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พระราชกําหนด 
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
----------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เปนปที่ ๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 

๒๕๔๔” 
 
มาตรา ๒1  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดนี ้
“สถาบันการเงิน” หมายความวา 
(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย แตไมรวมถึงสาขาของ

ธนาคารตางประเทศ 
(๒) บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกจิ

เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และใหหมายความรวมถึงบริษัทเงินทุนที่ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยดวย 

                                                           
1 รก.๒๕๔๔/๓๘ก/๑/๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) นิติบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
“บริษัทบริหารสินทรัพย” หมายความวา บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ไดจด

ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 
“สินทรัพย” หมายความวา สิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินที่มีตอลูกหนี้ของตน ในมูล

หนี้อันเกิดจากการใหสินเชื่อ การใหกูยืมเงิน หรือการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน และสิทธิเรียกรอง
ในลักษณะดังกลาวที่บริษัทบริหารสินทรัพยรับโอนมาจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหาร
สินทรัพย 

“สินทรัพยดอยคุณภาพ” หมายความวา สินทรัพยท่ีมีลักษณะเปนสินทรัพยไมมีราคา
หรือเรียกคืนไมได หรือเปนสินทรัพยท่ีสงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

“กองสินทรัพย” หมายความวา กองสินทรัพยท่ีมีการจัดแบงตามมาตรา ๕๔ 
“กองทุนฟนฟู” หมายความวา กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 
“แผน” หมายความวา แผนปรับโครงสรางกิจการของลูกหนี้ 
“ผูบริหารของลูกหนี้” ในกรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด หมายความวา 

คณะกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และรวมตลอดถึงที่ปรึกษาและพนักงานที่
คณะกรรมการดังกลาวเปนผูแตงตั้งการดําเนินงานของบริษัทนั้น และในกรณีหางหุนสวนจํากัด 
หมายความวา หุนสวนผูจัดการ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
“กรรมการผูจัดการ” หมายความวา กรรมการผูจัดการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งและเงินทุน 
-------------- 

 
มาตรา ๕  ใหจัดตั้งบรรษัทขึ้นเรียกวา “บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย” เรียกโดยยอวา 

“บสท.” 
ให บสท. เปนนิติบุคคล มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖  ให บสท. ตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง และจะ
ต้ังสาขา ณ ที่ใดภายในราชอาณาจักรก็ได แตการตั้งสาขาตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอน 

 
มาตรา ๗  ให บสท. มีวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน

การเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย ปรับโครงสรางหนี้ และปรับโครงสรางกิจการ ท้ังนี ้โดยการรับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย รวมตลอดท้ังสิทธิอ่ืนใดเหนือ
ทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันการชําระหนี้สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพนั้น หรือโดยการใชมาตรการอื่นใด
เพื่อประโยชนแกการฟนฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ 

 
มาตรา ๘  ให บสท. มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา 

๗ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซ้ือ จัดหา ขาย 

จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปล่ียน โอน รับโอน หรอื
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให 

(๒) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจใด ๆ อันเกี่ยวกับ
ลูกหน้ีซ่ึงรับโอนมา ท้ังน้ี เพื่อประโยชนในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 

(๓) เขารวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือ
นิติบุคคลอื่น ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๔) ค้ําประกันสินเชื่อแกลูกหนี้ซึ่งรับโอนมา หรอืรับรอง รับอาวัลหรือสอดเขาแกหนาใน
ต๋ัวเงิน 

(๕) กูหรือยืมเงิน 
(๖) ออกหุนกู ตั๋วเงิน หรือตราสารหนี้ 
(๗) ใหกูยืมเงินแกลูกหนี้ซึ่งรับโอนมา 
(๘) ลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารของรัฐบาล หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือใน

หนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(๙) ซ้ือ ซ้ือลด หรือรับชวงซื้อลดตราสารแหงหนี ้หรือรับโอนสิทธิเรียกรอง 
(๑๐) กระทําการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของ บสท. 
 
มาตรา ๙  ใหกําหนดทุนประเดิมของ บสท. เปนจํานวนหนึ่งพันลานบาท แบงเปนหุน

สามัญจํานวนหนึ่งรอยลานหุน มีมูลคาหุนละสิบบาท โดยใหกองทุนฟนฟูเปนผูซื้อหุนดังกลาวทั้งหมด 
 
มาตรา ๑๐  การเพ่ิมทุนของ บสท. ใหกระทําไดโดยการออกหุนใหม ท้ังน้ี โดยอนุมัติของ

คณะรัฐมนตร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บสท. อาจเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ได การเขาชื่อซื้อหุนให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ บสท. กําหนด ท้ังนี ้มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาใชบังคับ 

เพื่อประโยชนในการเสนอขายหุนตามวรรคสอง บสท. อาจกําหนดราคาหุนที่จําหนายสูง
กวามูลคาหุนก็ได และให บสท. ลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุนในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม
วัน 

ในกรณีที่มีผูซื้อหุนเพิ่มทุนไมหมด เหลือเทาใดใหกองทุนฟนฟูซ้ือไว 
 
มาตรา ๑๑ ไมใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมา

ใชบังคับแกการดําเนินการเกีย่วกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชกําหนดนี้และ
การออกระเบียบหรือขอบังคับ คําส่ัง คําวินิจฉัย การอนุญาต และการกระทําอื่นใดของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหาร อันเกีย่วกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตามพระราชกําหนดนี้ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการและการบริหาร 
---------------- 

 
มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบรรษัทบรรษัทบรหิาร

สินทรัพยไทย” ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง กรรมการอื่นอีกไมเกินสิบเอ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีเปน
ผูแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีโดยในจํานวนนี้ตองแตงตั้งจากผูแทนของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยหนึ่งคน สภาหอการคาไทยแหงประเทศไทยหน่ึงคน สมาคมธนาคารไทยหนึ่งคน และ
ประธานกรรมการบริหารเปนกรรมการโดยตําแหนง 

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการก็ได 
 
มาตรา ๑๓  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ตองหามมิใหเปนกรรมการ 
(๑) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๒) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) เปนขาราชการการเมือง หรือเปนผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง หรือเปน

สมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
(๔) เปนหรือเคยเปนลูกหนี้ในสินทรัพยดอยคุณภาพและยังไมพนสิบปนับแตสถานะ

เชนนั้นยุติลง 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๔  กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหกป 
ในวาระเริ่มแรกเมื่อกรรมการดํารงตําแหนงครบสามป ใหออกจากตําแหนงกึ่งหนึ่ง โดย

วิธีจับสลาก ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนกึ่งหนึ่งไมได ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดแตไม
นอยกวากึ่งหนึ่ง 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยู
ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ ซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการข้ึนใหม 
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน 

 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที ่หรือหยอนความสามารถ 
(๔) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
 
มาตรา ๑๖  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานชั่วคราว 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๗  กรรมการผูใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องซึ่งที่ประชุม

พิจารณาใหแจงการมีสวนไดเสียของตนใหคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม และหามมิใหผูน้ัน
เขารวมประชุมพิจารณาในเรือ่งดังกลาว 

 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบายและกํากับดูแลโดยท่ัวไป ซึ่งกิจการ

ของ บสท. ภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และคาใชจายอื่นของ 

บสท. 
(๒) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงิน ทรัพยสิน และการบัญชีรวมทั้ง 

การตรวจสอบและสอบบัญชีภายในของ บสท. 
(๓) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการของ บสท. 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๔) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเขารวมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุนใน
บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่น 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการในการบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรูและคํานวณผลกําไรหรือผล
ขาดทุนของการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. 

(๗) พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณของ บสท. 
(๘) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆ แทน

คณะกรรมการ 
(๙) ออกขอบังคับหรือหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของหรือ

เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานหรือดําเนินกิจการของ บสท. 
 
มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบดวย 

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารอืน่อีกไมเกินสามคน และใหกรรมการผูจัดการเปน
กรรมการบริหารโดยตําแหนง 

ในการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ใหกระทรวงการคลังเสนอช่ือผูสมควร
ไดรับการแตงต้ังสองคน ธนาคารแหงประเทศไทย กองทุนฟนฟ ูสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย เสนอชื่อหนวยงานละหนึ่งคน และสถาบันการเงินเอกชนรวมกันเสนอชื่อ
สองคนผูไดรับการเสนอชื่อตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 

 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารจากรายชื่อของผูไดรับการ

เสนอตามมาตรา ๑๙ โดยจะตองแตงตั้งตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) ประธานกรรมการบริหารหนึ่งคน ใหแตงตั้งจากผูไดรับการเสนอชื่อจาก

กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย หรือกองทุนฟนฟ ู
(๒) กรรมการบริหารอื่น 
(ก) ใหแตงตั้งจากผูไดรับการเสนอชื่อจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 

และกองทุนฟนฟูหน่ึงคน 
(ข) ใหแตงตั้งจากผูไดรับการเสนอชื่อจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภา

หอการคาแหงประเทศไทยหนึ่งคน และ 
(ค) ใหแตงตั้งจากผูไดรับการเสนอชื่อจากสถาบันการเงินเอกชนหนึ่งคน 
ใหกรรมการบริหารท่ีคณะกรรมการแตงตั้งตามวรรคสามมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีป 

และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสาม และวรรคส่ี มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช
บังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การปฏิบัติหนาที่ และการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารดวยโดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นอกจากประธานกรรมการบริหารซ่ึงเปนกรรมการโดยตําแหนง ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเปน
กรรมการในคณะกรรมการ จะดํารงตําแหนงกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการในเวลาเดียวกันมิได 

การแตงตั้งกรรมการผูจัดการใหเปนไปตามมาตรา ๒๑ 
 
มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผูซึ่งมีความรูความชํานาญในกิจการของ 

บสท. เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 

แลว ตองไมเปนพนักงาน ลูกจาง หรือกรรมการของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท. ตามพระราชกําหนดนี้ และตองไมเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กรรมการ พนักงานหรือลูกจางของบุคคลใด 

การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดเงื่อนไขอื่นในการทดลองปฏิบัติงาน
หรือการทํางาน และการประเมินผลการทํางานในหนาท่ีกรรมการผูจัดการใหเปนไปตามสัญญาจางท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกินสี่ป และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาจาง
คณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกก็ได แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน 

ในการวาจางกรรมการผูจัดการ ใหประธานกรรมการเปนผูลงนามในสัญญาจางในนาม
ของ บสท. 

 
มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ตลอดจนกําหนดกรอบและวิธีการในการบริหารงาน
ตามนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

(๑) อนุมัติหรือวินิจฉัยสั่งการในการดําเนินการปรบัโครงสรางหนี้และการปรับโครงสราง
กิจการของลูกหนี ้การจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน การชําระบญัชีของลูกหนี ้ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๒) ติดตามและประเมินผลการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและการดําเนินงานทั่วไป 
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบและวิธีการที่วางไว 

(๓) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ เพือ่ปฏิบัติการใด ๆ แทน
คณะกรรมการบริหาร 

(๔) อนุมัติการแตงตั้งพนักงานระดับบริหาร 
(๕) วาจางบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
(๖) จัดใหมีระบบขอมูลและจัดหาขอมูลท่ีจําเปนใหผูท่ีเก่ียวของ 
(๗) จัดหาแหลงเงินทุนและพันธมิตรรวมทุน เพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางกิจการ

ของลูกหน้ี 
(๘) รายงานผลการดําเนินงานในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตอคณะกรรมการ ทุก

รอบสามเดือน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๙) รับผิดชอบและดําเนินการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๓  ใหกรรมการผูจัดการรับผิดชอบในการบริหารงานของ บสท. และมีอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดในระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ รวมทั้งปฏิบัติการอื่น
ใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร 

 
มาตรา ๒๔  ใหกรรมการผูจัดการเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานและลูกจางของ บสท. 

และมีอํานาจบรรจ ุแตงต้ัง ถอดถอน เลื่อนขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตลอดจนลงโทษ
ทางวินัยแกพนักงานและลูกจาง ท้ังนี้ ตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนด 

 
มาตรา ๒๕  ในกิจการของ บสท. ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหกรรมการผูจัดการเปน

ผูแทนของ บสท. และเพื่อการนี้ กรรมการผูจัดการจะมอบอํานาจใหพนักงานหรือลูกจางของ บสท. 
กระทํากิจการเปนการทั่วไปหรือเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  เพื่อประโยชนแกการกํากับควบคุมและการตรวจสอบกิจการภายในของ 

บสท. ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไมเกินหาคน เพื่อตรวจสอบการดําเนินกิจการของ 
บสท. และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูจัดการ ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๗  ใหประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจัดการ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ ไดรับเงินเดือนหรือ 
ประโยชนตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๘  ใหบุคคลตามมาตรา ๒๗ ตลอดจนพนกังานและลูกจางของ บสท. ซ่ึง

ดําเนินการตามพระราชกําหนดนี้ ไมตองรับผิดในการกระทําของตน เม่ือไดใชความระมัดระวังตามวิสัย
ของผูประกอบวิชาชีพดังกลาวแลว เวนแตเปนกรณีฝาฝนกฎหมาย ทุจริตหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรง 

 
มาตรา ๒๙  การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

บริหารรวมตลอดทั้งกรรมการผูจัดการ ตองคํานึงถึงความรวดเร็วในการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ 
ตนทุนในการดําเนินการของ บสท. ประกอบกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ที่สุจริต และการ
เสริมสรางใหผูที่เกี่ยวของสามารถเริ่มตนประกอบกิจการใหม หรือประกอบกิจการเดิมตอไปเพื่อประโยชน
ในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศเปนสวนรวม 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และนอกจากที่ไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะ
ในพระราชกําหนดนี้แลว การโอนทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองของ บสท. ใหแกบุคคลใดหรือรับโอน
ทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองของบุคคลใดมาเปนของ บสท. การที่ บสท. มีรายไดจากการใด ๆ หรือการ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดําเนินการของ บสท. กอใหเกิดรายไดแกบุคคลใด อันมิไดมีลักษณะเปนเงินเดือน คาจางหรือรายไดอื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนด ถามีกฎหมาย เทศบัญญัต ิขอบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ หรอืประกาศใด ๆ 
กําหนดใหตองเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมหรือคาฤชาธรรมเนียมใด ๆ ให บสท. และบุคคลดังกลาว 
ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมหรือคาฤชาธรรมเนียมนั้น 

 
หมวด ๓ 

การโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท. 
--------------- 

 
สวนท่ี ๑ 

หลักเกณฑการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ 
--------------- 

 
มาตรา ๓๐  ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนฟนฟู หนวยงานของ

รัฐหรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ท้ังหมดใหแก บสท. ภายใน
เวลาท่ี บสท. กําหนด 

สินทรัพยดอยคุณภาพท่ีตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ไดแกสินทรัพยดังตอไปนี้ 
(๑) สินทรัพยจัดช้ันสูญ 
(๒) สินทรัพยจัดช้ันสงสัยจะสูญ 
(๓) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย 
(๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 
สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) และ (๒) คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ จะกําหนดใหโอนมาแตเฉพาะสินทรัพยที่มีเจาหนี้เกินหนึ่งรายก็ได แตสถาบันการเงินหรือ
บริษัทบริหารสินทรัพยซึ่งเปนเจาหนี้หรือผูรับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน แลวแตกรณี ตองรายงานการ
ดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีเหลือให บสท. ทราบตามเวลาท่ี บสท. กําหนด และ บสท. จะ
สั่งใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยดังกลาวโอนสินทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางรายใหแก บสท. 
เม่ือใดก็ได 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตามวรรคหนึ่งโอนสินทรัพยตาม (๓) และ (๔) เฉพาะบางสวน และโอนสินทรัพยจัดชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษเฉพาะรายใหแก บสท. ก็ได 

สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) ท่ีโอนมา หากเปนสินทรัพยจัดชั้นสูญท่ีตัดออกจากบัญชี
แลว หรือท่ีไมมีทรัพยสินเปนหลักประกัน ใหถือวาไมมีมูลคา และให บสท. ตรวจสอบการดําเนินการของ
สถาบันการเงินที่โอนสินทรัพยเชนวานั้นวาไดดําเนินการถกูตองตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สถาบันการเงินนั้นหรือของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม เพื่อรายงานใหธนาคารแหงประเทศไทย
ดําเนินคดีตอผูรับผิดชอบตอไป 

สินทรัพยดอยคุณภาพท่ีตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงสินทรัพยที่มีการฟองคดี อยู
ในศาลโดยศาลยังไมไดมีคําพิพากษาดวย โดยใหศาลสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เวนแต บสท. 
จะยื่นคํารองขอเปนอยางอื่น แตไมรวมถึงสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราว
หรือเด็ดขาดหรือใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว 

สินทรัพยดอยคุณภาพท่ีลูกหนี้ถูกศาลลมละลายสั่งฟนฟูกิจการแตยังไมไดใหความ
เห็นชอบแผนฟนฟูกิจการนัน้ ถาลูกหนี้และผูทําแผนฟนฟูกิจการรวมกันรองขอโดยมีเหตุอันสมควร ศาล
จะสั่งใหดําเนินการฟนฟูกิจการตอไปโดยไมส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความก็ได แตตองย่ืนคํารองขอ
เสียภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

คดีที่ศาลสั่งจําหนายออกจากสารบบความตามวรรคหก ถาอายุความฟองรองยังเหลืออยู
ไมถึงหาปนับแตวันจําหนายคด ีใหขยายอายุความออกไปเปนหาปนับแตวันที่ศาลสั่งจําหนายคดี 

 
มาตรา ๓๑  บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น

นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) ท่ีมี

อยู ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี ้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษทั

บริหารสินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็
ตาม 

(๓) มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหาร
สินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ 

(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนัน้ยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหน้ีใหม
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีลูกหน้ีถูกศาล
มีคําสั่งใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใชบังคับ 

ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอน
เฉพาะสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรอื (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปล่ียนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง 
(๑) หรอื (๒) ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได 

 
มาตรา ๓๒  สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยใดประสงคจะโอนสินทรัพยตาม

มาตรา ๓๑ ใหแก บสท. ตองมีหนังสือแจงให บสท. ทราบและโอนสินทรัพยให บสท. ภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เมื่อแจงความประสงคการโอนสินทรัพยตามวรรคหนึ่งแลว จะเพิกถอนมิได 
การโอนสินทรัพยตามวรรคหนึ่ง สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยตองโอน

สินทรัพยท่ีมีลักษณะตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี ทั้งหมดใหแก บสท. และใหนํา
ความในมาตรา ๓๐ วรรคหก วรรคเจ็ด และวรรคแปด มาใชบังคับกับสินทรัพยท่ีตองโอนมาดวยโดย
อนุโลม 

สินทรัพยดอยคุณภาพท่ีตองโอนมาตามวรรคสาม ใหรวมถึงหนี้ของนิติบุคคลอื่นที่นิติ
บุคคลท่ีเปนลูกหน้ีตามมาตรา ๓๑ (๒) หรือผูถือหุนสวนขางมากของนิติบุคคลท่ีเปนลูกหน้ีดังกลาวมีหุน
อยูเกินรอยละหาสิบ และหนี้ท่ีผูบริหารของลูกหนี้หรือบุคคลอื่นยอมตนเขาเปนหนี้เพื่อประโยชนของ
ลูกหนี้หรือของนิติบุคคลอื่นนั้น หรือเพื่อชําระหนี้หรือดอกเบี้ยของลูกหนี้หรือของนิติบุคคลอื่นนั้นดวย 

 
มาตรา ๓๓  ลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยผูใดเห็นวา หน้ีท่ีตนมี

อยูกับสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยมีลักษณะตามมาตรา ๓๑ และสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสินทรัพยซึ่งโอนสินทรัพยมาให บสท. มิไดโอนสินทรัพยดอยคุณภาพรายของตนมาดวย ใหย่ืนคํา
รองตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาสั่งการให บสท. ดําเนินการแจงใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยโอนสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวมาภายในเวลาที ่บสท. กําหนด 

สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยใดไมโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามคําสั่งของ 
บสท. ตามวรรคหนึ่ง ใหจายคาชดเชยเปนรายวัน ๆ ละหาแสนบาท เงินจํานวนดังกลาวใหนํามาลดหยอน
หนี้ของลูกหนี้นั้น 

 
มาตรา ๓๔  การโอนสินทรัพยใหแก บสท. ตามมาตรา ๓๐ ไมทําใหความผิดที่ผูบริหาร

ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยไดกระทําไวเปนอันลบลางไป 
ในการดําเนินการตามพระราชกําหนดนี ้หาก บสท. พบวาสินทรัพยรายใดเกิดขึ้นโดยการ

กระทําความผิดหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ใหแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบ เพื่อ
ดําเนินการสอบสวนและดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ี 

 
มาตรา ๓๕  ใหธนาคารแหงประเทศไทยแจงขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่

เปนไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ใหแก บสท. และสถาบันการเงินหรือ
บริษัทบริหารสินทรัพยทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๓๖  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งแลว ใหธนาคารแหง

ประเทศไทยสั่งการใหสถาบันการเงินที่มิไดโอนสินทรัพยใหแก บสท. ตามมาตรา ๓๑ ดําเนินการประเมิน
ราคาหลักประกันที่เกี่ยวของกับสินทรัพยดอยคุณภาพโดยผูประเมินราคาอิสระที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีพนกําหนดเวลาดังกลาว และดําเนินการใหสถาบัน
การเงินกันเงินสํารองไวสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพทุกประเภทตามมาตรา ๓๐ ใหครบรอยละรอยของ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีเมื่อหักราคาหลักประกันดังกลาวออกแลว ท้ังน้ี ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่พนกําหนดเวลาการประเมินดังกลาว 

ในกรณีที่หลักประกันรายใดไดรับการประเมินราคามาไมถึงหนึ่งป ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะผอนผันใหไมตองประเมินราคาใหมก็ได 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับบริษัทบริหารสินทรัพย ในสวนท่ีเก่ียวกับสินทรัพยดอย
คุณภาพที่บริษัทบริหารสินทรัพยนั้นรับโอนมาภายหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ดวย โดยอนุโลม เวนแต
เปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่กองทุนฟนฟูมีสัญญารวมรับผิดชอบในผลกําไรหรือขาดทุนของบริษัทบริหาร
สินทรัพยนั้น กอนป พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
มาตรา ๓๗  ในการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท. ใหสิทธิเรียกรอง สิทธิหรือ

ภาระผูกพันอื่นใดทั้งหมดท่ีสถาบันการเงินหรือบริษัทบรหิารสินทรัพยมีตอลูกหนี้โอนไปเปนของ บสท. 
ดวยโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยตองแจงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิเรียกรอง สิทธิหรือ
ภาระผูกพันอื่นใดให บสท. ทราบโดยละเอียด 

ถาขอมูลที่แจงตามวรรคหนึ่งไมครบถวนและเปนเหตุให บสท. ไดรับความเสียหายใน
ภายหลังสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาวตามสัดสวน
แหงการกระทํา โดย บสท. จะหักกลบลบหนี้จากเงินกําไรที่จัดสรรใหแกสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยในสวนของสินทรัพยนั้นก็ได 

 
มาตรา ๓๘  กอนที่จะมีการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใดใหแก บสท. ให บสท. ลง

โฆษณารายการหรือรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพราย
วันท่ีแพรหลายอยางนอยหน่ึงฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวันหรือจะบอกกลาวเปนหนังสือไป
ยังลูกหนี้แตละรายก็ได และใหถือวาเปนการบอกกลาวการโอนตามมาตรา ๓๐๖ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยแลว 

 
มาตรา ๓๙  เมื่อมีการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใดใหแก บสท. แลว ให บสท. ออก

หลักฐานการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย และใหถือวา
การโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมีผลผูกพันบุคคลภายนอก ผูจํานอง ผูจํานําและผูคํ้าประกัน นับแตวันท่ี 
บสท. ออกหลักฐานดังกลาว 

ในการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ บสท. จะดําเนินการรับโอนโดยทําเปนเอกสารการโอน 
พรอมทั้งรายละเอียดแหงสินทรัพยที่โอนและรายการเอกสารที่เกี่ยวของทั้งปวง ตามแบบท่ี บสท. กําหนด 
โดยมอบหมายใหสถาบันการเงินผูโอนยังคงเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของดังกลาวไวที่สถาบันการเงินนั้นก็
ได 

ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาเอกสาร
ท่ีเก่ียวของไว สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยตองดูแลรักษาเอกสารดังกลาวใหเรียบรอยใน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สภาพท่ีดีตามวิสัยของวิญูชนพึงกระทํากับทรัพยสินของตน และในกรณีที่ บสท. จายคาดูแลรักษา
เอกสารใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยตองรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายของ
เอกสารเหลานั้น และหนี้ที่ไมอาจเรียกเก็บไดอันเนื่องมาจากการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่
เก่ียวของโดยเต็มจํานวน 

 
มาตรา ๔๐  สิทธิเรียกรองเหนือทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง

รายการทางทะเบียน เม่ือ บสท. แสดงสําเนาหลักฐานการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๙ ให
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนใหแก บสท. ทันที และใหถือวามีผล
ผูกพันบุคคลภายนอกนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน ท้ังน้ี โดยใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนดังกลาว 

 
มาตรา ๔๑  ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ ในคดีท่ีสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย

ฟองเปนคดีตอศาลเกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพท่ี บสท. รับโอนมาตามพระราชกําหนดนี้ ให บสท. เขา
สวมสิทธิเปนคูความแทน ในการนี้ บสท. อาจคัดคานเอกสารที่ไดยื่นไวแลว ถามคานหรือคัดคานพยานท่ี
สืบไปแลวได 

ในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาบังคับคดีตามวรรคหนึ่งแลว ให บสท. เขาสวมสิทธิเปน
เจาหนี้ตามคําพิพากษานั้น 

ให บสท. ไดรับยกเวนบรรดาคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการยึด การขาย
ทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพยสินของลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

 
มาตรา ๔๒  ทรัพยสินของลูกหนี้ที่จํานองหรือจํานําไวเปนประกันหนี้ในสินทรัพยดอย

คุณภาพที่ บสท. รับโอนมา ลูกหนีแ้ละ บสท. อาจตกลงตีราคาโอนชําระหนี้ใหแก บสท. โดยไมตองมีการ
ฟองบังคับคดีก็ได ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด ในกรณีเชนน้ีใหลูกหน้ีและ
ผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนความรับผิดจากหนี้รายนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ใหการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ การโอนทรัพยสินที่เปนหลักประกัน

สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ และการโอนทรัพยสินอันเนื่องมาจากการปรับโครงสรางหนี้หรือการปรับ
โครงสรางกิจการตามพระราชกําหนดนี้ ท่ี บสท. เปนผูรับโอนหรือเปนผูโอน ไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
และภาษีอากรตามกฎหมายท้ังปวง 

 
มาตรา ๔๔  บสท. จะมอบหมายใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยซ่ึงเปน

เจาหนี้เดิมเปนตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้หรือที่มีการปรับโครงสรางกิจการแลว
ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้เปนบุคคลอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้เดิม ให บสท. แจง
ใหลูกหนี้ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีการแตงตั้งตัวแทนดังกลาว ถาลูกหนี้ไดชําระหนี้ตอเจาหนี้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เดิมไปแลวกอนไดรับแจง ใหถือวา บสท. ไดรับชําระหนี้แลว และให บสท. ดําเนินการเรียกเงินคืนจาก
เจาหนี้เดิมตอไป 

 
สวนท่ี ๒ 

ราคาของสินทรัพยดอยคุณภาพ 
-------------- 

 
มาตรา ๔๕  มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชี ใหถือเอาจํานวนหนี้เงินตนคาง

ชําระ ณ วันโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ รวมกับดอกเบี้ยคางชําระเปนระยะเวลาไมเกินสามเดือนกอนวัน
โอนสินทรัพยดอยคุณภาพ 

ราคาท่ี บสท. จะชําระใหแกสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยสําหรับสินทรัพย
ดอยคุณภาพแตละรายท่ีรับโอนมา ใหเปนดังน้ี 

(๑) ในกรณีเปนการโอนตามมาตรา ๓๐ ใหมีราคาเทากับมูลคาทรัพยสินท่ีเปน
หลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว โดยไมรวมการประกันดวยบุคคล ในกรณีไมมีทรัพยสิน
เปนหลักประกันใหมีราคาตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) ในกรณีเปนการโอนตามมาตรา ๓๑ ใหมีราคาเทากับมูลคาทรัพยสินท่ีเปน
หลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว โดยไมรวมการค้ําประกันดวยบุคคล แตทั้งนี้ราคาดังกลาว
ตองไมเกินมูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีตามวรรคหนึ่งหักดวยเงินสํารองที่ตองตั้งไวตามกฎหมาย
หรือตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

การประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน ในกรณีสถาบันการเงินเปนผูโอน ให
เปนไปตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และในกรณีบริษัท
บริหารสินทรัพยเปนผูโอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด2 

สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย หรอื บสท. อาจขอใหมีการประเมินราคาตาม
วรรคสามใหมโดยยื่นเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงราคา และ
คณะกรรมการจะกําหนดใหทําการประเมินราคาใหมโดยผูประเมินราคาอิสระที่ บสท. เห็นชอบก็ได โดย
ใหผูขอใหมีการประเมินราคาเปนผูออกคาใชจายในการประเมิน 

 
มาตรา ๔๖  ให บสท. ชําระราคาสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกสถาบันการเงินหรือบริษัท

บริหารสินทรัพย โดยออกตราสารหนี้ซึ่งเปลี่ยนมือไมไดและมีกําหนดใชเงินเม่ือสิ้นระยะเวลาสิบปนับแต
วันที่ออกตราสารหนี้นั้น แตท้ังน้ี บสท. อาจใชสิทธิไถถอนกอนกําหนดได 

                                                           
2 มาตรา ๔๕ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหกองทุนฟนฟูค้ําประกันตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่ง และให บสท. กําหนดอัตราดอกเบี้ย
สําหรับตราสารหนี้ดังกลาวไมเกินอัตราเฉลี่ยของเงินฝากทุกประเภทของธนาคารพาณิชยหาแหง ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด โดยใหชําระดอกเบี้ยทุกส้ินป 

 
สวนท่ี ๓ 

การแบงปนผลกําไรและการรับผิดชอบในผลขาดทุน 
--------------- 

 
มาตรา ๔๗  ใหมีการรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ 

บสท. ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด โดยคิดคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนจากราคาของสินทรัพย
ดอยคุณภาพที ่บสท. รับโอนมา หักดวยตนทุนในการรับโอนและคาใชจายทั้งปวงในการดําเนินการของ 
บสท. รวมท้ังดอกเบี้ยของตราสารหนี ้โดยใหคํานวณแยกตามสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนมาจากแตละ
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย หรือแยกตามลูกหนี้แตละราย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยผูโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมี

ความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยคํานวณ
ตามมาตรา ๔๗ เม่ือสิ้นปที่หาและสิ้นปที่สิบนับแตวันที ่บสท. เปดทําการ ท้ังน้ี ตามสัดสวนท่ีกําหนดไวใน
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ 

 
มาตรา ๔๙  ในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนตามมาตรา ๔๘ สําหรับสถาบันการเงิน

หรือบริษัทบริหารสินทรัพยแตละรายใหรวมผลการบริหารจัดการสินทรัพยสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นทุกรายการที่สามารถนํามาคํานวณได เมื่อไดกําไรหรือ
ขาดทุนแลวจึงใหดําเนินการแบงปนผลกําไรหรือรับผิดชอบในผลขาดทุนตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ 
แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพมีผลกําไร ใหจัดสรรผล

กําไร ดังน้ี 
(๑) ผลกําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละยี่สิบของราคาของสินทรัพยดอยคุณภาพท่ี 

บสท. รับโอนมา ใหแบงกันคนละครึ่งระหวาง บสท. และสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย 
(๒) ผลกําไรสวนท่ีสอง ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบรหิารสินทรัพยผูโอนสินทรัพยดอย

คุณภาพรับไปทั้งหมด แตเมื่อรวมกับผลกําไรตาม (๑) แลวตองไมเกินสวนตางระหวางราคามูลคา
สินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีและราคาของสินทรัพยดอยคุณภาพที่ บสท. รับโอนมา 

(๓) กําไรสวนที่เหลือจาก (๒) ให บสท. รับไปทั้งหมด 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีการบริหารจัดการสินทรัพยมีผลขาดทุน ให บสท. และสถาบัน
การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย รวมกันรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละย่ีสิบของราคาสินทรัพยดอยคุณภาพท่ี 
บสท. รับโอนมา ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยผูโอนสินทรัพยดอยคุณภาพรับไปทั้งหมด 

(๒) ผลขาดทุนสวนท่ีสองท่ีเหลือจาก (๑) จํานวนไมเกินรอยละยี่สิบของราคาสินทรัพย
ดอยคุณภาพที ่บสท. รับโอนมา ใหแบงกันคนละครึ่งระหวาง บสท. และสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพย 

(๓) ผลขาดทุนสวนท่ีเหลือจาก (๒) ให บสท. รับไปทั้งหมด 
 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยตองรับผลขาดทุนตาม

มาตรา ๕๑ บสท. อาจยอมใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นชดเชยผลขาดทุนใหแก บสท. 
โดยการหักกลบลบหนี้กับจํานวนเงินที่จะตองชําระตามตราสารหนี้ที่ บสท. ออกตามมาตรา ๔๖ หรือโดย
การออกหุนสามัญใหแก บสท. ในกรณีที่เปนสถาบันการเงิน ตามราคาท่ี บสท. และสถาบันการเงินตกลง
รวมกัน 

 
หมวด ๔ 

การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
---------------- 

 
มาตรา ๕๓  ในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ให บสท. มีอํานาจปรับโครงสรางหนี้ 

ปรับโครงสรางกิจการ จําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ หรือจําหนายหนี้สูญ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกันตามท่ีเห็นสมควร ตามบทบญัญัติแหงหมวดนี้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับ 
(๑) มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๗๐๐ มาตรา ๑๑๘๕ มาตรา ๑๒๒๐ มาตรา ๑๒๒๒ มาตรา 

๑๒๒๔ มาตรา ๑๒๒๕ มาตรา ๑๒๒๖ และมาตรา ๑๒๔๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(๒) มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๑๐๒ ประกอบกับมาตรา 

๓๓ วรรคสอง มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๗ มาตรา 
๑๔๘ แหงพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
มาตรา ๕๔  เพื่อประโยชนในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ บสท. จะพิจารณาจัดแบง

สินทรัพยดอยคุณภาพออกเปนกองสินทรัพยก็ได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๕  เมื่อมีการจัดแบงกองสินทรัพยแลว ให บสท. ดําเนินการบริหารกอง
สินทรัพยดังกลาว โดย บสท. จะดําเนินการบริหารกองสินทรัพยเอง หรือจะวาจางผูเชี่ยวชาญใหเปน
ผูบริหารกองสินทรัพยแตละกองก็ได และ บสท. จะแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับกองสินทรัพยแตละ
กองตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

ผูเช่ียวชาญท่ี บสท. จะจางใหเปนผูบริหารกองสินทรัพย ถาบุคคลผูมีสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลท่ีมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนและไมมีคนตางดาวเปนผูมีอํานาจ
จัดการนิติบุคคล มีความสามารถที่จะทําได ใหพิจารณาจางบุคคลดังกลาวเปนลําดับแรก ท้ังน้ี นิติบุคคลท่ี
จะจางใหเปนผูบริหารกองสินทรัพยตองไมเปนสถาบันการเงินที่โอนสินทรัพยดอยคุณภาพให บสท. เวน
แตจะรับบริหารกองสินทรัพยโดยไมคิดคาตอบแทนหรือคาใชจายใด ๆ จาก บสท. และยอมปฏิบัติตน
ตามเงื่อนไขพิเศษท่ีคณะกรรมการกําหนดขึ้นเพื่อคุมครองลูกหนี้และเพื่อประโยชนในการปรับโครงสราง
หนี้ใหลุลวงไปโดยเร็วตามพระราชกําหนดนี ้

ความในวรรคสองไมเปนการตัดสิทธิสถาบันการเงินที่เปนเจาหนี้ที่เปนผูบริหารกอง
สินทรัพยจะคิดคาใชจายจากเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นที่เปนเจาหนี้เดิมอยู
ดวยตามอัตราสวนแหงหนี้ที่ตนเคยมีอยู 

 
มาตรา ๕๖  เพื่อประโยชนในการบริหารกองสินทรัพย ใหพนักงานของ บสท. หรอื

ผูบริหารกองสินทรัพยจัดทําความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับสถานะการเงินของลูกหนี้แตละราย พรอมท้ัง
ขอเสนอแนะวาจะสมควรดําเนินการปรบัโครงสรางหนี้หรือปรับโครงสรางกิจการ หรือควรจําหนาย
ทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินกิจการตอไปของลูกหนี ้ความสุจริต 
ความรวมมือและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

 
สวนท่ี ๑ 

การปรับโครงสรางหนี ้
-------------- 

 
มาตรา ๕๗  การปรับโครงสรางหนี้มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดย

การแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพใหเปนไปอยางรวดเร็ว และเพื่อใหลูกหนี้ที่สุจริตอยูในฐานะที่จะ
ชําระหนี้ไดภายในเวลาท่ีกําหนด และสามารถดําเนินกิจการเดิมหรือเริ่มกิจการใหมไดตอไป 

ในการปรับโครงสรางหนี้ให บสท. มีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ลดเงินตน ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาท่ีจะคํานวณดอกเบี้ย ขยาย

ระยะเวลาการชําระหนี้ หรือผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้อยางอื่นใหแกลูกหนี ้และในกรณีที่เห็นสมควร
เพื่อความเปนธรรมอยางทัดเทียมกันและความรวดเร็ว จะผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้ดังกลาวเปนการ
ทั่วไปใหแกลูกหนี้ท้ังหมดหรือบางประเภทก็ได 

(๒) แปลงหนี้ของลูกหนี้เปนทุนในกิจการของลูกหนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) รับโอนทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี ้หรือจําหนายทรัพยสิน
หรือสิทธิเรียกรองบางสวนของลูกหนี้ดังกลาวใหแกบุคคลภายนอก แตในกรณีที่ทรัพยสินที่จะโอนหรือ
จําหนายไมใชทรัพยสินที่เปนหลักประกันแหงหนี้ ตองไดรับความยินยอมของลูกหนี้กอน 

(๔) รับโอนหุนหรือซื้อหุนเพิ่มทุนของลูกหนี้เพื่อประโยชนในการปรับปรุงกิจการของ
ลูกหนี้ 

(๕) ใชมาตรการอื่นใดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การดําเนินการตามวรรคสอง คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ให 

บสท. ปฏิบัติก็ได 
ในการรับโอนหุนหรือเพิ่มทุนตาม (๔) หรือใชมาตรการท่ี บสท. กําหนดตาม (๕) ถา

เปนกรณีที่มีกฎหมายหรือขอบังคับใดกําหนดใหตองไดรับการอนุมัติหรือความเห็นชอบ หรือมีมติพิเศษ
ของที่ประชุมใหญผูถือหุนหรือแจงใหท่ีประชุมใหญผูถือหุนของลูกหนี้ทราบ ใหถือวาความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารเปนการอนุมัต ิเห็นชอบ รับทราบ หรือเปนมติพิเศษของที่ประชุมใหญผูถือหุนของ
ลูกหน้ีตามกฎหมายหรือขอบงัคับดังกลาวแลว 

 
มาตรา ๕๘  ถาลูกหนี้ ผูบริหารของลูกหนี้ และผูค้ําประกัน ถาหากมี ไดใหความรวมมือ

กับ บสท. ในการปรบัโครงสรางหนี ้และไดมีการชําระหนี้ตามที่ไดปรับโครงสรางแลวทั้งหมด ใหลูกหน้ี
และผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจากหนี้นั้น 

ในการปรับโครงสรางหนี ้และผลจากการปรับโครงสรางหนี้ ลูกหนี้ไดรับการผอน
ระยะเวลาการชําระหนี้ ใหลูกหนี้ดําเนินการชําระหนี้ตอไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที ่บสท. 
กําหนด และในขณะใดขณะหนึ่ง ถาลูกหนี้ไดใหหลักประกันอื่นตามสมควรแลว ผูคํ้าประกันเปนอันหลุด
พนจากหนี้ที่ยังคางชําระอยูนั้น การผอนชําระหนี้ดังกลาว บสท. อาจโอนหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นรับ
ชําระหนี้ตอไปก็ได 

ถาไดมีการชําระหนี้แตเพียงบางสวน และลูกหนี้ไมมีทรัพยสินอื่นใดที่จะนํามาชําระหนี้ได
อีก หากผูค้ําประกันไดยอมตนชําระหนี้สวนที่เหลือไมนอยกวาสองในสามหรือในจํานวนที่นอยกวานั้น 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด ใหลูกหนี้และผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจากหนี้นั้น 

ถาลูกหนี้หรือผูค้ําประกันไมใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรบัโครงสรางหนี้ตามท่ี 
บสท. สั่งโดยที่ตนอยูในฐานะที่จะดําเนินการได หรือยักยายถายเทหรือปดบังซอนเรนทรัพยสินของตน ให 
บสท. ดําเนินการยื่นคํารองตอศาลเพื่อสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้หรือผูค้ําประกันแลวแตกรณ ี
โดยไมตองดําเนินการไตสวน และใหศาลและเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
ลมละลายตอไปโดยเร็ว 

 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สวนท่ี ๒ 
การปรับโครงสรางกิจการ 

--------------- 
 
มาตรา ๕๙  เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ บสท. จะดําเนินการปรับโครงสรางกิจการของลูกหนี้ก็

ได 
(๑) ลูกหนี้เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ไมวาจะมี

บุคคลเปนผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม 
(๒) บสท. เปนเจาหนี้ซึ่งมีจํานวนหนี้เกินรอยละหาสิบของมูลหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้ท่ี

ปรากฏในงบดุลปหลังสุดท่ีลูกหนี้ยื่นตอนายทะเบียน 
(๓) มีหลักฐานเบื้องตนแสดงวากิจการของลูกหนี้อยูในฐานะที่จะดําเนินการตอไปได 

หรือการดําเนินกิจการตอไปจะเปนประโยชนตอการฟนฟูหรือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ 
(๔) ลูกหนี้ใหความยินยอมหรือแสดงความจํานงเปนหนังสือใหมีการปรับโครงสราง

กิจการโดยยินยอมรับพันธะตามบทบัญญัติในสวนนี้ 
การปรับโครงสรางกิจการมีวัตถุประสงคเพื่อใหกิจการของลูกหนี้สามารถดําเนินการตอไป

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีรายไดที่จะนํามาชําระหนี้ตามที่กําหนดไวในแผน การจําหนายทรัพยสินของ
ลูกหนี้ที่ใชประโยชนในการประกอบกิจการของลูกหนี้ ตองเปนไปเพื่อประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
ของลูกหน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด การดําเนินการใด ๆ ท่ีมิใชเปนไป
เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวจะกระทํามิได 

การปรับโครงสรางกิจการอาจกระทํากอนหรือหลังการปรับโครงสรางหนี ้หรือจัดทําเปน
แผนเดียวกันก็ได 

 
มาตรา ๖๐  เมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติใหมีการปรับโครงสรางกิจการของลูกหนี้แลว 

ให บสท. ดําเนินการปรับโครงสรางกิจการของลูกหนี้โดยทันที 
 
มาตรา ๖๑  ในการปรับโครงสรางกิจการ ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดเปนผูจัดทําแผน และใหผูจัดทําแผนเสนอแผนตอคณะกรรมการบริหารเพือ่พิจารณาอนุมัต ิโดย
ตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

กอนลงมือทําแผน ใหผูจัดทําแผนจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูจัดทําแผน ลูกหนี ้
และเจาหนี้อื่น โดยแจงเปนหนังสือใหลูกหนี้และเจาหนี้แตละรายตามหลักฐานเทาท่ีมีอยูทราบ และลง
โฆษณาในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสามวัน โดยระบุวัน เวลา และสถานท่ีที่จะจัดใหมีการประชุม พรอมท้ังเอกสาร
หลักฐานที่เจาหนี้จะตองนํามาแสดง 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๒  แผนตองมีรายละเอียดของรายการ วิธีการ และเปาหมาย ระยะเวลาในการ
บริหารแผนและรายละเอียดอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด และตองกําหนดความรับผิดของ
ผูบริหารแผนตามมาตรา ๖๖ วรรคสามดวย 

ระยะเวลาในการบริหารแผนตองไมเกินหาปนับแตวันที่ผูบริหารแผนรับมอบกิจการจาก
ผูบริหารของลูกหนี ้ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงการปรับโครงสรางกิจการใหแลวเสร็จสมบูรณ 
คณะกรรมการบริหารจะอนมุัติใหขยายระยะเวลาการบริหารแผนตอไปอีกไดไมเกินสามป 

ถาลูกหนี้เห็นวาแผนที่เสนอตอคณะกรรมการบริหารมิไดเปนไปเพื่อวัตถุประสงคตาม
มาตรา ๕๙ วรรคสอง ลูกหนี้มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อส่ังใหผูทําแผนแกไขปรับปรุงแผน
ใหมเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวได และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารอนมัุติแผนโดยมิได
ดําเนินการแกไขหรือในกรณท่ีีลูกหนี้พบกรณีดังกลาวเมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมัตแิผนแลว ใหลูกหน้ี
อุทธรณตอคณะกรรมการ ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี วินิจฉัยส่ังการ
โดยเร็ว 

 
มาตรา ๖๓  เม่ือคณะกรรมการบริหารอนุมัติแผน หรือคณะกรรมการวินิจฉัยใหความ

เห็นชอบแผนที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติตามมาตรา ๖๒ แลว ให บสท. ยื่นคํารองตอศาลลมละลาย
เพื่อพิจารณาแผนดังกลาว 

เมื่อศาลไดรับคํารองแลว ใหดําเนินการไตสวนฝายเดียวเปนการดวนเพื่อพิจารณาแผน 
และถาเห็นสมควรใหมีการดําเนินการตามแผน ใหศาลมีคําส่ังอนุมัติแผน และให บสท. ลงโฆษณาคําส่ัง
นั้นในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ เปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสามวัน หากไมเห็นชอบดวย ใหมีคําส่ังยกคํารองและแจงให บสท. ทราบ คําสั่งศาล
ใหเปนท่ีสุด 

การรองขอตอศาลตามมาตรานี้ ให บสท. ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง 
 
มาตรา ๖๔  ในการบริหารแผน ให บสท. มีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ควบหรือรวมกิจการของลูกหนี้ เพื่อประโยชนในการประกอบกิจการของลูกหนี้ 
(๒) ยุบเลิกกิจการบางสวนของลูกหนี้ 
(๓) ดําเนินการเพื่อใหเจาหนี้อื่นของลูกหนี้ซึ่งเขารวมในการปรับโครงสรางกิจการของ

ลูกหนี้ไดรับชําระหนี้ 
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
 
มาตรา ๖๕  ถาผูจัดทําแผนเสนอใหมีการควบหรือรวมกิจการของลูกหนี ้เพื่อประโยชน

รวมกันในการดําเนินกิจการหรือธุรกิจ ใหคณะกรรมการบริหารเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใหมี
การดําเนินการควบหรือรวมกิจการได ท้ังน้ี มิใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัทหมวด ๔ 
สวนท่ี ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และบทบัญญัติในหมวด ๑๒ การควบบริษัท แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับแกกรณีดังกลาว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาการดําเนินการตามวรรคหนึ่งมีผลกระทบอยางสําคัญตอการแขงขันโดยเสร ีประโยชน
ของผูบริโภค หรือการพัฒนาภาคการผลิตที่เกี่ยวของ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน และ
ให บสท. ดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๖๖ เม่ือศาลมีคําส่ังอนมัุติแผนแลว ให บสท. แตงตั้งผูบริหารแผนและผูกํากับ

ดูแลการบริหารแผน และลงโฆษณาในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลาย
อยางนอยหนึ่งฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน 

ในกรณีท่ีลูกหนี้ใหความรวมมือในการดําเนินการของ บสท. และไมปรากฏพฤติการณอัน
แสดงใหเห็นวา ผูบริหารของลูกหนี้กระทําการใดอันไมสุจริต ให บสท. ดําเนินการใหผูจัดทําแผน
ปรึกษาหารือกับผูบริหารของลูกหนี้อยางใกลชิด และพิจารณาแตงตั้งใหผูบริหารของลูกหนี้เปนผูบริหาร
แผนที่จัดทําขึ้น ท้ังน้ี ภายในความกํากับดูแลของบุคคลซ่ึง บสท. แตงต้ังตามเง่ือนไขท่ี บสท. กําหนด 

ในกรณีที่ผูจัดทําแผนไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหารแผน ถาการบริหารกิจการตามแผนท่ี
ไดกําหนดขึ้นไมเปนผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผน ผูบริหารแผนตองรับผิดชอบตามที่กําหนด
ไวในแผน 

ในกรณีที่ผูจัดทําแผนเปนนิติบุคคล ถาประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา
หรือพนักงานของนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลอื่นที่นิติบุคคลผูจัดทําแผนหรือบุคคลดังกลาว ถือหุนอยูแต
ละรายหรือหลายรายรวมกันตั้งแตรอยละยี่สิบหาขึ้นไป ไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหารแผน ใหถือวาเปน
กรณีที่ผูจัดทําแผนไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหารแผนตามวรรคสาม 

 
มาตรา ๖๗  เม่ือคณะกรรมการบริหารแตงตั้งผูบริหารแผนแลว ใหผูบริหารของลูกหนี้สง

มอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสิน หน้ีสิน และกิจการของลูกหนี้แกผูบริหาร
แผนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูบริหารแผน เพื่อการนี้ ใหผูบริหารแผนมีอํานาจเรียกใหผู
ครอบครองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญช ีและเอกสารขางตนแกตนไดดวย 

 
มาตรา ๖๘  เม่ือครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๖๗ แลว ใหผูบริหารของลูกหนี้เปนอัน

หมดอํานาจในการกระทํากิจการใด ๆ ในนามของลูกหนี้ โดยใหผูบริหารแผนมีอํานาจในการบริหารจัดการ
ทั้งปวงที่เปนของผูบริหารของลูกหนี้เสมือนหนึ่งเปนผูบริหารของลูกหนี้ 

ใหผูบริหารของลูกหนี้ยังคงอยูในตําแหนงตลอดระยะเวลาของการบริหารแผน แตไมมี
อํานาจกระทําการใด ๆ ในนามหรือเปนการผูกพันลูกหนี้ และไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนใด ๆ 

ผูบริหารของลูกหนี้มีสิทธิตั้งผูแทนเพื่อทําหนาท่ีติดตามการทํางานของผูบริหารแผน แต
จะกระทําการใดเปนการขัดขวางการทําหนาท่ีของผูบริหารแผนไมได และตองใหความชวยเหลือหรือ
อํานวยความสะดวกตามที่ผูบริหารแผนรองขอ ในกรณีท่ีผูแทนดังกลาวขัดขวาง ไมชวยเหลือหรือไม
อํานวยความสะดวก โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูบริหารแผนโดยความเห็นชอบของ บสท. จะสั่งหาม
ไมใหผูแทนดังกลาวเขามาในที่ทําการหรือสถานที่อันอยูในความครอบครองของลูกหนี ้และขอใหมีการต้ัง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บุคคลอื่นเปนตัวแทนก็ได ในระหวางท่ียังไมมีตัวแทนดังกลาว ไมเปนการตัดอํานาจของผูบริหารแผนท่ีจะ
บริหารแผนตอไป 

 
มาตรา ๖๙  ในระหวางระยะเวลาของการบริหารแผน นอกจากอํานาจในการบริหาร

จัดการตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่งแลว ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางกิจการของลูกหนี้
ตามที่กําหนดไวในแผน ใหผูบริหารแผนโดยอนุมัติของ บสท. มีอํานาจ 

(๑) ลดทุน เพ่ิมทุน หรือจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
(๒) ปรับปรุงแกไขการบริหารงาน 
(๓) แตงตั้งหรือถอดถอนพนักงานของลูกหนี้ทุกระดับ 
(๔) ดําเนินการควบกิจการท้ังหมดหรือบางสวนของลูกหนี ้
(๕) โอนสิทธิตามสัญญา โอนหลักประกัน หรือโอนทรัพยสินใหบุคคลอื่น 
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก บสท. แลว 
การกระทําใดตามวรรคหนึ่ง หากมีกฎหมายกําหนดใหตองมีมติหรือมติพิเศษของท่ี

ประชุมผูถือหุนใหถือวาการอนุมัติของคณะกรรมการบรหิารเปนมติหรือมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุน 
และในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการดําเนินการนั้นตองไดรับความยินยอมจากเจาหนี้ หรือแจงใหเจาหนี้
หรือบุคคลอื่นใดทราบกอน มิใหนํากฎหมายเชนวานั้นมาใชบังคับ แตผูบริหารแผนตองลงโฆษณาการ
ดําเนินการนั้นในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ 
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่ผูกํากับดูแลการบริหารแผนหรือผูแทนของผูบริหารของลูกหนี้ซึ่ง

ไดรับแตงต้ังตามมาตรา ๖๘ เห็นวา ผูบริหารแผนมิไดดําเนินการใหเปนไปตามแผน หรือกระทําการใดอัน
จะเปนการเสียหายตอลูกหนี้หรือเปนการผิดวัตถุประสงคในการปรับโครงสรางกิจการ ใหมีสิทธิทักทวง
เปนหนังสือตอผูบริหารแผน โดยระบุพฤติกรรมแหงการกระทําอันเปนมูลเหตุแหงการทักทวงนั้น 

ใหผูบริหารแผนพิจารณาคําทักทวงโดยปรึกษาหารือรวมกันกับผูกํากับดูแลการบริหาร
แผนและผูแทนของผูบริหารของลูกหนี้ ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันได ใหเสนอเร่ืองให บสท. วินิจฉัย คํา
วินิจฉัยของ บสท. ใหเปนท่ีสุด ในกรณีที่ บสท. เห็นวาคําทักทวงของผูกํากับดูแลการบริหารแผนหรือ
ผูแทนผูบริหารของลูกหนี้มีเหตุผลอันสมควร และการใหผูบริหารแผนปฏิบัติหนาที่ตอไปจะเปนการ
เสียหายตอการปรับโครงสรางกิจการของลูกหนี้ ให บสท. ดําเนินการใหมีการถอดถอนผูบริหารแผนและ
แตงตั้งผูบริหารแผนใหม 

ผูบริหารแผนที่ถูกถอดถอนตามวรรคสอง ไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายหรือคาชดเชยใด ๆ 
ไมวาจะมีระบุไวในสัญญาตั้งผูบริหารแผนหรือไมก็ตาม แตไมเปนการตัดสิทธ ิบสท. ท่ีจะเรียกคาเสียหาย
จากผูบริหารแผน คาเสียหายท่ีเรียกได เม่ือหักคาใชจายของ บสท. ตามท่ี บสท. กําหนดแลว ใหจาย
ชดเชยใหแกลูกหน้ี 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๗๑  นับแตมีคําส่ังศาลตามมาตรา ๖๓ อนุมัติแผนจนถึงวันครบกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการตามแผน หรือวันที่ดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน หรือวันท่ียุติการปรับโครงสรางกิจการ 

(๑) ใหศาลระงับการพิจารณาคดีที่มีผูฟองลูกหนี้สําหรับสิทธิเรียกรองใดตอศาลไวกอน
จนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลาการบริหารแผน ท้ังน้ี โดยไมเปนการตัดสิทธิเจาหนี้ที่จะยื่นขอรับชําระหนี้จาก
ผูบริหารแผน 

(๒) หามมิใหมีการเลิกหรือส่ังใหเลิกนิติบุคคลท่ีเปนลูกหน้ี 
(๓) หามมิใหหนวยงานของรัฐสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้ หรือส่ัง

ใหลูกหนี้หยุดประกอบกิจการ เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก บสท. 
(๔) มิใหถือวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวอันจะเปนมูลเหตุในการขอฟนฟูกิจการหรือฟอง

คดีลมละลายตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
(๕) ใหระงับการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ ไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนหลักประกัน

แหงหน้ีหรือไม ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหมีการบังคับคดีไวกอนแลว ใหศาลงดการบังคับคดีนั้นไว เวนแต
การบังคับคดีไดสําเร็จบริบูรณแลว 

(๖) หามมิใหเจาของทรัพยสินที่ใชในการดําเนินกิจการของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 
สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาอื่นที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ ์หรือสัญญาเชาท่ียังไมส้ิน
กําหนดเวลาที่ตกลงกันไว ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยดังกลาวที่อยูในความครอบครองของลูกหนี้หรือของ
บุคคลอื่นที่อาศัยสิทธิของลูกหนี้ รวมตลอดจนฟองรองบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้ซึ่งเกิดขึ้นจาก
สัญญาดังกลาว ถามีการฟองคดีดังกลาวไวกอนแลวใหศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไวกอน เวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นวาทรัพยสินดังกลาวไมเปนสาระสําคัญในการดําเนินกิจการของลูกหนี้และผูมีสวนไดเสีย
รองขอ คณะกรรมการจะอนุญาตใหดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวตามที่เห็นสมควรก็ได 

(๗) หามมิใหลูกหน้ีจําหนาย จาย โอน ใหเชา ชําระหนี้ กอหนี้หรือกระทําการใด ๆ ท่ี
กอใหเกิดภาระในทรัพยสิน นอกจากเปนการกระทําที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินกิจการตามปกติของลูกหนี้
ดังกลาวสามารถดําเนินตอไปได 

(๘) บรรดาคําสั่งที่ใชบังคับวิธีการชั่วคราวของศาล ไมวาจะเปนการยึด อายัด หาม
จําหนาย จาย โอนทรัพยสินของลูกหน้ี ที่มีอยูกอนวันที่มีการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาใหแก บสท. ให
ศาลระงับผลบังคับไวหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางหนึ่งอยางใดตามที ่บสท. รองขอ 

(๙) หามมิใหผูประกอบการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท งดใหบริการแก
ลูกหนี้ 

การดําเนินการใดอันเปนการฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหเปนโมฆะ 
ขอหามตามวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับกับการดําเนินการของ บสท. และผูบริหารแผน 
 
มาตรา ๗๒  เม่ือผูบริหารแผนหรือผูกํากับดูแลการบริหารแผนเห็นวา เง่ือนไขใด ๆ ท่ี

กําหนดไวในการบริหารแผนมิไดเกิดขึ้นตามที่กําหนดไว หรือการบริหารแผนตอไปจะทําใหเกิดหนี้สินแก



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ลูกหน้ีมากข้ึน หรือมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหการปรับโครงสรางกิจการไมเกิดประโยชนตอ
เจาหนี้หรือลูกหนี้ ใหรายงานพรอมท้ังขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาแลวเห็นดวยกับความเห็นของผูบริหารแผนหรือผู
กํากับดูแลการบริหารแผน ใหขออนุมัติตอคณะกรรมการเพื่อยุติการปรับโครงสรางกิจการ และดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ลูกหนี้เห็นชอบดวย ใหดําเนินการเลิกกิจการของลูกหนี้และขายทรัพยสิน
ทั้งปวงเพื่อนําเงินมาชําระหนี้แก บสท. ในกรณีนี ้เม่ือ บสท. ไดรับชําระหนี้เทาใด ใหหนี้ที่เหลือเปนอัน
พับกันไป และใหบุคคลซึ่งค้ําประกันหนี้ดังกลาวไวเปนอันหลุดพนจากการค้ําประกัน 

(๒) ในกรณีที่ลูกหนี้ไมเห็นชอบดวยตาม (๑) ให บสท. ย่ืนคํารองตอศาลเพ่ือใหศาลส่ัง
ใหลูกหนี้และผูคํ้าประกันลมละลาย และใหศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้และผูค้ําประกันเด็ดขาดทันที 
โดยไมตองดําเนินการไตสวน 

 
มาตรา ๗๓  เม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามแผน หรือการปรับโครงสรางกิจการแลวเสร็จ 

สุดแตระยะเวลาใดจะถึงกอน ใหลูกหนี้และผูค้ําประกันในหนี้รายนั้นเปนอันหลุดพนจากหนี้ทั้งปวง เวนแต
บรรดาหนี้ที่ บสท. เห็นวาควรผอนระยะเวลาใหลูกหนี้ชําระตอไปภายหลังจากระยะเวลาดังกลาวในกรณี
เชนนั้น คงใหผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจากการค้ําประกันที่ทําไวเดิม 

 
สวนท่ี ๓ 

การจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน 
----------------- 

 
มาตรา ๗๔  ในกรณีที่ บสท. ประสงคจะบังคับจํานองหรือบังคับจํานํากับทรัพยสินที่เปน

หลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ ให บสท. มีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนี้และผูจํานองหรือผูจํานํา
ชําระหนี้ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว โดยจะตองระบุดวยวาหากบุคคล
ดังกลาวไมปฏิบัติการชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด บสท. จะบังคับชําระหนี้ในสินทรัพยดอยคุณภาพ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชกําหนดนี ้

 
มาตรา ๗๕  ถาลูกหนี้ ผูจํานอง หรือผูจํานํา ไมชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 

๗๔ ให บสท. มีอํานาจดําเนินการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันนั้นได 
 
มาตรา ๗๖  ในการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน ให บสท. ดําเนินการโดยวิธีการ

ขายทอดตลาด แตถา บสท. เห็นวา การจําหนายโดยวิธีอื่นจะเปนประโยชนกับ บสท. และลูกหนี้มากกวา 
ก็ใหจําหนายโดยวิธีอ่ืนได หรือจะรับโอนทรัพยสินนั้นไวในราคาไมนอยกวาราคาที่จะพึงไดรับจากการขาย
ทอดตลาดแทนการจําหนายก็ได 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๗๗  การจําหนายทรัพยสินตามมาตรา ๗๖ ให บสท. ประกาศลวงหนาไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวันจําหนาย โดยลงโฆษณาในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวันที่
แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการบอกกลาวการโอนทรัพยสินแกลูกหนี้ ผู
จํานอง ผูจํานํา ผูค้ําประกัน และบุคคลซึ่งมีสวนไดเสียในทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๗๘  บุคคลใดมีขอตอสูเก่ียวกับทรัพยสินท่ีจะจําหนาย ใหยื่นคําคัดคานและชี้แจง

เหตุผลในการคัดคาน พรอมดวยหลักฐานที่เกี่ยวของตอ บสท. กอนวันจําหนายทรัพยสินไมนอยกวาสาม
วันทําการ 

 
ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาคําคัดคานตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และถาเห็นวาคํา

คัดคานมีเหตุผลสมควร ใหคณะกรรมการบริหารสั่งยุติการจําหนายทรัพยสินไวกอนจนกวาจะมีการพิสูจน
สิทธิในทรัพยสินท่ีจะจําหนายใหเสร็จส้ิน แตถาเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร ใหส่ังยกคําคัดคานพรอมท้ังแจง
ใหผูคัดคานทราบและดําเนินการจําหนายทรัพยสินนั้นตอไป 

เมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาบุคคลตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ซึ่งมิไดย่ืนคําคัดคาน ไดใหความยินยอมการจําหนายทรัพยสินนั้นแลว 

 
มาตรา ๗๙  ผูเสียหายจากการจําหนายทรัพยสินซึ่งคณะกรรมการบริหารไดยกคําคัดคาน

ตามมาตรา ๗๘ อาจเรียกรองให บสท. ชดใชคาเสียหายจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายทรัพยสินไดหาก
พิสูจนไดวาตนมีสิทธิเหนือทรัพยสินนั้นดีกวาลูกหนี้ ผูจํานอง หรือผูจํานํา และไมมีหนาที่ตองรับผิดในหนี้
ของลูกหน้ี 

การเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหผูเสียหายย่ืนคําขอตอศาลภายใน
กําหนดสามเดือนนับแตวันท่ีไดมีการจําหนายทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๘๐  เงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสิน ให บสท. หักคาใชจายในการจําหนาย

ทรัพยสินไดกอนที่จะชําระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยูกับ บสท. 
ถามีเงินคงเหลือสุทธิเทาใด ใหสงคืนใหแกลูกหน้ี ผูจํานอง หรือผูจํานํา แลวแตกรณ ีแต

ถายังมีหน้ีท่ีทรัพยสินน้ันเปนหลักประกันคงคางอยูเทาใด ใหนําความในมาตรา ๕๘ วรรคสาม มาใชบังคับ
กับหนี้ที่ยังคงคางอยูนั้นดวย โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๑  ในกรณีท่ีมีการจําหนายทรัพยสินหรือ บสท. รับโอนทรัพยสินตามวิธีการท่ี

กําหนดไวในมาตรา ๗๖ แลว 
(๑) สิทธิของผูซ้ือทรัพยสินโดยสุจริตหรือ บสท. ไมเสียไป ถึงแมภายหลังจะพิสูจนไดวา

ทรัพยสินน้ันมิใชของลูกหน้ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) หามมิใหบุคคลใดขอหักกลบลบหนี้ที่มีอยูกับลูกหนี้จากจํานวนเงินที่ไดจากการ
จําหนายทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๘๒  การเพิกถอนการจําหนายทรัพยสินตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๗๖ จะ

กระทํามิได 
 

หมวด ๕ 
การกํากับ การดําเนินงานและการควบคุม 

---------------- 
 
มาตรา ๘๓  รัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ บสท. เพื่อการนี้ มี

อํานาจส่ังให บสท. ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของ บสท. ท่ีขัด
ตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี 

เพื่อประโยชนแกการกํากับการดําเนินงานของ บสท. รัฐมนตรีอาจมอบหมายใหธนาคาร
แหงประเทศไทยตรวจสอบกิจการ สินทรัพยและหน้ีสินของ บสท. ได ในการนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย
จะแตงตั้งพนักงานของธนาคารแหงประเทศไทยหรือบุคคลอื่นใหดําเนินการก็ได 

ใหพนักงานธนาคารแหงประเทศไทยหรือบุคคลซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้งตาม
วรรคสอง นอกจากจะมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชยและกฎหมายวาดวยธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร แลว ใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 

(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของ บสท. หรือในสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลขอมูลของ 
บสท. ดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือดวยเครื่องมืออื่นใด ในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบ
กิจการสินทรัพย และหน้ีสินของ บสท. รวมทั้งเอกสารหลักฐานหรือขอมูลเกี่ยวกับ บสท. 

(๒) เขาไปตรวจสอบฐานะการดําเนินงานในสถานที่ทําการของลูกหนี้ในสินทรัพยดอย
คุณภาพรวมทั้งสั่งใหลูกหนี้หรือบุคคลผูเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของได 

 
มาตรา ๘๔  หามมิให บสท. เขาทําสัญญาหรือกระทําการใดอันมีผลให บสท. ไมอาจ

เปดเผยขอมูลใด ๆ ตอสาธารณะ เวนแตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความลับทางการคาของลูกหนี้ 
ขอความในสัญญาหรือการกระทําใดที่มีผลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนโมฆะ 
สัญญาใด ๆ ที่มีขอหามระหวางคูสัญญาไมใหมีการเปดเผยขอความในสัญญาหรือขอมูล

อื่นใดเวนแตขอมูลอันมีลักษณะเปนความลับทางการคา ไมมีผลบังคับกับ บสท. หรือการเปดเผยตอ 
บสท. 

 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๘๕  ในกรณีที่กองทุนฟนฟูไดรับความเสียหาย เนื่องจากการที่ตองลงทุนในการ
จัดตั้งหรือดําเนินกิจการของ บสท. การค้ําประกันหรือรับรองหรือรับอาวัลตราสารที่ บสท. ออก หรอื
เนื่องจากการจายดอกเบี้ยแทน บสท. ใหกระทรวงการคลังชดเชยใหกองทุนฟนฟูเทาจํานวนที่เสียหาย
ภายในเวลาท่ีกระทรวงการคลังเห็นวากองทุนฟนฟูมีความจําเปน เวนแตฐานะโดยรวมของกองทุนฟนฟูอยู
ในเกณฑดีแลว แตในกรณีที่กองทุนฟนฟูไดกําไรจากการดังกลาว ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตาม
จํานวนท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๘๖  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ บสท. อาจขอทราบชื่อและจํานวนหนี้

ของลูกหนี้แตละราย หรือกิจการของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ หรอื
รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพ จากธนาคารแหงประเทศไทยได ในการนี้ มิใหนํามาตรา ๔๖ 
สัตต แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลวแตกรณ ีมาใชบังคับ
แกการเปดเผยรายละเอียดของธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาวใหแก บสท. 

 
หมวด ๖ 

การสอบและตรวจบัญชี 
---------------- 

 
มาตรา ๘๗  ให บสท. วางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง และจัดใหมีระบบการ

ควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 
มาตรา ๘๘  ให บสท. จัดทํางบดุลและบัญชีกําไรและขาดทุนทุกงวดหกเดือน 
 
มาตรา ๘๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลอื่นเปน

ผูสอบบัญชีของ บสท. ทําการตรวจสอบบัญชีรวมทั้งการเงินทุกประเภท และเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีตอรัฐมนตรีทุกหกเดือน 

 
มาตรา ๙๐  ให บสท. รายงานกิจการ งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน ซึ่งผูสอบบัญชีตาม

มาตรา ๘๙ รับรองแลวตอรัฐมนตรีภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นงวดการบัญชี เพื่อรายงานใหคณะรัฐมนตรี
ทราบ 

รายงานกิจการตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองสรุปผลการดําเนินงานและอุปสรรค รวม
ตลอดทั้งผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับในปถัดไป 

ให บสท. เปดเผยและเผยแพรรายงานกิจการ งบดุล และบัญชีกําไรและขาดทุนตามวรรค
หนึ่งใหประชาชนทราบ 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๗ 
การยุบเลิก 
---------- 

 
มาตรา ๙๑  ภายใตบังคับมาตรา ๙๕ เม่ือ บสท. ไดดําเนินการบริหารสินทรัพยดอย

คุณภาพตามอํานาจหนาที่เสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการรายงานรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติ
ยุบเลิก บสท. ตอไป 

 
มาตรา ๙๒  เมื่อครบระยะเวลาสองปนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหรัฐมนตรี

แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินการของ บสท. และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาวา จะสมควรยุบเลิกหรือปรับปรุงการดําเนนิกิจการของ บสท. หรือไมเพียงใด 

 
มาตรา ๙๓  เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบเลิก บสท. ตามมาตรา ๙๑ หรอืตามมาตรา 

๙๒ ใหกําหนดการแตงตั้งคณะกรรมการชําระบัญช ีวิธีการชําระบญัช ีระยะเวลาการชําระบัญชี เง่ือนไขใน
การโอนทรพัยสินและหนี้สินของ บสท. และเงื่อนไขอื่นใดที่จําเปน โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๙๔  ใหการชําระบัญชีดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งป นับแตวันท่ีพระราช

กฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๙๓ ใชบังคับ แตทั้งนี้จะตองเสร็จสิ้นภายในเวลาไมเกินสิบสองปนับ
แตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และเมื่อไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ใหรัฐมนตรีรายงานตอ
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป ในกรณีเชนนี ้ใหถือวาวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนวันถึงที่สุดแหงการชําระบญัชีและวันยุบเลิก บสท. 

บรรดาทรัพยสินของ บสท. ท่ียังคงเหลืออยู ใหจัดโอนแกกระทรวงการคลังภายในเวลา
หกสิบวันนับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี 

ใหคณะกรรมการผูชําระบัญชีมอบสมุด บัญช ีและเอกสารท้ังหมดของ บสท. ใหแก
กระทรวงการคลังภายในเวลาสิบสี่วันนับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญช ี

สมุด บัญช ีและเอกสารตามวรรคสาม ผูมีสวนไดเสียอาจขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๙๕  เมื่อครบเจ็ดปนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ให บสท. เตรียมการ

เพื่อเลิกดําเนินกิจการโดยใหยุบเลิก บสท. เม่ือส้ินปท่ีสิบ และชําระบัญชีใหแลวเสร็จในเวลาไมชากวาปที่
สิบสองนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และใหพระราชกําหนดนี้เปนอันยกเลิกเมื่อครบสิบสองปนับ
แตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ แตท้ังน้ี ไมเปนการลบลางความผิดตามพระราชกําหนดนี้ที่ไดกระทํา
กอนวันที่พระราชกําหนดนี้ถกูยกเลิก 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใชบังคับแกการชําระบัญชีตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 
---------- 

 
มาตรา ๙๖  ผูบริหารกองสินทรัพย พนักงานหรือลูกจาง หรือบุคคลใดซ่ึง บสท. 

มอบหมายใหดําเนินการใดตามพระราชกําหนดนี้ผูใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดจากลูกหนี้หรือบุคคลอื่นใด เพื่อใหลูกหนี้รายใดชําระหนี้นอยลงกวาที่ควรจะเปน ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท เวนแตในกรณีที่ผูกระทําผิดเปนนิติบุคคลใหระวางโทษปรับเทา
จํานวนมูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพของลูกหนี้รายนั้น 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหลูกหนี้ของสถาบันการเงินไมสามารถ
ชําระสินเชื่อที่ตนมีกับสถาบันการเงินได และสินเชื่อเหลานี้ไดกลายเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดแก
สถาบันการเงินเปนจํานวนมาก หากปลอยเวลาใหเนิ่นชาตอไป ฐานะของสถาบันการเงินที่เกี่ยวของจะเกิด
ปญหาอยางรุนแรงและกระทบตอการฟนฟูเศรษฐกิจตอไปได เปนการสมควรที่จะเรงแกปญหาเพื่อรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปน
หนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่แกไขปญหาการคางชําระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน
ใหเปนไปอยางรวดเร็ว ดวยการรับโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินและ
บริษัทบริหารสินทรัพยเพื่อนํามาบริหารจัดการตามวิธีการที่กําหนดไว ท้ังนี ้จะตองพยายามใหลูกหน้ีซ่ึงรับ
โอนมาอยูในฐานะที่สามารถชําระหนี้ที่คางชําระได และใหลูกหนี้นั้นสามารถดําเนินกิจการของตนตอไปได
อยางมีประสิทธิภาพ และทําใหสินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายไดหมดส้ินลงหรือเหลือนอยท่ีสุด ในขณะเดียวกัน
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดอันจะเปนการสราง
เสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม ซ่ึงหากการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย
แหงชาติลาชา ความเสียหายทางเศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้นจนกระทบตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางรุนแรง จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได ในอันที่จะรักษา
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๘   /  ๒  /  ๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทบรหิารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๔3 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากบทบัญญัติของพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ในเรื่องการประเมินมูลคาหลักประกันของสินทรัพยดอย
คุณภาพที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะรับโอน ในกรณีของที่ดินใหใชราคาประเมินทุนทรัพยของกรม
ท่ีดิน ซึ่งมิไดมีราคาประเมินตามหลักราคาตลาดเปนรายแปลงของที่ดินทุกแปลง การจะขอใหกรมที่ดิน
ประเมินราคาที่ดินตามหลักการดังกลาวของแตละแปลงตองใชเวลามาก ทําใหเกิดความลาชาในการรับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพ อันเปนเหตุใหการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินตอง
เนิ่นชาออกไป และจะสงผลกระทบตอการฟนฟูเศรษฐกจิของประเทศและโดยที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันไวใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติอยูแลว จึงสมควร
ใชหลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันของธนาคารแหงประเทศไทยมาใชบังคับแทน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี ้

                                                           
3 รก.๒๕๔๔/๘๔ก/๑/๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
จารุวรรณ/แกไข 
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ 

A+B (C) 
 

ทรงยศ / สราวุฒ ิจัดทํา 
๔ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
 


