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บทคัดย่อ
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าและมีพัฒนาการที่น่าศึกษา
การศึกษากฎหมายการจ�ำนองและกระบวนการบังคับจ�ำนองของประเทศญี่ปุ่น พบว่า กฎหมายการจ�ำนอง
ของประเทศญี่ปุ่นนั้นคล้ายกับประเทศไทยแต่ทรัพย์สินที่ใช้ในการจ�ำนองมีหลากหลายกว่าประเทศไทย
เมื่อลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้เจ้าหนี้สามารถเลือกที่จะฟ้องแบบเจ้าหนี้สามัญหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์โดยการเข้าสู่
กระบวนการบังคับจ�ำนอง ทั้งนี้เจ้าหนี้อาจเลือกน�ำทรัพย์ตีใช้หนี้หรือน�ำทรัพย์ขายทอดตลาด ซึ่งกระท�ำโดย
ศาลและเป็นกระบวนการที่รวดเร็วส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี เมื่อน�ำราคาทรัพย์ที่ประมูลมาใช้หนี้แล้ว
ไม่เพียงพอต่อหนี้ เจ้าหนีส้ ามารถเรียกร้องหนีส้ ว่ นขาดได้จนครบมูลหนี้ นอกจากนีป้ ระเทศญีป่ นุ่ ยังมีมาตรการ
เสริมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับจ�ำนอง เช่น มีมาตรการการประกันการจ�ำนองทัง้ นีเ้ พือ่ ลดความเสีย่ งของ
เจ้าหนี้ในการได้รับช�ำระหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัด
ค�ำส�ำคัญ: จ�ำนอง การบังคับคดี ประกันการจ�ำนอง การช�ำระหนี้ส่วนขาด

Abstract
Japan is one of the developed countries that have an advanced economic system
and interesting development. The study of Japanese mortgage law and the foreclosure
revealed that Japanese mortgage law was partly similar to Thailand’s mortgage law.
However, the more diverse property can be used for mortgage loan compared with Thai law.
When the debtor defaulted the obligation, the creditor shall sue as ordinary creditor or
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preferred creditor. The Japanese mortgage foreclosure was proceeded by court called
judicial foreclosure which worked effectively and fast. Mostly, it took less than 1 year. If the
auction selling price was totally lower than the actual debt, the creditor still had the right
to claim the short amount. Japan also had additional measures such as mortgage insurance
to enhance the efficiency of debtor’s repayment as well as to reduce the risk of creditors.
Keywords: Mortgage, Judicial Foreclosure, Mortgage Insurance, Deficiency Judgement

บทน�ำ
เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการการบังคับจ�ำนองในประเทศไทยใช้ระยะเวลานานท�ำให้เจ้าหนี้จ�ำนอง
ได้รับช�ำระหนี้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น ประกอบกับปัจจุบันสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคาร มีการก�ำหนด
ข้อสัญญาที่มีลักษณะเป็นการยกเว้นบทบัญญัติมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ
เมือ่ หนีข้ ายทอดตลาดทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นองและช�ำระหนีเ้ จ้าหนีจ้ ำ� นองแล้ว และขาดเงินอยูเ่ ท่าใด ลูกหนีย้ งั ต้องใช้หนี้
ส่วนขาดจนครบจ�ำนวน ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1507/2538 มีแนวค�ำพิพากษาว่า “ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 733 ไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนผูจ้ ำ� นองอาจตกลงกับผูร้ บั จ�ำนองเป็นประการอืน่ พิเศษนอกเหนือจากทีม่ าตรา 733 บัญญัตไิ ว้ได้ เช่น
ในกรณีที่ยึดทรัพย์สินที่จ�ำนองออกขายทอดตลาดแล้วยังได้เงินไม่พอใช้หนี้ผู้จ�ำนองยอมรับผิดให้ผู้รับจ�ำนอง
ยึดทรัพย์อนื่ ของตนมาใช้หนีจ้ นครบ เป็นต้น ข้อตกลงนีย้ อ่ มมีผลบังคับกันได้ตามกฎหมายไม่ตกเป็นโมฆะสัญญา
จ�ำนองทีจ่ ำ� เลยท�ำไว้กบั โจทก์ระบุวา่ ถ้าในการบังคับจ�ำนองได้เงินไม่พอจ�ำนวนเงินทีค่ า้ งช�ำระจ�ำนวนอยูเ่ ท่าใด
ผู้จ�ำนองยอมรับผิดชอบใช้เงินที่ขาดจ�ำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ�ำนองจนครบจ�ำนวน...” ท�ำให้เกิดประเด็นถกเถียง
กันในประเด็นข้อยกเว้นมาตรา 733 ดังกล่าว
การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบรวมถึงกระบวนการขายทอดตลาดในต่างประเทศจึงมีประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการการบังคับจ�ำนองในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศชั้นน�ำในทวีปเอเชียที่มีความเจริญทางด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ระบบ
กฎหมายของประเทศญีป่ นุ่ ใช้ระบบซีวลิ ลอว์ (Civil Law System) ซึง่ เป็นระบบกฎหมายเดียวกับประเทศไทย
และกฎหมายประเทศไทยบางฉบับมีความคล้ายคลึงกันระหว่างประเทศญีป่ นุ่ และประเทศไทยในแง่ของระบบ
กฎหมายและเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายธุรกิจที่มีพัฒนาการที่น่าสนใจจึงเห็นว่า
การศึกษากฎหมายและกระบวนการบังคับจ�ำนองของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
กฎหมายไทย

เนื้อหา
บทความนีศ้ กึ ษา 3 เรือ่ ง คือ กฎหมายจ�ำนองของประเทศญีป่ นุ่ กระบวนการบังคับจ�ำนองของประเทศ
ญี่ปุ่น และมาตรการเสริมของการบังคับจ�ำนองในประเทศญี่ปุ่น

194 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. กฎหมายจ�ำนองประเทศญีป่ นุ่ (Mortgage Law) (กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม, 2557:60-70)
1.1 กฎหมายว่าด้วยหนี้
		 กฎหมายว่าด้วยหนี้ หรือ Law Of Obligation ของประเทศญีป่ นุ่ มิได้บญั ญัตไิ ว้เป็นหมวดหมู่
ที่ชัดเจนเหมือนในประเทศไทย แต่ได้ถูกบัญญัติในหมวดหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้
บัญญัติเรื่อง บ่อเกิดแห่งหนี้ หรือ นิติกรรม (Juristic Act) หรือสิทธิเรียกร้อง (Claims) เป็นต้น ประเทศญี่ปุ่น
มีแนวความคิดในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหนี้ครั้งส�ำคัญใน ค.ศ. 2004 เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่ง
ประเทศญี่ปุ่นได้ถูกบัญญัติไว้ตั้งแต่ ค.ศ. 1896 ซึ่งไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบนั (Ministry Of Justice, 2010) อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้นำ� หลักกฎหมายหนีป้ ระเทศญีป่ นุ่ เป็นต้นแบบ
ในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยหนี้ในหลายมาตราด้วยกัน (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2533) หลักเกณฑ์เรื่องหนี้
ในมาตรา 214 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย พ.ศ. 2468 มิได้น�ำหลักเกณฑ์ของ
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศญีป่ นุ่ มาบัญญัตแิ ต่อย่างใด แต่เป็นการยกร่างกฎหมายไทยขึน้ เอง (มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2533) กฎหมายประเทศญี่ปุ่นนั้นว่าด้วยหนี้การบังคับหนี้ของลูกหนี้ได้จนครบนั้นเป็นหลักเกณฑ์
ทั่วไปตามหลักกฎหมายประเทศญี่ปุ่นที่มิได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งประเทศญี่ปุ่นแต่อย่างใด
1.2 สาระส�ำคัญกฎหมายจ�ำนองในประเทศญี่ปุ่น
		 กฎหมายจ�ำนองในประเทศญี่ปุ่นมีความคล้ายคลึงกับการจ�ำนองในประเทศต่าง ๆ ทั่ว โดย
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศญี่ปุ่น ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศญี่ปุ่น (Japanese Civil Code Act No.
89 Of 1896) ประกอบไปด้วยหลายหมวดและหลายมาตรา โดยกฎหมายว่าด้วยการจ�ำนอง (Mortgages หรือ
Teito-Ken) นั้นบัญญัติในมาตรา 369-398 ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
		 1.2.1 ในประเทศญีป่ นุ่ นัน้ การจ�ำนองได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 369 หมายถึง การทีผ่ รู้ บั จ�ำนอง
(Mortgagees) มีบุริมสิทธิที่จะได้รับการช�ำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นในอสังหาริมทรัพย์ (Immovable
Properties) ที่ผู้จ�ำนองหรือบุคคลที่สามได้ยินดีมาจ�ำนองไว้เพื่อเป็นประกันการช�ำระหนี้ โดยไม่มีการโอน
อสังหาริมทรัพย์นั้น ทั้งนี้ สิทธิเหนือพื้นดิน (Superficies) และการเช่าระยะยาว (Emphyteusis) สามารถน�ำ
มาเป็นทรัพย์สินที่จ�ำนองได้เช่นกัน
			
จ�ำนองจะต้องท�ำเป็นสัญญา (Lending Issue In Japan, 2005) ซึ่งไม่จ�ำเป็นจะต้อง
ท�ำเป็นหนังสือก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะท�ำเป็นสัญญาต่อกัน ระหว่างเจ้าหนี้และผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งสัญญาจ�ำนองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ไปจดทะเบียนกับส�ำนักงานที่ดิน (มาตรา 177 ประมวลกฎหมายแพ่ง)
		 1.2.2 นอกจากประมวลกฎหมายแพ่ง ประเทศญีป่ นุ่ มิได้จำ� กัดการให้หลักประกันในการกูย้ มื
จ�ำกัดเฉพาะการจ�ำนอง (อสังหาริมทรัพย์) และจ�ำน�ำ (สังหาริมทรัพย์) เท่านั้น หลักประกันทางธุรกิจ
(Security Interests) สามารถน�ำมาให้เป็นหลักประกันได้เช่นกัน หลักประกันทางธุรกิจยังครอบคลุมถึงทรัพย์
อื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งยกตัวอย่างได้ ดังนี้
			
(ก) พระราชบัญญัติว่าด้วยการจ�ำนองธุรกิจ (Business Entity Mortgage Act:
Kigyootanpohoo Code 106-1958) หมายถึง การน�ำสินทรัพย์ทางธุรกิจ (Assets Of The Corporation)
โดยเป็นการรวมทรัพย์สินทั้งธุรกิจ (As A Single Asset) น�ำมาใช้ในการจ�ำนองเพื่อขอเงินกู้ได้ ซึ่งจะต่างจาก
การจ�ำนองตามประมวลกฎหมายแพ่ง เนื่องจากการน�ำสินทรัพย์ทางธุรกิจมาจ�ำนองนั้นธุรกิจดังกล่าว
อาจประสบปัญหาการล้มละลายได้ ดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจึงบัญญัติกฎหมายการจ�ำนองในลักษณะนี้แยก
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ออกมาต่างหาก ซึง่ การบังคับคดีทรัพย์สนิ ทีน่ ำ� มาจ�ำนองสามารถท�ำได้โดยการขายทอดตลาด หรือการขายโดย
การตกลง (Negotiated Sale) ได้
			
(ข) พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการจ� ำ นองโรงงาน (Factory Mortgage Act:
Koojooteltoohoo: Code 4-1950) กฎหมายฉบับนี้จะคล้ายกับฉบับแรก แต่เนื่องด้วย การท�ำโรงงาน
ประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์ และสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน
ซึ่งมีความแตกต่างจากการจ�ำนองที่อยู่อาศัย หรือที่ดิน จึงจ�ำเป็นต้องมีการแยกลักษณะของการจ�ำนองและ
บังคับจ�ำนองโดยเฉพาะ
			
(ค) พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการจ� ำ นองเหมื อ งแร่ (Mining Mortgage Act:
Koojooteltoohoo: Code 15-1931) ผูเ้ ป็นเจ้าของเหมืองแร่สามารถทีจ่ ะตัง้ ทรัสต์เหมืองแร่ (Mining Trust)
เพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยอาจประกอบด้วยทุกสิ่งรวมกันหรือบางส่วนก็ได้ อันได้แก่ สิทธิ
สัมปทานในเหมืองแร่ (Mining Right) ที่ดินและอาคาร (Land And Buildings) สิทธิการใช้ที่ดิน (Land Use
Right) สิทธิในการเช่า เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการเหมืองแร่ ทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม (Industrial Properties)
			
(ง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการจ�ำนองยานพาหนะ (Automobile Mortgage Act:
Idoushateltoohoo: Code 187-1952) ผู้กู้ยืมสามารถน�ำรถยนต์ของตนมาจ�ำน�ำหรือเป็นประกันการกู้ยืม
เงินนั้นได้
			
(จ) พระราชบัญญัติว่าด้วยการจ�ำนองโครงการก่อสร้าง (Construction Plant
Mortgage Act: Kensetsu Kikai Teltoohoo: Code 97-1964) ผู้เป็นเจ้าของโครงการสามารถที่จะน�ำ
โครงการไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมือง และสามารถทีจ่ ะน�ำเอกสารการจดทะเบียนมาใช้เป็นหลักประกัน
ในการขอสินเชื่อได้
			
(ฉ) หลักประกันทางธุรกิจ (Security Interests หรือ Joto Tanpo) (Bennett,
2009: 3) ก�ำเนิดขึ้นในศาลโดยการตีความของศาลที่ให้ทรัพย์สินที่มีค่าในทางธุรกิจเป็นหลักประกันใน
การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน หลักประกันทางธุรกิจ (Security Interests หรือ Joto Tanpo) มิได้ถกู บัญญัติ
โดยพระราชบัญญัติหรือประมวลกฎหมายลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด (Non-Code) หลักประกันทางธุรกิจ
(Security Interests หรือ Joto Tanpo) นั้นสามารถเป็นได้ทั้ง อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (Haley,
1974: 133-138) เช่น ทรัพย์สนิ ทางปัญญา (Intelectual Property) ตราสารหนี้ (Bond) เป็นต้น อย่างไรก็ดี
เมือ่ น�ำอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจตามหลักเกณฑ์นจี้ ะเรียกว่า “A Joto Tanpo Mortgage”
และมีวธิ กี ารบังคับช�ำระหนีก้ บั อสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็นหลักประกันทางธุรกิจอันมีวธิ กี ารคล้ายคลึงกับการบังคับ
จ�ำนองทรัพย์สินโดยทั่วไป
			
สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้กรณีลูกหนี้ผิดนัด เมื่อลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้เมื่อหนี้ถึงก�ำหนด
ช�ำระแล้ว เจ้าหนีจ้ ะเกิดสิทธิในการบังคับช�ำระหนีเ้ อากับทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นองโดยถือว่าผูท้ บี่ งั คับช�ำระหนีน้ นั้ เป็น
เจ้าหนี้บุริมสิทธิ ตามมาตรา 369(1) และการบังคับช�ำระหนี้จ�ำนองย่อมรวมถึงดอกเบี้ยจากการผิดนัดด้วย
			
กรณีการพิจารณาหนี้ส่วนที่ขาด กล่าวคือ เมื่อบังคับจ�ำนองแล้วหากทรัพย์สินที่ขาย
ทอดตลาดไม่เพียงพอช�ำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ตามมาตรา 394 หลักการคือ ผู้รับจ�ำนองสามารถที่จะได้รับ
ช�ำระหนีจ้ ากทรัพย์สนิ อย่างอืน่ ได้นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นอง อย่างไรก็ดี การรับช�ำระหนีเ้ ช่นว่านีจ้ ะต้อง
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เป็นจ�ำนวนที่ไม่ได้รับช�ำระหนี้จากการประกาศขายทรัพย์สินที่จ�ำนอง แต่กรณีนี้จะไม่สามารถบังคับช�ำระหนี้
ได้หากทรัพย์สินอื่น ๆ นั้นได้มีการจ�ำหน่ายไปแล้วก่อนกระบวนการบังคับกับทรัพย์สินที่จ�ำนอง กล่าวโดยง่าย
คือ การบังคับจ�ำนองโดยการขายทอดตลาดทรัพย์เพื่อน�ำมาช�ำระหนี้จ�ำนองในประเทศญี่ปุ่นเป็นไปตามหลัก
ทัว่ ไปคือ หากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นองไม่เพียงพอต่อการช�ำระหนีเ้ งินกูเ้ ดิมอยูเ่ ท่าใด เจ้าหนีส้ ามารถ
ที่จะบังคับคดีโดยการขอบังคับช�ำระหนี้เอากับทรัพย์สินสิ่งอื่นของลูกหนี้ต่อไปได้จนกว่าจะครบมูลหนี้) Idee,
Iwata & Taguchi, 2011: 84-98)
2. กระบวนการบังคับจ�ำนองของประเทศญี่ปุ่น (Foreclosure System)
เมื่อลูกหนี้จ�ำนองไม่ช�ำระหนี้ตามสัญญาแล้ว เจ้าหนี้จ�ำนองมีสิทธิ 2 ประการคือ
2.1 ฟ้องร้องบังคับคดีแบบเจ้าหนี้สามัญ กล่าวคือ ฟ้องร้องตามสัญญาเงินกู้โดยไม่บังคับเอากับ
ทรัพย์สินที่จ�ำนอง หรือ
2.2 ฟ้องร้องการบังคับจ�ำนองเอากับทรัพย์สินที่จ�ำนองอันถือเป็นบุริมสิทธิเหนือเจ้าหนี้รายอื่น
หากเจ้าหนี้ มีความประสงค์ที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ�ำนองเพื่อช�ำระหนี้ เจ้าหนี้จ�ำนองมีสิทธิ 2 ประการ
คือ
		 2.2.1 การโอนทรัพย์สินที่จ�ำนองให้เป็นการตีใช้หนี้ หมายถึง บังคับให้ลูกหนี้ผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นองโอนทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นองให้เป็นการตีใช้หนีไ้ ด้ อย่างไรก็ดี กรณีนผี้ รู้ บั จ�ำนองจะต้องจดทะเบียน
โดยให้อำ� นาจเจ้าหนีใ้ นการบังคับเอากับทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นองโดยการโอนให้เป็นกรรมสิทธิข์ องเจ้าหนีไ้ ด้ทนั ที เมือ่
เกิดกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ (Statue Of Registration Of The Claim For Transfer Of The Title In
Case Of Default In Performing Monetary Obligations: Kari Tooki Tanpo Keiyakunl Kansuru
Houritu, Code No.78-1978) โดยกระบวนการโอนทรัพย์ภายหลังจากลูกหนีผ้ ดิ นัดช�ำระหนี้ กรณีนี้ ไม่จำ� เป็น
จะต้องเข้าสู่กระบวนการการบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ�ำนองทั่วไปอีก แต่เจ้าหนี้ยังคงต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อ
ให้ศาลมีค�ำพิพากษาพิจารณาค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เจ้าหนี้จ�ำนองเสียหาย เพื่อก�ำหนดจ�ำนวนหนี้ที่ลูกหนี้ต้อง
ช�ำระทั้งหมด
		 2.2.2 การบังคับคดีเพื่อการขายทอดตลาด เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิเรียก
ร้องโดยการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อน�ำทรัพย์สินที่จ�ำนองออกขายทอดตลาดด้วยวิธีการแข่งขันประมูลราคา
(Auction and Buy-Sell Arrangement) ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 378-387 ประมวลกฎหมายแพ่ง
(Japanese Civil Code) โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
			
(ก) ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 381 บัญญัติให้ผู้รับจ�ำนองมีสิทธิเรียกร้องใน
การบังคับจ�ำนอง (Foreclosure) อันเนือ่ งมาจากการผิดนัดช�ำระหนีข้ องลูกหนี้ โดยเจ้าหนีจ้ ะต้องส่งเอกสารแจ้ง
การบังคับจ�ำนอง (Notice) ถึงลูกหนีจ้ ำ� นองหรือบุคคลทีส่ ามทีน่ ำ� ทรัพย์มาจ�ำนอง เพือ่ แจ้งให้ทราบว่าจะบังคับ
จ�ำนองทรัพย์สินเพื่อน�ำมาช�ำระหนี้ อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะมีการจ�ำนองเพื่อประกันหนี้
หลายราย ดังนั้นคู่ความจะต้องส่งเอกสารแจ้งการบังคับจ�ำนอง (Notice) ให้กับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ที่ทรัพย์
ชิ้นนั้นอาจใช้เป็นหลักประกันการช�ำระหนี้ด้วย
			
(ข) ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 378 บุคคลทีส่ ามเมือ่ ได้รบั เอกสารแจ้งการบังคับ
จ�ำนอง (Notice) แล้ว กฎหมายให้สทิ ธิกบั บุคคลทีส่ ามในการช�ำระหนีเ้ พือ่ ปลดปล่อยทรัพย์อนั เป็นหลักประกัน
โดยท�ำการตกลงราคาทรัพย์กับเจ้าหนี้จ�ำนองจนเป็นที่พอใจ
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(ค) ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 387 ก�ำหนดให้เมือ่ ผูร้ บั จ�ำนองไม่ได้รบั การตอบรับ
หรือไม่มีการแสดงความจ�ำนงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จ�ำนองภายใน 30 วัน ผู้จ�ำนองด�ำเนินการฟ้องร้อง
ต่อศาลในการบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ�ำนองได้ทันที
			
กระบวนการบังคับคดีเป็นไปตามกฎหมายการบังคับคดีแพ่ง (Civil Execution Act
หรือ Minjishikkohoo: Code No.4-1980) มาตรา 22 ก�ำหนดประเภทของค�ำสัง่ ศาล (Court Orders) เอกสาร
ที่ต้องการการรับรอง (Notarized Documents) รวมไปถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบังคับคดี เช่น
ในการบังคับจ�ำนองจะต้องประกอบไปด้วยสัญญาหรือการช�ำระหนี้ นอกจากนี้ มาตรา 23 ก�ำหนดให้ระบุผู้ที่
เกี่ยวข้องในสัญญา ประกอบกับเอกสารในมาตราก่อนด้วย โดยการฟ้องร้องบังคับจ�ำนองต่อศาลนั้นจะต้อง
กระท�ำในกรอบระยะเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง (Japanese Civil Code) มาตรา145, 146,
162, 167 ทั้งนี้ ผู้ที่ฟ้องร้องตามสัญญาจ�ำนองได้จะต้องเป็นผู้รับจ�ำนองที่ได้จดทะเบียนจ�ำนองไว้เท่านั้น
เว้นแต่กรณีเจ้าหนี้ของผู้รับจ�ำนองได้ค�ำสั่งจากศาลให้กระท�ำเช่นว่านั้นได้
			
การขายทอดตลาดโดยศาล (Judicial Auction) (Idee, Iwata & Taguchi, 2011:
84-98) เมื่อศาลมีค�ำพิพากษาสั่งให้บังคับช�ำระหนี้เอากับทรัพย์สินที่น�ำมาจ�ำนอง ศาลในประเทศญี่ปุ่นจะเป็น
ฝ่ายด�ำเนินการบังคับคดีด้วยวิธีการขายทอดตลาด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
			
ศาลชัน้ ต้นทีม่ เี ขตอ�ำนาจจะท�ำการประกาศขายทรัพย์และก�ำหนดการขายทอดตลาด
โดยส่วนใหญ่วันขายทอดตลาดจะเกิดขึ้นหลังจากการประกาศขายหนึ่งสัปดาห์หรือไม่เกินหนึ่งเดือน เพื่อให้
ระยะเวลาผูท้ ปี่ ระมูลส่งราคาทีถ่ กู ทีส่ ดุ เข้าไปยังศาล และระหว่างนัน้ ศาลจะเปิดโอกาสให้ผทู้ สี่ นใจเข้าชมทรัพย์
และเปิดเผยข้อมูลที่ผู้จะประมูลควรรู้ให้ทราบ
			
ศาลจะรับการเสนอราคาประมูล ขั้นตอนนี้ผู้ประมูลจะต้องจ่ายมัดจ�ำที่ร้อยละยี่สิบ
ของราคาประมูล ราคาที่สูงที่สุดของการประมูลไว้ โดยที่ผู้ส่งราคาประมูลจะไม่ทราบถึงราคาที่ผู้อื่นยื่นไปด้วย
			
ขั้นตอนสุดท้าย คือ ศาลประกาศผู้ที่ชนะการประมูล และให้ผู้ที่ชนะการประมูล
ท�ำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยในขั้นตอนนี้
			
การด�ำเนินการขายทอดตลาดในศาลนั้นมีข้อดีคือ ลดขั้นตอนในการโต้แย้งประเด็น
ปัญหาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ เช่น การร้องขัดทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขายทอดตลาด ท�ำให้ระยะ
เวลาการบังคับจ�ำนองสั้นลงเมื่อเปรียบเทียบกับการขายทอดตลาดโดยหน่วยงานที่แยกส่วนงานกัน
3. มาตรการเสริมของการบังคับจ�ำนองในประเทศญี่ปุ่น
3.1 การประกันการจ�ำนอง (Mortgage Insurance) (Kuwahara & Matsunaga, 2006)
		 การจ�ำนองในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความเสี่ยงในการช�ำระหนี้เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก
(Kuwahara & Matsunaga, 2006: 97) อย่างไรก็ดี ในประเทศญีป่ นุ่ นัน้ มีการน�ำมาตรการการป้องกันความเสีย่ ง
เข้ามาเป็นมาตรการเสริมเพื่อความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจหรือการกู้ยืม อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหา
ในกระบวนการบังคับคดีอีกด้วย มาตรการที่ว่านี้เรียกว่า การประกันการจ�ำนอง (Mortgage Insurance) ซึ่ง
เป็นแนวความคิดทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงทีเ่ กิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในทศวรรษ
ที่ 1990 การป้องกันความเสี่ยงจึงมีที่มาจากปัญหาทางเศรษฐกิจดังกล่าว ประกอบกับการแข่งขันทางด้าน
การให้สินเชื่อในประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้มาตรการเสริมนี้สามารถถูกน�ำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการลด
ความเสี่ยงของการให้สินเชื่อและพัฒนาตลาดทางการเงินอีกด้วย มาตรการนี้ได้เริ่มน�ำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น
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ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 อย่างไรก็ตาม การใช้ประกันการจ�ำนองนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากในประเทศญี่ปุ่น
ยังคงจ�ำกัดเฉพาะกลุ่มลูกค้าจ�ำนวนหนึ่งในปัจจุบัน
		 การประกันการจ�ำนอง หมายถึง การประกันหรือการให้ความคุ้มครองกับเจ้าหนี้หรือผู้รับ
จ�ำนองในกรณีทผี่ กู้ ยู้ มื ละเลยการช�ำระหนีท้ มี่ ที รัพย์สนิ มาจ�ำนอง เมือ่ ลูกหนีผ้ ดิ นัดช�ำระหนีแ้ ละเจ้าหนีห้ รือผูร้ บั
จ�ำนองได้ด�ำเนินการบังคับจ�ำนองเพื่อน�ำมาช�ำระหนี้ประธาน หากเกิดความเสียหายขึ้นหรือเกิดส่วนขาดที่
ทรัพย์สินที่จ�ำนองขายแล้วไม่พอกับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย (Shortfall Between Outstanding Amount Of
The Loan) ผู้รับประกัน (The Mortgage Insurer) จะจ่ายส่วนขาดที่ผู้จ�ำนองต้องเสียหาย แต่จะต้องไม่เกิน
จ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาประกันนั้น การท�ำสัญญาประกันการจ�ำนองในลักษณะนี้จะช่วยก�ำจัดหรือลด
ความเสี่ยงของเจ้าหนี้จ�ำนองที่ได้รับความเสียหายจากสัญญาจ�ำนองได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้รับสัญญา
ประกันการจ�ำนองจะไปรับช่วงสิทธิในการเรียกร้องในเงินส่วนนั้นกับลูกหนี้
		 สัญญาประกันการจ�ำนองในปัจจุบันเป็นที่นิยมในการเป็นมาตรการเสริมประกอบการกู้เงิน
และสัญญาจ�ำนองในต่างประเทศ เจ้าหนี้จะร้องขอให้ลูกหนี้หรือผู้จ�ำนองท�ำสัญญาประกันการจ�ำนองใน
การกู้ยืมที่มีความเสี่ยงสูง หรือ High Loan-To-Value (LTV) เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากกว่าสัญญาเงินกู้
ปกตินนั่ เอง ตัวอย่างเช่น สัญญากูย้ มื เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย (Housing Loan) ทีม่ กี ารจ่ายเงินดาวน์ (Down Payment)
เป็นจ�ำนวนน้อย และส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้ที่มีอายุน้อย (Younger Buyers) โดยบริษัทที่รับท�ำสัญญาประกัน
การจ�ำนองจะเป็นผู้ประเมินจ�ำนวนเงินสัญญาประกันการจ�ำนอง
		 ประโยชน์ของการประกันการจ�ำนอง (Benefits Of Mortgage Insurance) (Kuwahara &
Matsunaga, 2006)
		 3.1.1 การประกันการจ�ำนองสามารถทีจ่ ะลดความเสีย่ งและเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือของผูก้ ยู้ มื
(Mortgage Insurance Reduces Lender Credit Risk) จากที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าการประกันการจ�ำนองให้
ความคุม้ ครองหนีส้ ว่ นขาดแก่ผรู้ บั จ�ำนอง กรณีผจู้ ำ� นองทีผ่ ดิ นัดช�ำระหนี้ ดังนัน้ ผูจ้ ำ� นองส่วนใหญ่จะซือ้ ประกัน
ในลักษณะนี้หรือบางกรณีเจ้าหนี้จ�ำนอง โดยเฉพาะธนาคารแพ่งในประเทศญี่ปุ่น จะร้องขอให้ผู้จ�ำนอง
ซื้อประกันเพื่อลดความเสี่ยงกรณีผู้จ�ำนองอาจผิดนัดช�ำระหนี้ และเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการให้สินเชื่อ
อีกด้วย ซึ่งการท�ำประกันเป็นการผลักภาระที่อาจเกิดขึ้นให้กับบุคคลที่สาม
		 3.1.2 การประกันการจ�ำนองช่วยเพิม่ โอกาสในการให้สนิ เชือ่ มากขึน้ (Mortgage Insurance
Increases Availability) หลายประเทศที่มีการเริ่มให้มีการประกันการให้สินเชื่อมีโอกาสในการให้สินเชื่อแก่
ลูกค้าสถาบันการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขอสินเชื่อที่ไม่มีการออมที่มั่นคงและผู้ขอสินเชื่อที่มีการให้
คะแนนความน่าเชือ่ ถือไม่สงู นัก ส่วนหนึง่ อาจมาจากกลุม่ ผูข้ อสินเชือ่ ทีม่ อี ายุนอ้ ยและมีการขอสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
เป็นหลังแรก (First-Time Home Buyer) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่กลุ่มผู้ขอสินเชื่อ
ลักษณะนี้มีอายุประมาณ 20 ปีตอนปลาย ขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป
		 3.1.3 การประกั น การจ� ำ นองเพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการอื่ น และผู ้ ข อสิ น เชื่ อ
(Mortgage Insurance Increases Choice) การประกันการให้สินเชื่อสามารถท�ำให้ผู้ให้สินเชื่อรายย่อย
(Smaller Lenders) ที่ปล่อยสินเชื่อสามารถให้สินเชื่อเปรียบเสมือนหนึ่งสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายกว่าซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบในการปล่อยสินเชื่อกรณีไม่มีการประกันการจ�ำนอง นอกจากนี้ เมื่อ
ผู้ให้สินเชื่อรายย่อยสามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น ผู้ขอสินเชื่อหรือลูกค้าก็มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นด้วย
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

199

ส่งผลดีกับการแข่งขันในตลาดการปล่อยสินเชื่อในภาพรวมอีกด้วย
		 3.1.4 การประกันการจ�ำนองลดค่าใช้จ่าย (Mortgage Insurance Reduces Cost) เมื่อ
การประกันการจ�ำนองสามารถช่วยเยียวยากรณีที่เจ้าหนี้ไม่ได้รับการช�ำระหนี้โดยครบถ้วน โดยการขาย
ทรัพย์สินที่จ�ำนอง ส่งผลให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีอีก
		 3.1.5 การประกันการจ�ำนองช่วยเสริมมาตรการการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (Mortgage
Insurance Facilitates Securitization) เนื่องมาจากการประกันการจ�ำนองช่วยขจัดความเสี่ยงอันเนื่อง
มาจากการไม่ได้รบั ช�ำระหนีข้ องลูกหนีอ้ นั อาจส่งผลต่อการไหลเวียนของกระแสเงินสด (Cash Flows) การแปลง
สินทรัพย์เป็นทุนเป็นเรื่องสามัญในหลายประเทศชั้นน�ำของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และ
ออสเตรเลีย ซึง่ การประกันการให้สนิ เชือ่ เป็นมาตรการเสริมหลักของตลาดการปล่อยสินเชือ่ ในประเทศดังกล่าว
		 3.1.6 การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนให้ประโยชน์กับลูกค้าสถาบันการเงินเนื่องจากท�ำให้ผู้ให้
สินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank Lenders) สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนและแข่งขันในตลาดการให้
สินเชื่อได้และผู้ให้สินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank Lenders) มักจะให้สินเชื่อระยะยาวในอัตราดอกเบี้ย
คงที่ (Long-Term Fixed Rate Loans) นอกจากนีก้ ารแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนส่งผลดีกบั ผูใ้ ห้กดู้ ว้ ยการก�ำจัด
ความเสี่ยงออกจากงบดุล (Balance Sheet)
		 3.1.7 การประกันการจ�ำนองช่วยท�ำให้การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด�ำเนินไปได้อย่างมี
เสถียรภาพ (Mortgage Insurance Smooths The Housing Cycle) การประกันการจ�ำนองเอื้อประโยชน์
ไม่เฉพาะกับตัวผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้กู้ยืมเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ท�ำให้การให้สินเชื่อ
เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยด�ำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ การประกันการจ�ำนองจะช่วยให้ความเสีย่ งของการปล่อยสินเชือ่
ในวงจรของการปล่อยสินเชื่อลดลง เมื่อการไม่ช�ำระหนี้ได้ทดแทนด้วยเงินที่จ่ายโดยการประกันการจ�ำนอง
ท� ำ ให้ ผู ้ ใ ห้ สิ น เชื่ อมี เ ม็ดเงินที่จ ะปล่อยสินเชื่อให้กับ ผู้ขอสินเชื่อรายอื่นต่อไป และท�ำให้ผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน หรือคอนโดมิเนียม ขายสินค้าได้อีกด้วย
3.2 การใช้ระบบการจ�ำนองโดย Trustee (Syndicate Loan)
		 เป็นกรณีการประกอบธุรกิจที่ใช้ทุนสูงและต้องการกู้ยืมที่มีหลักทรัพย์มาจ�ำนอง เช่น การที่
จะขอกู้เงินเพื่อมาด�ำเนินการสร้างเขื่อน ต้องกู้จากผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงินหลายรายเพื่อลดความเสี่ยง (ของ
ผูใ้ ห้ก)ู้ แต่การขอกูจ้ ากเจ้าหนีห้ ลายรายนี้ อาจมีปญ
ั หายุง่ ยากการจ�ำนองหลักทรัพย์กบั เจ้าหนีห้ ลายราย ประเทศ
ญี่ปุ่นจึงน�ำระบบ Trustee มาใช้ (จักรวาล ทนกล้า, 2560) เช่น A กู้ยืมเงินจาก B, C, D, E ซึ่งหากจะต้องมี
การจ�ำนอง ตามหลักทั่วไปก็จะต้องจดจ�ำนองกับ B, C, D, E ซึ่งอาจจะมีปัญหายุ่งยากจึงแก้ปัญหาโดยมี
การจดจ�ำนองกับ Trustee แทน ซึ่ง Trustee จะดูแลเกี่ยวกับการจดจ�ำนอง (เป็นผู้รับจ�ำนอง) ดูแลในเรื่อง
ของการบังคับจ�ำนอง หากมีการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นอง Trustee จะเป็นตัวแทนด�ำเนินการหักช�ำระ
หนีใ้ ห้แก่เจ้าหนีแ้ ต่ละราย ซึง่ การด�ำเนินการโดย Trustee จะมีความแตกต่างกับการจ�ำนองปกติคอื ผูร้ บั จ�ำนอง
กับเจ้าหนี้เป็นคนละคน ซึ่งถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ลดความเสี่ยงในการไม่ช�ำระหนี้ของลูกหนี้และเพิ่มความสะดวก
ให้กับเจ้าหนี้กรณีที่มีหลายราย
3.3 การจ�ำนองแบบย้อนกลับ (Reverse Mortgage)
		 ประเทศญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีม่ จี ำ� นวนของผูส้ งู อายุจำ� นวนมาก ประเทศญีป่ นุ่ จึงมีแนวคิดใน
การสร้างรูปแบบการจ�ำนองเหมาะกับผู้สูงอายุ การจ�ำนองแบบย้อนกลับ คือ สัญญากู้ยืมเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่
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อยู่อาศัยเป็นหลักประกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้ภายหลังจากเกษียณ กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มี
ทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน สามารถกู้เงินโดยน�ำบ้านมาเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันหรือการจ�ำนอง
(Mortgage) และสถาบันการเงินทีใ่ ห้สนิ เชือ่ จะให้เงินทีผ่ สู้ งู อายุกยู้ มื เงินแบ่งจ่ายเป็นก้อนหรือรายเดือนแล้วแต่
ที่ตกลงกัน อาจเรียกได้ว่าเป็นเงินบ�ำนาญได้ ทั้งนี้เพื่อน�ำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน
		 กล่าวโดยง่ายคือ คล้ายกับการขายบ้านล่วงหน้าให้กับสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงิน
เป็นผูผ้ อ่ นซือ้ จึงมีลกั ษณะเป็นการย้อนกลับ (Reverse) โดยมีเงือ่ นไขว่าจะส่งมอบบ้านให้เมือ่ เจ้าของบ้านเสีย
ชีวิตแล้ว ดังนั้นสถาบันการเงินจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่างวดให้กับเจ้าของบ้าน ส่วนผู้กู้ก็ยังคงมีสิทธิอาศัยอยู่ใน
บ้านหรือที่ดินหลังนั้นได้ไปเรื่อย ๆ หากสถาบันการเงินจ่ายเงินให้ผู้กู้จนครบแล้วบ้านหลังนั้นจึงจะตกเป็น
กรรมสิทธิข์ องสถาบันการเงินหรือผูใ้ ห้กู้ จึงท�ำให้ผสู้ งู อายุมหี ลักประกันว่าจะมีเงินและมีทอี่ ยูอ่ าศัยอย่างแน่นอน
และสถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้ก็จะได้รับหลักทรัพย์ที่น�ำมาจ�ำนองเป็นการตอบแทน
		 รูปแบบการจ�ำนองแบบย้อนกลับ จะรับจ�ำนองและจ่ายเงินผูก้ โู้ ดยมีเงือ่ นไข เช่น ทรัพย์ทนี่ ำ�
มาจ�ำนองนั้นจะต้องเป็นที่ดินที่มีบ้านบนที่ดินนั้น ซึ่งบ้านนั้นจะต้องมีลักษณะที่เป็นครอบครัวเดี่ยว และจะ
ค�ำนวณเงินกู้ให้เฉพาะที่ดินเท่านั้น โดยจะไม่รับจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียม มีเฉพาะ
บางธนาคารเท่านั้นที่รับคอนโดมิเนียมภายใต้เงื่อนไขที่จ�ำกัด

บทวิเคราะห์ วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการบังคับคดีโดยศาล (Judicial Foreclosure) รวมทั้งการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่จ�ำนองโดยศาล (Judicial Auction) ด้วยซึ่งศาลจะเป็นผู้ก�ำหนดวันประกาศขายและจัดสถานที่ใน
การขายที่ศาล นั้น ๆ เอง ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ช่วยให้การบังคับคดีเร็วขึ้น เจ้าหนี้สามารถได้รับช�ำระหนี้
เร็วและลูกหนี้ไม่ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นระหว่างการบังคับคดี โดยมีความพิเศษคือ การประมูล
เป็นการเสนอราคาโดยผู้ประมูลส่งราคาที่ต้องการประมูลมาที่ศาล ผู้ชนะจะต้องจ่ายเงินและโอนกรรมสิทธิ์ให้
แล้วเสร็จในขั้นตอนสุดท้ายประเทศญี่ปุ่นมีระบบการบังคับการจ�ำนองที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย
อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถท�ำข้อตกลงตีทรัพย์เพื่อช�ำระหนี้ขณะท�ำสัญญาได้ และประเทศญี่ปุ่น
ยังมีมาตรการเสริมด้านเศรษฐศาสตร์เพือ่ ลดความเสีย่ งของเจ้าหนีท้ อี่ าจจะเกิดขึน้ ได้คอื การท�ำประกันการจ�ำนอง
(Mortgage Insurance) ควบคู่ไปกับการท�ำสัญญาจ�ำนอง ซึ่งเป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้มากในการได้รับช�ำระ
หนี้
ข้อดีของระบบการบังคับจ�ำนองโดยศาล (Judicial Foreclosure) ของประเทศญี่ปุ่น คือ มีความ
สะดวกรวดเร็วมากเนื่องจากเป็นองค์กรที่ตัดสินและท�ำการบังคับจ�ำนอง ต่างกับประเทศไทยที่ต่างองค์กรกัน
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการล่าช้าในเรื่องของการส่งเรื่องต่อ เช่น การรอหมายจากศาลและการขอบังคับคดี เป็นต้น
นอกจากนี้ การด�ำเนินการขายทอดตลาดในศาลนัน้ มีขอ้ ดีอกี ประการหนึง่ คือ ลดขัน้ ตอนในการโต้แย้งประเด็น
ปัญหาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ เช่น การร้องขัดทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขายทอดตลาด ท�ำให้ระยะ
เวลาการบังคับจ�ำนองสั้นลงเมื่อเปรียบเทียบกับการขายทอดตลาดโดยหน่วยงานที่แยกส่วนงานกัน
การช�ำระหนี้ในส่วนที่ขาดจากการบังคับช�ำระหนี้เอากับทรัพย์สินที่จ�ำนองในประเทศญี่ปุ่นนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ�ำนองมาตรา 733 แบ่งเป็น 2 กรณี
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คือ กรณีแรก ประเทศญี่ปุ่นสามารถที่จะขอให้น�ำทรัพย์สินที่จ�ำนองโอนกรรมสิทธิให้เจ้าหนี้จ�ำนองเพื่อช�ำระ
หนี้ได้ทันที อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลให้พิจารณาเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้จากการที่
โอนทรั พ ย์ สิ น ที่ จ� ำ นองแล้ ว หากเจ้ า หนี้ เ ห็ น ว่ า ยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การช� ำ ระหนี้ เ งิ น ต้ น พร้ อ มดอกเบี้ ย
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับมาตรา 733 ของประมวลกฎหมายแพ่งฯ ประเทศไทยทีห่ า้ มเรียกร้องจ�ำนวนเงินส่วนขาดอีก
เว้นแต่ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น อีกกรณีหนึ่งคือ การบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ�ำนองขายทอดตลาดเพื่อช�ำระหนี้
กฎหมายจ�ำนองประเทศญีป่ นุ่ ไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในท�ำนอง มาตรา 733 ดังนัน้ เมือ่ ขายทรัพย์ทจี่ ำ� นองแล้วยังเหลือ
ส่วนขาดอยู่อีกเท่าใด ส่วนที่ขาดนั้นให้กลับมาใช้หลักกฎหมายหนี้ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป เจ้าหนี้สามารถ
เรียกร้องโดยการฟ้องบังคับคดีกับทรัพย์สินอื่น ๆของลูกหนี้ได้จนครบมูลหนี้นั่นเอง
ในส่วนของมาตรการเสริมในการจ�ำนอง ประเทศไทยในปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำมาตรการเสริมมาใช้ทคี่ ล้ายกับ
ในประเทศญี่ปุ่นคือ การประกันการจ�ำนอง แต่ประเทศไทยยังมีความแตกต่าง กล่าวคือ การกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร มักจะมีการเสนอให้ทำ� ประกันชีวติ คุม้ ครองวงเงินสินเชือ่ (Mortgage Reducing
Term Assuracne: MRTA) กล่าวคือ เป็นประกันชีวิตที่มีจุดประสงค์ในการคุ้มครองผู้ขอสินเชื่อ เพื่อคุ้มครอง
ทรัพย์สินให้กับผู้กู้และผู้ให้กู้ ตามจ�ำนวนเงินทุนประกันและระยะเวลาในการท�ำประกัน ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวหากผู้กู้ยืมเงินได้ซื้อคอนโดเกิดเหตุแก่ชีวิตหรือทุพพลภาพ บริษัทที่รับท�ำประกันจะรับหน้าที่ใน
การผ่อนช�ำระแทนจนกว่าจะครบสัญญาการกู้ ในส่วนนีม้ คี วามคล้ายคลึงกับการท�ำการประกันการจ�ำนองของ
ประเทศญีป่ นุ่ ในแง่ของแนวคิดทีต่ อ้ งการให้ประโยชน์กบั เจ้าหนีใ้ นการได้รบั ช�ำระหนีไ้ ด้งา่ ยยิง่ ขึน้ และได้จำ� นวน
มากเพียงพอกับจ�ำนวนยอดหนี้อันถือเป็นการลดความเสี่ยงในการไม่ช�ำระหนี้ภายหลังผิดนัดช�ำระหนี้ของ
ลูกหนี้ อย่างไรก็ดี การท�ำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) เป็นทางเลือกให้กับผู้จะกู้ยืมเงิน ไม่ใช่
ภาคบังคับ ผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวสามารถตัดสินใจจะท�ำประกันชีวิตหรือไม่ก็ได้ และการท�ำประกันดังกล่าว
เป็นประกันชีวิตซึ่งมีต่อเมื่อผู้กู้ถึงแก่ความตายหรือทุพพลภาพและไม่สามารถใช้หนี้ตามสัญญาได้ ในขณะที่
ประกันการจ�ำนองของประเทศญี่ปุ่นไม่จ�ำกัดว่าจะต้องเป็นประกันชีวิตอย่างเดียว
อีกมาตรการหนึ่งที่ประเทศไทยมีแนวคิดที่น�ำรูปแบบการแก้ปัญหาของสังคมผู้สูงอายุของประเทศ
ญี่ปุ่นมาปรับใช้คือ การจ�ำนองแบบย้อนกลับ (Reverse Mortgage) แล้ว โดยรัฐบาลมีแนวคิดรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ เมื่อ พ.ศ. 2560 กระทรวงการคลังโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเพื่อเป็นแนวทาง
ส�ำหรับสถาบันการเงินต่าง ๆ ปฏิบตั ติ าม เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กรณีการท�ำสัญญาจ�ำนอง
แบบย้อนกลับ ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
3. การรับเงินสินเชื่อจะเลือกรับเป็นเงินก้อนทีเดียว หรือทยอยรับเป็นงวด ๆ จนกว่าเสียชีวิตหรือ
หมดอายุสัญญาก็ได้
4. หลังได้สินเชื่อแล้ว ผู้กู้ยืมเงินสามารถอยู่อาศัยในบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันได้ แต่ต้องดูแลรักษา
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่อาศัยได้
5. สามารถกู้ร่วมได้ในกรณีที่กู้ร่วมกับคู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน โดย
ผู้กู้จะต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
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6. หลักประกันต้องเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยหลักของผูก้ ู้ และต้องมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลา
ที่ได้รับเงินกู้
7. วงเงินกรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร กู้สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน กรณีใช้
ห้องชุดเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
8. การจ่ายเงินกูจ้ ะจ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 25 ปี หรือเมือ่ รวมกับอายุผกู้ กู้ บั ระยะ
เวลาการกู้เงินตามสัญญาแล้วต้องไม่เกินอายุ 85 ปี
9. เมือ่ ครบสัญญาแล้ว ผูก้ สู้ ามารถขอขยายระยะเวลาเพิม่ เติม หรือช�ำระหนีเ้ พือ่ ปิดบัญชี หรือสามารถ
ให้ธนาคารขายทรัพย์เพื่อปิดบัญชีก็ได้
10. ถ้าธนาคารขายหลักประกันได้ มูลค่ามากกว่าจ�ำนวนหนี้ทั้งหมด (ก�ำไร) ธนาคารจะต้องคืน
ส่วนต่างให้ผู้กู้ หรือบุคคลที่ตกลงไว้
11. ถ้าธนาคารขายหลักประกันได้ มูลค่าต�่ำกว่าจ�ำนวนหนี้ทั้งหมด (ขาดทุน) ธนาคารจะไปไล่เบี้ยคืน
จากผู้กู้ไม่ได้
จากมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น ผูเ้ ขียนเห็นว่าแนวโน้มการแก้ปญ
ั หาการบังคับจ�ำนองทีล่ า่ ช้าเริม่ ปรับปรุง
ดีขึ้นและแนวทางใหม่ที่รัฐบาลมาใช้ถือว่ามีส่วนช่วยให้การจ�ำนองลดความเสี่ยงของเจ้าหนี้ได้มากขึ้นและ
การใช้มาตรการจ�ำนองแบบย้อนกลับ (Reverse Mortgage) มีความเหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
อันใกล้ของประเทศไทยอย่างยิ่ง

บทสรุป
ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายจ�ำนองที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย อย่างไรก็ดีการบังคับจ�ำนองโดยศาล
ด้วยการน�ำทรัพย์ขายทอดตลาดของประเทศญี่ปุ่นถือเป็นกรณีที่น่าศึกษาอย่างยิ่งเพราะใช้ระยะเวลารวดเร็ว
สามารถท�ำให้เจ้าหนี้ได้รับช�ำระหนี้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นยังมีมาตรการเสริมในการจ�ำนอง
หลายรูปแบบที่ประเทศไทยเริ่มน�ำมาปรับใช้บ้างแล้วซึ่งมีความทันสมัยและทันต่อยุคสังคมผู้สูงอายุ
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