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กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๐
กฤษฎีกา
----------สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ สํวัานนัทีก่ ๒๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน
กฤษฎีกา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยทีก่เปา นการสมควรใหมสํีกาฎหมายว
าดวยการปฏิรูประบบสถาบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๐”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

มาตรา ๒ ๑ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒
มาตรา ๒ ทวิ พระราชกําหนดนี้เปนกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของ
บุคคลซึ่งตราขึ้นโดยอาศั
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กายอํานาจตามมาตรา
สํานั๔๘
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรไทย สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๓ ในพระราชกําหนดนี้
“องคการ” หมายความวา องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“สถาบันการเงิน” หมายความว
า
(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

กฤษฎีกา

๑

รก.๒๕๔๐/๖๐ก/๑/๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐
มาตรา ๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๔๑
๒

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) บริ
หลักทรัพย หรือบริษัทเครดิ
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาษัทเงินทุน บริษัทสํเงิานนัทุกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตฟองซิเอร ตามกฎหมายว
สํานักงานคณะกรรมการ
ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตาม
กฤษฎีกา
กฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย
“บริษัทที่ถูกระงับการดํกาเนินกิจการ” หมายความว
า บริษัทเงินทุนและบริกษาัทเงินทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หลักทรัพยที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงวันที่ ๒๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐กาและวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๔๐ ซึ่งสั่งโดยอาศัยกอําานาจตามกฎหมายว
าดวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัพ.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
กฤษฎีกา
“ผูฝากเงิน” หมายความวา ผูฝากเงินทุกประเภทของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
และหมายความรวมถึง ผูถือตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกเพื่อการกูยืมหรือรับเงินจากประชาชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่มิใชผูฝากเงิน
“เจาหนี้” หมายความวกา เจาหนี้อื่นของบริสํษาัทนัทีก่ถงานคณะกรรมการกฤษฎี
ูกระงับการดําเนินกิจการที
สําหรับหนี้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การเพื่อการปฏิ
สํานัรกูปงานคณะกรรมการ
“คณะกรรมการองค
การ”สําหมายความว
า คณะกรรมการองค
ระบบ
สถาบันการเงิน
กฤษฎีกา
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้

กฤษฎีกา

หมวด ๑
องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ------------สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนที่ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํการจั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
ดตั้งและเงินทุน
------------กฤษฎีกา
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการของรัฐขึ้นเรียกวา “องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเงิน” เรียกโดยยอวา “ปรส.” และใหเปนนิติบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ใหองคการตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
มาตรา ๗ ใหองคการมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงวันที่ ๒๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐กาและวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๔๐ ซึ่งสั่งโดยอาศัยกอําานาจตามกฎหมายว
าดวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัพ.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ดังตอไปนี้
(๑) แกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
กฤษฎีกา
(๒) ชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
(๓) ชําระบัญชีบริษัททีก่ถาูกระงับการดําเนินสํกิาจนัการในกรณี
ที่บริษัทดังกลาวไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อาจดําเนิน
กิจการตอไปได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๘ ใหองคการมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคขององคการ
ตามมาตรา ๗ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
กฤษฎีกา
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซือ้ จัดหา ขาย
จําหนายสํเช
เชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืกมา ใหยืม รับจํานํา รับสําจํนัานอง
แลกเปลีย่ น โอนรับโอน
านัากให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือ
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให
(๒) มีกเางินฝากไวในสถาบัสํนาการเงิ
นตามที่คณะกรรมการองค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การเห็นวาจําเป
สํานนัและสมควร
กงานคณะกรรมการ
(๓) ซือ้ ซือ้ ลด หรือรับชวงซื้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือรับโอนสิทธิเรียกรอง
(๔) กูหรือยืมเงิน ออกตัว๋ เงิน หรือตราสารแหงหนี้
กฤษฎีกา
(๕) ออกพันธบัตร
(๖) ใหกูยืมเงินหรือลงทุ
อองคการของรัฐหรืกอารัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานในหลักทรัพยของรั
สํานัฐกบาลหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๗) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
องคการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๙ ทุนขององคการประกอบดวย
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐจายใหเปนการอุดหนุน
(๒) เงินและทรัพยสนิ กทีาม่ ผี ูมอบให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เงินและทรัพยสินที่ตกเปนขององคการ
(๔) ดอกผลของทรั
พยสินสํขององค
การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

กฤษฎีกา

มาตรา ๑๐ ใหกําหนดทุนประเดิมขององคการเปนจํานวนหารอยลานบาท และองคการจะ
ไดรับเงินจํานวนนี้เปนการอุดหนุนจากรัฐบาล
ในแตละงวดการบัญชีหกากปรากฏว
าองคการมี
น ใหรฐั บาลชวยเหลื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัผกลขาดทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอทางการเงิน
แกองคการตามควรแกกรณี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สวนที่ ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการองคการและการดําเนินงาน
------------

สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ
่งเรีสํยากว
“คณะกรรมการองคการเพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน” ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแ ทน
กระทรวงการคลัง และกรรมการผู
ทรงคุณวุสํฒานัิจกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
นวนสองคน เปนกรรมการกาและเลขาธิการเป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันกกรรมการ
งานคณะกรรมการ
และเลขานุการ
ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
กฤษฎีกา
ผูทรงคุณวุฒิจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
มิใหนํามาตรา ๕ (๒) กแหา งพระราชบัญญัตสํิคาุณนัสมบั
ติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

มาตรา ๑๒ ผูมลี กั ษณะอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนกรรมการ

ผูท รงคุณวุฒิ
(๑) เปนหรือเคยเปนบุกคาคลลมละลาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อความผิดลหุโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๓) เปนขาราชการการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
กฤษฎีกา
(๔) เปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
(๕) เปนหรือเคยเปนลูกกาหนี้ดอยคุณภาพของสถาบั
นการเงินตามหลักเกณฑ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดกําหนดไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารง
กฤษฎีกา
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระดั
งมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกลาวในวรรคหนึ
สํานั่ง กหากยั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผูท รงคุณวุฒขิ น้ึ ใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง เพื่อดําเนินงานตอไป
จนกวากรรมการซึ่งไดกรับา แตงตั้งใหมเขารับสํหน
่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักาทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสอง
วาระติดตอกัน
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๑๔ นอกจากการพสํานนัจากตํ
าแหนงตามวาระตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๓ กรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
กฤษฎีกา
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพร
อง หรือไม
ตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําสนัุจกริงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เป
อคนเสมือนไรความสามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานคนไรความสามารถหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
กฤษฎีกา

มาตรา ๑๕ การประชุมกคณะกรรมการองค
องมีกรรมการมาประชุมไมกานอยกวากึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํกาารต
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ
่งเปนประธานในที
่ประชุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ ใหมเี สียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กฤษฎีกา
กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หามมิใหเขารวมพิจารณาและออก
เสียงลงคะแนนในเรื
่องนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๑๖ คณะกรรมการองค
การมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุ
มสํดูานัแกลโดยทั
่วไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการ
ซึ่งกิจการขององคการภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดหลักเกณฑการเสนอและการพิจารณาแผนแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูก
กฤษฎีกา
ระงับการดําเนินกิจการ
(๒) กําหนดหลักเกณฑกกา ารใหความชวยเหลื
ากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตกของบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนัผูกฝงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ษัทที่ถูก
ระงับการดําเนินกิจการ
(๓) กํกาาหนดวิธีการชําระบัสํญานัชีแกละขายทรั
พยสินของบริษัทกทีา ่ถูกระงับการดํสําเนิ
จการที่ไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านันกกิงานคณะกรรมการ
อาจดําเนินกิจการตอไปได
(๔) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และคาใชจาย
กฤษฎีกา
(๕) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงิน ทรัพยสนิ และการบัญชี รวมทัง้
การตรวจสอบและสอบบั
ญชีภายใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการ
(๗) กปฏิ
นไปตามวัตถุประสงคของพระราชกํ
าหนดนีสํา้ นักงานคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บัติการอื่นใดเพื่อสํให
านัเกปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหคณะกรรมการองคการประกาศหลักเกณฑตาม (๑) และ (๒) โดยเปดเผย
กฤษฎีกา
มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งและถอดถอนเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เลขาธิกกาารตองสามารถปฏิสํบาัตนัิงกานเต็
มเวลาใหแกองคการกและไม
ามตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า มลี กั ษณะต
สําอนังห
กงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๒
มิใหนํามาตรา ๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
กฤษฎีกา
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๘ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการขององคการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและอํานาจหน
อขอบังคับกทีา ่คณะกรรมการองค
ารกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่ขององคการสํและตามนโยบายหรื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการ
ในกิจการขององคการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนขององคการ และ
เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจใหตัวแทนหรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได แตตอง
กฤษฎีกา
เปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการองคการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๙ ใหกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ เงินขององคการใหนํามาใชจายไดเฉพาะเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคขององคการ และเปนคาใชจายในการบริหารงานขององคการตามที่คณะกรรมการองคการ
กฤษฎีกา
กําหนด รวมทั้งคาตอบแทนตาง ๆ ตามหมวดนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒
ษัทที่ถูกระงับการดําเนิกนา กิจการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการแกไขฟนฟูฐานะของบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
-------------

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
มาตรา ๒๑ ใหองคการมีหนาที่ดําเนินการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการ
ดําเนินกิสํจาการตามบทบั
ญญัตใิ นหมวดนีก้ า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา๒๒ ใหบริษัทที่ถูกสํระงั
การดําเนินกิจการเสนอแผนเพื
อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อแกไขฟนสํฟูาฐนัานะต
กงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการองคการเพื่อขอความเห็นชอบ

กฤษฎีกา

มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชนในการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
การอนุญสําต
อการผอนผัน ตามกฎหมายว
รกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพกยา และธุรกิจ
านักหรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยการประกอบธุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เครดิตฟองซิเอร ในเรื่องดังตอไปนี้ แลวแตกรณี ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการองคการ
(๑) การถื
นอัตราที่กฎหมายกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อหุนสถาบันการเงิ
สํานันกเกิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๒) จํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของสถาบันการเงิน และจํานวนกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยต่ํากวาสามในสี่ของจํานวน
กฤษฎีกา
กรรมการทั้งหมด
(๓) การซื้อหรือมีหุนในบริ
ากัดเกินอัตราที่กฎหมายกํ
าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ษัทจํากัดหรือบริสํษานััทกมหาชนจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) การซื
การเงินอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้อหรือมีหุนในสถาบั
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๕) การแตงตั้งกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงาน หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ
หรือทําสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารงานของสถาบันการเงิน
กฤษฎีกา

มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการองค
การพิจารณาแผนแก
ไขฟนฟูฐานะของบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาษัทที่ถูกระงับ
การดําเนินกิจการ และใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบโดยไมชักชา
ในการพิ
ชอบแผนเพื่อการแกไขฟกนา ฟูฐานะของบริสํษาัทนัทีก่ถงานคณะกรรมการ
ูกระงับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จารณาเพื่อใหความเห็
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
การดําเนินกิจการ ใหคณะกรรมการองคการพิจารณาดวยวาบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการจะดํารง
เงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพย หนีส้ นิ หรือภาระผูกพันเพียงพอที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑที่
กฤษฎีกา
คณะกรรมการองคการประกาศกําหนด และไดแสดงวามีความสามารถและความผูกพันที่จะดํารง
อัตราสวสํนเงิ
นดังกลาวภายในชวกงเวลาสามป
านันกกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการใหความเห็นชอบแผนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการองคการจะกําหนดระยะเวลา
และเงือ่ นไขใด ๆ ใหบกริาษัทนั้นตองปฏิบัติดสํวานัยก็กไงานคณะกรรมการกฤษฎี
ด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชนแกการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
คณะกรรมการองคการมีอํานาจสั่งใหบริษัทนั้นลดทุน เพิ่มทุน จัดสรรหุนเพิ่มทุนปรับปรุงแกไขการ
บริหารงาน
้งกรรมการผูกบาริหาร หรือผูมีอํานาจในการจั
ดการของบริษัท หรืกอาสัง่ ให
สํานัถอดถอนและตั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดําเนินการควบกิจการหรือโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนกับสถาบันการเงินอื่น หรือสั่งให
โอนสิทธิตามสัญญาและหลั
พยสนิ หรือสั่งการใด ๆ กทีา่เกี่ยวของในการแก
นฟู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กประกัน หรือโอนทรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักไขฟ
งานคณะกรรมการ
ฐานะ โดยจะกําหนดระยะเวลาดําเนินการและกําหนดเงื่อนไขใดดวยก็ได ทัง้ นี้ ใหถอื วาคําสัง่ ของ
คณะกรรมการองคการดังกลาวเปนมติที่ประชุมผูถือหุน
กฤษฎีกา
ในกรณีที่บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตองดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการ
องคการตามวรรคหนึ
่ง ใหบริษัทนั้นและสถาบั
งไดรับยกเวนการใชบังคับกบทบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงินที่เกีสํ่ยาวข
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญญัติ
ดังตอไปนี้ในระหวางเวลาตั้งแตคณะกรรมการองคการใหความเห็นชอบแผนแกไขฟนฟูฐานะของบริษัท
จนถึงวันถึงที่สุดแหงการชํ
๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าระบัญชีองคการตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑) บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฤษฎีกา
เกี่ยวกับการบังคับใหสถาบันการเงินเปนบริษัทมหาชนจํากัด และการกําหนดจํานวนขั้นต่ําของทุนจด
ทะเบียนและทุ
นซึ่งชําระแลว แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๑๑๑๗ มาตรา ๑๒๒๐ มาตรา ๑๒๒๒ มาตรา ๑๒๒๔ มาตรา
๑๒๒๕ มาตรา ๑๒๒๖กและมาตรา
๑๒๔๐สํแห
งและพาณิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงประมวลกฎหมายแพ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชย
สํานักงานคณะกรรมการ
(๓) มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ มาตรา ๑๐๒ ประกอบกับมาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา
๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๔๘ แหงพระราชบัญญัติบริษัท
กฤษฎีกา
มหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) มาตรา
ญัติบริษัทมหาชนจํากัดกพ.ศ.
่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘๕ แหงพระราชบั
สํานักญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ๒๕๓๕ ทัง้ สํนีาเ้นัฉพาะที
กงานคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และการระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
(๕) มาตรา ๙๔ (๒) มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
กฤษฎีกา
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับการโอนทรัพยสิน หรือการกระทําใดเกี่ยวกับ
ทรัพยสนิ สําเนื
งในการควบกิจการหรือการโอนกิ
จการ
นัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตอบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการหรือสถาบันการเงินที่
เกีย่ วของตามวรรคสองกาไมใหนับระยะเวลาที
ัทหรือสถาบันการเงินดังกกล
บังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่บกริษงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าวไดรับยกเวนสําการใช
นักงานคณะกรรมการ
บทบัญญัติของกฎหมายตามวรรคสองเขาในอายุความใชสิทธิเรียกรอง
กฤษฎีกา
มาตรา ๒๖ หามมิใหบุคคลใดฟองบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการและสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวขสํอางเป
คดีลมละลายในระหวางดํกาาเนินการตามแผนเพื
ไขฟนฟูที่ไดรับความเห็
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่อการแก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นชอบจาก
คณะกรรมการองคการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๒๗ การโอนสิทธิเรียกรองทั้งหมดหรือบางสวนของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนิน
กิจการไปยังสถาบันการเงินอื่น ใหกระทําไดโดยไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖
กฤษฎีกา
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไมกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา
๓๐๘ วรรคสอง
แหงประมวลกฎหมายแพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งและพาณิชย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๒๘ ใหคณะกรรมการองค
การมีอํานาจสั่งใหกรรมการ
กจางของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พนักงาน หรื
สํานัอกลูงานคณะกรรมการ
บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ผูสอบบัญชีของบริษัทและผูรวบรวมหรือประมวลผลของบริษัทดังกลาว
ดวยเครือ่ งคอมพิวเตอรหรือดวยเครือ่ งมืออืน่ ใด มาใหถอยคําหรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร
กฤษฎีกา
ดวงตรา หรือหลักฐานอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของบริษัทนั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการองคการเห็นวา บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการซึ่ง
องคการเขาแกไขฟนฟูกฐาานะ ไดดําเนินการตามแผนเพื
่อแกไขฟนฟูฐานะจนสามารถจะดํ
าเนิสํานนักิกจงานคณะกรรมการ
การของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตนเองตอไปได หรือควบกิจการ หรือโอนกิจการกับสถาบันการเงินอื่นตามแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะให
คณะกรรมการองคการรายงานรัฐมนตรีทราบ
กฤษฎีกา
ในกรณีที่คณะกรรมการองคการเห็นวา บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการสามารถจะ
ดําเนินกิสํจาการของตนต
อไปได ถารัฐมนตรี
งประเทศไทยเห็นวกาาควรอนุญาต
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา โดยคําแนะนําของธนาคารแห
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหบริษัทดังกลาวดําเนินกิจการตอไปได ใหมีคําสั่งอนุญาตใหบริษัทนั้นดําเนินกิจการได
เมื่อบริกาษัทตามวรรคหนึ่งเป
เนินกิจการตามปกติแลวกหรื
จการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําดนัดํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
า อควบกิจการสํหรื
านัอกโอนกิ
งานคณะกรรมการ
กับสถาบันการเงินอื่นแลว อํานาจหนาที่ขององคการเปนอันสิ้นสุดลง

กฤษฎีกา
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คณะกรรมการองคการเห็นวา บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการใด
ไมอาจแกสําไนัขหรื
อฟนฟูฐานะหรือการดําเนิ
ทราบและใหคณะกรรมการองค
การ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานงานได ใหรายงานรั
สํานัฐกมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประกอบด
วสํยาประธานกรรมการและกรรมการอื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่นอีกไมนอยกว
สํานัากสองคนมี
งานคณะกรรมการ
อํานาจเขาดําเนินการแทนบริษัทนั้นไดทุกประการและทําการชําระบัญชีบริษัท กับใหประธานกรรมการเปน
ผูแทนของบริษัทนั้นโดยใหถือวาเปนมติที่ประชุมผูถือหุน
กฤษฎีกา
เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการแจงเปนหนังสือใหบริษัทนั้น
ทราบและให
รรมการของบริษัทนั้นพนกจากตํ
ถอื วาเปนมติทป่ี ระชุมกผูาถ อื หุน และให
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าแหนงทั้งคณะสําโดยให
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปดประกาศการแตงตั้งคณะกรรมการไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานของบริษัทนั้น กับทั้งใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและในหนั
ยหนึ่งฉบับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางสือพิมพรายวันอยสําานังนกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนบริษัทนั้นหรือคณะกรรมการได
กฤษฎีกา
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง การใดที่บทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพ
ชยวาดวยบริษัทกจําากัด หรือกฎหมายวสําานัดกวยบริ
ษัทมหาชนจํากัด กําหนดอํ
สํานักงและพาณิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านาจและ
หนาที่ใหเปนของที่ประชุมใหญ ใหเปนอํานาจและหนาที่ของรัฐมนตรี
การขายทรั
ของบริษัทนั้นใหเปดประมู
งขันราคา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พยสินเพื่อชําระบั
สํานัญกชีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาลโดยเปดเผย หรื
สํานัอแข
กงานคณะกรรมการ
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และใหองคการไดรับคาธรรมเนียมในอัตรารอยละหนึ่งของราคาที่
ขายได
กฤษฎีกา
การชําระบัญชีของบริษัท ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูชําระบัญชี และการใดที่เปน
อํานาจและหน
าที่ของที่ประชุมใหญ ใหเกปานอํานาจและหนาทีสํ่ขานัองรั
ฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

พยสินเพื่อชําระบัญชีบริษกัทาที่ถูกระงับการดํสําาเนิ
กิจการ
มาตรากา๓๐ ทวิ ๓ ในการขายทรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักนงานคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๓๐ ใหองคการดําเนินการประกาศรายการพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรของทรัพยสินที่
จะขาย วัน เวลา และสถานที่ที่จะขายทรัพยสินนั้นลวงหนากอนกําหนดวันขายไมนอยกวาสิบหาวัน โดยปด
กฤษฎีกา
ประกาศรายการและรายละเอียดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานขององคการ โฆษณาในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
และโฆษณาในหนังสือพิมกพารายวันอยางนอยหนึ
บเปนระยะเวลาไมนอยกว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่งฉบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาสามวัน
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนการบอกกลาวการโอนทรัพยสินแกลูกหนี้
บุคคลภายนอกที่ไดใหกปาระกันหนี้เดิม และบุ
่งมีสว นไดเสียในทรัพยกสานิ ทีจ่ ะขาย ในกรณี
ุคคล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําคนัคลซึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัทกี่บงานคณะกรรมการ
ดังกลาวมีขอ ตอสูเ กีย่ วกับทรัพยสนิ ทีจ่ ะขายนัน้ ใหยื่นคําคัดคานโดยชี้แจงเหตุผลและหลักฐานที่เกี่ยวของ
ตอคณะกรรมการตามมาตรา ๓๐กอนกําหนดวันขายทรัพยสินไมนอยกวาสามวันทําการ หากพนกําหนด
กฤษฎีกา
ระยะเวลาดังกลาวแลว มิไดยื่นคําคัดคานการขายทรัพยสินนั้น ใหถอื วาลูกหนีบ้ คุ คลภายนอกทีไ่ ดให
ประกันหนี
และบุคคลซึ่งมีสวนไดเสีกยาในทรัพยสินที่จะขายได
หความยินยอมกับการโอนทรั
สํานั้เดิกมงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พยสินที่จะ
ขายนั้นแลว
เมื่อคณะกรรมการตามมาตรา
ไดรับคําคัดคานตามวรรคสองแล
ว ใหสํจัดานัทํกาความเห็
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก๓๐
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการ
พรอมดวยเหตุผลเสนอใหคณะกรรมการองคการพิจารณาวินิจฉัย ถาคณะกรรมการองคการเห็นวาคํา
กฤษฎีกา
๓

มาตรา ๓๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คัดคานมีเหตุอันสมควรก็
นั้นไวกอนจนกวาจะมีการพิ
ินนั้นเสร็จ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใหยุติการขายทรัสํพายนัสกินงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สูจนสิทธิในทรัสํพานัยกสงานคณะกรรมการ
สิน้ ถาเห็นวาไมมีเหตุอันสมควรก็ใหยกคําคัดคานพรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบและดําเนินการขาย
ทรัพยสินนั้นตอไป แตท้ังนีไ้ มตดั สิทธิผเู สียหายเพราะการนัน้ ทีจ่ ะใชสทิ ธิเรียกรองตามมาตรา ๓๐ จัตวา
กฤษฎีกา

ดขายตามวิธีการที่กําหนดไว
มาตรา ๓๐ ตรี ๔ ในกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่มีการโอนทรัพยสํสาินนัทีก่ไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในมาตรา
๓๐ ทวิ แลว
(๑) สิกทา ธิของผูซอ้ื ทรัพยสสํนิ าโดยสุ
จริตไมเสียไป ถึงแมภายหลั
พยสินนัน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งจะพิสจู นไดสํวาา นัทรักงานคณะกรรมการ
มิใชของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๐
(๒) หามมิใหลกู หนี้หรือบุคคลใดขอหักกลบลบหนี้ทม่ี อี ยูก บั บริษทั ทีถ่ กู ระงับการดําเนิน
กฤษฎีกา
กิจการกับทรัพยสินที่ขายนั้น
(๓) ผูซื้อทรัพยสินมีสกิทาธิเรียกดอกเบี้ยตามวิ
ตราในสัญญาเดิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําธนัีกการและตามอั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม

พยสินที่ไดขายตามวิ
ใน
มาตรากา๓๐ จัตวา ๕ การเพิสํกานัถอนการโอนทรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ธีการที่กําสํหนดไว
านักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๓๐ ทวิ จะกระทํามิได
ผูเสียหายจากการขายทรัพยสินซึ่งคณะกรรมการองคการไดยกคําคัดคานตามมาตรา ๓๐
กฤษฎีกา
ทวิ วรรคสาม มีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายจากรายไดทั้งปวงที่ไดจากการขายทรัพยสินของบริษัทที่
ถูกระงับสํการดํ
าเนินกิจการนัน้ ได
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตามวรรคสอง ใหผูเสียหายยื่นคําขอตอองคการภายใน
กําหนดระยะเวลาสองเดื
พยสินนั้น หากพนกํกาาหนดระยะเวลาดั
าวแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอนนับแตวันที่ไดมสํีกาารขายทรั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํางนักลกงานคณะกรรมการ
มิไดยน่ื คําขอใหชดใชคา เสียหาย ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย
หลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอตามวรรคสามใหเปนไปตามที่
กฤษฎีกา
คณะกรรมการองคการกําหนด ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาคําขอ ใหมีสิทธิเสนอคดี
ตอศาลได
าหนดระยะเวลาสามเดื
ผลการพิจารณา
สําภนัายในกํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอนนับแตวันที่ไดรสํับาแจ
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

มาตรากา๓๑ เมื่อองคการประสงค
จะขอทราบกิจการของสถาบั
บัติตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงิน เพืสํา่อนัปฏิ
กงานคณะกรรมการ
พระราชกําหนดนี้ ใหธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยกิจการของสถาบันการเงินดังกลาวใหแกองคการ
กฤษฎีกา
ได และมิใหนํามาตรา ๔๖ สัตต แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๗๗
แหงพระราชบั
ญญัติการประกอบธุรกิจเงิกานทุน ธุรกิจหลักทรัสํพายนักและธุ
รกิจเครดิตฟองซิเอรกพ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ๒๕๒๒
แลวแตกรณี มาใชบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๓๐ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๑
๕

มาตรา ๓๐ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๓๒ ในการดําเนินสํการเพื
่อแกไขฟนฟูฐานะของบริ
นกิจการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาษัทที่ถูกระงับการดํ
สํานัากเนิ
งานคณะกรรมการ
ใด องคการจะขอใหกองทุนเขาถือหุนของบริษัทนั้นไดเฉพาะเพื่อเปนการรักษาเสถียรภาพของระบบการ
ชําระเงิน และบริษัทนั้นไดตัดสวนสูญเสียของกิจการออกจากบัญชีโดยการลดทุนแลว และไมสามารถ
กฤษฎีกา
จําหนายหุนไดภายในเวลาอันควร
เพื่อประโยชนในการแกกไาขฟนฟูฐานะ องคกสํารจะขอให
กองทุนเขาถือหุนของบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ษัทที่ถูก
ระงับการดําเนินกิจการไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้
(๑) บริ
กิจการไดรับรูผลขาดทุนกและได
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาษัทที่ถูกระงับการดํสําานัเนิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ปฏิบัติเกี่ยสํวกั
านับกการกั
งานคณะกรรมการ
สํารองตามที่องคการกําหนด
(๒) สวนไดเสียของผูถือหุนของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ณ วันที่องคการเขา
กฤษฎีกา
ดําเนินการเพื่อแกไขฟนฟูฐานะไดลดลงจนถึงจุดต่ําสุดเทาที่จะทําไดตามกฎหมาย
(๓) กรณีที่ผูถือหุนเขากซืา้อหุนของบริษัทที่ถสํูการะงั
บการดําเนินกิจการผูถือหุกนาไมวาลําพัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือรวมกันจะถือหุนเกินกวาจํานวนที่องคการกําหนดวาสามารถครอบงําการจัดการบริษัทไมได
(๔) กองทุ
งไมเกินกวาการเขาถือหุนกของผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นจะเขาถือหุนได
สําเนัพีกยงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ถือหุนรายอืสํา่นนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่กองทุนจะตองเขาไปชวยเหลือทางการเงินในบริษัทที่ถูกระงับการ
ดําเนินกิจการตามที่คณะกรรมการองคการรองขอและไดรับความเสียหาย ใหรฐั บาลชวยเหลือทางการเงิน
แกกองทุสํนาตามควรแก
กรณี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฤษฎีกา

หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การสอบและตรวจบัญชี
------------

สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๓๔ ใหองคการวางและรั
กษาไวซึ่งระบบบั
ญชีอันถูกตองและจัดใหกมาีระบบการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ควบคุมและตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๓๕ ใหองคการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนทุกงวดหกเดือน

กฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลอื่น ตามแต
จะเห็นสมควรเป
นผูสอบบัญชีขององคกการา ทําการตรวจสอบบั
รวมทั้งการเงินทุกประเภททุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญกชีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กหกเดือน

มาตรากา๓๗ ใหองคการรายงานกิ
จการ งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุ
น ซึ่งผูสํสาอบบั
ญชีตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๓๖ ไดรับรองแลวตอรัฐมนตรีภายในสามเดือน นับแตวันสิ้นงวดการบัญชีเพื่อรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบ และใหรัฐมนตรีประกาศรายงานงบดุลและบัญชีดังกลาวโดยเปดเผย
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๓๘ ในกรณีที่องคสํกานัารขอให
กระทรวงการคลังค้ํากประกั
ยืมเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นเงินกูที่องค
สํากนัารกู
กงานคณะกรรมการ
จากแหลงใหกูยืมในหรือนอกราชอาณาจักร ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกันเงินกูนั้นได แตจํานวน
เงินกูที่จะค้ําประกันเมื่อรวมกับตนเงินกูที่การค้ําประกันของกระทรวงการคลังยังคางอยูตองไมเกินสิบสอง
กฤษฎีกา
เทาของเงินกองทุนขององคการเมื่อคํานวณเปนเงินตราไทย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการค้ําประกันตามอํานาจที่มี
อยูใ นกฎหมายใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยเพื่อทราบยอดรวมของเงินกูตามวรรค
หนึ่งใหใชอัตราแลกเปลี
งประจําวันที่ธนาคารแหกงาประเทศไทยกําสํหนดไว
ในวันทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่ยนเงินตราตามอัตสํราอ
านักางอิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการ
สัญญา
กฤษฎีกา
หมวด ๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทกําหนดโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
----------สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๓๙ ผูใดลวงรูกิจการของสถาบันการเงินใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจและ
หนาที่ที่กําหนดในพระราชกําหนดนี้อันเปนกิจการที่ตามปกติพึงสงวนไวไมเปดเผย แลวนําไปเปดเผยแก
กฤษฎีกา
บุคคลอื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิใหกนา ํามาใชบังคับแกกสํารเป
เผยในกรณี ดังตอไปนี้ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) การเปดเผยตามหนาที่
(๒) การเป
กการสอบสวนหรือการพิกจาารณาคดี สํานักงานคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดเผยเพื่อประโยชน
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๓) การเปดเผยเพื่อประโยชนแกการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนิน
กิจการ
กฤษฎีกา
(๔) การเปดเผยเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสถาบันการเงินนั้นเปนลายลักษณอักษร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๐ บุคคลใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการองคการตามมาตรา ๒๘ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ
ไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที
่ยังฝสําาฝนันกอยู
 หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งแสนบาท และปรัสําบนัอีกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการ
จนกวาจะปฏิบัติไดถูกตอง

กฤษฎีกา
หมวด ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การยุบเลิกองคสํกาารนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
------------

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๔๑ เมื่อองคการไดดําเนินการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหนาที่เสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการองคการรายงานรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอ
กฤษฎีกา
คณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิกองคการตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๔๒ เมื่อคณะรัฐมนตรี
ีมติใหยุบเลิกองคการแลกวาใหดําเนินการชํสําาระบั
ญชีโดยให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการ
รัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการผูชําระบัญชีขององคการ
การชําระบัญชีองคการใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการ
กฤษฎีกา
ชําระบัญชีบริษัทจํากัดมาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๓ เมื่อคณะกรรมการผูชําระบัญชีไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวให
คณะกรรมการผูชําระบักญา ชีรายงานการชําระบั
ตอรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและเสนอคณะรั
ฐมนตรี
พื่อทราบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญกชีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักเงานคณะกรรมการ
แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป และใหถือวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนวันถึงที่สุดแหง
การชําระบัญชีและวันยุบเลิกองคการ
กฤษฎีกา
บรรดาทรัพยสินขององคการที่ยังคงเหลืออยูใหจัดโอนใหแกกระทรวงการคลังภายหลังวัน
ถึงที่สุดแห
าระบัญชี
สํานังการชํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหคณะกรรมการผูชําระบัญชีมอบสมุด บัญชี และเอกสารทั้งหมดขององคการใหแก
กระทรวงการคลังภายในสิ
แหงการชําระบัญชี และให
ษาไวสิบป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บสี่วันนับแตวันถึสํงาทีนั่สกุดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กระทรวงการคลั
สํานังรักกงานคณะกรรมการ
นับแตวันดังกลาว
สมุด บัญชี และเอกสารตามวรรคสามใหเปดเผยแกผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตอง
กฤษฎีกา
เรียกคาธรรมเนียม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทเฉพาะกาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานั---------กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๔๔ บรรดาหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ธนาคารแหงประเทศไทยหรือ
คณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงินซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งของกระทรวงการคลัง
กําหนดไว
บบริษัทที่ถูกระงับการดํกาเนิ
ไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
สําสนัํากหรังานคณะกรรมการกฤษฎี
า นกิจการยังคงใชสํไดานัตกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บรรดาแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะที่บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการยื่นตอคณะกรรมการ
กํากับการควบหรือโอนกิ
ใหถือเปนแผนเพื่อแกไกขฟ
๒๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจการของสถาบันการเงิ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นฟูฐานะ ตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

กฤษฎีกา

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรั
ฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช
พระราชกํ
าหนดฉบับนี้ คือ โดยทีก่มาีความจําเปนจะตสําอนังแก
ไขปญหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการ
ระบบสถาบันการเงินและฟนฟูฐานะการดําเนินการของสถาบันการเงินบางแหงที่ประสบปญหา ไมสามารถ
ดําเนินกิจการไปไดตามปกติและคุมครองผูฝากเงินและเจาหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อเรียกความเชื่อมั่นใน
กฤษฎีกา
ระบบสถาบันการเงินกลับคืนมา สมควรกําหนดมาตรการในลักษณะของการแกไขปญหาสถาบันการเงิน
อยางเปนสํระบบตามแนวทางสากล
และจักดา ตั้งองคการของรัฐสํขึา้นนัเพื
่อทําหนาที่รับผิดชอบในการดํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนิน
มาตรการดังกลาว เพื่อแกไขฟนฟูฐานะของสถาบันการเงิน ตลอดจนชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริต
ของสถาบันการเงิน และโดยที
่มีความจําเปนรีบดวนอันมิกาอาจจะหลีกเลี่ยงได
นที่จะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่เปนกรณีฉุกสํเฉิานันกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัใกนอั
งานคณะกรรมการ
รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้
กฤษฎีกา
ดวงใจ/แกไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘ ธ.ค. ๔๔
A+B (C)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ๖

กฤษฎีกา
มาตรา ๕ นับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ดอกเบี้ยหรือเงินคาปวยการอื่นแทน
ดอกเบี้ยสํอัานนัเกิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดจากหนี้ที่บริษัทที่ถูกระงักบาการดําเนินกิจการตามมาตรา
๓๐ ไดกอขึ้น มิใหถกือา วาเปนหนี้ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จะขอรับชําระได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้

กฤษฎีกา

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ขณะนี้มีความจําเปนตองแกไข
ปญหาวิกสํฤติ
างเศรษฐกิจของประเทศอย
งเรงรัดใหมีการระดมเงินกทุานเพื่อ
านักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างรวดเร็วและจําเป
สํานนัตกองานคณะกรรมการกฤษฎี
เสริมสรางสภาพคลองใหเกิดการหมุนเวียนทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผานมาไดมีการตรา
กฎหมายวาดวยการปฏิกราูประบบสถาบันการเงิ
้นเพื่อดําเนินการแกไขฟนกาฟูฐานะของสถาบั
นที่ถูก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกขึงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนัการเงิ
กงานคณะกรรมการ
ระงับการดําเนินกิจการ โดยใหสถาบันการเงินเหลานั้นจัดทําแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะในการดําเนินการให
มัน่ คงตอไป และสําหรับสถาบันการเงินที่ไมอาจดําเนินการตอไปได ใหองคการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
กฤษฎีกา
เขาควบคุมเพื่อชําระบัญชีตอไป ซึ่งในการชําระบัญชีจําเปนตองขายทรัพยสินของสถาบันการเงินนั้น ฉะนั้น
เพื่อมิใหสํเปานันกอุงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปสรรคในการดําเนินการจํกาาเปนตองมีมาตรการเป
พิเศษผอนคลายจากกรณีกปา กติทั่วไป
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อใหองคการปฏิรูประบบสถาบันการเงินสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคของกฎหมายใหแลวเสร็จ
ไดโดยเร็ว เพื่อใหเกิดกความเชื
สินอันเปนสวนหนึ่งของการแก
าง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่อมั่นแกผูซื้อสํทรั
านัพกยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไขปญหาวิสํกาฤติ
นักทงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจ ซึ่งหากมาตรการดังกลาวไมอาจกระทําไดโดยเร็วจะสงผลกระทบตอแผนการระดมเงินทุนเพื่อ
เสริมสรางสภาพคลองทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖ รก.๒๕๔๑/๒๙ก/๑/กา
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รีบดวนอันมิอาจจะหลีกกาเลี่ยงไดในการที่จะรัสํากนัษาความมั
่นคงในทางเศรษฐกิ
นตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจของประเทศ สํจึงาจํนัากเปงานคณะกรรมการ
ตราพระราชกําหนดนี้
กฤษฎีกา
ดวงใจ/แกไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘ ธ.ค. ๔๔
A+B (C)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
พัชรินทร/เนติมา จัดทํา
๕ มีนาคม ๒๕๔๖
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

