
 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบรหิารสนิทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดบรษิทั

บริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “การบริหารสินทรัพย์”  ในมาตรา  ๓   

แห่งพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



““การบริหารสินทรัพย์”  หมายความว่า 

(๑) การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน  หรือสินทรัพย์ของ 

สถาบันการเงินที่ถูกระงับการด าเนินกิจการ  เลิก  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

ธุรกิจเงินทุน  หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพ่ือน ามาบริหารหรือ

จ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

(๒) การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน  หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน

ที่ถูกระงับการด าเนินกิจการ  เลิก  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ธุรกิจเงินทุน  

หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น 

(๓) การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน   ตลอดจน

หลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อน ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

(๔) การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน  ตลอดจนหลักประกัน

ของสินทรัพย์นั้น 

(๕) การรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้  สถาบันการเงิน  หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน   

ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว 

(๖) กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการท านองเดียวกันตาม  (๑)  (๒)  (๓)  

(๔)  หรือ  (๕)  ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ”  และ  “สถาบันการเงนิ”  

ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ”  หมายความว่า  สินทรัพย์ของสถาบันการเงินและสินทรัพย์ของ 

ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดให้เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ที่จ าหน่ายจ่ายโอนให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

และนิติบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน”  ระหว่างบทนิยามค าว่า  

“สถาบันการเงนิ”  และค าว่า  “บริษัทจ ากัด”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชก าหนดบรษิัทบรหิารสินทรพัย์  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



““ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน”  หมายความว่า 

(๑) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 

(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 

(๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต  

ตามกฎหมาย 

(๔) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 

(๕) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๖ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  ระหว่างบทนิยามค าว่า  

“บริษัทบริหารสินทรัพย”์  และค าว่า  “รัฐมนตรี”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

““ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมายความว่า 

(๑) ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์  หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเทา่

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

(๒) บุคคลซึ่งบริษัทบริหารสินทรัพย์ท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน  

หรือ 

(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง าผู้จัดการหรือกรรมการ  หรือการจัดการ

ของบริษัทบริหารสินทรัพย์  ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของ

บริษัทบริหารสินทรัพย”์ 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔/๑  แห่งพระราชก าหนดบริษัท

บริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนด 

บริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔/๑ บริษัทบริหารสินทรัพย์จะด าเนินการดังต่อไปนี้ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย 

(๑) รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการด าเนินกิจการ  เลิก  หรือ  

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ธุรกิจเงินทุน  หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  ตลอดจน

หลักประกันของสินทรัพย์นั้น 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน  หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน

ที่ถูกระงับการด าเนินกิจการ  เลิก  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ธุรกิจเงินทุน  

หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น 

(๓) รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน  ตลอดจน

หลักประกันของสินทรัพย์นั้น 

(๔) รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน  ตลอดจน

หลักประกันของสินทรัพย์นั้น 

(๕) รับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้   สถาบันการเงิน  หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน   

ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  รวมถึงการด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔/๒  แห่งพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๔/๒ ห้ามมิให้บริษัทบริหารสินทรัพย์แต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้  

เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๒) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า  

โดยทุจริต 

(๓) เคยเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ถูกเพิกถอน 

การจดทะเบียนตามมาตรา  ๑๒ 

(๔) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ   

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน  

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจใน

การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เว้นแต่ได้รับยกเวน้

จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(๖) เป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งอื่นอีกในเวลาเดียวกัน  

เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๗) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด  ทั้งนี้  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศก าหนด” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์   

พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕ ในการด าเนินกิจการบริหารสินทรัพย์  ถ้าบริษัทบริหารสินทรัพย์จัดหาเงินทุน

โดยการออกหลักทรัพย์หรือกู้ยืมเงิน  หรือให้กู้ยืมเงิน  ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร 

แห่งประเทศไทยก าหนด 

ในกรณีที่การด าเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามวรรคหนึ่งมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ

เงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  หรือมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเงิน  ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถกระท าได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐/๑  แห่งพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรพัย์  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๑๐/๑ มิให้น ามาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับ 

การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓ บริษัทบริหารสินทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔/๑  วรรคหนึ่ง  

มาตรา  ๔/๒  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  หรือมาตรา  ๑๑/๑  วรรคสอง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์หรือค าสั่งหรือเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา  ๔/๑  วรรคสอง  มาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  

มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๑/๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๒  ต้องระวางโทษปรบัไมเ่กินสามแสนบาท  และ

ปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ใดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าการกระท าความผิดของ

บริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ

ของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและ  

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้บริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นกระท าความผิด  ผู้นั้น 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์กระท าการ

หรือไม่กระท าการเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  อันเป็น

การเสียหายแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท

ถงึหนึ่งล้านบาท” 

มาตรา ๑๓ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนแล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  

มีผลใช้บังคับและมีกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔/๒   

แห่งพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรขยายขอบเขตใน 
การประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้ครอบคลุมถึงการรับซื้อ  รับโอน  หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน  ตลอดจนการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้  
สถาบันการเงิน  หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มี  
การแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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