














































  

  
 

ค ำถำม – ค ำตอบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรก ำหนดสินทรัพย์ด้อยคุณภำพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหำรสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ 

ลงวันที่ 25 เมษำยน 2562 
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2562) 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. ค ำจ ำกัดควำม                                                               
1.1 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินที่บริษัท

บริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน หรือ
รับจ้างบริหารได้ หมายถึง สินทรัพย์ประเภทใด 

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารได้ 
หมายถึง  
(1) สินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่่ากว่ามาตรฐาน (substandard) สินทรัพย์

จัดชั้นสงสัย (doubtful) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ (doubtful of loss) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ (loss) 
โดยอ้างอิงตามประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส่ารอง ส่าหรับธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แล้วแต่กรณี 

 ทั้งนี้ เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มีผลบังคับใช้ ให้หมายความถึง 
สินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) และ
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ (purchased or originated 
credit-impaired)  

(2) สินทรัพย์ที่เสียหายหรือสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินตัดออกจากบัญชีไปแล้ว 
(3) ทรัพย์สินรอการขาย 
(4) สินทรัพย์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกิดจากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบัน

การเงิน สินทรัพย์จากสถาบันการเงินที่ถูกระงับการด่าเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบ
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ธุรกิจทางการเงิน เช่น เงินลงทุนในลูกหนี้ซึ่งเกิดจากการรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้จากสถาบันการเงินหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

1.2 สถาบันการเงินที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ
รับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ได้
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
ครอบคลุมถึงหน่วยงานใด 

สถาบันการเงินที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธรุกิจสถาบนัการเงิน และนิติบุคคลอ่ืน
ที่รัฐมนตรีประกาศก่าหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้แก่  
(ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562) 
(1) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(2) บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
(3) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 
(4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(6) ธนาคารออมสิน 
(7) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน่าเข้าแห่งประเทศไทย 
(8) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(9) กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(10) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
(11) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
(12) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม 
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1.3 ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่บริษัทบริหารสินทรัพย์

สามารถรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพได้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ครอบคลุมถึงหน่วยงานใด 

ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพได้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจที่ด่าเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (credit card) ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(2) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก่ากับ (personal loan) 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก่ากับ) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

(3) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก่ากับ 
(nano finance) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก่ากับ) ลงวันที่  
26 ธันวาคม 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(4) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก่ากับ (pico 
finance) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก่ากับ) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 
และวันที่ 27 มีนาคม 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(5) ผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก่าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2. ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ 
2.1 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจ

นอกเหนือจากขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ที่ก่าหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
บริหารสินทรัพย์ได้หรือไม่ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจได้ภายใตข้อบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่ก่าหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์เท่านั้น 
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2.2 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน 

รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ให้เช่าซื้อ
หรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง ได้หรือไม่ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เป็นธุรกรรมให้เช่าซื้อหรือ
ให้เช่าแบบลีสซ่ิงจากผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินตามข้อ 5.1 ของประกาศ ธปท. ว่าด้วยการก่าหนดสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติได้ หากธุรกรรมให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบ 
ลีสซิ่งนั้น เข้าลักษณะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก่ากับ สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก่ากับ หรือสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก่ากับ และผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวตามกฎหมาย  

2.3 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน 
รับจ้างบริหารสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
เช่น สินทรัพย์จัดชั้นปกติ จากสถาบันการเงิน  
ได้หรือไม่ 

เนื่องจากบริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจได้ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ที่ก่าหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่สามารถรับซื้อ รับโอน รับจ้างบริหาร
สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินได้ เว้นแต่เป็นกรณีสถาบันการเงินที่ถูกระงับการด่าเนิน
กิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

2.4 ในการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบันการเงิน
หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย ์บริษัทบริหารสินทรัพย์
ต้องรับจ้างบริหารสินทรัพย์โดยรับด่าเนินการแทน
ในทุกหน้าที่ หรือสามารถรับด่าเนินการเพียงบาง
หน้าที่ก็ได้ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับจ้างบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ ทั้งในกรณีท่ีเป็นการรับด่าเนินการแทนในทุกหน้าที่ และกรณี
ที่เป็นการรับด่าเนินการเพียงบางหน้าที่ หากมีหลักฐานแสดงการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร และต้องมีความพร้อมในด้านระบบการบัญชีและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว แยกต่างหากจากกิจการอื่นของบริษัทของตนเอง 

2.5 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับเป็นที่ปรึกษา
ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ประเภทใด 
และครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
หรือไม่ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ทุกประเภทของ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
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2.6 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถน่าอสังหาริมทรัพย์

รอการขายซึ่งเป็นที่ดินเปล่ามาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เช่น ปรับปรุงหน้าดิน ถมดินเพ่ิมเติม เพ่ือให้ที่ดิน
ดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมขายยิ่งขึ้น ได้หรือไม่ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์หรือด่าเนินการเพ่ือให้อสังหาริมทรัพย์รอการขายซึ่งเป็น
ที่ดินเปล่าอยู่ในสภาพพร้อมขาย โดยการด่าเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น ไมใ่ช่
การรับซื้อที่ดินเปล่ามาเพ่ือด่าเนินการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง จนเสมือนเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2.7 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้รับซื้อ รับโอน หรือได้รับจากการช่าระหนี้ 
ได้หรือไม่ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระหว่างรอการขายได้ โดยการให้เช่าดังกล่าวต้องเป็นไป
เพ่ือการฟ้ืนฟูลูกหนี้และไม่เป็นอุปสรรคต่อการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนไม่ขัดกับเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และไม่เป็นการเลี่ยงหลักเกณฑ์ของทางการ เช่น ต้องไม่เป็นการจัดท่าสัญญาเช่าในระยะสั้น 
แล้วด่าเนินการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเมื่อครบอายุสัญญาเช่า 

2.8 บริษัทบริหารสนิทรัพย์สามารถขายอสังหาริมทรัพย์
รอการขายแก่ลูกค้าแบบผ่อนช่าระ หรือให้เช่าซื้อ
โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
เช่น มีการท่าสัญญาว่าลูกค้าจะได้รับกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเมื่อได้ช่าระเงินครบถว้น
ตามสัญญา ได้หรือไม่ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถขายอสังหาริมทรัพย์รอการขายแก่ลูกค้าแบบผ่อนช่าระ หรือให้เช่าซื้อโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขายอสังหาริมทรัพย์รอการขายดังกล่าวได้ หากมีเอกสารแสดงหลักฐานการขายอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวที่ชัดเจนและมีผลผูกพันสมบูรณ์ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการท่าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทบริหารสินทรัพย์
ยังคงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

2.9 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถให้สินเชื่อแก่
กรรมการ ผู้มีอ่านาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้น
ได้หรือไม่ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ไมส่ามารถให้สินเชื่อแก่กรรมการ ผู้มีอ่านาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่อยู่
ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

3. กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (outsourcing) 
3.1 งำนประเภทใดบ้ำงที่ไม่ถือว่ำเป็นกำรใช้บริกำร

จำกผู้ให้บริกำรภำยนอก 
ให้บริษัทบริหำรสินทรัพย์สำมำรถอ้ำงอิงตัวอย่ำงงำนที่ไม่ถือว่ำเป็นกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก 
ตำมเอกสำรแนบ 2 ของประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้บริกำร
จำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (Outsourcing) ในกำรประกอบธุรกิจของสถำบันกำรเงิน มำใช้โดยอนุโลมได้ 
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4. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (market conduct) 
4.1 ตำมที่ก ำหนดให้บริษัทบริหำรสินทรัพย์แสดง

รำยละเอียดกำรค ำนวณดอกเบี้ย ส่วนลด ค่ำปรับ 
ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียก
เก็บจำกลูกค้ำในใบแจ้งหนี้นั้น บริษัทบริหำร
สินทรัพย์สำมำรถจัดท ำใบแจ้งหนี้ซึ่งแสดง
ตัวอย่ำงวิธีกำรค ำนวณดอกเบี้ย ส่วนลด ค่ำปรับ 
ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียก
เก็บจำกลูกค้ำ ได้หรือไม่ 

ในกำรจัดท ำใบแจ้งหนี้ บริษัทบริหำรสินทรัพย์สำมำรถแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณดอกเบี้ย ส่วนลด 
ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำ ในรูปแบบของตัวอย่ำงกำรค ำนวณได้ 

ทัง้นี้ หำกมีกำรร้องขอจำกลูกค้ำให้ชี้แจงรำยละเอียดกำรค ำนวณดอกเบี้ย ส่วนลด ค่ำปรับ ค่ำบริกำร 
ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำเป็นรำยบุคคล บริษัทบริหำรสินทรัพยต์้องดูแลให้ลูกค้ำ
ได้รับข้อมูลดังกล่ำวตำมที่ร้องขออย่ำงครบถ้วน 

4.2 บริษัทบริหำรสินทรัพย์สำมำรถแจ้งยอดที่ลูกค้ำ
ต้องช ำระในใบแจ้งหนี้เป็นยอดรวมรำยกำรเดียว
ได้หรือไม่ 

ใบแจ้งหนี้ของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ต้องแจกแจงรำยละเอียดรำยกำรที่ลูกค้ำจะต้องช ำระหรือจะมี 
กำรเรียกเก็บให้ลูกค้ำทรำบ เช่น ค่ำงวด ยอดหนี้คงเหลือ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับผิดนัดช ำระ 
ค่ำธรรมเนียมกำรทวงถำมหนี้ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำ (ถ้ำมี) ที่บริษัทบริหำรสินทรัพย์สำมำรถ
เรียกเก็บได้จำกลูกค้ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

5. กำรจัดท ำและกำรยื่นรำยงำนที่เกี่ยวข้อง 
5.1 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ download ไฟล์

ส่าหรับจัดท่าแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ได้จากช่องทางใด 

บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ download ไฟล์แบบรายงาน ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท.  (www.bot.or.th) 
โดยเข้าไปที่หัวข้อ: สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลสถาบันการเงิน > 
รายงานส่าหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
(Link: แบบรายงานส่าหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์) 
 
 
 

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/AMC_Report/Pages/AMC.aspx
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6. กำรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร 
6.1 บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องด่าเนินการแจ้งข้อมูล

เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้มีอ่านาจในการ
จัดการ อย่างไร 

ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ด่าเนินการแจ้งข้อมูลต่อ ธปท. ตามท่ีก่าหนดในคู่มือประชาชน ได้แก่ 
(1) การแจ้งกรณีบริษัทบริหารสินทรัพย์มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ่านวนหุ้นที่จ่าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด 
(2) การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผู้มีอ่านาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

6.2 ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้รายงานข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งถือหุ้นของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของ
หุ้นที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดต่อ ธปท. แล้ว หาก
ในระยะต่อมา ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้ซื้อหุ้นเพ่ิมเติม 
ท่าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมขึ้น บริษัทบริหาร
สินทรัพย์จะต้องรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายดังกล่าว
เพ่ิมเติมต่อ ธปท. หรือไม่  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งใด
แห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของหุ้นที่จ่าหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยให้รวมถึง
หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวด้วย  
ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อ ธปท. ให้รวมถึงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นที่เพ่ิมขึ้นของผู้ถือหุ้น
รายดังกล่าวด้วย 

7. เอกสำรแนบ 3 : หลักเกณฑ์กำรถือครองอสังหำริมทรัพย์รอกำรขำย ส ำหรับบริษัทบริหำรสินทรัพย์ท่ีมีสถำบันกำรเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน เป็นบริษัทแม่ 

7.1 ในกำรค ำนวณอัตรำส่วนอสังหำริมทรัพย์ 
รอกำรขำย (NPA) ที่ถือครองเกินระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด บริษัทบริหำรสินทรัพย์ที่มีสถำบัน
กำรเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน เป็นบริษัทแม่ ต้องนับรวมมูลค่ำ NPA 

ในกำรค ำนวณอัตรำส่วน NPA ที่ถือครองเกินระยะเวลำที่ก ำหนด ใหบ้ริษัทบริหำรสินทรัพย์ที่มีสถำบัน
กำรเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน เป็นบริษัทแม่ 
นับรวมมูลค่ำ NPA ที่ถือครองเกินระยะเวลำที่ก ำหนดทั้งหมดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์แห่งนั้น ๆ รวมถึง
บริษัทดังต่อไปนี้ (ถ้ำมี) 
(1) บริษัทบริหำรสินทรัพย์ที่เป็นบริษัทร่วม 
(2) สถำบันกำรเงินที่เปน็บริษัทแม่หรือบริษัทร่วม รวมถึงบริษัทลูกของสถำบันกำรเงินหรือบริษัทลูกดังกล่ำว 
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ที่ถือครองเกินระยะเวลำที่ก ำหนดของบริษัท
ใดบ้ำง 

(3) บริษัทโฮลดิ้งท่ีเป็นบริษัทแม่ 

ทั้งนี้ มูลค่ำรวมของ NPA ที่ถือครองเกินระยะเวลำที่ก ำหนดข้ำงต้น ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุน
ของสถำบันกำรเงินที่เป็นบริษัทแม่หรือบริษัทร่วม 

8. อ่ืน ๆ 
8.1 คู่มือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถค้นหาได้จาก
ช่องทางใด 

ธปท. ได้เผยแพร่คู่มือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ บนเว็บไซต์ของ ธปท. 
(www.bot.or.th) โดยเข้าไปที่หัวข้อ: สถาบันการเงิน > มุมสถาบันการเงิน > คู่มือการขออนุญาตของสถาบัน
การเงินและ Non–Bank (คู่มือส่าหรับประชาชน) > คู่มือส่าหรับผู้ประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
(Link: คู่มือส่าหรับผู้ประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์) 

 

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Doc_Form/Pages/PeopleManual.aspx


 
พระราชบัญญัติ 

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