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หลักการและเหตุผล 
 จากผลกระทบทางเศรษฐกิจในชวงป 2540 ทําใหสถาบันการเงินหลายแหงตองปดตัว
ลง รวมท้ัง ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (BBC) สงผลใหสถาบันการเงินท่ี
เหลืออยูในระบบตองแบกรับภาระปญหาหนี้ดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPA) 
จากการท่ีผูประกอบการโครงการและผูกูรายยอยที่ไมสามารถชําระหนี้เงินกู และดอกเบ้ียได ทําให
สินเช่ือเหลานั้นกลายสภาพเปนหนี้ดอยคุณภาพ (NPLs)  และเม่ือสถาบันการเงินยึดหลักประกันเงิน
สินเช่ือ ซ่ึงสวนใหญเปนสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย ทําใหสถาบันการเงินมีสินทรัพย/
อสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินรอการขาย (NPA) เพิ่มมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา อุปทานแฝง (Hidden 
Supply) ซ่ึงอุปทานในสวนนี้ตองไดรับการจัดการอยางเหมาะสม จึงไดมีการจัดต้ัง บริษัทบริหาร
สินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.)  ซ่ึงเปนองคกรของรัฐภายใตการกํากับดูแลของ ธนาคาร
แหงประเทศไทยโดยมีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูถือหุนท้ังจํานวน 
บสก. มีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ 
พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (BBC) และไดเพิ่มบทบาทในการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการรับซ้ือรับโอนหน้ีดอยคุณภาพ (NPLs) จากสถาบันการเงินตาง ๆ มา
บริหารจัดการ ดวยการเจรจาปรับโครงสรางหน้ี เพื่อใหไดขอยุติท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุดรวมกัน 
นอกจากนั้นยังบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (NPA) ท่ีมีอยูจํานวนมากอยางมีประสิทธิภาพ
และครบวงจร โดยมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงทรัพยใหมีสภาพดีเปนท่ีตองการของตลาด ซ่ึง
แนวทางเหลานี้คือการเพิ่มคุณภาพเขาไปในสินทรัพยท่ีเคยดอยคุณภาพใหกลับมาหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจอีกคร้ัง ดังนั้น บสก. จําเปนตองบริหาร จัดการหนี้ (NPLs) และจําหนายทรัพยสินรอ
การขาย (NPA) ใหสามารถเขาสูตลาดไดเร็วท่ีสุด เพื่อสรางผลกําไรสงคืนรัฐใหมากท่ีสุด ซ่ึงจะทํา
ใหธนาคารพาณิชยสามารถทําธุรกรรมปกติตอไปไดอยางคลองตัว โดยท่ีธนาคารพาณิชยไม
จําเปนตองต้ังบริษัทบริหารสินทรัพยของตนเองใหเปนภาระ และเม่ือ NPLs และ NPA ไดรับการ
ดูแลแกไข ก็ยอมจะสงผลใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมสามารถขับเคล่ือนตอไปขางหนาไดอยางยั่งยืน
 ในสวนภาพรวมทรัพยสินรอการขาย หรือ NPA ในตลาดประเทศไทยน้ัน จากผลการ
สํารวจ (ศูนยวิจัยยูนิเวนเจอร, 2551) พบวา ทรัพยสินรอการขายของสถาบันการเงินและบริษัท
บริหารสินทรัพยตางๆ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวง 7 ปท่ีผานมา ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 
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2550 มีมูลคารวมสุทธิท้ังส้ิน 324,346 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากส้ินป 2549 รอยละ 7.2 และเม่ือเทียบ
กับป 2540 ท่ีมี NPA ท้ังระบบอยูท่ี 21,438 ลานบาท (หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน, 2548) จะเห็นได
วามีการปรับตัวเพิ่มข้ึนของ NPA ในประเทศไทย ต้ังแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป 2540 ซ่ึง ใน
จํานวนนี้ ธนาคารพาณิชยไทยและสาขาธนาคารตางประเทศมี NPA สูงสุดเปนจํานวน 183,536 
ลานบาท ในขณะที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (TAMC) และบริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพ
พาณิชย จํากัด (BAM) มีมูลคาทรัพยสินรอการขายสุทธิเปนอันดับสองและสาม ตามลําดับ โดย
ทรัพยสินรอการขายสวนใหญเปนท่ีดินเปลาและอาคารพาณิชยประมาณรอยละ 50 และรอยละ 20 
ของ NPA ท้ังหมดตามลําดับ สวนท่ีเหลือมีท้ังบานเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวเฮาส รวมประมาณ
รอยละ 30 ของ NPA ท้ังหมด ท้ังนี้ NPA ประมาณรอยละ 35 ต้ังอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
 สําหรับรายไดรวมของ บสก. ป 2551 นี้ (หนังสือพิมพโลกวันนี้, 2551) เช่ือวาจะ
เปนไปตามเปาท่ีต้ังไว 11,700 ลานบาท ลาสุดส้ินเดือน พ.ย.2551 มีรายไดรวม 11,200 ลานบาท ซ่ึง
ในชวงเดือน ต.ค. บสก. ไดจัดงานสงเสริมการขายและมียอดโอนเขามาอยางตอเนื่อง ขณะท่ีการ
ออกบูธจําหนายทรัพยสินรอการขายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในชวง 7 เดือนแรกของป 2551 
(ม.ค.-ก.ค.) มียอดขาย 979.35 ลานบาท  (หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, 2551) จากขอมูลดังกลาวเม่ือ
เปรียบเทียบกับสินรอการขายของ บสก. ในป 2550 มีมูลคาท้ังส้ิน 37,391 ลานบาท โดยแบงเปน
ทรัพยสินรอการขายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 19,581 ลานบาท คิดเปน 52.37%  (ผูจัดการ
ออนไลน ,2550)  ซ่ึงสัดสวนยอดขายในป 2551 เม่ือเทียบกับปริมาณทรัพยสินรอการขายในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีจํานวนท่ีนอยมาก ท้ังนี้ท่ีผานมา การขายทรัพยตามสภาพในตลาดไม
คอยไดรับความสนใจจากลูกคา และขายไดยาก บสก.จึงมีนโยบายการปรับปรุงทรัพยสินรอการขาย
ใหเปน"บานพรอมอยู ท่ีดินพรอมใช" เพื่อใหไดรับการตอบรับจากลูกคาท่ีมากข้ึน 
 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยตางๆ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยสิน
รอการขาย (NPA) จึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัย ในหัวขอการศึกษา  
“ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย ของ 
บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” 
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วัตถุประสงคของการศึกษา  
 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายประเภท
อสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย ของ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายประเภทท่ี
อยูอาศัยของ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ของประชากรในเขกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อเปนประโยชนตอผูบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด ใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 
 
นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  หมายถึง  ส่ิงกระตุนทางการตลาดท่ีสนองความพึง
พอใจแกกลุมเปาหมาย ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด โดยพิจารณาถึงปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ท่ีมีผลตอการเลือก
ตัดสินใจซ้ือไดแก อายุ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต และบุคลิกภาพ 
กอใหเกิดเปนอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายประเภท อสังหาริมทรัพยที่
อยูอาศัย 
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.) หมายถึง บริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
แผนฟนฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  
14 สิงหาคม 2541 มีบทบาทในการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 ท่ีอยูอาศัย หมายถึงอสังหาริมทรัพยประเภท บาน บานเด่ียว บานแฝด บานแถว 
(อาคารพาณิชย) แฟลตหรืออพารตเมนท อาคารชุด(คอนโดมิเนียม)  
 ทรัพยสินรอการขาย (Non Performing Asset : NPA) หมายถึง ทรัพยสินท่ีสถาบัน
การเงินใดๆไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิโดยการโอนทรัพยชําระหนี้ การเขาสูราคา และการซ้ือคืนการ
ประมูลขายทรัพยกรมบังคับคดี             
 

 
 
 


