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พระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่   ๑๘   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัท

บริหารสินทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “การบริหารสินทรัพย”  ในมาตรา  ๓  แหงพระราชกําหนด

บริษัทบริหารสินทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 
““การบริหารสินทรัพย”  หมายความวา 
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(๑) การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน  หรือสินทรัพยของ
สถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ  เลิก  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคาร
พาณิชย  ธุรกิจเงินทุน  หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้น  เพื่อนํามา
บริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป 

(๒) การรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน  หรือสินทรัพยของสถาบัน
การเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ  เลิก  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย  
ธุรกิจเงินทุน  หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้น 

(๓) กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการทํานองเดียวกันตาม  (๑)  หรือ  (๒)  
หรือทั้งสองประการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๔/๑  แหงพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย 
พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๔/๑  บริษัทบริหารสินทรัพยจะดําเนินการดังตอไปนี้ไดเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคาร
แหงประเทศไทย 

(๑) รับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ  เลิก  หรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย  ธุรกิจเงินทุน  หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  ตลอดจน
หลักประกันของสินทรัพยนั้น 

(๒) รับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน  หรือสินทรัพยของสถาบัน
การเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ  เลิก  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย  
ธุรกิจเงินทุน  หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้น   

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข
ดวยก็ได” 

มาตรา ๕ ใหแกไขคําวา  “สินทรัพยของสถาบันการเงิน”  ในมาตรา  ๖  และคําวา  
“สินทรัพยจากสถาบันการเงิน”  ในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชกําหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เปน  “สินทรัพย” 

มาตรา ๖ ใหแกไขคําวา  “บริษัทบริหารสินทรัพยและสถาบันการเงิน”  ในมาตรา  ๘   
แหงพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เปน  “บริษัทบริหารสินทรัพยและผูโอน” 
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มาตรา ๗ ใหแกไขคําวา  “สินทรัพยที่เปนสิทธิเรียกรองจากสถาบันการเงิน”  ในมาตรา  ๙  
แหงพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เปน  “สินทรัพยที่เปนสิทธิเรียกรอง” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แหงพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑  บริษัทบริหารสินทรัพยตองจัดทําบัญชีเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินที่เปนปจจุบันตามความเปนจริง  โดยตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสถาบัน
วิชาชีพที่หนวยราชการที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบและตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด” 

มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา  ๑๑/๑   แหงพระราชกําหนดบริษัทบริหาร
สินทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๑/๑  ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดใหบริษัทบริหารสินทรัพยจัดทํางบการเงิน  
รายงาน  หรือขอมูล  ไมวาในรูปส่ือใด ๆ  หรือแสดงเอกสารใด  ตามระยะเวลาหรือเปนคร้ังคราวตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  และใหชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแหงงบการเงิน  รายงาน  
ขอมูล  หรือเอกสารนั้นดวยก็ได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ  วิธีการ   และภายในกําหนดเวลาที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

งบการเงิน  รายงาน  ขอมูล  เอกสาร  หรือคําชี้แจงที่สงหรือแสดงตามวรรคหนึ่ง  บริษัทบริหาร
สินทรัพยตองทําใหครบถวนและตรงตอความเปนจริง  ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวา 
งบการเงิน  รายงาน  ขอมูล  เอกสาร  หรือคําชี้แจงดังกลาวมีขอมูลไมครบถวน  ไมตรงตอความเปนจริง  
หรือมีขอความคลุมเครือไมชัดเจน  หรือในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาจําเปนหรือสมควร 
ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจแตงต้ังผูสอบบัญชีหรือผูชํานาญการเฉพาะดานเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบ  โดยใหบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นเปน 
ผูรับภาระคาใชจาย” 

มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา  ๑๒  แหงพระราชกําหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“ในกรณีที่เห็นวาเหตุที่ปรากฏตามวรรคหนึ่งไมมีความรายแรง  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
อาจส่ังใหบริษัทบริหารสินทรัพยกระทําการหรืองดเวนกระทําการใด  ๆ  แทนการสั่งเพิกถอนการ 
จดทะเบียนของบริษัทบริหารสินทรัพยก็ได  และในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพยไมปฏิบัติตามคําส่ัง
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ดังกลาว  ใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย
นั้น  และใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับดวย” 

มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๒/๑  มาตรา  ๑๒/๒  มาตรา  ๑๒/๓  มาตรา  ๑๒/๔  
และมาตรา  ๑๒/๕  แหงพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๒/๑  ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ
กิจการ  สินทรัพย  และหนี้สินของบริษัทบริหารสินทรัพย 

มาตรา  ๑๒/๒  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย  หรือสถานที่ซ่ึงรวบรวม

หรือประมวลขอมูลของบริษัทบริหารสินทรัพยดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือดวยอุปกรณอื่นใดในระหวาง
เวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบกิจการ   
การดําเนินงาน  สินทรัพย  และหนี้สินของบริษัทบริหารสินทรัพย  รวมทั้งเอกสาร  หลักฐาน  หรือ
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทบริหารสินทรัพย 

(๒) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย  บริษัทที่รับ
ดําเนินกิจการหนึ่งกิจการใดแทนบริษัทบริหารสินทรัพย  หรือสถานท่ีซ่ึงรวบรวมหรือประมวลขอมูล
ของบริษัทที่รับดําเนินกิจการหนึ่งกิจการใดแทนบริษัทบริหารสินทรัพยดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือดวย
อุปกรณอื่นใดในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  
ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไดไปตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทบริหาร
สินทรัพยแลว  และปรากฏวามีเหตุจําเปนที่จะตองเขาไปตรวจสอบในสถานที่ดังกลาวเพื่อประโยชนใน
การตรวจสอบฐานะหรือการดําเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือส่ิงของที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้  
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดีซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันในการออกคําส่ัง 
ยึดหรืออายัดดังกลาวจะตองระบุเหตุผล  ความจําเปน  และสิทธิของผูถูกยึดหรืออายัดนั้น 

(๔) ส่ังใหกรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูสอบบัญชีของบริษัทบริหารสินทรัพยผูรับดําเนิน
กิจการหนึ่งกิจการใดแทนบริษัทบริหารสินทรัพย  หรือผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของบริษัทบริหาร
สินทรัพยดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือดวยอุปกรณอื่นใด  มาใหถอยคําหรือสงหรือแสดงสมุดบัญชี
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เอกสาร  ดวงตราหรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับกิจการ  การดําเนินงาน  สินทรัพย  และหนี้สินของบริษัท
บริหารสินทรัพย 

(๕) ส่ังใหบุคคลใดซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่มาให
ถอยคํา  หรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  เอกสาร  หลักฐาน  หรือวัตถุที่เกี่ยวของหรือจําเปนแกการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่   

เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แลว  ถายังดําเนินการไมเสร็จจะ
กระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได   

การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  จะตองเปนการกระทําตอบุคคล 
ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับเร่ืองที่ดําเนินการตรวจสอบ  โดยการดําเนินการตาม  (๒)  ตองไดรับความเห็นชอบ
จากธนาคารแหงประเทศไทยกอน  และการดําเนินการตาม  (๔)  และ  (๕)  ตองกําหนดระยะเวลา 
อันสมควรที่จะใหบุคคลดังกลาวสามารถปฏิบัติตามคําส่ังได 

มาตรา  ๑๒/๓  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่  ใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

มาตรา  ๑๒/๔  ในการปฏิบัติหนาที่  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคล 
ซ่ึงเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
มาตรา  ๑๒/๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้  ใหพนักงานเจาหนาที่ เปน 

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” 
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แหงพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย   

พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๓  บริษัทบริหารสินทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔/๑  วรรคหนึ่ง  

มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  หรือมาตรา  ๑๑/๑  วรรคสอง  หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือ
คําส่ังหรือเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา  ๔/๑  วรรคสอง  มาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๑/๑  
วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท  และปรับอีกไมเกินวันละสามพนับาท
ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 
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ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพยใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  กรรมการ  ผูจัดการหรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพยนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป  หรือปรับไมเกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการ
กระทําความผิดของบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นดวย” 

มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๔/๑  มาตรา  ๑๔/๒  มาตรา  ๑๔/๓  และ
มาตรา  ๑๔/๔  แหงพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๔/๑  ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชกําหนดนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา   ๑๔/๒  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตาม 
พระราชกําหนดนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๑๔/๓  ความผิดตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔/๑  และมาตรา  ๑๔/๒  ใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได   

คณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวนสามคนโดยอยางนอย
ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน   

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด  และผูตองหาไดชําระคาปรับตาม
คําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ใหดําเนินคดีตอไป 

มาตรา  ๑๔/๔  ความผิดที่เปรียบเทียบไดตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔/๑  และมาตรา  ๑๔/๒  
ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๔/๓  ภายในสองปนับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่ตรวจพบการกระทําความผิดและรายงานใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยทราบ  หรือ
ภายในหาปนับแตวันกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเอ้ืออํานวยตอการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน 
ทําใหมีสินทรัพยดังกลาวตกคางอยูเปนจํานวนมาก  อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม  
สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวใหบริษัทบริหารสินทรัพยสามารถรับซ้ือ  รับโอน  และรับจางบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพและสินทรัพยของสถาบันการเงินท่ีถูกระงับการดําเนินกิจการ  เลิก  หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย  ธุรกิจเงินทุน  หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  ตลอดจนหลักประกันของ
สินทรัพยนั้น  เพ่ือนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑท่ีเหมาะสมในการกํากับ
ดูแลและควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจการของบริษัทบริหารสินทรัพย  เพ่ือใหการบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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