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บทที 1 บทสรุ ปสําหรั บผู้บริหาร
ระยะเวลาในการศึกษาของโครงการเป็ นช่วงคาบเกียวระหว่างอุปสงค์ในธุรกรรม
securitization ทีค่อนข้ างตกตําในประเทศไทย ส่วนหนึงเป็ นเพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินใน
ปั จจุบนั และส่วนหนึงเป็ นเพราะสภาวะตลาด โดยผู้ออกหลักทรัพย์ สถาบันตัวกลางและผู้ลงทุน ได้ ให้ ความ
สนใจการออกตราสารประเภท asset backed securities หรื อ ABS ในระยะยาวมากกว่า ดังนัน ธุรกรรม
ดังกล่าวจึงมิใช่ธุรกรรมทีมีลําดับความสําคัญในลําดับแรกในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทางการและ
SMC ได้ ผลักดันทีจะเตรี ยมการออกตราสารประเภท mortgage backed securities (MBS) อย่างต่อเนือง
รายงานนีแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ SCIC รับผิดชอบเนือหาหลัก ส่วนข้ อมูลเกียวกับการให้
ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ SMC จะอยูใ่ นส่วนของ Fannie Mae Report ประเด็นทางกฎหมาย ภาษี
และบัญชี จะอยูใ่ นส่วนของ Freshfields Report
ข้ อเสนอแนะในรายงานแบ่งตามส่วนต่าง ๆ ได้ ดงั นี
1. กฎระเบียบเกียวกับการจัดอันดับความน่าเชือถือ การทํา credit enhancement และ
ด้ านผู้ลงทุน
1.1 การจัดอันดับความน่าเชือถือ
ข้ อจํากัดสําหรับประเทศไทยคือ การมีสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (CRA)
ในประเทศเพียงแห่งเดียวคือ บริ ษัท ไทยเรทติงแอนด์อินฟอร์ เมชันเซอร์ วิส จํากัด ซึงยังต้ องใช้ ความพยายาม
ในการสร้ างชือเสียง และราคาของหลักทรัพย์ยงั ไม่สะท้ อนผลการจัดอันดับความน่าเชือถือของ TRIS เท่าใด
นัก ผู้ลงทุนจึงนิยมให้ CRA ต่างประเทศเข้ ามาจัดอันดับความน่าเชือถือตราสารในประเทศมากกว่า
ข้อเสนอแนะ (1) ก.ล.ต. ควรอนุญาตให้ CRA ต่างประเทศเข้ ามาจัดอันดับ
ตราสาร ABS ในประเทศ และควรสนับสนุนให้ CRA ต่างประเทศเข้ ามาจัดตังในประเทศ โดยแก้ ไข
ข้ อกําหนดเรื องทุนการจัดตังและการเป็ นบริ ษัทของคนไทย
1.2 การเพิมความน่าเชือถือของตราสาร (credit enhancement)
ผู้ลงทุนส่วนใหญ่นิยมตราสารทีมีการทํา credit enhancement โดยวิธิการคํา
ประกันโดยรัฐบาลหรื อบริ ษัทรับประกันทางการเงิน (financial guarantor) ทีได้ รับ rating ในอันดับ AAA ซึง
การคําประกันโดยบริ ษัทรับประกันทางการเงินดังกล่าวจะช่วยให้ ตราสาร ABS ของไทยได้ รับอันดับความ
น่าเชือถือเป็ น AAA ด้ วย แม้ วา่ อันดับความน่าเชือถือของประเทศยังเป็ นเพียง non-investment grade
ข้อเสนอแนะ (2) กระทรวงพาณิชย์ควรออกประกาศตีความให้ ชดั เจนว่า บริษัท
รับประกันทางการเงินไม่เข้ าข่ายเป็ นการประกอบธุรกิจประกันภัย และให้ บริ ษัทต่างประเทศเข้ ามาคําประกัน
ตราสาร ABS และ MBS ของไทยได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจัดตังบริ ษัทในประเทศ
ข้อเสนอแนะ (3) โดยทีบริ ษัทรับประกันทางการเงินในต่างประเทศมีนโยบายว่า
จะสามารถให้ การคําประกันได้ เพียงตราสารทีมีอนั ดับความน่าเชือถือเป็ น investment grade (BBB หรื อสูง
กว่า) มาก่อนทีจะเข้ าคําประกัน ดังนัน ADB จึงควรคําประกันตราสาร ABS ของไทยบางส่วนด้ วย เพือให้
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สาร ABS นันได้ รับอันดับความน่าเชือถือของตราสารเป็ น AAA ได้
1.3 กฎระเบียบเกียวกับผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนไทยสนใจในตราสาร ABS ของไทย แต่เนืองจากกฎเกณฑ์ในบางกรณีไม่
ชัดเจนหรื อไม่เอือต่อการลงทุน จึงทําให้ ลดความสนใจในการลงทุนลงไป
ข้อเสนอแนะ (4) กระทรวงการคลังควรออกกฎสําหรับการลงทุนของกองทุน
สํารองเลียงชีพให้ ลงทุนในตราสารทีมีการจัดอันดับความน่าเชือถือ และหน่วยงานทางการควรทบทวนและ
ระบุให้ ชดั เจนว่าผู้ลงทุนประเภทต่าง ๆ สามารถลงทุนในตราสาร ABS หรื อ MBS ได้ หรื อไม่ อย่างไร
ข้อเสนอแนะ (5) ตราสาร MBS และ ABS ควรเป็ นตราสารทีมีการจัด rating
จาก CRA อย่างน้ อย 2 แห่ง
1.4 การให้ ความรู้แก่ผ้ ลู งทุน
ผู้ลงทุนไทยยังจําเป็ นต้ องได้ รับการอบรมเกียวกับธุรกรรม securitization เพือ
เตรี ยมการรับความเสียงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ (6) ทางการควรจัดสัมมนาให้ ความรู้แก่ผ้ ลู งทุน หรื อมีการอภิปราย
เป็ นกลุม่ เพือแลกเปลียนความคิดเห็น ซึงอาจดําเนินการโดยศูนย์ซือขายตราสารหนีไทย SMC หรื อองค์กรที
เกียวข้ อง เป็ นต้ น ทังนี เพือช่วยเพิมความเข้ าใจของผู้ลงทุนสําหรับการลงทุนในตราสาร ABS และ MBS
2. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย (SMC) และตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
SMC มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย ดังนี
2.1 ประสานงานกับผู้ให้ สนิ เชือทีอยูอ่ าศัย
SMC เป็ นตัวกลางในตลาดสินเชือทีอยูอ่ าศัย โดยการซือสินเชือและจัดรวมกลุม่
สินเชือให้ มีรูปแบบทีง่ายต่อการทํา securitization SMC จึงเป็ นผู้ช่วยเพิมสภาพคล่องและการจัดหาเงินทุน
ของสถาบันการเงิน ทังนี หากตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัยสามารถดําเนินการได้ สําเร็ จ ก็จะเป็ นการสร้ าง
มาตรฐานในกระบวนการวิเคราะห์สนิ เชือ การจัดทําเอกสาร การเรี ยกเก็บหนี และการกํากับดูแล ซึงจะทําให้
ตลาดทุนสําหรับสินเชือทีอยูอ่ าศัยมีการพัฒนาขึนโดยผ่านตราสาร MBS อย่างไรก็ดี สินเชือทีอยูอ่ าศัยใน
ปั จจุบนั ยังมิได้ อยูใ่ นรูปแบบทีรองรับการมีตลาดรองของสินเชือดังกล่าว จึงยากทีจะนํามาทํา securitization
ข้อเสนอแนะ (7) SMC ควรสนับสนุนการสร้ างมาตรฐานการซือสินเชือทีอยูอ่ าศัย
เพือให้ ได้ สนิ เชือทีมีคณ
ุ ภาพดีซงจะทํ
ึ าให้ ผ้ ลู งทุนมีความเชือมันในการลงทุน
ข้อเสนอแนะ (8) สินเชือทีอยูอ่ าศัยของไทยมีลกั ษณะทียากต่อการทําธุรกรรม
ดังกล่าว Fannie Mae จะเป็ นผู้ให้ คําแนะนําในเชิงกลยุทธ์ในการทําธุรกรรมดังกล่าวแก่ SMC ต่อไป
2.2 การดําเนินงานร่วมกับ CRA ผู้คําประกัน และผู้ลงทุน
CRA ผู้คําประกันตราสาร และผู้ลงทุนต้ องการข้ อมูลในรายละเอียดเกียวกับ
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มักไม่เต็มใจทีจะให้ ข้อมูลดังกล่าว เนืองจากมีคา่ ใช้ จ่ายสูงและใช้ เวลานานในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
นอกจากนี การเปิ ดเผยข้ อมูลคุณภาพสินทรัพย์ยงั มีประเด็นเกียวกับการสูญเสียสถานภาพในการแข่งขัน
ของเจ้ าหนี และการรักษาความลับของผู้ก้ ู
ข้อเสนอแนะ (9) ทางการควรให้ ความสําคัญในการพัฒนาและเผยแพร่
ข้ อมูลเกียวกับการประวัตกิ ารชําระหนีสินเชือทีอยูอ่ าศัย โดย SMC ควรเป็ นผู้นําในการเก็บข้ อมูล
เกียวกับสินเชือดังกล่าวเพือการอ้ างอิงในตลาด รวมทังร่วมมือกับศูนย์ซือขายตราสารหนีไทยในการ
พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนเกียวกับตราสาร MBS
2.3 ดําเนินงานกับสถาบันตัวกลางในตลาดทุน
อัตราดอกเบียสินเชือทีอยูอ่ าศัยอยูใ่ นอัตรา MLR ซึงมิใช่ดชั นีของตลาด
ดังนัน ถ้ าตราสาร MBS ทีมีสนิ เชือทีอยูอ่ าศัยเป็ นหลักประกันมีอตั ราดอกเบียอิงตามดัชนีตลาด ผู้ออก
หลักทรัพย์จะมีความเสียงจากการ mismatch ระหว่างอัตราดอกเบียทีจ่ายให้ ผ้ ลู งทุนใน MBS และอัตรา
ดอกเบียทีได้ รับจากลูกหนีสินเชือทีอยูอ่ าศัย ความเสียงดังกล่าวไม่สามารถป้องกันได้ และเป็ นผลให้ เกิด
ปั ญหาการจัดโครงสร้ างการทําธุรกรรมอย่างมีนยั สําคัญ
ข้อเสนอแนะ (10) SMC ควรประสานงานกับสถาบันตัวกลางในตลาดทุน
และตลาดเงินเพือพัฒนาดัชนีตลาดในระยะสัน เช่น BIBOR 7-10 ปี ซึงจะใช้ ในการกําหนดราคาตราสาร
MBS ทีมีอายุ 7-10 ปี เพือให้ ความเสียงพืนฐานลดลง นอกจากนี ควรพิจารณาโครงสร้ างแบบ pass
through ให้ มีการส่งผ่านความผันผวนของอัตราดอกเบียของสินเชือไปให้ ผ้ ลู งทุนด้ วย
ข้อเสนอแนะ (11) SMC ควรได้ รับการสนับสนุนให้ เป็ นศูนย์กลางการออก
ตราสาร MBS เพือเป็ นแบบอย่างต่อไป แต่ไม่ควรกําหนดเป็ นกฎเกณฑ์ ควรปล่อยให้ การออกตราสาร
เป็ นไปตามภาวะการแข่งขันในตลาด
2.4 การพัฒนาตลาดทุน
ข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันของ SMC คือ ความสามารถในการระดมทุนระยะ
ยาวในอัตราดอกเบียตํากว่าผู้ให้ สนิ เชือทีอยูอ่ าศัยทัวไป ดังนัน SMC ควรดําเนินกลยุทธ์ระยะยาวเพือให้
ได้ ประโยชน์จากการระดมทุนด้ วยต้ นทุนตํา โดยพัฒนาตราสาร MBS ในตลาดทุนไทยและเข้ าสูต่ ลาด
ทุนต่างประเทศ และหากมีการดําเนินการต่อเนืองและมีขนาดทีเหมาะสม จะทําให้ สร้ างสภาพคล่องใน
ตลาดและสร้ างอัตราดอกเบียอ้ างอิงระยะยาวได้ (yield curve benchmark)
ข้อเสนอแนะ (12) SMC ควรจัดให้ ตราสารมีการคําประกันโดยรัฐบาล เพือ
สร้ างความยอมรับในตลาดทุนไทยและตลาดทุนต่างประเทศ ในฐานะเป็ นตราสารของรัฐวิสาหกิจชันดี
ข้อเสนอแนะ (13) SMC ควรทําการตลาดให้ ผ้ ลู งทุนทราบว่า SMC เป็ น
รัฐวิสาหกิจชันดี โดยเป็ นสถาบันด้ านตลาดรองของสินเชือทีอยูอ่ าศัยทีได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
มีมาตรฐานการซือสินเชือทีเชือถือได้ เชียวชาญในการดําเนินการ และมีกลยุทธ์การทําธุรกิจทีเหมาะสม
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ระดับประเทศและในระดับสากล เพือประโยชน์ในการระดมทุนในอัตราดอกเบียทีดีกว่า
ข้อเสนอแนะ (15) SMC ควรพัฒนาและใช้ กลยุทธ์ (อาจทําร่วมกับผู้
เชียวชาญต่างประเทศ หรื อ strategic partner ในภาคเอกชน) ในการเป็ นผู้คําประกันทางการเงิน
ให้ แก่ภาคสินเชือทีอยูอ่ าศัย ซึงจะนําไปสูก่ ารเป็ นผู้สนับสนุนตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัยและเพิมความ
น่าเชือถือให้ แก่ตนเอง
นอกจากนี Fannie Mae ได้ แนะนําให้ SMC พัฒนา credit risk pricing
model และ prepayment model รวมทังให้ มีสว่ นร่วมในการสร้ างสถาบันรายงานข้ อมูลสินเชือผู้บริ โภค
3. ประเด็นทางด้ านกฎหมาย ภาษี และบัญชี
3.1 พระราชกําหนดนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจเพือการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
พ.ศ.2540 (พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ) และประเด็นทีเกียวข้ อง
3.1.1 มาตรา 20 ของ พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ มีข้อกําหนดทีจะพยายาม
คุ้มครองความเสียงจากการโอนสินทรัพย์ของ originator ไปให้ SPV ไม่ให้ ได้ รับผลกระทบจากการ
ล้ มละลายของ originator แต่ข้อกําหนดดังกล่าวมีข้อบกพร่องในหลายประเด็น
ข้อเสนอแนะ (16) ควรแก้ ไขมาตรา 20 ของ พ.ร.ก.นิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจฯ ให้ มีขอบเขตในการยกเว้ นมาตรา 90/40 และ 114 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลาย โดยถ้ า
งบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดได้ แสดงว่า ณ เวลาการโอนลูกหนีหรื อสินทรัพย์ให้ SPV มีการระบุวา่
ผู้โอนเป็ นบุคคลล้ มละลายแล้ ว ความคุ้มครองตามมาตรา 20 ทีมายกเว้ นมาตรา 90/40 113 และ 114
แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลายจะไม่สามารถนํามาใช้ ได้
3.1.2 พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ได้ กําหนดความคุ้มครองสําหรับสิทธิ
เรี ยกร้ อง แต่อาจไม่ได้ ครอบคลุมถึงสิทธิในสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) เช่น รถยนต์ในกรณี
ลูกหนีเช่าซือหรื อลีสซิง จึงเป็ นการเพิมความเสียงสําหรับ SPV ถ้ า originator ล้ มละลาย เนืองจาก
เจ้ าหนีอาจถือสิทธิในการยึดรถ หรื อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ในคดีล้มละลายอาจพยายามยึดรถ
โดยแยกออกจากสัญญาเช่าซือ ทังนี หากเกิดเหตุการณ์เหล่านีจะทําให้ ลกู หนีเช่าซือหยุดการชําระเงิน
ซึงกระทบต่อ SPV และผู้ลงทุน
ข้อเสนอแนะ (17) ควรแก้ ไข พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ให้ รวมสิทธิ
ตาม underlying assets คือ (1) ให้ ถือว่าสินทรัพย์ภายใต้ การทํา securitization ได้ ตกเป็ นของ SPV
ด้ วย หรื อ (2) ให้ ออกกฎทีจํากัดอํานาจของเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ในการปฏิเสธสัญญาเช่าซือ
เมือเกิดเหตุการณ์ที originator ทีเป็ นผู้ให้ เช่าซือล้ มละลาย
3.1.3 ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ได้ กําหนดว่า กรณี
หลักทรัพย์ของ SPV เป็ นตราสารหนีทีมิใช่ตราสารหนีทีมีสทิ ธิด้อยกว่าเจ้ าหนีสามัญ ให้ ผ้ ถู ือหลักทรัพย์
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สินทรัพย์นนั ก่อนบุริมสิทธิอืน อย่างไรก็ตาม มีประเด็นว่า บุริมสิทธิ (preferential rights) ดังกล่าวยังไม่
ชัดเจน เนืองจากเป็ นการให้ บรุ ิ มสิทธิแก่ผ้ ถู ือตราสารเท่านัน และไม่ได้ ให้ สทิ ธิแก่เจ้ าหนีอืนทีไม่ใช่ผ้ ถู ือ
ตราสารดังกล่าว ดังนัน เจ้ าหนีอืนของ SPV เช่น ผู้คําประกัน swap counterparty จะถูกจํากัดสิทธิให้
ด้ อยกว่าผู้ลงทุน
ข้อเสนอแนะ (18)
- ควรกําหนดชัดเจนถึงวิธีการบังคับตาม preferential right
ทีให้ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ของ SPV
- ให้ เจ้ าหนีทีเกียวข้ อง (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้และเจ้ าหนีอืนทังหมด)
มีสทิ ธิเหนือสินทรัพย์ทีทํา securitization และสามารถเรี ยกร้ องสิทธิตามสัญญาได้ ลําดับสิทธิของตน
3.1.4 พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ กําหนดให้ SPV สามารถคิดดอกเบียเงินกู้
ได้ ในอัตราตามสัญญาเดิมทีทํากับ originator แต่มิได้ ครอบคลุมถึงกรณีที originator ล้ มละลาย ถูก
ทางการปิ ดกิจการและรวมกิจการกับสถาบันการเงินอืน หรื อในกรณีที originator เลิกกิจการไป
ข้อเสนอแนะ (19) ควรแก้ ไขมาตรา 18 ของ พ.ร.ก.นิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจฯ โดยกําหนดว่า ถ้ าวิธีการคํานวณอัตราดอกเบียตามทีกําหนดในสัญญานันไม่สามารถทําได้
ในทางปฏิบตั ิ ก็อาจให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหลักทรัพย์ของ SPV เป็ นผู้เลือกใช้ อตั ราดอกเบียอืนทีเหมาะสม
3.1.5 กฎหมายไทยยังไม่มีข้อกําหนดรองรับการโอนลูกหนีทีเกิดในอนาคต
(future receivable) จึงทําให้ เกิดความไม่แน่นอนในกรณีการโอนสิทธิใน future receivable ดังกล่าว
เช่น ลูกหนีบัตรเครดิต และลูกหนีตามสัญญาการซือสินค้ า
ข้อเสนอแนะ (20) ควรแก้ ไข พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ โดยกําหนด
วิธีการโอนสิทธิทีมีอยูห่ รื อสินทรัพย์ทีจะเกิดในอนาคต โดยไม่คํานึงถึงวิธีการโอนสิทธิเรี ยกร้ องภายใต้
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3.1.6 ในกรณีทีสินทรัพย์เป็ นสินเชือทีอยูอ่ าศัย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กําหนดให้ ต้องมีการจดทะเบียนจํานองทีอยูอ่ าศัยใหม่ ซึงหากมีทีดินต้ องจดเปลียนแปลงทะเบียนจํานอง
จํานวนมาก ก็จะเป็ นภาระของ originator ในการจัดการอย่างมาก
ข้อเสนอแนะ (21) กรมทีดินควรออกประกาศให้ ถือว่า วันทีส่งเอกสาร
ไปให้ สํานักงานทีดินกลาง เป็ นวันทีมีผลเปลียนแปลงทะเบียนจํานองแล้ ว หรื อใช้ วธิ ีให้ SPV ชําระเงินค่า
ซือเมือการจดเปลียนแปลงทะเบียนจํานองเสร็ จสิน อย่างไรก็ดี ก็ยงั คงกระทบต่อต้ นทุนของผู้ขาย
3.2 โครงสร้ างทางกฎหมายสําหรับการออกตราสาร securitization
การทําธุรกรรมทีจะได้ รับความสําเร็ จนัน SPV ควรมีต้นทุนการดําเนินการไม่
สูงนัก โดยควรเป็ นองค์กรทีไม่มีภาระภาษี ได้ แก่ กองทุนรวมประเภท 3 แต่กองทุนรวมดังกล่าวมี
ข้ อจํากัดการดําเนินการหลายประการ รวมทัง ก.ล.ต. ยังไม่อนุญาตให้ จดั ตังกองทุนรวมเป็ น SPV ได้
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นิตบิ คุ คลรูปแบบต่าง ๆ จัดตังเป็ น SPV ได้ แก่ AMC กองทุนรวมประเภท 2 และประเภท 3
ข้อเสนอแนะ (23) กลต.ควรทบทวนการออกกฎเกณฑ์ให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง ควรอนุญาตให้ กองทุนรวมจัดตังเป็ น SPV และซือสินทรัพย์
พวกลูกหนีมีปัญหา (distress loan) ได้
3.3 ภาษี และค่าธรรมเนียม
3.3.1 ภาษี เป็ นประเด็นสําคัญในการทําให้ ธุรกรรมมีประสิทธิภาพ โดยจะต้ องไม่
ทําให้ originator มีภาระภาษีมากไปกว่ากรณีทีไม่ได้ ทําธุรกรรม และต้ องไม่ทําให้ SPV ประสบปั ญหาการไม่
มีเงินสดชําระภาษี ทางแก้ ไขทางหนึงคือ ให้ ยกเว้ นภาษี แก่ SPV
ข้อเสนอแนะ (24) ถ้ าไม่ให้ กองทุนรวม (หรื อองค์กรอืนทีได้ รับยกเว้ น
ภาษี) เป็ น SPV ก็ควรคิดภาษี ใน SPV ตามเกณฑ์เงินสด ออกกฎเกณฑ์ทีไม่ทําให้ เกิดภาระภาษี ซําซ้ อน
และกรมสรรพากรควรมีเกณฑ์ชดั เจนในการเก็บภาษี การโอนสินทรัพย์ระหว่าง originator และ SPV
3.3.2 ค่าธรรมเนียมในการเรี ยกเก็บหนี (servicing fee) ที SPV จ่ายให้ แก่
originator จะมีภาระภาษีมลู ค่าเพิม (VAT) ซึงจะมีผลกระทบต่อต้ นทุนการทําธุรกรรมได้
ข้อเสนอแนะ (25) ควรยกเว้ นภาษี VAT สําหรับค่าธรรมเนียมในการ
เรี ยกเก็บหนีทังหมด นอกจากนี ควรพิจารณาการเรี ยกเก็บภาษี VAT ในกรณีที originator จดทะเบียน
เป็ นผู้ประกอบการภายใต้ ภาษี VAT แต่ SPV ไม่ได้ เป็ นผู้ประกอบการภายใต้ ภาษี VAT
3.3.3 การ SWAP อัตราแลกเปลียนเป็ นเครื องมือในการลดความเสียงจาก
อัตราแลกเปลียนและต้ นทุนจากภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย
ข้อเสนอแนะ (26) กรมสรรพากรควรออกกฎให้ ชดั เจนเกียวกับ
การเก็บภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายของการจ่ายค่าธรรมเนียมในการ SWAP เนืองจากยังมีความไม่ชดั เจน
อยู่ ทังนี การทํา SWAP อัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลียน เป็ นวิธีการทีเป็ นประโยชน์อย่างมาก
ในการทําให้ ธุรกรรม securitization มีต้นทุนตํา
3.3.4 การจัดเก็บภาษี ในธุรกรรมมีประเด็นว่า ควรเป็ นไปตามหลักการใด
ระหว่างกฎหมายและบัญชี ทังนี การใช้ หลักบัญชีโดยใช้ มาตรฐานการบัญชี FAS125 หรื อ IAS 39 อาจ
ทําให้ มีประเด็นพิจารณาไปในหลายแนวทาง ซึงต้ องใช้ เวลาและประสบการณ์ในการปฏิบตั ริ ะยะหนึง
ข้อเสนอแนะ (27) การตีความว่าเป็ นการขายในทางภาษี ในธุรกรรม
securitization ควรตีความตามหลักกฎหมาย แทนทีจะเป็ นไปตามหลักบัญชี
3.4 บัญชี
ประเด็นด้ านบัญชีมี 2 เรื องคือ การกําหนดนิยามการขาย (true sale) และ
การจัดทํางบการเงินรวม สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศกําลังพิจารณานิยาม
การขายในทางบัญชี แต่อาจต้ องพิจารณาทบทวนการปฏิบตั สิ ําหรับการจัดทํางบการเงินรวม ทังนี แม้
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แต่จะไม่เกิดประโยชน์ใดหาก originator ยังต้ องนํา SPV เข้ ามาจัดทํางบการเงินรวมด้ วย
ข้อเสนอแนะ (28) ควรทบทวนแนวปฏิบตั ใิ นทางบัญชีทีเกียวข้ องกับ
การจัดทํางบการเงินรวมของ originator และ SPV และพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ ีจะทําให้ ไม่ต้องนํา SPV
เข้ ามาอยูใ่ นงบการเงินรวมของ originator ทังนี อาจต้ องประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการออกกฎเกณฑ์ปฏิบตั สิ ําหรับกรณีที SPV ถูกจัดตังโดยสถาบันการเงิน
4. กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องกับธนาคารแห่งประเทศไทย
4.1 แรงจูงใจในการทํา securitization
4.1.1 สถาบันการเงินทีเป็ นผู้ขายลูกหนีจะคํานวณผลประโยชน์และต้ นทุนการ
ทําธุรกรรมไม่เพียงแต่จากต้ นทุนของเงินทุนเท่านัน ยังจะต้ องพิจารณาถึงการดํารงเงินกองทุนทีลดลงไปได้
หากสินทรัพย์ทีโอนไปทํา securitization มีลกั ษณะ off balance sheet ด้ วย
ข้อเสนอแนะ (29) วิธีการเบืองต้ นคือ ถ้ าในทางบัญชีถือเป็ นการขาย
และไม่มีสทิ ธิไล่เบีย (recourse) ไปยัง originator แล้ ว ก็ไม่ต้องดํารงเงินกองทุนสําหรับสินทรัพย์ทีโอนไป
แต่ถ้าสามารถไล่เบียได้ ก็จะต้ องดํารงเงินกองทุนสําหรับสินทรัพย์ดงั กล่าวแม้ วา่ จะตัดสินทรัพย์นนั ออกไป
จากบัญชี originator แล้ ว ทังนี ถ้ ามูลค่าสิทธิไล่เบียนีน้ อยกว่าจํานวนเงินกองทุนทีดํารงไว้ สําหรับสินทรัพย์
ทีขายแล้ ว จํานวนเงินกองทุนทีต้ องดํารงหลังจากการขายสินทรัพย์นนั ควรจะจํากัดไว้ เท่ากับมูลค่าสิทธิ
ไล่เบียดังกล่าว แต่ถ้ามูลค่าสิทธิไล่เบียนีมากกว่าจํานวนการดํารงเงินกองทุนในสินทรัพย์ทีขายแล้ ว จํานวน
เงินกองทุนทีต้ องดํารงควรกําหนดไว้ สงู สุดตามเงินกองทุนก่อนการขายสินทรัพย์ นัน
4.1.2 สถาบันการเงินทีมี NPL ไม่มีแรงจูงใจทีจะขาย NPL ไปเพือทํา
securitization เนืองจากจะต้ องขายตํากว่ามูลค่าทางบัญชีและต้ องตัดขาดทุนทังจํานวน ในขณะที
ปั จจุบนั สามารถเก็บไว้ ในบัญชีและทยอยการตัดขาดทุนออกไประยะหนึง
ข้อเสนอแนะ (30) ธนาคารแห่งประเทศไทยควรออกกฎเกณฑ์รองรับ
กรณีทีสถาบันการเงินทํา securitization สินทรัพย์ประเภท NPL ให้ สามารถทยอยตัดค่าเผือหนีสงสัย
จะสูญได้ เช่นเดียวกันด้ วย
4.1.3 ปั จจุบนั มักนําสินทรัพย์ทีมีอายุยาวและอัตราผลตอบแทนคงที (เช่น
สัญญาเช่าซือ) มาระดมทุนโดยการออกตราสารระยะสันในอัตราผลตอบแทนลอยตัว ซึงจะเกิดปั ญหา
การ mismatch ของสินทรัพย์และหนีสินของสถาบันการเงิน
ข้อเสนอแนะ (31) ทางการควรกําหนดแนวทางจํากัดการ mismatch
ของสินทรัพย์และหนีสินของสถาบันการเงิน เพือลดความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย
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หากสถาบันการเงินทีให้ บริ การเรี ยกเก็บหนีล้ มละลาย อาจมีความเสียงจาก
การรวมบัญชีเรี ยกเก็บหนีของ SPV เข้ าไว้ กบั บัญชีของสถาบันการเงินนัน (commingling risk) ซึงจะ
กระทบต่อ SPV ได้ ดังนัน ธนาคารแห่งประเทศไทยควรติดตามการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินให้ มี
ระบบการดําเนินธุรกิจทีดี เพือลดความเสียงข้ างต้ นลง
ข้อเสนอแนะ (32) ทางการควรพิจารณาตรวจสอบสถาบันการเงิน โดยเน้ น
เรื องความรับผิดชอบในการเป็น servicer และ servicer ต้ องแสดงให้ เห็นว่ามีนโยบายหรื อการ
ดําเนินงานทีไม่ทําให้ ตนเองต้ องผิดนัดชําระหนี ทังนี หน่วยงานทางการของสหรัฐฯ มีการพัฒนาระบบ
และ
ขันตอนการตรวจสอบแล้ ว ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอแลกเปลียนประสบการณ์ดงั กล่าวด้ วยได้
4.3 กฎเกณฑ์ทางด้ านสถาบันการเงินในฐานะผู้ลงทุน
สถาบันการเงินทีขายลูกหนีเพือทํา securitization อาจมีบทบาทในฐานะผู้ลงทุน
ในตราสาร ABS ด้ วย ซึงควรได้ รับการสนับสนุน
ข้อเสนอแนะ (33) ธนาคารแห่งประเทศไทยควรออกข้ อกําหนดการลงทุน
ในตราสาร ABS และ MBS ของธนาคารพาณิชย์และบริ ษัทเงินทุนให้ อิงตามนําหนักความเสียง ดังนี
- ตราสารทีได้ รับ rating AAA หรื อ AA- จาก CRA 2 ราย โดย CRA
รายหนึงต้ องมาจาก S&P Moody‘s Fitch IBCA BankWatch หรื อ Duff & Phelps ให้ มีนําหนัก
ความเสียง ร้ อยละ 20
- ตราสารทีได้ รับ rating A+ ถึง A- ให้ มีนําหนักความเสียงร้ อยละ 50
- ตราสารทีได้ รับ rating ตํากว่า A- หรื อไม่มีการจัด rating ให้ มีนําหนัก
ความเสียงร้ อยละ 100
ทังนี ถ้ าผลการจัด rating จาก CRA 2 ราย ไม่ได้ มีนําหนักความเสียง
เดียวกัน ให้ ใช้ นําหนักความเสียงทีตํากว่า
5. ข้ อสรุป
ADB ก.ล.ต. และ SMC ควรหาแนวทางทีเหมาะสมในการพัฒนาตลาด โดยควรมี
การอภิปรายถึงลําดับความสําคัญของการดําเนินการในเรื องต่างๆ อย่างไรก็ดี หากทางการไม่มีกลไกในการ
รองรับการเปลียนแปลงของตลาด securitization ในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อว่าจ้ างผู้ปฏิบตั งิ านทีมี
ประสบการณ์ในธุรกรรม ความก้ าวหน้ าของธุรกรรมดังกล่าวก็จะเป็ นไปอย่างจํากัด
ข้อเสนอแนะ (34) เพือสร้ างความรู้ความเข้ าใจในเชิงกว้ างและเชิงลึก ทางการ
ไทยควรจัดดูงานในตลาด securitization ใน สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และฮ่องกง เพือดูตวั อย่างเกียวกับ

การจัด rating การทํา credit enhancement และกลไกตลาดอืนทีช่วยให้ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลย์
การใช้ กฎเกณฑ์ของทางการ และศึกษาการพัฒนาตลาดต่างประเทศได้ อย่างใกล้ ชิดมากขึน
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การทําให้ ตลาด ABS สําหรับธุรกรรม Secrutization ประสบความสําเร็ จจะต้ องมี
องค์ประกอบสําคัญดังนี
2.1 การมีข้อมูลเกียวกับสินทรัพย์ทีเพียงพอ
ข้ อมูลเกียวกับสินทรัพย์เป็ นปั จจัยทีสําคัญทีสุดในการทําธุรกรรม securitization
เนืองจากกระแสเงินสดจากลูกหนีทีโอนให้ SPV เป็ นรายได้ หลักทีจะนําไปชําระผลตอบแทนแก่ผ้ ลู งทุน
ในหลักทรัพย์ของ SPV ดังนัน จึงต้ องทําให้ ผ้ ลู งทุนเชือมันว่า กระแสรายได้ จากลูกหนีภายหลังหัก
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ จะเพียงพอชําระผลตอบแทนแก่ผ้ ลู งทุนได้ โดยทัวไปจะใช้ วิธีทํา stress test หรื อ worst
case scenario สําหรับลูกหนีในกองนัน ๆ วิธีดงั กล่าวจะหาผลกระทบต่อลูกหนีทีโอนให้ SPV ภายใต้
สมมติฐานว่า ภาวะเศรษฐกิจขาลงทีทําให้ เกิดการว่างงานสูง หรื ออัตราดอกเบียสูง และเหตุการณ์
ทางเศรษฐกิจอืนทีทําให้ ลกู หนีไม่สามารถชําระหนีได้ CRA ก็มกั ใช้ เกณฑ์การทดสอบในลักษณะดังกล่าว
สําหรับการประเมินอันดับความน่าเชือถือตราสาร securitization ด้ วย โดยจะประเมินคุณภาพลูกหนี
ตามสินทรัพย์อย่างละเอียด
ในระยะเริ มแรกของการพัฒนาธุรกรรมนี การเก็บข้ อมูลด้ านสินทรัพย์ควรมีระบบ
ทีเป็ นมาตรฐาน มีบคุ ลากรในการเก็บข้ อมูลสถิตกิ ารชําระหนีของสินทรัพย์ ในประเทศไทยมีเพียง
2 หน่วยงานทีสามารถจัดหาข้ อมูลในภาคสินเชือทีอยูอ่ าศัย ได้ แก่ ธปท. และธนาคารอาคารสงเคราะห์
สําหรับในภาครถยนต์จะหาแหล่งข้ อมูลได้ จากศูนย์วิจยั ของบริ ษัท โตโยต้ ามอเตอร์ ซึงจัดทําตัวเลขการขาย
รถและข้ อมูลทีเกียวข้ องเป็ นรายเดือน
2.2 กรอบของกฎหมายทีต้ องพิจารณา
การทําธุรกรรม securitization มีประเด็นทางกฎหมายเกิดขึนค่อนข้ างมาก ได้ แก่
กฎหมายได้ ช่วยให้ การโอนความเป็ นเจ้ าของลูกหนีและสินทรัพย์ไปยัง SPV หรื อไม่ กฎหมายได้ แยกสินทรัพย์
ของ SPV ออกจากการล้ มละลายของ originator อย่างชัดเจนหรื อไม่ กฎหมายมีการบังคับหลักประกัน
กรณีลกู หนีไม่ชําระเงินอย่างเพียงพอหรื อไม่ มีความขัดแย้ งหรื อความไม่ชดั เจนทีเกิดจากกฎหมายหลักทรัพย์
กฎหมายทรัสต์ (ถ้ ามี) และกฎหมายธนาคารพาณิชย์หรื อไม่ ถ้ าสถาบันการเงินถูกควบคุมกิจการโดยทางการ
ลูกหนีทีถูกขายไปให้ SPV จะยังคงชําระหนีต่อเพือให้ SPV ชําระผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนหรื อไม่ เป็ นต้ น
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- 10 2.3 ต้ นทุนของธุรกรรมและภาระภาษี
การพิจารณาด้ านต้ นทุนของธุรกรรมมีความสําคัญต่อการทํา securitization
เพือประโยชน์ในการจัดหาเงินทุนทีมีต้นทุนตํา ทังนี ต้ นทุนด้ านภาษี ของธุรกรรม securitization
เป็ นประเด็นพิจารณาทีสําคัญ หากมีต้นทุนดังกล่าวเพิมขึนมาก็จะทําให้ ลดแรงจูงใจในการทําธุรกรรมนีลงไป
ตัวอย่างกรณีการทํา securitization ของ SITCARS ซึงได้ มีการโอนสินทรัพย์ในลักษณะการกู้ยืมมิใช่การขาย
เพือไม่ต้องมีภาษี จากการขาย เมือ SITCARS ถูก ธปท. สังให้ หยุดดําเนินกิจการ SPV จึงได้ รับผลกระทบจาก
การถูกยึดทรัพย์สนิ มาไว้ ที SITCARS ดังนัน จึงมีความพยายามทีจะทํา securitization ในลักษณะ
ขายขาดเพือเลียงปั ญหาข้ างต้ น แต่ก็ต้องระวังเรื องภาษี การขายทีเพิมขึนมา
2.4 การมี CRA ทีเชือถือได้
CRA เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในธุรกรรมนี ผู้ลงทุนมักจะพิจารณาผลการจัด rating
ของ CRA เพือตัดสินใจลงทุน ทังนี CRA ต่างประเทศคุ้นเคยกับการจัด rating ตราสารทีรองรับการทํา
securitization สําหรับสินทรัพย์ประเภทลูกหนีเช่าซือรถยนต์ของไทย ส่วนตราสาร ABS อืน ๆ ของไทย
ยังไม่มี CRA รายใดทีพัฒนามาตรฐานการจัด rating ไว้ แต่ก็ได้ มีความคืบหน้ าจากการเข้ ามาทําความ
คุ้นเคยกับตลาดไทยในระดับหนึงบ้ างแล้ ว
2.5 การทํา credit enhancement
การทํา credit enhancement เป็ นปั จจัยสําคัญหนึงทีทําให้ ยกระดับ rating
จาก investment grade เป็ นสูงกว่า investment grade วิธีการทํา credit enhancement ทีเป็ นทีนิยม
คือการทํา overcollateralization และ senior / subordination structure
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- 11 บทที 3 ภาพรวมของอุปสงค์ ของธุรกรรม
3.1 ภาพรวมของตลาดต่างประเทศ
ธุรกรรม securitization ในสหรัฐอเมริ กาเริ มจากการออก 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) การออกตราสารของหน่วยงานดังกล่าวก็เพือรองรับการพัฒนาตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
ในช่วงทศวรรษ 1980 การทํา securitization เริ มพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วโดยใช้ สนิ ทรัพย์ประเภทลูกหนี
บัตรเครดิต สินเชือรถยนต์ ลูกหนีเช่าซือ ลูกหนี commercial mortgage มาแปลงเป็ นหลักทรัพย์
สําหรับตลาดยุโรปค่อย ๆ พัฒนาธุรกรรมดังกล่าวตามมา ปั จจุบนั อังกฤษและ
ฝรังเศสมีการทําธุรกรรมนีในสัดส่วนค่อนข้ างสูงเทียบกับตลาดรวม นอกจากนี ส่วนออสเตรเลีย ญีปุ่ น
และฮ่องกง ก็ได้ มีการทํา securitization สําเร็ จไปแล้ วหลายโครงการ
3.2 ภาพรวมของตลาดไทย
จากสภาพเศรษฐกิจการเงินทีตกตําของไทยในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมา ทําให้ การจัดหา
เงินทุนโดยการทํา securitization ยังไม่เป็ นทีจูงใจ ประกอบกับปั จจุบนั สถาบันการเงินยังมีสภาพคล่องสูง
และมักไม่ต้องการขายลูกหนีเงินกู้ออกไป อย่างไรก็ดี แม้ วา่ มีสถาบันการเงินบางแห่งสนใจจะนําลูกหนี
ทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) มาทํา securitization แต่ก็มีอปุ สรรคบางประการ เช่น ได้ รับ credit rating ตํา
และต้ องตัดขาดทุนจากการขาย NPL ทังจํานวน ทังนี อุปสรรคสําคัญของธุรกรรมคือ การทีสถาบันการเงิน
มีสนิ เชือคุณภาพดีอยูไ่ ม่มากเมือเทียบกับสินเชือด้ อยคุณภาพ การผิดนัดชําระหนีของลูกหนีต่าง ๆ ทําให้
กระทบต่อการทํา securitization ในระยะยาว ทีผ่านมามีการทําธุรกรรม securitization ของสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ ได้ แก่ สินเชือทีอยูอ่ าศัย 1 รายการ ลูกหนีเช่าซือ 3 รายการ ลูกหนีค่าสินค้ าส่งออก 1 รายการ
3.3 การวิเคราะห์ประเภทสินทรัพย์
3.3.1 สินเชือทีอยูอ่ าศัย
ตลาดสินเชือทีอยูอ่ าศัยของไทยมีมลู ค่าคงค้ างในเดือนมิถนุ ายน 1998
ประมาณ 783 พันล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นสินเชือทีอยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์
288 พันล้ านบาท ธนาคารกรุงเทพ 92 พันล้ านบาท ธนาคารไทยพาณิชย์ 79 พันล้ านบาท ธนาคาร
กสิกรไทย 66 พันล้ านบาท ทีเหลือเป็ นของธนาคารขนาดเล็ก บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทประกันภัย และธนาคาร
ต่างประเทศ เจ้ าหนีเงินกู้ทีอยู่อาศัยส่วนใหญ่สนใจทีจะออกตราสาร MBS หากมีแรงจูงใจในทาง
เศรษฐศาสตร์ ได้ แก่ การสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ มากขึนภายใต้ ต้นทุนตําแทนการรับฝากเงิน
ทีมีต้นทุนดําเนินการสูง หรื อสถาบันการเงินจะสามารถลดอัตราการดํารงเงินกองทุนของตนได้
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- 12 โดยการขายสินเชือทีอยูอ่ าศัยให้ SMC และลงทุนในตราสาร MBS จาก SMC ทังนี เนืองจากสินเชือทีอยู่
อาศัยจะถูกคิดนําหนักความเสียงร้ อยละ 50 และหากลงทุนในหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้ น (amortizing bond)
ทีมีสนิ เชือทีอยูอ่ าศัยเป็ นหลักประกัน ตามแผนการของ SMC จะถูกคิดนําหนักความเสียงเพียงร้ อยละ 20
อย่างไรก็ดี แผนการออก MBS ของ SMC อาจยังทําได้ ยาก โดยสถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่ต้องการขาย
สินเชือคุณภาพดีให้ SMC เนืองจากจะทําให้ สดั ส่วน NPL ของสถาบันการเงินเพิมขึนกว่าเดิม อย่างไรก็ดี
ในระยะเริ มแรก SMC ควรจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตลาด MBS ในประเทศ ซึงจะต้ องมี
ความสามารถในการวางระบบและการจัดการทีเหมาะสม และควรผ่อนคลายข้ อกําหนดในการรับซือสินเชือ
ทีอยูอ่ าศัย นอกจากนี การทําธุรกรรม securitization และออกตราสาร MBS ยังมีอปุ สรรคจากการทีผู้ลงทุนยัง
ไม่ค้ นุ เคยกับตราสาร MBS และ CRA ทีมีเพียงรายเดียวก็ยงั ไม่ได้ รับความเชือถือเท่าทีควร
3.3.2 ลูกหนีเช่าซือ/ลีสซิง
ก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมีการทํา securitization ลูกหนีเช่าซือ/
ลีสซิงรถยนต์ โดยออกตราสารเสนอขายในต่างประเทศจํานวน 3 โครงการ โดยจัดโครงสร้ างในลักษณะ
เป็ นเงินกู้มีหลักประกัน ทังนี ลูกหนีเช่าซือรถยนต์ดงั กล่าวมีระยะเวลาการชําระหนี 48 เดือน มีอตั รา
การไถ่ถอนหนีก่อนกําหนดและระดับการผิดนัดชําระหนีตํา จึงเป็ นแรงจูงใจสําหรับการทํา securitization
ในระยะเริ มแรก อย่างไรก็ดี จากการทีปริ มาณการขายรถยนต์ในปี 1998 ลดลงมาก ความด้ อยค่าในมูลค่า
รถยนต์รวมทังการทีสถาบันการเงิน 56 แห่งถูกปิ ดกิจการทําให้ ขาดแรงจูงใจในการทํา securitization
แต่คาดว่าในปี 1999 ยอดขายรถยนต์จะกระเตืองขึนและทําให้ มีลกู หนีเช่าซือรถยนต์เพิมขึน ซึงจะเพิม
โอกาสทีจะนํา port ลูกหนีเช่าซือดังกล่าวมาทํา securitization มากขึน
แม้ วา่ ปั จจุบนั มีการออกพระราชกฤษฎีกาทียกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม (VAT)
เพือลดอุปสรรคด้ านภาษี ในการทําธุรกรรม แต่ยงั มีประเด็นอืนทีอาจต้ องคํานึงถึง เช่น ความยุง่ ยาก
ในการจดทะเบียนการโอนรถยนต์ให้ แก่ SPV ซึงต้ องมีคา่ ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิในรถยนต์ด้วย
ความจําเป็ นในการรักษาบัญชีเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนีไว้ ในชือของ SPV เพือเลียง commingling risk
เพือได้ รับอันดับความน่าเชือถือทีดี
3.3.3 สินเชือทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
ทีผ่านมาสถาบันการเงินของไทยมีปัญหาการมี NPL เป็ นจํานวนมาก
ซึงหลายฝ่ ายพยายามลดจํานวน NPL ด้ วยวิธีตา่ ง ๆ การทําธุรกรรม securitization เป็ นทางหนึง
ทีอาจช่วยลดจํานวน NPL ให้ แก่สถาบันการเงินได้ อย่างไรก็ดี ปรส. ยังไม่ให้ ความสนใจจะให้ ทํา
securitization เนืองจากจะทําให้ โครงการขายสินทรัพย์ของสถาบันการเงินทีถูกปิ ดกิจการให้ แก่ SPV
ต้ องล่าช้ าออกไปมาก สําหรับบรรษัทบริ หารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC) ซึงได้ ประมูลซือ NPL
จํานวน 31 พันล้ านบาทจาก ปรส.อาจมีความเป็ นไปได้ ทีจะทํา securitization จาก NPL โดยต้ อง

บทที 3

- 13 มีประโยชน์ทีจะได้ รับมากพอ นอกจากนี สถาบันการเงินมักไม่ต้องการทีจะขาย NPL ออกไป เนืองจาก
ต้ องรับรู้ขาดทุนทันทีแทนทีจะทยอยตังเป็ นค่าใช้ จ่ายเป็ นงวด ๆ จึงมักจะรอให้ NPL ฟื นฟูกลับมาดีขนแทน
ึ
3.3.4 ลูกหนีบัตรเครดิต
ตลาดบัตรเครดิตของไทยยังมีขนาดค่อนข้ างเล็กมาก อุปสงค์ในการทําธุรกรรม
securitization สําหรับลูกหนีบัตรเครดิตยังคงต้ องใช้ เวลาอีกระยะหนึง นอกจากนี ยังเป็ นการยากสําหรับ
CRA ทีจะจัด rating โดยต้ องขึนกับระดับความเพียงพอในการทํา credit enhancement ระดับความสูญเสีย
ของการผิดนัดชําระหนี ยิงไปกว่านัน โดยทีนโยบายและตลาดเป้ าหมายมีความแตกต่างกันมากในแต่ละ
ผู้ให้ บริ การบัตรเครดิต CRA จึงจะต้ องมีความเข้ าใจดีเกียวกับผู้ประกอบธุรกิจให้ บริ การบัตรเครดิตทีมี
ศักยภาพแต่ละราย ตลอดจนภาวะธุรกิจโดยรวม ก่อนทีจะกําหนดเกณฑ์การจัด rating สําหรับ ABS ของ
สินทรัพย์ประเภทนี
3.3.5 โครงการสาธารณูปโภค
โครงการสาธารณูปโภคทีมีแนวโน้ มการระดมทุนในตลาดทุนคือ โครงการ
ด้ านพลังงาน ส่วนโครงการทางด่วนต่าง ๆ ยังมีชือเสียงไม่ดีพอทีจะระดมทุนในตลาดทุน เนืองจาก
การดําเนินงานทีผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร และถูกภาครัฐเข้ าแทรกแซงค่อนข้ างมาก ดังนัน
ศักยภาพการระดมทุนในตลาดทุนต่างประเทศจึงค่อนข้ างจํากัด ทังนี ในการทําธุรกรรม securitization
โครงการสาธารณูปโภค ควรให้ มีการคําประกันโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น World Bank IFC
ADB เป็ นต้ น เนืองจากอันดับ rating ของประเทศยังไม่สงู นัก เมือเร็ ว ๆ นี การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยได้ ระดมทุน 300 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอมริ กา โดยให้ World Bank เข้ าคําประกัน จึงทําให้ ได้ รับ rating สูง
กว่าของประเทศ นอกจากนี การไฟฟ้ าภูมิภาคและการไฟฟ้ านครหลวงยังมีความต้ องการในการระดมทุน
ในระดับปานกลาง
3.3.6 ลูกหนีธุรกิจส่งออก
ผู้สง่ ออกจํานวนหนึงและบริ ษัททีมีลกู หนีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
มีความสนใจในการทําธุรกรรม securitization อย่างไรก็ดี ทีผ่านมีผ้ สู ง่ ออกเพียงรายเดียวทีทําธุรกรรม
ดังกล่าว คือ บริ ษัทวงไพฑูรย์ฯ โดยเป็ นการนํารายได้ จากการส่งออกรองเท้ ามาแปลงเป็นตราสารทีออก
หมุนเวียนในระยะ 5-10 ปี ในวงเงิน 200 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด
ในสหรัฐอเมริ กาความเสียงจากการทีผู้สง่ ออกมีลกู หนีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจะลดลงไปโดยการโอน
ลูกหนีดังกล่าวไปยัง SPV ในต่างประเทศอันจะทําให้ ต้นทุนการระดมทุนตําลง สามารถบริ หารให้ อายุ
สินทรัพย์และอายุหนีสินสอดคล้ องกัน รวมทังทําให้ การประมาณการกระแสเงินสดทําได้ งา่ ยขึน ดังนัน
ลูกหนีธุรกิจส่งออกจึงยังเป็ นสินทรัพย์ทีน่าสนใจทีจะทํา securitization อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัย
ทีต้ องพิจารณาคือ ต้ องมีบคุ คลที 3 เป็ นผู้คําประกัน และควรต้ องมี CRA ต่างประเทศเป็ นผู้จดั อันดับ
ความน่าเชือถือ เนืองจากผู้ลงทุนต่างประเทศกลัวความเสียงในการลงทุนในตราสารของประเทศทีเป็ น
ตลาดเกิดใหม่
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- 14 บทที 4 อุปทานของแหล่ งเงินทุนและประเด็นพิจารณาในด้ านผู้ลงทุน
การทํา securitization ไม่เพียงเป็ นความต้ องการของผู้ออกตราสาร ABS หรื อ MBS
เพือให้ ได้ ประโยชน์จากการทําธุรกรรม แต่ยงั เป็ นความต้ องการของผู้ลงทุนทังประเภทสถาบันและรายย่อย
ผู้ลงทุนเหล่านีจะเน้ นสภาพคล่องในการเปลียนมือ คุณภาพความน่าเชือถือของตราสาร โดยจะพิจารณา
จากการคําประกัน และการจัดอันดับความน่าเชือถือของ CRA ต่างประเทศ และอัตราผลตอบแทน
อย่างไรก็ดี การมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเป็ นผู้กํากับดูแลกลุม่ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันให้ ปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์การลงทุนจะทําให้ ยากในการประสานงานกว่าการมีหน่วยงานกํากับดูแลเพียงหน่วยงานเดียว
ผู้ลงทุนในตราสารหนีไทยส่วนใหญ่เป็ นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รายหลัก ๆ ได้ แก่
กองทุนรวมตราสารหนี กองทุนสํารองเลียงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ และบริษัทประกันชีวิต
ในช่วงต้ น ค.ศ. 1999 สินทรัพย์รวมของผู้ลงทุน 4 กลุม่ นี มีประมาณ 592 พันล้ านบาท ประกอบด้ วย
สินทรัพย์ของบริ ษัทประกันชีวติ 257 พันล้ านบาท กองทุนสํารองเลียงชีพ 179 พันล้ านบาท กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้ าราชการ 93 พันล้ านบาท และกองทุนรวมตราสารหนี 63 พันล้ านบาท ทังนี ผู้ลงทุนประเภทต่าง ๆ
มีวตั ถุประสงค์และข้ อจํากัดในการลงทุนโดยเปรี ยบเทียบกัน สรุปได้ ดงั นี
4.1 กองทุนรวมและกองทุนรวมตราสารหนี
กองทุนรวมเป็ นผู้ลงทุนระยะปานกลางซึงถูกกํากับดูแลโดย ก.ล.ต. โดยกองทุนรวม
จะต้ องคอยรักษาสภาพคล่องของกองทุน เนืองจากจะต้ องบันทึกการลงทุนตามราคาตลาด (mark to
market) ทุกสินเดือน ในเดือนมกราคม 1997 มีกองทุนรวมตราสารหนี 70 กองทุน โดยแบ่งเป็ นกองทุน
ระยะสันลงทุนในตราสารทีมีอายุทีเหลือน้ อยกว่า 1 ปี และกองทุนระยะยาวลงทุนในตราสารทีมีอายุเฉลีย
2.5 ปี กองทุนรวมต่าง ๆ จะมีข้อจํากัดในการลงทุนในตราสารต่าง ๆ
ปั จจุบนั ก.ล.ต. ยังไม่อนุญาตให้ กองทุนรวมจัดตังเป็ น SPV แต่มีข้อกําหนดให้
กองทุนรวมสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ทีไม่ใช่ investment grade ได้ เพียง 5% ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
(NAV) กองทุนรวมประเภท 2 และประเภท 3 สามารถซือได้ ทงั หนีทีก่อให้ เกิดรายได้ (PL) และหนีทีไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) การจ่ายคืนเงินปั นผลมากกว่า 2 ใน 3 ของกําไรสุทธิทีได้ รับจากการจําหน่ายลูกหนี
และสินทรัพย์จะเป็ นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบางกรณีก็มีกรมสรรพากร
ร่วมพิจารณาด้ วย กองทุนรวมทัง 2 ประเภทดังกล่าวสามารถทําสัญญา swap, forwards หรื อทํา hedging
ได้ ตราบเท่าทีไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินงานกองทุน
ประเด็นเรื องสภาพคล่องของกองทุนรวมตราสารหนีเป็ นเรื องสําคัญ ส่วนใหญ่
กองทุนรวมตราสารหนีจะเป็ นกองทุนเปิ ดจึงมักมีปัญหาเรื องการไถ่ถอนของผู้ลงทุน ซึงในอดีตมีการไถ่ถอน
เพิมขึนสูงถึง 50% ของมูลค่ากองทุนในแต่ละวัน
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- 15 กองทุนรวมมีข้อจํากัดในการลงทุนในตราสารของผู้ออกตราสารแต่ละราย
จึงอาจช่วยกําหนดขนาดทีเหมาะสมของ MBS หรื อ ABS ตัวอย่างเช่น หาก MBS หรื อ ABS มีมลู ค่า
4.3 พันล้ านบาท กองทุนรวมซึงถูกกําหนดให้ ลงทุนในตราสารแต่ละ issue ไม่เกิน 5% ดังนัน กองทุนรวม
แต่ละกองจึงสามารถจัดสรรเงินลงทุนสําหรับตราสารดังกล่าวได้ เพียง 215 ล้ านบาท
4.2 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ และกองทุนสํารองเลียงชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ ถูกกํากับดูแลโดยกระทรวงการคลัง โดยมี
ข้ อกําหนดให้ กองทุนบําเหน็จบํานาญฯ สามารถลงทุนในตราสารทีมีความเสียงตําได้ 60% ของมูลค่า
สินทรัพย์ของกองทุน เช่น หุ้นกู้ทีมีอนั ดับความน่าเชือถืออยูใ่ นระดับ investment grade เงินฝากธนาคาร
พันธบัตรรัฐบาล ตราสาร ABS และ MBS และลงทุนในตราสารทีเสียงได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ได้ แก่ หุ้นสามัญ
หุ้นกู้บริ ษัท หุ้นกู้ทีออกโดยรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ (เช่น ปตท.สผ. การบินไทย)
และหุ้นกู้ทีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชือถือ
สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพซึงในอดีตถูกกํากับดูแลโดยกระทรวงการคลัง
ได้ มีกฎเกณฑ์การลงทุนคล้ ายกับกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ แต่มีข้อแตกต่างบางประการคือ กองทุนสํารอง
เลียงชีพสามารถลงทุนในหุ้นกู้ทงั ทีมีการจัดอันดับและไม่มีการจัดอันดับรวมกันไม่เกิน 25% ของ
สินทรัพย์รวม ส่วนกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ จะลงทุนได้ ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์รวม
ทังนี ในกรณีการลงทุนในตราสาร MBS ของ SMC ซึงมีกระทรวงการคลังคําประกัน
หรื อหุ้นกู้ของ SPV ทีจัดตังโดย SMC ซึงมี rating เป็ น investment grade จะถือเป็ นหลักทรัพย์ประเภททีอยู่
ในกลุม่ การลงทุนได้ 60% (ประเภทความเสียงตํา) แต่ถ้าเป็ นตราสาร MBS ที SMC เป็ นผู้คําประกันนัน
ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็ นหลักทรัพย์ทีอยูใ่ นกลุม่ การลงทุนในระดับใด โดยอาจอยูใ่ นกลุม่ การลงทุนได้
40% (ประเภทความเสียงสูง) ซึงจะทําให้ กองทุนทัง 2 ประเภทดังกล่าวถูกจํากัดจํานวนการลงทุนลงไป
4.3 บริ ษัทประกันชีวิต
บริ ษัทประกันชีวิตถูกกํากับดูแลโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปั จจุบนั
กรมการประกันภัยยังไม่อนุญาตให้ บริ ษัทประกันชีวิตลงทุนในตราสาร ABS เพียงแต่ให้ ลงทุนในรูปของ
เงินฝาก หน่วยลงทุน หุ้นกู้บริ ษัท พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นสามัญ ทังนี กฎเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นกฎเกณฑ์เดิม
ตังแต่เมือ 6 ปี ทีผ่านมา และอยูร่ ะหว่างการทบทวนใหม่ เนืองจากข้ อกําหนดบางประการไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาโครงการเห็นว่าหากตราสาร ABS อยูใ่ นรูปหุ้นกู้ บริ ษัทประกันชีวิตก็ควรสามารถลงทุน
ในตราสาร ABS ได้ ภายใต้ กฎเกณฑ์การลงทุนในปั จจุบนั
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- 16 โดยทีบริ ษัทประกันภัยไม่ได้ รับอนุญาตให้ ลงทุนในหุ้นกู้เกิน 10% ของมูลค่าหุ้นกู้ของ
บริ ษัทใด ๆ ซึงกรมการประกันภัยเห็นว่า ข้ อจํากัดนีจะใช้ กบั ตราสาร MBS ทีออกโดย SMC หรื อตราสาร
ทีคําประกันโดย SMC หรื อทีมีอสังหาริ มทรัพย์จํานองเป็ นประกัน นอกจากนี บริ ษัทประกันภัยสามารถ
ลงทุนในหุ้น หุ้นกู้บริ ษัท พันธบัตรภาครัฐได้ ไม่เกิน 30% และลงทุนในหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 20% ของ
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทประกันภัย ทังนี ยังมีข้อจํากัดห้ ามลงทุนในหุ้น หุ้นกู้บริ ษัท หรื อหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด ๆ เกิน 5% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทประกันภัย นอกจากนี สําหรับตราสาร
ทีออกโดยนิตบิ คุ คลต่างประเทศนัน บริ ษัทประกันภัยก็ยงั ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ลงทุนได้ หากไม่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย แม้ วา่ จะได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือจาก S&P และ Moody's
ในระดับ AAA ก็ตาม
4.4 ธนาคารพาณิชย์และบริ ษัทเงินทุน
ธนาคารพาณิชย์และบริ ษัทเงินทุนถูกกํากับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) โดยการลงทุนของสถาบันการเงินดังกล่าวจะต้ องคํานึงถึงนําหนักความเสียงและสภาพคล่อง
ทังนี ธนาคารพาณิชย์ได้ รับอนุญาตให้ ลงทุนในตราสารได้ ไม่เกิน 25% ของตราสารทีออกนัน และลงทุน
ในตราสารทุนไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์ของบริ ษัททีไปลงทุน และไม่เกิน 20% ของเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย์
สําหรับการลงทุนในตราสาร securitization จะคํานึงถึงนําหนักความเสียง และ
คุณภาพของสินทรัพย์ทีนํามาแปลงเป็ นหลักทรัพย์เป็ นหลัก
4.5 ข้ อเสนอแนะสําหรับตลาด ABS ไทย
4.5.1 โดยทัวไปผู้ลงทุนไทยสนใจลงทุนตราสารการเงินใหม่ ๆ อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุน
สถาบันและรายย่อยยังไม่ค้ นุ เคยกับตราสารทีเป็ น structured finance จึงควรได้ รับการฝึ กอบรมหรื อ
สัมมนาสร้ างบรรยากาศการลงทุนให้ ดนู ่าสนใจ
ข้ อเสนอแนะ ภาครัฐควรช่วยสร้ างความเชือมันแก่ผ้ ลู งทุนโดยให้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ซือขายตราสารหนีไทย (Thai BDC) SMC และองค์กรทีเกียวข้ อง เป็ นผู้จดั อบรมให้ ความรู้
แก่ผ้ ลู งทุนโดยอาจอยูใ่ นรูปของการสัมมนา จัดกลุม่ อภิปราย หรื อการแลกเปลียนความคิดเห็นอย่างไม่เป็ น
ทางการเพือให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าใจและลดประเด็นความเป็ นห่วงในการลงทุนในตราสาร ABS และ MBS
4.5.2 ในด้ านผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนีไทย มีข้อสังเกตดังนี
(1) ผู้ลงทุนจะเน้ นเรื องสภาพคล่องในการลงทุน คาดว่าตราสาร ABS
ในประเทศไทยจะยังไม่มีสภาพคล่องจนกว่าความน่าสนใจในการซือขายจะดีขนึ

บทที 4

- 17 (2) ความน่าเชือถือของ TRIS ลดลงมากในช่วงปี ทีผ่านมา โดยผู้ลงทุนให้
ความเชีอถือ CRA ต่างประเทศในการจัดอันดับตราสาร ABS มากกว่า TRIS เนืองจากตลาดไทย
ยังไม่ค้ ยุ เคยกับตราสารประเภทนี การขาดข้ อมูลเกียวกับการชําระหนีของลูกหนี ความไม่แน่นอนเกียวกับ
กระแสเงินสดและลักษณะของตราสาร ABS ตลอดจนคุณภาพสินทรัพย์ลดลงมากในหลายปี ทีผ่านมา
นอกจากนี ปั ญหาความไม่แน่นอนในกระบวนการล้ มละลายและการบังคับหลักประกัน ซึงยังทําให้
ผู้ลงทุนยังมีความเป็ นห่วงอยู่ อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนอาจยอมรับตราสาร MBS ทีไม่มี rating ถ้ าตราสาร
ดังกล่าวมี SMC หรื อกระทรวงการคลังหรื อสถาบันทีน่าเชือถือเป็ นผู้คําประกัน แต่จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
การใช้ เงินซือลูกหนี รวมทังรายละเอียดการชําระหนีของลูกหนีดังกล่าว
(3) อายุการไถ่ถอนตราสารเป็ นปั จจัยทีผู้ลงทุนให้ ความสําคัญ ทังนี อายุเฉลีย
ของ MBS มักจะยาวนานเพือให้ สอดคล้ องกับลูกหนีเงินกู้ทีอยูอ่ าศัยซึงมักมีอายุ 15 ถึง 20 ปี ดังนัน ผู้ลงทุน
จึงต้ องการความคุ้มครองในเรื องสภาพคล่องทีรองรับระยะเวลาการไถ่ถอนทียาวนาน เช่น ให้ สทิ ธิผ้ ลู งทุน
ไถ่ถอนก่อนกําหนด (put option) สําหรับกรณี ABS ทีคําประกันโดย NPL ควรให้ มีอายุตราสารไม่เกิน 3 ปี
เนืองจากมีความไม่แน่นอนของการฟื นฟูกิจการของธุรกิจ นอกจากนี การออก ABS หลาย ๆ tranche
ก็อาจช่วยแก้ ปัญหาเรื องอายุการไถ่ถอนยาวได้ แต่ก็อาจทําให้ สภาพคล่องในการเปลียนมือของแต่ละ
tranche ลดลงได้
(4) หากตราสาร ABS และ MBS ไม่ได้ รับการคําประกันจากกระทรวง
การคลัง ตราสารนันจะต้ องให้ ผลตอบแทนสูงขึนเพือรองรับความเสียงทีอาจเกิดขึน โดยผู้ลงทุนหลายราย
ยังไม่มนใจว่
ั าตราสารที SMC คําประกันจะได้ รับการปฏิบตั เิ สมือนเป็ นตราสารทีรัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ออก
หรื อไม่ ทีปรึกษาโครงการเห็นว่าในช่วงเริ มแรกของการพัฒนา ควรทําให้ ผ้ ลู งทุนรับรู้วา่ SMC มีสถานะ
เป็ นองค์กรทีได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมีความมันคงเพียงพอ
(5) กองทุนบําเหน็จบํานาญฯ และบริ ษัทประกันชีวิตบางรายยังขาด
ความชัดเจนว่า จะสามารถลงทุนในตราสาร ABS หรื อ MBS ได้ หรื อไม่ ทีปรึกษาโครงการเห็นว่า
หากตราสาร ABS หรื อ MBS ในประเทศอยูใ่ นรูปหุ้นกู้ ผู้ลงทุนประเภทดังกล่าวก็ควรลงทุนได้ ตามปกติ
ข้ อเสนอแนะ หน่วยงานทางการควรทบทวนและประเมินกรอบของ
กฎเกณฑ์การลงทุนในตราสาร ABS หรื อ MBS โดยกระทรวงการคลังควรออกประกาศให้ กองทุนสํารอง
เลียงชีพสามารถลงทุนในตราสารทีมี rating ในปริ มาณทีกําหนด นอกจากนี ทางการควรทําให้ ผ้ ลู งทุน
ประเภทต่าง ๆ เข้ าใจชัดเจนว่าจะสามารถลงทุนในตราสาร ABS หรื อ MBS หรื อไม่ และในอัตราใด และ
หากเป็ นไปได้ ควรให้ หน่วยงานเพียงแห่งเดียวเป็ นศูนย์กลางกําหนดกรอบการลงทุนของผู้ลงทุนประเภท
ต่าง ๆ เพือพัฒนาตลาดตราสารหนี
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- 18 ตารางเปรี ยบเทียบวัตถุประสงค์ และข้ อจํากัดในการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันไทย

หน่วยงานกํากับดูแล
วัตถุประสงค์ของการ
ลงทุน

กองทุนบําเหน็จบํานาญ
สถาบันการเงิน
กองทุนสํารองเลียงชีพ
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
ตราสารทีอัตราดอกเบีย ตราสารทีมีสภาพคล่อง
คงที กลัวความเสียง
และความเสียงตํา

ระยะเวลาของการลงทุน ระยะยาว

ระยะสันถึงปานกลาง

ผลตอบแทนอ้ างอิง

เงินฝากประจํา

ทัศนคติตอ่ ตราสารของ
SMC

เป็ นตราสาร blue chip
อัตราดอกเบียดี
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
ตํา
ต้ องให้
กระทรวงการคลังออก
กฎรองรับการลงทุนใน
ตราสาร ABS

ส่วนต่างต้ นทุนของ
เงินทุนรวมทัง yield
curve ของตราสาร
ภาครัฐ
เป็ นตราสาร blue chip
อัตราดอกเบียดี นําหนัก
ความเสียง 20% ใช้ เป็ น
reserve ได้
เชิงบวก แต่ต้องมีกฎ
การลงทุน เช่น การดํารง
เงินกองทุนตาม BIS

ทัศนคติตอ่ ABS

การจัด rating
ข้ อจํากัดการลงทุนในผู้
ออกตราสาร 1 ราย

ข้ อจํากัดการลงทุนใน
ตราสารในแต่ละรุ่น
ทีออก
ความต้ องการลงทุนใน
MBS
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ไม่บงั คับ
กบข. ให้ ลงทุนในหุ้นกู้ที
ไม่มี rating ของ issuer
ต่อ 1 รายได้ 2% ของ
สินทรัพย์รวม กองทุน
สํารองเลียงชีพให้ ลงทุน
ในหุ้นกู้ของ issuer
รายใดรายหนึงได้ <5%
ไม่จํากัด

3 พันล้ านบาท

กองทุนรวม

บริ ษัทประกันชีวิต

ก.ล.ต.

กระทรวงพาณิชย์

ตราสารทีมีสภาพคล่อง
และ mark to market

จัดให้ ระยะเวลาการ
ลงทุนในสินทรัพย์
สอดคล้ องกับหนีสิน
ระยะยาว

ระยะปานกลาง (7 หรื อ
10 ปี
yield curve ของ
ตราสารภาครัฐและ
เงินฝากประจํา
ผลตอบแทนอัตรา
ลอยตัว มีสภาพคล่อง
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
ตํา
เชิงบวกแต่มีประเด็น
ด้ านสภาพคล่อง
ความเสียงและการจัด
rating

ไม่บงั คับ
ให้ ลงทุนใน ABS ได้
<25% ของเงินกองทุน
ขันที 1

ไม่บงั คับ
ลงทุนในหุ้นกู้ทีมี rating
ได้ 15% ของ NAV และ
ในหุ้นกู้ทีไม่มี rating
ได้ 5% ของ NAV

ลงทุนในหุ้นได้ <10%
ของหุ้นทีออกแล้ วของ
บริ ษัทหนึง ๆ
1 พันล้ านบาท

ไม่จํากัด

1.5 พันล้ านบาท

พันธบัตรรัฐบาลอายุ
5 ปี

ต้ องได้ รับการยืนยัน
สถานะหุ้นกู้จาก
กรมการประกันภัย
สภาพคล่องดี
กฎหมายธุรกิจ
ประกันภัยไม่ได้ ระบุ
เรื องการให้
ความเห็นชอบสําหรับ
ตราสาร ABS
ไม่บงั คับ
ลงทุนได้ <5% สินทรัพย์
รวม

ลงทุนได้ ไม่เกิน 10%
ของหุ้นกู้ของแต่ละ
บริ ษัท
1.5-2 พันล้ านบาท

- 19บทที 5 การจัดอันดับความน่ าเชือถือ (rating)
5.1 เกณฑ์การจัด rating ของ CRA
เกณฑ์พืนฐานของการจัด rating ตราสารทีเป็ น structured finance มี 4 ประการ
ดังนี
5.1.1 ประเด็นทางกฎหมาย จะพิจารณาในเรื องดังนี
(1) การโอนสินทรัพย์ให้ SPV เป็ น bankruptcy remote หรื อไม่
(2) commingling risk กรณีทีผู้โอนประสบภาวะล้ มละลาย และเงินที SPV
ได้ รับจากการชําระหนีของลูกหนีถูกนําไปอยูใ่ นบัญชีของผู้โอนซึงทําหน้ าทีเรี ยกเก็บเงินให้ (เป็ น servicer)
(3) ลูกหนีมีสทิ ธิหกั กลบลบหนีกับ originator หรื อไม่
5.1.2 คุณภาพของผู้โอน / servicer และสินทรัพย์ทีทํา securitization
(1) ประวัตกิ ารชําระหนีของสินทรัพย์
(2) คุณภาพการให้ สนิ เชือของผู้โอน และการเรี ยกเก็บหนีของ servicer
ทีจะทําให้ มนใจได้
ั
วา่ จะเรี ยกเก็บหนีได้ พอเพียง
(3) การเรี ยกเก็บหนียังสามารถดําเนินไปอย่างต่อเนืองหรื อไม่เมือเกิดกรณี
ผู้โอนหรื อ servicer จะล้ มละลาย
(4) แผนฉุกเฉินหากเกิดกรณีที servicer ล้ มละลายหรื อถูกปิ ดกิจการโดย
ทางการ เช่น การมี back up servicer
5.1.3 การประเมินกระแสเงินสดตลอดโครงการ เช่น ทํา worst case scenario
5.1.4 การประเมิน sovereign risk กรณีตราสารหนีขายต่างประเทศ
การจัดอันดับความน่าเชือถือตราสาร ABS ในไทยจะมีความยากในการกําหนด worst
case scenario เนืองจากการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของไทยในปั จจุบนั ทําได้ ยาก
สภาพแวดล้ อมทางกฎหมายเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ยังยากทีจะหาข้ อมูลด้ านการตลาดและ
ประวัตกิ ารชําระหนีของลูกหนี ทัง CRA ไทย (TRIS) และ CRA ต่างประเทศยังอยูข่ นั เริ มต้ นของการ
จัดอันดับตราสาร securitization ในประเทศซึงต้ องใช้ เวลาและประสบการณ์ระดับหนึง
5.2 ความจําเป็ นให้ มีการแข่งขันในธุรกิจ rating
ปั จจุบนั สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือของไทยมีเพียง TRIS เท่านัน ทําให้ เกิด
การผูกขาดซึงไม่เกิดประโยชน์ตอ่ ตลาดทุน จึงเสนอแนะให้ ก.ล.ต. อนุญาตให้ CRA ต่างประเทศเข้ ามา
จัดอันดับตราสาร ABS ได้ และสนับสนุนให้ CRA ต่างประเทศเข้ ามาจัดตังในประเทศได้ โดยผ่อนคลาย
เกณฑ์เรื องขนาดทุนของบริ ษัท และความเป็ นเจ้ าของโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ

- 20 5.3. การทําให้ ตราสารได้ รับอันดับ rating สูง
5.3.1 ปั จจุบนั S&P ได้ จดั rating ประเทศไทยในอันดับ BBB- ซึงเป็ น investment
grade ส่วน Moody's จัดอันดับไว้ ที Ba1 ซึงเป็ น non-investment grade ดังนัน บริ ษัททีจะออกหุ้นกู้ให้ ได้
rating ทีดีกว่า rating ของประเทศเพือให้ ระดมทุนได้ ด้วยต้ นทุนตําจึงต้ องจัดให้ ห้ นุ กู้นนั มีการคําประกันโดย
นิตบิ คุ คลต่างประเทศทีน่าเชือถือ เช่น ธนาคารต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ export credit
agencies หรื อผู้คําประกันทีมี rating สูงกว่าของประเทศไทย จึงเสนอแนะให้ ADB ช่วยคําประกันตราสาร
securitization ของไทยบางส่วน และให้ มี financial guarantor อืนร่วมคําประกันในส่วนทีเหลือเพือให้
ตราสารนันได้ รับ rating AAA ซึงจะทําให้ ตราสารนันสามารถระดมทุนได้ ง่ายขึน โดยเฉพาะอย่างยิงในการ
ระดมทุนจากต่างประเทศ
นอกจากนี การทําให้ ได้ rating ดีอาจเกิดขึนในกรณีทีเป็ นการทํา
securitization ลูกหนีค่าสินค้ าซึงอยูใ่ นต่างประเทศ โดยลูกหนีดังกล่าวเป็ นนิตบิ คุ คลในต่างประเทศ
ทีมีชือเสียงและฐานะการเงินมันคงซึงจะทําให้ มนใจว่
ั าลูกหนีดังกล่าวจะชําระหนีตามกําหนดได้
5.3.2 การปรับปรุงข้ อกําหนดของกฎหมาย เช่น ความชัดเจนทางกฎหมายสําหรับ
การโอนแบบ true sale แก้ ไขประเด็นภาษี มลู ค่าเพิม (VAT) ทีควรให้ การรับโอนลูกหนีของ SPV ไม่ต้องมี
ภาระภาษี VAT โดยควรให้ SPV ยังสามารถจดทะเบียนเป็ นผู้ประกอบการภายใต้ ภาษี VAT ซึง SPV
ยังคงมีสทิ ธิและหน้ าทีในการออกใบเสร็ จรับเงินพร้ อมใบกํากับภาษี VAT ให้ แก่ลกู หนีได้ นอกจากนี
ยังมีการปรับปรุงประกาศให้ มีข้อกําหนดทีช่วยลด set off risk, commingling risk เป็ นต้ น
5.4. ข้ อมูลเกียวกับการดําเนินงานของสินทรัพย์
ปั จจุบนั ตลาดสินเชือต่าง ๆ ยังไม่มีสถาบันทีเก็บข้ อมูลในรายละเอียดของ
สินเชือต่าง ๆ ไว้ เพียงพอทีจะใช้ ประเมินความเสียงในการชําระหนีของลูกหนี ซึงเป็ นอุปสรรคอย่างมาก
ต่อการพัฒนาธุรกรรม ทังนี การประเมินความเสียงดังกล่าวยังจะต้ องมีรายละเอียดเกียวกับอัตราส่วน
มูลค่าสินเชือต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ปี ทีเริ มให้ สนิ เชือ พืนทีทางภูมิศาสตร์ ประวัตกิ ารก่อหนีของลูกหนี
เป็ นต้ น จึงเสนอแนะให้ ภาครัฐให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาและการเผยแพร่ข้อมูลเกียวกับการดําเนินงาน
ของสินทรัพย์ โดย SMC ควรเป็ นหน่วยงานทีรับผิดชอบในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสินเชือทีอยูอ่ าศัย
อย่างต่อเนืองเป็ นประจําและควรเป็ นผู้นําทีร่ วมมือกับศูนย์ซือขายตราสารหนีไทยในการพัฒนาและ
เผยแพร่ข้อมูลในอดีตและอนาคตของสินทรัพย์

- 215.5 การโอนหน้ าทีการเรี ยกเก็บหนีไปยัง servicer ทีเป็ นบุคคลที 3
ในตลาดต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริ กา servicer ทีเป็ นบุคคลที 3 มีบทบาทสําคัญ
ในการติดตามเรี ยกเก็บหนี ทังนี servicer ไม่ถกู กํากับดูแลจากหน่วยงานใดแต่ก็จะถูกตรวจสอบจาก
ผู้เกียวข้ องในธุรกรรมอืน กล่าวคือ Fannie Mae และสถาบันทีเป็ นตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัยรายอืนได้
กําหนดมาตรฐานซึง servicer ของตนต้ องปฏิบตั ิ และ CRA ก็จะเน้ นจัด rating ความสามารถในการเรี ยก
เก็บหนีของบุคคลดังกล่าว ผู้ลงทุนและ credit enhancer จะติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของ
servicer เป็ นประจํา สําหรับประเทศไทยการให้ บริ การเรี ยกเก็บหนีเป็ นเพียงกิจกรรมการดําเนินงาน
ในลําดับรองของสถาบันการเงิน ธปท. มิได้ มีประสบการณ์ในการกํากับดูแลการทําหน้ าทีเป็ น servicer
ของสถาบันการเงินมากนัก จึงควรมีการหารื อเป็ นประจํากับสถาบันการเงินทีให้ บริ การดังกล่าวในเรื อง
การพัฒนากิจกรรมการดําเนินงานดังกล่าว เพือให้ ผ้ บู ริ หารของสถาบันการเงินให้ ความสนใจทีจะ
ดําเนินธุรกิจการเรี ยกเก็บหนีซึงเสมือนเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์แทน SPV
5.6 การลดปั ญหาความไม่สอดคล้ องกันของกระแสรายได้
ในบางกรณีดอกเบียรับจากลูกหนีเป็ นอัตราดอกเบียลอยตัวซึงอาจไม่สอดคล้ องกับ
ดอกเบียจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ของ SPV ทีอาจกําหนดอัตราคงที หากเกิดสถานการณ์ทีอัตราดอกเบียจ่ายสูง
กว่าอัตราดอกเบียรับก็จะกระทบต่อความสามารถในการจ่ายชําระหนีของ SPV ดังนัน เพือให้ ได้ rating
ทีดีผ้ ทู ําธุรกรรมจึงต้ องแสดงให้ เห็นว่า มีการจัดโครงสร้ างธุรกรรมทีรองรับความเสียงนีไว้ แล้ ว อันจะทําให้
ผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับชําระต้ นเงินและดอกเบียตามกําหนด

- 22 บทที 6 การเพิมความน่ าเชือถือของตราสาร (credit enhancement)
6.1 ทางเลือกในการเพิมความน่าเชือถือของตราสาร (credit enhancement)
ผู้ลงทุนในตราสาร ABS ต้ องการให้ มีการทํา credit enhancement เพือรองรับ
ความเสียหายทีเกิดจากสินทรัพย์ แนวทางในการทําจะแบ่งได้ เป็ น การคุ้มครองความเสียหายขันต้ น
(first loss protection) เช่น การจัดโครงสร้ างแบบ senior-subordination การจัดโครงสร้ างแบบ
overcollateralization การให้ สทิ ธิไล่เบียไปยัง originator และการมีบญ
ั ชี spread account เป็ นต้ น
นอกจากนี ยังมีการคุ้มครองความเสียหายขันที 2 (second loss protection) ซึงมีทงั การจัดโครงสร้ าง
ให้ รองรับความเสียง และการคําประกันจากบริ ษัทรับประกันทางการเงินทีเป็ นบุคคลที 3 ทังนี
ในระยะแรกของการพัฒนาตลาด การทํา credit enhancement ควรเริ มด้ วยการให้ บคุ คลที 3 คําประกัน
ตราสารและเมือตลาดเริ มอยูต่ วั จึงใช้ วิธีจดั โครงสร้ างแบบ senior-subordination
วิธีการทํา credit enhancement สรุปได้ ดงั นี
6.1.1 Letter of credit (LOC)
เป็ นวิธีการดังเดิมทีสุด โดยธนาคารทีมี rating ดีจะออก LOC ให้ กบั SPV
เพือให้ ความคุ้มครองความเสียงจากความเสียหายของกองทรัพย์สนิ บางส่วน ดังนัน ตราสาร ABS
จะมี rating ตาม rating ของธนาคาร แต่เมือเศรษฐกิจตกตําธนาคารเริ มไม่นิยมทีจะออก LOC
เนืองจากกฎเกณฑ์เกียวกับความเพียงพอของเงินกองทุนทําให้ การออก LOC มีคา่ ความเสียงเพิมขึน
ธนาคารจึงต้ องคิดค่าธรรมเนียมสูงขึน
6.1.2 Cash Collateral Accounts (CCA) และ Collateral Investment Accounts
(CIA)
โครงสร้ างดังกล่าวจะเป็ นการจัดให้ มีเงินสดสํารองสําหรับรองรับความเสียง
เกียวกับสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี ในกรณี CCA ธนาคารจะให้ ก้ แู ก่ SPV และ SPV
จะฝากเงินทีได้ รับนันต่อธนาคาร ทังนี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมจากส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบีย
เงินฝากทีจ่ายให้ SPV และอัตราดอกเบียเงินให้ ก้ แู ก่ SPV ซึงมักอยูใ่ นระดับ 0.5-1% นอกจากนี ยังมีวิธี
CIA ซึงจะใช้ แทนวิธี CCA และ LOC ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้ างคือผู้ลงทุนซึงซือตราสาร
ด้ อยสิทธิจาก SPV ผู้ลงทุนนันจะมีความเสียงเช่นเดียวกับเจ้ าหนีในกรณีของ CCA ทังนี การใช้ วิธี CIA
จะทําให้ originator สามารถตัดลูกหนีออกจากงบดุลได้ ด้วย
6.1.3 การคําประกันตราสาร
การจัดให้ มีการคําประกันสําหรับตราสาร ABS จะช่วยให้ ตราสารนัน
มีอนั ดับความน่าเชือถือดีขนึ มีอายุไถ่ถอนยาวนานขึน ต้ นทุนการกู้ยืมตําลง การเข้ าไประดมทุนใน
ตลาดการเงินทําได้ งา่ ย มีฐานผู้ลงทุนกว้ างขวางขึน รวมทังมีความยืดหยุน่ ทางการเงิน ในด้ านผู้ลงทุน
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- 23 ก็จะได้ รับความคุ้มครองในการได้ รับชําระหนี การเปลียนมือของตราสารมีความคล่องตัว มีอตั รา
ผลตอบแทนดีภายใต้ ความเสียงตํา การทํา credit enhancement วิธีนีจึงเป็ นทีนิยมในตลาดโดยเฉพาะ
อย่างยิงเมือตราสารมีความเสียงสูง
6.1.4 โครงสร้ าง senior-subordination
โครงสร้ างนีมีความสําคัญมากต่อการทํา credit enhancement
ด้ วยตัวตราสารเอง โดยการออกตราสารเป็ นหลาย tranche ทีมีความเสียงต่างกัน เช่น senior tranche
ทีมีความเสียงตํา และ subordinated tranche ทีมีความเสียงสูง ทังนี หากลูกหนีของ SPV ผิดนัดชําระหนี
ผู้ลงทุนใน subordinated tranche จะได้ รับความเสียหายเป็ นอันดับแรก และหากความเสียหายนัน
มีมากเกินกว่ามูลค่าของ subordinated tranche ผู้ลงทุนใน senior tranche ก็จะได้ รับความเสียหาย
ในอันดับต่อมา โครงสร้ างนีจึงเป็ นการทําให้ ความน่าเชือถือใน senior tranche ดีขนึ อย่างไรก็ดี
สําหรับการทําธุรกรรมโดยใช้ สนิ ทรัพย์ประเภทใหม่ ๆ หรื อมีโครงสร้ างซับซ้ อน ผู้ลงทุนมักจะไม่ต้องการ
ให้ มีหลาย tranche แต่มกั สนใจให้ มีการคําประกันจากบุคคลที 3 มากกว่า
6.2 การเปรี ยบเทียบต้ นทุนและประโยชน์ของการทํา credit enhancement
ประโยชน์
ต้ นทุน
1. LOCs
- มีความยืดหยุน่
- ขึนอยูก่ บั อันดับความ
- คุ้มครอง first loss
น่าเชือถือของธนาคารทีเปิ ด
LOC
- ต้ นทุนตําสําหรับตราสาร
ทีอายุไถ่ถอนนานและ
ประเภทสินทรัพย์ใหม่ ๆ
2. การคําประกันทางการเงิน - ตราสารได้ rating AAA
- ผู้คําประกันมักต้ องการให้ มี
- ยืดหยุน่ ดี
rating เป็ น investment
- ใช้ ได้ กบั ประเภทสินทรัพย์
grade ก่อนเข้ ามา
ใหม่ ๆ และอายุการไถ่ถอน
คําประกัน
ยาวนานกว่า
- ทําได้ จํากัดสําหรับประเทศ
ทีเป็ นตลาดเกิดใหม่
3. senior/ subordination
- มีประโยชน์สําหรับ
- ต้ องการข้ อมูลประวัติ
กองทรัพย์สนิ ทีเป็ นสิทธิ
การชําระหนีของลูกหนี
เรี ยกร้ องรายย่อยเป็ นจํานวน
โดยละเอียด
มาก เช่น ลูกหนีบัตรเครดิต - ต้ องการ model ในเชิง
ปริ มาณโดยละเอียด
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- 24 ประโยชน์
- originator / servicer
สามารถซือหรื อขาย
subordinated tranche ได้

-

-

4. overcollateralization

- issuer เป็ นผู้จดั ให้ มีการโอน สินทรัพย์แบบ
overcollateralization
-

5. CCA/CIA

- ไม่ขนกั
ึ บอันดับ
ความน่าเชือถือของ
ธนาคารผู้ให้ ก้ ู
- ทําให้ ตราสาร
มีสภาพคล่อง

-

ต้ นทุน
การขาย subordinated
tranche ได้ เป็ นเรื อง
ทีท้ าทาย
ถ้ าผู้ขายสินทรัพย์เป็ นผู้ซือ
subordinated tranche
ก็อาจมีปัญหาเรื องการ
ตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี
ของผู้ขาย (off balance
sheet)
senior tranche จะไม่มี
สภาพคล่อง
มีข้อจํากัดในการเป็ น
off balance sheet
ต้ องการข้ อมูลประวัตกิ าร
ชําระหนีของลูกหนี
โดยละเอียด
ต้ องการ model ในเชิง
ปริ มาณโดยละเอียด
ต้ นทุนตําสําหรับตราสาร
ทีอายุไถ่ถอนยาวนาน
ต้ องจัดให้ มี trust ซึงยัง
ทําไม่ได้ ในประเทศไทย

6.3 ปั ญหาในประเทศไทย
ในขณะทีตลาด ABS อยูร่ ะหว่างพัฒนา ประเทศไทยควรให้ ความสนใจทีจะจัดตัง
บริ ษัทรับประกันทางการเงินในประเทศไม่วา่ จะตังโดยภาคเอกชนหรื อภาครัฐบาล ทังนี ภายใต้
กฎหมายไทยในปั จจุบนั ยังไม่ชดั เจนว่า บริ ษัทประกันทางการเงินของต่างประเทศ เช่น MBIA AMBAC
FSA และ ASIA Limited จะสามารถให้ บริ การด้ านการคําประกันทางการเงินในประเทศไทยได้ หรื อไม่
ในเรื องนี ASIA Limited โดยบริ ษัท Coudert Brothers ได้ เคยหารื อไปยังกระทรวงพาณิชย์ในปี
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- 25 1996 เพือขอให้ ตีความว่า การรับประกันทางการเงินของบริ ษัทต่างประเทศเหล่านีจะไม่ต้องได้ รับ
อนุญาตเป็ นการเฉพาะจากกระทรวงพาณิชย์ โดยมีประเด็นตีความว่า การรับประกันทางการเงิน
เทียบเคียงได้ กบั การรับประกันบริ ษัท แต่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ กบั การทํากรมธรรม์ประกันภัย
ทีปรึกษาโครงการได้ มีข้อเสนอแนะให้ กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเป็ นทางการ
ทีกําหนดให้ ชดั เจนว่า บริ ษัทประกันทางการเงินต่างประเทศจะสามารถคําประกันตราสาร ABS และ
MBS ของไทย โดยไม่ต้องได้ รับอนุญาตเป็ นการเฉพาะ หรื อไม่ต้องให้ จดั ตังกิจการในประเทศเพือ
ดําเนินธุรกิจในประเทศได้ หรื อไม่
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- 26 บทที 7 ภาคสินเชือเพือทีอยู่อาศัย
7.1 ลักษณะของสินทรัพย์ประเภทลูกหนีสินเชือทีอยูอ่ าศัย
ในการพิจารณาให้ สนิ เชือ สถาบันการเงินไทยพบว่า ยากทีจะตรวจสอบประวัติ
การชําระหนีของลูกหนีและระดับของการก่อหนีทังหมด เนืองจากยังไม่มีหน่วยงานทีเป็ นศูนย์ข้อมูล
สินเชือ (credit bureau) อย่างไรก็ดี ทางการมีโครงการผลักดันให้ มีการจัดตัง credit bureau ภายใน
สินไตรมาส 2 ของปี 1999
อัตราส่วนมูลค่าเงินกู้ตอ่ มูลค่าหลักประกัน (loan to value : LTV) เป็ นปั จจัย
สําคัญในการพิจารณาของเจ้ าหนี โดยมีอตั รามาตรฐาน 50-85% อายุของ mortgage loan อยูใ่ นช่วง
15-30 ปี สําหรับอัตราดอกเบียลอยตัว และ 20-30 ปี สําหรับอัตราดอกเบียคงที ดังนัน ตราสาร MBS
ไทย จึงควรมีอายุ 30 ปี มูลค่าขันตําต่อรายประมาณ 200,000-500,000 บาท และมูลค่ารวมขันสูง
ประมาณ 1-20 ล้ านบาท
การทีลูกหนีชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดจะกระทบต่อกระแสเงินสดในการจ่าย
ชําระหนีของตราสาร MBS อย่างมาก ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาข้ อมูลด้ านประวัตกิ ารชําระคืน
เงินต้ นก่อนกําหนด อย่างไรก็ตาม โดยทัวไปมีการคิดค่าปรับสําหรับลูกหนีทีชําระคืนเงินต้ นก่อน
กําหนดไว้ ประมาณ 2% ของมูลค่าทีชําระคืนก่อนกําหนด ในกรณีทีกู้เงินไปเพียง 2-3 ปี เท่านัน ทังนี
การคิดค่าปรับนีจะแตกต่างกันไปสําหรับเจ้ าหนีแต่ละราย
7.2. ความสนใจในการออกตราสาร MBS ของ issuer ต่าง ๆ
7.2.1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
GHB เป็ นผู้ให้ สนิ เชือทีอยูอ่ าศัยรายใหญ่ทีสุด (มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณ
40%) ทางการจึงกําหนดให้ GHB ช่วย SMC ในการผลักดันโครงการตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัยด้ วย
จึงมีการแก้ กฎหมายทีกํากับดูแล GHB ให้ GHB สามารถขาย port สินเชือออกไปให้ สามารถทํา
securitization หรื อให้ บริ การเรี ยกเก็บหนีในสินเชือทีขายไปได้ ในระยะแรก GHB ได้ เริ มขายสินเชือให้
SMC ประมาณ 400 ล้ านบาท
GHB มีข้อมูลเกียวกับ port สินเชือของตนเองและของตลาด ซึงเป็ นข้ อมูล
ทีจําเป็ นในการพัฒนา model เกียวกับการชําระคืนหนีก่อนกําหนด และการกําหนดอัตราดอกเบียหุ้นกู้
MBS รวมทังการจัดเก็บและจัดหาข้ อมูลทีจําเป็ นต่อการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชือถือของ CRA
ปั จจุบนั GHB มีสภาพคล่องส่วนเกิน จึงไม่คอ่ ยสนใจทีจะนํา port สินเชือ
ของตนมาขายให้ SMC เพือทํา securitization เท่าใดนัก เนืองจากเห็นว่าเกณฑ์การรับซือสินเชือของ
SMC เข้ มงวดเกินไป แต่อาจยอมรับได้ เฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
ในช่วงเริ มแรกเท่านัน
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SMC ได้ ปรับเปลียนแผนการรับซือสินเชือเป็นเงินสดทีมีเกณฑ์การรับซือ
ทีเข้ มงวดมาเป็ นแผน risk-sharing scheme ซึงจะพิจารณาระดับการให้ สทิ ธิการไล่เบียกลับไปยังผู้ขาย
ในกรณีทีเกิดความเสียหายจาก port สินเชือทีรับซือมาโดย SMC จะออกหุ้นกู้ 2 รุ่น คือ senior
amortizing bond และ subordinated participating mortgage obligation ทังนี หุ้นกู้รุ่นแรกจะมี
นําหนักความเสียง 20% และสามารถใช้ เป็ นส่วนสํารองสภาพคล่องของสถาบันการเงินทีซือหุ้นกู้ได้ ด้วย
ส่วนการออกหุ้นกู้รุ่นหลังนีเพือเป็ นการทํา credit enhancement ของ tranche แรกซึงจะมีจํานวนหุ้นกู้
รุ่นหลังมากเพียงใดนันขึนกับการประเมินความสูญเสียในกรณีร้ายแรงทีสุด อย่างไรก็ดี ในขณะนียังไม่มี
ข้ อมูลเพียงพอทีจะประเมินความสูญเสียของ port สินเชือไทยแต่อย่างใด
มีข้อเสนอแนะว่าในระยะแรกของการพัฒนาตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
SMC ควรกําหนดมาตรฐานการรับซือสินเชือทีมีคณ
ุ ภาพอย่างเข้ มงวดเพือสร้ างความไว้ วางใจต่อผู้ลงทุน
ในตลาด ไม่ควรกําหนดมาตรฐานไว้ ตํา แต่เมือใดทีตลาดรองสินเชือมีการพัฒนาไปได้ ดี จึงอาจ
ผ่อนคลายมาตรฐานการรับซือลงมาได้
7.2.3 เจ้ าหนีสินเชือทีอยูอ่ าศัยรายอืน
จากการสอบถามเจ้ าหนี 4 ราย มีความเห็นหลากหลาย เช่น ควรให้ SMC
รักษามาตรฐานการรับซือสินเชือไว้ สงู ๆ ควรแก้ กฎหมายให้ SPV จัดตังในรูปกองทุนรวมได้ เนืองจาก
ปั จจุบนั มีกองทุนรวมประเภทที 2 ทีมีสนิ ทรัพย์เป็ น port สินเชือต่าง ๆ จํานวนมาก ซึงน่าจะเป็ น SPV
ทีทํา securitization เองได้ นอกจากนี ยังมีความเป็ นห่วงในเรื องภาษี การโอนสินทรัพย์ทีจะทําให้ เกิด
ต้ นทุนส่วนเพิมในธุรกรรม
7.3 ทางเลือกในการจัดโครงสร้ างธุรกรรมและประเด็นสําคัญบางประการ
โครงสร้ าง 1 SMC รับซือสินเชือจากสถาบันการเงินแล้ วนําไปขายให้ กบั SPV
เพือออกหุ้นกู้ตอ่ ไป โดย SMC จะเป็ นคําประกันตราสารหนีให้ บางส่วน
โครงสร้ าง 2 สถาบันการเงินขายสินเชือให้ แก่ SPV โดยตรง โดย SMC หรื อ
มีบคุ คลอืนเข้ ามาคําประกันตราสารของ SPV
โครงสร้ าง 3 สถาบันการเงินขายสินเชือให้ SMC โดย SMC เป็ นผู้ออกหุ้นกู้
มีประกันขายต่อบุคคลทัวไป และหุ้นกู้ด้อยสิทธิขายให้ แก่สถาบันการเงินทีขายสินเชือ
ประเด็นพิจารณาทีสําคัญ
นอกจากประเด็นด้ านผู้ขายสินเชือยังมีประเด็นเกียวกับตัวแทนเรี ยกเก็บหนี
ทีจะต้ องมีความน่าเชือถือ ด้ านผู้ออกตราสาร MBS จะต้ องมีการจัดโครงสร้ างตราสารทีเหมาะสม
มีการทํา credit enhancement ทีเหมาะสมแล้ ว นอกจากนี ยังมีประเด็นในเรื องผู้จดั การตราสาร MBS
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- 28 กล่าวคือ SMC ซึงกําลังรับการฝึ กอบรมจาก Fannie Mae ให้ เป็ นผู้จดั การตราสาร MBS จะมีบทบาท
คล้ าย trustee หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะรับเงินที servicer เรี ยกเก็บหนีจากลูกหนี และชําระคืน
ผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ จัดทํารายงานเกียวกับการชําระหนีของลูกหนีเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ CRA และ
ผู้ทีเกียวข้ องอืน
ทังนี มีข้อเสนอแนะสําหรับ SMC ดังนี
1. SMC ควรเป็ นศูนย์กลางในการเป็ นผู้จดั การตราสาร MBS ในประเทศไทย แต่ยงั
ไม่ควรกําหนดบทบาทไว้ ตายตัว ควรเปิ ดให้ มีการแข่งขันจากตลาดด้ วย เพือให้ เกิดการพัฒนามากทีสุด
2. SMC ควรให้ รัฐบาลไทยคําประกันตราสารของตน เพือช่วยให้ มีชือเสียงเป็ นทีรู้จกั
ในตลาดทุนทังในและต่างประเทศว่าเป็ นรัฐวิสาหกิจทีมีพืนฐานดี
3. SMC ควรเผยแพร่ขา่ วสารต่อผู้ลงทุนว่า SMC เป็ นหน่วยงานด้ านตลาดรองสินเชือ
ทีอยูอ่ าศัยทีได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีมาตรฐานของสินเชือทีเข้ มงวด มีความเชียวชาญ
ในการดําเนินการและมีกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจทีเหมาะสม
4. SMC ควรให้ มีการจัดอันดับความน่าเชือถือจาก CRA ทังในและต่างประเทศ
สําหรับการเริ มต้ นเข้ ามาในตลาดทุนในประเทศ
5. SMC ควรพัฒนาและใช้ กลยุทธ์เป็ นผู้คําประกันทางการเงินในภาคสินเชือทีอยู่
อาศัย ซึงจะช่วยพัฒนาให้ SMC เป็ นผู้สนับสนุนให้ เกิดตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัยทีมีประสิทธิภาพ
7.4 คําแนะนําในการจัดอันดับความน่าเชือถือ
ในการจัดอันดับความน่าเชือถือตราสาร MBS ของไทยมีความจําเป็ นอย่างยิง
ทีจะต้ องมีข้อมูลประวัตกิ ารชําระหนีของลูกหนี S&P และ Moody มีข้อสังเกตว่า ในขณะทีเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจของไทยนี ประวัตคิ วามเสียหายจากการผิดนัดชําระหนีในอดีตอาจมิใช่เป็ นตัวชีวัดทีดีทีจะ
แสดงถึงสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต จึงยากทีจะประเมินความเสียหายได้ อย่างเทียงตรงโดยวิธี stress test
ดังนัน CRA จึงต้ องการข้ อมูลประวัตกิ ารชําระหนีของลูกหนีทีครอบคลุมทังวัฏจักรทางเศรษฐกิจและ
ของอสังหาริ มทรัพย์ซงเป็
ึ นช่วงเวลามากกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดอันดับตราสาร MBS และ ABS โดย CRA
อย่างน้ อย 2 แห่ง ทังนี กฎ BIS ได้ กําหนดให้ การลงทุนในตราสาร ABS และ MBS ของสถาบันการเงิน
โดยอิงกับการจัดอันดับความน่าเชือถือ สําหรับของไทยอาจไม่ควรบังคับเพียงแค่เฉพาะผู้ลงทุน
ทีเป็ นสถาบันการเงิน ควรจะบังคับครอบคลุมไปถึงผู้ลงทุนประเภทอืนด้ วย
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ในการออกตราสาร MBS ในประเทศไทย นอกจากการขาดข้ อมูลทีสําคัญเกียวกับ
ประวัตกิ ารชําระหนีของลูกหนีแล้ ว ยังขาดข้ อมูลเกียวกับการผิดนัดชําระหนีและความสูญเสียทีเกิดขึน
การลดลงของมูลค่าตลาด ระยะเวลาทีใช้ ในการฟ้ องร้ องบังคับหลักประกันและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง
หากไม่มีมาตรการทีเหมาะสมในการพัฒนาข้ อมูลตลาดอสังหาริ มทรัพย์และสินเชือดังกล่าวแล้ ว ก็ยาก
จะ
พัฒนาธุรกรรม securitization ในประเทศไทย ในทํานองเดียวกันการทํา securitization ของสินทรัพย์
ประเภทอืนก็จะประสบปั ญหานีเช่นเดียวกัน
7.5.1 ประวัตกิ ารชําระหนีของลูกหนี
ปั จจุบนั ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี GHB
และ ธปท. ต้ องมีบทบาทโดยตรงในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึงผู้ลงทุน CRA และ credit enhancer
ต้ องการใช้
7.5.2 ตลาดรองอสังหาริ มทรัพย์
มีประเด็นเกียวกับการประเมินราคาทีอยูอ่ าศัย การทีคนไทยนิยม
ซือบ้ านใหม่แทนทีจะซือบ้ านมือสองจากเจ้ าของเดิม ทําให้ ไม่มีข้อมูลราคาบ้ านมือสองหรื ออาจมี
แต่ยงั ไม่น่าเชือถือ การขาดแคลนข้ อมูลสถิตขิ องราคาตลาดมือสองนี จึงยากทีจะมีมาตรฐานการประเมิน
ราคาอสังหาริ มทรัพย์ทีเหมาะสม ดังนัน การประเมินราคาจึงมักอิงกับค่าเสือมราคาและดุลพินิจของ
ผู้ประเมินราคา นอกจากนี ยังมีปัญหาทีผู้ประเมินราคาภายในของธนาคารขาดความเป็ นอิสระในการ
ประเมินราคา ส่วนผู้ประเมินราคาอิสระจากภายนอกก็ยงั ไม่ม่งุ เน้ นทีจะประเมินราคาทีอยูอ่ าศัย
เนืองจากมีกําไรตํา
7.5.3 การฟ้ องร้ องบังคับหลักประกัน
ประเด็นสําคัญทีผู้ลงทุนเป็ นห่วงคือ ระยะเวลาและค่าใช้ จ่ายในการบังคับ
ชําระหนีทีผิดนัดในกรณีสนิ เชือทีอยูอ่ าศัย การบังคับขายหรื อประมูลหลักประกันขายทอดตลาดใช้ เวลา
ประมาณ 3 ปี และอาจยืดเยือไปถึง 5 ปี ในบางกรณีทีเป็ นเงินกู้ขนาดใหญ่อาจใช้ เวลาถึง 10 ปี
อย่างไรก็ดี กฎหมายบังคับหลักประกันฉบับใหม่จะกําหนดให้ กระบวนการต่าง ๆ ทีอยูใ่ นขันตอนของศาล
และการบังคับหลักประกันสามารถทําได้ รวดเร็ วขึน
7.5.4 การพัฒนาโครงสร้ างเงินกู้ทีอยูอ่ าศัยให้ เอืออํานวยต่อการออกตราสาร
MBS
สินเชือทีอยูอ่ าศัยของไทยมีลกั ษณะทียากต่อการทํา securitization
กล่าวคือ อัตราดอกเบียในสินเชือมิได้ สอดคล้ องกับอัตราดอกเบียในตลาดทุน งวดการชําระดอกเบีย
ของลูกหนีไม่ตรงกับงวดการชําระดอกเบียให้ ผ้ ลู งทุน อายุเงินกู้ยาวนานกว่าอายุของหลักทรัพย์ทีผู้ลงทุน
ต้ องการอย่างมาก จึงต้ องมีการปรับปรุงการออกแบบโครงสร้ างเงินกู้ให้ งา่ ยต่อการนําไปขายในตลาดรอง
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- 30 ซึง SMC ควรเป็ นผู้นําในการพัฒนาโครงสร้ างเงินกู้ดงั กล่าว เนืองจากในระยะยาวเงินกู้ดงั กล่าวจะเป็ น
ทีสนใจของผู้ลงทุนและจะทําให้ อตั ราดอกเบียเงินกู้ลดลงได้
ในเรื องนี SMC ควรเป็ นตัวกลางในตลาดทุนและตลาดเงินในการช่วยพัฒนาดัชนี
ระยะสันทีใช้ ในการจัดหาเงินในตลาดทุน เช่น การใช้ อตั ราดอกเบีย BIBOR เพือการกําหนดอัตรา
ดอกเบียของตราสาร MBS ทีมีอายุ 7-10 ปี เพือลดความเสียงทีเกิดจากการทีเงินกู้มีอตั ราดอกเบีย
ลอยตัว นอกจากนี ควรใช้ โครงสร้ าง pass through ซึงจะส่งผ่านความผันผวนจากอัตราดอกเบียเงินกู้
ไปให้ ผ้ ลู งทุนต่อไป
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การทํา securitization สําหรับสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อาจพิจารณาตัวอย่างของ Model
Package ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี (ตารางตัวอย่างตามข้ อมูลประกอบท้ ายบท)
8.1 ลูกหนีเงินกู้เพือทีอยูอ่ าศัย
8.1.1 ลักษณะสินทรัพย์ ได้ กล่าวไว้ ในบทที 7 แล้ ว
8.1.2 ลักษณะตราสาร MBS
ตราสาร MBS จะมีอายุการไถ่ถอนสันกว่าอายุเงินกู้ ซึงเป็ นไปตาม
ความต้ องการของผู้ลงทุนทีชอบไม่ให้ มีอายุตราสารยาวนาน นอกจากนี อาจกําหนดอัตราดอกเบีย
ตราสารเป็ น MLR เช่นเดียวกับอัตราดอกเบียเงินกู้เพือไม่ให้ เกิดความเสียงจากความไม่สอดคล้ องกัน
ของอัตราดอกเบียและช่วยลดขนาดการทํา credit enhancement อย่างไรก็ดี หากกําหนดอัตรา
ดอกเบียตราสารไว้ คงทีตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ก็จําเป็ นต้ องทําการ swap อัตรา
ดอกเบียจากอัตราคงทีเป็ นอัตราลอยตัว ซึงอาจมีคา่ ธรรมเนียมแพงสําหรับตลาดในประเทศ ในกรณี
การออกตราสาร MBS ทีมีอายุยาวนานในประเทศอาจทําได้ ไม่งา่ ยนัก จึงอาจเปลียนไปออกตราสาร
ในตลาดต่างประเทศแทน โดยออกในรูปของตราสารทีทยอยชําระคืนเงินต้ น และทํา swap อัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ รวมทังจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชือถือตราสาร MBS เพือให้ เป็ นทีสนใจของ
ตลาดต่างประเทศด้ วย
8.1.3 การทํา credit enhancement
การทํา credit enhancement สําหรับตราสาร MBS อาจใช้ วิธีโครงสร้ าง
senior/subordinated หรื อการคําประกัน ขนาดการทํา credit enhancement จะคํานวณตามข้ อมูล
ประวัตกิ ารชําระหนีของสินทรัพย์ดงั กรณีตวั อย่างต่อไปนี
สมมติให้ ความถีในการผิดนัดชําระหนีหรื อถูกบังคับหลักประกันเป็ น 50%
loss severity เป็ น 80% (หมายความว่า หากเกิดการผิดนัดชําระหนีจะมีจํานวนทีสูญเสีย 80% ของหนี
ทีผิดนัด) หากต้ องการให้ ตราสาร MBS มี rating AAA ตราสารนันจะต้ องทํา credit enhancement
ประมาณ 40% (หรื อ 50% x 80%) เพือให้ สามารถทนต่อความเสียหายได้ แต่หากทํา credit enhancement
เพียง 21% ตราสารนันจะได้ รับ rating เพียง A เท่านัน
ในสหรัฐอเมริ กา ตราสารทีได้ rating AAA จะต้ องมีหลักประกันเป็ น port เงินกู้
ทีมีคณ
ุ ภาพดี ระดับ credit enhancement หรื อระดับความเสียหายทีสามารถรองรับได้ จะตํากว่า 7%
ในกรณีประเทศไทยถ้ ามีการพัฒนาข้ อมูลเกียวกับการชําระหนี และ CRA สามารถตรวจสอบได้ ระดับ
credit enhancement ก็จะลดลงได้
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- 32 8.2 ลูกหนีเช่าซือรถยนต์
8.2.1 ลักษณะสินทรัพย์
โดยทัวไปสถาบันการเงินทีให้ เช่าซือจะมีสญ
ั ญาเช่าซืออายุประมาณ 30-32
เดือน ในขณะทีเงินฝากจากประชาชนมีอายุประมาณ 3 เดือน จึงมีแรงจูงใจทีจะทํา securitization สําหรับ
สินทรัพย์ประเภทนี ประกอบกับมักเป็ นสินทรัพย์ทีไม่คอ่ ยมีการชําระคืนก่อนกําหนด ปกติลกู หนีเช่าซือ
รถยนต์จะต้ องมีการจ่ายเงินดาวน์ก่อนอย่างน้ อย 25% มีการชําระค่างวดซึงประกอบด้ วย เงินต้ นและ
ดอกเบียในอัตราคงทีเป็ นรายเดือน และมีคา่ เบียปรับจากการจ่ายค่างวดล่าช้ าในอัตรา 1.75-2% ต่อเดือน
ผู้ให้ เช่าซือจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิในรถยนต์ทีให้ เช่าซือจนกว่าผู้เช่าซือจะชําระคืนค่างวดครบและโอน
เปลียนตัวเจ้ าของกรรมสิทธิมายังผู้เช่าซือ ถ้ าผู้เช่าซือผิดนัดชําระค่างวด ผู้ให้ เช่าซืออาจยกเลิกสัญญา
และมีสทิ ธิขายรถยนต์นนั ออกไป
บริ ษัทลีสซิงจะทําสัญญาลีสซิงรถยนต์กบั ลูกค้ า ไม่มีการกําหนดจํานวนขันตํา
ของเงินดาวน์ โดยปกติมกั มีการจ่ายเงินดาวน์ตําสุด 10% ระยะเวลาของสัญญาสามารถขยายไปได้ ถึง 8 ปี
ตามความต้ องการของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องฝากเงินโดยไม่มีดอกเบียไว้ กบั บริษัทลีสซิงเพือเป็ นหลักประกัน
การชําระเงินค่างวดมีคา่ เบียปรับในการชําระหนีล่าช้ าในอัตรา 5% ลูกค้ าต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ของรถยนต์โดยทําประกันภัยรถยนต์ให้ บริ ษัทลีสซิงซึงเป็ นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ในกรณีทีลูกค้ า
ไม่ซือรถยนต์เมือครบสัญญา ก็จะขายให้ บริษัทลีสซิง โดยลูกค้ าจะต้ องจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาตามสัญญา
และราคาขาย ในกรณีทีลูกค้ าไม่ชําระค่างวดตามสัญญา บริ ษัทลีสซิงก็มีสทิ ธิยกเลิกสัญญาโดยสามารถ
ยึดรถยนต์และขายออกไปได้
8.2.2 ลักษณะตราสาร ABS
สมมติให้ ตราสาร ABS มีอายุ 4 ปี เพือให้ สอดคล้ องกับอายุทียาวทีสุดของ
สัญญาเช่าซือ จึงทําให้ การทํา securitization ได้ รับผลกระทบจากระยะเวลาไม่มากนัก ในกรณีทีมี
ความแตกต่างของระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ตราสาร ABS ก็ควรมีอายุ 3 ปี ครึง นอกจากนี ควรกําหนด
อัตราดอกเบียตราสาร ABS ในอัตราคงทีเช่นเดียวกับอัตราดอกเบียของสินทรัพย์ สําหรับผลตอบแทน
ของตราสาร ABS ทีเสนอขายในประเทศควรอ้ างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุไถ่ถอนทีเหลือทีเหมาะสม
ทังนี ผู้ลงทุนมักต้ องการให้ ตราสาร ABS ดังกล่าวมีการจัดอันดับโดย CRA 2 ราย โดยอย่างน้ อย 1 รายต้ อง
เป็ น CRA จากต่างประเทศ
8.2.3 การทํา credit enhancement
การทํา credit enhancement สามารถใช้ วธิ ีการคําประกันตราสารของ
บริ ษัทประกันทางการเงินหรื อการจัดโครงสร้ าง senior-subordinated structure ขนาดการทํา credit
enhancement จะขึนกับอันดับ rating ของตราสาร โดยจะคํานวณเป็ นทวีคณ
ู ของความสูญเสียสุทธิของ
pool สินทรัพย์โดยมีสมมติฐานดังนี
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- 33 อันดับ rating
AAA
AA
A
BBB
BB

ขนาดการทํา credit enhancement
(จํานวนเท่าของความสูญเสียสุทธิของ port สินทรัพย์)
4-5
เท่า
3-4
เท่า
2-3
เท่า
1.75-2 เท่า
1.5-1.75 เท่า

ในกรณีการจัดโครงสร้ างแบบ senior-subordinated structure ผู้ขายลูกหนี
จะเป็ นผู้ถือในส่วนตราสารด้ อยสิทธิ ซึงจะทําให้ ไม่สามารถตัดบัญชีลกู หนีเช่าซือออกจากบัญชีของผู้ขายได้
สถาบันการเงินผู้ขายจึงยังคงต้ องดํารงเงินกองทุนในสัดส่วน 8% สําหรับลูกหนีเช่าซือดังกล่าวอยู่ (นําหนัก
ความเสียงของสัญญาเช่าซือเป็ น 100%) แต่ในกรณีทีใช้ วิธีการคําประกันโดยบุคคลอืนจะลดระดับ
การไล่เบียไปยังผู้ขายลง 2 เท่าของความสูญเสียสุทธิของ port สินทรัพย์ ทําให้ การดํารงเงินกองทุน
ลดลงเหลือ 4%
8.3 ลูกหนีเงินกู้ทีมีปัญหา (distressed loan)
8.3.1 ลักษณะสินทรัพย์
ลูกหนีเงินกู้ทีมีปัญหาในไทยหลัก ๆ จะมีทงั ทีเป็ นเงินกู้เพือการพาณิชย์ และ
เงินกู้สําหรับอุตสาหกรรม สมมติให้ อายุเงินกู้ประมาณ 4-6 ปี อายุเฉลียของ pool เป็ น 4 ปี อัตราดอกเบีย
MLR และเงินกู้บางจํานวนมีอตั ราดอกเบียคงที ไม่มีการชําระคืนก่อนกําหนดเนืองจากเป็ นหนีทีผิดนัดชําระ
ผู้ออกตราสารจําเป็ นต้ องรู้สมมติฐานดังกล่าวเพือประเมินระดับความสูญเสีย ระยะเวลาและระดับ
การฟื นฟูหนี รวมทังเงือนไขของหนีทีถูกปรับโครงสร้ าง ทังนี เป็ นการยากมากทีจะเรี ยกเก็บหนีทีมีปัญหา
ไม่วา่ จะเป็ นการชําระบัญชีเลิกกิจการ ซึงขึนกับการบังคับใช้ กฎหมายล้ มละลายและกฎหมายหลักประกัน
หรื อจะเป็ นการปรับโครงสร้ างหนีซึงขึนกับระยะเวลาในการเจรจา รวมทังเงือนไขการปรับโครงสร้ างหนี ต้ องมี
การศึกษารายละเอียดเงินกู้และหลักประกันซึงอาจจัดทําโดยผู้ประเมินราคาผู้สอบบัญชี เพือให้ การประมาณ
การการรับชําระกระแสรายได้ มีความน่าเชือถือ
8.3.2 ลักษณะตราสาร
โดยทีสินทรัพย์ข้างต้ นไม่มีสภาพคล่อง จึงต้ องออกแบบโครงสร้ างหลักทรัพย์
ทีลดความเสียงในเรื องสภาพคล่องและเตรี ยมการให้ มีระยะเวลาการชําระเงินเป็ นพิเศษ อายุการไถ่ถอน
ของหลักทรัพย์อย่างน้ อยควรต้ องเท่ากับอายุของเงินกู้ และถ้ าจําเป็ นในกรณีไม่สามารถเรี ยกเก็บหนีได้
ควรให้ สามารถขยายอายุหลักทรัพย์ออกไปได้ การเพิมสภาพคล่องให้ แก่ตราสารอาจทําได้ ในรูปของกองทุน
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- 34 สํารองเพือชําระหนี ทังนี อาจกําหนดให้ ตราสารมีอตั ราดอกเบียลอยตัว โดยมีทางเลือกให้ ขยายระยะเวลา
การชําระดอกเบีย (pay in kind) ในกรณีทีเงินทุนไม่เพียงพอ อาจให้ มีการออกตราสารหลาย ๆ tranche
โดยตราสารทีเป็ น senior tranche อาจให้ เสนอขายในประเทศ เนืองจากผู้ลงทุนจะเข้ าใจคุณภาพของ port
เงินกู้ได้ ดี ส่วน tranche ทีเป็ นตราสารกึงทุนให้ เสนอขายต่างประเทศซึงมีผ้ ลู งทุนชอบตราสารในลักษณะนี
เนืองจากมีผลตอบแทนสูง ทังนี การเสนอขายในต่างประเทศดังกล่าวจะต้ องทําการ swap สกุลเงินรองรับไว้
ด้ วย และให้ มีการจัดอันดับตราสารโดย CRA ต่างประเทศ 1-2 แห่งด้ วยเพือตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ลงทุน
8.3.3 การทํา credit enhancement
เนืองจากบริ ษัทรับประกันทางการเงินไม่ยอมคําประกันตราสาร ABS
ทีเกิดจาก port ของลูกหนีเงินกู้ทีมีปัญหา จึงควรทํา credit enhancement โดยวิธี senior-subordination
ในสหรัฐอเมริ กาลูกหนีเงินกู้ดงั กล่าวจะถูกขายในราคาตํากว่ามูลค่าทีแท้ จริ งถึง 55% (ในกรณีของไทย
อาจกําหนดราคาขายไว้ ตํากว่ามูลค่าจริ ง 33%) ทังนี มีการคํานวณจากประมาณการกระแสรายได้ จาก
ลูกหนีภายใต้ สมมติฐานทีแตกต่างกันในเรื องการชําระบัญชีลกู หนี หรื อการฟื นฟูลกู หนีแต่ละราย
ตามสมมติฐานข้ างต้ นนี อาจออกตราสาร senior tranche และ subordinated tranche อย่างละ 11.5%
ของมูลค่าของเงินกู้ และทีเหลือออกเป็ นตราสารทุน ทังนี ปั จจุบนั CRA ยังไม่มีตวั อ้ างอิงทีจะกําหนดระดับ
credit enhancement และยังต้ องมีการศึกษาข้ อมูลประมาณการกระแสรายได้ ของ port เงินกู้ และ
คุณสมบัตขิ องทีมบริ หาร port ลูกหนีเงินกู้ทีมีปัญหาดังกล่าว
8.4. ลูกหนีบัตรเครดิต
8.4.1 ลักษณะสินทรัพย์
ลูกหนีบัตรเครดิตจะมีอายุสนั มากคือ 30 หรื อ 60 วัน เป็ นเพียงสินเชือ
ส่วนบุคคล หรื อนิตบิ คุ คลทีไม่มีหลักประกัน จะมีการจ่ายดอกเบียในอัตราลอยตัวอิงกับ MLR ธนาคารไทย
หลายแห่งได้ เสนอบริ การในลักษณะเป็ นบัตรทีอํานวยความสะดวกในการใช้ จ่าย ซึงลูกหนีจะจ่ายชําระเงิน
คืนทุกเดือน จึงทําให้ อายุลกู หนีนานเกิน 1 เดือนมีจํานวนน้ อยมาก
8.4.2 ลักษณะตราสาร
สมมติให้ มีโครงสร้ าง senior-subordination โดย senior tranche มูลค่า
5 พันล้ านบาท และ subordinated tranche 1 พันล้ านบาท อัตราดอกเบียลอยตัว อายุตราสาร 3 ปี 5 เดือน
และเริ มทยอยคืนเงินต้ นในเดือนที 37 เป็ นต้ นไป ในมูลค่างวดละ 1 ใน 5 ของมูลค่าตราสาร ตราสาร senior
tranche มีอตั ราดอกเบีย MLR เฉลียของธนาคารใหญ่ 5 แห่งหักด้ วย 0.5% ส่วน subordinated tranche
มีอตั ราดอกเบีย MLR เฉลียของธนาคารใหญ่ 5 แห่งเท่ากันทุกงวด ส่วนลูกหนีบัตรเครดิตทีเป็ น underlying
asset จะมีลกั ษณะเป็ น revolving
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ระดับการทํา credit enhancement จะขึนกับการทํา cash flow simulation
และการต่อรองกับ CRA สมมติวา่ issue ข้ างต้ นนีได้ กําหนดว่าให้ ทยอยคืนเงินต้ นได้ เร็ วขึนหากมีเหตุการณ์
ผิดปกติเกิดขึน (เช่น เหตุการณ์กรณีสว่ นต่างดอกเบียติดลบ) แต่ในกรณีปกติ SPV จะนําเงินไปลงทุนซือ
ลูกหนีบัตรเครดิตใหม่อยูเ่ รื อย ๆ จนกว่าจะถึงเดือนที 37 จึงจะเริ มทยอยคืนเงินต้ น ในการคํานวณระดับ
credit enhancement ทีเหมาะสมนัน สมมติให้ อตั ราการชําระเงินรายเดือนของลูกหนีเป็ น 20%
ผลตอบแทนสุทธิของ port ลูกหนีเป็ น 21% อัตราดอกเบียจ่ายให้ ผ้ ลู งทุนเป็ น 9% ค่าใช้ จา่ ยในการเรี ยก
เก็บหนีเป็ น 3% อัตรา charge-offs 5% และส่วนต่างกําไรของดอกเบีย 5% แล้ ว ระดับการทํา credit
enhancement ทีคํานวณตาม cash flow simulation และการเจรจาต่อรองกับ CRA จะเป็ น 20%
สําหรับตราสารทีมี rating AAA โดยมีบญ
ั ชีสาํ รองทีมียอดสะสมจํานวน 5% ของมูลค่าตราสารคงค้ าง
ทังนี หากเกิดกรณีทีมีความเสียหายจากการผิดนัดชําระเงินของ port ลูกหนี จะต้ องมีการจัดหาเงินทุน
จากส่วนต่างกําไรของดอกเบียเข้ าไปไว้ ในบัญชีสํารองด้ วย
8.5. ลูกหนีค่าสินค้ าส่งออก
8.5.1 ลักษณะสินทรัพย์
ผู้สง่ ออกไทยทีมี port ลูกหนีทีมีคณ
ุ ภาพสูงจะสามารถจัดหาเงินทุน
โดยการออกตราสารทีมี rating สูงกว่า rating ของประเทศไทย เนืองจากเมือมีการรับชําระเป็ น
เงินต่างประเทศจากลูกหนีก็จะจ่ายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศได้ เลย โดยไม่ต้องผ่านการควบคุม
ปริ วรรตเงินตราจาก ธปท. ลูกหนีดังกล่าว เช่น ลูกหนีค่ารองเท้ าส่งออก ระยะเวลาการชําระเงินของ
ลูกหนีปกติประมาณ 30-90 วันหลังจากวันส่งมอบสินค้ า หากผู้สง่ ออกมีการทําสัญญาซือขายระยะยาว
กับผู้ซือหรื อผู้นําเข้ าทีมี rating สูงมากหลายราย ตราสารทีเสนอขายโดยผู้สง่ ออกดังกล่าวก็จะได้ รับ
rating ดี และจัดหาผู้คําประกันตราสารได้ งา่ ยขึนมาก โดยปกติลกู ค้ าจะไม่มีการชําระเงินค่าสินค้ าก่อน
กําหนด ผู้สง่ ออกจะต้ องระมัดระวังการเกิดหนีสูญในลูกหนีต่าง ๆ ทังนี ในประเทศไทยมีจํานวนผู้สง่ ออก
ทีมีศกั ยภาพในตลาดสินค้ าส่งออกไม่มากนัก ทีผ่านมามีเพียงผู้สง่ ออกรายเดียวทีทํา securiization คือ
กรณีของบริ ษัทวงศ์ไพฑูรย์ซงนํ
ึ าลูกหนีค่ารองเท้ าส่งออกไปออกตราสารในต่างประเทศ แต่ก็ยงั ไม่ได้ รับ
rating สูงเท่าใดนัก
8.5.2 ลักษณะตราสาร
มีตวั อย่างการทําธุรกรรมของ COSCO ซึงเป็ นบริ ษัทส่งสินค้ าทางเรื อ
ในประเทศจีนและมีรายได้ จํานวนมากมาจากการค้ าในแถบอเมริ กาเหนือ โดยส่งสินค้ าทางเรื อไปยังแถบ
อเมริ กาเหนือและรับชําระในรูป trust account บริ ษัทดังกล่าวมีการออกตราสารประเภท commercial
paper หลาย tranche อายุเฉลีย 4.8 ปี และอายุสงู สุด 7 ปี โดยตราสารดังกล่าวมีลกู หนีทีจะเกิดขึน
ในอนาคตเป็ นหลักประกันตราสาร
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ในการกําหนดขนาดการทํา credit enhancement สําหรับลูกหนีประเภทนี
CRA จะวิเคราะห์ความเสียงของบริ ษัทผู้สง่ ออกและโครงสร้ างทางการเงินผสมกัน เนืองจากธุรกรรม
ดังกล่าวจะมีความเสียงจากการดําเนินงานของบริ ษัทผู้สง่ ออกซึงนําลูกหนีทีจะเกิดขึนในอนาคตมาทํา
securiization ในกรณีบริ ษัท COSCO มีการคําประกันตราสารโดยบริ ษัทประกันทางการเงินและได้ รับ
rating เป็ น AAA ผู้คําประกันจะพิจารณาประวัตกิ ารประกอบธุรกิจทีผ่านมา ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ ารายใหญ่
เสถียรภาพของกระแสรายได้ ทีเกิดจากการให้ บริ การส่งสินค้ า โอกาสการค้ าในอนาคต เป็นต้ น ผู้คําประกัน
จะกําหนดระดับการทํา overcollateralization เพือรองรับกรณีลกู หนีผิดนัดชําระ ทังนี เป็นการยากทีจะ
กําหนดวิธีการประเมินระดับ credit enhancement ทีเหมาะสม เนืองจากไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว และขึนกับ
วิจารณญาณของผู้ทําธุรกรรมมากกว่า
8.6 ลูกหนีโครงการสาธารณูปโภค
8.6.1 ลักษณะสินทรัพย์
โครงการสาธารณูปโภคจะมีลกั ษณะเป็ นโครงการระยะยาว และมี
ความเสียงสูง ได้ แก่ ความเสียงในการก่อสร้ างโครงการ ความเสียงในการดําเนินงาน ความเสียง
ทางด้ านเทคโนโลยี ความเสียงทางการเมือง ทังนี มีการลดความเสียงโดยให้ มีการคําประกันโครงการ
โดยบุคคลที 3 ทีน่าเชือถือ เช่น OPIC MIGA WORLD BANK ADB เป็ นต้ น โครงการสาธารณูปโภค
สามารถนําลูกหนีหรื อกระแสรายได้ ของโครงการมาทํา securitization โดยโครงการทีมีศกั ยภาพ ได้ แก่
โครงการด้ านพลังงาน สือสาร ทางด่วน และปิโตรเคมี
8.6.2 ลักษณะตราสาร
กรณีตวั อย่างทีน่าสนใจในประเทศไทย คือ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ได้ ออกหุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่า 300 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เมือเดือนสิงหาคม 2541 และจัดให้
มีการคําประกันโดยธนาคารโลกซึงทําให้ ได้ rating A-/A3 ในอดีตก็ได้ มีบริ ษัทย่อยทีเกิดจากการแปรรูป
จาก กฟผ. ได้ แก่ บริ ษัทผลิตไฟฟ้าระยอง และบริ ษัทผลิตไฟฟ้าขนอม ออกหุ้นกู้โดยนําลูกหนีตามสัญญา
ซือขายไฟฟ้ ามาเป็ นหลักประกัน
8.6.3 การทํา credit enhancement
โดยปกติจะมีเงินกองทุนสํารองเพือการจ่ายชําระหนี การมีข้อจํากัดในการ
ก่อหนี หรื อมีการกําหนดลักษณะทีประกันความสามารถในการชําระหนีของโครงการสาธารณูปโภค รวมทัง
มีการคําประกันโดยองค์การระหว่างประเทศทีน่าเชือถือเพือให้ ได้ rating ดี
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ต้ นทุนในการทําธุรกรรมจะมีคา่ ธรรมเนียมจัดจําหน่าย ซึงจะมีมลู ค่าสูงถ้ าตราสาร
มี rating ตํา ค่าธรรมเนียมในการจัดโครงสร้ างธุรกรรมซึงปกติจะค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะอย่างยิงใน issue
ทีออกเป็ นรายแรกในประเทศ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะยิงสูงขึนถ้ าโครงสร้ างการทําธุรกรรมมีความซับซ้ อน
เช่น การทํา securitization ของลูกหนีทีมีปัญหา สําหรับค่าธรรมเนียมในการทํา credit enhancement
ทีให้ มีการคําประกันโดยบุคคลที 3 จะขึนกับความเสียงของตราสาร ส่วนค่าธรรมเนียมในการว่าจ้ าง
ทีปรึกษากฎหมายสําหรับการทําธุรกรรมในประเทศอาจเพิมขึนถึง 200,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
อเมริ กา (หากมีทีปรึกษากฎหมาย 2 ราย) นอกจากนี ยังมีคา่ จ้ าง CRA ในการจัด rating ประมาณ 0.03
หรื อ 0.04% ต่อ CRA 1 ราย ขึนกับขนาดของตราสารทีออก รวมทังยังมีคา่ ธรรมเนียมในการทํา swap
การตรวจสอบทรัพย์สนิ และค่าใช้ จ่ายทัวไปอืน ๆ
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Asset Features
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

Static

1% p.a.

40% for some
lenders

Hire Purchase
Loans
(fixed rate)

4 years / 3032 months

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

Static

2.8% p.a.

13% for some
lenders

1%
(see Table 10)
but were rising
in 5/99
1% to 3.5%
(see Table 10)

Distressed Loans
(priced off MLR)

4-6 years / 4
years

Fixed and
floating

Static or
revolving

100%, by definition 15 percent (by
assumption)

Credit Cards
(adjustable rate)

(assumed)
Short term ~
60 to 90 days
(assumed)

Floating

Revolving

Not applicable
because they are not
performing and not
likely to prepay
Thai banks provide
convenience cards,
typically paid off
when due
Typically, export
receivables do not
prepay

Say 10%
(by assumption)

5% net chargeoffs
(based on
discussions)
Say 3% (by
assumption)

Typically,
infrastructure
projects do not show
prepayments

Say one interest
payment
(by assumption)

Say, one interest
payment (by
assumption)

Export
Receivables

Short term ~
90 days
(assumed)

Varies

Revolving

Infrastructure

10 years or
longer
(assumed)

Varies or not
applicable

Static

Not available
Say, 15% (by
assumption)
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Potential ABS Features
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)

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

Credit Cards
(adjustable rate)

2-3 years or
longer

Floating based
on MLR

Baht or Dollar
(which would
need a swap)

MLR

International

Reserve
accounts and
guarantee or
senior/sub
Senior/sub,
reserve account
and liquidity
support
Spread account
and/or senior /
sub

Export
Receivables

2-3 years

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

Typically, full
payments due
upon receipt of
shipments
T+300 bps

Baht or Dollar
(which would
need a swap)

Government Bond or International
US Treasuries

Multilateral
and/or financial
guarantee
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Hypothetical Credit Enhancement

Asset
Class

Market
Market
Net cumulative
Foreclosure Severity of Loss losses of
Frequency
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

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%

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

Credit Cards
(adjustable rate)

There is no
collateral
and so no
foreclosure
is feasible

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

Few benchmarks as
no such deals have
been done in
emerging markets
and few US deals
Highly dependent
on deal structures

Export
Receivables

Foreclosure
frequency is
not used for
corporate
receivables

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

Each deal requires
stress tests based on
rating agency default
and recovery
assumptions
Stress tests on
payment rate,
charge-offs, portfolio
yield, certificate rate,
principal allocation
method, etc.
Delinquencies,
dilutions, losses on
receivables are
considered.
Rating of seller and
its performance risk
Corporate, operating,
technological, inter
creditor and liquidity
risks

(assumed)

(assumed)

Part of the
analysis but other
factors also
considered

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

Senior
subordination and
perhaps financial
guarantees, plus
liquidity supports
Cash collateral
accounts, spread
accounts, initial
deposits, and
perhaps financial
guarantees
Highly dependent
Overon individual pool
collateralization
performance and its and perhaps
concentrations to
financial
individual obligors guarantees
Not possible to
generalize

Guarantees, e.g.
from World Bank,
ADB or financial
guarantors
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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)
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
50 bps
(because
triple-A and
medium term
maturity)
1% or more
on triple-B
and 2%-6%
on equity
tranches
50 bps if
triple-A & >
100 bps if
triple-B
50 bps if
triple-A and
>100 bps if
triple-B
>50 bps if
triple-A &
>125 bps if
triple-B

1% or more for
initial deals

50 – 75 bps for
guarantee from
SMC or another
party
3/8 % pa for a
monoline
guarantee

25 – 30 bps
(more for
international
deal)
25 – 30 bps
(more for
international
deal)

5-8 bps for ratings; other
fees 5 – 10 bps (printing,
filing, registration of
mortgages, etc.)
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
If done offshore,
swap and other
fees would also
be incurred

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

1% or more
Subordinated
(new asset class) tranche, which
might be retained
by the originator
1% or more
3/8 % pa for
(new asset class) monoline
guarantee

25 – 30 bps
(more for
international
deal)
30-40 bps as
done
offshore

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

Placement fees
could be higher
for longer dated
transaction
Transactions
may typically be
larger

1% or more
(complex
transaction)

30 – 50 bps
as likely
done
offshore and
complex

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

Hire Purchase
Loans
(fixed rate)

Distressed Loans
(priced off MLR)

Credit Cards
(adjustable rate)

Export
Receivables

Infrastructure

75 to 100 bps
(because such
deals have been
done in
Thailand)
1% or more
(complex
transaction)

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

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

Transactions are
typically larger,
so fees are a bit
lower
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- 42 บทที 9 การกําหนดอัตราดอกเบียและขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสม
9.1 การกําหนดอัตราดอกเบียในต่างประเทศ
โดยทัวไปการกําหนดอัตราดอกเบียในธุรกรรม securitization ในตลาด
ต่างประเทศขึนกับปั จจัยหลายประการ เช่น อัตราดอกเบียอ้ างอิงของตลาดต่าง ๆ เช่น US treasry
securities, LIBOR หรื อดัชนีตลาดอืน ๆ ส่วนต่างดอกเบียจะมากหรื อน้ อยขึนกับลักษณะตราสารและ
ผลการจัด rating ของตราสาร ซึงผู้ลงทุนให้ ความสําคัญมาก นอกจากนี ยังมีปัจจัยอืน ๆ เช่น ชือเสียง
ของผู้ขายลูกหนี servicer ลักษณะลูกหนีทีเป็ นหลักประกันตราสาร และตราสารระยะสันมักมีอตั ราดอกเบีย
ตํากว่าตราสารระยะยาว ทังนี ตราสารระยะยาวทีมีอตั ราดอกเบียคงทีจะมีแนวโน้ มทีส่วนต่างดอกเบียเหนือ
อัตราดอกเบียอ้ างอิงมากกว่าตราสารทีมีอตั ราดอกเบียลอยตัว นอกจากนี โครงสร้ างการกําหนดอัตรา
ดอกเบียจะขึนกับขนาดของตราสารด้ วย ยิงมีขนาดใหญ่ยิงมีราคาดีกว่า เนืองจากมีสภาพคล่องดี
การออกตราสาร ABS และ MBS ในต่างประเทศมักจะมีการทําการ swap
สกุลเงินต่างประเทศ เนืองจาก CRA และผู้ลงทุนต้ องการความมันใจว่า กระแสรายได้ ทีเป็ นหลักประกัน
จะสามารถครอบคลุมภาระหนีทีเป็ นสกุลเงินต่างประเทศได้
9.2 การกําหนดอัตราดอกเบียสําหรับตลาดในประเทศ
การออกตราสารหนีได้ เริ มมีการพัฒนาอัตราผลตอบแทนอ้ างอิง (yield curve
benchmark) โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจซึงมีอายุปานกลาง อัตราดอกเบียคงที
อย่างไรก็ดี ยังไม่คอ่ ยมี yield curve benchmark สําหรับตราสารหนีระยะสัน แต่อาจใช้ อตั รา MLR
เฉลียของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเป็ น benchmark ในการกําหนดอัตราดอกเบียได้ สําหรับปั จจัย
ด้ านการจัด rating จะไม่มีความสําคัญในการกําหนดอัตราดอกเบียตราสารทีออกในตลาดในประเทศ
เนืองจากผู้ลงทุนไทยไม่สนใจผลการ rating มากไปกว่าชือเสียงของบริ ษัท ประกอบกับไม่เชือถือการจัด
rating ของ TRIS เท่าใดนัก และต้ องการให้ มีการ rating โดย CRA จากต่างประเทศมากกว่า
ปั จจุบนั อัตราดอกเบียในตลาดค่อนข้ างตํา ตราสาร ABS จึงน่าจะเป็ นทีสนใจ
ของผู้ลงทุนมากขึน SMC เป็ นผู้มีศกั ยภาพในการทํา securitization ในขณะนี แต่มีเสียงสะท้ อนจาก
ตลาดว่า ยังไม่ได้ รับความชัดเจนเกียวกับตราสารที SMC จะออกเท่าใดนัก
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ปั จจัยทีกระทบต่อการกําหนดขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมขึนกับภาวะตลาด
สภาพแวดล้ อมทางกฎหมาย ฐานะการเงินของผู้ขายสินทรัพย์หรื อ servicer ทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุน
และต้ นทุนของเงินทุน การเลือกใช้ ทีปรึกษากฎหมาย CRA ทีปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี ยังต้ องคํานึงถึง
ปั จจัยสําคัญต่อไปนี
- โครงสร้ างของธุรกรรม
- ดอกเบียและรายรับทีได้ จากสินทรัพย์หรื อลูกหนี
- ประวัตคิ วามสูญเสียจากสินทรัพย์ และประมาณการในอนาคต
- ต้ นทุนของเงินทุน ซึงรวมต้ นทุนการ swap สกุลเงิน
- ค่าบริ การเรี ยกเก็บหนี
- ค่าธรรมเนียมในการทํา credit enhancement (ถ้ ามี)
- ค่าธรรมเนียมในการจัด rating
- ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหน่าย
- ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน up front
- กําไรขาดทุนจากการขายลูกหนี
- กฎเกณฑ์ทางการเกียวกับการดํารงเงินกองทุนของสถาบันการเงิน (capital
charge)
- ต้ นทุนทางภาษี
9.4 ตัวอย่างการกําหนดขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสม
ข้ อมูลทีแสดงต่อไปนีได้ รวบรวมจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง โดยทีปรึกษา
โครงการไม่รับประกันความถูกต้ องและสมบูรณ์ของข้ อมูลทังหมด อย่างไรก็ดี ก็มีหลายประเด็นทีอาจ
ประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์การกําหนดอัตราดอกเบียและขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมได้
9.4.1 สัญญาเช่าซือรถยนต์
บริ ษัทเงินทุนรายหนึงได้ ระบุวา่ ในช่วงเดือนธันวาคม 2541 การให้ สนิ เชือ
ในตลาดให้ เช่าซือรถยนต์จะมีอตั ราดอกเบียสุทธิ 16.5% ต้ นทุนของเงินทุนประมาณ 8% ส่วนต่าง
ดอกเบีย 8.5% ค่าใช้ จ่ายในการเรี ยกเก็บหนี 2.5% อัตราการผิดนัดชําระหนีประมาณ 3.5% และอัตรา
หนีเสีย 1% (ส่วนต่างของดอกเบียเป็ น 5% ภายใต้ สถานการณ์ปกติ)
ปั จจุบนั สถานการณ์ตลาดเปลียนแปลงไป บริษัทเงินทุนข้ างต้ นมี NPL เพิมขึน
อย่างมาก ระดับหนีเสียเพิมถึง 3.5% เนืองจากมูลค่ารถยนต์ทีให้ เช่าซือลดลง ดังนัน ส่วนต่างของดอกเบีย
จึงลดลง การออกตราสาร ABS จะช่วยทําให้ เกิดความสอดคล้ องกันระหว่างหนีสินและเงินทุน บริ ษัทเงินทุน
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- 44 ดังกล่าววางเป้ าหมายว่าจะต้ องมีสว่ นต่างของดอกเบียอย่างน้ อย 3-4% และต้ องการให้ มีการทํา
securitization แบบขายสินทรัพย์ออกไปแบบ true sale โดยไม่มีภาระภาษีมลู ค่าเพิม (VAT) ทีทําให้
การทําธุรกรรมไม่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์
9.4.2 ลูกหนีเงินกู้เพือทีอยูอ่ าศัย
SMC มีโครงการทดสอบตลาดโดยการระดมทุน 5 พันล้ านบาท โดยการออก
senior bond จํานวน 80% ของลูกหนีเงินกู้ทงั หมด และออก subordinated bond 20% ของลูกหนีเงินกู้
ทังหมด senior bond ของ SMC จะมีนําหนักความเสียงในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุน
เป็ น 20% และสามารถใช้ เพือสํารองสภาพคล่องได้ ถ้ าเจ้ าหนีขายลูกหนีเงินกู้ให้ SMC และมาซือ senior
bond แทนจะสามารถลดนําหนักความเสียงในการถือครองลูกหนีจาก 50% เป็ น 20% แต่หากลงทุนในหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิจะมีนําหนักความเสียงเป็ น 100% (สมมติวา่ ธปท. ใช้ เกณฑ์ตามสหรัฐอเมริ กา)
กรณีตวั อย่างการออกหุ้นกู้ข้างต้ น สมมติวา่ หุ้นกู้ดงั กล่าวไม่มีการคําประกัน
จากรัฐบาล อัตราดอกเบียของ senior bond จะเป็ น 10% (มากกว่าหุ้นกู้ทีรัฐคําประกันอยู่ 2%) ส่วน
subordinated bond จะมีอตั ราดอกเบียขันตํา 10% โดยจะได้ รับต่อเมือมีกระแสรายรับเหลือจาก
การจ่ายให้ senior bond
สมมติวา่ อัตราหนีเสียลูกหนีเงินกู้เป็ น 1% ต่อปี ตลอดอายุของเงินกู้ อัตราการจ่าย
ชําระหนีเงินกู้ก่อนกําหนดเป็ น 2% และให้ อตั ราค่าบริ การเรี ยกเก็บหนี 0.375% origination fee 0.4%
ค่าจดทะเบียนการโอนสินทรัพย์ 0.1% (ส่วนอากรแสตมป์ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และภาษี มลู ค่าเพิม SMC
จะได้ รับยกเว้ น ค่าบริ การหลักในการจัด rating 0.04% และค่าบริ การจัด rating ตราสารรายปี 3% ค่าจ้ าง
ทีปรึกษาทางการเงินและทีปรึกษาทางกฎหมาย 0.25% (ชําระครังเดียว) ค่าจัดจําหน่ายตราสาร 0.75%
(ชําระครังเดียว) ค่าจ้ างผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายปี 0.1%
ตามสมมติฐานข้ างต้ น หากมีอตั ราหนีเสียเกิดขึน 1.9% ผู้ถือ subordinated
bond จะได้ รับผลกระทบจากการไม่ได้ รับผลตอบแทนตามทีกําหนด อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบียเงินกู้
ในตลาดลดลงอย่างต่อเนืองตังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมในสถานการณ์
ปั จจุบนั จึงแตกต่างกันออกไปจากข้ างต้ นคือ หากมีอตั ราหนีเสียในส่วนลูกหนีเงินกู้เกิดขึนน้ อยกว่า 1%
ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะได้ รับผลตอบแทนปกติ แต่หากอัตราหนีเสียเกิดขึนเกิน 2% ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ก็จะได้ รับผลตอบแทนไม่ครบตามจํานวนทีกําหนด
9.4.3 ลูกหนีทีมีปัญหา (NPL)
ขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมสําหรับการทํา securitization ลูกหนีทีมีปัญหา
จะขึนกับปั จจัยต่าง ๆ ดังนี
- ราคา NPL ทีขายให้ SPV
- การบันทึกผลขาดทุนจากการขายในทันที หรื อทยอยตัดผลขาดทุนเป็ น
ระยะเวลายาวนานขึน (ขึนกับกฎเกณฑ์ของทางการ)
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- 45 - ระยะเวลาชําระบัญชีลกู หนี หรื อการปรับโครงสร้ างหนี และการฟื นฟูหนี
- ระดับการทํา credit enhancement ทีต้ องการสําหรับการได้ รับผล rating
ทีเหมาะสม
- นโยบายเกียวกับการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของ NPL และการปรับ
โครงสร้ างหนีเอือประโยชน์อย่างไร
ทังนี มีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ การทํา securitization มีขนาดของธุรกรรม
ทีเหมาะสมเพือส่งเสริ มการแก้ ปัญหา NPL โดย ธปท. ควรปฏิบตั กิ บั NPL เหมือนเป็ น PL ซึงสถาบันการเงิน
ได้ รับอนุญาตให้ มีไว้ ได้ และนโยบายการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของ ธปท. ทีให้ ทยอยตัดเป็ นค่าใช้ จ่าย
ควรใช้ กบั กรณี securitization ด้ วย
9.5 การประเมินขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสม
ในสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั การระดมทุนในตลาดทุนไทยในระยะปานกลาง
จะมีต้นทุนสูงกว่าการกู้ยืมในตลาดเงิน อย่างไรก็ดี ก็ยงั มีความน่าสนใจในทางเศรษฐศาสตร์ ทีจะทํา
securitization กล่าวคือ การทําให้ เงินทุนระยะยาวและสินทรัพย์ระยะยาวสอดคล้ องกันทังในด้ านอายุ
ใกล้ เคียงกัน และอัตราดอกเบียในทิศทางเดียวกัน เช่น ในกรณี SMC หากระดมทุนในตลาดทุนโดยมี
อัตราดอกเบียลอยตัว ก็จะสอดคล้ องกับลูกหนีเงินกู้ทีมีอตั ราดอกเบียลอยตัวด้ วย
การประเมินขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมจะต้ องคํานึงถึงปั จจัยต่อไปนี
(1) ภาระภาษี มีผลกระทบต่อขนาดของธุรกรรมทีเหมาะสมในการทํา securitization
เป็ นอย่างมาก ได้ แก่ ภาษี มลู ค่าเพิม (7%) ค่าธรรมเนียมการโอน (0.01%) ภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายสําหรับ
ดอกเบียรับ (15%)
(2) อัตราการชําระคืนหนีก่อนกําหนด ซึงจะกระทบต่อกระแสรายได้ ทีจะส่งผ่านมา
ให้ ผ้ ลู งทุน
(3) วิธีการทํา credit enhancement และระดับการทํา credit enhancement
ทีต้ องการ และการจัด rating
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1. เปรี ยบเทียบกองทุนรวมกับ trust : การพิจารณาการจัดตัง SPV ในรูปของ
กองทุนรวม
รูปแบบ trust เป็ นแนวความคิดทีถูกพัฒนาขึนทีประเทศอังกฤษ ทรัพย์สนิ
ทีถูกโอนไปหรื อโดยบุคคลใด ๆ หรื อบริ ษัทจะไม่ใช่เป็ นการถือหรื อโอนเพือประโยชน์ในการเป็ นเจ้ าของ
ของบุคคลข้ างต้ น แต่เป็ นการถือตามรูปแบบ trust ดังนัน เจ้ าของทรัพย์สนิ คือ trustee จะเป็ นเจ้ าของ
ในทางกฎหมาย โดยจะเป็ นผู้ถือทรัพย์สนิ เพือประโยชน์ของบุคคลที 3 ทีเรี ยกว่า beneficiaries สิทธิของ
beneficiaries คือ สิทธิตามทรัพย์สนิ และไม่ใช่สทิ ธิตามสัญญา trustee มีอํานาจทีจะขายทรัพย์สนิ
ได้ ตามกฎเกณฑ์ทีรองรับการจัดตัง trust ความรับผิดของ trustee ถูกจํากัดเพียงทรัพย์สินในกอง trust
และ trustee จะมีสทิ ธิทีจะไม่ต้องชดใช้ คา่ เสียหายในทรัพย์สนิ ในกอง trust สําหรับความรับผิดใด ๆ ทีเกิดขึน
เนืองจากการดําเนินการปกติของธุรกิจ โดยปกติ beneficiaries ไม่ต้องมีความรับผิดสําหรับการทําสัญญาให้
trustee เข้ ามาดําเนินการ
ถ้ า trustee ล้ มละลายแล้ วกองทรัพย์สนิ ก็ไม่ได้ เป็ นส่วนสินทรัพย์ของ trustee
ทีจะสามารถไปแจกจ่ายให้ แก่เจ้ าหนีของ trustee ได้ trustee มีหน้ าทีดูแลผลประโยชน์ของ beneficiaries
ซึงมีความเข้ มงวดกว่าหน้ าทีในการเป็ นตัวแทน อย่างไรก็ดี กฎหมายทัวไปซึงบัญญัตแิ นวทางที trustee
ต้ องทํานันทําให้ เกิดเครื องมือการจัดตัง trust ผันแปรไปได้ หลายแบบ
ในประเทศทีใช้ Civil Law หลายแห่ง ได้ มีการจัดตัง trust ตามแนวความคิดเรื อง
ตัวแทน รวมทังสิทธิทีสร้ างขึนเพือประโยชน์ของบุคคลที 3 ความแตกต่างทีสําคัญประการหนึงของกฎหมาย
ดังกล่าว คือ สัญญาทีทําโดยตัวแทนจะบังคับให้ มีความรับผิดต่อตัวการ (ผู้ถือประโยชน์) ในขณะทีสัญญา
ทีทําโดย trustee มักจะไม่มีข้อบังคับกับตัวผู้ก่อตัง trust หรื อตัว beneficiaries นอกจากนี สถานะทีตัวแทน
ซึงถือทรัพย์สนิ เพือตัวการเกิดภาวะล้ มละลายก็มกั จะยังไม่มีความชัดเจนในการตีความ แม้ วา่ ในประเทศทีใช้
Civil Law จะมีกฎเกณฑ์ค้ มุ ครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุนซึงเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ทีตัวแทนเป็ นผู้ถือไว้ ให้
ในประเทศทีใช้ กฎหมาย Common Law กองทุนรวมซึงใช้ รูปแบบ trust ด้ วย
trustee จะเป็ นผู้ถือสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สนิ ของกอง trust เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะแต่งตังผู้จดั การกองทุนเพือดูแลการซือขายทรัพย์สนิ ของกองทุน สําหรับกองทุนรวมในประเทศไทย
ก็มีรูปแบบค่อนข้ างเหมือน trust แม้ วา่ กฎหมายทีรองรับในบางเรื องจะยังไม่ได้ รับการพัฒนาดีนกั ทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวมจะถูกจดทะเบียนไว้ ในชือของกองทุน ดังนัน จึงไม่ได้ รับผลกระทบจากการล้ มละลายของ
ผู้จดั การกองทุนซึงบริ หารทรัพย์สนิ แทนผู้ถือหน่วยลงทุน
สําหรับประเทศไทยความแตกต่างระหว่าง trust และกองทุนรวมจะขึนกับ
ประกาศ ก.ล.ต. ดังปรากฏต่อไปนี
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- 74 1.1 เนืองจากกองทุนรวมได้ จดั ตังขึนตามกฎหมายเฉพาะ จึงไม่มีขอบเขตอํานาจ
เท่าเทียมกับ trust เช่น กองทุนรวมถูกจํากัดการลงทุนในขณะที trust ไม่ถกู จํากัด
1.2 โครงสร้ างกฎหมายของไทยค่อนข้ างเข้ มงวด และมีต้นทุนการจัดการสูง
เนืองจากต้ องจัดให้ มีการว่าจ้ างผู้จดั การกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ
1.3 trust สามารถจ่ายคืนเงินให้ แก่ beneficiaries ตามเวลาทีกําหนดในสัญญา
trust ส่วนกองทุนรวมจะมีหลักการในเรื องจํานวน เงินต้ น และเงินปั นผล ซึงต้ องนําไปแจกจ่ายผลกําไร
ออกไปในกรณีของการทํา securitization ในรูปแบบกองทุนรวม ดอกเบียทีได้ รับจากลูกหนีก็จะไปใช้ ชําระคืน
เงินต้ นทีผู้ถือหน่วยได้ ลงทุนไว้
1.4 trust จะมีความยืดหยุน่ ในการดําเนินการ โดยจะไม่คอ่ ยมีข้อจํากัดในการ
จัดสรรแหล่งรายได้ และมีการสร้ างผลตอบแทนได้ ในหลาย ๆ รูปแบบ ทังนี ในส่วนกองทุนรวม เนืองจาก
ก.ล.ต. ต้ องให้ ความเห็นชอบแผนการต่าง ๆ จึงจําเป็ นต้ องทดสอบแผนการในทางปฏิบตั กิ ่อนการจัดตังว่า
ความยืดหยุน่ นันเป็ นไปได้ สําหรับกองทุนรวมในไทยมากน้ อยเพียงใด
1.5 ปั จจุบนั กองทุนรวมไม่ได้ รับอนุญาตให้ ก้ ยู ืมหรื อก่อหนีสินทีอาจเกิดขึน
ในอนาคต จึงเป็ นการยากสําหรับกองทุนรวมทีจะสร้ างสภาพคล่องอืนใดนอกเหนือจากการทํา
overcollateralisation นอกจากนี สถานะการทํา hedging ของกองทุนรวมก็ยงั ไม่ชดั เจนทังหมด
ในการนําบัญชีบตั รเครดิตมาทํา securitization โดยให้ กองทุนรวมเป็ น SPV
อาจต้ องพิจารณาหลักการของ trust ทีมีความยืดหยุน่ มาประยุกต์ใช้ กล่าวคือ ในการนําบัตรเครดิตมาทํา
securitization จะมีการโอนบัญชีบตั รเครดิตจํานวนมากให้ แก่ SPV ซึงจะมีการโอนหมุนเวียนกันเป็ นช่วง
เวลา เช่น 3 หรื อ 5 ปี ในระหว่างช่วงเวลาทีหมุนเวียนอยูน่ นั ผู้ถือบัตรเครดิตจะใช้ เงินล่วงหน้ าตามวงเงิน
ในบัตร อย่างไรก็ดี อาจเป็ นไปได้ ทีผู้ถือบัตรจ่ายคืนเงินน้ อยกว่าจํานวนเงินทีใช้ ไป หรื อยังมียอดค้ างชําระ
ในบัตรอยูซ่ งอาจเป็
ึ
นจํานวนเงินทีมากกว่าจํานวนที SPV รับโอนบัญชีบตั รเครดิตมา จํานวนเงินส่วนเกินนีจะ
ต้ องถูกใช้ คืนให้ แก่ originator ดังนัน ดอกเบียของ orignator และ SPV จะผันแปรไปตลอดเวลาตาม
ประมาณยอดค้ างชําระของบัญชีบตั รเครดิต
หลักการของ trust จะสามารถนํามาใช้ ได้ ในกรณีนี โดยจะโอนบัญชีบตั รเครดิต
มาให้ แก่ trust และดอกเบียของ originator และ SPV ภายใต้ trust ก็จะผันผวนไปตามยอดค้ างชําระของ
บัญชี ซึงแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้ให้ สนิ เชือ โครงสร้ างในลักษณะเดียวกันนีอาจปรับใช้ กบั กองทุนรวมเพือให้ สามารถ
นําบัตรเครดิตมาทํา securitization ในประเทศไทยได้
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ทีใช้ Civil Law (ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข)
ประเทศญีปุ่ นเป็ นประเทศเดียวในระบบกฎหมาย Civil Llaw ทีมีกฎหมาย trust
เป็ นการเฉพาะ รูปแบบ trust มิได้ ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาเป็ นการเฉพาะในญีปุ่ น ทังนี ภายใต้ กฎหมาย SPV
ของญีปุ่ น จะจัดตัง SPV ได้ ทงั ในรูปแบบบริษัท trust และห้ างหุ้นส่วน
ในการทํา securitization ในระดับสากล originator จะโอนสินทรัพย์ไปยัง trust
company และจะได้ รับดอกเบียจาก trust ตอบแทนกลับมา trust company จะขาย senior trust ให้ แก่
SPV อีกราย ซึงจะจัดหาเงินทุนมาซือสินทรัพย์โดยการออกหุ้นกู้ขายต่างประเทศ และ trust company
จะเป็ นผู้ถือ junior trust ไว้ เอง ดังนัน จึงอาจเป็ นไปได้ ทีจะใช้ รูปแบบนีกับกรณี SPV ทีเป็ นบริ ษัท ไม่จําเป็น
ต้ องเป็ น trust เท่านัน
สาเหตุของการนําโครงสร้ าง trust มาใช้ มี 2 ประการคือ
2.1 เพือได้ รับยกเว้ นภาษี
2.2 เพือสร้ างความเชือมมันของผู้ลงทุนซึงมักต้ องการให้ trust company
เป็ นผู้ถือบัญชีลกู หนีมากกว่าให้ SPV ทีเป็ นบริ ษัทเป็ นผู้ถือ เนืองจาก SPV ดังกล่าวจะถูก originator ควบคุม
ได้ อยูด่ ี
อย่างไรก็ดี จะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายในการจ้ าง trust company เข้ ามาทํา
securitization ซึงแพงกว่าการใช้ SPV ทีเป็ นบริ ษัท นอกจากนี ในญีปุ่ นก็ยงั มีปัญหาเรื อง commingling
risk อยูแ่ ม้ จะใช้ รูปแบบ trust ก็ตาม
3. การใช้ หลักการของ trust ในธุรกรรม securitization
มีสถานการณ์หลายอย่างทีสามารถนํารูปแบบ trust มาใช้ ในธุรกรรม
securitization ดังนี
3.1 trust สามารถถือทรัพย์สนิ และหลักประกันเพือประโยชน์ของ beneficiaries
ทังปวง
ตัวอย่างที 1 การถือหลักประกันไว้ เพือเจ้ าหนีหุ้นกู้ swap connterparties,
servicer และ liquidity ptovider)
ภายใต้ กฎหมายไทยมีแนวความคิดเรื อง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึงก็ยงั มีอํานาจ
หน้ าทีจํากัด โดยเป็ นเพียงผู้รับจดจํานองหลักประกันต่าง ๆ นอกจากนี ยังไม่มีความชัดเจนว่า ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถกระทําการในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้ทงั ปวงในการประสานงานกับบุคคลอืน เช่น SPV
และ servicer ได้
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- 76 ตัวอย่างที 2 เงือนไขของ trust ได้ กําหนดว่าสิงใด ๆ ทีจําเป็ นต่อการจ่าย
ชําระหนีสินจะต้ องถูกโอนไปให้ SPV และเมือมีผลประโยชน์คงเหลือก็จะถูกโอนจ่ายคืน originator โดย
trust จะไม่มีภาระภาษี ใด ๆ
3.2 trust ช่วยให้ บคุ คลหนึง ๆ ยังได้ รับผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีมิได้ อยูใ่ นชือ
ของตนเอง
ตัวอย่างในกรณีนีคือใช้ trust สําหรับบัญชีธนาคารของ originator ซึงมีผลให้
SPV สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนจากบัญชีดงั กล่าวแม้ originator จะล้ มละลายก็ตาม
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- 70 ค. ประเด็นด้ านบัญชี (โดย PricewaterhouseCoopers)
1. แนะนํามาตรฐานบัญชีสําหรับประเทศไทย
มาตรฐานบัญชีไทยไม่ได้ รวมแนวทางบัญชีสําหรับการโอนสินทรัพย์ภายใต้
ธุรกรรม securitization อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
(ICAAT) อยูร่ ะหว่างการร่างมาตรฐานบัญชีใหม่ทีครอบคลุมบัญชีสําหรับการโอนและการให้ บริ การ
ทีเกียวข้ องกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน
แต่เดิม ICAAT มีความเห็นทีจะปรับใช้ มาตรฐานบัญชี FAS No.125 เนืองจาก
มาตรฐานดังกล่าวมีรายละเอียดของธุรกรรมมากกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน IAS No.39 มาตรฐาน
บัญชีทงั สองแบบนีได้ ประยุกต์ใช้ แนวความคิดในเรื องการรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงิน โดยอ้ างอิงองค์ประกอบ
ทางการเงินตามราคาตลาดทียุตธิ รรม ในกรณีทีไม่สามารถหาราคาตลาดทียุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ได้ มาตรฐานบัญชีทงั สองแบบได้ แนะนําให้ รับรู้มลู ค่าของสินทรพัย์ทางการเงินดังกล่าวเป็ นศูนย์
อย่างไรก็ดี จากการพิจารณาเห็นว่า การใช้ FAS No.125 อาจทําให้ เกิดปั ญหา
ในทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. รายละเอียดใน FAS No.125 ได้ อ้างอิงสภาพแวดล้ อมทางกฎหมายใน
สหรัฐอเมริ กา ซึงแตกต่างจากสภาพแวดล้ อมของกฎหมายไทยค่อนข้ างมาก
2. ในกรณีที originator เป็ นผู้ทํา credit enhancement โดยการเข้ ามาซือหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิของ SPV โครงสร้ างดังกล่าวจะถือเป็นการกู้ยืมแบบมีประกัน โดยพิจารณาได้ จากเกณฑ์ตอ่ ไปนี
- การให้ คา่ ตอบแทนแก่ originator ในรูปของการให้ เป็ นผู้ถือหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิจะถือเป็ นส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ (beneficial interest) ดังนัน ผลตอบแทนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ก็ยงั ต้ องขึนอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของสินทรัพย์ที SPV รับโอนอยูด่ ี
- ตาม FAS No.125 พิจารณาการจัดโครงสร้ างในลักษณะนีว่า สินทรัพย์
ทีโอนไปแล้ วยังไม่ได้ แยกเด็ดขาดจาก originator และเจ้ าหนีของ originator ในกรณีล้มละลาย
ข้ อจํากัดตามโครงสร้ างนีอาจไม่สามารถใช้ ประยุกต์ได้ กบั สภาพแวดล้ อมไทย
เนืองจากของไทยจะต้ องเป็ นไปตามการตีความของ พ.ร.บ.ล้ มละลายในการกําหนดว่า สินทรัพย์ทงั หมด
หรื อบางส่วนได้ หลุดพ้ นจาก originator ในกรณีล้มละลายหรื อไม่ ในทางตรงข้ ามมาตรฐาน IAS No.39
กําหนดว่า originator ควรหยุดรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินเมือ originator สูญเสียอํานาจการควบคุมในสิทธิ
ตามสัญญาทีทําให้ เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน
IAS No.39 กําหนดนิยามการควบคุมเหนือสินทรัพย์วา่ เป็ นความสามารถ
ในการให้ ได้ มาซึงผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ในอนาคตทีได้ จากสินทรัพย์ เนืองจาก IAS No.39
มีพืนฐานจากแนวความคิดเกียวกับองค์ประกอบทางการเงินซึงสนับสนุนความคิดว่า สินทรัพย์ทางการเงิน
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- 71 สามารถแยกส่วนกันได้ ดังนัน จึงตีความว่า การจ่ายผลตอบแทนให้ originator ในรูปของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
จะถือเป็ นการกู้ยืมแต่สว่ นทีจ่ายเป็ นเงินสดจะถือเป็ นการขาย
จากการทีมาตรฐานบัญชีไทยปั จจุบนั ใช้ แนวทางเดียวกับมาตรฐาน
ของ IAS ดังนัน จึงเห็นว่า ICAAT อาจจะทบทวนร่างมาตรฐานบัญชีเกียวกับสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนีสินทางการเงินตามแนวของ IAS No.39 ซึงควรครอบคลุมการปฏิบตั ใิ นทางบัญชีสําหรับสินทรัพย์
ทางการเงินอืนด้ วย เช่น เครื องมือป้องกันความเสียง (hedging instrument)
2. แนวความคิดของ FAS No.125 (บัญชีการขาย/การกู้ยืม)
หลักการของ FAS No.125 จะเน้ นเรื องการควบคุมเหนือสินทรัพย์ทางการเงิน
ถ้ าผู้โอนไม่มีการควบคุมเหนือสินทรัพย์ดงั กล่าวก็จะถือเป็ นการขาย ซึงได้ รับผลตอบแทนกลับมาโดยไม่ใช่
อยูใ่ นรูปของส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ (beneficial interest) ของสินทรัพย์ทีโอนไป ทังนี FAS No.125
กําหนดนิยามของ beneficial interest ว่า ส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ทีได้ รับ ซึงจะไม่ใช่เป็ นสินทรัพย์บริ การ
แต่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
ตัวอย่างเทคนิคการประเมินได้ รวมถึง วิธีคดิ มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสรายได้
ในอนาคตทีประมาณการไว้ โดยคํานวณในอัตราคิดลด (discount rate) ซึงสัมพันธ์กบั ความเสียงทีเกียวข้ อง
วิธี option-pricing models, matrix pricing, option adjusted spread models และการวิเคราะห์ปัจจัย
พืนฐาน ทังนี เทคนิคเหล่านีจะต้ องรวมสมมติฐานทีผู้มีสว่ นร่วมในตลาดใช้ ในการประเมินมูลค่า รายได้
และค่าใช้ จ่ายในอนาคต อัตราดอกเบีย การผิดนัดชําระหนี การจ่ายคืนเงินกู้ และความผันผวนของตัวแปร
ต่างๆ
ในกรณีทีธุรกรรมเป็ นไปตามนิยามการขายแล้ ว ผู้โอนจะต้ องบันทึกบัญชี ดังนี
- หยุดรับรู้รายได้ จากสินทรัพย์ทีขายทังหมด
ได้ มาและหนีสินทีเกิดขึนจากการขาย
- รับรู้สนิ ทรัพย์ทงหมดที
ั
- วัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทีได้ มาและหนีสินทีเกิดขึนจากการขาย
รับรู้กําไรหรื อขาดทุนจากการขาย
ส่วนผู้รับโอนจะต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ทงั หมดทีได้ มา และหนีสินใด ๆ ทีเกิดขึน โดยใช้
มูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์
ในกรณีทีการโอนนันไม่ถือเป็นการขายในทางบัญชี ผู้โอนและผู้รับโอนต้ องบันทึก
บัญชีเป็ นการกู้ยืมแบบมีประกัน
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- 72 3. ประเด็นบัญชีด้านอืนๆ
ประเด็นทางบัญชีอืนทีเกียวข้ องในธุรกรรมในเรื องของการทําให้ originator
สามารถตัดสินทรัพย์ทีโอนออกจากบัญชีของตนได้ คือ แม้ ในทางบัญชีจะตีความเป็ นการขายได้ แต่ถ้า SPV
ยังต้ องถูกนําเข้ ามาจัดทํางบการเงินรวมกับ originator ในกรณีนี ก็เสมือนว่ามิได้ ตดั สินทรัพย์ทีโอนออกจาก
บัญชีของ originator อยูด่ ี
ในสหรัฐอเมริ กามีแนวปฏิบตั ใิ นทางบัญชีทีรองรับกรณีนี โดย SPV จะไม่ถกู
นําเข้ ามาไว้ ในงบการเงินรวมกับ originator แม้ วา่ originator หรื อกลุม่ ของ originator จะเป็ นเจ้ าของ SPV
ทัง 100% ก็ตาม ทังนี จะต้ องเป็ นไปตามหลักการในเรื อง ดังนี
- กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องกับความเป็ นเจ้ าของ SPV
- แนวปฏิบตั ใิ นทางภาษี ในเรื องของวิธีการส่งผลกําไรกลับคืน
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- 46 บทที 10 ประเด็นด้ านกฎหมาย ภาษี บัญชี และการใช้ Trust ในธุรกรรม securitiztion
ก. ประเด็นด้ านกฎหมาย (โดย Freshfields)
1. การฟื นฟูลกู หนีและการแก้ ไขปั ญหากฎหมาย
การฟื นฟูลกู หนีทีผิดนัดชําระหนีเป็ นประเด็นสําคัญในการกําหนดขนาดของ
หลักประกันและผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ ของการทําธุรกรรม กระบวนการทางศาลของประเทศไทย
ในปั จจุบนั ยังมีขนั ตอนค่อนข้ างช้ าและไม่สามารถประเมินได้ วา่ ลูกหนี ซึงเจ้ าหนีได้ ทําการช่วยเหลือฟื นฟู
กิจการจะมีมลู ค่าเป็ นอย่างไร นอกจากนี สําหรับประเด็นเกียวกับลูกหนีเงินกู้เพือทีอยูอ่ าศัยก็ยงั ไม่สามารถ
ประเมินว่าการบังคับใช้ ของกฎหมายบังคับหลักประกันใหม่จะมีผลกระทบมากน้ อยเพียงใด
2. การขายขาด (true sale)
การขายขาดหรื อ true sale จะมีการใช้ แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ ดังนี
- ในด้ านกฎหมายล้ มละลายจะถือเป็ น true sale ถ้ าสินทรัพย์ทีขายไม่ได้
รับผลกระทบจากการล้ มละลายของ originator ไม่วา่ จะโดยการถือเป็ นสินทรัพย์ของ originator หรื อ
ถูกเรี ยกคืนกลับไปเมือ originator ล้ มละลาย
- ในด้ านบัญชีจะมีผลกระทบให้ ตดั สินทรัพย์ออกจากงบดุลของ originator
ทําให้ ไม่ต้องดํารงเงินกองทุนสําหรับสินทรัพย์ดงั กล่าว
ทังนี การปฏิบตั ใิ นทางบัญชีและในทางกฎหมายจะมีความแตกต่างกัน
โดยในทางบัญชีหากไม่ใช่ true sale ต้ องบันทึกสินทรัพย์ทีโอนไปให้ ยงั คงอยูใ่ นงบดุลของ originator
เพือแสดงภาพทีแท้ จริ งของสินทรัพย์และหนีสินของ originator การไม่ใช่ true sale ทางบัญชีก็ไม่ได้
หมายความว่าสินทรัพย์นนั จะไม่ใช่ true sale ในทางกฎหมายด้ วย
2.1 true sale ในประเทศไทย
ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั มีกฎเกณฑ์หลายเรื องทีต้ องพิจารณาดังนี
2.1.1 การฉ้ อฉลในการโอน (มาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลาย
มาตรา 114 และมาตรา 90/40 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลายทีแก้ ไขใหม่)
(1) มาตรา 20 แห่ง พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ได้ กําหนดว่าถ้ า
SPV ได้ รับโอนสินทรัพย์จากผู้ขายมาอย่างแท้ จริ งโดยเป็ นไปตามเงือนไขต่อไปนีก็จะไม่ให้ นํามาตรา 114
แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลาย พ.ศ. 2483 มาใช้ บงั คับ (มาตรา 114 กําหนดให้ ศาลมีอํานาจสังเพิกถอนการโอนใน
ระหว่าง 3 ปี ก่อนมีการขอให้ ล้มละลายและภายหลังนันได้ เว้ นแต่เป็ นการโอนโดยสุจริ ตและมีคา่ ตอบแทน)
(ก) มีการชําระราคาตามราคาตลาดทีเป็ นธรรม
(ข) SPV เป็ นผู้รับความเสียงและผลตอบแทนในสินทรัพย์
ทีรับโอน และ
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ทีรับโอนได้
ทังนี มีข้อสังเกตจาก (ก) ว่า ไม่มีประโยชน์ทีจะพิสจู น์ราคาตลาด
ทียุตธิ รรม เนืองจากยากกว่าการพิสจู น์ตามมาตรา 114 ทีเพียงกําหนดว่า เป็ นการโอนโดยสุจริ ตแบบ
มีคา่ ตอบแทน สําหรับ (2) และ (3) เป็ นข้ อกําหนดทีอิงไปในทางบัญชี ซึงยังไม่มีความแน่นอน
ในการตีความทางศาลอยู่
(2) มาตรา 114 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลายทีแก้ ไขใหม่ กําหนดให้
ถ้ านิตกิ รรมทีขอเพิกถอนการฉ้ อฉลเกิดขึนภายใน 1 ปี ก่อนมีการขอให้ ล้มละลายและภายหลังนัน หรื อเป็ น
การทําให้ โดยเสน่หาหรื อเป็ นการทีกิจการได้ รับค่าตอบแทนน้ อยเกินสมควร ให้ ถือว่าเป็ นการกระทําทีกิจการ
และผู้ทีได้ รับประโยชน์นนั รู้อยูแ่ ล้ วว่าทําให้ เจ้ าหนีของกิจการเสียเปรี ยบ ข้ อกําหนดดังกล่าวคล้ ายคลึงกับ
ข้ อกําหนดในมาตรา 90/40
ทังนี มีประเด็นพิจารณาดังนี
z สมมติวา
่ ธุรกรรม securitization มีการโอนสินทรัพย์
เป็ นไปตามราคาตลาดจึงไม่ควรมีข้อโต้ แย้ งว่าเป็ นการโอนทีทําให้ เจ้ าหนีเสียหาย แต่หากไม่ใช่การโอน
ในราคาตลาด ก็ยงั ไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการเรี ยกคืนสินทรัพย์กลับไปเมือ originator ล้ มละลายหรื อไม่
z ยากทีจะพิจารณาว่าการโอนสินทรัพย์นน
ั เป็ นการทําให้
เจ้ าหนีเสียหายหรื อไม่ เนืองจากการโอนสินทรัพย์ของ originator อาจมีผลทําให้ เจ้ าหนีของ originator
เสียหายได้ ถ้า originator ล้ มละลายในเวลาหลังจากโอนสินทรัพย์ไม่นานนัก โดย originator จะมีเงินสด
ทีจะจ่ายให้ เจ้ าหนีได้ น้อยกว่ากรณีทีไม่มีการโอนสินทรัพย์
z ตามมาตรา 237 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลายปั จจุบน
ั กําหนดว่า
ถ้ า ณ เวลาทีเกิดรายการโอนสินทรัพย์ กิจการผู้โอนนันได้ ล้มละลายและรายการโอนนันไม่ได้ เป็ นสิงทีทําให้
กิจการนันล้ มละลาย ก็จะไม่ถือว่าทําให้ เจ้ าหนีเสียหาย
z มีประเด็นว่า SPV ควรได้ รับความคุ้มครองจากการ
ล้ มละลายของ originator หรื อไม่ เนืองจาก SPV ไม่มีเงินสดเพียงพอในการฟ้ องร้ องเรี ยกสินทรัพย์
คืนกลับมา
(3) ข้ อสังเกตจากกฎหมายทัง 2 ฉบับ
จากมาตรา 114 และมาตรา 90/40 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลาย
ทีแก้ ไขใหม่ซงมี
ึ ข้อกําหนดทีแตกต่างจากข้ อกําหนดของมาตรา 114 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลายเดิมก่อนการแก้ ไข
ทําให้ ข้อกําหนดตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ อาจจะไม่มีผลคุ้มครอง SPV จากการได้ รับ
ผลกระทบจากการล้ มละลายของ originator ได้ และโดยทีมาตรา 20 จะต้ องมีการพิสจู น์วา่ เป็ นการโอนใน
ราคาตลาดทียุตธิ รรม และต้ องมีการพิสจู น์ในทางบัญชี จึงมีข้อแนะนําว่า หากจะให้ กระบวนการ
securitization มีความน่าสนใจก็ควรให้ มีการแก้ ไขมาตรา 20 ในเรื องต่อไปนี
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ล้ มละลายอันมีผลมาจากการโอนสินทรัพย์ออกไป ตัวอย่างเช่น อาจดูจากงบการเงินฉบับตรวจสอบ
ในงวดล่าสุด
• ให้ มีกฎเกณฑ์การกําหนดราคาตลาดสําหรับการขายแบบ
true sale โดยต้ องพิจารณาผลประโยชน์ทงั หมดของ originator และกลุม่ ของ originator ในธุรกรรมการโอน
นัน
• ขยายขอบเขตของมาตรา 20 แห่ง พ.ร.ก.นิติบคุ คล
เฉพาะกิจฯ ให้ ครอบคลุมถึงมาตรา 90/40 และ 114 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลายทีแก้ ไขใหม่
ทังนี โดยต้ องมีข้อกําหนดเพิมเติมให้ ผ้ บู ริ หารของ originator
ต้ องกระทําการใด ๆ ทีเกียวกับธุรกรรม securitization ให้ เป็ นไปในทางสุจริ ตเพือประโยชน์ของ originator
2.1.2 บุริมสิทธิในสินทรัพย์ (มาตรา 115 และมาตรา 90/41 แห่ง พ.ร.บ.
ล้ มละลาย)
ยกเว้ นในกรณีผิดปกติ อาจเป็นการยากทีจะพิจารณาว่ากฎเกณฑ์
ในเรื องบุริมสิทธิจะใช้ ในธุรกรรม securitization ได้ อย่างไร เนืองจาก SPV ไม่ใช่เจ้ าหนีของ originator
ทังก่อนหรื อหลังการทําธุรกรรมดังกล่าว
2.2 การเปรี ยบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริ กา
2.2.1 การตีความว่าเป็ นการขาย (true sale) หรื อการกู้ยืมแบบมีประกัน
(secured loan)
ศาลของสหรัฐอเมริ กาจะพิจารณาว่าเป็ น true sale หรื อไม่ โดยดูจาก
ปั จจัยเหล่านี
(1) เงือนไขการให้ สทิ ธิไล่เบีย
ตามกฎของ Uniform Commercial Code (UCC) ระบุวา่
การโอนสิทธิในการชําระค่าสินค้ าหรื อบริ การ (account) และหลักฐานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกียวกับ
ข้ อผูกพันทางการเงินและผลประโยชน์ในหลักประกันหรื อการเช่าซือสินค้ า (chattel paper) อาจถือเป็ น
การขายได้ แม้ วา่ จะมีการให้ สทิ ธิไล่เบียกับผู้โอนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ศาลบางแห่งจะตีความว่าเป็ นการกู้ยืม
แบบมีประกัน เนืองจากผู้โอนยังต้ องรับความเสียงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิงถ้ าเป็ นการให้ สทิ ธิไล่เบียไปยังผู้โอน
ได้ ทงั จํานวน ศาลจะถือว่าเป็ นการให้ ก้ แู ก่ผ้ โู อน โดยการทีผู้โอนจ่ายเงินหรื อคําประกันให้ แก่ผ้ รู ับโอนในอัตรา
คงทีหรื อลอยตัวจะเป็ นหลักฐานของการกู้ยืม
(2) ผู้โอนไม่สามารถเรี ยกสินทรัพย์คืนได้
(3) การจัดการกับสินทรัพย์ทางการเงินทีโอนไป

อุปสรรคของธุรกรรมโดย fresh fields

- 49 โดยปกติจะมีปัจจัย 4 ประการทีทําให้ พิจารณาว่าเป็ นการขาย
ได้ แก่ การบอกกล่าวการโอนต่อลูกหนี เอกสารหลักฐานความเป็ นเจ้ าของ การเรี ยกเก็บเงินจากสินทรัพย์
และความเป็ นเจ้ าของเงินทีเรี ยกเก็บได้ ทังนี ศาลได้ กําหนดระดับความสําคัญของปั จจัยเหล่านีในการ
พิจารณาว่าเป็นการขายหรื อกู้ ซึงต้ องใช้ หลายปั จจัยประกอบกันในการพิจารณา ศาลอาจพิจารณาว่า
เป็ นการขายได้ ทงั ๆ ทีไม่มีการบอกกล่าวการโอนต่อลูกหนี และผู้โอนยังเป็ นผู้ให้ บริ การเรี ยกเก็บหนี
(4) การบอกกล่าวบุคคลภายนอก
ึ ความอิสระต่อกัน
(5) เกณฑ์การปฏิบตั ใิ นทางภาษี และบัญชีซงจะมี
แต่หากกรณีการตีความในทางภาษี และบัญชีเป็ นไปในทางเดียวกัน จะช่วยให้ ศาลพิจารณาได้ งา่ ยขึน
(6) เงือนไขของสัญญา เช่น การระบุวา่ เป็ นการซือขายอาจมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินของศาลได้
(7) ความสัมพันธ์ของธุรกรรมการกู้ยืม ในบางกรณีการโอนสินทรัพย์
ถูกตีความเป็ นการกู้หากการโอนนันยังคงเกียวข้ องกับการกู้ยืม แทนทีจะเป็ นการโอนแบบอิสระจากกัน
ในบางครังอาจพิจารณาว่า การทีผู้โอนเรี ยกเก็บเงินจากสินทรัพย์แทนผู้รับโอนจะถือเป็ นการจ่ายคืนเงินกู้
ให้ แก่ผ้ รู ับโอนได้
2.2.2 ประเด็นเกียวกับการล้ มละลายในสหรัฐอเมริ กา
ถ้ าผู้โอนสินทรัพย์กลายเป็ นลูกหนีในคดีล้มละลาย bankruptcy
trustee อาจพยายามเรี ยกร้ องสินทรัพย์ทีโอนไปกลับมาโดยมีหลักการต่อไปนี
(1) หากสินทรัพย์ทีโอนติดภาระผูกพัน จะถือเป็ นการโอนไม่สมบูรณ์
(2) การเพิกถอนการโอนโดยใช้ หลักของการให้ ผลประโยชน์ทีดีกว่า
แก่ผ้ รู ับโอน (preference) ภายใต้ มาตรา 547 แห่งกฎหมายล้ มละลายทีกําหนดให้ bankruptcy trustee
สามารถขอยกเลิกการโอนได้ โดยมีองค์ประกอบ 7 ประการในการพิสจู น์ ได้ แก่ มีการโอน มีผลประโยชน์
ในทรัพย์สนิ ของผู้ล้มละลาย เป็ นการโอนเพือประโยชน์ของเจ้ าหนี เป็ นการโอนเพือบัญชีหนีสินทีมีอยูก่ ่อน
การโอนนัน เป็นการโอนในขณะทีผู้โอนกําลังล้ มละลาย เป็นการโอนทีทําให้ เจ้ าหนีได้ รับประโยชน์มากกว่า
ทีสมควรได้ รับหากไม่มีการโอนเกิดขึนและสินทรัพย์ทีโอนได้ ถกู ชําระบัญชีไปภายใต้ chapter 7 ของ
กฎหมายล้ มละลายแล้ ว เป็ นการโอนทีทําขึนระหว่างช่วงเวลาทีให้ สทิ ธิประโยชน์แก่ผ้ รู ับโอนดีกว่าเจ้ าหนี
ของผู้โอน
ทังนี ศาลจะมีภาระในการพิสจู น์แต่ละองค์ประกอบ หากไม่
สามารถพิสจู น์ได้ ผู้คดั ค้ านการโอนก็สามารถเรี ยกคืนสินทรัพย์กลับมาได้
ในกรณีทีธุรกรรมถูกถือเป็ นการกู้ยืมแบบมีประกัน bankruptcy
trustee ของผู้โอนจะพยายามเรี ยกสินทรัพย์ทีโอนกลับมาเช่นเดียวกับทีเป็ นการโอนทีให้ ประโยชน์แก่ผ้ รู ับ
โอน ทังนี ถ้ า SPV ไม่ใช่เจ้ าหนีของ originator ก่อนการทําธุรกรรม securitization SPV ก็ไม่สามารถได้ รับ
ประโยชน์ทีดีกว่าเจ้ าหนีอืน
อุปสรรคของธุรกรรมโดย fresh fields

- 50 2.2.3 การเพิกถอนการโอนเนืองจากเป็ นการฉ้ อฉล
ภายใต้ ข้อกําหนดของมาตรา 548 ของกฎหมายล้ มละลายหรื อ
ภายใต้ State Fraud and Transfer Laws หากมีการฉ้ อฉลในการโอนสินทรัพย์ออกไปภายใน 1 ปี ก่อน
การล้ มละลาย เช่น โอนไปในราคาตํากว่ามูลค่าทียุตธิ รรมโดยไม่มีเหตุอนั สมควร และลูกหนีอยูใ่ นภาวะ
ใกล้ ล้มละลาย ศาลก็จะเพิกถอนการโอนได้
2.2.4 สินทรัพย์ทางการเงินทีเกิดจาก Executary Contract
มาตรา 356 ของกฎหมายล้ มละลายอนุญาตให้ bankruptcy trustee
สามารถปฏิเสธหรื อไม่ยอมรับการโอนสัญญาทียังมีผลใช้ บงั คับ หรื อลูกหนีเช่าซือทียังไม่ครบกําหนดสัญญา
และเรี ยกคืนเข้ ามาในกองทรัพย์สนิ ล้ มละลายได้
2.2.5 bankruptcy remote ของผู้โอน
ศาลล้ มละลายมีอํานาจตามกฎหมายล้ มละลายทีจะรวมสินทรัพย์
และหนีสินของ SPV กับบริ ษัทแม่ (หลักการ substantive consolidation) ดังนัน จึงเกิดแนวความคิด
ในการจัดโครงสร้ างเป็ นแบบ two-tiered structure โดยทําให้ SPV มีคณ
ุ สมบัตบิ างประการ เช่น เป็ นบริษัท
ทีมีสถานะทางกฎหมายแยกออกจากบริ ษัทแม่ซงเปิ
ึ ดเผยไว้ ตอ่ บุคคลที 3 SPV ควรมีทนุ เพียงพอในการ
ดําเนินธุรกิจ และมีข้อจํากัดการลงทุน การก่อหนี การทําธุรกิจ และความเป็ นเจ้ าของ
2.2.6 ข้ อแตกต่างระหว่างกฎหมายล้ มละลายของไทยและสหรัฐอเมริ กา
เกียวกับการตีความการขายและการกู้ยืม
(1) ในสหรัฐอเมริ กามีหลักการ reorganisation ตาม Chapter 11
ของกฎหมายล้ มละลายทีกําหนดว่า แม้ การโอนทีมีความหมายเป็ นการขาย แต่ศาลยังอาจตีความเป็ น
กู้ยืมได้ ถ้าสินทรัพย์นนยั
ั งอยูท่ ีผู้โอน แม้ วา่ ผู้รับโอนจะได้ รับประโยชน์ในลักษณะหลักประกันในสินทรัพย์นนั
ก็ตาม สําหรับประเทศไทยยังมิได้ ใช้ หลักการดังกล่าว เพียงแต่จะพิจารณาว่าผู้โอนมีความตังใจทีจะโอน
อย่างสุจริ ตแท้ จริ งหรื อไม่
(2) กฎเกณฑ์เกียวกับบุริมสิทธิในสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริ กา
มีความชัดเจนกว่าในไทย อย่างไรก็ดี โดยทัวไปประเด็นเรื องบุริมสิทธิดงั กล่าวไม่ควรเกียวข้ องกับธุรกรรม
securitization
(3) กฎหมายไทยยังขาดความชัดเจนเกียวกับการกําหนดว่า
รายการใดเป็ นการโอนในลักษณะฉ้ อฉล แม้ วา่ ผลสรุปอาจคล้ ายกับของสหรัฐเมริ กา
(4) ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้ หลักการนําสินทรัพย์ของนิตบิ คุ คล
ทีแยกต่างหากจากกันมารวมกันไว้ ในกองทรัพย์สนิ ล้ มละลาย
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3.1 การโอนสินทรัพย์ในไทย
ภายใต้ พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ไม่บงั คับให้ ต้องมีการบอกกล่าวการโอน
ไปยังลูกหนี ซึงอาจจะมีประเด็นปั ญหาในกรณีทีลูกหนีเงินกู้ของ originator เป็ นเจ้ าหนีเงินฝากใน
originator ด้ วย หากไม่มีการบอกกล่าวการโอนลูกหนีแล้ ว ลูกหนีอาจหักกลบลบหนีระหว่างเงินฝาก
และเงินกู้
แนวทางแก้ ไข
- ในกรณีนีอาจจําเป็ นต้ องบอกกล่าวการโอนและได้ รับความยินยอมจาก
ลูกหนีเป็ นหนังสือ ตังแต่ ณ จุดโอนลูกหนีเพือเลียงการหักกลบหนีข้ างต้ น แต่แนวทางนีอาจยากในการปฏิบตั ิ
หากมีลกู หนีจํานวนมาก
- ในทางปฏิบตั สิ ถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือมักจะยอมรับว่า ความเสียง
จากการหักกลบลบหนีดังกล่าวอาจหลีกเลียงไม่ได้ จึงต้ องให้ มีการบอกกล่าวลูกหนีเพือลดความเสียง
และควรเพิมระดับการทํา credit enhancement ด้ วย
3.2 การเปรี ยบเทียบการโอนทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริ กาและประเทศไทย
ในสหรัฐอเมริ กา โดยทัวไปทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลถูกขายไปภายใต้ สญ
ั ญาระหว่าง
ผู้ขายและผู้ซือ ซึงตาม Article 9 ของ Uniform Commercial Code (UCC) กําหนดว่า การขายสิทธิ
การชําระค่าสินค้ าหรื อบริ การ (account) หรื อหลักฐานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกียวกับข้ อผูกพันทางการเงิน
และผลประโยชน์ในหลักประกันหรื อการเช่าซือสินค้ า (chattel paper) จะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมือผู้โอน
ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินภายใต้ UCC แล้ ว หรื อแสดงความเป็ นเจ้ าของใน chattel paper นัน ทังนี
โดยทัวไปไม่จําเป็ นต้ องมีการบอกกล่าวการโอนทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลต่อลูกหนี
ในกรณีลกู หนีเช่าซือรถยนต์ถกู พิจารณาเป็ น chattel paper ภายใต้ UCC
เนืองจากการเช่าซือรถยนต์ได้ รวมผลประโยชน์ในหลักประกันในรถยนต์ทีถือเป็ นการคําประกันลูกหนี
การขายลูกหนีเช่าซือเกิดขึนโดยการทําสัญญาระหว่างเจ้ าของลูกหนีและผู้รับโอน และทังโดยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทางการเงินหรื อโดยการโอนความเป็ นเจ้ าของใน chattel paper เพือให้ ผลประโยชน์ของผู้รับโอน
มีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี ผู้รับโอนลูกหนีเช่าซือยังมีความเสียงมากถ้ าลูกหนีดังกล่าวยืนยันว่าตนเอง
มีสญ
ั ญากับผู้ขายก็อาจจะมีความเสียงจากการหักกลบลบหนีของลูกหนีกับผู้โอนเดิม จึงต้ องมีการบอกกล่าว
การโอนลูกหนีเพือลดความเสียง
จุดอ่อนและจุดแข็งในการนํากฎเกณฑ์ของสหรัฐอเมริ กามาใช้ กบั ไทย
- ข้ อดีของกฎหมายสหรัฐอเมริ กาทีเหนือกว่าของไทย คือ ในสหรัฐอเมริ กา
การบอกกล่าวการโอนไม่ใช่ข้อกําหนดทีทําให้ การโอนมีผลบังคับใช้ ไทยต้ องมีการออก พ.ร.ก. นิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจฯ มายกเว้ นการบอกกล่าวการโอนเพือให้ การโอนมีผลสมบูรณ์
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หักกลบลบหนีของลูกหนีหากมิได้ บอกกล่าวการโอนให้ ลกู หนีทราบ
- ข้ อทีต่างกันระหว่างสหรัฐอเมริ กากับไทย คือ ในกรณีการโอนรถยนต์ในไทยมี
ข้ อกําหนดให้ ต้องจดทะเบียนการโอนภายใน 15 วันนับแต่วนั โอน
4. การเปลียนตัวแทนเรี ยกเก็บหนี (servicer)
มาตรา 15 แห่ง พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ กําหนดว่า ถ้ า originator มิใช่ servicer
จะต้ องมีการบอกกล่าวการโอนลูกหนีทันที มิฉะนันแล้ ว การโอนสิทธิเรี ยกร้ องนันจะไม่สามารถใช้ เป็ นข้ อต่อสู้
กับบุคคลภายนอกได้ (รวมถึงเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ในคดีล้มละลายของ originator) พ.ร.ก. นิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจฯ มิได้ กําหนดถึงระยะเวลาในการบอกกล่าวการเปลียนตัว servicer ต่อลูกหนี ดังนัน
ถ้ า originator ล้ มละลายระหว่างช่วงเวลาทีจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการเปลียนตัว servicer ไปยังลูกหนี
ก็อาจมีความเสียงทีทําให้ การโอนไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถยกเป็ นข้ อต่อสู้กบั เจ้ าหนีของ originator
ในกรณีที originator ล้ มละลายได้
แนวทางแก้ ไข แก้ ไขโดยให้ originator แจ้ งให้ ลกู หนีทราบตังแต่วนั แรกของ
การโอนเลย ดังนัน มาตรา 15 แห่ง พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ทียกเว้ นการบอกกล่าวการโอนต่อลูกหนี
จึงไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด
5. การโอนสินทรัพย์อืนนอกเหนือจากลูกหนี
พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ มิได้ มีข้อกําหนดเกียวกับการโอนสินทรัพย์ทีไม่ใช่ลกู หนี
เช่น พวก underlying asset ประเภทรถยนต์ อาคาร และอสังหาริ มทรัพย์ จึงมีประเด็นปั ญหาคือ มาตรา
122 ของ พ.ร.บ. ล้ มละลาย กําหนดว่าภายใน 3 เดือนนับจากวันทีเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ได้ ร้ ูวา่ ประโยชน์
ทีผู้ล้มละลายจะได้ รับจากสินทรัพย์หรื อสิทธิตามสัญญามีไม่มากนัก เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์มีสทิ ธิ
จะปฏิเสธสัญญาและยึดสินทรัพย์ทีให้ เช่าซือและขายทอดตลาด ซึงจะทําให้ ผ้ เู ช่าซือหยุดการชําระเงินได้
แนวทางแก้ ไข
(1) แก้ ไข พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ โดยให้ มีข้อกําหนดทีรวมถึงทรัพย์สนิ
ทีเกียวข้ องกับลูกหนี (underlying asset) ด้ วย แต่ไม่ให้ กระทบต่อสิทธิของผู้เช่าซือทีจะยกข้ อต่อสู้กบั
originator ตราบใดทีการดําเนินการตามสัญญาเช่าซือที SPV ทํายังเสมือนเป็ นการดําเนินการของ
originator เอง
(2) ออกกฎเกณฑ์เกียวกับอํานาจของเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ในการปฏิบตั ติ าม
มาตรา 122 แห่ง พ.ร.บ.ล้ มละลายสําหรับสถานการณ์ข้างต้ นนี
(3) แก้ ไข พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ไม่ให้ เจ้ าหนีของ originator สามารถเรี ยกเอา
underlying asset ดังกล่าวกลับไป และควรให้ มีบรุ ิ มสิทธิภายหลังผู้เช่าและ SPV
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6.1 สถานการณ์ในประเทศไทย
ปั จจุบนั ยังไม่สามารถนําลูกหนีในอนาคต (future receivable) มาทํา
securitization ได้ และยังมิได้ กําหนดวิธีการโอนสิทธิเรี ยกร้ องในสินทรัพย์ประเภทนี ทังนี การโอนดังกล่าว
ให้ เป็ นไปตามมาตรา 306 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) อย่างไรก็ดี ปพพ. ปั จจุบนั ก็ยงั
มิได้ มีบทบัญญัตทิ ีรองรับการโอนสิทธิเรี ยกร้ องในลูกหนีในอนาคต
แนวทางแก้ ไข ควรแก้ ไข พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ให้ มีข้อกําหนดเกียวกับ
วิธีการโอนสิทธิเรี ยกร้ อง (ไม่วา่ สิทธิเรี ยกร้ องนันจะมีอยูแ่ ล้ วหรื อจะเกิดขึนในอนาคตก็ตาม) โดยไม่ต้อง
คํานึงถึงวิธีการโอนสิทธิเรี ยกร้ องตาม ปพพ.
6.2 สถานการณ์ในสหรัฐอเมริ กา
ในสหรัฐอเมริ กาไม่มีกฎหมายพิเศษทีรองรับการทํา securitization ของลูกหนี
ในอนาคต กฎหมายปั จจุบนั และศาลล้ มละลายจะไม่ร้ ูจกั การขายลูกหนีทีเกิดขึนในอนาคต
6.3 ปั ญหาการทํา securitization ลูกหนีในอนาคต
ปั ญหาการทํา securitization ลูกหนีในอนาคตเกิดขึนได้ 2 สถานการณ์คือ
6.3.1 ลูกหนีทีเกิดขึนหมุนเวียนกันอย่างต่อเนือง (revolving transaction) เช่น
ลูกหนีบัตรเครดิต ณ จุดขายลูกหนีจะมีลกู หนีเกิดขึนแล้ ว และในแต่ละเดือนที SPV เก็บเงินจากลูกหนีได้
ก็จะซือลูกหนีใหม่ทีจะเกิดขึนต่อไปอีก
6.3.2 originator ขายสิทธิการรับเงินจากลูกหนีในอนาคต โดย originator
จะได้ รับเงินล่วงหน้ ามาก่อน
ประเด็นทีต้ องพิจารณาคือ รูปแบบการโอนและผลกระทบเมือลูกหนีในอนาคต
กลายมาเป็ นลูกหนีทีเกิดขึนในภายหลังจากที originator ล้ มละลาย สําหรับประเทศไทยมาตรา 15 แห่ง
พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ได้ ยกเว้ นบอกกล่าวการโอน แต่ก็จะทําให้ ยงั มีความเสียงทีลูกหนีจะหักกลบ
ลบหนีกับ originator จึงควรให้ ต้องมีการโอนแยกต่างหากและบอกกล่าวการโอนใหม่เมือมีสทิ ธิเรี ยกร้ อง
เกิดขึนใหม่ นอกจากนี ยังมีประเด็นในกรณีที originator หยุดการดําเนินการและไม่ทําให้ เกิดลูกหนีต่อไป
ผู้ลงทุนในกรณีนีจะกลายเป็ นเจ้ าหนีไม่มีประกันสําหรับจํานวนที SPV ได้ จ่ายเงินซือลูกหนีล่วงหน้ า และ
ดูเหมือนว่ายังไม่มีเหตุผลในเชิงนโยบายทีจะให้ ลําดับสิทธิทีดีกว่าแก่ผ้ ลู งทุน
ทังนี ร่างกฎเกณฑ์ทีเสนอแนะให้ แก้ ไขคือ
(1) การโอนสิทธิเรี ยกร้ องซึงไม่มีอยูใ่ นเวลาโอนต้ องมีผลเป็ นการโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องทีเกียวข้ องเมือมันเกิดขึนจริ ง ถ้ าสามารถแสดงได้ วา่ สิทธิเรี ยกร้ องนันตกอยูภ่ ายใต้ ขอบเขตของ
การโอนทีมีผลสมบูรณ์
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- 54 (2) ในกรณีทีผู้โอนกลายเป็ นลูกหนีภายใต้ พ.ร.บ.ล้ มละลาย ให้ พิจารณาว่า
สิทธิเรี ยกร้ องทีจะเกิดขึนหลังจากมีคําสังให้ ควบคุมทรัพย์สนิ ของลูกหนีหรื อคําสังให้ เรี ยกทรัพย์สนิ
ของลูกหนีเข้ ามาในกองทรัพย์สนิ ล้ มละลาย จะมีผลเป็ นการโอนทีสมบูรณ์หรื อไม่
ในประเทศหลัก ๆ ทีมีการทํา securitization เช่น สหรัฐอเมริ กา การโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องภายหลังการล้ มละลายจะไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนในอังกฤษจะยังให้ มีผลใช้ บงั คับได้
สําหรับการปฏิบตั ใิ นด้ านบัญชี การขายลูกหนีในอนาคตจะถือเป็ นการขายในทาง
บัญชีได้ ก็ตอ่ เมือเกิดลูกหนีแล้ ว อย่างไรก็ดี originator จะมีภาระทีจะต้ องจ่ายคืนเงินส่วนเกินทีได้ รับชําระ
บวกกับดอกเบียต่อไปเรื อย ๆ จนกว่าจะเกิดเป็ นลูกหนีจริ ง ดังนัน การจ่ายเงินล่วงหน้ าของ SPV เพือซือ
ลูกหนีในอนาคตจึงถือเป็ นการกู้ยืมไม่ใช่การขาย
7. ความเสียงจากการรวมบัญชีเรี ยกเก็บหนีเข้ าไปในกองทรัพย์สนิ ล้ มละลาย
(commingling risk)
ในธุรกรรม securitization มักจะเกิด commingling risk ในด้ านที originator
ดําเนินการเป็ น servicer และเก็บเงินจากลูกหนีเข้ าไว้ ในบัญชีของตน ทังนี โดยนัยของมาตรา 109
แห่ง พ.ร.บ.ล้ มละลายทีแก้ ไข ทําให้ พิจารณาได้ วา่ เงินสดในบัญชีของ servicer ข้ างต้ นถือเป็ นสินทรัพย์
ทีต้ องนําเข้ ามาอยูใ่ นกองทรัพย์สนิ ล้ มละลายและแจกจ่ายให้ เจ้ าหนี
แนวทางแก้ ไข พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ไม่ได้ มีข้อกําหนดทีช่วยลดความเสียงนี
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั อิ าจหลีกเลียงความเสียงนี โดย
(1) ให้ แยกบัญชีและปรับทิศทางการจ่ายเงินใหม่ กล่าวคือ SPV เปิ ดบัญชีในชือของ
ตนและให้ ลกู หนีชําระเงินเข้ าไว้ ในบัญชีดงั กล่าว ดังนัน จึงต้ องมีการบอกกล่าวให้ ลกู หนีทราบถึงการโอน
ดังกล่าวและเปลียนตัวผู้รับชําระเงิน
(2) ให้ โอนสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีธนาคารของ originator ไปยัง SPV อย่างไรก็ดี
ึ คือ originator ดังนัน จึงมีปัญหาว่า การโอนสิทธิ
บัญชีธนาคารเป็ นหนีสินระหว่างธนาคารกับผู้ถือบัญชีซงก็
เรี ยกร้ องในบัญชีธนาคารจะรวมถึงเงินทีฝากเข้ าบัญชีในวันถัดจากวันโอนสิทธิเรี ยกร้ องหรื อไม่ ดังนัน
เพือหลีกเลียงความไม่แน่นอนต่าง ๆ SPV ควรทําสัญญาโอนสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับ
originator และส่งหนังสือแจ้ งการโอนสิทธิเรี ยกร้ องไปยังธนาคารทีเกียวข้ องเป็ นครังคราว เช่น รายปั กษ์
หรื อรายเดือน
ในทางปฏิบตั สิ ามารถลด commingling risk ได้ โดยการย้ ายเงินออกจากบัญชีของ
originator ไปยังบัญชีของ SPV เป็ นประจํา และเพิมระดับของการทํา credit enhancement
การจัดการ commingling risk ในประเทศอืน
(1) อังกฤษและฮ่องกง แก้ ไข commingling risk โดยวิธีตอ่ ไปนี
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- 55 - โอนเงินออกจากบัญชีของ servicer ทุกวัน
- มีบญ
ั ชีแยกออกมาต่างหาก
- จัดตังกองทรัสต์สําหรับบัญชีทีแยกออกมา
ทังนี บัญชีทีแยกออกมานีจะถูกเปิ ดในชือของ originator แต่ผลประโยชน์ของ
บัญชีดงั กล่าวให้ ตกเป็ นของ SPV และอยูน่ อกกองทรัพย์สนิ ล้ มละลายของ originator เงินเรี ยกเก็บจาก
ลูกหนีจะย้ ายออกจากบัญชีธนาคารของ originator เข้ าไปในบัญชีของ SPV เป็ นประจํา
(2) ฝรังเศส แก้ ไข commingling risk โดย servicer จะเปิ ดบัญชีในชือของ SPV และ
ดําเนินการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนีภายใต้ สญ
ั ญาการให้ บริการเรี ยกเก็บหนี โดย servicer ต้ องส่งเงิน
ทีเรี ยกเก็บได้ เข้ าบัญชีของ SPV อย่างสมําเสมอ ทังนี เพือให้ มนใจว่
ั า SPV จะมีสทิ ธิเหนือบัญชีเรี ยกเก็บหนี
ในกรณีที originator ล้ มละลาย
(3) อิตาลี ลดความเสียงดังกล่าวโดยใช้ บญ
ั ชีเรี ยกเก็บเงินพิเศษ โดย ณ สินวัน
ทําการใด ๆ originator จะโอนยอดคงค้ างทีเรี ยกเก็บได้ ไปยังบัญชีแยกต่างหากของ SPV ตามกฎหมายของ
อิตาลียงั ไม่สามารถจัดตังกองทรัสต์สําหรับบัญชีเรี ยกเก็บเงินได้
โดยสรุปแล้ วในประเทศต่าง ๆ ได้ ยอมรับให้ commingling risk เกิดขึนได้ ในช่วงเวลา
สัน ๆ และต้ องให้ มีการคํานวณระดับ credit enhancement ด้ วย
8. บุริมสิทธิในสินทรัพย์ (preferential right)
ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ของ SPV
มีบรุ ิ มสิทธิพิเศษในสินทรัพย์ที SPV รับโอนมาเหนือกว่าเจ้ าหนีของ SPV และในกรณีทีเข้ าสูก่ ระบวน
การล้ มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้เหล่านันจะเสมือนเป็ นเจ้ าหนีมีประกันของ SPV
แนวทางทีสนับสนุนให้ มีการปรับปรุงข้ อกําหนดดังกล่าวมีดงั นี
8.1 บุริมสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ ให้ สทิ ธิในการเป็ นเจ้ าของและขายทรัพย์สนิ
ถ้ าเกิดเหตุการณ์ที SPV ผิดนัดชําระหนีหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจต้ องพยายามบังคับขายทรัพย์สนิ และนําเงินมา
ชําระหนีของตนมาตรา 21 แห่ง พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ จึงควรแก้ ไขให้ ชดั เจนว่าเมือ SPV ผิดนัด
ชําระหนีหุ้นกู้ บุคคลทีมีบรุ ิ มสิทธิพิเศษจะมีสทิ ธิเป็ นผู้จดจํานอง จํานํา เช่น อาจขายทรัพย์สนิ ซึงอยูภ่ ายใต้
บังคับของบุริมสิทธิดงั กล่าวภายหลังจากการแจ้ ง SPV ให้ ดําเนินการตามภาระผูกพันแล้ ว
8.2 ผู้เกียวข้ องต่าง ๆ ทีเข้ าเป็ นเจ้ าหนีจะไม่ได้ รับบุริมสิทธิพิเศษ ได้ แก่ swap
counterparty originator servicer และ liquidity provider เป็ นต้ น บุคคลเหล่านีจึงไม่เต็มใจทีจะเข้ ามา
เกียวข้ องในธุรกรรมด้ วยหากจะมีบรุ ิ มสิทธิตากว่
ํ าผู้ถือหุ้นกู้
อย่างไรก็ดี ยังไม่มีเหตุผลทางกฎหมายพืนฐานทีจะแสดงว่า ทําไมเจ้ าหนีต่าง ๆ
ควรหรื อไม่ควรได้ สทิ ธิเช่นเดียวกันหรื อต่างกับ SPV แต่เป็ นเหตุผลในเชิงพาณิชย์มากกว่าซึงเจ้ าหนีต่าง ๆ
ย่อมต้ องการมีสทิ ธิได้ รับชําระหนีของตนก่อน
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- 56 9. การจดจํานองทีดินใหม่
originator และ SPV ไม่ต้องยืนเอกสารการจดจํานองใหม่ไปยังสํานักงานทีดิน
ซึงทีดินนันตังอยูแ่ ต่สามารถยืนเอกสารต่อสํานักงานกลางของกรมทีดินได้ อย่างไรก็ดี สํานักงานกลาง
ดังกล่าวจะเก็บค่าธรรมเนียมซึงเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเอกสารไปให้ สํานักงานสาขาต่าง ๆ ทีทีดินตังอยู่
(ค่าจัดส่งไม่เกิน 30 บาทต่อ 10-15 หน้ า) ในกรณียงั ไม่มีความชัดเจนว่า การยกเว้ นค่าธรรมเนียมจดจํานอง
ใหม่ตาม พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ได้ ครอบคลุมค่าธรรมเนียมข้ างต้ นหรื อไม่
ทีผ่านมาการจดจํานองใหม่จะใช้ เวลาประมาณ 5-8 วัน จึงจะเสร็ จเรี ยบร้ อยและ
มีผลใช้ บงั คับ (รวมระยะเวลาส่งเอกสาร) SPV จึงมีความเสียงเกิดขึนในช่วงระหว่างทีการจดจํานองใหม่
ยังไม่มีผลใช้ บงั คับ SPV จะไม่สามารถถือสิทธิในฐานะผู้รับจํานองทีจะใช้ ยกเป็ นข้ อต่อสู้กบั บุคคลภายนอก
ได้ ดังนัน หาก originator ล้ มละลายในระหว่างนัน SPV ก็จะไม่สามารถเป็ นผู้ถือสิทธิในทะเบียนจํานองได้
แนวทางแก้ ไข
(1) ขอให้ กรมทีดินออกประกาศกําหนดให้ วนั ทียืนเอกสารขอจดจํานองใหม่ตอ่
สํานักงานกลางของกรมทีดินเป็ นวันทีมีผลใช้ บงั คับในการเปลียนแปลงทะเบียนจํานองทีดิน หรื อ
(2) ให้ SPV ชําระเงินเมือมีการเปลียนแปลงทะเบียนจํานองแล้ ว แต่จะทําให้
ความสมบูรณ์ของการขายลูกหนีถูกเลือนเวลาออกไป
10. อัตราดอกเบีย
มาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ได้ แก้ ปัญหาให้ SPV ซึงไม่ใช่สถาบัน
การเงินยังสามารถเรี ยกเก็บดอกเบียได้ เกิน 15% อย่างไรก็ดี ในกรณีทีอัตราดอกเบียตามสัญญาถูกกําหนด
เป็ นอัตราลอยตัว เช่น MLR และหาก originator ถูกทางการสังให้ หยุดดําเนินกิจการ SPV ก็จะไม่สามารถใช้
อัตราดอกเบียอ้ างอิงของ originator สําหรับการคํานวณดอกเบียของลูกหนีทีรับโอนได้
แนวทางแก้ ไข
ควรแก้ ไขเพิมเติมมาตรา 18 ว่า ถ้ าวิธีการคํานวณดอกเบียลอยตัวนันไม่สามารถ
ใช้ ปฏิบตั ไิ ด้ ตอ่ ไป ก็อาจให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์ของ SPV เป็ นผู้เลือกอัตราอืน
ทีเหมาะสมแทน
11. การเก็บรักษาเอกสาร
ในกรณีทีมีการเปลียนตัว servicer อาจเนืองจาก servicer เดิมล้ มละลาย servicer
ใหม่อาจไม่สามารถจัดการเรี ยกเก็บหนีได้ อย่างเหมาะสม เนืองจากเอกสารต่าง ๆ เกียวกับสินทรัพย์ยงั อยูก่ บั
ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของ servicer เดิม หรื ออาจอยูก่ บั เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ ทังนี SPV อาจต้ องใช้
เวลาระยะหนึงในการพิสจู น์ความเป็ นเจ้ าของ และเรี ยกเอกสารดังกล่าวกลับคืนมา
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- 57 ในประเด็นนี สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือจึงมักต้ องการให้ มีการทําสําเนา
ข้ อมูลเกียวกับกองสินทรัพย์และเก็บไว้ ทีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยสมําเสมอ เช่น เดือนละครัง ซึงจะทําให้ มีภาระ
มากขึน
แนวทางแก้ ไข
(1) ควรให้ สญ
ั ญาการเรี ยกเก็บหนีระหว่าง servicer และ SPV มีการกําหนดเงือนไข
ดังนี
- กําหนดให้ เอกสารเกียวกับสินทรัพย์ทีทํา securitization จะตกเป็ นของ SPV
- ให้ servicer ตกลงทีจะถือเอกสารเกียวกับสินทรัพย์ไว้ ในฐานะตัวแทนของ
SPV และไม่ให้ ถือเป็ นการโอนเอกสารแต่อย่างใด
- ให้ servicer กระทําการใด ๆ ทีจําเป็ นทังหมดทีทําให้ เห็นว่า SPV มีสทิ ธิ
ในเอกสารเกียวกับสินทรัพย์ทีทํา securitization
(2) สัญญาควรกําหนดแนวทางดําเนินการในกรณีที servicer เดิมถูกปิ ดกิจการ และ
แต่งตัง servicerใหม่
(3) หน่วยงานทางการควรเข้ าใจและให้ ความสําคัญ รวมทังเร่งรัดกระบวนการคืน
เอกสารเกียวกับสินทรัพย์ให้ SPV ได้ อย่างรวดเร็ ว
(4) แก้ ไข พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ดังนี
- ให้ กําหนดให้ สทิ ธิแก่ SPV หรื อตัวแทนในการเข้ าไปแสดงหลักฐานความเป็ น
เจ้ าของ
- กําหนดโทษต่อบุคคลทีกีดกัน SPV หรื อตัวแทนในการเรี ยกคืนเอกสาร
แนวทางของประเทศอืน มีแนวทางแก้ ไขปั ญหาข้ างต้ นโดยให้ servicing
agreement กําหนดรายละเอียด
(1) servicer ตกลงถือเอกสารเกียวกับสินทรัพย์ทีทํา securitization แยกออกจาก
เอกสารเกียวกับสินทรัพย์ที servicer เป็ นผู้รับผลประโยชน์
(2) servicer ตกลงถือเอกสารเกียวกับสินทรัพย์ไว้ ในกองทรัสต์เพือ SPV และจะไม่
ถือเป็ นการโอนเอกสาร
(3) SPV มีสทิ ธิขอให้ servicer ส่งเอกสารเกียวกับสินทรัพย์มาให้ SPV หรื อตัวแทน
ของ SPV ณ เวลาใดก็ได้
ในกรณีฝรังเศสและเบลเยียมจะมีผ้ เู ก็บรักษาทรัพย์สนิ รับผิดชอบในการจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ ตามกฎหมาย แม้ วา่ ในทางปฏิบตั มิ กั เก็บไว้ ที originator หากของไทยจะใช้ แนวทางนี
ก็อาจใช้ กลไกเดียวกับกองทุนรวมซึงทําในลักษณะนีอยูแ่ ล้ ว
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- 46 บทที 10 ประเด็นด้ านกฎหมาย ภาษี บัญชี และการใช้ Trust ในธุรกรรม securitiztion
ก. ประเด็นด้ านกฎหมาย (โดย Freshfields)
1. การฟื นฟูลกู หนีและการแก้ ไขปั ญหากฎหมาย
การฟื นฟูลกู หนีทีผิดนัดชําระหนีเป็ นประเด็นสําคัญในการกําหนดขนาดของ
หลักประกันและผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ ของการทําธุรกรรม กระบวนการทางศาลของประเทศไทย
ในปั จจุบนั ยังมีขนั ตอนค่อนข้ างช้ าและไม่สามารถประเมินได้ วา่ ลูกหนี ซึงเจ้ าหนีได้ ทําการช่วยเหลือฟื นฟู
กิจการจะมีมลู ค่าเป็ นอย่างไร นอกจากนี สําหรับประเด็นเกียวกับลูกหนีเงินกู้เพือทีอยูอ่ าศัยก็ยงั ไม่สามารถ
ประเมินว่าการบังคับใช้ ของกฎหมายบังคับหลักประกันใหม่จะมีผลกระทบมากน้ อยเพียงใด
2. การขายขาด (true sale)
การขายขาดหรื อ true sale จะมีการใช้ แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ ดังนี
- ในด้ านกฎหมายล้ มละลายจะถือเป็ น true sale ถ้ าสินทรัพย์ทีขายไม่ได้
รับผลกระทบจากการล้ มละลายของ originator ไม่วา่ จะโดยการถือเป็ นสินทรัพย์ของ originator หรื อ
ถูกเรี ยกคืนกลับไปเมือ originator ล้ มละลาย
- ในด้ านบัญชีจะมีผลกระทบให้ ตดั สินทรัพย์ออกจากงบดุลของ originator
ทําให้ ไม่ต้องดํารงเงินกองทุนสําหรับสินทรัพย์ดงั กล่าว
ทังนี การปฏิบตั ใิ นทางบัญชีและในทางกฎหมายจะมีความแตกต่างกัน
โดยในทางบัญชีหากไม่ใช่ true sale ต้ องบันทึกสินทรัพย์ทีโอนไปให้ ยงั คงอยูใ่ นงบดุลของ originator
เพือแสดงภาพทีแท้ จริ งของสินทรัพย์และหนีสินของ originator การไม่ใช่ true sale ทางบัญชีก็ไม่ได้
หมายความว่าสินทรัพย์นนั จะไม่ใช่ true sale ในทางกฎหมายด้ วย
2.1 true sale ในประเทศไทย
ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั มีกฎเกณฑ์หลายเรื องทีต้ องพิจารณาดังนี
2.1.1 การฉ้ อฉลในการโอน (มาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลาย
มาตรา 114 และมาตรา 90/40 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลายทีแก้ ไขใหม่)
(1) มาตรา 20 แห่ง พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ได้ กําหนดว่าถ้ า
SPV ได้ รับโอนสินทรัพย์จากผู้ขายมาอย่างแท้ จริ งโดยเป็ นไปตามเงือนไขต่อไปนีก็จะไม่ให้ นํามาตรา 114
แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลาย พ.ศ. 2483 มาใช้ บงั คับ (มาตรา 114 กําหนดให้ ศาลมีอํานาจสังเพิกถอนการโอนใน
ระหว่าง 3 ปี ก่อนมีการขอให้ ล้มละลายและภายหลังนันได้ เว้ นแต่เป็ นการโอนโดยสุจริ ตและมีคา่ ตอบแทน)
(ก) มีการชําระราคาตามราคาตลาดทีเป็ นธรรม
(ข) SPV เป็ นผู้รับความเสียงและผลตอบแทนในสินทรัพย์
ทีรับโอน และ
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- 47 (ค) SPV สามารถถือสิทธิในผลประโยชน์ทีมีของสินทรัพย์
ทีรับโอนได้
ทังนี มีข้อสังเกตจาก (ก) ว่า ไม่มีประโยชน์ทีจะพิสจู น์ราคาตลาด
ทียุตธิ รรม เนืองจากยากกว่าการพิสจู น์ตามมาตรา 114 ทีเพียงกําหนดว่า เป็ นการโอนโดยสุจริ ตแบบ
มีคา่ ตอบแทน สําหรับ (2) และ (3) เป็ นข้ อกําหนดทีอิงไปในทางบัญชี ซึงยังไม่มีความแน่นอน
ในการตีความทางศาลอยู่
(2) มาตรา 114 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลายทีแก้ ไขใหม่ กําหนดให้
ถ้ านิตกิ รรมทีขอเพิกถอนการฉ้ อฉลเกิดขึนภายใน 1 ปี ก่อนมีการขอให้ ล้มละลายและภายหลังนัน หรื อเป็ น
การทําให้ โดยเสน่หาหรื อเป็ นการทีกิจการได้ รับค่าตอบแทนน้ อยเกินสมควร ให้ ถือว่าเป็ นการกระทําทีกิจการ
และผู้ทีได้ รับประโยชน์นนั รู้อยูแ่ ล้ วว่าทําให้ เจ้ าหนีของกิจการเสียเปรี ยบ ข้ อกําหนดดังกล่าวคล้ ายคลึงกับ
ข้ อกําหนดในมาตรา 90/40
ทังนี มีประเด็นพิจารณาดังนี
z สมมติวา
่ ธุรกรรม securitization มีการโอนสินทรัพย์
เป็ นไปตามราคาตลาดจึงไม่ควรมีข้อโต้ แย้ งว่าเป็ นการโอนทีทําให้ เจ้ าหนีเสียหาย แต่หากไม่ใช่การโอน
ในราคาตลาด ก็ยงั ไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการเรี ยกคืนสินทรัพย์กลับไปเมือ originator ล้ มละลายหรื อไม่
z ยากทีจะพิจารณาว่าการโอนสินทรัพย์นน
ั เป็ นการทําให้
เจ้ าหนีเสียหายหรื อไม่ เนืองจากการโอนสินทรัพย์ของ originator อาจมีผลทําให้ เจ้ าหนีของ originator
เสียหายได้ ถ้า originator ล้ มละลายในเวลาหลังจากโอนสินทรัพย์ไม่นานนัก โดย originator จะมีเงินสด
ทีจะจ่ายให้ เจ้ าหนีได้ น้อยกว่ากรณีทีไม่มีการโอนสินทรัพย์
z ตามมาตรา 237 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลายปั จจุบน
ั กําหนดว่า
ถ้ า ณ เวลาทีเกิดรายการโอนสินทรัพย์ กิจการผู้โอนนันได้ ล้มละลายและรายการโอนนันไม่ได้ เป็ นสิงทีทําให้
กิจการนันล้ มละลาย ก็จะไม่ถือว่าทําให้ เจ้ าหนีเสียหาย
z มีประเด็นว่า SPV ควรได้ รับความคุ้มครองจากการ
ล้ มละลายของ originator หรื อไม่ เนืองจาก SPV ไม่มีเงินสดเพียงพอในการฟ้ องร้ องเรี ยกสินทรัพย์
คืนกลับมา
(3) ข้ อสังเกตจากกฎหมายทัง 2 ฉบับ
จากมาตรา 114 และมาตรา 90/40 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลาย
ทีแก้ ไขใหม่ซงมี
ึ ข้อกําหนดทีแตกต่างจากข้ อกําหนดของมาตรา 114 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลายเดิมก่อนการแก้ ไข
ทําให้ ข้อกําหนดตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ อาจจะไม่มีผลคุ้มครอง SPV จากการได้ รับ
ผลกระทบจากการล้ มละลายของ originator ได้ และโดยทีมาตรา 20 จะต้ องมีการพิสจู น์วา่ เป็ นการโอนใน
ราคาตลาดทียุตธิ รรม และต้ องมีการพิสจู น์ในทางบัญชี จึงมีข้อแนะนําว่า หากจะให้ กระบวนการ
securitization มีความน่าสนใจก็ควรให้ มีการแก้ ไขมาตรา 20 ในเรื องต่อไปนี
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- 48 • กําหนดวิธีการโดยสรุปทีจะมันใจได้ วา่ originator จะไม่
ล้ มละลายอันมีผลมาจากการโอนสินทรัพย์ออกไป ตัวอย่างเช่น อาจดูจากงบการเงินฉบับตรวจสอบ
ในงวดล่าสุด
• ให้ มีกฎเกณฑ์การกําหนดราคาตลาดสําหรับการขายแบบ
true sale โดยต้ องพิจารณาผลประโยชน์ทงั หมดของ originator และกลุม่ ของ originator ในธุรกรรมการโอน
นัน
• ขยายขอบเขตของมาตรา 20 แห่ง พ.ร.ก.นิติบคุ คล
เฉพาะกิจฯ ให้ ครอบคลุมถึงมาตรา 90/40 และ 114 แห่ง พ.ร.บ. ล้ มละลายทีแก้ ไขใหม่
ทังนี โดยต้ องมีข้อกําหนดเพิมเติมให้ ผ้ บู ริ หารของ originator
ต้ องกระทําการใด ๆ ทีเกียวกับธุรกรรม securitization ให้ เป็ นไปในทางสุจริ ตเพือประโยชน์ของ originator
2.1.2 บุริมสิทธิในสินทรัพย์ (มาตรา 115 และมาตรา 90/41 แห่ง พ.ร.บ.
ล้ มละลาย)
ยกเว้ นในกรณีผิดปกติ อาจเป็นการยากทีจะพิจารณาว่ากฎเกณฑ์
ในเรื องบุริมสิทธิจะใช้ ในธุรกรรม securitization ได้ อย่างไร เนืองจาก SPV ไม่ใช่เจ้ าหนีของ originator
ทังก่อนหรื อหลังการทําธุรกรรมดังกล่าว
2.2 การเปรี ยบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริ กา
2.2.1 การตีความว่าเป็ นการขาย (true sale) หรื อการกู้ยืมแบบมีประกัน
(secured loan)
ศาลของสหรัฐอเมริ กาจะพิจารณาว่าเป็ น true sale หรื อไม่ โดยดูจาก
ปั จจัยเหล่านี
(1) เงือนไขการให้ สทิ ธิไล่เบีย
ตามกฎของ Uniform Commercial Code (UCC) ระบุวา่
การโอนสิทธิในการชําระค่าสินค้ าหรื อบริ การ (account) และหลักฐานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกียวกับ
ข้ อผูกพันทางการเงินและผลประโยชน์ในหลักประกันหรื อการเช่าซือสินค้ า (chattel paper) อาจถือเป็ น
การขายได้ แม้ วา่ จะมีการให้ สทิ ธิไล่เบียกับผู้โอนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ศาลบางแห่งจะตีความว่าเป็ นการกู้ยืม
แบบมีประกัน เนืองจากผู้โอนยังต้ องรับความเสียงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิงถ้ าเป็ นการให้ สทิ ธิไล่เบียไปยังผู้โอน
ได้ ทงั จํานวน ศาลจะถือว่าเป็ นการให้ ก้ แู ก่ผ้ โู อน โดยการทีผู้โอนจ่ายเงินหรื อคําประกันให้ แก่ผ้ รู ับโอนในอัตรา
คงทีหรื อลอยตัวจะเป็ นหลักฐานของการกู้ยืม
(2) ผู้โอนไม่สามารถเรี ยกสินทรัพย์คืนได้
(3) การจัดการกับสินทรัพย์ทางการเงินทีโอนไป
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- 49 โดยปกติจะมีปัจจัย 4 ประการทีทําให้ พิจารณาว่าเป็ นการขาย
ได้ แก่ การบอกกล่าวการโอนต่อลูกหนี เอกสารหลักฐานความเป็ นเจ้ าของ การเรี ยกเก็บเงินจากสินทรัพย์
และความเป็ นเจ้ าของเงินทีเรี ยกเก็บได้ ทังนี ศาลได้ กําหนดระดับความสําคัญของปั จจัยเหล่านีในการ
พิจารณาว่าเป็นการขายหรื อกู้ ซึงต้ องใช้ หลายปั จจัยประกอบกันในการพิจารณา ศาลอาจพิจารณาว่า
เป็ นการขายได้ ทงั ๆ ทีไม่มีการบอกกล่าวการโอนต่อลูกหนี และผู้โอนยังเป็ นผู้ให้ บริ การเรี ยกเก็บหนี
(4) การบอกกล่าวบุคคลภายนอก
ึ ความอิสระต่อกัน
(5) เกณฑ์การปฏิบตั ใิ นทางภาษี และบัญชีซงจะมี
แต่หากกรณีการตีความในทางภาษี และบัญชีเป็ นไปในทางเดียวกัน จะช่วยให้ ศาลพิจารณาได้ งา่ ยขึน
(6) เงือนไขของสัญญา เช่น การระบุวา่ เป็ นการซือขายอาจมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินของศาลได้
(7) ความสัมพันธ์ของธุรกรรมการกู้ยืม ในบางกรณีการโอนสินทรัพย์
ถูกตีความเป็ นการกู้หากการโอนนันยังคงเกียวข้ องกับการกู้ยืม แทนทีจะเป็ นการโอนแบบอิสระจากกัน
ในบางครังอาจพิจารณาว่า การทีผู้โอนเรี ยกเก็บเงินจากสินทรัพย์แทนผู้รับโอนจะถือเป็ นการจ่ายคืนเงินกู้
ให้ แก่ผ้ รู ับโอนได้
2.2.2 ประเด็นเกียวกับการล้ มละลายในสหรัฐอเมริ กา
ถ้ าผู้โอนสินทรัพย์กลายเป็ นลูกหนีในคดีล้มละลาย bankruptcy
trustee อาจพยายามเรี ยกร้ องสินทรัพย์ทีโอนไปกลับมาโดยมีหลักการต่อไปนี
(1) หากสินทรัพย์ทีโอนติดภาระผูกพัน จะถือเป็ นการโอนไม่สมบูรณ์
(2) การเพิกถอนการโอนโดยใช้ หลักของการให้ ผลประโยชน์ทีดีกว่า
แก่ผ้ รู ับโอน (preference) ภายใต้ มาตรา 547 แห่งกฎหมายล้ มละลายทีกําหนดให้ bankruptcy trustee
สามารถขอยกเลิกการโอนได้ โดยมีองค์ประกอบ 7 ประการในการพิสจู น์ ได้ แก่ มีการโอน มีผลประโยชน์
ในทรัพย์สนิ ของผู้ล้มละลาย เป็ นการโอนเพือประโยชน์ของเจ้ าหนี เป็ นการโอนเพือบัญชีหนีสินทีมีอยูก่ ่อน
การโอนนัน เป็นการโอนในขณะทีผู้โอนกําลังล้ มละลาย เป็นการโอนทีทําให้ เจ้ าหนีได้ รับประโยชน์มากกว่า
ทีสมควรได้ รับหากไม่มีการโอนเกิดขึนและสินทรัพย์ทีโอนได้ ถกู ชําระบัญชีไปภายใต้ chapter 7 ของ
กฎหมายล้ มละลายแล้ ว เป็ นการโอนทีทําขึนระหว่างช่วงเวลาทีให้ สทิ ธิประโยชน์แก่ผ้ รู ับโอนดีกว่าเจ้ าหนี
ของผู้โอน
ทังนี ศาลจะมีภาระในการพิสจู น์แต่ละองค์ประกอบ หากไม่
สามารถพิสจู น์ได้ ผู้คดั ค้ านการโอนก็สามารถเรี ยกคืนสินทรัพย์กลับมาได้
ในกรณีทีธุรกรรมถูกถือเป็ นการกู้ยืมแบบมีประกัน bankruptcy
trustee ของผู้โอนจะพยายามเรี ยกสินทรัพย์ทีโอนกลับมาเช่นเดียวกับทีเป็ นการโอนทีให้ ประโยชน์แก่ผ้ รู ับ
โอน ทังนี ถ้ า SPV ไม่ใช่เจ้ าหนีของ originator ก่อนการทําธุรกรรม securitization SPV ก็ไม่สามารถได้ รับ
ประโยชน์ทีดีกว่าเจ้ าหนีอืน
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ภายใต้ ข้อกําหนดของมาตรา 548 ของกฎหมายล้ มละลายหรื อ
ภายใต้ State Fraud and Transfer Laws หากมีการฉ้ อฉลในการโอนสินทรัพย์ออกไปภายใน 1 ปี ก่อน
การล้ มละลาย เช่น โอนไปในราคาตํากว่ามูลค่าทียุตธิ รรมโดยไม่มีเหตุอนั สมควร และลูกหนีอยูใ่ นภาวะ
ใกล้ ล้มละลาย ศาลก็จะเพิกถอนการโอนได้
2.2.4 สินทรัพย์ทางการเงินทีเกิดจาก Executary Contract
มาตรา 356 ของกฎหมายล้ มละลายอนุญาตให้ bankruptcy trustee
สามารถปฏิเสธหรื อไม่ยอมรับการโอนสัญญาทียังมีผลใช้ บงั คับ หรื อลูกหนีเช่าซือทียังไม่ครบกําหนดสัญญา
และเรี ยกคืนเข้ ามาในกองทรัพย์สนิ ล้ มละลายได้
2.2.5 bankruptcy remote ของผู้โอน
ศาลล้ มละลายมีอํานาจตามกฎหมายล้ มละลายทีจะรวมสินทรัพย์
และหนีสินของ SPV กับบริ ษัทแม่ (หลักการ substantive consolidation) ดังนัน จึงเกิดแนวความคิด
ในการจัดโครงสร้ างเป็ นแบบ two-tiered structure โดยทําให้ SPV มีคณ
ุ สมบัตบิ างประการ เช่น เป็ นบริษัท
ทีมีสถานะทางกฎหมายแยกออกจากบริ ษัทแม่ซงเปิ
ึ ดเผยไว้ ตอ่ บุคคลที 3 SPV ควรมีทนุ เพียงพอในการ
ดําเนินธุรกิจ และมีข้อจํากัดการลงทุน การก่อหนี การทําธุรกิจ และความเป็ นเจ้ าของ
2.2.6 ข้ อแตกต่างระหว่างกฎหมายล้ มละลายของไทยและสหรัฐอเมริ กา
เกียวกับการตีความการขายและการกู้ยืม
(1) ในสหรัฐอเมริ กามีหลักการ reorganisation ตาม Chapter 11
ของกฎหมายล้ มละลายทีกําหนดว่า แม้ การโอนทีมีความหมายเป็ นการขาย แต่ศาลยังอาจตีความเป็ น
กู้ยืมได้ ถ้าสินทรัพย์นนยั
ั งอยูท่ ีผู้โอน แม้ วา่ ผู้รับโอนจะได้ รับประโยชน์ในลักษณะหลักประกันในสินทรัพย์นนั
ก็ตาม สําหรับประเทศไทยยังมิได้ ใช้ หลักการดังกล่าว เพียงแต่จะพิจารณาว่าผู้โอนมีความตังใจทีจะโอน
อย่างสุจริ ตแท้ จริ งหรื อไม่
(2) กฎเกณฑ์เกียวกับบุริมสิทธิในสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริ กา
มีความชัดเจนกว่าในไทย อย่างไรก็ดี โดยทัวไปประเด็นเรื องบุริมสิทธิดงั กล่าวไม่ควรเกียวข้ องกับธุรกรรม
securitization
(3) กฎหมายไทยยังขาดความชัดเจนเกียวกับการกําหนดว่า
รายการใดเป็ นการโอนในลักษณะฉ้ อฉล แม้ วา่ ผลสรุปอาจคล้ ายกับของสหรัฐเมริ กา
(4) ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้ หลักการนําสินทรัพย์ของนิตบิ คุ คล
ทีแยกต่างหากจากกันมารวมกันไว้ ในกองทรัพย์สนิ ล้ มละลาย
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3.1 การโอนสินทรัพย์ในไทย
ภายใต้ พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ไม่บงั คับให้ ต้องมีการบอกกล่าวการโอน
ไปยังลูกหนี ซึงอาจจะมีประเด็นปั ญหาในกรณีทีลูกหนีเงินกู้ของ originator เป็ นเจ้ าหนีเงินฝากใน
originator ด้ วย หากไม่มีการบอกกล่าวการโอนลูกหนีแล้ ว ลูกหนีอาจหักกลบลบหนีระหว่างเงินฝาก
และเงินกู้
แนวทางแก้ ไข
- ในกรณีนีอาจจําเป็ นต้ องบอกกล่าวการโอนและได้ รับความยินยอมจาก
ลูกหนีเป็ นหนังสือ ตังแต่ ณ จุดโอนลูกหนีเพือเลียงการหักกลบหนีข้ างต้ น แต่แนวทางนีอาจยากในการปฏิบตั ิ
หากมีลกู หนีจํานวนมาก
- ในทางปฏิบตั สิ ถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือมักจะยอมรับว่า ความเสียง
จากการหักกลบลบหนีดังกล่าวอาจหลีกเลียงไม่ได้ จึงต้ องให้ มีการบอกกล่าวลูกหนีเพือลดความเสียง
และควรเพิมระดับการทํา credit enhancement ด้ วย
3.2 การเปรี ยบเทียบการโอนทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริ กาและประเทศไทย
ในสหรัฐอเมริ กา โดยทัวไปทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลถูกขายไปภายใต้ สญ
ั ญาระหว่าง
ผู้ขายและผู้ซือ ซึงตาม Article 9 ของ Uniform Commercial Code (UCC) กําหนดว่า การขายสิทธิ
การชําระค่าสินค้ าหรื อบริ การ (account) หรื อหลักฐานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกียวกับข้ อผูกพันทางการเงิน
และผลประโยชน์ในหลักประกันหรื อการเช่าซือสินค้ า (chattel paper) จะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมือผู้โอน
ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินภายใต้ UCC แล้ ว หรื อแสดงความเป็ นเจ้ าของใน chattel paper นัน ทังนี
โดยทัวไปไม่จําเป็ นต้ องมีการบอกกล่าวการโอนทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลต่อลูกหนี
ในกรณีลกู หนีเช่าซือรถยนต์ถกู พิจารณาเป็ น chattel paper ภายใต้ UCC
เนืองจากการเช่าซือรถยนต์ได้ รวมผลประโยชน์ในหลักประกันในรถยนต์ทีถือเป็ นการคําประกันลูกหนี
การขายลูกหนีเช่าซือเกิดขึนโดยการทําสัญญาระหว่างเจ้ าของลูกหนีและผู้รับโอน และทังโดยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทางการเงินหรื อโดยการโอนความเป็ นเจ้ าของใน chattel paper เพือให้ ผลประโยชน์ของผู้รับโอน
มีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี ผู้รับโอนลูกหนีเช่าซือยังมีความเสียงมากถ้ าลูกหนีดังกล่าวยืนยันว่าตนเอง
มีสญ
ั ญากับผู้ขายก็อาจจะมีความเสียงจากการหักกลบลบหนีของลูกหนีกับผู้โอนเดิม จึงต้ องมีการบอกกล่าว
การโอนลูกหนีเพือลดความเสียง
จุดอ่อนและจุดแข็งในการนํากฎเกณฑ์ของสหรัฐอเมริ กามาใช้ กบั ไทย
- ข้ อดีของกฎหมายสหรัฐอเมริ กาทีเหนือกว่าของไทย คือ ในสหรัฐอเมริ กา
การบอกกล่าวการโอนไม่ใช่ข้อกําหนดทีทําให้ การโอนมีผลบังคับใช้ ไทยต้ องมีการออก พ.ร.ก. นิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจฯ มายกเว้ นการบอกกล่าวการโอนเพือให้ การโอนมีผลสมบูรณ์
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หักกลบลบหนีของลูกหนีหากมิได้ บอกกล่าวการโอนให้ ลกู หนีทราบ
- ข้ อทีต่างกันระหว่างสหรัฐอเมริ กากับไทย คือ ในกรณีการโอนรถยนต์ในไทยมี
ข้ อกําหนดให้ ต้องจดทะเบียนการโอนภายใน 15 วันนับแต่วนั โอน
4. การเปลียนตัวแทนเรี ยกเก็บหนี (servicer)
มาตรา 15 แห่ง พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ กําหนดว่า ถ้ า originator มิใช่ servicer
จะต้ องมีการบอกกล่าวการโอนลูกหนีทันที มิฉะนันแล้ ว การโอนสิทธิเรี ยกร้ องนันจะไม่สามารถใช้ เป็ นข้ อต่อสู้
กับบุคคลภายนอกได้ (รวมถึงเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ในคดีล้มละลายของ originator) พ.ร.ก. นิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจฯ มิได้ กําหนดถึงระยะเวลาในการบอกกล่าวการเปลียนตัว servicer ต่อลูกหนี ดังนัน
ถ้ า originator ล้ มละลายระหว่างช่วงเวลาทีจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการเปลียนตัว servicer ไปยังลูกหนี
ก็อาจมีความเสียงทีทําให้ การโอนไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถยกเป็ นข้ อต่อสู้กบั เจ้ าหนีของ originator
ในกรณีที originator ล้ มละลายได้
แนวทางแก้ ไข แก้ ไขโดยให้ originator แจ้ งให้ ลกู หนีทราบตังแต่วนั แรกของ
การโอนเลย ดังนัน มาตรา 15 แห่ง พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ทียกเว้ นการบอกกล่าวการโอนต่อลูกหนี
จึงไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด
5. การโอนสินทรัพย์อืนนอกเหนือจากลูกหนี
พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ มิได้ มีข้อกําหนดเกียวกับการโอนสินทรัพย์ทีไม่ใช่ลกู หนี
เช่น พวก underlying asset ประเภทรถยนต์ อาคาร และอสังหาริ มทรัพย์ จึงมีประเด็นปั ญหาคือ มาตรา
122 ของ พ.ร.บ. ล้ มละลาย กําหนดว่าภายใน 3 เดือนนับจากวันทีเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ได้ ร้ ูวา่ ประโยชน์
ทีผู้ล้มละลายจะได้ รับจากสินทรัพย์หรื อสิทธิตามสัญญามีไม่มากนัก เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์มีสทิ ธิ
จะปฏิเสธสัญญาและยึดสินทรัพย์ทีให้ เช่าซือและขายทอดตลาด ซึงจะทําให้ ผ้ เู ช่าซือหยุดการชําระเงินได้
แนวทางแก้ ไข
(1) แก้ ไข พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ โดยให้ มีข้อกําหนดทีรวมถึงทรัพย์สนิ
ทีเกียวข้ องกับลูกหนี (underlying asset) ด้ วย แต่ไม่ให้ กระทบต่อสิทธิของผู้เช่าซือทีจะยกข้ อต่อสู้กบั
originator ตราบใดทีการดําเนินการตามสัญญาเช่าซือที SPV ทํายังเสมือนเป็ นการดําเนินการของ
originator เอง
(2) ออกกฎเกณฑ์เกียวกับอํานาจของเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ในการปฏิบตั ติ าม
มาตรา 122 แห่ง พ.ร.บ.ล้ มละลายสําหรับสถานการณ์ข้างต้ นนี
(3) แก้ ไข พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ไม่ให้ เจ้ าหนีของ originator สามารถเรี ยกเอา
underlying asset ดังกล่าวกลับไป และควรให้ มีบรุ ิ มสิทธิภายหลังผู้เช่าและ SPV
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6.1 สถานการณ์ในประเทศไทย
ปั จจุบนั ยังไม่สามารถนําลูกหนีในอนาคต (future receivable) มาทํา
securitization ได้ และยังมิได้ กําหนดวิธีการโอนสิทธิเรี ยกร้ องในสินทรัพย์ประเภทนี ทังนี การโอนดังกล่าว
ให้ เป็ นไปตามมาตรา 306 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) อย่างไรก็ดี ปพพ. ปั จจุบนั ก็ยงั
มิได้ มีบทบัญญัตทิ ีรองรับการโอนสิทธิเรี ยกร้ องในลูกหนีในอนาคต
แนวทางแก้ ไข ควรแก้ ไข พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ให้ มีข้อกําหนดเกียวกับ
วิธีการโอนสิทธิเรี ยกร้ อง (ไม่วา่ สิทธิเรี ยกร้ องนันจะมีอยูแ่ ล้ วหรื อจะเกิดขึนในอนาคตก็ตาม) โดยไม่ต้อง
คํานึงถึงวิธีการโอนสิทธิเรี ยกร้ องตาม ปพพ.
6.2 สถานการณ์ในสหรัฐอเมริ กา
ในสหรัฐอเมริ กาไม่มีกฎหมายพิเศษทีรองรับการทํา securitization ของลูกหนี
ในอนาคต กฎหมายปั จจุบนั และศาลล้ มละลายจะไม่ร้ ูจกั การขายลูกหนีทีเกิดขึนในอนาคต
6.3 ปั ญหาการทํา securitization ลูกหนีในอนาคต
ปั ญหาการทํา securitization ลูกหนีในอนาคตเกิดขึนได้ 2 สถานการณ์คือ
6.3.1 ลูกหนีทีเกิดขึนหมุนเวียนกันอย่างต่อเนือง (revolving transaction) เช่น
ลูกหนีบัตรเครดิต ณ จุดขายลูกหนีจะมีลกู หนีเกิดขึนแล้ ว และในแต่ละเดือนที SPV เก็บเงินจากลูกหนีได้
ก็จะซือลูกหนีใหม่ทีจะเกิดขึนต่อไปอีก
6.3.2 originator ขายสิทธิการรับเงินจากลูกหนีในอนาคต โดย originator
จะได้ รับเงินล่วงหน้ ามาก่อน
ประเด็นทีต้ องพิจารณาคือ รูปแบบการโอนและผลกระทบเมือลูกหนีในอนาคต
กลายมาเป็ นลูกหนีทีเกิดขึนในภายหลังจากที originator ล้ มละลาย สําหรับประเทศไทยมาตรา 15 แห่ง
พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ได้ ยกเว้ นบอกกล่าวการโอน แต่ก็จะทําให้ ยงั มีความเสียงทีลูกหนีจะหักกลบ
ลบหนีกับ originator จึงควรให้ ต้องมีการโอนแยกต่างหากและบอกกล่าวการโอนใหม่เมือมีสทิ ธิเรี ยกร้ อง
เกิดขึนใหม่ นอกจากนี ยังมีประเด็นในกรณีที originator หยุดการดําเนินการและไม่ทําให้ เกิดลูกหนีต่อไป
ผู้ลงทุนในกรณีนีจะกลายเป็ นเจ้ าหนีไม่มีประกันสําหรับจํานวนที SPV ได้ จ่ายเงินซือลูกหนีล่วงหน้ า และ
ดูเหมือนว่ายังไม่มีเหตุผลในเชิงนโยบายทีจะให้ ลําดับสิทธิทีดีกว่าแก่ผ้ ลู งทุน
ทังนี ร่างกฎเกณฑ์ทีเสนอแนะให้ แก้ ไขคือ
(1) การโอนสิทธิเรี ยกร้ องซึงไม่มีอยูใ่ นเวลาโอนต้ องมีผลเป็ นการโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องทีเกียวข้ องเมือมันเกิดขึนจริ ง ถ้ าสามารถแสดงได้ วา่ สิทธิเรี ยกร้ องนันตกอยูภ่ ายใต้ ขอบเขตของ
การโอนทีมีผลสมบูรณ์
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- 54 (2) ในกรณีทีผู้โอนกลายเป็ นลูกหนีภายใต้ พ.ร.บ.ล้ มละลาย ให้ พิจารณาว่า
สิทธิเรี ยกร้ องทีจะเกิดขึนหลังจากมีคําสังให้ ควบคุมทรัพย์สนิ ของลูกหนีหรื อคําสังให้ เรี ยกทรัพย์สนิ
ของลูกหนีเข้ ามาในกองทรัพย์สนิ ล้ มละลาย จะมีผลเป็ นการโอนทีสมบูรณ์หรื อไม่
ในประเทศหลัก ๆ ทีมีการทํา securitization เช่น สหรัฐอเมริ กา การโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องภายหลังการล้ มละลายจะไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนในอังกฤษจะยังให้ มีผลใช้ บงั คับได้
สําหรับการปฏิบตั ใิ นด้ านบัญชี การขายลูกหนีในอนาคตจะถือเป็ นการขายในทาง
บัญชีได้ ก็ตอ่ เมือเกิดลูกหนีแล้ ว อย่างไรก็ดี originator จะมีภาระทีจะต้ องจ่ายคืนเงินส่วนเกินทีได้ รับชําระ
บวกกับดอกเบียต่อไปเรื อย ๆ จนกว่าจะเกิดเป็ นลูกหนีจริ ง ดังนัน การจ่ายเงินล่วงหน้ าของ SPV เพือซือ
ลูกหนีในอนาคตจึงถือเป็ นการกู้ยืมไม่ใช่การขาย
7. ความเสียงจากการรวมบัญชีเรี ยกเก็บหนีเข้ าไปในกองทรัพย์สนิ ล้ มละลาย
(commingling risk)
ในธุรกรรม securitization มักจะเกิด commingling risk ในด้ านที originator
ดําเนินการเป็ น servicer และเก็บเงินจากลูกหนีเข้ าไว้ ในบัญชีของตน ทังนี โดยนัยของมาตรา 109
แห่ง พ.ร.บ.ล้ มละลายทีแก้ ไข ทําให้ พิจารณาได้ วา่ เงินสดในบัญชีของ servicer ข้ างต้ นถือเป็ นสินทรัพย์
ทีต้ องนําเข้ ามาอยูใ่ นกองทรัพย์สนิ ล้ มละลายและแจกจ่ายให้ เจ้ าหนี
แนวทางแก้ ไข พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ไม่ได้ มีข้อกําหนดทีช่วยลดความเสียงนี
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั อิ าจหลีกเลียงความเสียงนี โดย
(1) ให้ แยกบัญชีและปรับทิศทางการจ่ายเงินใหม่ กล่าวคือ SPV เปิ ดบัญชีในชือของ
ตนและให้ ลกู หนีชําระเงินเข้ าไว้ ในบัญชีดงั กล่าว ดังนัน จึงต้ องมีการบอกกล่าวให้ ลกู หนีทราบถึงการโอน
ดังกล่าวและเปลียนตัวผู้รับชําระเงิน
(2) ให้ โอนสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีธนาคารของ originator ไปยัง SPV อย่างไรก็ดี
ึ คือ originator ดังนัน จึงมีปัญหาว่า การโอนสิทธิ
บัญชีธนาคารเป็ นหนีสินระหว่างธนาคารกับผู้ถือบัญชีซงก็
เรี ยกร้ องในบัญชีธนาคารจะรวมถึงเงินทีฝากเข้ าบัญชีในวันถัดจากวันโอนสิทธิเรี ยกร้ องหรื อไม่ ดังนัน
เพือหลีกเลียงความไม่แน่นอนต่าง ๆ SPV ควรทําสัญญาโอนสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับ
originator และส่งหนังสือแจ้ งการโอนสิทธิเรี ยกร้ องไปยังธนาคารทีเกียวข้ องเป็ นครังคราว เช่น รายปั กษ์
หรื อรายเดือน
ในทางปฏิบตั สิ ามารถลด commingling risk ได้ โดยการย้ ายเงินออกจากบัญชีของ
originator ไปยังบัญชีของ SPV เป็ นประจํา และเพิมระดับของการทํา credit enhancement
การจัดการ commingling risk ในประเทศอืน
(1) อังกฤษและฮ่องกง แก้ ไข commingling risk โดยวิธีตอ่ ไปนี
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- 55 - โอนเงินออกจากบัญชีของ servicer ทุกวัน
- มีบญ
ั ชีแยกออกมาต่างหาก
- จัดตังกองทรัสต์สําหรับบัญชีทีแยกออกมา
ทังนี บัญชีทีแยกออกมานีจะถูกเปิ ดในชือของ originator แต่ผลประโยชน์ของ
บัญชีดงั กล่าวให้ ตกเป็ นของ SPV และอยูน่ อกกองทรัพย์สนิ ล้ มละลายของ originator เงินเรี ยกเก็บจาก
ลูกหนีจะย้ ายออกจากบัญชีธนาคารของ originator เข้ าไปในบัญชีของ SPV เป็ นประจํา
(2) ฝรังเศส แก้ ไข commingling risk โดย servicer จะเปิ ดบัญชีในชือของ SPV และ
ดําเนินการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนีภายใต้ สญ
ั ญาการให้ บริการเรี ยกเก็บหนี โดย servicer ต้ องส่งเงิน
ทีเรี ยกเก็บได้ เข้ าบัญชีของ SPV อย่างสมําเสมอ ทังนี เพือให้ มนใจว่
ั า SPV จะมีสทิ ธิเหนือบัญชีเรี ยกเก็บหนี
ในกรณีที originator ล้ มละลาย
(3) อิตาลี ลดความเสียงดังกล่าวโดยใช้ บญ
ั ชีเรี ยกเก็บเงินพิเศษ โดย ณ สินวัน
ทําการใด ๆ originator จะโอนยอดคงค้ างทีเรี ยกเก็บได้ ไปยังบัญชีแยกต่างหากของ SPV ตามกฎหมายของ
อิตาลียงั ไม่สามารถจัดตังกองทรัสต์สําหรับบัญชีเรี ยกเก็บเงินได้
โดยสรุปแล้ วในประเทศต่าง ๆ ได้ ยอมรับให้ commingling risk เกิดขึนได้ ในช่วงเวลา
สัน ๆ และต้ องให้ มีการคํานวณระดับ credit enhancement ด้ วย
8. บุริมสิทธิในสินทรัพย์ (preferential right)
ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ของ SPV
มีบรุ ิ มสิทธิพิเศษในสินทรัพย์ที SPV รับโอนมาเหนือกว่าเจ้ าหนีของ SPV และในกรณีทีเข้ าสูก่ ระบวน
การล้ มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้เหล่านันจะเสมือนเป็ นเจ้ าหนีมีประกันของ SPV
แนวทางทีสนับสนุนให้ มีการปรับปรุงข้ อกําหนดดังกล่าวมีดงั นี
8.1 บุริมสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ ให้ สทิ ธิในการเป็ นเจ้ าของและขายทรัพย์สนิ
ถ้ าเกิดเหตุการณ์ที SPV ผิดนัดชําระหนีหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจต้ องพยายามบังคับขายทรัพย์สนิ และนําเงินมา
ชําระหนีของตนมาตรา 21 แห่ง พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ จึงควรแก้ ไขให้ ชดั เจนว่าเมือ SPV ผิดนัด
ชําระหนีหุ้นกู้ บุคคลทีมีบรุ ิ มสิทธิพิเศษจะมีสทิ ธิเป็ นผู้จดจํานอง จํานํา เช่น อาจขายทรัพย์สนิ ซึงอยูภ่ ายใต้
บังคับของบุริมสิทธิดงั กล่าวภายหลังจากการแจ้ ง SPV ให้ ดําเนินการตามภาระผูกพันแล้ ว
8.2 ผู้เกียวข้ องต่าง ๆ ทีเข้ าเป็ นเจ้ าหนีจะไม่ได้ รับบุริมสิทธิพิเศษ ได้ แก่ swap
counterparty originator servicer และ liquidity provider เป็ นต้ น บุคคลเหล่านีจึงไม่เต็มใจทีจะเข้ ามา
เกียวข้ องในธุรกรรมด้ วยหากจะมีบรุ ิ มสิทธิตากว่
ํ าผู้ถือหุ้นกู้
อย่างไรก็ดี ยังไม่มีเหตุผลทางกฎหมายพืนฐานทีจะแสดงว่า ทําไมเจ้ าหนีต่าง ๆ
ควรหรื อไม่ควรได้ สทิ ธิเช่นเดียวกันหรื อต่างกับ SPV แต่เป็ นเหตุผลในเชิงพาณิชย์มากกว่าซึงเจ้ าหนีต่าง ๆ
ย่อมต้ องการมีสทิ ธิได้ รับชําระหนีของตนก่อน
อุปสรรคของธุรกรรมโดย fresh fields
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originator และ SPV ไม่ต้องยืนเอกสารการจดจํานองใหม่ไปยังสํานักงานทีดิน
ซึงทีดินนันตังอยูแ่ ต่สามารถยืนเอกสารต่อสํานักงานกลางของกรมทีดินได้ อย่างไรก็ดี สํานักงานกลาง
ดังกล่าวจะเก็บค่าธรรมเนียมซึงเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเอกสารไปให้ สํานักงานสาขาต่าง ๆ ทีทีดินตังอยู่
(ค่าจัดส่งไม่เกิน 30 บาทต่อ 10-15 หน้ า) ในกรณียงั ไม่มีความชัดเจนว่า การยกเว้ นค่าธรรมเนียมจดจํานอง
ใหม่ตาม พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ได้ ครอบคลุมค่าธรรมเนียมข้ างต้ นหรื อไม่
ทีผ่านมาการจดจํานองใหม่จะใช้ เวลาประมาณ 5-8 วัน จึงจะเสร็ จเรี ยบร้ อยและ
มีผลใช้ บงั คับ (รวมระยะเวลาส่งเอกสาร) SPV จึงมีความเสียงเกิดขึนในช่วงระหว่างทีการจดจํานองใหม่
ยังไม่มีผลใช้ บงั คับ SPV จะไม่สามารถถือสิทธิในฐานะผู้รับจํานองทีจะใช้ ยกเป็ นข้ อต่อสู้กบั บุคคลภายนอก
ได้ ดังนัน หาก originator ล้ มละลายในระหว่างนัน SPV ก็จะไม่สามารถเป็ นผู้ถือสิทธิในทะเบียนจํานองได้
แนวทางแก้ ไข
(1) ขอให้ กรมทีดินออกประกาศกําหนดให้ วนั ทียืนเอกสารขอจดจํานองใหม่ตอ่
สํานักงานกลางของกรมทีดินเป็ นวันทีมีผลใช้ บงั คับในการเปลียนแปลงทะเบียนจํานองทีดิน หรื อ
(2) ให้ SPV ชําระเงินเมือมีการเปลียนแปลงทะเบียนจํานองแล้ ว แต่จะทําให้
ความสมบูรณ์ของการขายลูกหนีถูกเลือนเวลาออกไป
10. อัตราดอกเบีย
มาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ได้ แก้ ปัญหาให้ SPV ซึงไม่ใช่สถาบัน
การเงินยังสามารถเรี ยกเก็บดอกเบียได้ เกิน 15% อย่างไรก็ดี ในกรณีทีอัตราดอกเบียตามสัญญาถูกกําหนด
เป็ นอัตราลอยตัว เช่น MLR และหาก originator ถูกทางการสังให้ หยุดดําเนินกิจการ SPV ก็จะไม่สามารถใช้
อัตราดอกเบียอ้ างอิงของ originator สําหรับการคํานวณดอกเบียของลูกหนีทีรับโอนได้
แนวทางแก้ ไข
ควรแก้ ไขเพิมเติมมาตรา 18 ว่า ถ้ าวิธีการคํานวณดอกเบียลอยตัวนันไม่สามารถ
ใช้ ปฏิบตั ไิ ด้ ตอ่ ไป ก็อาจให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์ของ SPV เป็ นผู้เลือกอัตราอืน
ทีเหมาะสมแทน
11. การเก็บรักษาเอกสาร
ในกรณีทีมีการเปลียนตัว servicer อาจเนืองจาก servicer เดิมล้ มละลาย servicer
ใหม่อาจไม่สามารถจัดการเรี ยกเก็บหนีได้ อย่างเหมาะสม เนืองจากเอกสารต่าง ๆ เกียวกับสินทรัพย์ยงั อยูก่ บั
ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของ servicer เดิม หรื ออาจอยูก่ บั เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ ทังนี SPV อาจต้ องใช้
เวลาระยะหนึงในการพิสจู น์ความเป็ นเจ้ าของ และเรี ยกเอกสารดังกล่าวกลับคืนมา
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ข้ อมูลเกียวกับกองสินทรัพย์และเก็บไว้ ทีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยสมําเสมอ เช่น เดือนละครัง ซึงจะทําให้ มีภาระ
มากขึน
แนวทางแก้ ไข
(1) ควรให้ สญ
ั ญาการเรี ยกเก็บหนีระหว่าง servicer และ SPV มีการกําหนดเงือนไข
ดังนี
- กําหนดให้ เอกสารเกียวกับสินทรัพย์ทีทํา securitization จะตกเป็ นของ SPV
- ให้ servicer ตกลงทีจะถือเอกสารเกียวกับสินทรัพย์ไว้ ในฐานะตัวแทนของ
SPV และไม่ให้ ถือเป็ นการโอนเอกสารแต่อย่างใด
- ให้ servicer กระทําการใด ๆ ทีจําเป็ นทังหมดทีทําให้ เห็นว่า SPV มีสทิ ธิ
ในเอกสารเกียวกับสินทรัพย์ทีทํา securitization
(2) สัญญาควรกําหนดแนวทางดําเนินการในกรณีที servicer เดิมถูกปิ ดกิจการ และ
แต่งตัง servicerใหม่
(3) หน่วยงานทางการควรเข้ าใจและให้ ความสําคัญ รวมทังเร่งรัดกระบวนการคืน
เอกสารเกียวกับสินทรัพย์ให้ SPV ได้ อย่างรวดเร็ ว
(4) แก้ ไข พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ดังนี
- ให้ กําหนดให้ สทิ ธิแก่ SPV หรื อตัวแทนในการเข้ าไปแสดงหลักฐานความเป็ น
เจ้ าของ
- กําหนดโทษต่อบุคคลทีกีดกัน SPV หรื อตัวแทนในการเรี ยกคืนเอกสาร
แนวทางของประเทศอืน มีแนวทางแก้ ไขปั ญหาข้ างต้ นโดยให้ servicing
agreement กําหนดรายละเอียด
(1) servicer ตกลงถือเอกสารเกียวกับสินทรัพย์ทีทํา securitization แยกออกจาก
เอกสารเกียวกับสินทรัพย์ที servicer เป็ นผู้รับผลประโยชน์
(2) servicer ตกลงถือเอกสารเกียวกับสินทรัพย์ไว้ ในกองทรัสต์เพือ SPV และจะไม่
ถือเป็ นการโอนเอกสาร
(3) SPV มีสทิ ธิขอให้ servicer ส่งเอกสารเกียวกับสินทรัพย์มาให้ SPV หรื อตัวแทน
ของ SPV ณ เวลาใดก็ได้
ในกรณีฝรังเศสและเบลเยียมจะมีผ้ เู ก็บรักษาทรัพย์สนิ รับผิดชอบในการจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ ตามกฎหมาย แม้ วา่ ในทางปฏิบตั มิ กั เก็บไว้ ที originator หากของไทยจะใช้ แนวทางนี
ก็อาจใช้ กลไกเดียวกับกองทุนรวมซึงทําในลักษณะนีอยูแ่ ล้ ว
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1. ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (CIT)
1.1 บททัวไป
ในการพิจารณาระบบภาษี ในธุรกรรม securitization จะมีหลักการดังนี
(1) ต้ นทุนด้ านภาษี ของผู้ทําธุรกรรม ไม่มากกว่ากรณีทีไม่ได้ ทํา
securitization ทังนี ไม่จําเป็ นต้ องมีการยกเว้ นภาษี ให้ เป็ นพิเศษ แต่ให้ จดั โครงสร้ างของ SPV ให้ ไม่มี
กําไรทางภาษี (tax neutral)
(2) เพือให้ SPV ได้ รับประโยชน์จากการได้ รับ rating สูงเนืองจาก
มีการแยกสินทรัพย์ออกมาอย่างเด็ดขาดจาก originator SPV จะต้ องสามารถดํารงอยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ
จาก originator โดย SPV ไม่ควรมีภาระภาษีอนั ทําให้ ประสบภาวะล้ มละลายหากไม่สามารถ
จ่ายชําระหนีได้
ดังนัน ปั จจัยสําคัญทีต้ องพิจารณาคือ
(ก) กําไรครังเดียวกันไม่ควรเสียภาษี 2 ครัง ทังนี ปั ญหาทีเกิดขึน
ในปั จจุบนั คือ SPV มีภาระภาษี CIT จากกําไร และเมือโอนกําไรกลับให้ originator แล้ ว originator
ก็จะต้ องมีภาระภาษี CIT จากกําไรดังกล่าวอีก
(ข) SPV ไม่ควรถูกบังคับให้ เสียภาษี เนืองจากการที SPV เสียภาษี จาก
รายได้ ทียังไม่ได้ รับเป็ นเงินสด อาจทําให้ ไม่มีเงินพอทีจะเสียภาษี ได้
(ค) ไม่มีการ mismatch ใด ๆ ระหว่างรายรับและรายจ่ายของ SPV
ไม่วา่ จะเป็ นเรื องเวลา หรื อรายได้ ทีต้ องเสียภาษี แต่ต้องนํามาจ่ายภาระค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถหัก
ลดหย่อนภาษี เช่น ในกรณีที SPV มีรายได้ คา่ เช่าตามสัญญาเช่าซือ ซึงต้ องเสียภาษี CIT แต่ต้อง
ชําระเงินต้ นซึงไม่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี ได้ จะทําให้ เป็ นภาระต่อ SPV
ทางแก้ ไขทีดีทีสุดคือ กําหนดให้ SPV เป็ นองค์กรทีได้ รับยกเว้ นภาษี
ตามแนวทางของประเทศฝรังเศส โดยแนวทางดังกล่าวจะให้ เก็บภาษี จากรายได้ ทีเกิดขึนต่อไปนี
(1) เก็บภาษี จากกําไรทีส่งกลับให้ originator ได้ แก่ รายรับจาก
ผลประโยชน์ทีเหลือของ SPV ทีโอนคืน originator
(2) ผลประโยชน์ทีเหลือที originator ได้ รับโดยต้ องรับรู้ตามวิธี mark to
market และกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนในแต่ละปี เทียบกับต้ นทุนการได้ มาซึงผลประโยชน์ทีเหลือดังกล่าว
จะต้ องนํามาเสียภาษี CIT ด้ วย
(3) รายได้ ของผู้ลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของ SPV
ทังนี หากการยกเว้ นภาษี ตามแนวทางดังกล่าวไม่สามารถทําได้
ทางแก้ ไขอืนคือ อนุญาตให้ SPV คํานวณภาษี CIT ตามเกณฑ์เงินสด โดยไม่คํานึงว่า originator
ใช้ เกณฑ์เงินสดหรื อเกณฑ์คงค้ างหรื อไม่
ภาษี แผ่น Final Report

- 59 1.2 ภาษี ในแต่ละขันตอนของธุรกรรม
หากพิจารณานัยของภาษี ในธุรกรรมในรูปแบบเดียวกับหัวข้ อบัญชี
จะพบว่ามีปัญหาหลายประการ ทังนี กรมสรรพากรได้ มีวิธีการคิดภาษี ตามแต่ละขันตอนของธุรกรรม
ดังนี
.
1.2.1 ณ จุดโอนสินทรัพย์
(1) ภาษี ในด้ าน originator
scenario 1 : กรมสรรพากรอาจพิจารณาการบันทึกบัญชี
ทีว่ารายได้ จากการขาย port เงินกู้ให้ รวมถึงเงินสดทีได้ มา มูลค่าของดอกเบียเงินกู้ (I/O strip) และ
ผลประโยชน์ทีเหลือ (residual interest หรื อ RI) ถ้ าเป็ นดังนีแล้ ว originater จะมีกําไรจากการขาย
(capital gain) ทีต้ องเสียภาษี CIT ในกรณีดงั กล่าว ดอกเบียและผลประโยชน์ทีเหลืออาจถูกถือเป็ น
สินทรัพย์เพือการลงทุนและถูกตัดออกจากบัญชีเมือเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
ภายใต้ กฎหมายภาษี ปัจจุบนั กรมสรรพากรไม่ควรปรับแนวคิดด้ านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ มาใช้
โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมูลค่าดังกล่าวมีความไม่แน่นอน
scenario 2 : กรมสรรพากรอาจมองว่า รายได้ จากการขายเป็ น
เพียงการรับเงินสดเท่านัน ผลประโยชน์ทีเหลืออืนๆ เป็ นเพียงข้ อผูกพันทางกฎหมายซึงมีความไม่แน่นอน
สูงโดยขึนกับ performance ในการชําระหนีของสินทรัพย์นนั ดังนัน originator อาจต้ องพิสจู น์วา่ การรับ
เงินสดนันเป็ นไปตามราคาตลาดของ port เงินกู้หรื อไม่ เนืองจากกรมสรรพากรจะใช้ มาตรา 65 ทวิ (4)
มาประเมินภาษี CIT ใหม่ ถ้ าเห็นว่า สินทรัพย์ทีโอนไปมีคา่ ตอบแทนน้ อยกว่าราคาตลาดของสินทรัพย์
นัน
ถ้ า originator ให้ เงินทุนแก่ SPV โดยผ่านการถือ
subordinated loan กรมสรรพากรอาจตีความว่าเป็ นการขายถ้ าใช้ แนวทางตาม scenario 1 แต่จะ
ตีความว่าเป็ นการกู้ยืมถ้ าใช้ แนวทางตาม scenario 2
ภายใต้ มาตรา 65 ได้ คํานวณรายได้ และค่าใช้ จ่ายตามเกณฑ์
คงค้ าง นันหมายถึง จะมีการรับรู้รายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายในการคํานวณภาษี CIT เมือถึงงวดรับเงินหรื อ
ชําระเงิน originator จะต้ องทําให้ กรมสรรพากรเชือว่า รายได้ ในรูปดอกเบียจาก subordinated loan
และผลประโยชน์ทีเหลือจาก SPV นีจะได้ รับเมือสินสุดโครงการ กรมสรรพากรควรยอมรับว่า รายได้ จาก
I/O หรื อผลประโยชน์ทีเหลือควรรับรู้เป็ นรายได้ ทีต้ องเสียภาษี ในรอบบัญชีเมือถึงงวดการชําระ และใน
กรณีทีรายได้ นนั มีจํานวนไม่แน่นอน ก็ให้ รับรู้รายได้ เมือได้ รับเงินมาจริ ง
นอกจากนี มูลค่าของดอกเบีย (I/O) และผลประโยชน์ทีเหลือ
(RI) ทีบันทึกในบัญชีจะได้ มาจากการคํานวณวิธี discounted cash flow และจะปรับมูลค่าไปถ้ า
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- 60 สมมติฐานทีใช้ คํานวณมูลค่า I/O และ RI เปลียนแปลงไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ และ
สถานการณ์ของสินทรัพย์ ทังนี การเปลียนแปลงในมูลค่าประเมินดังกล่าวไม่ควรต้ องถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้ จ่ายในการคํานวณภาษี แต่ควรใช้ มลู ค่าทีเกิดขึนจริ งมาคํานวณภาษี
(2) ภาษี ในด้ าน SPV
SPV จะต้ องบันทึกสินทรัพย์ทีโอนมาในราคาทีได้ มา ส่วนต้ นทุน
การโอนอืนจะบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดทีเกิดขึน สําหรับการที SPV จ่าย I/O หรื อ RI ให้ originator
จะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี หรื อไม่นนั จะขึนกับว่าผลประโยชน์เหล่านันได้ มีการจัดโครงสร้ างเป็ นอย่างไร
1.2.2 ณ จุดการเรี ยกเก็บหนี
(1) ภาษี ในด้ าน originator
originator ต้ องรับรู้รายได้ จากการให้ บริ การเรี ยกเก็บหนีให้
SPV ซึงต้ องมีภาระภาษี มลู ค่าเพิม (VAT) จากรายได้ ดงั กล่าว ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการตัดจําหน่าย
การให้ บริ การเรี ยกเก็บหนี (servicing asset) ซึงถือเป็ นสินทรัพย์ประเภทหนึงทีต้ องรอตัดจําหน่ายไป
ทุกงวดบัญชีและจะไม่สามารถนํามาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในทางภาษี ได้ จะมีเพียงค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนในการ
ให้ บริ การเรี ยกเก็บหนีตามสัญญาในงวดนันๆ เท่านันทีสามารถนํามาหักเป็ นค่าใช้ จา่ ยในทางภาษี ได้
(2) ภาษี ในด้ าน SPV
รายได้ ดอกเบียของ SPV ต้ องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ (SBT)
3.3% และ SPV ควรเลือกจ่ายภาษี SBT ตามเกณฑ์เงินสด เพือเลียงความไม่สอดคล้ องกันในเรื องเวลา
ค่าบริ การเรี ยกเก็บหนีทีจ่ายให้ originator จะสามารถนํามาคํานวณเป็ นค่าใช้ จ่ายในทางภาษี ของ SPV
ได้
1.2.3 ข้ อกําหนดเรื องการด้ อยค่าและการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
กรณี originator ทีไม่ใช่สถาบันการเงินและสินทรัพย์เป็ นเงินให้ ก้ ยู ืม
originator จะไม่สามารถได้ รับการลดหย่อนภาษี จากการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของสินทรัพย์ หุ้นกู้
ด้ อยสิทธิ หรื อ I/O หรื อ RI ตามมาตรา 65 ทวิ (1) ของประมวลรัษฎากร และถ้ า SPV ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน SPV ก็จะไม่ได้ รับลดหย่อนภาษี จากการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเช่นกัน
1.2.4 ณ จุดสินสุดโครงการ
(1) ภาษี ในด้ าน originator
scenario 1 ภาษี จากกําไร/ขาดทุนทีเกิดขึนจาก I/O และ RI
เป็ นอย่างไร จะขึนกับโครงสร้ างของสิทธิเหล่านันเป็ นอย่างไร ถ้ าหาก I/O และ RI มีโครงสร้ างเป็ น
ตราสารหนีแล้ ว originator ก็จะมีภาระภาษี SBT ถ้ ามีกําไรเกิดขึนจากตราสารเหล่านี (มาตรา 91/5)

ภาษี แผ่น Final Report

- 61 scenario 2 จํานวน I/O หรื อ RI ที originator ได้ รับจะถูกถือ
เป็ นรายได้ ทางภาษี และจะมีภาระภาษี SBT ในส่วน provision ใดๆ ทีทําระหว่างโครงการ
securitization จะไม่ใช่คา่ ใช้ จา่ ยในทางภาษี ดังนัน ถ้ ามีการกลับรายงานบัญชีสําหรับ provision
ดังกล่าวก็จะไม่ถือเป็ นรายได้ ทีต้ องเสียภาษี ด้วย
(2) ภาษี ในด้ าน SPV
ก่อนที SPV จะมีการชําระบัญชีเลิกกิจการ SPV จะต้ องชําระ
ภาษี ทงั หมดต่อกรมสรรพากรและส่งคืนเงินทีเหลือ (หลังจากจ่าย I/O และ RI ให้ แก่ originator )ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของ SPV
1.2.5 การส่งกําไรกลับคืน (Profit extraction)
ประเด็นในการโอนกําไรกลับคืน originator ขึนกับโครงสร้ างของ
ธุรกรรม ดังนี
(1) ถ้ า originator สามารถถือหุ้นใน SPV และไม่สนใจทีจะมีสทิ ธิ
ออกเสียงใน SPV (เพือไม่ต้องมีการทํางบการเงินรวม) แล้ ว การคืนผลกําไรให้ originator ในรูปเงิน
ปั นผลก็จะไม่ต้องมีภาระภาษีด้วย
(2) originator รับโอนผลประโยชน์กลับคืนโดยผ่าน subordinated
loan ซึงจะจ่ายผลตอบแทนผันแปรไปตามกําไรที SPV ได้ รับ หรื อถ้ าราคาที SPV ซือสินทรัพย์ถกู ปรับตาม
กําไรของ SPV แล้ ว ก็จะเป็ นเรื องทีน่าเป็ นห่วงหากกําไรในครังเดียวกันต้ องเสียภาษี 2 ครัง เนืองจากการที
SPV จ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบียให้ originator ในอัตราสูง อาจมีประเด็นพิจารณาว่า ถ้ าดอกเบียรับ
ดังกล่าวขึนกับกําไรของ SPV แต่กลับมิได้ สง่ ดอกเบียนันให้ originator ในช่วงเวลาเดียวกัน กรมสรรพากร
อาจจะประเมินรายได้ ดอกเบียตามราคาตลาดเพือเสียภาษี มากขึนตามมาตรา 65 ทวิ (4) แม้ วา่ originator
จะมีเหตุผลอันสมควรทีจะเลียงการประเมินใหม่ดงั กล่าวก็ตาม
1.3 การแก้ ไขปั ญหาภาษี CIT มีแนวทางทีเป็ นไปได้ ดังนี
1.3.1 การยกเว้ นภาษี CIT ให้ SPV
(1) แนวทางของต่างประเทศ
ฝรังเศส ตัวกลางในการทํา securitization ของฝรังเศส เรี ยกว่า
fonds communs de creances ( FCC) โดยเป็ นนิตบิ คุ คลทีได้ รับการยกเว้ นภาษี CIT แต่ผ้ ถู ือหน่วยของ
FCC ดังกล่าวจะเป็ นผู้มีภาระภาษี จากกําไรของ FCC เมือมีการส่งกําไรไปให้ ผ้ ถู ือหน่วย รวมทัง capital gain
ทีผู้ถือหน่วยได้ รับก็จะต้ องเสียภาษี นอกจากนี ผลประโยชน์สว่ นทีเหลือของ originator ต้ องเสียภาษี แบบ
mark to market ในแต่ละปี สําหรับในปี แรกทีมีการโอนสินทรัพย์ originator หรื อผู้ถือผลประโยชน์ทีเหลือ
จะต้ องเสียภาษี จากส่วนต่างระหว่างมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสรายได้ ในอนาคต และราคาโอนสินทรัพย์
ดังนัน จึงเป็ นไปไม่ได้ ที originator จะเลือนการเสียภาษี ไปในอนาคตโดยการเก็บกําไรไว้ ที FCC โดยไม่
ส่งกลับ
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- 62 สหรัฐอเมริ กา ใช้ รูปแบบ grantor trust ซึงเป็ นนิตบิ คุ คลอิสระ
ทีไม่ต้องเสียภาษี ในกรณีนีผู้ถือผลประโยชน์ใน grantor trust จะเป็ นผู้เสียภาษี จากกําไรของ grantor trust
แต่ก็ยงั มีข้อจํากัดในการจัดเก็บภาษีจากกําไรสําหรับ trust ประเภทนี โดยเฉพาะอย่างยิงเมือผลประโยชน์
จากหลักทรัพย์ที trust ออกนันมีหลายประเภท (เช่น ในรูป senior / subordinated หรื อผลประโยชน์ทีรับมา
ในช่วงระยะเวลาต่างกัน)
อังกฤษ สเปน อิตาลี และฮ่องกง SPV จะมีภาระภาษี CIT แต่ถ้า
SPV ได้ รับยกเว้ นภาษี CIT จะเก็บภาษี จากรายได้ ของ SPV จากผู้ลงทุนหรื อ originator แทน
(2) แนวทางของไทย
โครงสร้ างภาษี ทีเป็ นไปได้ ทีจะนํามาปรับใช้ กบั ไทย คือ โครงสร้ าง
ภาษี ของประเทศฝรังเศสทีให้ ยกเว้ นภาษี แก่ SPV และจัดเก็บภาษี จากผู้ถือหน่วยของ SPV แทน ซึงจะไม่
ทําให้ รัฐสูญเสียรายได้ จากภาษี ดงั กล่าว อย่างไรก็ดี อาจมีแนวคิดว่า การคํานวณผลประโยชน์ทีเหลือตามวิธี
mark to market อาจไม่เหมาะสมกับระบบภาษี ของไทยซึงไม่ค้ นุ เคยกับวิธีการคํานวณภาษี ดงั กล่าว ทังนี
หากไม่ใช้ วิธี mark to market จะมีข้อเสียคือ ทําให้ SPV เก็บกําไรไว้ ไม่สง่ กลับ originator เพือชะลอการเสีย
ภาษี จากกําไรดังกล่าวไปในอนาคต ซึงจะทําให้ กรมสรรพากรสูญเสียรายได้ จากภาษีในปั จจุบนั แต่จะได้ รับ
ภาษี ทงั หมดจากผู้รับผลประโยชน์ของ SPV เมือสินสุดโครงการ
ในการแก้ ไขระบบภาษี CIT ในธุรกรรม จะต้ องมีการแก้ ไขประกาศที
เกียวข้ องดังนี
(ก) ให้ ยกเว้ นภาษี CIT แก่ SPV โดยออกพระราชกฤษฎีกาแก้ ไข
มาตรา 3(1) ของประมวลรัษฎากร
(ข) เก็บภาษี จากผู้ถือหุ้นของ SPV (กรณี SPV เป็ นบริ ษัท) เมือมี
การจ่ายเงินปั นผล โดยออกพระราชกฤษฎีกาแก้ ไขมาตรา 65 ทวิ(10) ของประมวลรัษฎากร โดยกําหนดให้
การยกเว้ นภาษี จากเงินปั นผลไม่ให้ ใช้ กบั กรณีทีบริ ษัททีตังขึนเพือทํา securitization ภายใต้ พ.ร.ก. นิติ
บุคคล
เฉพาะกิจฯ เป็ นผู้จ่ายเงินปั นผลนัน
(ค) เก็บภาษี จากผู้ถือหน่วยลงทุนของ SPV (กรณีที SPV เป็ น
กองทุนรวม) โดยแก้ ไขพระราชกฤษฎีกาฉบับที 263 โดยกําหนดให้ การยกเว้ นภาษี ตามมาตรา 3 ของ
พระราชกฤษฎีกาไม่ให้ ใช้ กบั กรณีทีเป็ นการส่งกําไรจากกองทุนรวมทีตังขึนเพือวัตถุประสงค์ในการทํา
securitization ภายใต้ พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ
(ง) ในกรณีทีผู้ถือหุ้นใน SPV เป็ นบุคคลต่างชาติ อาจมีความ
เป็ นไปได้ ทีกรมสรรพากรจะสูญเสียรายได้ จากภาษี ทีเก็บจากบุคคลต่างชาติ เนืองจากการเก็บภาษี ถกู จํากัด
จํานวนภายใต้ อนุสญ
ั ญาภาษีซ้อน ทังนี อาจกําหนดแนวทางแก้ ไขโดยไม่ยกเว้ นภาษี ให้ แก่ SPV ทีมีบคุ คล
ต่างชาติถือหุ้นอยูไ่ ม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน อย่างไรก็ดี SPV อาจจําเป็ นต้ องให้ บคุ คลต่างชาติเป็ นเจ้ าของ
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เพือให้ SPV อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ originator หรื อเป็ น off balance sheet treatment ในกรณีนีอาจ
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ถือหุ้นในบริ ษัทโฮลดิงไทยอีกชันหนึง โครงสร้ างในลักษณะนีจะทําให้ สามารถเก็บภาษี จากเงินปั นผลทีจ่ายให้
บริ ษัทโฮลดิงไทยได้ ทงั หมด
1.3.2 การเก็บภาษี ตามเกณฑ์เงินสด
ในประเทศอังกฤษถือว่า SPV เป็ น passive investment company
ซึงไม่ได้ มีกิจกรรมการทําธุรกิจซือขายใดๆ SPV จะเสียภาษี ตามเกณฑ์คงค้ างเฉพาะกรณีทีทรัพย์สนิ
อยูใ่ นรูปลูกหนีเงินกู้เท่านัน ส่วนในฮ่องกงและสเปนจะเสียภาษี ตามเกณฑ์เงินสด
สําหรับประเทศไทยหากอนุญาตให้ SPV เสียภาษี ตามเกณฑ์เงินสด
จะต้ องแก้ ไขคําสังกรมสรรพากรที ท.ป. 1/2528 ภายใต้ มาตรา 65 ของประมวลรัษฎากร โดยให้ อธิบดีเป็ น
ผู้ให้ ความเห็นชอบได้
1.3.3 การหยุดรับรู้รายได้ และการตังสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ถ้ ากรมสรรพากรเห็นด้ วยว่า SPV เป็ นเพียง agent ของ originator แล้ ว
ก็ควรคิดภาษี ของ SPV ตามเกณฑ์เดียวกับ originator ดังนัน หาก SPV ถูกตังขึนโดย originator ทีเป็ น
สถาบันการเงิน SPV ก็ควรใช้ เกณฑ์การหยุดรับรู้รายได้ เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน ซึงต้ องแก้ คําสัง
กรมสรรพากรที ท.ป. และควรให้ SPV นําค่าเผือหนีสงสัยจะสูญหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในทางภาษี ได้ ซึงต้ อง
แก้ ไขมาตรา 65 ตรี (1) แห่งประมวลรัษฎากร ในกรณีนีใช้ กบั SPV ทีเป็ นของสถาบันการเงิน และ SPV
ต้ องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ ธปท.ด้ วย
อย่างไรก็ดี แนวทางการให้ SPV หยุดรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์เดียวกับ
สถาบันการเงินอาจใช้ ไม่ได้ กบั กรณีการทํา securitization พวกลูกหนีการค้ า
1.3.4 การคิดภาษี ตามงบการเงินรวมของ originator และ SPV
แนวทางนีให้ originator เป็ นผู้รับภาระภาษี ของ SPV แต่มีประเด็นว่าถ้ า
originaor ล้ มละลายก็ไม่ควรมีผลกระทบให้ SPV ต้ องกลับมาเป็ นผู้เสียภาษี ทังนี แนวทางดังกล่าวเสมือน
ว่า เป็ นการคิดภาษี จากงบการเงินรวมของ originator และ SPV ในกรณีที SPV ขาดทุนก็จะนําขาดทุนนัน
ไปหักกลบกับกําไรทีเกิดขึนในปี ต่อมา (carry forward) อย่างไรก็ดี เป็ นการยากทีจะทําให้ กรมสรรพากร
ยินยอมให้ คดิ ภาษี จากงบการเงินรวมซึงจะต้ องแก้ ไขประมวลรัษฎากร นอกจากนี แนวทางดังกล่าวยังไม่เป็ น
ทีปฏิบตั กิ นั ในสากล
1.4 การเสียภาษี ซําซ้ อนจากกําไรครังเดียวกัน
กรมสรรพากรควรประกาศการยืนยันว่า จํานวนทีมีลกั ษณะเป็ นผลประโยชน์และ
ได้ จ่ายจาก SPV ไปให้ เจ้ าหนีทีเกียวข้ องจะถือว่าได้ จา่ ยในอัตราตลาด โดยผู้รับผลประโยชน์ดงั กล่าวจะถือ
เป็ นรายรับทีต้ องเสียภาษี ไม่วา่ รายได้ ดงั กล่าวจะผันแปรตามกําไรหรื อเงินสดรับก็ตาม และ SPV ก็ควรมีสทิ ธิ
หักลดหย่อนภาษี จากจํานวนผลประโยชน์ทีโอนไปทังจํานวนได้ ประเด็นนีคล้ ายคลึงกับข้ อ 1.2.5 การส่งกําไร
กลับคืน
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- 64 2. ภาษี มลู ค่าเพิม (VAT)
2.1 SPV ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ ภาษี VAT
แม้ วา่ กรมสรรพากรจะยกเว้ นภาษี VAT ในการโอนสินทรัพย์ภายใต้ ธุรกรรม
securitization แต่ไม่ได้ ยกเว้ นภาษี VAT จากค่าบริ การเรี ยกเก็บหนี ดังนัน ภาษี VAT ดังกล่าวจึงเป็ นต้ นทุน
ทีเพิมขึนของ SPV หาก SPV ไม่สามารถขอคืนภาษี VAT ทีได้ จ่ายไปนันคืนได้ เนืองจาก SPV มิได้ เป็ น
ผู้ประกอบการในลักษณะทีเป็ น supplier ทีจดทะเบียนภายใต้ ภาษี VAT ทังนี แม้ ในทางปฏิบตั ิ
กรมสรรพากรอาจยอมรับการจดทะเบียนภายใต้ ภาษี VAT ของ SPV แต่ไม่ได้ หมายความว่า กรมสรรพากร
จะให้ สทิ ธิ SPV เท่าเทียมกับผู้ประกอบการอืนทีจดทะเบียนภายใต้ ภาษี VAT จึงอาจมีปัญหาเมือ SPV
ไปขอคืนภาษี VAT จากกรมสรรพากร
ทางแก้ ปัญหา คือ กรมสรรพากรควรให้ สทิ ธิ SPV ว่าเป็ นผู้ประกอบการที
จดทะเบียนภายใต้ ภาษี VAT หรื อให้ ไม่มีภาษี VAT เลย โดยหากยอมให้ ไม่มีภาษี VAT เลยจะต้ องแก้ ไข
มาตรา 81 ของประมวลรัษฎากร
2.2 ภาษี VAT จากค่าบริ การเรี ยกเก็บหนี
แนะนําว่า หากเป็ นไปได้ SPV ควรได้ รับยกเว้ น VAT ในค่าบริ การเรี ยกเก็บหนี
ในกรณีที orginator เป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บหนี (servicer) การจ่ายค่าบริ การเรี ยกเก็บหนีอาจใช้ รูปแบบอืนของ
การโอนผลประโยชน์กลับจึงไม่กระทบมาก แต่ถ้า servicer เป็ นบุคคลอืนซึงไม่มีสว่ นได้ เสียใดใน SPV อาจ
คิดค่าบริ การเรี ยกเก็บหนีสูง ซึงทําให้ SPV ต้ องมีภาระภาษี VAT ซึงเป็ นต้ นทุนทีเพิมขึน
ตัวอย่างของต่างประเทศ
- สหรัฐอเมริ กา และฮ่องกง ไม่มีภาษี VAT ในค่าบริ การเรี ยกเก็บหนี (เนืองจาก
ประเทศเหล่านีไม่มีภาษี VAT อยูแ่ ล้ ว)
- ฝรังเศส ไม่มีภาษี VAT ในค่าบริ การเรี ยกเก็บหนีของ SPV
- สเปน อังกฤษ มีภาษี VAT ในค่าบริ การเรี ยกเก็บหนี
- อิตาลี ยกเว้ นภาษี VAT ในค่าบริ การเรี ยกเก็บหนี ถ้ ามีคณ
ุ สมบัตติ ามที
กําหนด
หากพิจารณาให้ ยกเว้ นภาษี VAT จากค่าบริ การข้ างต้ นนี จะต้ องออกพระราช
กฤษฎีกา โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 8(1)(น) ของประมวลรัษฎากร
2.3 เงือนไขการยกเว้ นภาษี VAT ในการโอนลูกหนี
ควรกําหนดเงือนไขการยกเว้ นภาษี VAT ไว้ กว้ างๆ ว่า ต้ องเป็ นการเปลียนตัว
เจ้ าหนี รวมถึงการเปลียนตัวเจ้ าของกรรมสิทธิในสินทรัพย์ทีเกียวเนืองกับลูกหนีทีโอน (underlying assets
เช่น รถยนต์) นอกจากนี หากเป็ นการแปลงหนีใหม่ของสัญญาเช่าซือจะมีคา่ อากรแสตมป์ในการทําสัญญา
ใหม่ในอัตรา 0.1% ทังนี พระราชกฤษฎีกาที 335 ได้ ยกเว้ นอากรแสตมป์ซึงไม่ได้ ครอบคลุมถึงการโอน
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- 65 ระหว่าง SPV และผู้เช่าซืออืนทีเป็ นบุคคลธรรมดา ส่วน พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ ก็ไม่ได้ ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการโอน underlying asset (ยกเว้ นเพียงค่าธรรมเนียมการโอนหลักประกันของลูกหนี)
อย่างไรก็ดี เพือไม่ต้องแก้ ไข พ.ร.ก.นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ และพระราชกฤษฎีกาควรขอให้ กระทรวงคมนาคม
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมในการโอนรถยนต์ด้วย
3. ภาษี ธุรกิจเฉพาะ (SBT)
ตามพระราชกฤษฎีกาที 334 มีข้อกําหนดยกเว้ นภาษี SBT ทีเกิดจากการโอนลูกหนี
แต่ยงั ไม่มีความชัดเจนว่า ข้ อยกเว้ นนีได้ รวมถึงกําไรจากการซือลูกหนีมาในราคาตําหรื อไม่ แต่จากการหารื อ
กับกรมสรรพากรพบว่า การซือลูกหนีจะไม่มีภาษี SBT แต่จะมีเพียงภาษี CIT เท่านัน สําหรับในกรณีทีมี
การโอนกําไรกลับไปให้ originator ในรูปของการจ่ายดอกเบียของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ originator จะมีภาระภาษี
SBT แต่จะได้ รับยกเว้ นถ้ า originator ถือหุ้นใน SPV ตังแต่ 25% ขึนไป ซึงอาจไม่สะดวกในทางปฏิบตั นิ กั
ทังนี หากกรมสรรพากรจะยกเว้ นภาษี SBT จากรายได้ ดอกเบียของ originator จะต้ องออกพระราชกฤษฎีกา
ภายใต้ มาตรา 91/3 แห่งประมวลรัษฎากร
4. ภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย
4.1 ภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายในลูกหนี
ภาระภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายทีเกิดขึนจากการจ่ายเงินของลูกหนีให้ แก่ SPV ยัง
ไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีที originator ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย (ได้ แก่ บริ ษัทลีสซิง
ทีมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีกําหนด หน่วยงานราชการ บริ ษัททีได้ รับสิทธิประโยชน์จาก BOI) หาก originator
ดังกล่าวโอนลูกหนีให้ แก่ SPV ทีไม่มีสทิ ธิประโยชน์ในการรับยกเว้ นภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย เมือลูกหนี
จ่ายเงิน SPV ก็อาจมีภาระภาษี ดงั กล่าวเพิมขึนมา
แม้ กรมสรรพากรจะเคยออกกฎทีให้ ลกู หนีไม่ต้องเรี ยกเก็บภาษี เงินได้ หกั ณ ที
จ่าย ในการจ่ายชําระหนีให้ แก่ผ้ รู ับโอนหนีทังๆ ทีผู้รับโอนหนีนันมิได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายก็ตาม
ในกรณี securitization ควรออกเป็ นประกาศเพือให้ เกิดความชัดเจนหากเกิดกรณีดงั กล่าวขึน
4.2 ภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายในตราสารหนี
ผู้ลงทุนต่างชาติต้องการได้ รับดอกเบียในตราสารหนีโดยไม่ต้องเสียภาษี เงินได้
หัก ณ ทีจ่าย หากผู้ลงทุนต้ องเสียภาษี ดงั กล่าว SPV จะต้ องจ่ายดอกเบียให้ ในอัตราทีสูงเพือให้ ผลสุทธิของ
ดอกเบียรับหลังหักภาษี มีจํานวนเท่ากับผลตอบแทนทีผู้ลงทุนต้ องการ การจ่ายอัตราดอกเบียเพิมขึนนีจึงเป็ น
ต้ นทุนส่วนเพิมของ SPV ทังนี ในต่างประเทศหลายแห่งซึงรวมถึงอังกฤษและฝรังเศส ได้ ยกเว้ นภาษี
เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายของผู้ลงทุนต่างชาติไว้ ด้วย
จากกฎเกณฑ์ในอดีต (ที กค.0802/14866 ลงวันที 14 ตุลาคม 2531) กําหนดว่า
การจ่ายเงินภายใต้ การทําสัญญา Swap อัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลียนให้ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้
หัก ณ ทีจ่าย โดยถือว่าไม่ใช่ดอกเบียเงินกู้ตามมาตรา 40(4) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนัน ผู้ออกตราสารหนี
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- 66 จึงได้ พยายามลดภาระภาษี ดงั กล่าวโดยการไปกู้เงินในแหล่งสกุลเงินทีมีดอกเบียตํา เช่น ในญีปุ่ น (เงินเยน)
และทําการ swap อัตราแลกเปลียนเป็ นสกุลเงินทีจะจ่ายดอกเบีย ซึงจะทําให้ ภาระภาษี ดงั กล่าวลดลงตาม
ปริ มาณดอกเบียตําด้ วย
ในปั จจุบนั ได้ มีการแก้ ไขกฎเกณฑ์ (ที กค.0802/4441 ลงวันที 20 มีนาคม 2539)
โดยได้ กําหนดว่า การทีบุคคลอืนได้ ทําการ swap อัตราดอกเบียให้ แก่ผ้ กู ้ จู ะถือเสมือนบุคคลนันเป็ นเจ้ าหนี
เงินกู้ ซึงจะต้ องเสียภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายจากอัตราดอกเบียนัน นอกจากนี กรมสรรพากรได้ ออกกฎเกณฑ์
เพิมเติม (ที กค.0811/10872 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2541) กําหนดว่า ในกรณีทีผู้ให้ บริ การ swap นันเป็ นคน
ละนิตบิ คุ คลกับเจ้ าหนี ถ้ าการ swap นันไม่มีความเกียวข้ องกับสัญญากู้แล้ ว การจ่ายเงินภายใต้ สญ
ั ญา
swap ก็จะถือเป็ นดอกเบียทีต้ องเสียภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายด้ วย
ทังนี ในปั จจุบนั กรมสรรพากรยังไม่มีนโยบายทีจะยกเว้ นภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย
ให้ แก่ SPV แต่อย่างใด
5. รายละเอียดเกียวกับการจัดการลูกหนี
5.1 หน้ าทีในการเก็บภาษี VAT
ถ้ า originator ยังคงทําหน้ าทีเป็ น sevicer originator ก็จะมีหน้ าทีในการเก็บ
ภาษี VAT จากลูกหนีและนําส่งให้ กรมสรรพากร อย่างไรก็ดี ควรให้ SPV สามารถออกใบกํากับภาษี VAT
และเก็บภาษี VAT ได้ ถ้า originator ไม่ใช่ servicer อีกต่อไป
5.2 หน้ าทีในการออกใบกํากับภาษี VAT
กรมสรรพากรมีข้อกําหนดว่า ผู้โอน เช่น originator มีหน้ าทีออกใบกํากับภาษี
VAT เนืองจาก originator ยังคงมีหน้ าทีดําเนินการตามสัญญากับลูกหนี (มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร)
นันคือ originator ควรได้ สทิ ธิในการหักกลบภาษี VAT ซือ และ VAT ขาย
แนะนําว่าควรมีประกาศระบุชดั เจนว่า ภายหลังการโอนสิทธิเรี ยกร้ อง originator
ยังคงมีหน้ าทีออกใบกํากับภาษี VAT ต่อไป
5.3 หน้ าทีในการออกใบเสร็ จรับเงิน
มาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากรกําหนดว่า ผู้ขายซึงเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ตาม
สัญญาเช่าซือหรื อผู้ทีรับชําระเงิน ต้ องเป็ นผู้ออกใบเสร็ จรับเงินให้ แก่ผ้ ซู ือหรื อผู้เช่าซือ ทังนี แม้ วา่ หนังสือ
กรมสรรพากรที กค. 0802/พ.1562 ลงวันที 29 มกราคม 2539 และที กค.0811/พ.8119 ลงวันที
24 มิถนุ ายน 2540 ได้ กําหนดว่า ผู้รับโอนไม่มีหน้ าทีในการออกใบเสร็ จรับเงินตามทีระบุในมาตรา 105
ถ้ าผู้รับโอนได้ แต่งตัง originator เป็ น servicer ดังนัน ควรออกเป็ นประกาศให้ ชดั เจน นอกจากนี
หาก originator ไม่ใช่เป็ น servicer อีกต่อไป ก็ควรกําหนดว่า SPV มีหน้ าทีออกใบเสร็ จรับเงิน
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มีประเด็นว่า ลูกหนีเงินกู้ซือบ้ านจากสถาบันการเงินจะได้ รับค่าลดหย่อนภาษี เงิน
ได้ บคุ คลธรรมดาจากดอกเบียเงินกู้ซือบ้ าน ซึงหากโอนลูกหนีดังกล่าวให้ แก่ SPV ซึงไม่ใช่สถาบันการเงิน
ลูกหนีดังกล่าวจะไม่ได้ รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี ทังนี จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที 28 ลงวันที
12 มิถนุ ายน 2529 กําหนดให้ ลกู หนีทีถูกโอนไปโดยการแปลงหนีใหม่เป็ นครังแรกจะได้ รับสิทธิลดหย่อนภาษี
เงินได้ บคุ คลธรรมดา อย่างไรก็ดี โดยปกติแล้ วในกรณีการทํา securitization ไม่ได้ ต้องใช้ วิธีการแปลงหนี
ใหม่ตามมาตรา 349 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็ นเพียงการโอนสิทธิเรี ยกร้ องและสัญญา
เงินกู้เดิมยังคงกําหนดสิทธิและหน้ าทีของคูส่ ญ
ั ญาต่างๆ จึงพิจารณาว่า ลูกหนีเงินกู้ทีถูกโอนไปก็ยงั คงได้ รับ
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เงินได้ จากดอกเบียเงินกู้อยู่
6. ประเด็นทีอาจเป็ นช่องทางในการเลียงภาษี
6.1 ภาษี ธุรกิจเฉพาะ (SBT) พระราชกฤษฎีกาได้ ยกเว้ นภาษี SBT ดังต่อไปนี
(1) ยกเว้ นให้ SPV สําหรับเงินได้ จากการรับโอนทรัพย์สนิ จากกิจการ (เช่น
orginator ตาม พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ และการโอนทรัพย์สนิ จาก SPV ไปยังกิจการ และสําหรับ
การประกอบธุรกิจของ SPV ซึงรับโอนสินทรัพย์จากกิจการทีได้ รับยกเว้ นภาษี SBT
(2) ยกเว้ นให้ กิจการ (เช่น originator ตาม พ.ร.ก. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจฯ สําหรับ
การโอนทรัพย์สนิ ไปให้ SPV และการโอนกลับคืนกิจการ
การยกเว้ นข้ างต้ นกําหนดเฉพาะการโอนไป SPV และโอนกลับให้ originator
ซึงไม่ได้ ครอบคลุมการโอนระหว่าง SPV กับบุคคลที 3 จึงมีประเด็นการเลียงภาษี SBT โดยใช้ วธิ ีการโอน
สินทรัพย์ให้ แก่ SPV หรื อจาก SPV โอนให้ แก่บคุ คลอืน
การทําธุรกรรม securitization ต่างกับการขายขาดคือ originator ยังคงถือ
สิทธิในกําไรส่วนใหญ่ของ SPV ซึงจะทําให้ ได้ รับยกเว้ นภาษี SBT และถ้ า originator หยุดถือสิทธิในกําไร
ของ SPV แล้ ว originator อาจถูกเรี ยกเก็บภาษี ทีเคยได้ รับยกเว้ นไปหาก ก.ล.ต.พบว่า เป็ นการทํา
securitization โดยไม่สจุ ริ ต ในกรณีนีจึงเป็ นเรื องทีน่าเป็ นห่วงหาก originator เป็ นสถาบันการเงินและ
ต้ องดํารงการเป็ นผู้ถือหุ้นใน SPV ต่อไป ซึงอาจขัดต่อข้ อห้ ามของทางการทีไม่ให้ สถาบันการเงินถือหุ้น
ใน SPV
6.2 ภาษี มลู ค่าเพิม (VAT)
จากการวิเคราะห์ไม่ควรมีภาษี VAT จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินแต่อย่างใด
เนืองจากภาษี VAT ได้ ถกู เก็บจากผู้บริ โภคคนสุดท้ าย หากมีการคิดภาษี VAT ในการโอนลูกหนีก็จะทําให้
เกิดภาระภาษี VAT ซําซ้ อนขึน
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ประเด็นการใช้ การยกเว้ นอากรแสตมป์เป็ นช่องทางการเลียงภาษี โดยไม่สจุ ริ ต
มีแนวพิจารณาเช่นเดียวกับกรณีภาษี SBT สําหรับกฎเกณฑ์ของต่างประเทศพบว่า ในประเทศอังกฤษไม่มี
การยกเว้ นอากรแสตมป์ แต่ก็มีเครื องมือหลายอย่างทีใช้ เลียงไม่ให้ มีการจัดทําเอกสารทีจะต้ องมีภาระ
อากรแสตมป์ ในประเทศฝรังเศสและฮ่องกง ไม่มีการยกเว้ นอากรแสตมป์ในการโอนลูกหนี แต่ได้ ยกเว้ น
เฉพาะทีเกียวเนืองกับการจดจํานองทีดินใหม่ทีทําเนืองจากธุรกรรม securitization
7. ข้ อเสนอแนะเกียวกับเกณฑ์การขายขาด (true sale) ในทางภาษี
ระบบภาษี ในประเทศไทยจะพิจารณาตามรูปแบบของธุรกรรม ในประเทศฝรังเศส
กรมสรรพากรจะไม่ให้ originator รับรู้ขาดทุนจากการขายลูกหนีให้ แก่ SPV ถ้ าราคาขายถูกลดลงมา
เพือการทํา credit echancement หรื อ overcollateralization ให้ แก่ SPV และ originator ยังคงเป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์ทีเหลือใน SPV แนวทางนีควรพิจารณาใช้ กบั ไทยด้ วย สําหรับในสหรัฐอเมริกาได้ มีการวิเคราะห์
การโอนสินทรัพย์ในธุรกรรม securitization แยกประเภทสําหรับการขายและการให้ ก้ ใู นทางภาษี แต่ก็พบว่า
ยังมีความไม่ชดั เจนอยูบ่ อ่ ยครัง
การพิจารณาว่าการโอนสินทรัพย์เป็ นการขายหรื อไม่นนั จะมีแนวการพิจารณา ดังนี
(1) ในการโอนสินทรัพย์ ผู้ซือได้ รับรู้ผลประโยชน์จากการเพิมค่าของสินทรัพย์หรื อไม่
(2) ผู้รับโอนมีหน้ าทีเรี ยกเก็บเงินจากบัญชีลกู หนีและรับภาระค่าใช้ จ่ายจากการ
เรี ยกเก็บเงินหรื อไม่
(3) มีสญ
ั ญาใดๆ ทีกําหนดให้ ผ้ โู อนดําเนินการใดๆ ต่อผู้รับโอน ซึงอาจเกิดขึนจากการ
ทีผู้โอนกระทําการเป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บหนีให้ แก่ผ้ รู ับโอนหรื อไม่
(4) ผู้รับโอนมีหน้ าทีรับผิดต่อสินทรัพย์ทงั หมดทีรับโอน รวมทังการใช้ ประโยชน์
การขายหรื อการชําระภาษี หรื อไม่
(5) ในกรณีทีผู้รับโอนเป็ นบริ ษัทย่อยของผู้โอน จะพิจารณาว่า ผู้รับโอนนัน
มีพนักงานทํางานได้ อย่างอิสระแยกจากผู้โอนหรื อไม่ รวมทังพิจารณาวิธีจดั หาเงินทุนของผู้รับโอนเพือซือ
ลูกหนีจากผู้โอนว่าเป็ นอย่างไร
(6) ลูกค้ าของผู้โอนได้ รับการบอกกล่าวการโอนหรื อไม่
(7) ผู้รับโอนยังคงมีสทิ ธิในการตรวจสอบข้ อมูลและทะเบียนของผู้โอน ณ เวลาใดๆ
หรื อไม่
(8) ผู้โอนเป็ นผู้เรี ยกเก็บเงินจากลูกหนีหรื อไม่ ถ้ าใช่ ผู้รับโอนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของผู้โอนหรื อไม่
ในประเทศไทยจะต้ องตีความให้ ชดั เจนว่าเป็นการขายในทางภาษี หรื อไม่ ทังนี
ปั ญหาภาษีจะเกิดขึนจากการตีความว่าเป็ นการขาย แทนทีจะเป็ นการกู้ยืมแบบมีประกัน
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- 69 จากประเด็นคําถามทีว่า การปฏิบตั เิ กียวกับการขายในทางภาษี ควรใช้ แนวทาง
เดียวกับทางบัญชีหรื อไม่ ทังนี หากกรมสรรพากรใช้ แนวตีความตามแบบบัญชีจะทําให้ เกิดความสับสน
เนืองจากในทางบัญชีจะพิจารณาเนือหาของการโอนสินทรัพย์ซงจะตี
ึ ความกันเป็ นรายกรณี ยกตัวอย่างเช่น
โครงสร้ างการทําธุรกรรมซึงโอนสินทรัพย์โดยได้ รับชําระค่าสินทรัพย์เป็ นเงินสดและเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
จะถือเป็ นการขายในทางกฎหมาย แต่ในทางบัญชีจะตีความว่า การรับชําระด้ วยหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะถือว่า
ส่วนนันเป็ นการกู้ยืมแบบมีประกัน ในกรณีนี หากกรมสรรพากรใช้ แนวทางตามแบบบัญชี โดยไม่มี
การกําหนดกรอบโดยเฉพาะเพือใช้ ภายใน ก็จะเกิดความขัดแย้ งระหว่างแนวปฏิบตั ใิ นทางบัญชี และ
ข้ อกําหนดในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรทีกําหนดนิยามของรายได้ พงึ ประเมินให้ รวมถึงทรัพย์สนิ
หรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีได้ รับแน่นอนเป็ นเป็ นตัวเงิน ดังนัน ในช่วงแรกๆ ของการพัฒนาธุรกรรม
กรมสรรพากรควรจะพิจารณาการตีความตามกฎหมาย โดยอาจพิจารณาปรับใช้ แนวทางปฏิบตั ภิ ายใน
โดยเฉพาะสําหรับธุรกรรมนี
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1. แนะนํามาตรฐานบัญชีสําหรับประเทศไทย
มาตรฐานบัญชีไทยไม่ได้ รวมแนวทางบัญชีสําหรับการโอนสินทรัพย์ภายใต้
ธุรกรรม securitization อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
(ICAAT) อยูร่ ะหว่างการร่างมาตรฐานบัญชีใหม่ทีครอบคลุมบัญชีสําหรับการโอนและการให้ บริ การ
ทีเกียวข้ องกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน
แต่เดิม ICAAT มีความเห็นทีจะปรับใช้ มาตรฐานบัญชี FAS No.125 เนืองจาก
มาตรฐานดังกล่าวมีรายละเอียดของธุรกรรมมากกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน IAS No.39 มาตรฐาน
บัญชีทงั สองแบบนีได้ ประยุกต์ใช้ แนวความคิดในเรื องการรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงิน โดยอ้ างอิงองค์ประกอบ
ทางการเงินตามราคาตลาดทียุตธิ รรม ในกรณีทีไม่สามารถหาราคาตลาดทียุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ได้ มาตรฐานบัญชีทงั สองแบบได้ แนะนําให้ รับรู้มลู ค่าของสินทรพัย์ทางการเงินดังกล่าวเป็ นศูนย์
อย่างไรก็ดี จากการพิจารณาเห็นว่า การใช้ FAS No.125 อาจทําให้ เกิดปั ญหา
ในทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. รายละเอียดใน FAS No.125 ได้ อ้างอิงสภาพแวดล้ อมทางกฎหมายใน
สหรัฐอเมริ กา ซึงแตกต่างจากสภาพแวดล้ อมของกฎหมายไทยค่อนข้ างมาก
2. ในกรณีที originator เป็ นผู้ทํา credit enhancement โดยการเข้ ามาซือหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิของ SPV โครงสร้ างดังกล่าวจะถือเป็นการกู้ยืมแบบมีประกัน โดยพิจารณาได้ จากเกณฑ์ตอ่ ไปนี
- การให้ คา่ ตอบแทนแก่ originator ในรูปของการให้ เป็ นผู้ถือหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิจะถือเป็ นส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ (beneficial interest) ดังนัน ผลตอบแทนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ก็ยงั ต้ องขึนอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของสินทรัพย์ที SPV รับโอนอยูด่ ี
- ตาม FAS No.125 พิจารณาการจัดโครงสร้ างในลักษณะนีว่า สินทรัพย์
ทีโอนไปแล้ วยังไม่ได้ แยกเด็ดขาดจาก originator และเจ้ าหนีของ originator ในกรณีล้มละลาย
ข้ อจํากัดตามโครงสร้ างนีอาจไม่สามารถใช้ ประยุกต์ได้ กบั สภาพแวดล้ อมไทย
เนืองจากของไทยจะต้ องเป็ นไปตามการตีความของ พ.ร.บ.ล้ มละลายในการกําหนดว่า สินทรัพย์ทงั หมด
หรื อบางส่วนได้ หลุดพ้ นจาก originator ในกรณีล้มละลายหรื อไม่ ในทางตรงข้ ามมาตรฐาน IAS No.39
กําหนดว่า originator ควรหยุดรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินเมือ originator สูญเสียอํานาจการควบคุมในสิทธิ
ตามสัญญาทีทําให้ เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน
IAS No.39 กําหนดนิยามการควบคุมเหนือสินทรัพย์วา่ เป็ นความสามารถ
ในการให้ ได้ มาซึงผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ในอนาคตทีได้ จากสินทรัพย์ เนืองจาก IAS No.39
มีพืนฐานจากแนวความคิดเกียวกับองค์ประกอบทางการเงินซึงสนับสนุนความคิดว่า สินทรัพย์ทางการเงิน
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- 71 สามารถแยกส่วนกันได้ ดังนัน จึงตีความว่า การจ่ายผลตอบแทนให้ originator ในรูปของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
จะถือเป็ นการกู้ยืมแต่สว่ นทีจ่ายเป็ นเงินสดจะถือเป็ นการขาย
จากการทีมาตรฐานบัญชีไทยปั จจุบนั ใช้ แนวทางเดียวกับมาตรฐาน
ของ IAS ดังนัน จึงเห็นว่า ICAAT อาจจะทบทวนร่างมาตรฐานบัญชีเกียวกับสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนีสินทางการเงินตามแนวของ IAS No.39 ซึงควรครอบคลุมการปฏิบตั ใิ นทางบัญชีสําหรับสินทรัพย์
ทางการเงินอืนด้ วย เช่น เครื องมือป้องกันความเสียง (hedging instrument)
2. แนวความคิดของ FAS No.125 (บัญชีการขาย/การกู้ยืม)
หลักการของ FAS No.125 จะเน้ นเรื องการควบคุมเหนือสินทรัพย์ทางการเงิน
ถ้ าผู้โอนไม่มีการควบคุมเหนือสินทรัพย์ดงั กล่าวก็จะถือเป็ นการขาย ซึงได้ รับผลตอบแทนกลับมาโดยไม่ใช่
อยูใ่ นรูปของส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ (beneficial interest) ของสินทรัพย์ทีโอนไป ทังนี FAS No.125
กําหนดนิยามของ beneficial interest ว่า ส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ทีได้ รับ ซึงจะไม่ใช่เป็ นสินทรัพย์บริ การ
แต่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
ตัวอย่างเทคนิคการประเมินได้ รวมถึง วิธีคดิ มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสรายได้
ในอนาคตทีประมาณการไว้ โดยคํานวณในอัตราคิดลด (discount rate) ซึงสัมพันธ์กบั ความเสียงทีเกียวข้ อง
วิธี option-pricing models, matrix pricing, option adjusted spread models และการวิเคราะห์ปัจจัย
พืนฐาน ทังนี เทคนิคเหล่านีจะต้ องรวมสมมติฐานทีผู้มีสว่ นร่วมในตลาดใช้ ในการประเมินมูลค่า รายได้
และค่าใช้ จ่ายในอนาคต อัตราดอกเบีย การผิดนัดชําระหนี การจ่ายคืนเงินกู้ และความผันผวนของตัวแปร
ต่างๆ
ในกรณีทีธุรกรรมเป็ นไปตามนิยามการขายแล้ ว ผู้โอนจะต้ องบันทึกบัญชี ดังนี
- หยุดรับรู้รายได้ จากสินทรัพย์ทีขายทังหมด
ได้ มาและหนีสินทีเกิดขึนจากการขาย
- รับรู้สนิ ทรัพย์ทงหมดที
ั
- วัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทีได้ มาและหนีสินทีเกิดขึนจากการขาย
รับรู้กําไรหรื อขาดทุนจากการขาย
ส่วนผู้รับโอนจะต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ทงั หมดทีได้ มา และหนีสินใด ๆ ทีเกิดขึน โดยใช้
มูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์
ในกรณีทีการโอนนันไม่ถือเป็นการขายในทางบัญชี ผู้โอนและผู้รับโอนต้ องบันทึก
บัญชีเป็ นการกู้ยืมแบบมีประกัน
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ประเด็นทางบัญชีอืนทีเกียวข้ องในธุรกรรมในเรื องของการทําให้ originator
สามารถตัดสินทรัพย์ทีโอนออกจากบัญชีของตนได้ คือ แม้ ในทางบัญชีจะตีความเป็ นการขายได้ แต่ถ้า SPV
ยังต้ องถูกนําเข้ ามาจัดทํางบการเงินรวมกับ originator ในกรณีนี ก็เสมือนว่ามิได้ ตดั สินทรัพย์ทีโอนออกจาก
บัญชีของ originator อยูด่ ี
ในสหรัฐอเมริ กามีแนวปฏิบตั ใิ นทางบัญชีทีรองรับกรณีนี โดย SPV จะไม่ถกู
นําเข้ ามาไว้ ในงบการเงินรวมกับ originator แม้ วา่ originator หรื อกลุม่ ของ originator จะเป็ นเจ้ าของ SPV
ทัง 100% ก็ตาม ทังนี จะต้ องเป็ นไปตามหลักการในเรื อง ดังนี
- กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องกับความเป็ นเจ้ าของ SPV
- แนวปฏิบตั ใิ นทางภาษี ในเรื องของวิธีการส่งผลกําไรกลับคืน
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1. เปรี ยบเทียบกองทุนรวมกับ trust : การพิจารณาการจัดตัง SPV ในรูปของ
กองทุนรวม
รูปแบบ trust เป็ นแนวความคิดทีถูกพัฒนาขึนทีประเทศอังกฤษ ทรัพย์สนิ
ทีถูกโอนไปหรื อโดยบุคคลใด ๆ หรื อบริ ษัทจะไม่ใช่เป็ นการถือหรื อโอนเพือประโยชน์ในการเป็ นเจ้ าของ
ของบุคคลข้ างต้ น แต่เป็ นการถือตามรูปแบบ trust ดังนัน เจ้ าของทรัพย์สนิ คือ trustee จะเป็ นเจ้ าของ
ในทางกฎหมาย โดยจะเป็ นผู้ถือทรัพย์สนิ เพือประโยชน์ของบุคคลที 3 ทีเรี ยกว่า beneficiaries สิทธิของ
beneficiaries คือ สิทธิตามทรัพย์สนิ และไม่ใช่สทิ ธิตามสัญญา trustee มีอํานาจทีจะขายทรัพย์สนิ
ได้ ตามกฎเกณฑ์ทีรองรับการจัดตัง trust ความรับผิดของ trustee ถูกจํากัดเพียงทรัพย์สินในกอง trust
และ trustee จะมีสทิ ธิทีจะไม่ต้องชดใช้ คา่ เสียหายในทรัพย์สนิ ในกอง trust สําหรับความรับผิดใด ๆ ทีเกิดขึน
เนืองจากการดําเนินการปกติของธุรกิจ โดยปกติ beneficiaries ไม่ต้องมีความรับผิดสําหรับการทําสัญญาให้
trustee เข้ ามาดําเนินการ
ถ้ า trustee ล้ มละลายแล้ วกองทรัพย์สนิ ก็ไม่ได้ เป็ นส่วนสินทรัพย์ของ trustee
ทีจะสามารถไปแจกจ่ายให้ แก่เจ้ าหนีของ trustee ได้ trustee มีหน้ าทีดูแลผลประโยชน์ของ beneficiaries
ซึงมีความเข้ มงวดกว่าหน้ าทีในการเป็ นตัวแทน อย่างไรก็ดี กฎหมายทัวไปซึงบัญญัตแิ นวทางที trustee
ต้ องทํานันทําให้ เกิดเครื องมือการจัดตัง trust ผันแปรไปได้ หลายแบบ
ในประเทศทีใช้ Civil Law หลายแห่ง ได้ มีการจัดตัง trust ตามแนวความคิดเรื อง
ตัวแทน รวมทังสิทธิทีสร้ างขึนเพือประโยชน์ของบุคคลที 3 ความแตกต่างทีสําคัญประการหนึงของกฎหมาย
ดังกล่าว คือ สัญญาทีทําโดยตัวแทนจะบังคับให้ มีความรับผิดต่อตัวการ (ผู้ถือประโยชน์) ในขณะทีสัญญา
ทีทําโดย trustee มักจะไม่มีข้อบังคับกับตัวผู้ก่อตัง trust หรื อตัว beneficiaries นอกจากนี สถานะทีตัวแทน
ซึงถือทรัพย์สนิ เพือตัวการเกิดภาวะล้ มละลายก็มกั จะยังไม่มีความชัดเจนในการตีความ แม้ วา่ ในประเทศทีใช้
Civil Law จะมีกฎเกณฑ์ค้ มุ ครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุนซึงเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ทีตัวแทนเป็ นผู้ถือไว้ ให้
ในประเทศทีใช้ กฎหมาย Common Law กองทุนรวมซึงใช้ รูปแบบ trust ด้ วย
trustee จะเป็ นผู้ถือสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สนิ ของกอง trust เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะแต่งตังผู้จดั การกองทุนเพือดูแลการซือขายทรัพย์สนิ ของกองทุน สําหรับกองทุนรวมในประเทศไทย
ก็มีรูปแบบค่อนข้ างเหมือน trust แม้ วา่ กฎหมายทีรองรับในบางเรื องจะยังไม่ได้ รับการพัฒนาดีนกั ทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวมจะถูกจดทะเบียนไว้ ในชือของกองทุน ดังนัน จึงไม่ได้ รับผลกระทบจากการล้ มละลายของ
ผู้จดั การกองทุนซึงบริ หารทรัพย์สนิ แทนผู้ถือหน่วยลงทุน
สําหรับประเทศไทยความแตกต่างระหว่าง trust และกองทุนรวมจะขึนกับ
ประกาศ ก.ล.ต. ดังปรากฏต่อไปนี

การใช้ trust ในธุรกรรม securitization

- 74 1.1 เนืองจากกองทุนรวมได้ จดั ตังขึนตามกฎหมายเฉพาะ จึงไม่มีขอบเขตอํานาจ
เท่าเทียมกับ trust เช่น กองทุนรวมถูกจํากัดการลงทุนในขณะที trust ไม่ถกู จํากัด
1.2 โครงสร้ างกฎหมายของไทยค่อนข้ างเข้ มงวด และมีต้นทุนการจัดการสูง
เนืองจากต้ องจัดให้ มีการว่าจ้ างผู้จดั การกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ
1.3 trust สามารถจ่ายคืนเงินให้ แก่ beneficiaries ตามเวลาทีกําหนดในสัญญา
trust ส่วนกองทุนรวมจะมีหลักการในเรื องจํานวน เงินต้ น และเงินปั นผล ซึงต้ องนําไปแจกจ่ายผลกําไร
ออกไปในกรณีของการทํา securitization ในรูปแบบกองทุนรวม ดอกเบียทีได้ รับจากลูกหนีก็จะไปใช้ ชําระคืน
เงินต้ นทีผู้ถือหน่วยได้ ลงทุนไว้
1.4 trust จะมีความยืดหยุน่ ในการดําเนินการ โดยจะไม่คอ่ ยมีข้อจํากัดในการ
จัดสรรแหล่งรายได้ และมีการสร้ างผลตอบแทนได้ ในหลาย ๆ รูปแบบ ทังนี ในส่วนกองทุนรวม เนืองจาก
ก.ล.ต. ต้ องให้ ความเห็นชอบแผนการต่าง ๆ จึงจําเป็ นต้ องทดสอบแผนการในทางปฏิบตั กิ ่อนการจัดตังว่า
ความยืดหยุน่ นันเป็ นไปได้ สําหรับกองทุนรวมในไทยมากน้ อยเพียงใด
1.5 ปั จจุบนั กองทุนรวมไม่ได้ รับอนุญาตให้ ก้ ยู ืมหรื อก่อหนีสินทีอาจเกิดขึน
ในอนาคต จึงเป็ นการยากสําหรับกองทุนรวมทีจะสร้ างสภาพคล่องอืนใดนอกเหนือจากการทํา
overcollateralisation นอกจากนี สถานะการทํา hedging ของกองทุนรวมก็ยงั ไม่ชดั เจนทังหมด
ในการนําบัญชีบตั รเครดิตมาทํา securitization โดยให้ กองทุนรวมเป็ น SPV
อาจต้ องพิจารณาหลักการของ trust ทีมีความยืดหยุน่ มาประยุกต์ใช้ กล่าวคือ ในการนําบัตรเครดิตมาทํา
securitization จะมีการโอนบัญชีบตั รเครดิตจํานวนมากให้ แก่ SPV ซึงจะมีการโอนหมุนเวียนกันเป็ นช่วง
เวลา เช่น 3 หรื อ 5 ปี ในระหว่างช่วงเวลาทีหมุนเวียนอยูน่ นั ผู้ถือบัตรเครดิตจะใช้ เงินล่วงหน้ าตามวงเงิน
ในบัตร อย่างไรก็ดี อาจเป็ นไปได้ ทีผู้ถือบัตรจ่ายคืนเงินน้ อยกว่าจํานวนเงินทีใช้ ไป หรื อยังมียอดค้ างชําระ
ในบัตรอยูซ่ งอาจเป็
ึ
นจํานวนเงินทีมากกว่าจํานวนที SPV รับโอนบัญชีบตั รเครดิตมา จํานวนเงินส่วนเกินนีจะ
ต้ องถูกใช้ คืนให้ แก่ originator ดังนัน ดอกเบียของ orignator และ SPV จะผันแปรไปตลอดเวลาตาม
ประมาณยอดค้ างชําระของบัญชีบตั รเครดิต
หลักการของ trust จะสามารถนํามาใช้ ได้ ในกรณีนี โดยจะโอนบัญชีบตั รเครดิต
มาให้ แก่ trust และดอกเบียของ originator และ SPV ภายใต้ trust ก็จะผันผวนไปตามยอดค้ างชําระของ
บัญชี ซึงแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้ให้ สนิ เชือ โครงสร้ างในลักษณะเดียวกันนีอาจปรับใช้ กบั กองทุนรวมเพือให้ สามารถ
นําบัตรเครดิตมาทํา securitization ในประเทศไทยได้
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- 75 2. การกําหนดหลักการและการนํา trust มาใช้ ในธุรกรรม securitization ในประเทศ
ทีใช้ Civil Law (ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข)
ประเทศญีปุ่ นเป็ นประเทศเดียวในระบบกฎหมาย Civil Llaw ทีมีกฎหมาย trust
เป็ นการเฉพาะ รูปแบบ trust มิได้ ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาเป็ นการเฉพาะในญีปุ่ น ทังนี ภายใต้ กฎหมาย SPV
ของญีปุ่ น จะจัดตัง SPV ได้ ทงั ในรูปแบบบริษัท trust และห้ างหุ้นส่วน
ในการทํา securitization ในระดับสากล originator จะโอนสินทรัพย์ไปยัง trust
company และจะได้ รับดอกเบียจาก trust ตอบแทนกลับมา trust company จะขาย senior trust ให้ แก่
SPV อีกราย ซึงจะจัดหาเงินทุนมาซือสินทรัพย์โดยการออกหุ้นกู้ขายต่างประเทศ และ trust company
จะเป็ นผู้ถือ junior trust ไว้ เอง ดังนัน จึงอาจเป็ นไปได้ ทีจะใช้ รูปแบบนีกับกรณี SPV ทีเป็ นบริ ษัท ไม่จําเป็น
ต้ องเป็ น trust เท่านัน
สาเหตุของการนําโครงสร้ าง trust มาใช้ มี 2 ประการคือ
2.1 เพือได้ รับยกเว้ นภาษี
2.2 เพือสร้ างความเชือมมันของผู้ลงทุนซึงมักต้ องการให้ trust company
เป็ นผู้ถือบัญชีลกู หนีมากกว่าให้ SPV ทีเป็ นบริ ษัทเป็ นผู้ถือ เนืองจาก SPV ดังกล่าวจะถูก originator ควบคุม
ได้ อยูด่ ี
อย่างไรก็ดี จะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายในการจ้ าง trust company เข้ ามาทํา
securitization ซึงแพงกว่าการใช้ SPV ทีเป็ นบริ ษัท นอกจากนี ในญีปุ่ นก็ยงั มีปัญหาเรื อง commingling
risk อยูแ่ ม้ จะใช้ รูปแบบ trust ก็ตาม
3. การใช้ หลักการของ trust ในธุรกรรม securitization
มีสถานการณ์หลายอย่างทีสามารถนํารูปแบบ trust มาใช้ ในธุรกรรม
securitization ดังนี
3.1 trust สามารถถือทรัพย์สนิ และหลักประกันเพือประโยชน์ของ beneficiaries
ทังปวง
ตัวอย่างที 1 การถือหลักประกันไว้ เพือเจ้ าหนีหุ้นกู้ swap connterparties,
servicer และ liquidity ptovider)
ภายใต้ กฎหมายไทยมีแนวความคิดเรื อง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึงก็ยงั มีอํานาจ
หน้ าทีจํากัด โดยเป็ นเพียงผู้รับจดจํานองหลักประกันต่าง ๆ นอกจากนี ยังไม่มีความชัดเจนว่า ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถกระทําการในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้ทงั ปวงในการประสานงานกับบุคคลอืน เช่น SPV
และ servicer ได้
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- 76 ตัวอย่างที 2 เงือนไขของ trust ได้ กําหนดว่าสิงใด ๆ ทีจําเป็ นต่อการจ่าย
ชําระหนีสินจะต้ องถูกโอนไปให้ SPV และเมือมีผลประโยชน์คงเหลือก็จะถูกโอนจ่ายคืน originator โดย
trust จะไม่มีภาระภาษี ใด ๆ
3.2 trust ช่วยให้ บคุ คลหนึง ๆ ยังได้ รับผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีมิได้ อยูใ่ นชือ
ของตนเอง
ตัวอย่างในกรณีนีคือใช้ trust สําหรับบัญชีธนาคารของ originator ซึงมีผลให้
SPV สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนจากบัญชีดงั กล่าวแม้ originator จะล้ มละลายก็ตาม
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- 77 บทที 11 กฎระเบียบทางด้ านสถาบันการเงิน
ประเด็นพิจารณาในด้ านกฎระเบียบเกียวกับการทีสินทรัพย์ยงั อยูใ่ นบัญชี (on balance
sheet) หรื อตัดออกจากบัญชี (off balance sheet) ของ originator เป็ นเรื องทีผู้ทําธุรกรรมให้ ความสําคัญ
เนืองจากจะมีผลต่อกําไรขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ ธปท. ได้ มีกฎระเบียบในเรื องดังกล่าวบังคับ
ต่อธนาคารพาณิชย์ และบริ ษัทเงินทุนในประเทศ ทังนี มีแนวปฏิบตั ใิ นตลาดสหรัฐอเมริ กาทีเหมาะสม
ทีอาจนํามาปรับใช้ กบั ประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
11.1 นําหนักความเสียงสําหรับการนําสินทรัพย์มาทํา Securitization
ในสหรัฐอเมริ กา การกําหนดการดํารงเงินกองทุนโดยอิงตามนําหนักความเสียง
จะมีลกั ษณะทีกระทบต่อการทํา securitization ของสถาบันการเงินใน 3 ลักษณะคือ
- นําหนักความเสียงถูกโอนจากเงินกู้ไปยังหลักทรัพย์ทีมีสนิ ทรัพย์คําประกัน
(asset-backed securities : ABS) และสินทรัพย์อืนทีเกียวข้ องกับการทํา securitization ซึงสถาบันการเงิน
ได้ เป็ นผู้ลงทุน
- สถาบันการเงินผู้โอนสินทรัพย์แบบให้ สทิ ธิไล่เบียถูกกําหนดให้ ต้องดํารง
เงินกองทุนทีสามารถรองรับความเสียงในสินทรัพย์ทีโอนไปด้ วย
- ธนาคารพาณิชย์ทีทํา credit enhancement ให้ กบั ABS โดยการออก letter of
credit หรื อโดยวิธีอืนใดจะต้ องดํารงเงินกองทุนทีสามารถรองรับความเสียงดังกล่าวด้ วย
เมือวันที 3 มิถนุ ายน 2542 Bank for International Settlements (BIS) ได้ เผยแพร่
ร่างแนวทางการพิจารณาเรื องความเพียงพอของเงินกองทุนเพือใช้ แทนกฎเกณฑ์ของ BIS เดิม ทังนี
ข้ อเสนอของ BIS ได้ กําหนดอัตราการดํารงเงินกองทุนไว้ ซึงจะเกียวข้ องกับความเสียงจากการลงทุนใน
ABS โดยจะใช้ ผลการจัดอันดับความน่าเชือถือ (rating) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (CRA)
เป็ นตัวช่วยกําหนดนําหนักความเสียงของการลงทุนใน ABS ดังนี
(1) rating AAA หรื อ AAมีนําหนักความเสียง
20%
(2) rating A+ ถึง A
มีนําหนักความเสียง
50%
(3) rating BBB+ ถึง BBBมีนําหนักความเสียง
100%
+
(4) rating BB ถึง BB
มีนําหนักความเสียง
150%
+
(5) rating B หรื อตํากว่าหรื อไม่มี rating จะต้ องถูกหักออกจากส่วนทุน
11.2 ข้ อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย
มีข้อเสนอแนะว่า ไทยควรใช้ ผล rating ของตราสาร securitization เป็ นตัวกําหนด
นําหนักความเสียงของการลงทุนใน ABS หรื อ MBS ของสถาบันการเงิน ซึงเป็ นไปตามข้ อเสนอของ BIS และ
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- 78 มีข้อเสนอแนะสําหรับการขายสินทรัพย์แบบให้ สทิ ธิหรื อไม่ให้ สทิ ธิไล่เบีย (with or without recourse) ดังนี
11.2.1 การลงทุนในตราสาร ABS และ MBS
ประเทศไทยอาจใช้ แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับสหรัฐอเมริ กาคือ ควรกําหนดว่า
- ถ้ าตราสาร MBS ได้ รับการคําประกันโดยประเทศ ควรให้ มีนําหนัก
ความเสียงเป็ น 0%
- ถ้ าตราสาร MBS ได้ รับการคําประกันโดยหน่วยงานตลาดรองสินเชือ
ทีอยูอ่ าศัยของรัฐ เช่น SMC ควรให้ มีนําหนักความเสียง 20%
- ถ้ าตราสาร MBS ทีไม่ได้ รับการคําประกันโดย SMC ควรให้ นําหนัก
ความเสียง 50%
นอกจากนี ธปท. อาจนําข้ อเสนอของ BIS มาประยุกต์ใช้ โดยให้ นําผล
rating จาก CRA อย่างน้ อย 2 แห่ง (CRA ไทย และ CRA ต่างประเทศอย่างละ 1 แห่ง) มาใช้ อ้างอิงในการ
กําหนดนําหนักความเสียงสําหรับการลงทุนในตราสาร MBS และ ABS ดังนี
(1) ได้ รับ rating AAA หรื อ AA- จาก CRA 2 แห่ง โดย CRA แห่งหนึงต้ อง
เป็ นรายใดรายหนึงดังนี คือ S&P หรื อ Moody’s หรื อ Fitch IBCA หรื อ BankWatch หรื อ Duff & Phelps
ตราสารดังกล่าวควรมีนําหนักความเสียง 20%
(2) ได้ รับ rating A+ ถึง A- ให้ มีนําหนักความเสียง 50%
(3) ได้ รับ rating ตํากว่า A- หรื อไม่ได้ จดั rating เลย ให้ มีนําหนัก
ความเสียง 100%
ทังนี ในกรณีทีผล rating จาก CRA 2 แห่ง มีนําหนักความเสียงต่างกัน
ควรกําหนดให้ ใช้ นําหนักความเสียงทีได้ จากผล rating ทีตํากว่า
ตัวอย่างในการคํานวณเงินกองทุนโดยอิงนําหนักความเสียง
- ธนาคารลงทุนใน MBS จะต้ องดํารงเงินกองทุน 8% แต่ถ้าให้ สนิ เชือ
โดยตรงจะต้ องดํารงเงินกองทุน 4%
- ถ้ าธนาคารมี port ลงทุน 80% ใน MBS ทีมีนําหนักความเสียง 20%
และลงทุน 20% ในตราสารอืนทีมีนําหนักความเสียง 100% ธนาคารจะดํารงเงินกองทุนลดลงจาก 4% เหลือ
2.88% (0.8x0.2x0.08+0.2x0.08)
จากตัวอย่างข้ างต้ นอัตราการดํารงเงินกองทุนของสถาบันการเงินจะขึนกับ
ลักษณะความเสียงและผล rating ของตราสาร
11.2.2 การขายสินทรัพย์แบบให้ สทิ ธิหรื อไม่ให้ สทิ ธิไล่เบีย (with หรื อ without
recourse)
ธปท. จําเป็ นต้ องพัฒนาเกณฑ์ปฏิบตั สิ ําหรับความเพียงพอของเงินกองทุน
สําหรับการขายลูกหนีหรื อสินทรัพย์แบบให้ สทิ ธิหรื อไม่ให้ สทิ ธิไล่เบีย โดยให้ พิจารณาจากความเสียง และ
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- 79 แนวปฏิบตั ใิ นทางบัญชี จึงมีข้อเสนอแนะทีอ้ างอิงตามแนวทางบัญชีวา่
- ถ้ าไม่มี recourse กลับมายังผู้ขาย ก็ไม่ต้องดํารงเงินกองทุนสําหรับ
สินทรัพย์ทีขายไป
- ถ้ ามี recourse กลับมายังผู้ขาย ก็จะต้ องดํารงเงินกองทุนสําหรับ
สินทรัพย์ทีขาย แม้ วา่ สินทรัพย์นนั จะถูกตัดออกจากบัญชีของผู้ขายไปแล้ ว
- ถ้ าจํานวน recourse น้ อยกว่าหรื อสูงกว่าจํานวนเงินกองทุนทีรองรับ
สินทรัพย์ก่อนทีจะขายไปแล้ ว จํานวนเงินกองทุนทีต้ องดํารงไว้ ภายหลังการขายสินทรัพย์ควรจะถูกจํากัด
ให้ ตํากว่าหรื อสูงกว่าตามจํานวน recourse แล้ วแต่กรณี
11.3 ข้ อเสนอแนะอืน มีข้อเสนอแนะเพิมเติม 3 ประการคือ
11.3.1 จากข้ อกําหนดของ ธปท. ในเรื องทีอนุญาตให้ สถาบันการเงินสามารถ
ทยอยตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของหนีทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) นัน ควรให้ ใช้ ได้ กบั กรณีสถาบันการเงิน
ขายลูกหนีเงินกู้เพือวัตถุประสงค์ในการทํา securitization ด้ วย เพือเพิมแรงจูงใจในการทําธุรกรรม ทังนี
เนืองจากปั จจุบนั หากสถาบันการเงินขายลูกหนีเงินกู้ออกไป จะต้ องตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทังจํานวนซึง
ต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายจํานวนมากในครังเดียว แทนทีจะเก็บลูกหนีเงินกู้ไว้ และทยอยรับรู้คา่ ใช้ จ่ายไปเรื อย ๆ
11.3.2 หน่วยงานทางการควรพิจารณาออกแนวทางเรื องขีดจํากัดสําหรับความ
ไม่สอดคล้ องในเรื องระยะเวลาของสินทรัพย์และหนีสิน ซึงจะสามารถลดความเสียงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบียได้ ตัวอย่างเช่น กําหนดให้ สถาบันการเงินต้ องจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวให้ มีจํานวนที
สอดคล้ องกับหนีสินระยะยาว
11.3.3 หน่วยงานกํากับดูแลควรพัฒนาระบบและกระบวนการตรวจสอบ
สถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องการให้ บริ การเรี ยกเก็บหนี สถาบันการเงินทีให้ บริ การดังกล่าวต้ อง
มันใจว่า นโยบายการดําเนินการและระบบงานของตนจะไม่ล้มเหลวอันทําให้ เกิดการผิดนัดชําระหนี ทังนี
ั นาระบบและ
ธปท. อาจขอแลกเปลียนประสบการณ์กบั หน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐอเมริ กาซึงได้ พฒ
กระบวนการตรวจสอบในเรื องดังกล่าวไว้ เช่น มีการกําหนดสาเหตุทีเป็ นไปได้ ทีทําให้ การทําธุรกรรม
securitization ล้ มเหลวและมาตรการทีจะลดผลกระทบจากความล้ มเหลวดังกล่าว การกําหนดแนวทาง
การลดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีเกิดจากการทําธุรกรรม การแสดงได้ วา่ ตัวแทนเรี ยกเก็บหนีสามารถ
จัดทํารายงานทีมีคณ
ุ ภาพทีแสดงถึงผลการดําเนินการเรี ยกเก็บหนี การผิดนัดชําระหนี การจ่ายคืนเงินต้ น
ก่อนกําหนด เป็ นต้ น
นอกจากนี ควรกําหนดให้ สถาบันการเงินแยกบัญชีเรี ยกเก็บหนีเพือ SPV
ออกจากบัญชีปกติทีเป็ นของสถาบันการเงินนันด้ วย เนืองจากหากเกิดกรณีสถาบันการเงินล้ มละลาย เงินใน
บัญชีเรี ยกเก็บหนีดังกล่าวจะได้ รับความคุ้มครองในระดับหนึงทีจะไม่ถกู นําเข้ าไปรวมไว้ ในกองทรัพย์สนิ
ล้ มละลายของสถาบันการเงินนัน
บทที 11 กฎระเบียบทางด้ านสถาบันการเงิน
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ในสหรัฐอเมริ กาภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตลาดรองเงินกู้ทีอยูอ่ าศัย
โดยการสนับสนุนให้ ก่อตังหน่วยงานด้ านตลาดรองเงินกู้ทีอยูอ่ าศัย และสนับสนุนบทบาทในตลาดทุน
โดยผ่านมาตรการต่าง ๆ รวมทังการกําหนดให้ ตราสารทีหน่วยงานดังกล่าวเป็ นผู้ออกมีนําหนัก
ความเสียงตํา ประเทศไทยอาจใช้ แนวทางในลักษณะเดียวกับสหรัฐอเมริ กาได้
12.1 บทบาทของหน่วยงานตลาดรองเงินกู้ทีอยูอ่ าศัยในสหรัฐอเมริ กา
ทีผ่านมารัฐได้ สนับสนุนให้ จดั ตังหน่วยงานทีเรี ยกว่า Fannie Mae, Freddie
Mac และ Ginnie Mae เพือให้ เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาและสร้ างเสถียรภาพในตลาดรองเงินกู้
ทีอยูอ่ าศัย ปั จจุบนั ทัง 3 หน่วยงานข้ างต้ นได้ ซือลูกหนีเงินกู้ทีอยูอ่ าศัยประมาณครึงหนึงของเงินกู้
ทีอยูอ่ าศัยทังหมด และเป็ นหน่วยงานหลักทีออกตราสาร MBS ในสหรัฐอเมริ กา โดยมีเป้าหมาย
ในการสร้ างเสถียรภาพในตลาด เพิมคุณภาพความน่าเชือถือและสภาพคล่องในการลงทุนในเงินกู้
ทีอยูอ่ าศัย
หน่วยงานข้ างต้ นมีการดําเนินงานในลักษณะไม่หวังผลกําไร โดยจะส่งผ่าน
ต้ นทุนการจัดหาเงินทีตํากว่าไปยังผู้ก้ ซู ือทีอยูอ่ าศัย ในขณะทียังคงมีกําไรเหลือไปให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังภาครัฐ
และเอกชน มีการพัฒนาตราสารใหม่ ๆ สร้ างมาตรฐานการให้ สนิ เชือและการจัดเก็บเอกสาร กําหนด
ขนาดเงินกู้สงู สุด และมูลค่าเงินกู้ตอ่ มูลค่าหลักประกันทีเหมาะสม การสร้ างมาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี
เพือเพิมความเชือมันแก่ผ้ ลู งทุนในตราสาร MBS
ปั จจุบนั ตลาดรองเงินกู้ดงั กล่าวได้ พฒ
ั นามาจนถึงยุคทีตราสาร MBS ของเอกชน
เข้ ามามีบทบาทในตลาดมากขึน เงินกู้ตา่ ง ๆ ทีมีรูปแบบทีไม่เป็ นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
ตลาดรองของรัฐข้ างต้ น ก็ยงั สามารถนํามาจัดหาเงินทุนในตลาดรองเงินกู้ทีอยูอ่ าศัยในลักษณะทีเป็ น
ตราสาร MBS ของเอกชนทีผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ โดยเปรี ยบเทียบกับตราสาร MBS ภาครัฐ ทังนี
ภาคเอกชนได้ ขยายตลาดไปในพวกเงินกู้ทีมีความเสียงสูง เงินกู้ทีจดจํานองอันดับสอง เป็นต้ น ตราสาร
MBS ของเอกชนเป็ นตัวผลักดันให้ หน่วยงานตลาดรองของรัฐเพิมประสิทธิภาพในการแข่งขันและ
การบริ การ
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- 81 12.2 บทบาทของภาครัฐในการทํา securitization สินทรัพย์ทีไม่ใช่เงินกู้ทีอยูอ่ าศัย
ในสหรัฐอเมริ กา
ภาครัฐมิได้ มีบทบาทหลักในการพัฒนาตลาดตราสาร ABS ทีมีหลักประกันเป็ น
สินทรัพย์อืนทีไม่ใช่เงินกู้ทีอยูอ่ าศัย โดยเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนอยูห่ า่ ง ๆ แต่ให้ ภาคเอกชนเป็ นผู้มี
บทบาทหลักในการขยายตลาดตราสาร ABS โดยในช่วงปี ค.ศ. 1990 ตลาดตราสาร ABS ใน
สหรัฐอเมริ กาเริ มขยายตัวมากขึน เริ มตังแต่การทีรัฐได้ ก่อตัง Resolution Trust Corporation (RTC)
เพือดําเนินการขายหนีเสียมูลค่าหลายร้ อยพันล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา RTC ได้ ทํา securitization
โดยการขาย port เงินกู้ของบริ ษัทเงินทุนทีล้ มเหลวในการดําเนินงาน และจัดให้ มีการออกตราสาร
ประเภท commercial MBS เป็ นจํานวนมาก ในช่วงระหว่าง 10 ปี ทีผ่านมาได้ มีการผลักดันกฎระเบียบ
ต่าง ๆ รองรับการทํา securitization การอนุญาตให้ จดั ตัง financial asset securitization investment
trust (FASITs) การพัฒนาตราสาร collateralized mertgage obligation (CMOs) ซึงเป็นหลักทรัพย์
ทีมีเงินกู้จํานองเป็ นประกัน โดยมีการออกในหลายประเภทตามความช้ าเร็ วในการจ่ายคืนดอกเบีย
การแก้ ไขปั ญหาภาษี โดยออกกฎเกณฑ์ REMICs ซึงอนุญาตให้ ผ้ อู อกตราสารสามารถออกตราสาร
ทีรับเฉพาะผลประโยชน์ในกระแสรายได้ ทีเหลือจากการจ่ายคืน senior bond โดยยังสามารถตัดลูกหนี
ทีขายออกไปจากบัญชีของผู้ขายได้ โดยไม่ต้องมีภาระภาษี เพิม และต่อมาก็ได้ มีกฎเกณฑ์ภาษี เพิมเติม
ในปี ค.ศ. 1993 ถือกฎ FASITs ซึงให้ ผ้ อู อกตราสาร ABS เป็ นนิตบิ คุ คลทีปลอดภาษี และตราสาร ABS
จะถูกถือเป็ นหนีเพือวัตถุประสงค์ทางภาษี อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์ FASITs ในปั จจุบนั ก็ยงั คงมีความไม่
ชัดเจนอยูบ่ ้ าง โดยเฉพาะเมือมีการออกตราสาร ABS ในรูปแบบใหม่อืน ๆ
12.3 มุมมองในการพัฒนาธุรกรรมในประเทศไทย
การทําธุรกรรมดังกล่าวในประเทศสมาชิก OECD และตลาดเกิดใหม่
มักจะขึนกับผลประโยชน์ที originator และผู้ลงทุนจะได้ รับ ในขณะทีธนาคารพาณิชย์มีเงินทุนมาก
และกําไรสูง และตลาดทุนมีการพัฒนาอย่างช้ า ๆ การยอมรับในการทําธุรกรรม securitization จะตํา
สําหรับในประเทศไทยทีเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทําให้ สถาบัน
การเงินไทยอ่อนแอ ก็จะมีเสียงสะท้ อนจากตลาดทียอมรับให้ มีการทํา securitization ในประเทศไทย
และเน้ นให้ หน่วยงานกํากับดูแลและภาคการเงินพิจารณาว่า ปั จจัยพืนฐานทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ควรต้ อง
ปรับปรุงหรื อไม่ ทีผ่านมาภาครัฐก็ได้ เป็ นแนวหน้ าในการพัฒนากรอบการทํา securitization เพือรองรับ
เมืออุปสงค์ในตลาดมีมากขึน
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