1

Consultation Paper
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บทนา
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระทรวงการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เพื่อขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ให้ครอบคลุมถึงการรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน ตลอดจนการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้ สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งปัจจุบัน ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และลงมติเห็นสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงจัดทา Consultation Paper ฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สื่ อสารและรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น เกี่ย วกั บ แนวทางการปรั บปรุ ง ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์การกากับดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จ มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์มีการประกอบธุรกิจตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
เพื่อรวบรวมมุมมองความเห็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (www.bot.or.th) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทที่ ีมความเสี่ยงด้านเครดิต
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5806 และ 0 2283 5837
หรือ E-mail : FPGCreditRiskTeam@bot.or.th
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1. ความเป็นมา
1.1 เจตนารมณ์ของการออกพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ในระบบการเงินไทย
สืบเนื่องจากช่วงวิกฤตสถาบันการเงินปี 2540 ทาให้มี สินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นจานวนมากใน
ระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นไม่เอื้ออานวยให้
สถาบันการเงินสามารถเพิ่มทุนได้ ดังนั้น เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ใน
ภาวะที่มีเงินกองทุนจากัด จึงจาเป็นต้องเพิ่มช่องทางให้สถาบันการเงินสามารถขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ออกไป เพื่อใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนที่คงเหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินสามารถกระทาได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม จึงได้มีการตราพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสิ นทรัพย์
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อรับซื้อ รับโอน หรือ
รับจ้างสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการที่ถูกระงับการดาเนินการ
เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยมีการกาหนดให้ได้รับ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการขายหรือ
การโอนสินทรัพย์จากสถาบันการเงิน

1.2 สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจาเป็นในการปรับปรุงกฎหมาย
นับแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชกาหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการดาเนินการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากที่ปัจจุบันมีจานวนบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จดทะเบียน
กับธนาคารแห่งประเทศไทยและดาเนินธุรกิจแล้วทั้งสิ้น 52 บริษัท โดยมีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ
รับโอนมาและเงินให้สินเชื่อ ก่อนก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
ประมาณ 224,000 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 74 ของสินทรัพย์รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ซึ่งอาจพอจะกล่าวได้ว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ถือเป็นอีกหนึ่ง ในกลไกพื้นฐานในระบบการเงินที่
สาคัญที่จะส่งเสริมให้การแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย1
(สามารถอ้างอิงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialInstitutions/AMC/Pages/default.aspx)
1

ตามเจตนารมณ์ของพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทบริหารสินทรัพย์ควรเป็นหนึ่งในกลไกที่แก้ไขปัญหา
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบการเงินผ่านการรับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มิใช่การดาเนินการที่มี
ลักษณะเป็น
(1) การรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารทรัพย์เฉพาะเจาะจงเพียงกรณีเดียว อันจะทาให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น หรือ
(2) การรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นที่มิใช่การแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศ เช่น
- การบริหารหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอืน่
- การบริหารหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับ ของทางการอื่น
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อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน นอกจากสถาบันการเงินที่มีการถือครองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินที่มิใช่สถาบั นการเงิน เช่น ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (credit card) ผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับ (personal loan) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การกากับ (nano finance) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ
(pico finance) ก็เริ่มมีบทบาทสาคัญในการให้สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนและมีการถือครองสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการให้สินเชื่อดังกล่าวเช่นเดียวกับสถาบันการเงิน (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม
แผนภาพที่ 1) การที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินดังกล่าวต้องถือครองและบริหารจัดการสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพเหล่านั้นเอง ในขณะที่ยังคงทาหน้าที่ให้สินเชื่อ เพื่อให้ภาคครัวเรือนสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้นั้น ก็อาจส่งผลทาให้การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควรและก่อให้เกิดต้นทุนต่อระบบเศรษฐกิจ
แผนภาพที่ 1 : จานวนบัญชีและยอดคงค้างสินเชื่อรายย่อยจาแนกตามสถาบัน
ธนาคารพาณิชย์
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ได้แก่
- ธุรกิจบัตรเครดิต
- ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
- ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับ
- ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้
การกากับ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

ประกอบกับ ที่ผ่านมา ภาคครัวเรือนของไทยมีปัญหาหนี้เพิ่มมากขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม
แผนภาพที่ 2) ดังนั้น การเปิดช่องทางให้หน่วยงานที่มีประสบการณ์และมีความสามารถมาทา
หน้าที่ในการรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
รวมถึงให้คาปรึกษาแก่ส ถาบั น การเงิน ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือลูกหนี้ ตลอดจนเป็น
ตัว กลางระหว่างลู กหนี้ กั บ สถาบันการเงินหรือผู้ ประกอบธุรกิจทางการเงิน ในการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินนั้น และทาหน้าที่
ในการติดตามทวงถามหนี้และรับชาระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องจากการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว ก็จะช่วยให้
ลูกหนี้ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร มีโอกาสได้ปรับปรุงพฤติกรรมทางการเงิน ตลอดจนเสริมสร้าง
วินั ย ทางการเงิน อัน จะเป็ น การส่ งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ก็จะสามารถทาหน้าที่
เป็นตัวกลางในการให้สินเชื่อแก่ภาคประชาชนและภาคเศรษฐกิจต่อไปได้อย่างคล่องตัว อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
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แผนภาพที่ 2 : ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือน และ หนี้ครัวเรือนต่อ GDP

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ บริษัทข้อมูลเครดิต
แห่งชาติจากัด (คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

1.3 หลักการและสาระสาคัญของการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เพื่อขยายขอบเขตในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้ครอบคลุมถึง การรับซื้อ รับโอน และ รับจ้างบริหาร
สิ น ทรั พย์ ด้อยคุณภาพของผู้ ป ระกอบธุรกิจทางการเงินที่ มิใช่ส ถาบันการเงิน และการรับเป็น
ที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาล
โดยกาหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหนี้สินและทรัพย์สินของลูกหนี้ มีการดาเนินงานทีโ่ ปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ที่ดยี ิ่งขึ้น
ทั้ งนี้ กระทรวงการคลั ง และธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ได้ จั ดให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 20 วันทาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้ที่สามารถขาย โอน หรือว่าจ้างบริษัทบริ หารสินทรัพย์ ลูกหนี้
หน่วยงานภาครัฐ นิติบุคคลและประชาชนที่สนใจ ตลอดจนเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนผ่านทางเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย
(www.lawamendment.go.th) เว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง กระทรวงการคลั ง
(www.fpo.go.th) และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) แล้ว ซึ่งที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562 ได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สรุปสาระสาคัญของร่างกฎหมาย ดังนี้

6

(1) ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์
(1.1) ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
จากผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด
ภายใต้การกากับ และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศกาหนดเพิ่มเติม แต่ให้การรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้
การกากับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และไม่ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกิดจากการโอน
(1.2) ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้ สถาบันการเงิน หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว
(2) กาหนดให้มีการกากับดูแลด้านธรรมาภิบาลเพิ่มเติม
กาหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์
เช่น ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต หรือได้รับโทษจาคุกใน
คดีความที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต หรือไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ พร้อมเพิ่มเติมบทกาหนดโทษในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ปฏิบัติฝ่าฝืน
หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว และก าหนดระยะเวลาให้ บ ริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ด าเนิ น การแก้ ไ ข
ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดภายใน 180 วันนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
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2. แนวทางการปรับปรุงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชกาหนดบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(รับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้)
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จ มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยบริษัท
บริหารสินทรัพย์มีการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรเสนอให้มีการปรับปรุงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ เกี่ยวข้อง
กับการกากับดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์2 โดยระบุขอบเขตธุรกิจที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถดาเนินการได้
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และสาระสาคัญของการปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้
(1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับร่างกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
อนุญาตเป็นการทั่วไป ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ที่มีการขยายเพิ่มเติมตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ได้ โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องสามารถแยกบัญชีสาหรับธุรกรรม
รั บซื้อรั บโอนสิ นทรั พย์ ด้ อยคุ ณภาพจากผู้ ประกอบธุ รกิจทางการเงิ น และธุ รกรรมรั บซื้ อรั บโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
จากผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินยังคงอยู่ภายใต้การกากับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกิดจากการโอน
(2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการปิดบัญชีและจัดทางบการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยกาหนดให้
บริษัทบริหารสินทรัพย์ปิดบัญชีทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี (เดิมกาหนดทุก 6 เดือน)
และให้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งลงนามรับรอง
ความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไว้ในที่เปิดเผย ณ
ส านั ก งานใหญ่ แ ละส านั ก งานสาขาของบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ นั้น โดยสามารถเปิ ด เผยผ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งให้ จัดส่งมายัง
สายกากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เว้นแต่มีเหตุ
จาเป็นและได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรายงานที่บริษัทบริหารสินทรัพย์จัดส่งมายัง
ธนาคารแห่ งประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาติด ตามและตรวจสอบของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 โดยในระหว่างที่
แบบรายงานใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ให้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ จัดส่งรายงานตามรูปแบบที่ใช้ใน
ปัจจุบัน
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(3) ประเด็นอื่น
(3.1) กาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (market conduct)
เพื่อส่ งเสริ มให้ บริ ษัทบริ หารสิ น ทรั พ ย์ มี ม าตรฐานการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรม
เช่นเดียวกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
(3.2) กาหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องรับผิดชอบต่องานที่ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกเสมือนเป็น
ผู้ดาเนินการเอง โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลผู้บริโภค การดูแล
เรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาแก่ผู้บริโภค

2

ได้แก่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 24/2552 เรื่อง การกาหนดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้อง
ถือปฏิบัติ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 16/2553 เรื่อง การกาหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ยื่น
รายงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553
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3. กาหนดการรับฟังความคิดเห็น
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปรับปรุงประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกากับดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชกาหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(www.bot.or.th) ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ โปรดแจ้งความเห็น (ถ้ามี)
กลับมายังทีมความเสี่ยงด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน

ผู้ประสานงาน : ทีมความเสี่ยงด้านเครดิต
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน | สายนโยบายสถาบันการเงิน
โทร. 0 2283 5806, 0 2283 5837
โทรสาร 0 2283 5983
E-mail : FPGCreditRiskTeam@bot.or.th

