เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษทั
บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ” ในมาตรา ๓
แห่ ง พระราชก าหนดบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริ หารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

““การบริหารสินทรัพย์” หมายความว่า
(๑) การรั บ ซื้ อ หรื อ รั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภาพของสถาบั น การเงิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ข อง
สถาบันการเงินที่ถูกระงับการดาเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อนามาบริหารหรือ
จาหน่ายจ่ายโอนต่อไป
(๒) การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน
ที่ถูกระงับการดาเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน
หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น
(๓) การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจน
หลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อนามาบริหารหรือจาหน่ายจ่ายโอนต่อไป
(๔) การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน
ของสินทรัพย์นั้น
(๕) การรั บ เป็ น ที่ ปรึก ษาให้ แ ก่ ลูก หนี้ สถาบั น การเงิ น หรื อ ผู้ ป ระกอบธุ รกิจ ทางการเงิน
ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว
(๖) กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการทานองเดียวกันตาม (๑) (๒) (๓)
(๔) หรือ (๕) ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” และ “สถาบันการเงิน”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” หมายความว่า สินทรัพย์ของสถาบันการเงินและสินทรัพย์ของ
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศกาหนดให้เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ที่จาหน่ายจ่ายโอนให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
และนิติบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน” ระหว่างบทนิยามคาว่า
“สถาบันการเงิน” และคาว่า “บริษัทจากัด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

““ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
(๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมาย
(๔) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
(๕) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๖ ให้ เพิ่มบทนิ ยามคาว่า “ผู้มีอานาจในการจัดการ” ระหว่างบทนิยามคาว่า
“บริษัทบริหารสินทรัพย์” และคาว่า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑
““ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(๑) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่า
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) บุคคลซึ่งบริษัทบริหารสินทรัพย์ทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผู้จัดการหรือกรรมการ หรือการจัดการ
ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงานของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ กความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔/๑ แห่ งพระราชกาหนดบริษัท
บริห ารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔/๑ บริษัทบริหารสินทรัพย์จะดาเนินการดังต่อไปนี้ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย
(๑) รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดาเนินกิจการ เลิก หรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจน
หลักประกันของสินทรัพย์นั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน
ที่ถูกระงับการดาเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน
หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น
(๓) รั บ ซื้ อ หรื อ รั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภาพของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ตลอดจน
หลักประกันของสินทรัพย์นั้น
(๔) รั บ จ้ า งบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภาพของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ตลอดจน
หลักประกันของสินทรัพย์นั้น
(๕) รั บ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ ลู ก หนี้ สถาบั น การเงิ น หรื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔/๒ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๔/๒ ห้ามมิให้บริษัทบริหารสินทรัพย์แต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทา
โดยทุจริต
(๓) เคยเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ถูกเพิกถอน
การจดทะเบียนตามมาตรา ๑๒
(๔) เคยถู ก ลงโทษไล่ อ อกหรื อ ปลดออกจากราชการ องค์ ก าร หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจใน
การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ได้รับยกเว้น
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
(๖) เป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งอื่นอีกในเวลาเดียวกัน
เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๗) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชก าหนดบริ ษัท บริห ารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ในการดาเนินกิจการบริหารสินทรัพย์ ถ้าบริษัทบริหารสินทรัพย์จัดหาเงินทุน
โดยการออกหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ กู้ ยื ม เงิ น หรื อ ให้ กู้ ยื ม เงิ น ให้ ก ระท าได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด
ในกรณีที่การดาเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามวรรคหนึ่งมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ
เงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถกระทาได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐/๑ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๐/๑ มิให้นามาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับ
การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๑ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ง กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ บริษัทบริห ารสินทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๔/๑ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔/๒ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ
ตามหลักเกณฑ์หรือคาสั่งหรือเงื่อนไขที่กาหนดตามมาตรา ๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๕ มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ใดกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทาความผิดของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
ของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและ
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ละเว้ น ไม่ สั่ ง การหรื อ ไม่ ก ระท าการจนเป็ นเหตุ ใ ห้ บริ ษั ท บริห ารสิ น ทรัพ ย์ นั้ น กระท าความผิ ด ผู้ นั้ น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๒ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ กรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์กระทาการ
หรือไม่กระทาการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็น
การเสียหายแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท
ถึงหนึ่งล้านบาท”
มาตรา ๑๓ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนแล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
มี ผ ลใช้ บั ง คั บ และมี ก รรมการหรื อ ผู้ มี อ านาจในการจั ด การซึ่ ง มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๔/๒
แห่ งพระราชกาหนดบริษัทบริห ารสิน ทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรขยายขอบเขตใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้ครอบคลุมถึงการรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน ตลอดจนการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้
สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มี
การแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

