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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของผูรอง ซึ่งเปนจําเลยในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วาพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ เปนโจทก
ฟองนายสหัส ตรีทิพยบุตร เปนจําเลยที่ ๑ และนางธนนุช ตรีทิพยบุตร เปนจําเลยที่ ๒ ในความผิด
ฐานกูยืมเงิน ค้ําประกัน บังคับจํานอง และโอนสิทธิเรียกรอง เปนคดีแพงหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
โดยกลาวอางวา เมื่อวัน ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ จําเลยที่ ๑ ทําสัญญากูยืม เงิน กับบริษัทเงิน ทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจําเลยที่ ๑ ยอมเสียดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่กู
ใหแกบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ในอัตรารอยละ ๑๗ ตอป หากมีประกาศใหเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ใหสูงขึ้น จําเลยยินยอมใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นไดทันที
โดยไมตองบอกกลาวใหจําเลยทราบก อน และจํ าเลยที่ ๑ ตกลงชํ าระหนี้คืน ใหแ กบ ริษัทเงิน ทุ น
ธีรชัยทรัสต จํากัด เปนงวด ๆ จํานวน ๖๐ งวด ในการกูยืมเงินดังกลาว จําเลยที่ ๒ ไดทําสัญญาค้ําประกัน
การชําระหนี้โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม และไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน
๑ แปลง เปนประกันหนี้เงิน กู ภายหลังทําสัญญาจําเลยมิไดชําระหนี้ตามสัญญาใหแกบริษัทเงินทุน
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ธีรชัยทรัสต จํากัด ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลและ
ชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) โจทกเปนผูซื้อและรับโอนสิทธิเรียกรอง
ในสินทรัพยสินเชื่อพาณิชย และสินเชื่ออื่นบางสวนจากบริษัทเงิน ทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ผูขายซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยชอบดวยกฎหมาย
และโจทกไดติดตามทวงถามแลว แตจําเลยทั้งสองเพิกเฉย โจทกจึงตองฟองจําเลยเปนคดีนี้
จําเลยยื่นคําใหการวา เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
อยางรายแรง อันเปนพฤติการณอันใดอันหนึ่ง ทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัด และหลุดพนจากการชําระหนี้
มีความชอบธรรมที่จะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
จําเลยทั้งสองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตอศาลแพงกรุงเทพใตวาพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําให
สินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่รัฐ หรือกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ ถือหุนเกินรอยละหาสิบของหุนทั้งหมด ตองโอนเขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)
ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ
ที่รัฐ หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไมไดถือหุนอยูดวย จะโอนเขา บสท. ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ มีผ ลทําใหลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือ
บริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนเสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกัน
ในทางกฎหมายไมสามารถบังคับ ใชได ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้แ ละหนี้อื่น ๆ ทั้งประเทศ
ตองโอนเขา บสท. ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
และมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ออกหรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิ
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ขั้นพื้นฐานที่บุคคลควรจะไดรับอยางเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และขอใหศ าลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแ ยงใหศาลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตอไป
ศาลแพงกรุงเทพใตพิจารณาแลว เห็นวา กรณีตามคํารองเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง จึงสงคํารองนี้มายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศ าลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาแลวเห็น วา ตามคํารองผูรองโตแ ยงวา พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และเปนกรณี
ที่ศาลแพงกรุงเทพใตสงมาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นตามคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
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พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนฟนฟู
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียน
ที่ชําระแลวโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก
บสท. ภายในเวลาที่ บสท. กําหนด
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ไดแกสินทรัพยดังตอไปนี้
(๑) สินทรัพยจัดชั้นสูญ
(๒) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ
(๓) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย
(๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน”
มาตรา ๓๑ บัญญัติวา “บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
รวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

พิจารณาแลวรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะ
เหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ฯลฯ จะกระทํามิได
สําหรับพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น เนื่องจากในชวงเวลาระหวาง
ป ๒๕๔๐ ถึงป ๒๕๔๔ ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหลูกหนี้
ของสถาบันการเงินไมสามารถชําระสินเชื่อที่ตนมีกับสถาบันการเงินได และสินเชื่อเหลานี้ไดกลายเปน
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดแกสถาบันการเงินเปนจํานวนมาก หากปลอยเวลาใหเนิ่นชาตอไป ก็จะทําให
เกิดปญหาตอสถาบันการเงินรุนแรงขึ้น และจะกระทบตอการฟนฟูเศรษฐกิจตอไปได สมควรที่จะเรงแกปญหา
เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงไดจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติ
ตามพระราชกําหนดดังกลาว โดยใหเปนหนวยงานของรัฐทําหนาที่แกไขปญหาการคางชําระหนี้ของลูกหนี้
ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนใหเสร็จสิ้น ไปโดยรวดเร็ว ดวยการรับโอนสินทรัพยที่จัดเปน
สินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยเพื่อนํามาบริหารจัดการ ทั้งนี้
จะตองพยายามใหลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยูในฐานะที่สามารถชําระหนี้ที่คางชําระได และใหลูกหนี้นั้น
สามารถดําเนินกิจการของตนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลง
หรือเหลือนอยที่สุด ในขณะเดียวกันไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปไดอันจะเปนการสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม
กรณี มาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เปนเรื่องการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพที่เปนของเอกชน
ตามมาตรา ๓๐ ใหแก บสท. ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ บรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค
ในการจัดตั้งเพื่อแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ
เปนหลัก ไมไดมุงที่จะแกปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพที่เปนของเอกชน แตเอกชนอาจโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยบริหารจัดการไดโดยตองเปนไปตามเงื่อนไข ตามมาตรา
๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ที่ตองกําหนดเงื่อนไขไวเชนนั้น เนื่องจากการที่จะโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ซึ่งเปนสินทรัพยของเอกชนมาเปนของรัฐนั้นเปนการกระทบถึงสิทธิของเอกชน สมควรที่จะตองใหเอกชน
ใหความยินยอมหรือตกลงดวย รัฐไมสามารถกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

โอนสินทรัพยใหแก บสท. ทุกรายหรือทั้งหมดได แตหากเอกชนรายใดสมัครใจโอนใหแก บสท.
ก็ใหแจงความจํานงในการโอนดังกลาว ดังนั้น สําหรับในเรื่องการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชน ควรกระทําเฉพาะกรณีที่จําเปนและเหมาะสมเทานั้น
จึงเห็นควรกําหนดเงื่อนไขตามอนุมาตรา (๑) ถึง (๔) เพื่อใหรัฐมีตนทุนในการดําเนินการใหนอยที่สุด
โดยกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไดกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ใชบังคับเปนการทั่วไป ซึ่งหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของสวนรวม
หรือเพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนมหาชน และมิใชบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนบทบังคับ แตเปนบทบัญญัติ
ที่อาศัยหลักความยินยอมหรือความสมัครใจซึ่งเปนหลักเกณฑที่มีผลใชบังคับกับสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีลักษณะที่เหมือนกัน พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล
หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมแตอยางใด
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๑ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ
นายจิระ บุญพจนสุนทร นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายผัน จันทรปาน นายมงคล สระฏัน นายสุจติ บุญบงการ
นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายสุวิทย ธีรพงษ นางเสาวนีย อัศวโรจน
และนายอุระ หวังออมกลาง วินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน คือ นายมานิต วิทยาเต็ม วินิจฉัยวา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไมเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง จึงใหยกคํารอง
อาศัยเหตุผ ลดังกลาวขางตน ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุจิต บุญบงการ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ในคดีแพงหมายเลขดํา
ที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ขอใหศ าลรัฐธรรมนูญ พิ จารณาวิ นิจฉั ยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
(กรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐)
ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ในคดีแพงหมายเลขดํา
ที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วาพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
หรือไม โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
๑. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ โดยนายธนาคม จิวจิน ดา หรือนายสมชาย ศิริระพร
หรือนางกชมนพร บําเพ็ญนรกิจ ผูรับมอบอํานาจชวง เปนโจทกฟอง นายสหัส ตรีทิพยบุตร ที่ ๑
และนางธนนุช ตรีทิพยบุตร ที่ ๒ เปนจําเลยตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
ในฐานผิดสัญญากูเงิน ค้ําประกัน บังคับจํานอง โอนสิทธิเรียกรอง จํานวนทุนทรัพย ๖,๓๐๙,๗๔๓.๙๖ บาท
ทั้งนี้ โจทกเปนนิติบุคคลประเภทกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เปนผูจัดการกองทุนรวมรับผิดชอบการดําเนินงาน
ของโจทก สวนจําเลยเปนลูกคาและเปนลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ประเภทเงิน กู
โดยเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ จําเลยไดตกลงทําสัญญากูเงินกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๗ ตอป หากมีประกาศใหเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นจําเลยยินยอมใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ใหสูงขึ้น ไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวใหจําเลยทราบกอน และจําเลยตกลงชําระเงินตน พรอมดวย
ดอกเบี้ยใหกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปนงวด ๆ จํานวน ๖๐ งวด ผอนชําระทุกวันที่ ๑๓
ของเดือน เริ่มชําระงวดแรกวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๖
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จําเลยที่ ๒ ไดตกลงทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ที่จําเลยที่ ๑ มีตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต
จํากัด โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม และจําเลยที่ ๒ ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไว
ตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เพื่อเปนประกันหนี้ที่จําเลยมีอยูใ นขณะจํานองและหรือที่จะมี
ในภายหนา ในวงเงินจํานอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ภายหลังจากจําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญากูเงินและไดรับเงินกูไปจากบริษัทเงินทุน ธีรชัย ทรัสต
จํากัด ครบถวนแลว จําเลยมิไดชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ยตามที่กําหนดไวในสัญญาใหแก บริษัท
เงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต
จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการถาวรในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ โดยอยูภายใตการกํากับดูแล
และชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และโจทกเปนผูซื้อและรับโอน
สิทธิเรียกรองในสินทรัพยสินเชื่อพาณิชย และสินเชื่ออื่นบางสวนจากบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยผูขายซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ดวย
โจทก จึ ง เป น ผู รั บ โอนสิ ท ธิ เรี ย กร อ งในหนี้ สิ น ที่ จํ า เลยมี อ ยู กั บ บริ ษั ท เงิ น ทุ น ธี รชั ย ทรั ส ต จํ า กั ด
โดยชอบดวยกฎหมาย โจทกไดติดตามทวงถามใหจําเลยทั้งสองชําระหนี้ใหแกโจทกหลายครั้งแลว
แตจําเลยทั้งสองก็ยังคงเพิกเฉย โจทกจึงตองฟองจําเลยทั้งสองตอศาล
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ ยื่นคําใหการปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง อันเปน พฤติการณ
ทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ เปนเหตุให
จําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัดและหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรับการรับรองและ
คุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากนัน้ จําเลยยังโตแยงวา
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ตอมาจําเลยทั้งสองยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใต โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งใชบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสนิ ทรัพยดอ ยคุณภาพ
หรือสิทธิเรียกรองของสถาบัน การเงิน หรือบริษัทบริหารสิ น ทรัพยที่รัฐ หรือ กองทุน เพื่อการฟน ฟู
และพัฒนาระบบสถาบัน การเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุน เกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด
ตองโอนเขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพย
ดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ไมไดถือหุนอยูดวย จะโอนเขา บสท. ไดตองมี
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คุณสมบัติตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๑ แมกระทั่งหนี้ดอยคุณภาพที่อยูในกลุม ๕๖ ไฟแนนซ
ที่ถูกปดกิจการโดยรัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ก็จะอยู
ในบังคับของมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนด ฯ แตหนี้ดอยคุณภาพในคดีน้ีก็มีสถานภาพเชนเดียวกับ
หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพที่ ถู ก โอนสิ ท ธิ เรี ย กร อ งไปยัง กองทุ น ต า งชาติ ในราคาร อ ยละ ๒๐ ของต น เงิ น
ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ฯ มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. บทบัญญัติ
ดังกลาวจึงเปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึ งมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปน บทบัญญัติ วาดว ย
การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย ไมสามารถ
บังคับใชได
จําเลยจึงอางวา มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปนบทบัญญัติ
แห งกฎหมายที่ ออกหรื อยกเวน รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ เปน การจํ ากั ดสิ ท ธิบุ คคลตามกฎหมาย
และขั ด ต อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ บุ ค คลได รั บ เท า เที ย มกั น ในทางกฎหมาย ซึ่ง รั ฐ จะเลื อ กปฏิ บั ติ มิ ไ ด
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปน
หลักมนุษยธรรม และเปนหลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
ไมมีผลบังคับ ใชได จึงขอใหศ าลสงคําโตแ ยงใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ หรือไม
๒. ศาลแพงกรุงเทพใตพิเคราะหคํารองและคําใหการของจําเลยแลวเห็นวา ตามคํารองของจําเลย
ซึ่งขอใหศ าลสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น เปน ไปตามเงื่อ นไขและหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด ทั้งจากการตรวจสอบไมพบวาตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ซึ่งจําเลยอางวาขัดแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ นั้น ไมเคยมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญมากอน จึงใหมีหนังสือถึงสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการสงคํารองพรอมคําฟอง
และคําใหการของจําเลยใหศ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอไป สํานักงานศาลยุติธรรมไดสงคํารองที่เปน
ความเห็นของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ และศาลรัฐธรรมนูญ
ไดรับคํารองดังกลาวไววินิจฉัยตอไป
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ประเด็นในการพิจารณาและคําวินิจฉัย
มีประเด็นที่จะตองพิจารณาและวินิจฉัยตามคํารอง คือ พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
จําเลยผูรองโตแยงวา มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
เปนบทบัญญัติที่ใหดุลยพินิจแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) วา จะใหความคุมครองลูกหนี้
ของสถาบันการเงินของเอกชนหรือไม อยางไรก็ได หาก บสท. จะใหความคุมครองลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินของเอกชน ก็คุมครองเฉพาะที่มีหลักประกัน ที่เปน นิติบุคคลและหนี้ที่มีมูลคา
ทางบัญชีเกิน หาลานบาทเทานั้น ทําใหลูกหนี้ของสถาบัน การเงิน ของเอกชนไดรับสิทธิที่จะไดรับ
ความคุม ครองตามกฎหมายไมเทาเทียมกัน เปน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมเพราะเหตุสถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม จึงเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ผูรอง
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ จะกระทํามิได
สวนการตราพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น คณะรัฐมนตรี
ไดอาศัยเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง กลาวคือ เพื่อรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ และเปน กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๔
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๓๘ ก วันที่ ๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งจําเลยอางวา มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดฉบับนี้
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ นั้น มีความเกี่ยวพันกับมาตรา ๓๐ ซึ่งกําหนดใหสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวย
ธนาคารแหงประเทศไทย หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุน
เกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่
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๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท. ภายในเวลาที่ บสท. กําหนด และสินทรัพยดอยคุณภาพ
ที่ตองโอนดังกลาว ไดแก (๑) สินทรัพยจัดชั้นสูญ (๒) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ (๓) สินทรัพย
จัดชั้นสงสัย และ (๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ฯลฯ ซึ่งพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ บัญญัติใหอํานาจ บสท. รับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสินทรัพยอื่นนอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เป น สิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) สิ น ทรั พ ย จั ด ชั้ น สู ญ
(๒) สิน ทรัพย จัดชั้ น สงสั ยจะสูญ (๓) สิน ทรัพ ยจัดชั้ น สงสัย หรือ (๔) สิน ทรั พยจั ดชั้น ต่ํ ากว า
มาตรฐาน ที่มีอยู ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสิน ทรัพย ดอยคุ ณภาพตามบั ญชีของทุกสถาบัน การเงิ น และบริษัท บริหาร
สินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาล
มีคําสั่งใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สิน ทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรื อสิน ทรัพยดอยคุณภาพตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่ งเปลี่ ย นไปเป น สิน ทรั พ ยด อ ยคุ ณ ภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๑) หรือ (๒) ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการตราพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๑๘ แหงรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวารัฐบาลในสมัยนั้นตองการ “แกปญหา
เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติขึ้น
เพื่อใหเปนหนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่แกไขปญหาการคางชําระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
ของรัฐและเอกชนใหเปน ไปอยางรวดเร็ว ดวยการรับโอนสินทรัพยที่จัดเปน สินทรัพยดอยคุณ ภาพ
มาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย เพื่อนํามาบริหารจัดการตามวิธีการที่กําหนดไว ทั้งนี้
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จะตองพยายามใหลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยูในฐานะที่สามารถชําระหนี้ที่คางชําระไดและใหลูกหนี้นั้น
สามารถดําเนิน กิจการของตนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
หมดสิ้นลงหรือเหลือนอยที่สุด ในขณะเดียวกันไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไปไดอันจะเปนการสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม
ซึ่งหากการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติลาชา ความเสียหายทางเศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้น
จนกระทบตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ”
สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพตามที่บัญญัติไวในพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ฉบับนี้ หมายถึง หนี้สินที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินคางชําระจนมีผลกระทบกระเทือนตอการดําเนินกิจการ
ของสถาบันการเงินนั้น กลาวคือ ทําใหเปนอุปสรรคตอการเพิ่มทุนของสถาบันการเงินและกระทบกระเทือน
ตอความสามารถในการใหสินเชื่อในภาคเศรษฐกิจ การที่ภาครัฐไดตราพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อตั้ง บสท. ขึ้นมาทําหนาที่แกไขปญหาการคางชําระหนี้ของลูกหนี้
ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนใหเปนไปอยางรวดเร็ว ดวยการรับโอนสินทรัพยทจี่ ดั เปนสินทรัพย
ดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงิน รวมตลอดทั้งสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันการชําระหนี้
สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพนั้น โดย บสท. จะดําเนินการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน
การเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย ปรับโครงสรางหนี้ และปรับโครงสรางกิจการ เพื่อใหลูกหนี้ซึ่งรับโอนมา
อยูในฐานะที่สามารถชําระหนี้ที่คางชําระได และใหลูกหนี้นั้นสามารถดําเนินกิจการของตนตอไปได
อยางมีประสิทธิภาพ และทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือเหลือนอยที่สุด ในขณะเดียวกัน
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได เพราะฉะนัน้ การโอน
สินทรัพยที่จัดเปน สินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบัน การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยใหแก บสท.
จึงแบงเปน ๒ ประเภท คือ สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ
ตามมาตรา ๓๐ และสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน
ตามมาตรา ๓๑
พิจารณาแลว สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ เปนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน
การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่กองทุนฟนฟู หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่ง
หรือรวมกัน เปนผูถือหุน เกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว หรืออาจเรียกอีกนัยหนึ่งวา
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สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสินทรัพยของรัฐโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
ทั้งหมดใหแก บสท. เหตุผลเพราะ บสท. เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยเงินซึ่งมาจากภาษีอากร
ของประชาชน จึง เห็น ไดว าแนวคิ ดในเรื่อ งการแกไขปญหาสิ น ทรั พยด อยคุ ณภาพจะมุง เนน ไปที่
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐเปนหลัก
สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ ตามมาตรา ๓๑ เปนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นนอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ หรืออาจเรียกอีกนัยหนึ่งวา สถาบัน
การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยของเอกชนโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพให บสท. โดยกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อ นไขตามที่บัญญัติไวใ นมาตรา ๓๑ ทั้งนี้ เพราะการที่จะโอนสิน ทรัพยดอยคุณภาพซึ่งเปน
ทรัพยสินของเอกชนมาเปนของรัฐนั้น เปนการกระทบถึงสิทธิของเอกชน สมควรที่จะตองใหเอกชน
ใหความยินยอมหรือตกลงดวย รัฐไมสามารถกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของ
เอกชนโอนสิน ทรัพยใ หแก บสท. ทุกรายหรือทั้งหมดได แตหากเอกชนรายใดสมัครใจโอนใหแ ก
บสท. ก็ใหแจงความจํานงในการโอนดังกลาว ดังนั้น ในเรื่องการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน ควรกระทําเฉพาะกรณีที่จําเปนและเหมาะสม
เทานั้น จึงไดกําหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๑ อนุมาตรา ๑ ถึง ๔
เหตุผลที่กําหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๑ อนุม าตรา ๑ ถึง ๔ เพื่อ ใหรัฐ มีตน ทุน ในการ
ดําเนิน การใหนอยที่ สุด โดยกอ ใหเกิด ประโยชนมากที่สุด และเหตุผลที่กฎหมายกําหนดเงื่อ นไข
แตละอนุมาตรามีดังตอไปนี้
อนุมาตรา ๑ เนื่องจาก กรณีการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมมีหลักประกันจากสถาบัน
การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนมายัง บสท. ทําให บสท. ตองแบกรับภาระเสี่ยงจาก
การขาดทุนมากจนเกินไป ซึ่งจะกระทบถึงเงินภาษีอากรของประชาชนและเกิดความเสียหายตอรัฐ
โดยไมเปน การสมควร การปลอ ยใหสถาบัน การเงิน หรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยของเอกชนตาง ๆ
ที่สามารถแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพสวนนี้กันเอง นาจะเหมาะสมและเปนประโยชนตอรัฐและ
สวนรวมมากกวา
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อนุมาตรา ๒ เนื่องจาก ในชวงระยะเวลาที่ผานมาการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบัน
การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนในสวนที่มีเจาหนี้มากกวาหนึ่งราย มักประสบปญหาไมได
ขอยุติในการเจรจา เนื่องจากแตละสถาบัน การเงินหรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยมีหลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไข และกระบวนการในการปรับโครงสรางหนี้ที่แตกตางกัน ดังนั้น การรวมอํานาจไวที่เจาหนี้
แตเพียงรายเดียวในการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ เพื่อใหหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ
ในการปรับโครงสรางหนี้เปนไปในทางเดียวกัน จะทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการหาขอยุติมากกวา
จึงเปนการสมควรที่โอนหนี้ดังกลาวใหแก บสท. เพื่อเปนองคกรกลางในการทําหนาที่ดังกลาว
อนุมาตรา ๓ เนื่องจากลูกหนี้สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนในสวนที่มี
มูลคาต่ํากวาหาลานบาท มีจํานวนรายที่สูงมาก การกําหนดให บสท. เปนผูจัดการดูแลยอมดําเนินการได
ไมครอบคลุมทั่วถึง นอกจากนี้ หนี้รายยอยดังกลาวมีโครงสรางและองคประกอบในการปรับโครงสรางหนี้
ที่ไมยุงยาก ประกอบกับการกําหนดจํานวนหนี้ขั้นต่ําดังกลาวนั้นเปนหลักการซึ่งผูที่เกี่ยวของในการตรา
พระราชกําหนด ไดหารือกับทางตัวแทนของภาคเอกชนแลว วาเปนภาระหนี้ขั้นต่ําที่เหมาะสมในการโอน
มายัง บสท. ดังนั้น สําหรับหนี้รายยอยดังกลาว การใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของตน
ดูแลเองนาจะเปนประโยชนมากกวา และไมสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐมากจนเกินไป
อนุมาตรา ๔ ในเรื่องการกําหนดใหมีเงื่อนไขวายังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหม
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่พระราชกําหนด ฯ ใชบังคับนั้น เนื่องจากหากสินทรัพยดอยคุณภาพรายใด
ไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมแลว ยอมถือวาเปนสินทรัพยดอยคุณภาพซึ่งเจาหนี้
และลูกหนี้สามารถเจรจาตกลงกันจนไดขอยุติแลว จึงไมมีความจําเปนที่ตองโอนมายัง บสท. เพื่อปรับ
โครงสรางหนี้อีก สําหรับเรื่องระยะเวลาที่ขยายใหออกไปอีก ๓๐ วัน เนื่องมาจากในชวงที่ประกาศใช
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐประสงคใหสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสิน ทรัพยเอกชนเรงปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ที่ใ กลไดขอยุติแ ลว เรงปรับโครงสรางหนี้
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดปริมาณของสินทรัพยดอยคุณภาพที่จะโอนมายัง บสท. ใหมีปริมาณนอยลง
สําหรับในเรื่องที่กําหนดเงื่อนไขวายังมิไดเปนสิน ทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่ง
ให ค วามเห็ น ชอบแผนฟ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ นั้ น เนื่ อ งจากหากสิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพรายใด
ศาลมีคําสั่งใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว ก็ไมมีความจําเปนที่ตองโอนมายัง บสท.
เพื่อปรับโครงสรางหนี้อีก

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ดังนั้น เมื่อพิจารณาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ประกอบกับเหตุผลดังกลาวขางตน จะเห็น ไดวา บสท. มีวัตถุประสงคหลักในการบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพ ปรับโครงสรางหนี้ และปรับโครงสรางกิจการของสินทรัพยดอยคุณภาพที่เปนสิทธิเรียกรอง
หรือหนี้สินของลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ กฎหมายจึงบัญญัติบังคับ
ใหสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ ตองโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วัน ที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท. แตกฎหมายมิไดบังคับใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยของเอกชนตองโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ บสท. เพราะจะเปนการกระทบสิทธิของเอกชน
แตอาศัยหลักของความยินยอมหรือความสมัครใจ และกําหนดหลักเกณฑในการโอนตองเปนไปตาม
มาตรา ๓๑ อนุมาตรา ๑ ถึงอนุมาตรา ๔ เพื่อใหรัฐมีตนทุนในการดําเนินการใหนอยที่สุดโดยกอใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด และเพื่อมิให บสท. ตองแบกรับภาระเสี่ยงจากการขาดทุนมากจนเกินไป ซึ่งจะกระทบ
ถึงเงินภาษีอากรของประชาชนและอาจเกิดความเสียหายตอรัฐ นอกจากนี้ สินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงินเอกชนก็มีกฎหมายฉบับตาง ๆ เชน พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑
กําหนดใหโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเอกชนใหกับบริษัทบริหารสินทรัพย เพื่อดําเนินการ
บริหารสินทรัพยตามกฎหมายฉบับดังกลาวอยูแลว จึงเห็นวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ใชบังคับเปนการทั่วไป ซึ่งหลักเกณฑ
และเงื่อนไขดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของสวนรวมหรือเพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนมหาชน และมิใช
บทบัญญัติของกฎหมายที่เปนบทบังคับ แตเปนบทบัญญัติที่อาศัยหลักความยินยอมหรือความสมัครใจ
และเปนหลักเกณฑที่มีผลใชบังคับกับสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ที่มีขอเท็จจริงเดียวกันในลักษณะที่เหมือนกัน ดังนั้น ขอโตแยงของจําเลยผูรองที่อางวา มาตรา ๓๑
แหงพระราชกําหนดดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงฟงไมขึ้น เพราะมาตรา ๓๑
มิไดกระทบสิทธิของจําเลยผูรองแตอยางใด แตเปนบทบัญญัติที่กําหนดวิธีการรับโอนหนี้ดอยคุณภาพ
ของ บสท. โดยใหความคุมครองบุคคลที่มีหนี้ดอยคุณภาพอยางเทาเทียมกัน ไมเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมแตอยางใด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
กรณีสืบเนื่องจากกองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ โดยนายธนาคม จิวจินดา หรือนายสมชาย ศิริระพร
หรือนางกชมนพร บําเพ็ญนรกิจ ผูรั บมอบอํานาจชวง เปนโจทกฟอง นายสหัส ตรีทิพยบุตร ที่ ๑ และ
นางธนนุช ตรีทิพยบุ ตร ที่ ๒ เป นจําเลยต อศาลแพงกรุงเทพใต เป นคดี หมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
ใหชําระหนี้ตามสัญญากูเงิน ค้ําประกัน บังคับจํานอง โอนสิทธิเรียกรอง จํานวนทุนทรัพย ๖,๓๐๙,๗๔๓.๙๖ บาท
สรุปความวา โจทกเปนนิติบุคคลประเภทกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เปนผูจัดการกองทุนรวมรับผิดชอบ
การดําเนินงานของโจทก จําเลยเปนลูกคาและเปนลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ประเภทเงินกู
โดยเมื่อวั นที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ จําเลยไดตกลงทําสัญญากูเงิ นกับบริษัทเงินทุน ธีรชั ยทรัสต จํากั ด
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๗ ตอป หากมีประกาศใหเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยใหสูงขึ้น จําเลยยินยอมใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้น
ไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวใหจําเลยทราบกอน และจําเลยตกลงจะชําระเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ยใหกับ
บริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปนงวด ๆ จํานวน ๖๐ งวด ผอนชําระทุกวันที่ ๑๓ ของเดือน เริ่มชําระ
งวดแรก วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๖ ในการนี้จําเลยที่ ๒ ไดตกลงทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ที่จําเลยที่ ๑
มีตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม และจําเลยที่ ๒ ไดจดทะเบียนจํานอง
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไวตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เพื่อเปนประกันหนี้ที่จําเลยมีอยูในขณะจํานอง
และหรือที่จะมีในภายหนา ในวงเงินจํานอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ภายหลังจากจําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญากูเงินและไดรับเงินกูไปจากบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
ครบถวนแลว จําเลยมิไดชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ยตามที่กําหนดไวในสัญญาใหแ กบริษัทเงินทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต
จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการถาวรในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ โดยอยูภายใตการกํากับ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ดูแลและชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และโจทกเปนผูซื้อและ
รับโอนสิทธิเรียกรองในสินทรัพย สินเชื่อพาณิชย และสินเชื่ออื่นบางสวนจากบริษัทเงินทุนและบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยผูขายซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ดวย
โจทกจึงเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยชอบ
ดวยกฎหมายโจทกไดติดตามทวงถามใหจําเลยทั้งสองชําระหนี้ใหแกโจทกหลายครั้งแลว แตจําเลยทั้งสอง
ก็ยังคงเพิกเฉย โจทกจึงไดฟองจําเลยทั้งสองตอศาล
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ ยื่นคําใหการปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง อันเปน พฤติการณ
ที่ทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙
เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัดและหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรับการรับรอง
และคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวา
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
จําเลยทั้งสองยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใต โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผ ลใชบั งคั บ เมื่อ วัน ที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๕๔๔ มี ผ ลทํา ให สิน ทรั พย ดอ ยคุ ณภาพ
หรือสิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขา
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย มาตรา ๓๐
สวนสิน ทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐ หรือกองทุน เพื่อการฟน ฟู ฯ ไมไดถือหุน อยูดวย จะโอนเขา
บสท. ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย มาตรา ๓๑ แมกระทั่งหนี้
ดอยคุณภาพที่อยูในกลุม ๕๖ ไฟแนนท ที่ถูกปดกิจการ รัฐ หรือกองทุน เพื่อการฟน ฟู ฯ ถือหุนอยู
เกิน รอยละ ๕๐ ของหุน ทั้งหมดอยูใ นบังคับของมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย ฯ แตหนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้ก็มีสถานภาพเชน เดียวกับหนี้ดอยคุณภาพที่ถูกโอนสิทธิ
เรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ ในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน ฯ มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
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ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกัน
ในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้และหนี้อื่น ๆ ทั้งประเทศ
ตองโอนเขา บสท. ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนด ฯ
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ออกหรือยกเวน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมายและขัดตอสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดังนั้นมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑
ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม และเปนหลักสากล
ที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับใชได ขอใหศ าลสง
คําโตแ ยงใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลแพงกรุงเทพใตพิเคราะหคํารองและคําใหการของจําเลยแลวเห็นวา ตามคํารองของจําเลย
ซึ่งขอใหศ าลสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น เปน ไปตามเงื่อ นไขและหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด ทั้งจากการตรวจสอบไมพบวาตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ซึ่งจําเลยอางวาขัดแยงกับกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ นั้น ไดเคยมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญมากอน จึงใหมีหนังสือถึงสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการสงคํารองพรอมคําฟอง
และคําใหการของจําเลยเพื่อดําเนิน การสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอไป ซึ่งสํานักงานศาลยุติธรรม
ไดสงคํารองที่เปนความเห็นของจําเลยทั้งสองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ หรือไม
มีปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ
มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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“มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๓๐ ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนฟนฟู หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท.
ภายในเวลาที่ บสท. กําหนด
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ไดแกสินทรัพยดังตอไปนี้
(๑) สินทรัพยจัดชั้นสูญ
(๒) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ
(๓) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย
(๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
สิน ทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) และ (๒) คณะกรรมการบริหารโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการ จะกําหนดใหโอนมาแตเฉพาะสินทรัพยที่มีเจาหนี้เกินหนึ่งรายก็ได แตสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยซึ่งเปนเจาหนี้หรือผูรับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน แลวแตกรณี ตองรายงาน
การดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่เหลือให บสท. ทราบตามเวลาที่ บสท. กําหนด และ
บสท. จะสั่งใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยดังกลาวโอนสินทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางราย
ใหแก บสท. เมื่อใดก็ได
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ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ตามวรรคหนึ่งโอนสินทรัพยตาม (๓) และ (๔) เฉพาะบางสวน และโอนสิน ทรัพยจัดชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษเฉพาะรายใหแก บสท. ก็ได
สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) ที่โอนมา หากเปนสินทรัพยจัดชั้นสูญที่ตัดออกจากบัญชีแลว
หรือที่ไมมีทรัพยสินเปนหลักประกัน ใหถือวาไมมีมูลคา และให บสท. ตรวจสอบการดําเนินการของ
สถาบันการเงินที่โอนสินทรัพยเชนวานั้นวาไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ
ของสถาบันการเงินนั้นหรือของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม เพื่อรายงานใหธนาคารแหงประเทศไทย
ดําเนินคดีตอผูรับผิดชอบตอไป
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงสินทรัพยที่มีการฟองคดีอยูใ นศาล
โดยศาลยังไมไดมีคําพิพากษาดวย โดยใหศาลสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เวนแต บสท. จะยื่น
คํารองขอเปนอยางอื่น แตไมรวมถึงสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือเด็ดขาด
หรือใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลลมละลายสั่งฟนฟูกิจการแตยังไมไดใหความเห็นชอบ
แผนฟนฟูกิจการนั้น ถาลูกหนี้และผูทําแผนฟนฟูกิจการรวมกันรองขอโดยมีเหตุอันสมควรศาลจะสั่ง
ใหดําเนินการฟนฟูกิจการตอไปโดยไมสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความก็ได แตตองยื่นคํารองขอเสีย
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
คดีที่ศาลสั่งจําหนายออกจากสารบบความตามวรรคหก ถาอายุความฟองรองยังเหลืออยูไมถึงหาป
นับแตวันจําหนายคดี ใหขยายอายุความออกไปเปนหาปนับแตวันที่ศาลสั่งจําหนายคดี”
“มาตรา ๓๑ บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสิ น ทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุ กสถาบัน การเงิน และบริษัทบริหาร
สินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
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(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ ลูกหนี้ถูกศาล
มีคําสั่งใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใชบังคับ
ในการรับโอนสิน ทรัพ ยดอยคุ ณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกํา หนดให รับโอน
เฉพาะสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสิน ทรัพยดอยคุณภาพ
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๑) หรือ (๒) ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได”
พิเคราะหแ ลว เหตุที่มีการตราพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
รวมทั้งความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ของพระราชกําหนดดังกลาว เนื่องจากในชวงระยะเวลา
ที่ผานมา ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหลูกหนีข้ องสถาบันการเงิน
ไมสามารถชําระสินเชื่อที่ตนมีกับสถาบันการเงินได และสินเชื่อเหลานี้ไดกลายเปนสินเชือ่ ทีไ่ มกอ ใหเกิด
รายไดแกสถาบันการเงินเปนจํานวนมาก หากปลอยเวลาใหเนิ่นชาตอไป ฐานะของสถาบันการเงินที่เกี่ยวของ
จะเกิดปญหาอยางรุนแรงและกระทบตอการฟนฟูเศรษฐกิจตอไปได เปนการสมควรที่จะเรงแกปญหา
เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติขึ้น
เพื่อใหเปนหนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่แกไขปญหาการคางชําระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
ของรัฐ และเอกชนใหเปน ไปอยางรวดเร็ว ดวยการรับโอนสิน ทรัพยที่จัดเปนสิน ทรัพยดอยคุณภาพ
มาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยเพื่อนํามาบริหารจัดการตามวิธีการที่กําหนดไว ทั้งนี้
จะตองพยายามใหลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยูในฐานะที่สามารถชําระหนี้ที่คางชําระได และใหลูกหนี้นั้น
สามารถดําเนิน กิจการของตนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
หมดสิ้นลงหรือเหลือนอยที่สดุ ในขณะเดียวกันไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไปได อันจะเปนการสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม
ซึ่งหากการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติลาชา ความเสียหายทางเศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้นจนกระทบ
ตอความมั่น คงในทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรุน แรง จึงเปน กรณีฉุกเฉิน ที่มีความจําเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราช
กําหนดนี้ ดังปรากฏตามหมายเหตุทายพระราชกําหนด พระราชกําหนดดังกลาวมีวัตถุประสงคสําคัญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

คือ ให บสท. บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย ปรับโครงสรางหนี้
และปรับโครงสรางกิจการ ทั้งนี้โดยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัท
บริหารสิน ทรัพ ย รวมตลอดทั้ง สิทธิ อื่น ใดเหนือทรัพย สิน ที่ เปน หลัก ประกัน การชํ าระหนี้สํ าหรั บ
สินทรัพยดอยคุณภาพนั้น หรือโดยการใชม าตรการอื่นใด เพื่อประโยชนแ กการฟนฟูเศรษฐกิจหรือ
ความมั่น คงของประเทศโดยมีคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพ ตลอดจนกําหนดกรอบและวิธีการในการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการ
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒ ของพระราชกําหนดดังกลาว
สําหรับพระราชกําหนดมาตรา ๓๑ เปนบทบัญญัติใหบริษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือเรียก
โดยยอวา “บสท.” ที่จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นนอกจาก
ที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได หากสินทรัพยที่จะรับโอนมีลักษณะตามที่บัญญัติไวใน (๑) ถึง (๔)
ของมาตรา ๓๑ บทบัญญัติดังกลาว เปนบทบัญญัติที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปไมไดใชบังคับกับ
กรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะกับสถาบันการเงินของเอกชน หากลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสิน ทรัพยผูใ ดเห็น วา หนี้ที่ตนมีอยูกับสถาบัน การเงิน หรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยมีลักษณะ
ตามมาตรา ๓๑ และสถาบัน การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยซึ่งโอนสินทรัพยมาให บสท. มิได
โอนสินทรัพยดอยคุณภาพรายของตนมาดวย สามารถยื่นคํารองตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาสัง่ การให
บสท. ดําเนินการแจงใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยโอนสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว
มาภายในเวลาที่ บสท. กําหนด และหากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยใดไมโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพตามคําสั่งของ บสท. ดังกลาว ตองจายคาชดเชยเปนรายวัน ๆ ละหาแสนบาท เงินจํานวน
ดังกลาวใหนํามาลดหยอนหนี้ของลูกหนี้นั้น ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓ จึงเห็นไดวามาตรา ๓๑
แหงพระราชกําหนดดัง กลาวมีผลสําหรับบรรดาลูกหนี้ซึ่งมีสิน ทรัพยที่มี ลักษณะดังที่บัญญัติไวใ น
(๑) ถึง (๔) โดยเสมอกันในกฎหมาย ในลักษณะไดรับความคุม ครองตามกฎหมายโดยเทาเทียมกัน
ตามนัยของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
อาศัยเหตุดังไดพิจารณามา จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก
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คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของผูรอง ซึ่งเปนจําเลยในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ วา พระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ ไดความวา กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓
ไดฟองนายสหัส ตรีทิพยบุตร จําเลยที่ ๑ และนางธนนุช ตรีทิพยบุตร จําเลยที่ ๒ ในขอหากูยืมเงิน
ค้ํา ประกั น บั ง คั บจํ า นอง และโอนสิ ท ธิ เรี ย กรอ ง ตามคดี แ พ ง หมายเลขดํ าที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
โดยบรรยายวา เมื่อวัน ที่ ๑๓ สิง หาคม ๒๕๓๖ จําเลยที่ ๑ ทําสัญ ญากูยืมเงิน กั บบริษัทเงิน ทุ น
ธีรชัยทรัสต จํากัด จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลงกันและยินยอมให
บริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวกอน
มีขอตกลงใหจําเลยที่ ๑ ชําระหนี้คืนใหแกบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด จํานวน ๖๐ งวด ในการ
กูยืมเงินดังกลาว จําเลยที่ ๒ ไดทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม และ
ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน ๑ แปลง เปนประกันหนี้เงินกู ภายหลังทําสัญญา
จําเลยมิไดชําระหนี้ตามสัญญาใหแกบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีคําสั่งใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการในเดือนธันวาคม
๒๕๔๐ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลและชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
โจทกเปน ผูซื้อและรับโอนสิทธิเรียกรองในสิน ทรัพย สิน เชื่อพาณิช ย และสิน เชื่ออื่นจาก
บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูขายซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก
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เงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยชอบดวยกฎหมาย และโจทกไดติดตามทวงถามแลว แตจําเลยทั้งสอง
เพิกเฉย โจทกจึงตองฟองจําเลยเปนคดีนี้
จําเลยยื่นคําใหการวา เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤต
ทางเศรษฐกิจอยางรายแรง อัน เปน พฤติการณอัน ใดอัน หนึ่ง ทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัด
และหลุดพนจากการชําระหนี้มีความชอบธรรมที่จะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวา พระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
จําเลยทั้งสองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตอศาลแพงกรุงเทพใตวา พระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔
มีผลทําใหสินทรัพยดอ ยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่รัฐ
หรือกองทุ น เพื่ อการฟน ฟู ฯ ถือหุน เกิน รอยละห าสิบของหุ น ทั้ง หมด ตอ งโอนเขา บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐
สวนสิน ทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุน เพื่อการฟน ฟูฯ ไมไดถือหุน อยูดวย จะโอนเขา
บสท. ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
มีผลทําใหลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนเสียสิทธิเขา บสท. เปนการ
เลื อ กปฏิ บั ติ ขั ด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๓๐ และมี ผ ลทํ า ให บ ทบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
วาดวยการรับรองสิทธิขั้น พื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย
ไมสามารถบังคับใชได ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้และหนี้อื่น ๆ ทั้งประเทศตองโอนเขา บสท.
ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๓๑
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออก
หรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่บุคคลควรจะไดรับอยางเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
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จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และขอใหศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตอไป
ศาลแพงกรุงเทพใตพิจารณาแลว เห็นวา กรณีตามคํารองเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง จึงสงคํารองนี้มายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ หรือไม
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด
ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัตมิ าตรา ๖ และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศ าลรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวชั่วคราวและสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
พิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารองผูรองโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือ แยง ตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย มาตรา ๓๐ และ
เป น กรณี ที่ ศ าลแพ ง กรุ ง เทพใต ส ง มาเพื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามมาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยได
ปญหาตามคํารองที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขั ดตอบทบัญญัติแ ห ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
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มาตรา ๓๐ แหงรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงเปนบทบัญญัติรับรองและคุม ครอง
ความเสมอกันตามกฎหมายและสิทธิเทาเทียมกัน โดยไมถูกเลือกปฏิบัติอันเปนบทบัญญัติที่เปนไป
ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒ ที่บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิแ ละเสรีภาพตามที่
บัญญัติไวในปฏิญญานี้โดยไมมีการจําแนกความแตกตางในเรื่องใด ๆ ไมวาจะเกี่ยวกับเชื้อชาติ สีผิว
เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่น ถิ่นกําเนิดเดิม ฐานะทางเศรษฐกิจ
สถานะกําเนิดหรือสถานะอื่นใดก็ตาม จะกระทํามิได
นอกจากนี้การจําแนกความแตกตางโดยอาศัยพื้นฐานแหงสถานะทางการเมือง หรือเขตอํานาจรัฐ
หรือสถานะระหวางประเทศของรัฐหรือดินแดนซึ่งบุคคลนั้นสังกัด จะกระทํามิได ไมวาดินแดนนั้น
จะเปนเอกราช อยูภายใตความพิทักษ มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัดอํานาจอธิปไตยอื่นใด
ก็ตาม”
หรือตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง (พลเมือง) และสิทธิทางการเมือง ในสวนที่ ๒
ขอ ๒ ที่บัญญัติวา “รัฐภาคีแหงกติกานี้จะตองเคารพและใหความเชื่อมั่นแกประชาชนของตนไมวาทีอ่ ยู
ภายใตอาณาจักรหรืออยูภายใตอํานาจแหงรัฐ ในสิทธิทั้งปวงที่ไดรับรองไวใ นกติกานี้โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติอยางใด ๆ ไมวาเกี่ยวกับเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือความคิ ดเห็น อื่น ถิ่น กําเนิดเดิม ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะกําเนิดหรือสถานะอื่ น ใดก็ตาม”
อันเปนบทบัญญัติที่รัฐหรือประเทศตองใหหลักประกันดังกลาว และไมมีขอยกเวนที่จะหลีกเลี่ยงใหรัฐ
หรือการใชอํานาจรัฐไปในทางเลือกปฏิบัติได
บทบัญญัติมาตรา ๓๐ จึงเปนบทบัญญัติใหม ไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับใดมากอน ไดบัญญัติขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามปฏิญญาสากล วาดวยสิทธิมนุษยชน
และกติ ก าระหว า งประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ ท างแพ ง (พลเมื อ ง) และสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ค.ศ. 1966
(INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS) โดยประเทศไทยไดเขาเปน
ภาคีส มาชิ ก ซึ่ งมี ผ ลตามกฎหมายเมื่ อ วัน ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ ดั ง นั้น ประเทศไทยจึ งต อ ง
ดําเนินการเพื่ออนุวัตรการใหเปนไปตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง (พลเมือง) และสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ. 1966 ทั้งกระบวนการทางดานนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ที่จะทําใหบทบัญญัติตาง ๆ
ของกติกาไดถูกนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเจตนารมณของกติกาใหมากที่สุดเทาที่
จะทําได
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ความหมายของ “การเลือกปฏิบัติ” ดังกลาวกับความเสมอกัน ในกฎหมายและการไดรั บ
ความคุ มครองตามกฎหมายเท าเทียมกัน ก็คือ การออกกฎหมายก็ ดี ใช อํา นาจรัฐ ก็ดี หากจํา แนก
การปฏิบัติ คือความแตกตางเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือความคิดอื่นแลวถือไดวาบุคคลยอมไมเสมอกันและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
อยางไมเทาเทียมกัน อันเปนหลักการในการพิเคราะหวากฎหมายหรือการปฏิบัติตอประชาชนของรัฐ
หรือในรัฐนั้นเปนการเลือกปฏิบัติหรือทําใหเกิดความไมเสมอกันและไดรับความคุมครองไมเทาเทียมกัน
หรือไม ซึ่งเปนหลักหนึ่งของหลักนิติธรรม (THE RULE OF LAW) ในคําปรารภหรืออารัมภบทของ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ระบุไว อันมีความหมายตอมาวา แมรฐั ธรรมนูญเอง
ก็ไมอาจมีบทบัญญัติใดที่ถือวาเปนการเลือกปฏิบัติที่มีผลตอมาวาทําใหเกิดความไมเสมอกันและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายไมเทาเทียมกันและผลสุดทายก็คือผิดหลักนิติธรรม รัฐหรือการปกครอง
เชนนั้นยอมไมใชอารยชนหรืออารยประเทศ แตยอนกลับไปสูความเปนอนารยประเทศหรือปกครอง
ดวยความปาเถื่อนหรืออนาธิปไตย
หลักการไมเลือกปฏิบัติเปนหลักการอยางหนึ่งทําใหบุคคลเสมอกันตามกฎหมายและไดรับ
ความคุม ครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน พอยกตัวอยางได เชน หลักการพิจารณาชี้ขาดปญหาหรือ
ขอพิพาทโดยเปดเผยเปนธรรมจากศาลที่เปนอิสระและเปนกลางที่เปนหลักการอยางหนึ่งที่จะทําใหบุคคล
เสมอกัน และไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากศาลหรือจากกฎหมายอยางเปนรูปธรรมหรือเปนจริง
หลักการแรกเปนหลักการตามกฎหมายหรือนามธรรม หลักการหลังเปนหลักการที่จะทําใหหลักการแรก
มีสภาพบังคับหรือเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงเปนหลักการที่ตองมีอยูควบคูกันเสมอของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
ดังนั้น หลัก การในมาตรา ๓๐ ดังกลาวขางตน จึง เปน หลักการสากลที่ใ หความคุม ครอง
และรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในรัฐ โดยไมใหมีการเลือกปฏิบัติไมวากรณีใด
สวนพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเหตุผลในการประกาศใชวา
เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง
ทําใหลูกหนี้ของสถาบันการเงินไมสามารถชําระสินเชื่อที่ตนมีกับสถาบันการเงินได และสินเชื่อเหลานี้
ไดกลายเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดแกสถาบันการเงินเปนจํานวนมาก หากปลอยเวลาใหเนิ่นชาตอไป
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ฐานะของสถาบันการเงินที่เกี่ยวของจะเกิดปญหาอยางรุนแรงและกระทบตอการฟนฟูเศรษฐกิจตอไปได
เปนการสมควรที่จะเรงแกปญหาเพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการจัดตั้งบรรษัท
บริหารสินทรัพยแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปนหนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่แกไขปญหาการคางชําระหนี้
ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนใหเปนไปอยางรวดเร็ว ดวยการรับโอนสินทรัพยที่จัดเปน
สินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยเพื่อนํามาบริหารจัดการตามวิธีการ
ที่กําหนดไว ทั้งนี้ จะตองพยายามใหลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยูในฐานะที่สามารถชําระหนี้ที่คางชําระได
และใหลูกหนี้นั้นสามารถดําเนินกิจการของตนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหสินเชื่อที่ไมกอ
ใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือเหลือนอยที่สุด ในขณะเดียวกันไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงิน
จนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดอันจะเปนการสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจและระบบสถาบัน
การเงินโดยรวม....
เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ประกอบเหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดดังกลาวแลว เห็นวา บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยมีวัตถุประสงคหลักในการวางมาตรการเพื่อบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ปรับโครงสราง
กิจการและปรับโครงสรางหนี้ของสินทรัพยดอยคุณภาพที่เปนสิทธิเรียกรองหรือหนี้สินของลูกหนี้ของ
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐเพื่อแกไขปญหาวิกฤตการณเศรษฐกิจภาคการเงินของรัฐ
กฎหมายจึงบัญญัติบังคับใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐตองโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท. แตกฎหมายมิไดบังคับใหสถาบันการเงินหรือ
บริษทั บริหารสินทรัพยของเอกชนตองโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ บสท. เพราะจะเปนการกระทบ
ตอสิทธิในทรัพยสินของเอกชน แตใหโอนสินทรัพยดอยคุณภาพดวยความยินยอมหรือความสมัครใจ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๓๑ อนุมาตรา ๑ ถึงอนุมาตรา ๔ เพื่อใหรัฐมีตนทุนในการดําเนินการ
ใหนอยที่สุดโดยกอ ใหเกิดประโยชนมากที่สุด และเพื่อมิใ ห บสท. ตองเสี่ยงจากการขาดทุน มาก
จนเกินไป ซึ่งจะกระทบถึงเงิน ภาษีอากรของประชาชนและอาจเกิดความเสียหายตอรัฐ นอกจากนี้
เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเอกชนก็มีพระราชกําหนดบริษัทบริหาร
สินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเอกชนใหกับบริษัท
บริหารสินทรัพย เพื่อดําเนินการบริหารสินทรัพยตามกฎหมายฉบับดังกลาวอยูแลว จึงเห็นวา พระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
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ที่ใชบังคับเปนการเฉพาะ ซึ่งหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของสวนรวมหรือเพื่อ
รักษาไวซึ่งประโยชนมหาชน และมิใชบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนบทบังคับ แตเปนบทบัญญัติที่อาศัย
หลักความยิน ยอมหรือความสมัครใจซึ่งเปน หลักเกณฑที่มีผลใชบังคับกับสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีลักษณะที่เหมือนกัน ดังนั้น พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ จึงเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล
หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมแตอยางใด
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๑ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ
นายจิระ บุญพจนสุนทร นายปรีช า เฉลิมวณิชย นายผัน จันทรปาน นายมงคล สระฏัน นายสุจิต
บุญบงการ นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายสุวิทย ธีรพงษ นางเสาวนีย
อัศ วโรจน และนายอุระ หวังออมกลาง วินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน คือ นายมานิต วิทยาเต็ม วินิจฉัยวา พระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไมเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาล
จะใชบังคับแกคดี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง จึงใหยกคํารอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ในคดีแพงหมายเลขดําที่
๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ (กรณี
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐)
สรุปขอเท็จจริง
๑. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ โดยนายธนาคม จิวจิน ดา หรือนายสมชาย ศิริระพร
หรือนางกชมนพร บําเพ็ญนรกิจ ผูรับมอบอํานาจชวง เปนโจทกฟอง นายสหัส ตรีทิพยบุตร ที่ ๑
และนางธนนุช ตรีทิพยบุตร ที่ ๒ เปนจําเลยตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
ในฐานผิดสัญญากูเงิน ค้ําประกัน บังคับจํานอง โอนสิทธิเรียกรอง จํานวนทุนทรัพย ๖,๓๐๙,๗๔๓.๙๖ บาท
สรุปไดวา
๑.๑ โจทก เ ป น นิ ติ บุ ค คลประเภทกองทุ น รวมตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เปนผูจัดการ
กองทุนรวมรับผิดชอบการดําเนินงานของโจทก
๑.๒ จําเลยเปนลูกคาและเปนลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ประเภทเงินกู
โดยเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ จําเลยไดตกลงทําสัญญากูเงินกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๗ ตอป หากมีประกาศใหเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้น จําเลยยินยอมใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ใหสูงขึ้น ไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวใหจําเลยทราบกอน และจําเลยตกลงชําระเงินตน พรอมดวย
ดอกเบี้ยใหกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปนงวด ๆ จํานวน ๖๐ งวด
๑.๓ จําเลยที่ ๒ ไดตกลงทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ที่จําเลยที่ ๑ มีตอบริษัท
เงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม และจําเลยที่ ๒ ไดจดทะเบียนจํานองที่ดิน
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พรอมสิ่งปลูกสรางไวตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เพื่อเปนประกันหนี้ที่จําเลยมีอยูในขณะจํานอง
และหรือที่จะมีในภายหนา ในวงเงินจํานอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ ภายหลังจากจําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญากูเงิน และไดรับเงิน กูไปจากบริษัทเงิน ทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด ครบถวนแลว จําเลยมิไดชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ยตามที่กําหนดไวในสัญญา
ใหแกบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งใหบริษัท
เงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการถาวรในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐
โดยอยูภายใตการกํากับดูแลและชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
และโจทกเปนผูซื้อและรับโอนสิทธิเรียกรองในสินทรัพยสินเชื่อพาณิชย และสินเชื่ออื่นบางสวนจาก
บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูขายซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัท
เงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ดวย โจทกจึงเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัท
เงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยชอบดวยกฎหมาย โจทกไดติดตามทวงถามใหจําเลยทั้งสองชําระหนี้
ใหแกโจทกหลายครั้งแลว แตจําเลยทั้งสองก็ยังคงเพิกเฉย โจทกจึงตองฟองจําเลยทั้งสองตอศาล
๒. จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ ยื่นคําใหการปฏิเสธคําฟองของโจทกและตอสูวา เนื่องจาก
ในชว งระยะเวลาที่ ผา นมา ประเทศไทยประสบป ญหาวิ กฤตทางเศรษฐกิ จอยา งร ายแรง อั น เป น
พฤติการณทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙
เปน เหตุใ หจําเลยไมไดตกเปน ผูผิด นัดและหลุดพน จากการชํา ระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรั บ
การคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๓. จําเลยทั้งสองยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใต โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสิน ทรัพย
ดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองของสถาบัน การเงิน หรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยที่รัฐ หรือกองทุน
เพื่อการฟ น ฟูแ ละพัฒ นาระบบสถาบั น การเงิน ธนาคารแห งประเทศไทย ถือ หุน เกิน รอ ยละ ๕๐
ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนดฯ มาตรา ๓๐
สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไมไดถือหุนอยูดวย จะโอนเขา บสท.
ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนดฯ มาตรา ๓๑ แมกระทั่งหนี้ดอยคุณภาพที่อยูใ นกลุม ๕๖
ไฟแนนท ที่ถูกปดกิจการ รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด
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ก็อยูในบังคับของมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนด ฯ ตลอดไป หนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้ก็มีสถานภาพ
เชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ ในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน
ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ฯ มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. เปนการ
เลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔
มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปน บทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้น พื้น ฐาน
และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ออกหรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิสวนบุคคลตามกฎหมาย และขัดตอ
สิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑
ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม และเปนหลักสากล
ที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับ ใชได จึงขอใหศ าล
สงคําโตแยงใหศ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๔. ศาลแพงกรุงเทพใตพิเคราะหคํารองและคําใหการของจําเลยแลวเห็นวา ตามคํารองของจําเลย
ซึ่งขอใหศ าลสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น เปน ไปตามเงื่อ นไขและหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด จากการตรวจสอบพบวาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ซึ่งจําเลยอางวาขัดแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ นั้น ไมเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
มากอน จึงใหมีหนังสือถึงสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการสงคํารองพรอมคําฟองและคําใหการ
ของจําเลยในคดีนี้ เพื่อดําเนินการสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอไป
๕. สํานักงานศาลยุติธรรมสงคํารองที่เปนความเห็นของจําเลยทั้งสองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา คํารองดังกลาวมีประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ หรือไม
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ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑ “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได”
มาตรา ๒ “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
มาตรา ๓ “อํานาจอธิปไตยเป น ของปวงชนชาวไทย พระมหากษัต ริยผูทรงเปน ประมุ ข
ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๔ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง”
มาตรา ๖ “รัฐ ธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ
หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรง ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๒๘ “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแ หง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาทีจ่ าํ เปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
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มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิ และ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุม ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศ าลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับ แกคดีใ ด ถาศาลเห็นเอง
หรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๐ “ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนฟนฟู หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท.
ภายในเวลาที่ บสท. กําหนด
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สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ไดแกสินทรัพยดังตอไปนี้
(๑) สินทรัพยจัดชั้นสูญ
(๒) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ
(๓) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย
(๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) และ (๒) คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะกําหนดใหโอนมาแตเฉพาะสินทรัพยที่มีเจาหนี้เกินหนึ่งรายก็ได แตสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยซึ่งเปนเจาหนี้หรือผูรับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน แลวแตกรณี ตองรายงานการดําเนินการ
เกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่เหลือให บสท. ทราบตามเวลาที่ บสท. กําหนด และ บสท. จะสั่งให
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยดังกลาวโอนสินทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางรายใหแก บสท.
เมื่อใดก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ตามวรรคหนึ่งโอนสินทรัพยตาม (๓) และ (๔) เฉพาะบางสวน และโอนสิน ทรัพยจัดชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษเฉพาะรายใหแก บสท. ก็ได
สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) ที่โอนมา หากเปนสินทรัพยจัดชั้นสูญที่ตัดออกจากบัญชีแลว
หรือที่ไมมีทรัพยสินเปนหลักประกัน ใหถือวาไมมีมูลคา และให บสท. ตรวจสอบการดําเนินการของ
สถาบันการเงินที่โอนสินทรัพยเชนวานั้นวา ไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
ของสถาบันการเงินนั้นหรือของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม เพื่อรายงานใหธนาคารแหงประเทศไทย
ดําเนินคดีตอผูรับผิดชอบตอไป
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงสินทรัพยที่มีการฟองคดีอยูในศาล
โดยศาลยังไมไดมีคําพิพากษาดวย โดยใหศ าลสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เวน แต บสท.
จะยื่นคํารองขอเปนอยางอื่น แตไมรวมถึงสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราว
หรือเด็ดขาดหรือใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลลมละลายสั่งฟนฟูกิจการแตยังไมไดใหความเห็นชอบ
แผนฟนฟูกิจการนั้น ถาลูกหนี้และผูทําแผนฟนฟูกิจการรวมกันรองขอโดยมีเหตุอันสมควรศาลจะสั่ง
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ใหดําเนิน การฟนฟูกิจการตอไปโดยไมสั่งจําหนายคดีจากสารบบความก็ได แตตองยื่นคํารองขอเสีย
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
คดีที่ศาลสั่งจําหนายออกจากสารบบความตามวรรคหก ถาอายุความฟองรองยังเหลืออยูไมถึงหาป
นับแตวันจําหนายคดี ใหขยายอายุความออกไปเปนหาปนับแตวันที่ศาลสั่งจําหนายคดี”
มาตรา ๓๑ “บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มที รัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวย หรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสิ น ทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุ กสถาบัน การเงิน และบริษัทบริหาร
สินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาล
มีคํา สั่งใหค วามเห็ น ชอบแผนฟ น ฟูกิ จการของลูกหนี้ต ามกฎหมายวาด วยลม ละลายแลว กอนวัน ที่
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
ในการรับโอนสิน ทรัพ ยดอยคุ ณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกํา หนดให รับโอน
เฉพาะสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสิน ทรัพยดอยคุณภาพ
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๑) หรือ (๒) ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได”
ประเด็นที่ตองวินิจฉัย
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือ แยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ หรือไม
ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
พิเคราะหแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
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ความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหง
ความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมจะกระทํามิได
คณะรัฐมนตรีไดอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได ตราพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้นเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๓๘ ก วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับตั้งแตวัน ที่ ๙ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๔ และเสนอขอใหรัฐ สภาพิจารณาอนุมัติพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ งในคราวประชุม สภาผูแ ทนราษฎร ชุดที่ ๒๑ ป ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมั ยวิสามัญ )
วันอังคารที่ ๒๖ มิถุน ายน ๒๕๔๔ ที่ประชุม ไดลงมติอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาวและในคราว
ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) วันศุกรที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ที่ประชุมไดลงมติอนุมัติ
พระราชกําหนดดังกลาว และนายกรัฐมนตรีไดลงประกาศการอนุมัติพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๕๑ ก วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดดําเนินการตามกระบวนการตราพระราชกําหนดครบถวน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ จึงมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ เปนการกําหนดให
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย หนวยงานของรัฐ หรือรัฐ วิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่ง
หรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพย
ดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท. ภายในวันที่ บสท. กําหนด และ
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนดังกลาว ไดแก (๑) สินทรัพยจัดชั้นสูญ (๒) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย
จะสูญ (๓) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย และ (๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ฯลฯ
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ เปนบทบัญญัติ
ที่ใหอํานาจ บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นนอกจากที่กําหนดไว
ในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
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(๑) เป น สิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) สิ น ทรั พ ย จั ด ชั้ น สู ญ
(๒) สิน ทรัพย จัดชั้ น สงสั ยจะสูญ (๓) สิน ทรัพ ยจัดชั้ น สงสัย หรือ (๔) สิน ทรั พยจั ดชั้น ต่ํ ากว า
มาตรฐาน ที่มีอยู ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสิ น ทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุ กสถาบัน การเงิน และบริษัทบริหาร
สินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาล
มีคํา สั่งใหค วามเห็ น ชอบแผนฟ น ฟูกิ จการของลูกหนี้ต ามกฎหมายวาด วยลม ละลายแลว กอนวัน ที่
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
รัฐ ไดต ราพระราชกํ าหนดบรรษัท บริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยอาศัย อํานาจ
ตามมาตรา ๒๑๘ แหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีเหตุผลวา เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทย
ไดประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหลูกหนี้ของสถาบันการเงินไมสามารถชําระสินเชื่อ
ที่ตนมีกับสถาบันการเงินได และสินเชื่อเหลานี้ไดกลายเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดแกสถาบันการเงิน
เปนจํานวนมาก หากปลอยเวลาใหเนิ่นชาตอไป ฐานะของสถาบัน การเงินที่เกี่ยวของจะเกิดปญหา
อยางรุนแรงและกระทบตอการฟน ฟูเ ศรษฐกิจตอไปได เปน การสมควรที่จะเรงแกปญหาเพื่อรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปน
หนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่แกปญหาการคางชําระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน
ใหเปนไปอยางรวดเร็ว ดวยการรับโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงิน
และบริษัทบริหารสิน ทรัพย เพื่อนํามาบริหารจัดการตามวิธีการที่กําหนดไว ทั้งนี้ จะตองพยายาม
ใหลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยูในฐานะที่สามารถชําระหนี้ที่คางชําระได และใหลูกหนี้นั้นสามารถดําเนินกิจการ
ของตนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือเหลือนอยที่สุด
ในขณะเดียวกัน ไมกอ ใหเกิดความเสียหายแกสถาบัน การเงิน จนไมสามารถดําเนิน กิจการตอไปได
อันจะเปนการสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม ซึ่งหากการจัดตั้งบรรษัท
บริหารสินทรัพยแหงชาติลาชา ความเสียหายทางเศรษฐกิจจะเพิ่ม มากขึ้น จนกระทบตอความมั่น คง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ในทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลีย่ งได
ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้
สิน ทรัพยดอยคุณภาพเปน สิทธิเรียกรองหรือหนี้สิน ที่ลูกหนี้ของสถาบัน การเงิน คางชําระ
จนมีผลกระทบกระเทือนตอการดําเนิน กิจการของสถาบัน การเงิน นั้น เปนอุปสรรคตอการเพิ่ม ทุน
ของสถาบันการเงินและกระทบกระเทือนตอความสามารถในการใหสินเชื่อในภาคเศรษฐกิจ การที่รัฐ
ตราพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ตั้ง บสท. เพื่อแกไขปญหาการคางชําระหนี้
ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน ดวยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงิน
โดย บสท. จะดําเนินการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน ปรับโครงสรางหนี้ เพื่อให
สถาบัน การเงิ น สามารถดําเนิน กิจการตอไปได และทํ าใหสิน เชื่อที่ไ มกอ ใหเกิดรายไดหมดสิ้น ลง
สินทรัพยดอยคุณภาพมี ๒ ประเภท ไดแก
(๑) สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ เปนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่กองทุนฟนฟู หรือหนวยงานของรัฐ เปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของ
ทุนจดทะเบียน ซึ่งพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ กําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสินทรัพยของรัฐโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ใหแก บสท.
(๒) สินทรัพยดอยคุณภาพ ตามมาตรา ๓๑ เปนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นนอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ซึ่งพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สิน ทรัพ ยไทย ฯ กํา หนดให สถาบัน การเงิ น หรือบริษัทบริ หารสิน ทรัพยข องเอกชนโอนสิน ทรัพ ย
ดอ ยคุณ ภาพให บสท. โดยมี ห ลัก เกณฑ ต ามที่ บั ญญั ติ ไ วใ นมาตรา ๓๑ การที่ จ ะโอนสิ น ทรั พ ย
ดอยคุณภาพของเอกชนมาเปนของรัฐ สมควรที่จะตองใหเอกชนใหความยินยอมดวย รัฐไมสามารถบังคับ
ใหส ถาบัน การเงิ น หรือ บริษั ทบริห ารสิ น ทรัพ ยข องเอกชนโอนสิน ทรั พย ใ หแ ก บสท. ทุก รายได
เพราะจะเปนการกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของเอกชน ซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมาย พระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงกําหนดใหเอกชนโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท.
ดวยความสมัครใจโดยไดกําหนดเงื่อนไขในการรับโอนไวในมาตรา ๓๑ อนุมาตรา ๑ ถึง ๔
เหตุผลที่กําหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๑ อนุมาตรา ๑ ถึง ๔ เพื่อใหรัฐมีตนทุนในการดําเนินการ
ใหนอยที่สุด โดยกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด
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เมื่อพิจารณาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ เห็นวา
บสท. มีวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ปรับโครงสรางหนี้ และปรับโครงสรางกิจการ
ของสิน ทรัพยดอยคุณภาพที่เปนสิทธิเรียกรองหรือหนี้สินของลูกหนี้ของสถาบันการเงิน หรือบริษัท
บริหารสินทรัพยของรัฐ กฎหมายจึงบังคับใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐตองโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท. แตกฎหมายมิไดบังคับ
ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนตองโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ บสท.
เพราะจะเปนการกระทบสิทธิของเอกชน แตอาศัยหลักของความยินยอมหรือความสมัครใจ และกําหนด
หลักเกณฑใ นการโอนตองเปนไปตามมาตรา ๓๑ เพื่อใหรัฐมีตน ทุนในการดําเนินการใหนอยที่สุด
โดยกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด และเพื่อมิให บสท. ตองรับภาระจากการขาดทุน ซึ่งอาจเกิดความเสียหาย
ตอรัฐ นอกจากนี้ สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเอกชนก็มีพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย
พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเอกชนใหกับบริษัทบริหารสินทรัพย
เพื่อดําเนินการบริหารสินทรัพยอยูแลว จึงเห็นวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไดกําหนดหลักเกณฑที่ใชบังคับเปนการทั่วไป ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชน
ของสวนรวม ประกอบกับเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับกับสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยของเอกชนโดยเสมอภาคกัน และเปนบทบัญญัติที่อาศัยความยินยอมหรือความสมัครใจและ
เปนหลักในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของภาคเอกชน
ดังนั้น พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ จึงเปนบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ใหความคุมครองบุคคลอยางเทาเทียมกัน ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมแตอยางใด
ดวยเหตุผลขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แตประการใด
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
สํานักงานศาลยุติธรรมมีหนังสือลงวัน ที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ สงคําโตแ ยงของนายสหัส
ตรีทิพยบุตร จําเลยที่ ๑ กับพวก ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ของศาลแพงกรุงเทพใต
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ในประเด็นวา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
โดยมีขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดดังนี้
๑. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ เปนโจทกฟอง นายสหัส ตรีทิพยบุตร และนางธนนุช
ตรีทิพยบุตร จําเลยทั้งสอง ตอศาลแพงกรุงเทพใต ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ เรื่อง
ผิดสัญญากูเงิน ค้ําประกัน บังคับจํานอง โอนสิทธิเรียกรอง จํานวนทุนทรัพย ๖,๓๐๙,๗๔๓.๙๖ บาท
ฟองบรรยายวา โจทกเปนนิติบุคคลประเภทกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เปนผูจัดการกองทุนรวมรับผิดชอบ
การดําเนินงานของโจทก จําเลยที่ ๑ เปนลูกคาและเปนลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
ประเภทเงินกู เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ จําเลยที่ ๑ ไดตกลงทําสัญญากูเงินกับบริษัทเงินทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๗ ตอป
หากมีประกาศใหเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้น จําเลยยินยอมใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวใหจําเลยทราบกอน และจําเลยตกลง
ชําระเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ยใหกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปนงวด ๆ จํานวน ๖๐ งวด
ผอนชําระทุกวันที่ ๑๓ ของเดือน เริ่มชําระงวดแรกวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๖ จําเลยที่ ๒ ไดตกลง
ทําสัญญาค้ําประกัน ชําระหนี้ที่จําเลยที่ ๑ มีตอบริษัทเงิน ทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยยอมรับผิ ด
อยางลูกหนี้รวม และจําเลยที่ ๒ ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไวตอบริษัทเงิน ทุน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ธีรชัยทรัสต จํากัด เพื่อเปนประกันหนี้ที่จําเลยมีอยูในขณะจํานองและ/หรือที่จะมีในภายหนา ในวงเงิน
จํานอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ภายหลัง จากจํ าเลยที่ ๑ ไดทํ าสั ญ ญากูเ งิน ไปจากบริ ษัท เงิ น ทุ น ธี ร ชัย ทรั สต จํา กั ด
ครบถวนแลว จําเลยที่ ๑ มิไดชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ยตามที่กําหนดไวในสัญญาใหแกบริษัทเงินทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการถาวรในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ โดยอยูภายใตการกํากับดูแล
และชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และโจทกเปนผูซ อื้ และรับโอนสิทธิ
เรียกรองในสินทรัพยสินเชื่อพาณิชย และสินเชื่ออื่นบางสวนจากบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ผูขายซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ดวย โจทกเปน
ผูรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยชอบดวยกฎหมาย
โจทกไดติดตามทวงถามใหจําเลยทั้งสองชําระหนี้ใหแกโจทกหลายครั้งแลว แตจําเลยทั้งสองก็ยังเพิกเฉย
๓. จําเลยทั้งสองยื่นคําใหการปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง อันเปนพฤติการณอันใดอันหนึ่ง ทําให
ไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ เปนเหตุให
จําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัดและหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรับรองและคุมครองสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากนั้นจําเลยโตแยงวา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
๔. จําเลยทั้งสองยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใตโตแ ยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ
หรือสิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่รัฐ หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบัน การเงิ น ธนาคารแห งประเทศไทย ถื อหุ น เกิ น ร อยละ ๕๐ ของหุน ทั้ง หมด
ตองโอนเขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนดฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพย
ดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไมไดถือหุนอยูดวย จะโอนเขา บสท. ไดตองมี
คุณสมบัติตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๑ แมกระทั่งหนี้ดอยคุณภาพที่อยูในกลุม ๕๖ ไฟแนนท
ที่ถูกปดกิจการ รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด คืออยูในบังคับ
ของมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดฯ ตลอดไป แตหนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้ก็มีสถานภาพเชนเดียวกับ
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หนี้ดอยคุณภาพที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ ในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน ตามพระราช
กําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ฯ มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗
ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิ
สวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกัน ในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพ
ในคดีนี้และหนี้อื่น ๆ ทั้งประเทศตองโอนเขา บสท. ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖
ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม และเปนหลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคลตองดวย
บทบัญญัตริ ัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับใชได จึงขอใหศาลสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๕. ศาลแพ ง กรุ ง เทพใต พิ จ ารณาแล ว มี คํ า สั่ ง ให ส ง คํ า โต แ ย ง ของจํ า เลยทั้ ง สองให ศ าล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
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(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู ณ
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลค าของสิน ทรัพ ยด อยคุณ ภาพตามบั ญชี ของทุก สถาบั น การเงิน และบริ ษัท บริ หาร
สินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาล
มีคํา สั่งใหค วามเห็ น ชอบแผนฟ น ฟูกิ จการของลูกหนี้ต ามกฎหมายวาด วยลม ละลายแลว กอนวัน ที่
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ
(๒) ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได
ไดพิเคราะหแลว มีประเด็นในเบื้องตนวา ผูรองมีสิทธิใหศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงมาให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวา
บทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
เห็นวา กรณีตามคํารองเปนเรื่องที่ศาลแพงกรุงเทพใตสงความเห็นของคูความ ซึ่งโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย เปนกรณีที่ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ ผูรองมีสิทธิใหศาลแพงกรุงเทพใต
สงคําโตแยงไดและศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้
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สวนประเด็นตามคํารองวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม เห็น วา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปน บทบัญญัติ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ
แตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมจะกระทํามิได สวนพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีไดตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘
วรรคหนึ่งและวรรคสอง เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และเปนกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทยไดประสบปญหา
วิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหลูกหนี้ของสถาบันการเงินไมสามารถชําระสินเชื่อที่ตนมีกับสถาบัน
การเงินได และสินเชื่อเหลานี้ไดกลายเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดแกสถาบันการเงินเปนจํานวนมาก
หากปลอยเวลาใหเนิ่นชาตอไป ฐานะของสถาบันการเงินที่เกี่ยวของจะเกิดปญหาอยางรุนแรงและกระทบ
ตอการฟนฟูเศรษฐกิจตอไปได เปนการสมควรที่จะเรงแกปญหาเพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศดวยการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปนหนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่
แกไขปญหาการคางชําระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนใหเปนไปอยางรวดเร็ว
ดวยการรับโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
เพื่อนํามาบริหารจัดการตามวิธีการที่กําหนดไว ทั้งนี้ จะตองพยายามใหลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยูในฐานะ
ที่สามารถชําระหนี้ที่คางชําระได และใหลูกหนี้สามารถดําเนินกิจการของตนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้น ลงหรือเหลือนอยที่สุด ในขณะเดียวกันไมกอใหเกิด
ความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได อันจะเปนการสรางเสถียรภาพ
ใหแกเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม ซึ่งหากการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติ
ลาชา ความเสียหายทางเศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้นจนกระทบตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
อยางรุนแรงการที่ภาครัฐไดตราพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อตั้ง
บสท. ขึ้นมาทําหนาที่แกไขปญหาการคางชําระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน
ใหเปนไปอยางรวดเร็ว ดวยการรับโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงิน
รวมตลอดทั้งสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันการชําระหนี้สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพนั้น
โดย บสท. จะดําเนินการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
ปรับโครงสรางหนี้ และปรับโครงสรางกิจการ เพื่อใหลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยูในฐานะที่สามารถชําระหนี้
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ที่คางชําระได และใหลูกหนี้นั้นสามารถดําเนินกิจการของตนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําให
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือเหลือนอยที่สุด ในขณะเดียวกันไมกอใหเกิดความเสียหาย
แกสถาบันการเงินจนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได การโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ
จากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยใหแก บสท. แบงเปน ๒ ประเภท คือ สินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยของรัฐ ตามมาตรา ๓๐ และสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน ตามมาตรา ๓๑ สินทรัพยดอยคุณภาพ
ตามมาตรา ๓๑ เปนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นนอกจาก
ที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ หรืออาจเรียกอีกนัยหนึ่งวาสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน
ซึ่งกฎหมายกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพย
ดอยคุณภาพให บสท. โดยกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๑ เพราะการที่จะโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพซึ่งเปนทรัพยสินของเอกชนมาเปนของรัฐนั้น เปนการกระทบถึงสิทธิของเอกชน
สมควรที่จะตองใหเอกชนใหความยินยอมหรือตกลงดวย รัฐไมสามารถกําหนดใหสถาบันการเงินหรือ
บริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนโอนสินทรัพยใหแก บสท. ทุกรายหรือทั้งหมดได แตหากเอกชนรายใด
สมัครใจโอนใหแก บสท. ใหแจงความจํานงในการโอนดังกลาว ดังนั้น สําหรับในเรื่องการแกไขปญหา
สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน ควรกระทําเฉพาะกรณี
ที่จําเปนและเหมาะสมเทานั้น จึงกําหนดเงื่อนไขลักษณะทรัพยสินตามมาตรา ๓๑ คือ
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลค าของสิน ทรัพ ยด อยคุณ ภาพตามบั ญชี ของทุก สถาบั น การเงิน และบริ ษัท บริ หาร
สินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สิน ทรั พ ย ด อ ยคุ ณภาพนั้ น ยั ง มิ ไ ด มีค วามตกลงเปน หนั ง สื อ ปรั บ โครงสร า งหนี้ ใ หม
ภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้
ถูกศาลมีคําสั่งใหความเห็นชอบแผนฟน ฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลม ละลายแลวกอน
วันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
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เมื่อพิจารณาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ แลวเห็นไดวา
บสท. มีวัตถุประสงคหลักในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ปรับโครงสรางหนี้ และปรับโครงสราง
กิจการของสินทรัพยดอยคุณภาพที่เปนสิทธิเรียกรองหรือหนี้สินของลูกหนี้ของสถาบัน การเงิน หรือ
บริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ กฎหมายจึงบัญญัติบังคับใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ของรัฐตองโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท. แตกฎหมาย
มิไดบังคับใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนตองโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ
บสท. เพราะจะเปนการกระทบสิทธิของเอกชน แตอาศัยหลักของความยินยอมหรือความสมัครใจ และ
กําหนดหลักเกณฑในการโอนตองเปนไปตามมาตรา ๓๑ อนุมาตรา ๑ ถึงอนุมาตรา ๔ เพื่อใหรัฐมีตนทุน
ในการดําเนินการใหนอยที่สุดโดยกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด และเพื่อมิให บสท. ตองแบกรับภาระเสีย่ ง
จากการขาดทุนมากจนเกินไป ซึ่งจะกระทบถึงเงินภาษีอากรของประชาชนและอาจเกิดความเสียหายตอรัฐ
นอกจากนี้ สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเอกชนมีกฎหมายฉบับตาง ๆ เชน พระราชกําหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเอกชน
ใหกับบริษัทบริหารสินทรัพย เพื่อดําเนินการบริหารสินทรัพยตามกฎหมายฉบับดังกลาวอยูแลว จึงเห็นวา
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป ซึ่งหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของสวนรวมหรือเพื่อรักษาไว
ซึ่งประโยชนมหาชน และมิใชบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนบทบังคับ แตเปนบทบัญญัติที่อาศัยหลัก
ความยินยอมหรือความสมัครใจและเปนหลักเกณฑที่มีผลใชบังคับกับสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน
การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยท่มี ีขอเท็จจริงเดียวกันในลักษณะที่เหมือนกัน ดังนั้น พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ จึงเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิ
ของบุคคลอยางเทาเทียมกัน ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องสถานะของบุคคล หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมแตอยางใด ดังนั้น พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
อาศัยเหตุ ผลดังกลา วขางตน จึงวินิจฉั ยวา พระราชกําหนดบรรษัท บริหารสิน ทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพง กรุ ง เทพใต สง คํา โต แย งของจํา เลย (นายสหัส ตรี ทิพ ยบุ ต ร กับ พวก) ในคดี แพ ง
หมายเลขดํ า ที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ขอใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจ ารณาวินิ จ ฉัย ตามรั ฐธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐)
๑. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ โดยนายธนาคม จิวจิน ดา หรือนายสมชาย ศิริระพร
หรือนางกชมนพร บําเพ็ญนรกิจ ผูรับมอบอํานาจชวง เปนโจทกฟอง นายสหัส ตรีทิพยบุตร ที่ ๑
และนางธนนุช ตรีทิพยบุตร ที่ ๒ เปนจําเลยตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
ในฐานผิดสัญญากูเงิน ค้ําประกัน บังคับจํานอง โอนสิทธิเรียกรอง จํานวนทุนทรัพย ๖,๓๐๙,๗๔๓.๙๖ บาท
สรุปไดวา
๑.๑ โจทกเปนนิติบุคคลประเภทกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เปนผูจัดการกองทุนรวมรับผิดชอบ
การดําเนินงานของโจทก
๑.๒ จําเลยเปนลูกคาและเปนลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ประเภทเงินกู
โดยเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ จําเลยไดตกลงทําสัญญากูเงินกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๗ ตอป หากมีประกาศใหเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้น จําเลยยินยอมใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ใหสูงขึ้นไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวใหจําเลยทราบกอน และจําเลยตกลงชําระเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ย
ใหกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปนงวด ๆ จํานวน ๖๐ งวด ผอนชําระทุกวันที่ ๑๓ ของเดือน
เริ่มชําระงวดแรกวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๖
๑.๓ จําเลยที่ ๒ ไดตกลงทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ที่จําเลยที่ ๑ มีตอบริษัทเงินทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม และจําเลยที่ ๒ ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอม
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สิ่งปลูกสรางไวตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เพื่อเปนประกันหนี้ที่จําเลยมีอยูในขณะจํานองและ
หรือที่จะมีในภายหนา ในวงเงินจํานอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ ภายหลัง จากจําเลยที่ ๑ ไดทํ าสัญญากูเงิน และไดรับเงิน กูไปจากบริษั ทเงิน ทุ น
ธีรชัยทรัสต จํากัด ครบถวนแลว จําเลยมิไดชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ยตามที่กําหนดไวในสัญญา
ใหแกบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งใหบริษัท
เงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการถาวรในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐
โดยอยูภายใตการกํากับดูแลและชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
และโจทกเปนผูซื้อและรับโอนสิทธิเรียกรองในสินทรัพยสินเชื่อพาณิชย และสินเชื่ออื่นบางสวนจาก
บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูขายซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัท
เงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ดวย โจทกจึงเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัท
เงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยชอบดวยกฎหมาย โจทกไดติดตามทวงถามใหจําเลยทั้งสองชําระหนี้
ใหแกโจทกหลายครั้งแลว แตจําเลยทั้งสองก็ยังคงเพิกเฉย โจทกจึงตองฟองจําเลยทั้งสองตอศาล
๒. จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ ยื่นคําใหการปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง อันเปน พฤติการณ
อัน ใดอัน หนึ่ง ทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๒๐๕ และ
มาตรา ๒๑๙ เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัดและหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรม
ที่จะไดรับการรับรองและคุม ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
๓. ตอมาจําเลยทั้งสองยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใต โตแ ยงวา พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสิน ทรัพ ยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มี ผลใชบัง คับ เมื่อ วัน ที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๕๔๔ มีผ ลทําให
สินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองของสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่รัฐ หรือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐
ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนดฯ มาตรา ๓๐
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สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไมไดถือหุนอยูดวย จะโอนเขา บสท.
ได ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามพระราชกํ า หนดฯ มาตรา ๓๑ แม ก ระทั่ ง หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพที่ อ ยู ใ นกลุ ม
๕๖ ไฟแนนท ที่ถูกปดกิจการ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด
ก็อยูในบังคับของมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดฯ แตหนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้ก็มีสถานภาพเชนเดียวกับ
หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพที่ ถู ก โอนสิ ท ธิ เรี ย กร อ งไปยัง กองทุ น ต า งชาติ ในราคาร อ ยละ ๒๐ ของต น เงิ น
ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงินฯ มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ
ขัด ตอ รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ และมี ผ ลทํา ให บ ทบั ญญั ติรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึ ง มาตรา ๔
มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปน บทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้น พื้น ฐาน
และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ออกโดยยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมาย และ
ขัดตอสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขัดตอ
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อัน เปน หลัก
มนุษยธรรม และเปนหลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผล
บังคับใชได จึงขอใหศาลสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ หรือไม
๔. ศาลแพงกรุงเทพใตพิเคราะหคํารองและคําใหการของจําเลยแลวเห็นวาคํารองของจําเลย
ซึ่งขอใหศาลสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น เปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
ทั้งจากการตรวจสอบไมพบวาตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ซึ่งจําเลยอางวาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ นั้น ไดเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากอน
จึงใหมีหนังสือถึงสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการสงคํารองพรอมคําฟองและคําใหการของจําเลย
ในคดีนี้ เพื่อดําเนินการสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอไป
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สํานักงานศาลยุติธรรมสงคําร องที่เปน ความเห็น ของจําเลยทั้งสองขอใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจ ารณาวิ นิจ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ โดยสรุ ป ว า คํ า ร อ งดั งกล า วมี ป ระเด็ น ที่ ข อให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๒๖๔ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๓๐ ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนฟนฟู หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท.
ภายในเวลาที่ บสท. กําหนด
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ไดแกสินทรัพยดังตอไปนี้
(๑) สินทรัพยจัดชั้นสูญ
(๒) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ
(๓) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย
(๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
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สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) และ (๒) คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะกําหนดใหโอนมาแตเฉพาะสินทรัพยที่มีเจาหนี้เกินหนึ่งรายก็ไดแตสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยซึ่งเปนเจาหนี้หรือผูรับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน แลวแตกรณี ตองรายงานการดําเนินการ
เกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่เหลือให บสท. ทราบตามเวลาที่ บสท. กําหนด และบสท. จะสั่งให
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยดังกลาวโอนสินทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางรายใหแก บสท.
เมื่อใดก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ตามวรรคหนึ่งโอนสินทรัพยตาม (๓) และ (๔) เฉพาะบางสวน และโอนสิน ทรัพยจัดชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษเฉพาะรายใหแก บสท. ก็ได
สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) ที่โอนมา หากเปนสินทรัพยจัดชั้นสูญที่ตัดออกจากบัญชีแลว
หรือที่ไมมีทรัพยสินเปนหลักประกัน ใหถือวาไมมีมูลคา และให บสท. ตรวจสอบการดําเนินการของ
สถาบันการเงินที่โอนสินทรัพยเชนวานั้นวาไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ
ของสถาบันการเงินนั้นหรือของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม เพื่อรายงานใหธนาคารแหงประเทศไทย
ดําเนินคดีตอผูรับผิดชอบตอไป
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงสินทรัพยที่มีการฟองคดีอยูในศาล
โดยศาลยังไมไดมีคําพิพากษาดวย โดยใหศ าลสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เวน แต บสท.
จะยื่นคํารองขอเปนอยางอื่น แตไมรวมถึงสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราว
หรือเด็ดขาดหรือใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลลมละลายสั่งฟนฟูกิจการแตยังไมไดใหความเห็นชอบ
แผนฟนฟูกิจการนั้น ถาลูกหนี้และผูทําแผนฟนฟูกิจการรวมกันรองขอโดยมีเหตุอันสมควร ศาลจะสั่งให
ดําเนินการฟนฟูกิจการตอไปโดยไมสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความก็ได แตตองยื่นคํารองขอเสียภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
คดีที่ศาลสั่งจําหนายออกจากสารบบความตามวรรคหก ถาอายุความฟองรองยังเหลืออยูไมถึงหาป
นับแตวันจําหนายคดี ใหขยายอายุความออกไปเปนหาปนับแตวันที่ศาลสั่งจําหนายคดี”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

“มาตรา ๓๑ บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู ณ
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลค าของสิน ทรัพ ยด อยคุณ ภาพตามบั ญชี ของทุก สถาบั น การเงิน และบริ ษัท บริ หาร
สินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไปและ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาล
มีคํา สั่งใหค วามเห็ น ชอบแผนฟ น ฟูกิ จการของลูกหนี้ต ามกฎหมายวาด วยลม ละลายแลว กอนวัน ที่
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได”
ขอพิจารณาและการวินิจฉัย
พิจารณาขอเท็จจริงในคดีศาลแพงกรุงเทพใต หมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ฟงไดวา
ผูรองถูกฟองในฐานะลูกหนี้และผูค้ําประกันเงินกูมีเจาหนี้เดิม คือ บริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดออกคําสั่งใหระงับการดําเนินกิจการและตกอยูภายใตการกํากับดูแล
เพื่อการชําระบัญชีขององคการปฏิรูปสถาบันการเงิน โจทกคือ กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ เปนผูซื้อ
และรับโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาเงินกูและสัญญาค้ําประกันของผูรองซึ่งเปนลูกหนี้ผิดนัดของเจาหนีเ้ ดิม
มาตั้งแตป ๒๕๓๖ และใชสิทธิของเจาหนี้เดิม ฟองผูรองใหชําระหนี้ ผูรองอางวามีพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ บัญญัติใน
มาตรา ๓๐ ใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกิน
รอยละหาสิบของหุนทั้งหมด ตองโอนไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยและมีมาตรา ๓๑ บัญญัติให
บรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทยสามารถรับโอนสิน ทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน การเงิน หรือบริษั ท
บริหารสินทรัพยอื่นนอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ไดโดยกําหนดเงื่อนไขในการรับโอนไวหลายขอ
ผูรองเห็นวา เงื่อนไขตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดดังกลาว ทําใหตนเสียสิทธิในการที่บรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย จะรับโอนตนมาเปนลูกหนี้ จึงรองวา มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดดังกลาว
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
พิจารณาแลวเห็นวา ในคดีแพงดังกลาว โจทกฟองผูรองใหชําระหนี้และใหปฏิบัติตามสัญญา
ค้ําประกันในฐานะที่โจทกไดซื้อและรับโอนสิทธิเรียกรองมาจากเจาหนี้เดิมของผูเรียกรอง อันเปน
การรับโอนสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมมีประเด็นวา บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
มีสิทธิรับโอนสินทรัพยรายผูรองหรือไม หรือวาผูรองมีสิทธิขอใหโอนหนี้ของตนไปยังบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย หรือไม ดังนั้น พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
จึงมิใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีและคําโตแยงของผูรองไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ดวยเหตุดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยใหยกคํารองของผูรองเสีย
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพง กรุ ง เทพใต สง คํา โต แย งของจํา เลย (นายสหัส ตรี ทิพ ยบุ ต ร กับ พวก) ในคดี แพ ง
หมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
(กรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐)
ขอเท็จจริง
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ โดยนายธนาคม จิวจินดา หรือนายสมชาย ศิริระพร หรือ
นางกชมนพร บําเพ็ญนรกิจ ผูรับมอบอํานาจชวง เปนโจทกฟอง นายสหัส ตรีทิพยบุตร ที่ ๑ และ
นางธนนุช ตรีทิพยบุตร ที่ ๒ เปนจําเลยตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
ในฐานผิดสัญญากูเงิน ค้ําประกัน บังคับจํานอง โอนสิทธิเรียกรอง จํานวนทุนทรัพย ๖,๓๐๙,๗๔๓.๙๖ บาท
สรุปไดวา
๑. โจทกเปนนิติบุคคลประเภทกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมี บริษั ทหลั กทรั พยจั ดการกองทุน กสิกรไทย จํ ากัด เปน ผู จัดการกองทุ น รวม
รับผิดชอบการดําเนินงานของโจทก
๒. จําเลยเปน ลูก คาและเปน ลู กหนี้ของบริษัท เงิน ทุ น ธีร ชัยทรัส ต จํ ากัด ประเภทเงิน กู
โดยเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ จําเลยไดตกลงทําสัญญากูเงินกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๗ ตอป หากมีประกาศให
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้น จําเลยยินยอมใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวใหจําเลยทราบกอน และจําเลยตกลงชําระเงินตน
พรอมดวยดอกเบี้ยใหกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปนงวด ๆ จํานวน ๖๐ งวด เริ่มชําระงวดแรก
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๖
๓. จําเลยที่ ๒ ไดตกลงทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ที่จําเลยที่ ๑ มีตอบริษัทเงินทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม และจําเลยที่ ๒ ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

สิ่งปลูกสรางไวตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เพื่อเปนประกันหนี้ที่จําเลยมีอยูในขณะจํานองและ
หรือที่จะมีในภายหนา ในวงเงินจํานอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ภายหลังจากจําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญากูเงินและไดรับเงินกูไปจากบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต
จํากัด ครบถวนแลว จําเลยมิไดชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ยตามที่กําหนดไวในสัญญาใหแกบริษัทเงินทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต
จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการถาวรในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ โดยอยูภายใตการกํากับ
ดูแลและชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และโจทกเปนผูซื้อและ
รับโอนสิทธิเรียกรองในสินทรัพยสินเชื่อพาณิชย และสินเชื่ออื่นบางสวนจากบริษัทเงินทุนและบริษัท
เงิน ทุน หลักทรัพยผูขายซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้ง หนี้สิน ที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงิน ทุน ธีรชัยทรัส ต
จํากัด ดวยโจทกจึงเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงิน ทุน ธีรชัยทรัสต
จํากัด โดยชอบดวยกฎหมาย โจทกไดติดตามทวงถามใหจําเลยทั้งสองชําระหนี้ใหแกโจทกหลายครั้งแลว
แตจําเลยทั้งสองก็ยังคงเพิกเฉย โจทกจึงตองฟองจําเลยทั้งสองตอศาล
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ ยื่นคําใหการ ปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง อันเปน พฤติการณ
ที่ทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙
เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัดและหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรับการรับรอง
และคุม ครองสิทธิตามรัฐ ธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ย นอกจากนั้น จําเลย
ยังโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ
จําเลยทั้งสองยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใต โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือ
สิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินหรือบริษทั บริหารสินทรัพยที่รัฐ หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขา
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย ไมไดถือหุนอยูดวย จะโอนเขา บสท. ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

บรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ จึงมีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท.
เปนการเลือกปฏิบัติขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑
ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได
ดัง นั้ น หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพในคดี นี้ แ ละหนี้ อื่ น ๆ ทั้ ง ประเทศต อ งโอนเข า บสท. ตามมาตรา ๓๐
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
จําเลยทั้งสองโตแยงตอไปอีกวา มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคล
ตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกัน ซึ่งในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
อัน เปน หลักมนุษยธรรม และเปน หลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับใชได จึงขอใหศาลสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลแพงกรุงเทพใตพิเคราะหคํารองและคําใหการของจําเลยแลวเห็นวา ตามคํารองของจําเลย
ซึ่งขอใหศาลสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
ทั้งจากการตรวจสอบไมพบวาตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ซึ่งจําเลยอางวาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ นั้น ไดเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากอน
จึงใหมีหนังสือถึงสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการสงคํารองพรอมคําฟองและคําใหการของจําเลย
ในคดีนี้ เพื่อดําเนินการสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอไป
ขอวินิจฉัย
ประเด็น ที่ต องวิ นิจฉัย มีวา พระราชกําหนดบรรษัท บริหารสิน ทรัพย ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน
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ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา “บสท.
จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นนอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได
แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลค าของสิน ทรัพ ยด อยคุณ ภาพตามบั ญชี ของทุก สถาบั น การเงิน และบริ ษัท บริ หาร
สินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาล
มีคํา สั่งใหค วามเห็ น ชอบแผนฟ น ฟูกิ จการของลูกหนี้ต ามกฎหมายวาด วยลม ละลายแลว กอนวัน ที่
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได”
ผูรองซึ่งเปนจําเลยไดโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ ด ว ยเหตุ ผ ลที่ ว า มาตรา ๓๐ วรรคแรก
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แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหความคุมครองแกลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินของรัฐ ไมวาจะมีหลักทรัพยค้ําประกันหนี้หรือไม ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลหรือไม ไมวามีหนี้รวมกับสถาบันการเงินเกินหาลานบาทหรือไม แตมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนด
ดังกลาว กลับใหดุลพินิจแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยวา จะใหความคุมครองลูกหนี้ของสถาบันการเงินเอกชน
หรือไมอยางไรก็ได หากบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทยจะใหความคุม ครองลูกหนี้ดอยคุณภาพของ
สถาบัน การเงิน เอกชน ก็คุม ครองเฉพาะที่มีหลักประกัน เทานั้น หรือคุมครองเฉพาะหนี้มูลคาเกิน
ห า ล า นบาทเท า นั้ น ดั ง นั้ น ลู ก หนี้ ที่ เ ป น บุ ค คลธรรมดา ลู ก หนี้ ที่ ไ ม มี ท รั พ ย สิ น ไว เ ป น ประกั น
หรือลูกหนี้รายยอยต่ํากวาหาลานบาท ไมไดรับความคุม ครองชวยเหลือจากรัฐเหมือนลูกหนี้ที่เปน
นิติบุคคลของสถาบันการเงินเอกชน ทั้ง ๆ ที่ลูกหนี้ทั้งสองกลุมเปนลูกหนี้กลุมเดียวกัน คือเปนลูกหนี้
สถาบัน การเงินเอกชน แตสถาบันการเงินสวนหนึ่งแข็งแรง สามารถชวยตนเองได รัฐ ก็ไมเขาไป
แทรกแซงชว ยเหลือ ฟน ฟู กิจ การ จึง ไม เ ปน สถาบัน การเงิ น ของรั ฐ ไม เป น ภาระให รัฐ ต อ งแก ไ ข
ลูกหนี้ บุค คลธรรมดากลับเสียเปรียบเสีย ประโยชน หนี้ดอยคุ ณภาพในคดี ของผูรองมีสถานภาพ
เชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน
ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิ
เขาบรรษัทบริห ารสิน ทรั พยไทย จากหลักเกณฑดังกลา วทําให ประชาชนที่เปน ลูกหนี้ของรัฐ และ
สถาบันการเงินเอกชน ไดรับสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายที่ไมเทาเทียมกันเปนการเลือกปฏิบัติ
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
จากเหตุผลของผูรองขางตน เปน ที่เขาใจไดวา ผูรองตองการจะโอนหนี้ของตนเขาบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย แตไมสามารถทําได เพราะไมตรงตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๑ ดังกลาว
จึงไดโตแ ยงวา มาตรา ๓๑ ดังกลาวขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เนื่องจากเปนบทบัญญัติ
ที่คุมครองลูกหนี้ไมเทาเทียมกัน ในประเด็นนี้พิจารณาแลวเห็นวา ผูรองไมสามารถอางเหตุผลดังกลาว
ขางตนได เนื่องจากวัตถุประสงคของการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามพระราชกําหนดดังกลาว
เปนไปเพื่อใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเขาไปบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจโดยของสถาบันของรัฐ โดยโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
บางสวนมาบริหารเอง เพื่อชวยสรางความมั่นคงทางดานการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ มิใชเพื่อ
คุมครองลูกหนี้ ลูกหนี้ยังตองมีภาระชําระหนี้ตามกฎหมาย ดังนั้นจึงมิใชเปนสิทธิของลูกหนี้ที่จะโอนหนี้
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ไปใหบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทยบริหารจัดการ แตเปนเรื่องของการใชดุลพินิจของบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยที่จะเลือกรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของเอกชนมาบริหาร
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ที่บัญญัติใหบุคคลไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย
เทาเทียมกัน หามมิใหมีการเลือกปฏิบตั ิโดยไมเปนธรรมนั้น เพื่อมิใหเกิดความไมเปนธรรมและทําใหสิทธิ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวอยูเทาเทียมกัน เกิดความไมเทาเทียมกันหรือโอกาสที่จะใชสิทธิดังกลาว
ไมมีความเทาเทียมกัน มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
เปนการบัญญัติหลักเกณฑการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินของเอกชน ในการที่รัฐ
จัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเพื่อบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ รัฐยอมมีอํานาจที่จะกําหนดหลักเกณฑวา
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพประเภทใดบาง และขั้นตอนในการรับโอน
อยางไร ลูกหนี้มีสิทธิที่จะโอนหนี้ใหกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยได หากเขาหลักเกณฑตามที่กฎหมาย
กําหนด แตไมสามารถอางไดวาตนควรไดรับการปฏิบัติโดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยอยางเทาเทียมกับ
สถาบันการเงินที่หนวยงานของรัฐถือหุนเกินกวารอยละ ๕๐ คือ ใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยรับโอนหนี้
ของทุกราย อยางไรก็ดีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ใชบังคับ
กับสถาบันการเงินของเอกชนอยางเทาเทียมกัน มิไดมีการเลือกปฏิบัติแตอยางใด
ดวยเหตุผลขางตนจึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
นายสุจิต บุญบงการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลแพงกรุงเทพใตสงความเห็นของนายสหัส ตรีทิพยบุตร ที่ ๑ นางธนนุช ตรีทิพยบุตร
ที่ ๒ จําเลย ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ ระหวาง กองทุนรวม
เอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ โจทก นายสหัส ตรีทิพยบุตร ที่ ๑ กับพวก รวม ๒ คน จําเลย เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารอง โดยสรุป
จําเลยเปนลูกคาและเปนลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ประเภทเงินกู จํานวน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเงินกู ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ จําเลยตกลงชําระดอกเบี้ยใหกับ
บริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ในอัตรารอยละ ๑๗ ตอป จําเลยที่ ๒ ไดตกลงทําสัญญาค้ําประกัน
การชําระหนี้ที่จําเลยที่ ๑ มีตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยยอมรับผิดอยางลูกหนีร้ ว ม นอกจากนี้
จําเลยที่ ๒ ไดจดทะเบียนจํานองที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสรางไวตอบริษัทเงิน ทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
เพื่อเปนประกันหนี้ในวงเงินจํานอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๒๑ ตอป
โดยมีขอตกลงวาหากบังคับจํานองไดเงินไมพอชําระหนี้ จําเลยที่ ๒ ยินยอมรับผิดชดใชเงินจํานวน
ที่ยังขาดอยูจนครบถวน ตอมาบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ผูรับจํานองไดตกลงโอนสิทธิการเปน
ผูรับจํานองตามสัญญาจํานองระหวางบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด กับจําเลยที่ ๒ ใหแกโจทก
ภายหลังจําเลยไดผิดนัดผิดสัญญามิไดชําระหนี้ตนเงินกูและดอกเบี้ยตามที่ระบุไวตามสัญญา
ใหแกบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด จนกระทั่งบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ถูกสั่งระงับการดําเนิน
กิจการ และองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ไดนําสินเชื่อและหลักประกันระหวางจําเลย
กับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ออกขายและโอนสิทธิเรียกรองใหแกโจทกแลว จําเลยยังคงผิดนัด
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ไมชําระหนี้ โจทกไดทวงถามหลายครั้ง จําเลยทั้งสองยังคงเพิกเฉย โจทกจึงยื่นฟองตอศาลแพงกรุงเทพใต
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ ใหจําเลยทั้งสองรวมกันและหรือแทนกันชําระเงินใหแกโจทก จํานวน
๖,๓๐๙,๗๔๓.๙๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระใหแ กโจทกเสร็จสิ้น ครบถวนแลว หากจําเลยทั้งสองไมชําระหรือชําระไมครบถวน
ใหบังคับคดีเอากับทรัพยสินของจําเลยทั้งสอง รวมทั้งทรัพยจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
จําเลยยื่นคําใหการ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ ตอสูฟองโจทกหลายประเด็น รวมทั้งประเด็น
บทบัญญัติของพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ โดยมีเหตุผล ดังนี้
เมื่อประกาศใชพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จําเลยไดรับ
ความคุมครองจากพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ ใหหนี้ท้ังหมดเขา บสท. เปลี่ยนตัวเจาหนี้เปน บสท.
โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ตอจําเลยในคดีนี้ การฟองคดีของโจทกขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๗ นอกจากนั้น พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ วรรคแรก ใหความคุมครองแกลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินของรัฐ ไมวาจะมีหลักทรัพยค้ําประกัน หนี้ หรือไม ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล หรือไม ไมวาจะมีหนี้รวมกันในแตละสถาบันการเงินเกินหาลานบาท หรือไม แตมาตรา ๓๑
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ กลับใหดุลยพินิจแก บสท. วา จะใหความคุมครอง
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเอกชนหรือไมอยางไรก็ได และ บสท. จะใหความคุมครองลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินเอกชนเฉพาะที่มีหลักประกันเทานั้น ไมมีหลักประกันไมคุมครอง หรือคุมครอง
เฉพาะที่เป น นิติบุ คคลเทานั้ น ไมคุม ครองบุคคลธรรมดา หรือ คุมครองเฉพาะหนี้มูล คาทางบัญ ชี
เกิน หาลานบาทเทานั้น หนี้ต่ํากวาหาลานบาทไมคุมครอง จากหลักเกณฑดังกลาว ทําใหประชาชน
ที่เปนลูกหนี้ของรัฐและสถาบันการเงินเอกชนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายไมเทาเทียมกัน
โดยประชาชนที่ใชบริการของสถาบันการเงินของรัฐ จะไดรับความคุมครองชวยเหลือมากกวาประชาชน
ผูใ ชบริการหรือเปน ลูกคาการเงินของเอกชน มาตรการดังกลาวจึงขัดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐
เนื่องจากเปนการเลือกปฏิบัติ กรณีลูกหนี้บุคคลธรรมดาในสถาบันการเงินของเอกชนที่ดอยสิทธิกวา
ลูกหนี้ในสถาบันการเงินของรัฐ และลูกหนี้นิติบุคคลของสถาบันการเงินเอกชน
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จําเลยจึงยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใต เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอใหศาลสงปญหา
กฎหมาย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา ๒๖๔
ดังนี้
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผ ลใชบังคับ เมื่อวัน ที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองในคดีที่รัฐหรือกองทุนฟน ฟู
ธนาคารแหงประเทศไทยถือหุนเกิน ๕๐% ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขา บสท. ตามพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือ
กองทุนฟนฟูธนาคารแหงประเทศไทยไมไดถือหุนเกิน ๕๐% ไมสามารถโอนเขา บสท. ได ตองมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงจะโอนเขา
บสท. ได แมกระทั่งหนี้ดอยคุณภาพที่ เปน หนี้อยูใ นกลุม ๕๖ ไฟแนนท ที่ ถูกปดกิจการรัฐหรื อ
กองทุน ฟน ฟูถือหุนอยูเกิน ๕๐% ของหุน ทั้งหมด ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้ และหนี้อื่น ๆ
ทั้งประเทศตอ งโอนเขา บสท. ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ สวนมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกหรือยกเวน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคล
ตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมาย จะเลือกปฏิบัติมิได
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จําเลยจึงขอใหสงปญหากฎหมาย มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศ าลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับ แกคดีใ ด ถาศาลเห็นเอง
หรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พิจารณาแลวเห็นวา จําเลยโตแยงวาไดรับความคุมครองตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ หนี้ของจําเลยตองโอนให บสท. รับผิดชอบ แตบทบัญญัติมาตรา ๓๑
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ตัดสิทธิของจําเลยไมสามารถเขาอยู
ภายใต บสท. เนื่ องจากมี การเลือ กปฏิ บัติ ขัด หรือ แยง ตอรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ กรณีจึ งตอ ง
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑
บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๓๐ “ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนฟนฟู หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่ง หรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท.
ภายในเวลาที่ บสท. กําหนด
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ไดแก สินทรัพยดังตอไปนี้
(๑) สินทรัพยจัดชั้นสูญ
(๒) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ
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(๓) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย
(๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) และ (๒) คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะกําหนดใหโอนมาแตเฉพาะสินทรัพยที่มีเจาหนี้เกินหนึ่งรายก็ได แตสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยซึ่งเปนเจาหนี้หรือผูรับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน แลวแตกรณี ตองรายงานการดําเนินการ
เกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่เหลือให บสท. ทราบตามเวลาที่ บสท. กําหนด และ บสท. จะสั่งให
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยดังกลาวโอนสินทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางรายใหแก บสท.
เมื่อใดก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ตามวรรคหนึ่งโอนสินทรัพยตาม (๓) และ (๔) เฉพาะบางสวน และโอนสิน ทรัพยจัดชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษเฉพาะรายใหแก บสท. ก็ได
สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) ที่โอนมา หากเปนสินทรัพยจัดชั้นสูญที่ตัดออกจากบัญชีแลว
หรือที่ไมมีทรัพยสินเปนหลักประกัน ใหถือวาไมมีมูลคา และให บสท. ตรวจสอบการดําเนิน การ
ของสถาบัน การเงิน ที่โอนสิน ทรัพยเชน วานั้น วาไดดําเนิน การถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบังคับของสถาบัน การเงิน นั้นหรือของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม เพื่อรายงานใหธนาคาร
แหงประเทศไทยดําเนินคดีตอผูรับผิดชอบตอไป
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงสินทรัพยที่มีการฟองคดีอยูในศาล
โดยศาลยังไมไดมีคําพิพากษาดวย โดยใหศาลสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เวนแต บสท. จะยื่นคํารอง
ขอเปนอยางอื่น แตไมรวมถึงสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือเด็ดขาด
หรือใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลลมละลายสั่งฟนฟูกิจการแตยังไมไดใหความเห็นชอบ
แผนฟนฟูกิจการนั้น ถาลูกหนี้และผูทําแผนฟนฟูกิจการรวมกันรองขอโดยมีเหตุอันสมควร ศาลจะสั่งให
ดําเนินการฟนฟูกิจการตอไปโดยไมสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความก็ได แตตองยื่นคํารองขอเสียภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
คดีที่ศาลสั่งจําหนายออกจากสารบบความตามวรรคหก ถาอายุความฟองรองยังเหลืออยูไมถึง
หาปนับแตวันจําหนายคดี ใหขยายอายุความออกไปเปนหาปนับแตวันที่ศาลสั่งจําหนายคดี”
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มาตรา ๓๑ “บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
รวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาล
มีคํา สั่งใหค วามเห็ น ชอบแผนฟ น ฟูกิ จการของลูกหนี้ต ามกฎหมายวาด วยลม ละลายแลว กอนวัน ที่
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
ในการรับโอนสิน ทรัพ ยดอยคุ ณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกํา หนดให รับโอน
เฉพาะสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสิน ทรัพยดอยคุณภาพ
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๑) หรือ (๒) ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ รับรองสิทธิของบุคคลเสมอกันและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม จะกระทํามิได ขอโตแ ยงของจําเลยกรณีหนี้ดอยคุณภาพของจําเลย
ไมไดโอนเขา บสท. เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดหลักเกณฑการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพในลักษณะการเลือกปฏิบัติ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ นั้น เมื่อพิจารณาความเปนมาของ บสท. และเนื้อหาของมาตรา ๓๑
แหงพระราชกําหนด ฯ จะเห็นไดวา บสท. เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมีหนาที่แกไขปญหา
การคางชําระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน โดยรับโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพย
ดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย นํามาบริหารจัดการตามวิธีการที่กําหนด
เชน การปรับโครงสรางหนี้ การปรับโครงสรางกิจการ เปนตน เพื่อใหลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาสามารถชําระหนี้
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ที่คางชําระได และลูกหนี้สามารถดําเนินกิจการของตนตอไปได และทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
หมดสิ้น ลงหรือเหลือนอยที่สุด สําหรับเหตุผ ลในการตรามาตรา ๓๑ ของพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจาก บสท. จัดตั้งขึ้นดวยเงินจากภาษีอากรของประชาชน
การแกไขปญหาสินทรัพยดอ ยคุณภาพจึงมุงเนนไปที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ
เปนหลัก รัฐไมสามารถกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนโอนสินทรัพย
ใหแก บสท. ทุกรายได แตหากเอกชนรายใดสมัครใจโอนสินทรัพย ฯ ใหแก บสท. ก็ใหแจงความจํานง
ในการโอนตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๒ ของพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
การแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน โดยหลักการ
ควรกระทําเฉพาะกรณีที่จําเปนและเหมาะสมเทานั้น เพื่อใหรัฐมีตนทุนดําเนินการนอยที่สุดและเกิดประโยชน
มากที่สุด การกําหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
ในเรื่องสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้ หรือเปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้
เปนนิติบุคคล และมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวา
บุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไม หรือมูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพ สําหรับ
ลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และสินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลง
เปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิได
เปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่งใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมาย
วาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และเมื่อพิจารณาเหตุผลที่ บสท. ชี้แจง กรณี
การโอนสินทรัพยดอยคุณภาพให บสท. เชน กรณีการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมมีหลักประกัน
จากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนมายัง บสท. ทําให บสท. ตองแบกรับภาระเสี่ยง
จากการขาดทุนมากเกินไป จึงตองกําหนดใหสินทรัพยดอยคุณภาพที่จะโอนให บสท. เฉพาะที่มีทรัพยสิน
เปนหลักประกันการชําระหนี้ หรือมูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยเอกชน สําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป เนื่องจากลูกหนี้สถาบัน
การเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนที่มีมูลคาต่ํากวาหาลานบาทมีจํานวนรายที่สูงมาก การให บสท.
เปนผูจัดการยอมดูแลไมทั่วถึง การใหสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนดูแลเองจะได
ประโยชนมากกวา เห็นวา เหตุผลของการตรามาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อใหมาตรการของรัฐในการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพเปน ไปอยางรวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม มิไดเปน
การจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมาย หรือขัดตอสิทธิพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมาย
โดยสรุป บทบัญญั ติมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเป น
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อประโยชนตอรัฐและสวนรวม เหมาะสมกับสถานการณแ ละการแกไขปญหา
สินทรัพยดอยคุณภาพทั้งระบบ มิใชการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจ
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ในคดีแพงหมายเลขดําที่
๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณี
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐)
สรุปขอเท็จจริง
๑. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ โดยนายธนาคม จิวจินดา หรือนายสมชาย ศิริระพร หรือ
นางกชมนพร บําเพ็ญนรกิจ ผูรับมอบอํานาจชวง เปนโจทกฟอง นายสหัส ตรีทิพยบุตร ที่ ๑ และ
นางธนนุช ตรีทิพยบุตร ที่ ๒ เปนจําเลยตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
ในฐานผิดสัญญากูเงิน ค้ําประกัน บังคับจํานอง โอนสิทธิเรียกรอง จํานวนทุนทรัพย ๖,๓๐๙,๗๔๓.๙๖ บาท
สรุปไดวา
๑.๑ โจทกเปนนิติบุคคลประเภทกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เปนผูจัดการกองทุนรวม
รับผิดชอบการดําเนินงานของโจทก
๑.๒ จําเลยเปนลูกคาและเปนลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ประเภทเงินกู
โดยเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ จําเลยไดตกลงทําสัญญากูเงินกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๗ ตอป หากมีประกาศใหเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้น จําเลยยินยอมใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ใหสูงขึ้นไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวใหจําเลยทราบกอน และจําเลยตกลงชําระเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ย
ใหกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปนงวด ๆ จํานวน ๖๐ งวด เริ่มชําระงวดแรกวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๖
๑.๓ จําเลยที่ ๒ ไดตกลงทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ที่จําเลยที่ ๑ มีตอบริษัทเงินทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม และจําเลยที่ ๒ ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอม
สิ่งปลูกสรางไวตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เพื่อเปนประกันหนี้ที่จําเลยมีอยูในขณะจํานองและ
หรือที่จะมีในภายหนา ในวงเงินจํานอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๑.๔ ภายหลังจากจําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญากูเงิน และไดรับเงิน กูไปจากบริษัทเงิน ทุ น
ธีรชัยทรัสต จํากัด ครบถวนแลว จําเลยมิไดชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ยตามทีก่ าํ หนดไวในสัญญาใหแก
บริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งใหบริษัทเงินทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการถาวรในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ โดยอยูภายใต
การกํากับดูแลและชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และโจทกเปนผูซื้อ
และรับโอนสิทธิเรียกรองในสินทรัพยสินเชื่อพาณิชย และสินเชื่ออื่นบางสวนจากบริษัทเงินทุนและบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยผูขายซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
ดวย โจทกจึงเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
โดยชอบดวยกฎหมาย โจทกไดติดตามทวงถามใหจําเลยทั้งสองชําระหนี้ใหแกโจทกหลายครั้งแลว
แตจําเลยทั้งสองก็ยังคงเพิกเฉย โจทกจึงตองฟองจําเลยทั้งสองตอศาล
๒. จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ ยื่นคําใหการปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูวาเนื่องจากในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง อันเปนพฤติการณอันใด
อันหนึ่ง ทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙
จําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัดและหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรับรองและคุมครองสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวาพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
๓. จําเลยทั้งสองยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใต โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ
หรือสิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่รัฐ หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ตองโอน
เขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ
ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ไมไดถือหุนอยูดวยจะโอนเขา บสท. ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนด ฯ
มาตรา ๓๑ แมกระทั่งหนี้ดอยคุณภาพที่อยูในกลุม ๕๖ ไฟแนนท ที่ถูกปดกิจการซึ่งรัฐหรือกองทุน
เพื่อการฟนฟู ฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ก็อยูในบังคับของมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนด ฯ
แตหนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้ก็มีสถานภาพเชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ
ในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ฯ มีผลทําใหลูกหนี้
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เสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรอง
สิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ออกหรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑
ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม และเปนหลักสากล
ที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับใชได จึงขอใหศาลสงคําโตแยง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๔. ศาลแพงกรุงเทพใตพิเคราะหคํารองและคําใหการของจําเลยแลวเห็นวา ตามคํารองของจําเลย
ซึ่งขอใหศาลสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
ทั้งจากการตรวจสอบไมพบวาตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ซึ่งจําเลยอางวาขัดแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ นั้น ไดเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากอน
จึงใหมีหนังสือถึงสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการสงคํารองพรอมคําฟองและคําใหการของจําเลย
ในคดีนี้ เพื่อดําเนินการสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอไป
๕. สํานักงานศาลยุติธรรมสงคํารองที่เปนความเห็นของจําเลยทั้งสองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา คํารองดังกลาวมีประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ หรือไม
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๒๖๔ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความ
โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๐ ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนฟนฟูหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุน
จดทะเบียนที่ชาํ ระแลว โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
ทั้งหมดใหแก บสท. ภายในเวลาที่ บสท. กําหนด
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ไดแกสินทรัพยดังตอไปนี้
(๑) สินทรัพยจัดชั้นสูญ
(๒) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ
(๓) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย
(๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) และ (๒) คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะกําหนดใหโอนมาแตเฉพาะสิน ทรัพยที่มีเจาหนี้เกิน หนึ่งรายก็ได แตสถาบัน การเงิน หรือบริษัท
บริหารสินทรัพยซึ่งเปนเจาหนี้หรือผูรับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน แลวแตกรณี ตองรายงานการดําเนินการ
เกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่เหลือให บสท. ทราบตามเวลาที่ บสท. กําหนด และ บสท. จะสั่งให
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยดังกลาวโอนสินทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางรายใหแก บสท.
เมื่อใดก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ตามวรรคหนึ่งโอนสินทรัพยตาม (๓) และ (๔) เฉพาะบางสวน และโอนสินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
เฉพาะรายใหแก บสท. ก็ได
สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) ที่โอนมา หากเปนสินทรัพยจัดชั้นสูญที่ตัดออกจากบัญชีแลว
หรือที่ไมมีทรัพยสินเปนหลักประกัน ใหถือวาไมมีมูลคา และให บสท. ตรวจสอบการดําเนิน การ
ของสถาบันการเงินที่โอนสินทรัพยเชนวานั้นวาไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ
ของสถาบันการเงินนั้นหรือของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม เพื่อรายงานใหธนาคารแหงประเทศไทย
ดําเนินคดีตอผูรับผิดชอบตอไป
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงสินทรัพยที่มีการฟองคดีอยูในศาล
โดยศาลยังไมไดมีคําพิพากษาดวย โดยใหศาลสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เวนแต บสท. จะยื่นคํารอง
ขอเปนอยางอื่น แตไมรวมถึงสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือเด็ดขาด
หรือใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลลมละลายสั่งฟนฟูกิจการแตยังไมไดใหความเห็นชอบ
แผนฟนฟูกิจการนั้น ถาลูกหนี้และผูทําแผนฟนฟูกิจการรวมกันรองขอโดยมีเหตุอันสมควร ศาลจะสั่ง
ใหดําเนินการฟนฟูกิจการตอไปโดยไมสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความก็ได แตตองยื่นคํารองขอเสีย
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
คดีที่ศาลสั่งจําหนายออกจากสารบบความตามวรรคหก ถาอายุความฟองรองยังเหลืออยูไมถึงหาป
นับแตวันจําหนายคดี ใหขยายอายุความออกไปเปนหาปนับแตวันที่ศาลสั่งจําหนายคดี
มาตรา ๓๑ บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
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(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยต้งั แตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
รวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได
มาตรา ๓๒ สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยใดประสงคจะโอนสินทรัพยตามมาตรา ๓๑
ใหแก บสท. ตองมีหนังสือแจงให บสท. ทราบและโอนสินทรัพยให บสท. ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อแจงความประสงคการโอนสินทรัพยตามวรรคหนึ่งแลว จะเพิกถอนไมได
การโอนสินทรัพยตามวรรคหนึ่ง สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยตองโอนสินทรัพย
ที่มีลักษณะตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแลวแตกรณีทั้งหมดใหแก บสท. และใหนําความ
ในมาตรา ๓๐ วรรคหก วรรคเจ็ดและวรรคแปดมาใชบังคับกับสินทรัพยที่ตองโอนมาดวยโดยอนุโลม
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคสาม ใหรวมถึงหนี้ของนิติบุคคลอื่นที่นิติบุคคล
ที่เปนลูกหนี้ตามมาตรา ๓๑ (๒) หรือผูถือหุนสวนขางมากของนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ดังกลาวมีหุนอยู
เกินรอยละหาสิบ และหนี้ที่ผูบริหารของลูกหนี้หรือบุคคลอื่นยอมตนเขาเปนหนี้เพื่อประโยชนของลูกหนี้
หรือของนิติบุคคลอื่นนั้น หรือเพื่อชําระหนี้หรือดอกเบี้ยของลูกหนี้หรือของนิติบุคคลอื่นนั้นดวย
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มาตรา ๓๓ ลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยผูใดเห็นวา หนี้ที่ตนมีอยู
กับสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยมีลักษณะตามมาตรา ๓๑ และสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสินทรัพยซึ่งโอนสินทรัพยมาให บสท. มิไดโอนสินทรัพยดอยคุณภาพรายของตนมาดวย ใหยื่นคํารอง
ตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาสั่งการให บสท. ดําเนินการแจงใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
โอนสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวมาภายในเวลาที่ บสท. กําหนด
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยใดไมโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามคําสั่งของ บสท.
ตามวรรคหนึ่ง ใหจายคาชดเชยเปนรายวัน ๆ ละหาแสนบาท เงินจํานวนดังกลาวใหนํามาลดหยอนหนี้
ของลูกหนี้นั้น
คําวินิจฉัย
จําเลยผูรองโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงขอใหศาลแพงกรุงเทพใตที่พิจารณาคดีสงเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นดังกลาว
พิจารณาแลวเห็นวาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนกฎหมาย
ที่ออกมาเพื่อจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเรียกโดยยอวา “บสท.” มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย การปรับโครงสรางหนี้และปรับโครงสรางกิจการ
ทั้งนี้โดยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย รวมตลอด
ทั้งสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันการชําระหนี้สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพนั้น หรือโดย
การใชมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการฟนฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ โดยให บสท.
มีอํานาจดําเนินกิจการตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘
การที่ บสท. จะเขาไปดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘ ไดตองมีการโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพใหแก บสท. ดังที่บัญญัติไวในหมวด ๓ เนื่องจาก บสท. เปนหนวยงานของรัฐจึงรับโอน
และเขาไปจัดการทรัพยสินดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่เปนของรัฐหรือ
หนวยงานราชการหรือที่รัฐตองรับผิดชอบได โดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากสถาบันการเงิน
หรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ
สวนมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ ไดบัญญัติใหอํานาจ บสท.
รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน นอกจากที่กําหนด
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ในมาตรา ๓๐ ได โดยกําหนดสถานะสินทรัพยที่จะรับโอนไว ๔ ประการ และสถาบันการเงินดังกลาว
ตองแจงความประสงคที่จะโอนสินทรัพยตามมาตรา ๓๑ ให บสท. ภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนดไวตามมาตรา ๓๒ ดังนั้นแมจะทําใหหนี้ดอยคุณภาพลักษณะอื่น ไมไดรับการโอนเขาบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยก็ตาม ก็ไมถือเปนการจํากัดสิทธิลูกหนี้แตอยางใด เปนการบัญญัติใหอํานาจ บสท.
ทําในขอบเขตกําหนดเทานั้น เปนการจัดระเบียบการบริหารหนี้ดอยคุณภาพ เพื่อใหสถาบันการเงินของรัฐ
มีความเขมแข็ง เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเปนสวนรวม
อนึ่ง แมวามาตรา ๓๓ ไดบัญญัติใหสิทธิลูกหนี้ซึ่งรองตอคณะกรรมการเพื่อสั่งใหสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชน โอนหนี้รายของตนให บสท. ได หากหนี้นั้นมีลักษณะตามมาตรา ๓๑ ก็ตาม
เปนแตการใหสิทธิลูกหนี้ที่มีลักษณะตามมาตรา ๓๑ ที่สมัครใจตองการให บสท. เปนผูบริหารหนี้ใหเทานั้น
แต บสท. อาจพิจารณาไมรับโอนก็ได
เมื่อพิจารณาเจตนารมณของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) และบทบัญญัติของพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยฯ โดยรวมแลว เปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพ เพื่อแกไขปญหาการคางชําระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐทั้งหมด
และของเอกชนบางสวน ใหเปนไปอยางรวดเร็ว ใหลูกหนี้สามารถชําระหนี้ของตนได และสามารถดําเนินกิจการ
ของตนตอไปได ทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดไปหรือเหลือนอยที่สุดเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย
ตอสถาบันการเงิน จนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดเปนการสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจ และ
สถาบันการเงินโดยรวม โดยมาตรา ๓๑ เปนมาตรการที่แบงเบาภาระการแกไขใหสถาบันการเงินเอกชน
เพียงบางสวนเทานั้น
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนบทบัญญัติสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพโดย บสท. เพื่อใหสถาบันการเงินมีความเขมแข็ง เพื่อใหเกิด
ความมั่นคงในระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไมใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับตอกรณีพิพาท
ระหวางบุคคล และไมเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่ไปจํากัดสิทธิบุคคล เพราะสิทธิของสถาบันการเงิน
ของเอกชนยังมีอยูเหมือนเดิม แตอาจมองไดวาเปนการเลือกปฏิบัติระหวางสถาบันการเงินของรัฐกับ
สถาบันการเงินของเอกชนซึ่งไดรับสิทธิไมเทาเทียมกัน โดยสถาบันการเงินของรัฐที่รัฐถือหุนเกินรอยละหาสิบ
มีสิทธิดีกวา แตก็เปนการเลือกปฏิบัติที่เปนธรรม เพราะเปนการกระทําเพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนทางสังคม
โดยรวม จึงไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตอยางใด
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ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลแพงกรุงเทพใตสงคํารองของผูรอง (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ซึ่งเปนจําเลยในคดีแพง
หมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ผูรองยื่นคํารองวา
๑. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ เปนโจทกฟอง นายสหัส ตรีทิพยบุตร ที่ ๑ และนางธนนุช
ตรีทิพยบุตร ที่ ๒ ผูรอง เปนจําเลยตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
ในฐานผิดสัญญากูเงิน ค้ําประกัน บังคับจํานอง โอนสิทธิเรียกรองจํานวนทุนทรัพย ๖,๓๐๙,๗๔๓.๙๖ บาท
โดยโจทกฟองวา
โจทกเปนนิติบุคคลประเภทกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เปนผูจัดการกองทุนรวมรับผิดชอบ
การดําเนินงานของโจทก จําเลยเปนลูกคาและเปนลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ประเภทเงินกู
โดยเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ จําเลยไดตกลงทําสัญญากูเงินกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจําเลยตกลงชําระเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ยใหกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
เปนงวด ๆ จํานวน ๖๐ งวด ผอนชําระทุกวันที่ ๑๓ ของเดือน เริ่มชําระงวดแรกวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๖
โดยจําเลยที่ ๒ ไดตกลงทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ที่จําเลยที่ ๑ มีตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม ภายหลังจากจําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญากูเงินและไดรับเงินกูไปจากบริษัทเงินทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด ครบถวนแลว จําเลยมิไดชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ยตามที่กําหนดไวในสัญญา
ใหแกบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งใหบริษทั เงินทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการถาวรในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ โดยอยูภายใต
การกํากับดูแลและชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และโจทกเปนผูซื้อ
และรับโอนสิทธิเรียกรองในสินทรัพยสินเชื่อพาณิชย และสินเชื่ออื่นบางสวนจากบริษัทเงินทุนและบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยผูขายซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ดวย
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โจทกจึงเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยชอบ
ดวยกฎหมาย โจทกไดติดตามทวงถามใหจําเลยทั้งสองชําระหนี้ใหแกโจทกหลายครั้งแลว แตจําเลยทั้งสอง
ก็ยังคงเพิกเฉย โจทกจึงตองฟองจําเลยทั้งสองตอศาล
๒. จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ ยื่นคําใหการเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ ปฏิเสธฟอง
ของโจทกและตอสูวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ
๓. ผูรอง (จําเลยทั้งสอง) โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผ ลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรอง
ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่รัฐ หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(บสท.) ตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ
ไมไดถือหุนอยูดวย จะโอนเขา บสท. ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๑ แมกระทัง่
หนี้ดอยคุณภาพที่อยูในกลุม ๕๖ ไฟแนนท ที่ถูกปดกิจการ รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ถือหุนอยู
เกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด แตหนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้ก็มีสถานภาพเชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพ
ที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน ตามพระราชกําหนด ฯ
มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําให
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
วาดวยการรับรองสิทธิขั้น พื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย
ไมสามารถบังคับใชได ดังนั้นหนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้และหนี้อื่น ๆ ทั้งประเทศตองโอนเขา บสท.
ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนด ฯ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกโดยยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมาย
และขัดตอสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ ดังนั้นมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม และ
เปน หลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผ ลบังคับใชได
จึงขอใหศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
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มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยคือ พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ผูรองโตแ ยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
เปนบทบัญญัติที่ใหดุลยพินิจแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) วา จะใหความคุมครองลูกหนี้
ของสถาบันการเงินของเอกชนหรือไม อยางไรก็ได หาก บสท. จะใหความคุมครองลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินของเอกชน ก็คุมครองเฉพาะหนี้ที่มีหลักประกันที่เปนนิติบุคคล และหนี้ที่มีมูลคา
ทางบัญชีเกินหาลานบาทเทานั้น ทําใหลูกหนี้ของสถาบันการเงินของเอกชนไดรับสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายไมเทาเทียมกัน เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุสถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม จึงเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
พิเคราะหแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมจะกระทํามิได
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ เปนเรื่องที่กําหนด
ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกัน
เปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท. ภายในเวลาที่ บสท. กําหนด และสินทรัพย
ดอยคุณภาพที่ตองโอนดังกลาว ไดแก (๑) สินทรัพยจัดชั้นสูญ (๒) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ (๓)
สินทรัพยจัดชั้นสงสัย และ (๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ฯลฯ
สวนพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ เปนบทบัญญัติ
ที่ใหอํานาจ บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นนอกจากที่กําหนดไว
ในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปน สิน ทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) สิน ทรัพยจัดชั้นสูญ (๒)
สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ (๓) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย หรือ (๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
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(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
รวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได
สิน ทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ เปน สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน การเงิน หรือ
บริษัทบริหารสินทรัพยที่กองทุนฟนฟู หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกัน
เปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว หรืออาจเรียกอีกนัยหนึ่งวา สถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ
โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท.
เหตุผลเพราะ บสท. เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยเงินซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน แนวคิดในเรื่อง
การแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพจะมุงเนนไปที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐเปนหลัก
สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ ตามมาตรา ๓๑ เปนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นนอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ หรืออาจเรียกอีกนัยหนึ่งวาสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ของเอกชนโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพให บสท. โดยกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๑ เหตุผลเพราะ การที่จะโอนสินทรัพยดอยคุณภาพซึ่งเปนทรัพยสินของเอกชน
มาเปนของรัฐนั้น เปนการกระทบถึงสิทธิของเอกชน สมควรที่จะตองใหเอกชนใหความยินยอมหรือตกลงดวย
รัฐไมสามารถกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนโอนสินทรัพยใหแก บสท.

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ทุกรายหรือทั้งหมดได แตหากเอกชนรายใดสมัครใจโอนใหแก บสท. ก็ใหแจงความจํานงในการโอนดังกลาว
ดังนั้น สําหรับในเรื่องการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ของเอกชน ควรกระทําเฉพาะกรณีที่จําเปนและเหมาะสมเทานั้น จึงไดกําหนดเงื่อนไปตามมาตรา ๓๐
อนุมาตรา ๑ ถึง ๔
จะเห็นวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไดกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ใชบังคับเปนการทั่วไป ซึ่งหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชน
หรือเพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนมหาชน และมิใชบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนบทบังคับ แตเปนบทบัญญัติ
ที่อาศัยหลักความยินยอมหรือความสมัครใจและเปนหลักเกณฑที่มีผลใชบังคับกับสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีขอเท็จจริงเดียวกันในลักษณะที่เหมือนกัน ดังนั้น
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ จึงเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่
ใหความคุมครองบุคคลอยางเทาเทียมกัน ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหง
ความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมแตอยางใด
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ในคดีแพงหมายเลขดํา
ที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณี
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐)
ดวยศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก ในคดีแพง
หมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
กรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ หรือไม
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปความได ดังนี้
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ โดยนายธนาคม จิวจินดา หรือนายสมชาย ศิริระพร หรือ
นางกชมนพร บําเพ็ญนรกิจ ผูรับมอบอํานาจชวง เปนโจทกฟอง นายสหัส ตรีทิพยบุตร ที่ ๑ และ
นางธนนุช ตรีทิพยบุตร ที่ ๒ เปนจําเลยตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔
ในฐานผิดสัญญากูเงิน ค้ําประกัน บังคับจํานอง โอนสิทธิเรียกรอง จํานวนทุนทรัพย ๖,๓๐๙,๗๔๓.๙๖ บาท
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ โจทกเปนนิติบุคคลประเภทกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด
เปนผูจัดการกองทุนรวมรับผิดชอบการดําเนินงานของโจทก
นายสหัส ตรีทิพยบุตร จําเลยที่ ๑ เปนลูกคาและเปนลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
ประเภทเงินกู โดยไดตกลงทําสัญญากูเงินกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๗ ตอป และหากมีประกาศใหเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้น
จําเลยยินยอมใหบริษัท ฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวใหจําเลยทราบกอน
และจําเลยตกลงชําระเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ยใหกับบริษัท ฯ เปนงวด ๆ จํานวน ๖๐ งวด และเริ่มชําระ
งวดแรกในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๖

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

นางธนนุช ตรีทิพยบุตร จําเลยที่ ๒ ไดตกลงทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ของจําเลยที่ ๑
ที่มีตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม และจําเลยที่ ๒ ไดจดทะเบียน
จํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไวตอบริษัท ฯ เพื่อเปนประกันหนี้ที่จําเลยมีอยูในขณะจํานองและหรือ
ที่จะมีในภายหนา ในวงเงินจํานอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตอมาจําเลยที่ ๑ ไมชําระหนี้เงินตนที่กูยืมไปจากบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด และดอกเบี้ย
ของเงินตนตามที่กําหนดไวในสัญญาที่ใหไวแกบริษัท ฯ จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่ง
ใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการถาวรในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐
โดยอยูภายใตการกํากับดูแลและชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และโจทก
เปนผูซื้อและรับโอนสิทธิเรียกรองในสินทรัพย สินเชื่อพาณิชย และสินเชื่ออื่นบางสวนจากบริษัทเงินทุน
และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
ดวย โจทกจึงเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้สินที่จําเลยมีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
โดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งทําใหโจทกมีสิทธิติดตามทวงถามใหจําเลยทั้งสองชําระหนี้ได และโจทกก็ไดติดตาม
ทวงถามใหจําเลยทั้งสองชําระหนี้ใหแกโจทกหลายครั้งแลว แตจําเลยทั้งสองไมยอมชําระหนี้ โจทกจึงจําเปน
ตองฟองจําเลยทั้งสองตอศาล
จําเลยทั้งสองยื่นคําใหการปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูวา เนื่องจากประเทศไทยประสบปญหา
วิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรงอันเปนพฤติการณอันใดอันหนึ่งทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัดและหลุดพน
จากการชําระหนี้ และพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ
หลังจากนั้นจําเลยทั้งสองยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใตโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ขัดตอรัฐธรรมนูญ
เพราะมีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่
รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐
ของหุนทั้งหมดตองโอนเขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนดฯ มาตรา ๓๐
สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไมไดถือหุนดวย จะโอนเขา บสท. ได
ตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนดฯ มาตรา ๓๑ แมกระทั่งหนี้ดอยคุณภาพที่อยูในกลุม ๕๖ บริษัทเงินทุน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ที่ถูกปดกิจการ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ก็อยูในบังคับ
ของมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดฯ แตหนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้ก็มีสถานภาพเชนเดียวกันกับหนี้ดอยคุณภาพ
ที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ ในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน ตามพระราชกําหนดการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน อันมีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. จึงเปนการเลือกปฏิบัติ
การที่มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ออก
เพื่อยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมายและขัดตอสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายซึ่งจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ดังนั้น
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔
มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม และเปนหลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล
ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผลใชบังคับ และขอใหศาลสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลแพงกรุงเทพใตไดพิเคราะหคํารองและคําใหการของจําเลยแลวเห็นวา ตามคํารองของจําเลย
ซึ่งขอใหศ าลส งคํา รอ งใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญพิจ ารณาวินิจ ฉัยนั้ น เป น ไปตามเงื่อ นไขและหลัก เกณฑ
ที่กฎหมายกําหนด ทั้งจากการตรวจสอบไมพบวาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑
ซึ่งจําเลยอางวาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ นั้น ไดเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากอน
จึงใหมีหนังสือถึงสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการสงคํารองของจําเลยเพื่อดําเนินการสงใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตอไป
สํานักงานศาลยุติธรรมสงคําร องที่เปน ความเห็น ของจําเลยทั้งสองขอใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา คํารองดังกลาวมีประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
หรือไม
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ฯ ขอ ๑๒ และไดมีมติใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

มีประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง วาพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ซึ่งมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนฟนฟู หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียน
ที่ชําระแลว โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก
บสท. ภายในเวลาที่ บสท. กําหนด
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ไดแกสินทรัพยดังตอไปนี้
(๑) สินทรัพยจัดชั้นสูญ
(๒) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ
(๓) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย
(๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) และ (๒) คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะกําหนดใหโอนมาแตเฉพาะสิน ทรัพยที่มีเจาหนี้เกิน หนึ่งรายก็ได แตสถาบัน การเงิน หรือบริษัท
บริหารสินทรัพยซึ่งเปนเจาหนี้หรือผูรับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน แลวแตกรณี ตองรายงานการดําเนินการ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

เกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่เหลือให บสท. ทราบตามเวลาที่ บสท. กําหนด และ บสท. จะสั่งให
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยดังกลาวโอนสินทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางรายใหแก บสท.
เมื่อใดก็ได ....”
มาตรา ๓๑ บัญญัติวา “บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
รวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได”
พิเคราะหแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทย ใหบุคคลมีความเสมอภาคกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองโดยกฎหมายอยางเทาเทียมกัน จะมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุตาง ๆ
เชน ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญมิได และมาตรการที่รัฐกําหนดเพื่อสงเสริมใหบุคคลใชสิทธิเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น
ไมถือเปนการเลือกปฏิบัติ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ในขณะที่พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีวัตถุประสงคในการจัดตัง้
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เพื่อรับโอนสินทรัพยที่ดอยคุณภาพมาดําเนินการ อันเปนการแกปญหา
ของสถาบันการเงินไทยและวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย แตบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตองดําเนิน การตามกฎหมายและ
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด คือ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะรับโอนหนี้ของลูกหนี้สถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพย ตามมาตรา ๓๑ ไดเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติอนุญาตไว กลาวคือ ตองเปน
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) หรือ (๔) ที่มีอยูในวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้ หรือเปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้
เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไปไมวาจะมี
บุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม หรือมูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพ
ตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงิน
ตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และสินทรัพยนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดฯ ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราชกําหนดฯ
ใชบังคับ ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวมาแลวนั้น คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได
การที่กฎหมายมิไดบังคับใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนตองโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ บสท. และการที่กฎหมายกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ของเอกชนจะโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยได ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในมาตรา ๓๑ นั้นก็เพราะการโอนสิทธิของเอกชนมาเปนของรัฐยอมเปนการกระทบสิทธิ
ของเอกชน จึงตองใหเอกชนใหความยินยอมหรือตกลงดวย เอกชนรายใดประสงคจะโอนสินทรัพยใหบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยก็ตองแจงความประสงคดังกลาว และการกําหนดเงื่อนไขการรับโอนสิน ทรัพย
ก็เปนเรื่องจําเปนและเห็นวาเหมาะสม เพื่อใหรัฐมีตนทุนในการดําเนินการใหนอยที่สุดและกอประโยชน
มากที่สุด โดยรัฐไมตองรับภาระมากเกินไปจะไดไมกระทบถึงเงินภาษีอากรของประชาชนหรือจะเสียหาย
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ตอรัฐมากเกินไป นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่บัญญัติถึงการดําเนินการกับสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินเอกชน เชน พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กําหนดใหโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเอกชนใหกับบริษัทบริหารสินทรัพย เพื่อดําเนินการบริหารสินทรัพย
ตามกฎหมายดังกลาวอยูแลว การที่ไมไดนําพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาใชบังคับกับบริษัทที่มีปญหาแตไมเปนไปตามเงื่อนไขในมาตรา ๓๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ที่วางหลักเกณฑ
การรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นเปนบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ใชบังคับเปนการทั่วไปเพื่อประโยชนแกประชาชนและสวนรวมและใชบังคับกับสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีขอเท็จจริงอยางเดียวกัน ดังนั้น พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ จึงเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองแกบุคคล
ที่จะโอนสินทรัพยที่ดอยคุณภาพใหกับ บสท. อยางเทาเทียมกัน ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมแตอยางใด
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก
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คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย (นายสหัส ตรีทิพยบุตร กับพวก) ในคดีแพงหมายเลขดํา
ที่ ๑๒๖๐๕/๒๕๔๔ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณี
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐)
ขอเท็จจริงไดความวา นายสหัส ตรีทิพยบุตร เปน ลูกคาและเปน ลูกหนี้ของบริษัทเงิน ทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด ประเภทเงินกู โดยเมื่อวัน ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ ไดตกลงทําสัญญากูเงินกับ
บริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๗ ตอป
หากมีประกาศใหเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้น ยินยอมใหบริษัทเงิน ทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวใหทราบกอนและตกลงชําระเงินตน
พรอมดอกเบี้ยใหกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เปนงวด ๆ จํานวน ๖๐ งวด ผอนชําระทุกวันที่
๑๓ ของเดือน เริ่มชําระงวดแรกวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๖
นางธนนุช ตรีทิพยบุตร ไดตกลงทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ที่นายสหัส ตรีทิพยบุตร
มีตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม และไดจดทะเบียนจํานองที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางไวตอบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด เพื่อเปนประกันหนี้ที่มีอยูในขณะจํานองและหรือ
ที่จะมีในภายหนา ในวงเงินจํานอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ภายหลังจากนายสหัส ตรีทิพยบุตร ไดทําสัญญากูเงินและไดรับเงิน กูไปจากบริษัทเงินทุน
ธีรชัยทรัสต จํากัด ครบถวนแลว นายสหัส ตรีทิพยบุตร มิไดชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ยตามทีก่ าํ หนดไว
ในสัญญาใหแกบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่ง
ใหบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและไดปดกิจการถาวรในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐
โดยอยูภายใตการกํากับดูแลและชําระบัญชีขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และ
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ ซึ่งเปนนิติบุคคลประเภทกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมกสิกรไทย จํากัด เปนผูจัดการ
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กองทุนรวมรับผิดชอบการดําเนินงานของกองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ เปนผูซื้อและรับโอนสิทธิเรียกรอง
ในสินทรัพยสินเชื่อพาณิชยและสินเชื่ออื่นบางสวนจากบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูขาย
ซึ่งถูกปดกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่นายสหัส ตรีทิพยบุตร มีอยูกับบริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด ดวย
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ จึงเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้สินที่นายสหัส ตรีทิพยบุตร มีอยูกับ
บริษัทเงินทุน ธีรชัยทรัสต จํากัด โดยชอบดวยกฎหมาย กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ ๓ ไดติดตามทวงถาม
ใหลูกหนี้และผูค้ําประกันชําระหนี้หลายครั้งแลว แตบุคคลทั้งสองก็ยังคงเพิกเฉย กองทุนรวมเอเชีย
รีคอฟเวอรี่ ๓ จึงไดมอบอํานาจชวงใหกับนายธนาคม จิวจินดา หรือสมชาย ศิริระพร หรือนางกชมนพร
บําเพ็ญนรกิจ เปนโจทกฟองนายสหัส ตรีทิพยบุตร เปนจําเลยที่ ๑ นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เปนจําเลยที่ ๒
ให ชํ า ระหนี้ ฐ านผิ ด สั ญ ญากู เ งิ น ค้ํ า ประกั น บั ง คั บ จํ า นอง โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งเป น เงิ น จํ า นวน
๖,๓๐๙,๗๔๓.๙๖ บาท
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ ยื่นคําใหการปฏิเสธฟองโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวงระยะเวลา
ที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง อันเปนพฤติการณอันใดอันหนึ่ง
ทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ เปนเหตุให
จําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัดและหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรับการรับรองและ
คุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และโตแยงอีกวา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ตอมา จําเลยทั้งสองยื่น คํารองตอ ศาลแพงกรุงเทพใต โตแ ยงวา พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพย
ดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ตองโอน
เขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ
ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ไมไดถือหุนอยูดวยจะโอนเขา บสท. ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนด ฯ
มาตรา ๓๑ แมกระทั่งหนี้ดอยคุณภาพที่อยูใ นกลุม ๕๖ ไฟแนนท ที่ถูกปดกิจการ รัฐ หรือกองทุน
เพื่อการฟนฟู ฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ก็อยูในบังคับของมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนด ฯ
สําหรับหนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้ก็มีสถานภาพเชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยัง
กองทุนตางชาติ ในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ฯ
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มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําให
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
วาดวยการรับรองสิทธิขั้น พื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย
ไมสามารถบังคับใชได
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ออกหรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในกฎหมาย จะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑
ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม และเปนหลักสากล
ที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับใชได จึงขอใหศาลสงคําโตแยง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลแพงกรุงเทพใตพิเคราะหแลว เห็นวา คํารองของจําเลยที่ขอใหศาลสงใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยนั้น เปน ไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด และตามพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ศาลรัฐธรรมนูญยังไมมีคําวินิจฉัย สํานักงานศาลยุติธรรม
จึงไดสงคํ ารองของจําเลยทั้งสองเพื่อศาลรั ฐ ธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัย โดยขอใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยและแจงใหสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเพื่อทราบ
คดีมีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
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การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ บัญญัติวา “บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มลี ักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
รวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได”
ผูรองโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสินทรัพยที่รัฐ หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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ถือหุนเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนด ฯ
มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ไมไดถือหุนอยูดวย
จะโอนเขา บสท. ไดตองมีคุณสมบัติตาม พระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๑ แมกระทั่งหนี้ดอยคุณภาพ
ที่อยูในกลุม ๕๖ ไฟแนนท ที่ถูกปดกิจการ รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐
ของหุน ทั้งหมด ก็อยูใ นบังคับของมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนด ฯ แตหนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้
มีสถานภาพเชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ ในราคารอยละ ๒๐
ของตนเงิน ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ฯ มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท.
เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔
มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
รับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพ
ในคดีนี้และหนี้อื่น ๆ ทั้งประเทศตองโอนเขา บสท. ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดฯ
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออก
หรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ดังนั้นมาตรา ๓๑
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖
ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อัน เปน หลักมนุษยธรรม และเปนหลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล
ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับใชได
พิจารณาแลว เห็นวา เนื่องจากเมื่อป ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และการเงินอยางรุนแรงสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสถาบันการเงินและภาคธุรกิจอยางตอเนื่อง
ทําใหลูกหนี้ของสถาบันการเงินไมสามารถชําระสินเชื่อที่ตนมีกับสถาบันการเงินได และสินเชื่อเหลานี้
ไดกลายเปน สิน เชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดแ กสถาบัน การเงิน เปน จํานวนมาก สถาบัน การเงิน มีภาระ
ตองดํารงเงินกองทุนหรือดํารงเงินสดสํารองตามกฎหมายในจํานวนสูง และตนทุนการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งตองระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ สงผลใหภาคธุรกิจขาดสภาพคลองและไมสามารถดําเนินการ
ตอไปไดต ามปกติ ซึ่ง เปน ปญหาที่เ รื้อรั งและตอ งรีบแกไข หากปลอยเวลาให เนิ่น ชาต อไปฐานะ
ของสถาบันการเงินจะเกิดปญหาอยางรุนแรงและกระทบตอการฟนฟูเศรษฐกิจตอไปได ในระยะเริ่มแรก
รัฐ ไดจัดการแกปญหาดว ยการตราพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบัน การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
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พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยสถาบัน การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกําหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาดังกลาว แตยังไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร รัฐบาลปจจุบันจึงเห็นเปนการจําเปนที่ตองจัดตั้ง บสท. เพื่อเรงแกปญหา เพื่อรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ บสท. เปนหนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่แกไขปญหาการคางชําระหนี้
ของลูกหนี้สถาบันการเงินของรัฐและเอกชนใหเปนไปอยางรวดเร็ว และเปนไปในทางเดียวกัน ดวยการรับโอน
สินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย เพื่อนํามาบริหาร
จัดการแกปญหาหนี้สิน ของลูกหนี้ที่รับโอนมา แกปญหาสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดใหหมดสิ้นไป
ตลอดจนแกปญหาการดําเนินกิจการของสถาบันการเงิน เหตุผลที่พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ กําหนดลักษณะของสินทรัพยตามอนุมาตรา (๑) (๒) (๓) และ (๔) เนื่องจาก
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปนหนวยงานของรัฐ การแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพจะมุงเนนไปที่
สถาบันการเงินหรือบริษัทสินทรัพยของรัฐเปนหลัก การที่จะโอนสินทรัพยดอยคุณภาพซึ่งเปนสินทรัพย
ของเอกชนมาเปนของรัฐนั้น เปนการกระทบถึงสิทธิในทรัพยสินของเอกชน สมควรที่จะตองใหเอกชน
ใหความยินยอมดวย รัฐไมสามารถบังคับใหสถาบัน การเงินหรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยของเอกชน
โอนสินทรัพยใหแก บสท. ไดทั้งหมด หากเอกชนรายใดสมัครใจโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท.
ก็สามารถกระทําไดภายในเวลาที่กําหนด โดยกฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขในมาตรา ๓๑ อนุมาตรา (๑)
ถึง (๔) ซึ่งมีเหตุผลตามคําชี้แจงของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ดังนี้
กรณีตาม (๑) กรณีการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมมีหลักประกันจากสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนมายัง บสท. ทําให บสท. ตองรับภาระเสี่ยงจากการขาดทุน
มากจนเกินไป ซึ่งจะกระทบถึงเงินภาษีอากรของประชาชนและเกิดความเสียหายตอรัฐ ควรใหสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพสวนนี้กันเอง นาจะเหมาะสม
และเปนประโยชนตอรัฐมากกวา
กรณีตาม (๒) ในระยะเวลาที่ผานมาการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินหรือ
บริษัทบริหารสิน ทรัพยเอกชนที่มีเจาหนี้มากกวาหนึ่งราย มักประสบปญหาไมไดขอยุติในการเจรจา
เนื่องจากแตละสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยมีหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ
ในการปรับโครงสรางหนี้ที่แตกตางกัน ดังนั้น การใหอํานาจไวที่เจาหนี้แตเพียงรายเดียวในการเจรจา
ปรับโครงสรางหนี้เพื่อใหหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการปรับโครงสรางหนี้เปนไป
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ในทางเดียวกัน จะทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการหาขอยุติมากกวา จึงเปนการสมควรที่โอนหนี้ดังกลาว
ใหแก บสท. เพื่อเปนองคกรกลางในการทําหนาที่ดังกลาว
กรณีตาม (๓) เนื่องจากลูกหนี้สถาบัน การเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนที่มีมูลคา
ต่ํากวาหาลานบาทมีหลายราย การให บสท. เปนผูจัดการดูแลอาจดําเนินการไดไมครอบคลุมทั่วถึง
นอกจากนี้ หนี้ดังกลาวมีโครงสรางที่ไมยุงยาก ประกอบกับการกําหนดจํานวนหนี้ขั้นต่ํานั้นเปนหลักการ
ซึ่งผูที่เกี่ยวของในการตราพระราชกําหนดไดหารือกับทางตัวแทนของภาคเอกชนแลววาเปนภาระหนี้ขั้นต่ํา
ที่เหมาะสมในการโอนมายัง บสท. ดังนั้น สําหรับหนี้รายยอยดังกลาวการใหสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสินทรัพยของตนดูแลเองนาจะเปน ประโยชนมากกวา และไมสิ้น เปลืองงบประมาณของรัฐ
มากจนเกินไป
กรณีตาม (๔) ในเรื่องการกําหนดใหมีเงื่อนไขวา ยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสราง
หนี้ใหมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่พระราชกําหนด ฯ ใชบังคับนั้น เนื่องจากหากสินทรัพยดอยคุณภาพรายใด
ไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมแลว ยอมถือวาเปนสินทรัพยดอยคุณภาพซึ่งเจาหนี้
และลูกหนี้สามารถเจรจาตกลงกันจนไดขอยุติแลว จึงไมมีความจําเปนที่ตองโอนมายัง บสท. เพื่อปรับ
โครงสรางหนี้อีก สําหรับเรื่องระยะเวลาที่ขยายใหออกไปอีก ๓๐ วัน เนื่องมาจากในชวงที่ประกาศใช
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐประสงคใหสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสินทรัพยเอกชนเรงปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ที่ใกลไดขอยุติแลวเรงปรับโครงสรางหนี้ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อลดปริมาณของสินทรัพยดอยคุณภาพที่จะโอนมายัง บสท. ใหมีปริมาณนอยลง
สําหรับในเรื่องที่กําหนดเงื่อนไขวา ยังมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้นั้น เนื่องจากหากสินทรัพยดอยคุณภาพรายใดศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว ก็ไมมีความจําเปนที่ตองโอนมายัง บสท. เพื่อปรับ
โครงสรางหนี้อีก
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
และมาตรา ๓๑ ของพระราชกําหนดดังกลาวแลว เห็นวา เนื่องจากเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทย
ประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรง ไดมีการตรากฎหมายออกมาหลายฉบับเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการแกปญหาดังกลาว แตยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร รัฐบาลจึงเห็นเปนการสมควรตรา
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อจัดการแกไขปญหาเศรษฐกิจและการเงิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

ใหเสร็จไปโดยรวดเร็วเพื่อประโยชนแกประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ
การกําหนดเงื่อนไขในการที่จะรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเอกชนตามมาตรา ๓๑
(๑) (๒) (๓) และ (๔) ของพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ ก็เพื่อประโยชนดังกลาว
ประกอบกับเปนบทบัญญัติที่ใ ชบัง คับเปน การทั่วไป ไมไดเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในสถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
แตอยางใด
อาศัยเหตุผลดังที่กลาวมา จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

