เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๕๖ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง รายงานการชาระบัญชีที่เสร็จสิ้นขององค์การเพื่อการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน
เพื่ อ อนุ วั ติ ต ามความในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชก าหนดการปฏิ รู ป
ระบบสถาบัน การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกันว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 รับทราบรายงานการชาระบัญชี
ที่ เ สร็ จ สิ้ น ขององค์ ก ารเพื่ อ การปฏิ รู ป ระบบสถาบั น การเงิ น ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายงานการชําระบัญชีขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
และวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งสั่งโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ดังต่อไปนี้
๑. แก้ไขฟื้นฟูฐานะของบริษทั ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
๒. ช่วยเหลือผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
๓. ชําระบัญชีบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการในกรณีที่บริษัทดังกล่าวไม่อาจดําเนินกิจการต่อไปได้
ปรส. ได้ ดํา เนิ น การพิ จ ารณาแผนการแก้ ไ ขฟื้น ฟู ฐ านะของบริ ษั ท ที่ ถู ก ระงั บ การดํา เนิ น กิ จ การ
และให้ ค วามเห็ น ชอบแผนแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ฐ านะและดํา เนิ น กิ จ การ 2 แห่ ง และไม่ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ 56 แห่ ง
และได้ดําเนินการชําระบัญชีบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ 56 แห่ง รวมทั้งได้นําบริษทั ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
56 แห่ง เข้าสู่กระบวนการล้มละลายครบทุกบริษัท เมื่อเดือนเมษายน 2545 โดยหลังจากดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เสร็จสิ้น
คณะกรรมการ ปรส. ได้มีมติใ นการประชุ ม ครั้ งที่ 15/2545 เมื่ อวั น ที่ 27 มิ ถุนายน 2545 ให้ร ายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิก ปรส. และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ชําระบัญชีของ ปรส. ต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 เห็นชอบการยุบเลิก ปรส.
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชําระบัญชีของ ปรส.
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวดําเนินการชําระบัญชีให้เสร็จสิ้นโดยมิชักช้า แล้วรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ
สาระสําคัญของการชําระบัญชีของ ปรส. สรุปได้ดังนี้
1. การชําระบัญชีของ ปรส. ได้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชี
บริษัทจํากัดมาบังคับใช้โดยอนุโลม
2. การจัดการเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้แก่พนักงานของ ปรส. ที่ยังปฏิบัติงานอยู่
หลังวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิก ปรส. ทั้งนี้ เมื่อเริ่มการชําระบัญชี ปรส. ยังจําเป็นต้องจ้างพนักงานไว้เพื่อช่วยเหลือ
ในการชําระสะสางการงานของ ปรส. โดยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2545 จํานวน 18 คน
และ ณ วันที่ 15 มกราคม 2546 จํานวน 15 คน ต่อมาได้จัดการเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชยพนักงานไปจนเหลือ
เพียงเท่าที่จําเป็น จํานวน 4 คน ในเดือนกรกฎาคม 2552 สุดท้ายได้เลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชยพนักงานหมดสิ้นทุกคน
โดยให้มีผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
3. ปรส. ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2545 แจ้งบรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ของ ปรส. ให้ติดต่อ
ชําระหนี้หรือยื่นคําทวงหนี้ต่อคณะกรรมการผู้ชําระบัญชีของ ปรส. ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
โดยเมื่อเริ่มการชําระบัญชีปรากฏว่า มีเจ้าหนี้ จํานวน 22 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้รายย่อยอันเกิด จาก
การดําเนินงานตามปกติของ ปรส. และมีลูกหนี้ จํานวน 1 ราย ได้ติดต่อมายัง ปรส. ซึ่ง ปรส. ได้จัดการใช้หนี้เงินเสร็จสิ้น
ไปตามมาตรา 1253 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
/4. คณะกรรมการ …

-24. คณะกรรมการผู้ชําระบัญชีของ ปรส. ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาการชําระบัญชีของ ปรส. รวมทั้งสิ้น
73 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และจัดทํารายงานความคืบหน้า
ในการชําระบัญชี ทุกรอบ 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 60 งวด ตั้งแต่งวดที่หนึ่ง (วันที่ 16 มกราคม 2546 - 15 เมษายน
2546) ถึงงวดที่หกสิบ (วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560) เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งสําเนารายงานดังกล่าวแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบด้วย
5. การบริจาคทรัพย์สินของ ปรส. แทนการจําหน่าย ก่อนการยุบเลิกและชําระบัญชีของ ปรส. เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2545 คณะกรรมการ ปรส. ได้ประมูลขายทรัพย์สินของ ปรส. ที่ไม่ได้ใช้งานและได้บริจาคทรัพย์สิน
ให้ส่วนราชการที่แจ้งความจํานงขอรับบริจาค รวม 7 แห่ง เป็นเงิน 794,461.38 บาท ทรัพย์สิน เหล่านี้
ได้ผ่านการตรวจสอบของ สตง. ในงบการเงินงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึง 15 ตุลาคม 2545 และตัดบัญชี
เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ได้ตัดจําหน่ายทรัพย์สินที่ไม่สามารถรื้อถอนได้เป็นค่าใช้จ่ายจํานวนเงิน 595,438.41 บาท
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีทรัพย์สินจํานวนหนึ่งที่มีชื่อบริจาคให้หน่วยงานราชการที่เคยแสดงความจํานงขอมา
แต่ไม่มารับ จํานวน 105 รายการ ปรส. จึงได้รวบรวมและมอบให้สํานักงานอัยการสูงสุดนําไปใช้ประโยชน์
ส่วนอุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงานที่ใช้งานไม่ได้และที่ยังเหลืออยู่บางชิ้นเพื่อการใช้งาน ได้บริจาคให้มูลนิธิพระดาบส
นําไปปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส
6. ปัญหาสําคัญในการชําระบัญชีของ ปรส. ซึ่งทําให้การชําระบัญชียืดเยื้อเป็นเวลานาน คือ การดูแลติดตาม
คดีที่ ปรส. ถูกฟ้องเป็นจําเลยร่วม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ ของศาลตั้งแต่ยังไม่ยุบเลิก ปรส.
โดยเมื่ อวั นที่ 15 ตุ ลาคม 2545 คณะรัฐ มนตรี มีมติ ให้ ยุบเลิ ก ปรส. และกระทรวงการคลัง มี คําสั่งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการผู้ชําระบัญชีของ ปรส. นั้น มีคดีที่ ปรส. ถูกฟ้องเป็นจําเลยร่วมค้างอยู่ จํานวน 25 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์
จํานวน 615,276,523.86 บาท อย่างไรก็ดี คดีเหล่านี้ศาลได้พิพากษายกฟ้องและคดีสิ้นสุดทั้งหมด โดยคดีสุดท้าย
ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 การที่คดีความเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการพิจารณา
ในขั้นตอนต่างๆ ของศาลเป็นเวลานานถึง 15 ปี ทําให้การชําระบัญชีของ ปรส. ไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้น
ไปโดยเร็ว
7. การนําส่งเงินให้กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปรส. ได้นําส่งเงินคืนให้กระทรวงการคลั ง
จํานวน 871,903,880.10 บาท ประกอบด้วย ทุนประเดิมของ ปรส. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
จํานวน 500,000,000.00 บาท และรายได้จากค่าธรรมเนียมการดําเนินการขายสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน
ที่ถูกสั่งให้ระงับการดําเนินกิจการ รวมทั้งรายได้จากการลงทุนระยะสั้น ต่อมา ปรส. ได้ปิดบัญชีธนาคารและนําเงิน
ส่งกระทรวงการคลัง รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 38,595,385.11 บาท และนําส่งเงินสดที่เหลือคืนจากเงินทดรองจ่าย
จํานวน 3,700.00 บาท ให้แก่กระทรวงการคลังเป็นงวดสุดท้าย
หลั งจากที่ คณะรั ฐ มนตรีรั บทราบรายงานการชําระบั ญ ชี ที่ เ สร็ จสิ้ น ขององค์ ก ารและลงประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาและให้ถือว่าวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันถึงที่สุดแห่งการชําระบัญชีและวันยุบเลิก
องค์การแล้ว คณะกรรมการผู้ชําระบัญชีจะได้มอบ สมุด บัญชี และเอกสารทั้งหมดขององค์การให้แก่กระทรวงการคลัง
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชําระบัญชี และให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันดังกล่าว
ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

