงินจากบญัชีลกูหนีและรับภาระคา่ใช้จ่ายจากการ 
เรียกเก็บเงินหรือไม ่

(3) มีสญัญาใดๆ ทีกําหนดให้ผู้ โอนดําเนินการใดๆ ตอ่ผู้ รับโอน ซงึอาจเกิดขนึจากการ 

ทีผู้ โอนกระทําการเป็นตวัแทนเรียกเก็บหนีให้แก่ผู้ รับโอนหรือไม ่

(4) ผู้ รับโอนมีหน้าทีรับผิดตอ่สนิทรัพย์ทงัหมดทีรับโอน รวมทงัการใช้ประโยชน์ 

การขายหรือการชําระภาษีหรือไม ่

(5) ในกรณีทีผู้ รับโอนเป็นบริษัทยอ่ยของผู้ โอน จะพิจารณาวา่ ผู้ รับโอนนนั  

มีพนกังานทํางานได้อยา่งอิสระแยกจากผู้ โอนหรือไม่ รวมทงัพิจารณาวิธีจดัหาเงินทนุของผู้ รับโอนเพือซือ 

ลกูหนีจากผู้ โอนวา่เป็นอยา่งไร 

(6) ลกูค้าของผู้ โอนได้รับการบอกกลา่วการโอนหรือไม ่

(7) ผู้ รับโอนยงัคงมีสทิธิในการตรวจสอบข้อมลูและทะเบียนของผู้ โอน ณ เวลาใดๆ  

หรือไม ่

(8) ผู้ โอนเป็นผู้ เรียกเก็บเงินจากลกูหนีหรือไม่ ถ้าใช ่ผู้ รับโอนสามารถตรวจสอบ 

การปฏิบตังิานของผู้ โอนหรือไม ่

 ในประเทศไทยจะต้องตีความให้ชดัเจนวา่เป็นการขายในทางภาษีหรือไม่  ทงันี 

ปัญหาภาษีจะเกิดขนึจากการตีความวา่เป็นการขาย แทนทีจะเป็นการกู้ ยืมแบบมีประกนั 
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 จากประเดน็คําถามทีวา่ การปฏิบตัเิกียวกบัการขายในทางภาษีควรใช้แนวทาง

เดียวกบัทางบญัชีหรือไม ่ ทงันี หากกรมสรรพากรใช้แนวตคีวามตามแบบบญัชีจะทําให้เกิดความสบัสน   

เนืองจากในทางบญัชีจะพิจารณาเนือหาของการโอนสนิทรัพย์ซงึจะตีความกนัเป็นรายกรณี ยกตวัอยา่งเช่น 

โครงสร้างการทําธุรกรรมซงึโอนสนิทรัพย์โดยได้รับชําระคา่สนิทรัพย์เป็นเงินสดและเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ  

จะถือเป็นการขายในทางกฎหมาย แตใ่นทางบญัชีจะตีความวา่ การรับชําระด้วยหุ้นกู้ ด้อยสทิธิจะถือวา่ 

สว่นนนัเป็นการกู้ ยืมแบบมีประกนั ในกรณีนี หากกรมสรรพากรใช้แนวทางตามแบบบญัชี โดยไม่มี 

การกําหนดกรอบโดยเฉพาะเพือใช้ภายใน ก็จะเกิดความขดัแย้งระหวา่งแนวปฏิบตัใินทางบญัชี และ 

ข้อกําหนดในมาตรา 39 แหง่ประมวลรัษฎากรทีกําหนดนิยามของรายได้พงึประเมินให้รวมถึงทรัพย์สนิ 

หรือผลประโยชน์ใดๆ ทีได้รับแน่นอนเป็นเป็นตวัเงิน  ดงันนั ในช่วงแรกๆ ของการพฒันาธรุกรรม  

กรมสรรพากรควรจะพจิารณาการตีความตามกฎหมาย โดยอาจพิจารณาปรับใช้แนวทางปฏิบตัภิายใน 

โดยเฉพาะสําหรับธุรกรรมนี 
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 ค. ประเดน็ด้านบัญชี (โดย PricewaterhouseCoopers) 

  

 1. แนะนํามาตรฐานบญัชีสําหรับประเทศไทย 

 มาตรฐานบญัชีไทยไม่ได้รวมแนวทางบญัชีสําหรับการโอนสนิทรัพย์ภายใต้ 

ธุรกรรม securitization  อยา่งไรก็ดี ปัจจบุนัสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

(ICAAT) อยูร่ะหวา่งการร่างมาตรฐานบญัชีใหม่ทีครอบคลมุบญัชีสําหรับการโอนและการให้บริการ 

ทีเกียวข้องกบัสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน 

  แตเ่ดมิ ICAAT มีความเห็นทีจะปรับใช้มาตรฐานบญัชี FAS No.125  เนืองจาก 

มาตรฐานดงักลา่วมีรายละเอียดของธุรกรรมมากกวา่เมือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน IAS No.39 มาตรฐาน 

บญัชีทงัสองแบบนีได้ประยกุต์ใช้แนวความคดิในเรืองการรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงิน โดยอ้างอิงองค์ประกอบ 

ทางการเงินตามราคาตลาดทียตุธิรรม ในกรณีทีไม่สามารถหาราคาตลาดทียตุธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

ได้ มาตรฐานบญัชีทงัสองแบบได้แนะนําให้รับรู้มลูคา่ของสนิทรพย์ัทางการเงินดงักลา่วเป็นศนูย์ 

  อยา่งไรก็ดี จากการพิจารณาเห็นวา่ การใช้ FAS No.125 อาจทําให้เกิดปัญหา 

ในทางปฏิบตั ิดงันี 

 1. รายละเอียดใน FAS No.125 ได้อ้างอิงสภาพแวดล้อมทางกฎหมายใน 

สหรัฐอเมริกา ซงึแตกตา่งจากสภาพแวดล้อมของกฎหมายไทยคอ่นข้างมาก 

 2. ในกรณีที originator เป็นผู้ ทํา credit enhancement โดยการเข้ามาซือหุ้นกู้  

ด้อยสทิธิของ SPV โครงสร้างดงักลา่วจะถือเป็นการกู้ ยืมแบบมีประกนั โดยพจิารณาได้จากเกณฑ์ตอ่ไปนี 

 - การให้คา่ตอบแทนแก่ originator ในรูปของการให้เป็นผู้ ถือหุ้นกู้  

ด้อยสทิธิจะถือเป็นสว่นได้เสียในผลประโยชน์ (beneficial interest)  ดงันนั ผลตอบแทนในหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

ก็ยงัต้องขนึอยูก่บัผลการดําเนินงานของสนิทรัพย์ที SPV รับโอนอยูด่ี 

 - ตาม FAS No.125 พิจารณาการจดัโครงสร้างในลกัษณะนีวา่ สนิทรัพย์ 

ทีโอนไปแล้วยงัไม่ได้แยกเดด็ขาดจาก originator และเจ้าหนีของ originator ในกรณีล้มละลาย 

  ข้อจํากดัตามโครงสร้างนีอาจไม่สามารถใช้ประยกุต์ได้กบัสภาพแวดล้อมไทย 

เนืองจากของไทยจะต้องเป็นไปตามการตีความของ พ.ร.บ.ล้มละลายในการกําหนดวา่ สนิทรัพย์ทงัหมด 

หรือบางสว่นได้หลดุพ้นจาก originator ในกรณีล้มละลายหรือไม ่ในทางตรงข้ามมาตรฐาน IAS No.39  

กําหนดวา่ originator ควรหยดุรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินเมือ originator สญูเสียอํานาจการควบคมุในสทิธิ 

ตามสญัญาทีทําให้เกิดสนิทรัพย์ทางการเงิน 

 IAS No.39 กําหนดนิยามการควบคมุเหนือสนิทรัพย์วา่ เป็นความสามารถ 

ในการให้ได้มาซงึผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ในอนาคตทีได้จากสนิทรัพย์  เนืองจาก IAS No.39  

มีพืนฐานจากแนวความคดิเกียวกบัองค์ประกอบทางการเงินซงึสนบัสนนุความคดิวา่ สนิทรัพย์ทางการเงิน 
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สามารถแยกสว่นกนัได้  ดงันนั จงึตีความวา่ การจ่ายผลตอบแทนให้ originator ในรูปของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

จะถือเป็นการกู้ ยืมแตส่ว่นทีจ่ายเป็นเงินสดจะถือเป็นการขาย 

 จากการทีมาตรฐานบญัชีไทยปัจจบุนัใช้แนวทางเดียวกบัมาตรฐาน 

ของ IAS   ดงันนั จงึเห็นวา่ ICAAT อาจจะทบทวนร่างมาตรฐานบญัชีเกียวกบัสนิทรัพย์ทางการเงินและ 

หนีสนิทางการเงินตามแนวของ IAS No.39 ซงึควรครอบคลมุการปฏิบตัใินทางบญัชีสําหรับสนิทรัพย์ 

ทางการเงินอืนด้วย เช่น เครืองมือป้องกนัความเสียง (hedging instrument)  

 

 2. แนวความคดิของ FAS No.125 (บญัชีการขาย/การกู้ ยืม) 

  หลกัการของ FAS No.125 จะเน้นเรืองการควบคมุเหนือสนิทรัพย์ทางการเงิน  

ถ้าผู้ โอนไมมี่การควบคมุเหนือสนิทรัพย์ดงักลา่วก็จะถือเป็นการขาย ซงึได้รับผลตอบแทนกลบัมาโดยไม่ใช ่

อยูใ่นรูปของสว่นได้เสียในผลประโยชน์ (beneficial interest) ของสนิทรัพย์ทีโอนไป  ทงันี FAS No.125  

กําหนดนิยามของ beneficial interest วา่ สว่นได้เสียในผลประโยชน์ทีได้รับ ซงึจะไมใ่ช่เป็นสนิทรัพย์บริการ 

แตเ่ป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน 

  ตวัอยา่งเทคนิคการประเมินได้รวมถึง วิธีคดิ มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสรายได้ 

ในอนาคตทีประมาณการไว้ โดยคํานวณในอตัราคดิลด (discount rate) ซงึสมัพนัธ์กบัความเสียงทีเกียวข้อง  

วิธี option-pricing models, matrix pricing, option adjusted spread models และการวิเคราะห์ปัจจยั 

พืนฐาน  ทงันี เทคนิคเหลา่นีจะต้องรวมสมมตฐิานทีผู้ มีสว่นร่วมในตลาดใช้ในการประเมินมลูคา่ รายได้ 

และคา่ใช้จ่ายในอนาคต อตัราดอกเบีย การผดินดัชําระหนี การจ่ายคืนเงินกู้  และความผนัผวนของตวัแปร 

ตา่งๆ  

  ในกรณีทีธุรกรรมเป็นไปตามนิยามการขายแล้ว ผู้ โอนจะต้องบนัทกึบญัชี ดงันี 

  - หยดุรับรู้รายได้จากสนิทรัพย์ทีขายทงัหมด 

 - รับรู้สนิทรัพย์ทงัหมดทีได้มาและหนีสนิทีเกิดขนึจากการขาย 

 - วดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีได้มาและหนีสนิทีเกิดขนึจากการขาย 

รับรู้กําไรหรือขาดทนุจากการขาย 

 สว่นผู้ รับโอนจะต้องรับรู้สนิทรัพย์ทงัหมดทีได้มา และหนีสนิใด ๆ ทีเกิดขนึ โดยใช้ 

มลูคา่ยตุธิรรมเป็นเกณฑ์ 

 ในกรณีทีการโอนนนัไม่ถือเป็นการขายในทางบญัชี ผู้ โอนและผู้ รับโอนต้องบนัทกึ 

บญัชีเป็นการกู้ ยืมแบบมีประกนั 
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 3. ประเดน็บญัชีด้านอืนๆ  

  ประเดน็ทางบญัชีอืนทีเกียวข้องในธุรกรรมในเรืองของการทําให้ originator 

สามารถตดัสนิทรัพย์ทีโอนออกจากบญัชีของตนได้คือ แม้ในทางบญัชีจะตีความเป็นการขายได้ แตถ้่า SPV 

ยงัต้องถกูนําเข้ามาจดัทํางบการเงินรวมกบั originator ในกรณีนี ก็เสมือนวา่มิได้ตดัสนิทรัพย์ทีโอนออกจาก

บญัชีของ originator อยูด่ี 

  ในสหรัฐอเมริกามีแนวปฏิบตัใินทางบญัชีทีรองรับกรณีนี โดย SPV จะไม่ถกู

นําเข้ามาไว้ในงบการเงินรวมกบั originator แม้วา่ originator หรือกลุม่ของ originator จะเป็นเจ้าของ SPV 

ทงั 100% ก็ตาม  ทงันี จะต้องเป็นไปตามหลกัการในเรือง ดงันี 

 - กฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกบัความเป็นเจ้าของ SPV  

 - แนวปฏิบตัใินทางภาษีในเรืองของวิธีการสง่ผลกําไรกลบัคืน 
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 ง. การใช้ Trust ในธุรกรรม securitization 
 

 1. เปรียบเทียบกองทนุรวมกบั trust : การพิจารณาการจดัตงั SPV ในรูปของ 

กองทนุรวม 

  รูปแบบ trust เป็นแนวความคดิทีถกูพฒันาขนึทีประเทศองักฤษ ทรัพย์สนิ 

ทีถกูโอนไปหรือโดยบคุคลใด ๆ หรือบริษัทจะไม่ใช่เป็นการถือหรือโอนเพือประโยชน์ในการเป็นเจ้าของ 

ของบคุคลข้างต้น แตเ่ป็นการถือตามรูปแบบ trust  ดงันนั เจ้าของทรัพย์สนิคือ trustee จะเป็นเจ้าของ 

ในทางกฎหมาย โดยจะเป็นผู้ ถือทรัพย์สนิเพือประโยชน์ของบคุคลที 3 ทีเรียกวา่ beneficiaries สทิธิของ  

beneficiaries คือ สทิธิตามทรัพย์สนิ และไมใ่ช่สทิธิตามสญัญา trustee มีอํานาจทีจะขายทรัพย์สนิ 

ได้ตามกฎเกณฑ์ทีรองรับการจดัตงั trust ความรับผิดของ trustee ถกูจํากดัเพียงทรัพย์สินในกอง trust  

และ trustee จะมีสทิธิทีจะไมต้่องชดใช้คา่เสยีหายในทรัพย์สนิในกอง trust สําหรับความรับผิดใด ๆ ทีเกิดขนึ 

เนืองจากการดําเนินการปกตขิองธุรกิจ โดยปกต ิbeneficiaries ไม่ต้องมีความรับผิดสําหรับการทําสญัญาให้  

trustee เข้ามาดําเนินการ 

  ถ้า trustee ล้มละลายแล้วกองทรัพย์สนิก็ไม่ได้เป็นสว่นสนิทรัพย์ของ trustee 

ทีจะสามารถไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหนีของ trustee ได้ trustee มีหน้าทีดแูลผลประโยชน์ของ beneficiaries 

ซงึมีความเข้มงวดกวา่หน้าทีในการเป็นตวัแทน  อยา่งไรก็ด ีกฎหมายทวัไปซงึบญัญตัแินวทางที trustee  

ต้องทํานนัทําให้เกิดเครืองมือการจดัตงั trust ผนัแปรไปได้หลายแบบ 

  ในประเทศทีใช้ Civil Law หลายแหง่ ได้มีการจดัตงั trust ตามแนวความคดิเรือง  

ตวัแทน รวมทงัสทิธิทีสร้างขนึเพือประโยชน์ของบคุคลที 3 ความแตกตา่งทีสําคญัประการหนงึของกฎหมาย 

ดงักลา่ว คือ สญัญาทีทําโดยตวัแทนจะบงัคบัให้มีความรับผิดตอ่ตวัการ (ผู้ ถือประโยชน์) ในขณะทีสญัญา 

ทีทําโดย trustee มกัจะไมมี่ข้อบงัคบักบัตวัผู้ ก่อตงั trust หรือตวั beneficiaries  นอกจากนี สถานะทีตวัแทน 

ซงึถือทรัพย์สนิเพือตวัการเกิดภาวะล้มละลายก็มกัจะยงัไมมี่ความชดัเจนในการตีความ แม้วา่ในประเทศทีใช้  

Civil Law จะมีกฎเกณฑ์คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทนุซงึเป็นเจ้าของทรัพย์สนิทีตวัแทนเป็นผู้ ถือไว้ให้ 

  ในประเทศทีใช้กฎหมาย Common Law กองทนุรวมซงึใช้รูปแบบ trust ด้วย  

trustee จะเป็นผู้ ถือสทิธิตามกฎหมายในทรัพย์สนิของกอง trust เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

โดยจะแตง่ตงัผู้จดัการกองทนุเพือดแูลการซือขายทรัพย์สนิของกองทนุ สําหรับกองทนุรวมในประเทศไทย 

ก็มีรูปแบบคอ่นข้างเหมือน trust แม้วา่กฎหมายทีรองรับในบางเรืองจะยงัไมไ่ด้รับการพฒันาดีนกั ทรัพย์สนิ 

ของกองทนุรวมจะถกูจดทะเบียนไว้ในชือของกองทนุ  ดงันนั จงึไม่ได้รับผลกระทบจากการล้มละลายของ 

ผู้จดัการกองทนุซงึบริหารทรัพย์สนิแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

  สําหรับประเทศไทยความแตกตา่งระหวา่ง trust และกองทนุรวมจะขนึกบั 

ประกาศ ก.ล.ต. ดงัปรากฏตอ่ไปนี  
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  1.1 เนืองจากกองทนุรวมได้จดัตงัขนึตามกฎหมายเฉพาะ จงึไมมี่ขอบเขตอํานาจ 

เทา่เทียมกบั trust เช่น กองทนุรวมถกูจํากดัการลงทนุในขณะที trust ไมถ่กูจํากดั 

  1.2 โครงสร้างกฎหมายของไทยคอ่นข้างเข้มงวด และมีต้นทนุการจดัการสงู  

เนืองจากต้องจดัให้มีการวา่จ้างผู้จดัการกองทนุและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ 

  1.3 trust สามารถจา่ยคืนเงินให้แก่ beneficiaries ตามเวลาทีกําหนดในสญัญา 

trust สว่นกองทนุรวมจะมีหลกัการในเรืองจํานวน เงินต้น และเงินปันผล ซงึต้องนําไปแจกจ่ายผลกําไร 

ออกไปในกรณีของการทํา securitization ในรูปแบบกองทนุรวม ดอกเบียทีได้รับจากลกูหนีก็จะไปใช้ชําระคืน 

เงินต้นทีผู้ ถือหน่วยได้ลงทนุไว้ 

  1.4 trust จะมีความยืดหยุน่ในการดําเนินการ โดยจะไม่คอ่ยมีข้อจํากดัในการ 

จดัสรรแหลง่รายได้ และมีการสร้างผลตอบแทนได้ในหลาย ๆ รูปแบบ  ทงันี ในสว่นกองทนุรวม เนืองจาก 

ก.ล.ต. ต้องให้ความเห็นชอบแผนการตา่ง ๆ จงึจําเป็นต้องทดสอบแผนการในทางปฏิบตัก่ิอนการจดัตงัวา่  

ความยืดหยุน่นนัเป็นไปได้สําหรับกองทนุรวมในไทยมากน้อยเพียงใด 

  1.5 ปัจจบุนักองทนุรวมไม่ได้รับอนญุาตให้กู้ ยืมหรือก่อหนีสนิทีอาจเกิดขนึ 

ในอนาคต จงึเป็นการยากสําหรับกองทนุรวมทีจะสร้างสภาพคลอ่งอืนใดนอกเหนือจากการทํา  

overcollateralisation  นอกจากนี สถานะการทํา hedging ของกองทนุรวมก็ยงัไม่ชดัเจนทงัหมด 

  ในการนําบญัชีบตัรเครดติมาทํา securitization โดยให้กองทนุรวมเป็น SPV  

อาจต้องพิจารณาหลกัการของ trust ทีมีความยืดหยุน่มาประยกุต์ใช้ กลา่วคือ ในการนําบตัรเครดติมาทํา  

securitization จะมีการโอนบญัชีบตัรเครดติจํานวนมากให้แก่ SPV ซงึจะมีการโอนหมนุเวียนกนัเป็นช่วง 

เวลา เช่น 3 หรือ 5 ปี ในระหวา่งช่วงเวลาทีหมนุเวียนอยูน่นั ผู้ ถือบตัรเครดิตจะใช้เงินลว่งหน้าตามวงเงิน 

ในบตัร  อยา่งไรก็ดี อาจเป็นไปได้ทีผู้ ถือบตัรจ่ายคืนเงินน้อยกวา่จํานวนเงินทีใช้ไป หรือยงัมียอดค้างชําระ 

ในบตัรอยูซ่งึอาจเป็นจํานวนเงินทีมากกวา่จํานวนที SPV รับโอนบญัชีบตัรเครดิตมา จํานวนเงินสว่นเกินนีจะ 

ต้องถกูใช้คืนให้แก่ originator  ดงันนั ดอกเบียของ orignator และ SPV จะผนัแปรไปตลอดเวลาตาม 

ประมาณยอดค้างชําระของบญัชีบตัรเครดติ 

  หลกัการของ trust จะสามารถนํามาใช้ได้ในกรณีนี โดยจะโอนบญัชีบตัรเครดติ 

มาให้แก่ trust และดอกเบียของ originator และ SPV ภายใต้ trust ก็จะผนัผวนไปตามยอดค้างชําระของ 

บญัชี ซงึแตล่ะฝ่ายเป็นผู้ให้สนิเชือ โครงสร้างในลกัษณะเดียวกนันีอาจปรับใช้กบักองทนุรวมเพือให้สามารถ 

นําบตัรเครดติมาทํา securitization ในประเทศไทยได้ 
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 2. การกําหนดหลกัการและการนํา trust มาใช้ในธุรกรรม securitization ในประเทศ

ทีใช้ Civil Law (ปัญหาและแนวทางแก้ไข) 

  ประเทศญีปุ่ นเป็นประเทศเดียวในระบบกฎหมาย Civil Llaw ทีมีกฎหมาย trust  

เป็นการเฉพาะ รูปแบบ trust มิได้ใช้ในการแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะในญีปุ่ น  ทงันี ภายใต้กฎหมาย SPV  

ของญีปุ่ น จะจดัตงั SPV ได้ทงัในรูปแบบบริษัท trust และห้างหุ้นสว่น 

  ในการทํา securitization ในระดบัสากล originator จะโอนสนิทรัพย์ไปยงั trust  

company และจะได้รับดอกเบียจาก  trust ตอบแทนกลบัมา trust company จะขาย senior trust ให้แก่  

SPV อีกราย ซงึจะจดัหาเงินทนุมาซือสนิทรัพย์โดยการออกหุ้นกู้ขายตา่งประเทศ และ trust company  

จะเป็นผู้ ถือ junior trust ไว้เอง  ดงันนั จงึอาจเป็นไปได้ทีจะใช้รูปแบบนีกบักรณี SPV ทีเป็นบริษัท ไม่จําเป็น 

ต้องเป็น trust เทา่นนั 

  สาเหตขุองการนําโครงสร้าง trust มาใช้มี 2 ประการคือ 

  2.1 เพือได้รับยกเว้นภาษี 

  2.2 เพือสร้างความเชือมมนัของผู้ลงทนุซงึมกัต้องการให้ trust company  

เป็นผู้ ถือบญัชีลกูหนีมากกวา่ให้ SPV ทีเป็นบริษัทเป็นผู้ ถือ เนืองจาก SPV ดงักลา่วจะถกู originator ควบคมุ 

ได้อยูด่ี 

  อยา่งไรก็ดี จะต้องมีคา่ใช้จ่ายในการจ้าง trust company เข้ามาทํา  

securitization ซงึแพงกวา่การใช้ SPV ทีเป็นบริษัท  นอกจากนี ในญีปุ่ นก็ยงัมีปัญหาเรือง commingling  

risk อยูแ่ม้จะใช้รูปแบบ trust ก็ตาม 

 

 3. การใช้หลกัการของ trust ในธุรกรรม securitization 

  มีสถานการณ์หลายอยา่งทีสามารถนํารูปแบบ trust มาใช้ในธุรกรรม  

securitization ดงันี 

  3.1 trust สามารถถือทรัพย์สนิและหลกัประกนัเพือประโยชน์ของ beneficiaries  

ทงัปวง 

  ตวัอยา่งที 1 การถือหลกัประกนัไว้เพือเจ้าหนีหุ้นกู้  swap connterparties, 

servicer และ liquidity ptovider)  

  ภายใต้กฎหมายไทยมีแนวความคดิเรือง ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ซงึก็ยงัมีอํานาจ 

หน้าทีจํากดั โดยเป็นเพียงผู้ รับจดจํานองหลกัประกนัตา่ง ๆ  นอกจากนี ยงัไม่มีความชดัเจนวา่ ผู้แทน 

ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถกระทําการในฐานะผู้แทนของผู้ ถือหุ้นกู้ทงัปวงในการประสานงานกบับคุคลอืน เช่น SPV  

และ servicer ได้ 
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  ตวัอยา่งที 2 เงือนไขของ trust ได้กําหนดวา่สิงใด ๆ ทีจําเป็นตอ่การจ่าย 

ชําระหนีสนิจะต้องถกูโอนไปให้ SPV และเมือมีผลประโยชน์คงเหลือก็จะถกูโอนจ่ายคืน originator โดย 

 trust จะไม่มีภาระภาษีใด ๆ 

  3.2 trust ช่วยให้บคุคลหนงึ ๆ ยงัได้รับผลประโยชน์ในทรัพย์สนิทีมิได้อยูใ่นชือ 

ของตนเอง 

  ตวัอยา่งในกรณีนีคือใช้ trust สําหรับบญัชีธนาคารของ originator ซงึมีผลให้  

SPV สามารถเรียกร้องเงินคืนจากบญัชีดงักลา่วแม้ originator จะล้มละลายก็ตาม 
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บทท ี11  กฎระเบียบทางด้านสถาบันการเงนิ 
 

 ประเดน็พิจารณาในด้านกฎระเบียบเกียวกบัการทีสนิทรัพย์ยงัอยูใ่นบญัชี (on balance  

sheet) หรือตดัออกจากบญัชี (off balance sheet) ของ originator เป็นเรืองทีผู้ ทําธุรกรรมให้ความสําคญั  

เนืองจากจะมีผลตอ่กําไรขาดทนุจากการโอนสนิทรัพย์ ธปท. ได้มีกฎระเบียบในเรืองดงักลา่วบงัคบั 

ตอ่ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทนุในประเทศ  ทงันี มีแนวปฏิบตัใินตลาดสหรัฐอเมริกาทีเหมาะสม 

ทีอาจนํามาปรับใช้กบัประเทศไทยในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี 

 

 11.1 นําหนกัความเสียงสําหรับการนําสนิทรัพย์มาทํา Securitization  

  ในสหรัฐอเมริกา การกําหนดการดํารงเงินกองทนุโดยอิงตามนําหนกัความเสียง 

จะมีลกัษณะทีกระทบตอ่การทํา securitization ของสถาบนัการเงินใน 3 ลกัษณะคือ 

  - นําหนกัความเสียงถกูโอนจากเงินกู้ ไปยงัหลกัทรัพย์ทีมีสนิทรัพย์คําประกนั 

(asset-backed securities : ABS) และสนิทรัพย์อืนทีเกียวข้องกบัการทํา securitization ซงึสถาบนัการเงิน 

ได้เป็นผู้ลงทนุ 

  - สถาบนัการเงินผู้ โอนสนิทรัพย์แบบให้สทิธิไลเ่บียถกูกําหนดให้ต้องดํารง 

เงินกองทนุทีสามารถรองรับความเสียงในสนิทรัพย์ทีโอนไปด้วย 

  - ธนาคารพาณิชย์ทีทํา credit enhancement ให้กบั ABS โดยการออก letter of  

credit หรือโดยวิธีอืนใดจะต้องดํารงเงินกองทนุทีสามารถรองรับความเสียงดงักลา่วด้วย 

  เมือวนัที 3 มิถนุายน 2542 Bank for International Settlements (BIS) ได้เผยแพร่ 

ร่างแนวทางการพิจารณาเรืองความเพียงพอของเงินกองทนุเพือใช้แทนกฎเกณฑ์ของ BIS เดมิ  ทงันี 

ข้อเสนอของ BIS ได้กําหนดอตัราการดํารงเงินกองทนุไว้ ซงึจะเกียวข้องกบัความเสียงจากการลงทนุใน  

ABS โดยจะใช้ผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (rating) โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (CRA)  

เป็นตวัช่วยกําหนดนําหนกัความเสียงของการลงทนุใน ABS ดงันี 

  (1) rating AAA หรือ AA-   มีนําหนกัความเสียง 20% 

  (2) rating A+ ถึง A   มีนําหนกัความเสียง 50% 

  (3) rating BBB+ ถึง BBB-  มีนําหนกัความเสียง 100% 

  (4) rating BB+ ถึง BB-  มีนําหนกัความเสียง 150% 

  (5) rating B+ หรือตํากวา่หรือไมมี่ rating จะต้องถกูหกัออกจากสว่นทนุ 
 

11.2 ข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย 

  มีข้อเสนอแนะวา่ ไทยควรใช้ผล rating ของตราสาร securitization เป็นตวักําหนด

นําหนกัความเสียงของการลงทนุใน ABS หรือ MBS ของสถาบนัการเงิน ซงึเป็นไปตามข้อเสนอของ BIS และ 
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มีข้อเสนอแนะสําหรับการขายสนิทรัพย์แบบให้สทิธิหรือไม่ให้สทิธิไลเ่บีย (with or without recourse) ดงันี 

 11.2.1 การลงทนุในตราสาร ABS และ MBS 

 ประเทศไทยอาจใช้แนวปฏิบตัเิช่นเดียวกบัสหรัฐอเมริกาคือ ควรกําหนดวา่  

 - ถ้าตราสาร MBS ได้รับการคําประกนัโดยประเทศ ควรให้มีนําหนกั 

ความเสียงเป็น 0%  

 - ถ้าตราสาร MBS ได้รับการคําประกนัโดยหน่วยงานตลาดรองสนิเชือ 

ทีอยูอ่าศยัของรัฐ เช่น SMC ควรให้มีนําหนกัความเสียง 20%  

 - ถ้าตราสาร MBS ทีไม่ได้รับการคําประกนัโดย SMC ควรให้นําหนกั 

ความเสียง 50%  

 นอกจากนี ธปท. อาจนําข้อเสนอของ BIS มาประยกุต์ใช้ โดยให้นําผล  

rating จาก CRA อยา่งน้อย 2 แหง่ (CRA ไทย และ CRA ตา่งประเทศอยา่งละ 1 แหง่) มาใช้อ้างอิงในการ 

กําหนดนําหนกัความเสียงสําหรับการลงทนุในตราสาร MBS และ ABS ดงันี 

 (1) ได้รับ rating AAA หรือ AA- จาก CRA 2 แหง่ โดย CRA แห่งหนงึต้อง 

เป็นรายใดรายหนงึดงันี คือ S&P หรือ Moody’s หรือ Fitch IBCA หรือ BankWatch หรือ Duff & Phelps  

ตราสารดงักลา่วควรมีนําหนกัความเสียง 20% 

 (2) ได้รับ rating A+ ถึง A- ให้มีนําหนกัความเสียง 50% 

 (3) ได้รับ rating ตํากวา่ A- หรือไม่ได้จดั rating เลย ให้มีนําหนกั 

ความเสียง 100%  

 ทงันี ในกรณีทีผล rating จาก CRA 2 แหง่ มีนําหนกัความเสียงตา่งกนั  

ควรกําหนดให้ใช้นําหนกัความเสียงทีได้จากผล rating ทีตํากวา่ 

 ตวัอยา่งในการคํานวณเงินกองทนุโดยอิงนําหนกัความเสียง 

 - ธนาคารลงทนุใน MBS จะต้องดํารงเงินกองทนุ 8% แตถ้่าให้สนิเชือ 

โดยตรงจะต้องดํารงเงินกองทนุ 4%  

 - ถ้าธนาคารมี port ลงทนุ 80% ใน MBS ทีมีนําหนกัความเสียง 20% 

และลงทนุ 20% ในตราสารอืนทีมีนําหนกัความเสียง 100% ธนาคารจะดํารงเงินกองทนุลดลงจาก 4% เหลือ  

2.88% (0.8x0.2x0.08+0.2x0.08)   

     จากตวัอยา่งข้างต้นอตัราการดํารงเงินกองทนุของสถาบนัการเงินจะขนึกบั 

ลกัษณะความเสียงและผล rating ของตราสาร 

 11.2.2 การขายสนิทรัพย์แบบให้สทิธิหรือไม่ให้สทิธิไลเ่บีย (with หรือ without 

recourse) 

 ธปท. จําเป็นต้องพฒันาเกณฑ์ปฏิบตัสํิาหรับความเพียงพอของเงินกองทนุ

สําหรับการขายลกูหนีหรือสนิทรัพย์แบบให้สทิธิหรือไม่ให้สทิธิไลเ่บีย โดยให้พิจารณาจากความเสียง และ 
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แนวปฏิบตัใินทางบญัชี จงึมีข้อเสนอแนะทีอ้างอิงตามแนวทางบญัชีวา่ 

 - ถ้าไม่มี recourse กลบัมายงัผู้ขาย ก็ไม่ต้องดํารงเงินกองทนุสําหรับ 

สนิทรัพย์ทีขายไป 

 - ถ้ามี recourse กลบัมายงัผู้ขาย ก็จะต้องดํารงเงินกองทนุสําหรับ 

สนิทรัพย์ทีขาย แม้วา่สนิทรัพย์นนัจะถกูตดัออกจากบญัชีของผู้ขายไปแล้ว 

 - ถ้าจํานวน recourse น้อยกวา่หรือสงูกวา่จํานวนเงินกองทนุทีรองรับ 

สนิทรัพย์ก่อนทีจะขายไปแล้ว จํานวนเงินกองทนุทีต้องดํารงไว้ภายหลงัการขายสนิทรัพย์ควรจะถกูจํากดั 

ให้ตํากวา่หรือสงูกวา่ตามจํานวน recourse แล้วแตก่รณี 

 

 11.3 ข้อเสนอแนะอืน   มีข้อเสนอแนะเพิมเตมิ 3 ประการคือ 

 11.3.1 จากข้อกําหนดของ ธปท. ในเรืองทีอนญุาตให้สถาบนัการเงินสามารถ 

ทยอยตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูของหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) นนั ควรให้ใช้ได้กบักรณีสถาบนัการเงิน 

ขายลกูหนีเงินกู้ เพือวตัถปุระสงค์ในการทํา securitization ด้วย เพือเพิมแรงจงูใจในการทําธุรกรรม  ทงันี  

เนืองจากปัจจบุนัหากสถาบนัการเงินขายลกูหนีเงินกู้ออกไป จะต้องตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูทงัจํานวนซงึ

ต้องรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายจํานวนมากในครังเดียว แทนทีจะเก็บลกูหนีเงินกู้ ไว้และทยอยรับรู้คา่ใช้จ่ายไปเรือย ๆ  

11.3.2 หน่วยงานทางการควรพิจารณาออกแนวทางเรืองขีดจํากดัสําหรับความ 

ไม่สอดคล้องในเรืองระยะเวลาของสนิทรัพย์และหนีสนิ ซงึจะสามารถลดความเสียงจากความผนัผวนของ

อตัราดอกเบียได้ ตวัอยา่งเช่น กําหนดให้สถาบนัการเงินต้องจดัหาแหลง่เงินทนุระยะยาวให้มีจํานวนที 

สอดคล้องกบัหนีสนิระยะยาว 

 11.3.3 หน่วยงานกํากบัดแูลควรพฒันาระบบและกระบวนการตรวจสอบ 

สถาบนัการเงินโดยเฉพาะอยา่งยิงในเรืองการให้บริการเรียกเก็บหนี สถาบนัการเงินทีให้บริการดงักลา่วต้อง

มนัใจวา่ นโยบายการดําเนินการและระบบงานของตนจะไมล้่มเหลวอนัทําให้เกิดการผิดนดัชําระหนี  ทงันี 

ธปท. อาจขอแลกเปลียนประสบการณ์กบัหน่วยงานกํากบัดแูลของสหรัฐอเมริกาซงึได้พฒันาระบบและ

กระบวนการตรวจสอบในเรืองดงักลา่วไว้ เช่น มีการกําหนดสาเหตทีุเป็นไปได้ทีทําให้การทําธุรกรรม 

securitization ล้มเหลวและมาตรการทีจะลดผลกระทบจากความล้มเหลวดงักลา่ว การกําหนดแนวทาง 

การลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดจากการทําธุรกรรม การแสดงได้วา่ตวัแทนเรียกเก็บหนีสามารถ 

จดัทํารายงานทีมีคณุภาพทีแสดงถึงผลการดําเนินการเรียกเก็บหนี การผิดนดัชําระหนี การจ่ายคืนเงินต้น

ก่อนกําหนด เป็นต้น 

      นอกจากนี ควรกําหนดให้สถาบนัการเงินแยกบญัชีเรียกเก็บหนีเพือ SPV 

ออกจากบญัชีปกตทีิเป็นของสถาบนัการเงินนนัด้วย เนืองจากหากเกิดกรณีสถาบนัการเงินล้มละลาย เงินใน

บญัชีเรียกเก็บหนีดงักลา่วจะได้รับความคุ้มครองในระดบัหนงึทีจะไม่ถกูนําเข้าไปรวมไว้ในกองทรัพย์สนิ

ล้มละลายของสถาบนัการเงินนนั 
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บทท ี12  บทบาทของภาครัฐและเอกชน 
 

 ในสหรัฐอเมริกาภาครัฐมีบทบาทสําคญัในการพฒันาตลาดรองเงินกู้ ทีอยูอ่าศยั  

โดยการสนบัสนนุให้ก่อตงัหน่วยงานด้านตลาดรองเงินกู้ ทีอยูอ่าศยั และสนบัสนนุบทบาทในตลาดทนุ 

โดยผา่นมาตรการตา่ง ๆ รวมทงัการกําหนดให้ตราสารทีหน่วยงานดงักลา่วเป็นผู้ออกมีนําหนกั 

ความเสียงตํา ประเทศไทยอาจใช้แนวทางในลกัษณะเดียวกบัสหรัฐอเมริกาได้ 

 

 12.1 บทบาทของหนว่ยงานตลาดรองเงินกู้ ทีอยูอ่าศยัในสหรัฐอเมริกา 

  ทีผา่นมารัฐได้สนบัสนนุให้จดัตงัหน่วยงานทีเรียกวา่ Fannie Mae, Freddie  

Mac และ Ginnie Mae เพือให้เป็นศนูย์กลางในการพฒันาและสร้างเสถียรภาพในตลาดรองเงินกู้  

ทีอยูอ่าศยั ปัจจบุนัทงั 3 หน่วยงานข้างต้นได้ซือลกูหนีเงินกู้ ทีอยูอ่าศยัประมาณครึงหนงึของเงินกู้  

ทีอยูอ่าศยัทงัหมด และเป็นหน่วยงานหลกัทีออกตราสาร MBS ในสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมาย 

ในการสร้างเสถียรภาพในตลาด เพิมคณุภาพความน่าเชือถือและสภาพคลอ่งในการลงทนุในเงินกู้  

ทีอยูอ่าศยั 

  หน่วยงานข้างต้นมีการดําเนินงานในลกัษณะไม่หวงัผลกําไร โดยจะสง่ผา่น 

ต้นทนุการจดัหาเงินทีตํากวา่ไปยงัผู้กู้ ซือทีอยูอ่าศยั ในขณะทียงัคงมีกําไรเหลือไปให้ผู้ ถือหุ้นทงัภาครัฐ 

และเอกชน มีการพฒันาตราสารใหม่ ๆ สร้างมาตรฐานการให้สนิเชือและการจดัเก็บเอกสาร กําหนด 

ขนาดเงินกู้สงูสดุ และมลูคา่เงินกู้ตอ่มลูคา่หลกัประกนัทีเหมาะสม การสร้างมาตรฐานตา่ง ๆ เหลา่นี 

เพือเพิมความเชือมนัแก่ผู้ลงทนุในตราสาร MBS 

  ปัจจบุนัตลาดรองเงินกู้ดงักลา่วได้พฒันามาจนถึงยคุทีตราสาร MBS ของเอกชน 

เข้ามามีบทบาทในตลาดมากขนึ เงินกู้ตา่ง ๆ ทีมีรูปแบบทีไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน 

ตลาดรองของรัฐข้างต้น ก็ยงัสามารถนํามาจดัหาเงินทนุในตลาดรองเงินกู้ ทีอยูอ่าศยัในลกัษณะทีเป็น 

ตราสาร MBS ของเอกชนทีผู้ลงทนุสามารถลงทนุได้โดยเปรียบเทียบกบัตราสาร MBS ภาครัฐ   ทงันี  

ภาคเอกชนได้ขยายตลาดไปในพวกเงินกู้ ทีมีความเสียงสงู เงินกู้ ทีจดจํานองอนัดบัสอง เป็นต้น ตราสาร  

MBS ของเอกชนเป็นตวัผลกัดนัให้หน่วยงานตลาดรองของรัฐเพิมประสทิธิภาพในการแขง่ขนัและ 

การบริการ 
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 12.2 บทบาทของภาครัฐในการทํา securitization สนิทรัพย์ทีไม่ใช่เงินกู้ ทีอยูอ่าศยั 

ในสหรัฐอเมริกา 

 ภาครัฐมิได้มีบทบาทหลกัในการพฒันาตลาดตราสาร ABS ทีมีหลกัประกนัเป็น 

สนิทรัพย์อืนทีไม่ใช่เงินกู้ ทีอยูอ่าศยั โดยเป็นผู้ให้การสนบัสนนุอยูห่า่ง ๆ แตใ่ห้ภาคเอกชนเป็นผู้ มี 

บทบาทหลกัในการขยายตลาดตราสาร ABS โดยในช่วงปี ค.ศ. 1990 ตลาดตราสาร ABS ใน 

สหรัฐอเมริกาเริมขยายตวัมากขนึ เริมตงัแตก่ารทีรัฐได้ก่อตงั Resolution Trust Corporation (RTC)  

เพือดําเนินการขายหนีเสียมลูคา่หลายร้อยพนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา RTC ได้ทํา securitization  

โดยการขาย port เงินกู้ของบริษัทเงินทนุทีล้มเหลวในการดําเนินงาน และจดัให้มีการออกตราสาร 

ประเภท commercial MBS เป็นจํานวนมาก ในชว่งระหวา่ง 10 ปีทีผา่นมาได้มีการผลกัดนักฎระเบียบ 

ตา่ง ๆ รองรับการทํา securitization การอนญุาตให้จดัตงั financial asset securitization investment  

trust (FASITs) การพฒันาตราสาร collateralized mertgage obligation (CMOs) ซงึเป็นหลกัทรัพย์ 

ทีมีเงินกู้ จํานองเป็นประกนั โดยมีการออกในหลายประเภทตามความช้าเร็วในการจ่ายคืนดอกเบีย  

การแก้ไขปัญหาภาษีโดยออกกฎเกณฑ์ REMICs ซงึอนญุาตให้ผู้ออกตราสารสามารถออกตราสาร 

ทีรับเฉพาะผลประโยชน์ในกระแสรายได้ทีเหลือจากการจ่ายคืน senior bond โดยยงัสามารถตดัลกูหนี 

ทีขายออกไปจากบญัชีของผู้ขายได้โดยไม่ต้องมีภาระภาษีเพิม และตอ่มาก็ได้มีกฎเกณฑ์ภาษีเพิมเตมิ 

ในปี ค.ศ. 1993 ถือกฎ  FASITs ซงึให้ผู้ออกตราสาร ABS เป็นนิตบิคุคลทีปลอดภาษี และตราสาร ABS  

จะถกูถือเป็นหนีเพือวตัถปุระสงค์ทางภาษี  อยา่งไรก็ดี กฎเกณฑ์ FASITs ในปัจจบุนัก็ยงัคงมีความไม ่

ชดัเจนอยูบ้่าง โดยเฉพาะเมือมีการออกตราสาร ABS ในรูปแบบใหมอื่น ๆ 

 

 12.3 มมุมองในการพฒันาธุรกรรมในประเทศไทย 

  การทําธุรกรรมดงักลา่วในประเทศสมาชิก OECD และตลาดเกิดใหม่ 

มกัจะขนึกบัผลประโยชน์ที originator และผู้ลงทนุจะได้รับ ในขณะทีธนาคารพาณิชย์มีเงินทนุมาก 

และกําไรสงู และตลาดทนุมีการพฒันาอยา่งช้า ๆ การยอมรับในการทําธุรกรรม securitization จะตํา  

  สําหรับในประเทศไทยทีเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั ทําให้สถาบนั 

การเงินไทยอ่อนแอ ก็จะมีเสียงสะท้อนจากตลาดทียอมรับให้มีการทํา securitization ในประเทศไทย  

และเน้นให้หน่วยงานกํากบัดแูลและภาคการเงินพิจารณาวา่ ปัจจยัพืนฐานทีมีอยูใ่นปัจจบุนัควรต้อง 

ปรับปรุงหรือไม ่ทีผา่นมาภาครัฐก็ได้เป็นแนวหน้าในการพฒันากรอบการทํา securitization เพือรองรับ 

เมืออปุสงค์ในตลาดมีมากขนึ 

 




