
















ค ำถำมค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนในกิจกำรร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหำสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ 

อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ลงวันที ่14 มกรำคม 2565 
(ณ วันที่ 27 มกรำคม 2565) 

 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 

1. กำรจัดตั้งกิจกำรร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหำสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ 

1.1 กิจการร่วมทุนฯ ต้องเป็นบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ (บบส.) ที่จดทะเบียนภายใต้
พระราชก าหนดบริษัทบริหารสนิทรัพย์ 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (พ.ร.ก. 
บบส.) ใช่หรือไม่ 

กิจการร่วมทุนฯ ต้องเป็น บบส. ที่จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.ก. บบส. 
และต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อ่ืนในการก ากับดูแล 
เช่นเดียวกับ บบส. ทั่วไป เช่น ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ บบส. 
การใช้บริการจากผู้ใหบ้ริการภายนอก (outsourcing) การบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์
ตามท่ี พ.ร.ก. บบส. ก าหนด 
นอกจากนี้ กิจการร่วมทุนฯ ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 
พ.ศ. 2558 เป็นต้น 

1.2 ผู้ร่วมลงทุนสามารถน า บบส. ที่ได้รับ
อนุมัติจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว มาปรับ
เป็นกิจการร่วมทุนฯ ภายใต้ประกาศ
ฉบับนี้ได้หรือไม่ 

ในทางปฏิบัต ิผู้รว่มลงทุนสามารถด าเนินการเพ่ือจัดให้มีกิจการร่วมทุนฯ 
ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่  
(1) การจัดตั้งและยื่นขออนุมัติจดทะเบียนเป็น บบส. แห่งใหม่ 
(2) การน า บบส. ที่ได้รับอนุมัติจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจเป็น
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) มาปรับเป็น
กิจการร่วมทุนฯ ได้ โดยให้แจ้งการปรับดังกล่าวให้ ธปท. ทราบ ภายใน 
15 วันท าการ นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนหุ้นแล้วเสร็จ 

1.3 กิจการร่วมทุนฯ ต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2567 เท่านั้น ใช่หรือไม่ 

เนื่องจากมาตรการนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว เพ่ือรองรับการแก้ไข
ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจการเงินที่คาดว่าจะ
ทยอยเพ่ิมสูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
จึงก าหนดให้จัดตั้งกิจการร่วมทุนฯ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธ.ค. 67 
เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจาก ธปท. เป็นรายกรณี ซึ่ง ธปท. จะพิจารณา
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยอ้างอิงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 รวมถึงปริมาณและแนวโน้ม NPL ในระบบ
สถาบันการเงินในช่วงเวลานั้นเป็นส าคัญ 



ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 

1.4 บคุคลใดที่สามารถร่วมลงทุนเพ่ือจัดตั้ง
กิจการร่วมทุนฯ ได้ 

ในการจัดตั้งกิจการร่วมทุนฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้ร่วมลงทุน
จาก (1) กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. (กลุ่ม ธพ.ฯ) และ (2) บบส. 
โดยกลุ่ม ธพ.ฯ และ บบส. ต้องถือหุ้นในกิจการร่วมทุนฯ เท่ากัน และ
มีการควบคุมร่วมตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
ก าหนด (ตัวอย่างตามแผนภาพต่อไปนี้) 

 
ทั้งนี้ ธพ. ไม่ต้องเพ่ิมกิจการร่วมทุนฯ มาเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของ ธพ. นั้น 

1.5 ธพ. และ บบส. ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนใน
กิจการร่วมทุนฯ จะบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนในกิจการร่วมทุนฯ และการโอน
ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กับกิจการ
ร่วมทุนฯ อย่างไร  

ในกรณีที่กิจการร่วมทุนฯ เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนด
และมีลักษณะเป็นกิจการร่วมค้า ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที ่11 เรื่อง การร่วมการงาน ให้ ธพ. และ บบส. ซึ่ง
เป็นผู้ร่วมลงทุน สามารถบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการรว่มทนุฯ โดยใช้
วิธีส่วนได้เสีย (equity method) ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที ่11 เรื่อง การร่วมการงาน และมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที ่28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  

นอกจากนี้ ในกรณีท่ี ธพ. ที่เป็นผู้ร่วมลงทุนได้โอนขายสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพให้กับกิจการร่วมทุนฯ จะสามารถตัดรายการสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพที่ได้ขายออกไปยังกิจการร่วมทุนได้ (true sale) เมื่อเข้าเงื่อนไข
ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และหลักเกณฑ์ของ ธปท. ซึ่งจะต้องไม่มีเงื่อนไขเก่ียวกับการร่วมรับ
ผลก าไร/ขาดทุน (gain/loss sharing) ในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้
โอนขายไปแล้ว รวมถึง ไม่มีเงื่อนไขอ่ืนใดที่อาจพิจารณาได้ว่า ธพ.  
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ยังคงไว้ซึ่งความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจ้าของเกือบทั้งหมด 
หรือยังคงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์นั้น 

2. กำรด ำเนินงำนของกิจกำรร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหำสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ 

2.1 กิจการร่วมทุนฯ สามารถซื้อสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพจาก ธพ. อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ร่วม
ลงทุนในกิจการร่วมทุนฯ แห่งนั้น  
ได้หรือไม่  

กิจการร่วมทุนฯ สามารถรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพใน
ประเทศไทยของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินตาม
ขอบเขตที่ พ.ร.ก. บบส. ก าหนด เช่น ธพ. บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิต 
ฟองซิเอร์ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อสว่นบุคคล
ภายใต้การก ากับ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบ
อาชีพ โดยไม่จ ากัดว่าต้องเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ร่วมลงทุน
ในกิจการร่วมทุนฯ เท่านั้น  

2.2 ตามที่ก าหนดให้กิจการร่วมทุนฯ รับซื้อ
หรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพด้วย
มูลค่ายุติธรรมจะสามารถอ้างอิงแนวทาง 
การก าหนดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างไร 

ให้กิจการร่วมทุนฯ อ้างอิงแนวทางการพิจารณาวัดมูลค่ายุติธรรมตามที่
ก าหนดในมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับ 13 เรื่อง การวัดมูลค่า
ยุติธรรม  

ทั้งนี้ ธพ. อาจขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กับกิจการร่วมทุนฯ ด้วย
มูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net 
book value) ได้ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่ามูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่า
ยุติธรรมที่แท้จริง 

2.3 กิจการร่วมทุนฯ สามารถบริหารจัดการ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือ 
รับโอนมาได้อย่างไร 

กิจการร่วมทุนฯ สามารถบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือ
รับโอนมาได้เช่นเดียวกับกรณี บบส. ทั่วไปตามขอบเขตท่ีก าหนดใน
เอกสารแนบ 1 ของประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ เช่น ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้กู้ยืมเงินเพ่ิมเติม
แก่ลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนมาดังกล่าว  

2.4 ธพ. หรือ บบส. สามารถส่งผู้แทนของ 
ธพ. หรือ บบส. นั้น ไปด ารงต าแหน่ง
ผู้มีอ านาจในการจัดการของกิจการ
ร่วมทุนฯ ได้หรือไม่ 

ธพ. หรือ บบส. สามารถส่งผู้แทนไปเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจใน
การจัดการของกิจการร่วมทุนฯ ได้ ทั้งนี้ ธพ. และ บบส. พึงระมัดระวัง
ว่าการส่งผู้แทนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาการ
ควบคุมร่วมในกิจการร่วมค้าตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ี ธพ. ส่งกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการไป
เป็นผู้มีอ านาจในการจัดการในกิจการร่วมทุนฯ หาก ธพ. มีการให้สินเชื่อ 
ท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันภาระหนี้ แก่
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กิจการร่วมทุนฯ ดังกล่าว ธพ. ต้องถือปฏิบัติตามมาตรา 48 แห่ง
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินด้วย 

2.5 ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (debt to 
equity ratio) หรือแนวทางการจ่าย 
เงินปันผลของกิจการร่วมทุนฯ หรือไม่ 

ธปท. ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (debt 
to equity ratio) และแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของกิจการ
ร่วมทุนฯ ไว้เป็นการเฉพาะ กิจการร่วมทุนฯ สามารถพิจารณาก าหนด
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (debt to equity ratio) และนโยบายเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ร่วมลงทุนได้เช่นเดียวกรณีบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ทั่วไป  

2.6 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการร่วมลงทุน
ในกิจการร่วมทุนฯ แล้ว จะมีแนวทาง
ในการปิดกิจการร่วมทุนอย่างไร  

เนื่องจากมาตรการนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว จึงก าหนดให้กิจการ
ร่วมทุนฯ ช าระบัญชีและปิดกิจการให้เสร็จสิ้น หรือเปลี่ยนแปลงการ
ถือหรือมีหุ้นในกิจการร่วมทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้
บังคับทั่วไป ภายใน 15 ปี นบัแต่วันที่เริ่มด าเนินงาน เว้นแต่ไดร้ับอนุญาต
จาก ธปท. เปน็รายกรณี ซึ่งในการพิจารณาผ่อนผันนั้น ธปท. จะพิจารณา
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยอ้างอิงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 รวมถึงปริมาณและแนวโน้ม NPL ในระบบ
สถาบันการเงินในช่วงเวลานั้นเป็นส าคัญ 
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