
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

  

 1. ชื่อโครงการ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจ าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
  
 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝา่ยบริหารหนี ้
 
 

 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  5,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว)  
 
 
   4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     เป็นเงิน 8,827,500.00 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
 
 
 5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
              5.1 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
               5.2 บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
  
 
 6. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง  
     6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารงานกลาง 
     6.2 นายทรงธรรม เอกชัยมงคล ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารหนี ้
                6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตการด าเนินงาน 
 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หมายถึง ลูกหนี้ค่าประกันชดเชยที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์การจัดช้ันสินทรัพย์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยที่ ปัจจุบัน บสย.มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประมาณ 45,000 ล้านบาท 

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องด าเนินการตามขอบเขตการด าเนินงาน และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 การศึกษาเพ่ือเตรียมการจ าหน่ายสินทรัพยด้์อยคุณภาพ 

1.1.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อเข้าใจถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ บสย. ในการจ าหน่าย 
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  

1.1.2 ศึกษานโยบาย กฎระเบียบและแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้การค้ า
ประกัน 

สินเช่ือแก่ลูกหนี้เพื่อท าความเข้าใจกระบวนการค้ าประกัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าค้ าประกันให้ลูกหนี้ รวมถึงการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสย.    

1.1.3 วิเคราะห์อัตราการได้รับช าระหนี้จากการติดตามหนี้ค่าประกันชดเชย  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การ 

บริหารจัดการหนี้ค่าประกันชดเชยของ บสย. และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.1.4 วิเคราะห์สถานการณ์ในการซื้อขาย NPLs                        ประกัน                    

 ส .  
ทีม่ีความประสงค์จะน าออกขาย และความต้องการ/ความสนใจของผู้ซื้อในขณะนั้น 

1.1.5 วิเคราะห์กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
1.1.6 เสนอแนะแนวทางและวิธีการในการค านวณราคากลาง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ราคา 
เสนอซื้อจากผู้ซื้อ ตลอดจนข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ของการจ าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ 
บสย. 

1.1.7 วิเคราะห์ข้อมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทีป่ระสงค์ที่จะน าออกจ าหน่าย และเสนอแนะแนวทางใน 
การจัดกองสินทรัพย์ดอ้ยคุณภาพเพื่อจ าหน่ายให้ได้ราคาสูงสุด 

1.1.8 ให้ค าแนะน าแก่ บสย. เกี่ยวกับกลยุทธ์และกระบวนการจ าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึง
แนะน า 

กลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย  
1.1.9 น าเสนอรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจ าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและ

กระบวนการ 
จ าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแก่คณะกรรมการ บสย. โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

- นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และคู่มือกระบวนการจ าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ของ บสย. 
- สถานการณ์ตลาดที่เกี่ยวข้อง 

   - ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง NPLs Portfolio ที่
เหมาะสม 

- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เหมาะสมในการจ าหน่าย NPLs Portfolio ข   
 ส . 

- รายงานการศึกษาการจ าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสย. และแนวทางจ าหน่ายสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของ บสย. 

- ข้อเสนอแนะในการจัดกลุ่มลูกหนี้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
- ข้อเสนอแนะในด้านกลยุทธ์ในการจ าหน่าย 



- วิธีการในการจ าหน่าย 
- ก าหนดราคาขายของแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
- รายช่ือผู้ซื้อเป้าหมาย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่น าเสนอคณะกรรมการ บสย. แล้วมีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไข ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง 
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับถดัจากวันที่คณะกรรมการ บสย. มคีวามเห็น 
 
 1.2 การเตรียมการและการจ าหน่ายสินทรัพยด้์อยคุณภาพของ บสย.  

1.2.1 การเตรียมการเพ่ือการจ าหน่ายสินทรัพยด้์อยคุณภาพ  
1.2.1.1 ศึกษาระบบการบันทึกข้อมูลและการเช่ือมโยงข้อมูลลูกหนีด้้านระบบคอมพิวเตอร์ของ บสย. และ

แฟ้ม 
เอกสารตั้งแต่การคัดเลือกลูกหนี ้การให้การค้ าประกัน การถูกเรียกบังคับช าระหนี้จากการค้ าประกัน การติดตามทวงถามหนี้ 
การรับช าระเงินจากลูกหนี้ การด าเนินคดี การสืบทรัพย์ เป็นต้น 
  1.2.1.2 สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและแฟ้มเอกสารต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ มูลหนี้คงค้าง สถานะทางคดี เป็นต้น เพื่อจัดเตรียมเอกสาร
ส าหรับผู้ซื้อสอบทาน  
  1.2.1.3 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลและเอกสารในแฟ้มเอกสารลูกหนี้ และให้
ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพื่อให้ข้อมูลและเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง 
ส าหรับจัดท าสื่อบันทึกข้อมูล (Data Tape) เพื่อการสอบทานของผู้ซื้อ   

1.2.2 การจ าหน่ายสินทรัพยด้์อยคุณภาพ 
  1.2.2.1 จัดเตรียมเอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่าย เช่น จดหมายเชิญ หนังสือ
สัญญารักษาความลับ แบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ซื้อ และแบบฟอร์มการเสนอราคา เป็นต้น 
  1.2.2.2 ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลและแฟ้มเอกสารลูกหนี ้
  1.2.2.3 สอบทานข้อมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่จะน าออกขายเพื่อจัดท าสื่อบันทึกข้อมูล (Data Tape) 
และห้องจัดเก็บข้อมูล (Data Room)  
  1.2.2.4 ติดต่อกับกลุ่มผู้ซื้อในกระบวนการตั้งแต่การส่งจดหมายเชิญ ระหว่างกระบวนการสอบทานข้อมูล 
รวมถึงรวบรวมค าถามจากผู้ซื้อ และจัดแบ่งประเภทค าถามก่อนส่งให้ บสย. ตอบค าถาม พร้อมให้ค าแนะน าในการตอบค าถาม  
  1.2.2.5 วิเคราะห์ข้อเสนอด้านราคาของผู้ซื้อและเงื่อนไขการเสนอราคา พร้อมข้อเสนอแนะในการต่อรอง
ราคากับผู้ซื้อ   
  1.2.2.6 ร่างสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ บสย. มีอยู่ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงตามความจ าเป็น 
  1.2.2.7 ด าเนินการร่วมกับ บสย. ในการลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  
 


