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*&������$��)	��������"��:<CQB; ÌCHND��������� �* ���$���&��3����%�45� �" 3"���"�
7	�
�"�����$�"�����"�$�,�45� 6����,-�(#���$��)��3��#���	�����&������%��� 	�%��&�����3��������
%��* ��-�������#��(&���)���%�&��	����	��	���* ������ �6�!F�	���*�3&�	���"�
7�� ��	!"�
�������� ����$�,�'���	������ ��	!"���	 +������3�����*�3&��� �6�!F�	���-* �'������$��)�
���3��&���,��"�4WX�4*�	������	!"�������&�����(��	��45� �" 3"�(#���$��)���� ��& ��*�3&��� 
��	!"���������-����$��)�����
��%��$��)3,�����&�����3&�* ��&������-��&�
�$�����$��)��&����
�
�#���	����45� ��� �� �]$��
��,-����$��)3,�����*�$��)��O9$��� �����-������$��)�#���������
	��	���� ��"�
7	��&���"�������O9$��� �	(�������
��&��a���������	��	b�&������"�
7	�c
:HBddBC� MBB;� MJBK;IdD�������� �]$��
4WX�4*�	����$�,��]$��
�������
���3,�����(�
�#�����"F��������%�$�,�'��"��� " 3��$����������O9$��:HB;;IHA<̀I@HA<BCD��]$��

�������
���"�'���� 37���,-�����O9$������-�e�	������ ��&��3���-��& �� $�3�������$�,�
3����"- 3"- * ��#�$�"����� �� 3�") �����#��$�2������ ��&��3�%���"����
��&�'��$����&��
3��&���,��"���
�
�������	
�������������������
� ��,-���33��������*�$��)�
&����� ��$�����-����]$��
��-��� (#���$��)�$���&����$��)0�

'��$���*�$��)(#���$��)�$���&����$��)%��3��'�����*�.7�����%�&��	��O9$���+��") 	)���&'��$��
�*�$��)%�&(#���$��)�����$��)��
&����	��	����]$��
��-��45� ��� �" 3"�3���$��*�$��)(#���$��)���,-�
45� ��� ��(��3��������*�$��)
" %�&
��(#���$��)�����$��)������'��� ���$�6����3#�"- �" 3"�3��

/���"�
7�*�$��)�����
��������#�� 	���(#���$��)�$���&����$��)�0�
����.���)$���*�$��)��

                                                 
 8  ��
 ��1�"���*�.7���6���������
��� S��:8TUTD��������������������������$����YfZYgS�

DPU



 f�

��"�
7	��������-������$��)���" 3"�(#���$��)������#��$�����$��)��
���������45� 3����� ���&
���
��-������$��)��%���"�(#���$��)�
� ��&�
&� %��������.���)�������O9$���	��/)��"�������.���-�*�$��)%�&(#���$��)������%�&��
3�������'�����(#���$��)�3,���*�$��)����"�
7	����
��&�$��)	��0�
�1�������.���-�*�$��)�")�
������$��)�
*&$��
��
�$������$��)��
��45� ��� 3���&�6������,-�����$��)��
�")�(��3�������" 3"����
�"���"�
7	��� �*�$��)��#��$�����$��)��
�,-���
����
�%�������") �*�$��)�� �������,���#���"�
7	�
�� ����-��%�&��(#���$��)�(#���$��)�$���&����$��)��
����
$�/- ��"����#��$�����$��)��
�,-���
����
�
%����������")��$���� ������ &$�/- �����-�*�$��)����"�
7	����
��&�$��)	��")���������
������.7��(&� �����")���&��")�$���*�$��)%���"�0���������������'4WX�3�������'��
����������	����%����"��#��$������
��-������'����"�
7	��������-��(#���$��)�$���&����$��)
�") $��
%��3��'����

� ���������.7��� ����#��$������6�&� +�����]$��
�������
�/)������,-��(����%�
�O9$��" ��&����� ���0�
�]$��
�������
�")����h�0����$�����$��)45� �*�$��)����3���������
�
$�,���h�0����$��*�$��)��� ���$�6��"- �$���������33��������
���,-��$�6���������	���.�
���3#�"- ��$�������"������"�
7	��� �*�$��)(#����$���&����$��)�") $��
�
&� ���������0�
����$��)
��
�����#����$��)�������%���"�����1��-
(#���$��)������&�����,-��"���(#���$��)�$���&����$��)
������������$��)��%���"�(#���$��)%�&3��'����#����$��)��-���
*&��]$��
�������
��',��&�$��)�")�����
�"���	)��"�%����,-���h�0����$��*�$��)%���&��&� ��� �"��$�&�%�&��� '*�2*��	��
*&�"�$��)��-�&��/)�
%�������(��	��
� �]$��
�������
��� �����)��#��$��$�����3	�����,)� ����&���������3���3�� ����$��)�$�
%���"�3����������������%���"�(#���$��)�����"�
7	��� �*�$��)���&���.����
��"����$�(��	�
�$�&��&�*�$��)���
�
� ����]$��
�������
��3���3�� ����$��)����$����0
(�7��&�*�$��)���������������

�")��� 3�") 
" ��� 2�������&�" 3����
��������.���-�*�$��)��
����������33��������
�
E/- & 2��$�����$��)%���"�(#���$��)%�&3��'�������#��������$��)�$������$��)��
�����*�$��)�
$��
��
�����*�$��)$��
��
�")���&� ��������33��������

&���#��$�����$��)%���"�(#���$��)�
%�&3��'����& 2��$�����$��)�")������� ��������33��������
��
�&�%���%��� ��2��&��6�!F�	�
�� �����60�
&���������,-���������5� �"�%�&�$���	�������.7�� " 3��" ��&����/ �����
$��� �
�
�
����O9$�	���"�
7���
3�.�����&����-���(��]$��
�������
�3,���"��") � 37����,-�
$��� ��"�03� ��� $��)$�,���"�03� ��� �	������
�&������-���(��]$��
�������
���&��3,��

DPU



 g�

�(��]$��
�������
��������%��O9$��6�!F�	��� �����6��/ �������3	��� �������]$��

�	�6!��,-����%�$��)�0�
��&���� ����������
����
*&���
�
�

�����������������
� ������6/�!�� ���&����3�") ��-���	�e��� �6�!F�	�����&��$���	�2�������
&� �$9&
$�� �&�(��	�3��������
*&����3���"��"��7��$�&� ��33��������	���(&���O9$�3��&�  �����
�O9$��� ������") �� �&� �������	����3����&���
�� 3���3�"��3�������$����� ��3
0�0�
�-��-��� $
��(� "����
&� %������" 3�%���"i���	�����%�2��������-��	��/)�����	�e��� 
�6�!F�	�E/- �*��"��"�������� �a�����������
c� :j@CLJ>MAHN�kNQAIdDl� ��������-" 3�
" 3 ��
�*�$��)��������$��)�������")������" ��&����
" 3 �#�� �
*&������������
��	-������������-2*��#�
(��(��$�,�2*�����0�� $�*&��������3#�"- 
/���"�
7	��� �*�$��)����& �$���&����$��)�") $��

�
&� ��������������$�������������
���� �� ����$��)�����(��	�� ����$��)3,�����	����
$��)	���&���*�$��)�0�
����(��	���
�
��$��� $���������$��)	�����3	����� �� �����"�
�
&� ���")����$�&� ����	����$��)	��������$���������$��)	��3,�����F���� �����������
��
� ����	����$��)	���
*&��$�"������,)� ����� �����������
��-�&���#�$���$����������
��������"�
7	��� �*�$��)����"�����& �O����
3�������������$���&����$��)�") $��
�&�����
$���������$��)	���������������
�%���"i���������$��*�$��)$���������$��)	��������� 
����	
��',��&���������� �*������ �6�!F�	���-(�91����E/- ��h�0����$������%��&����-

������������� ���� 	���"�',��&��#������
&� 
	- ���� �6�!F�	�������������
���O����"���/ ��
3���2	��2�����&� ��������
&� ��������������������������������
�")�����& � 0�!�*�$��)�
��&�O����"������6�&� +��(&��$�"F����	����	 30��7���" �e!�E/- �����������]$��
�������

�������6%�
��������&�"i������� ��-�$��*�$��)$���������$��)	�����$���
	- ��&��]$��

�������
�������6%�
��(&�����4WX�4*�	��������'�#�%���") ��33�����������	�	��33����
��������)������6�" �e!
" ������� ����"����$��)	����
3����"3����:mB;>CA@JN�
@JJ@CGIdICAD���-��h�0����$��*�$��)��33������������	�	��33��E/- %�&����'(#���$��)%����
����'��� ���#�3������ ����,-� $��)	��"�����$��)�") $��
%���&����-��'*�45� 3���������
���
$���������� �*�$��)������-
���"��� ��-���(������$��)��*�$��)��%�&��� �������
���&$�����
��
�������-�]$��
�#�$��%����*�$��)��������*&�����������
0�
�"�0��"�	��

                                                 
l�n@̀<?�oS�j>HpK<C?IJS��:YggUDS��� !"#�� $%&'()#*�+ ,�-.&�/ & 012 0!���MS�g.  

DPU



 YV�

� �����6%�
�"������ ����"99"�	�]$��
�������
��") ��&��	-������������6�" �e!�
�����&��������������
3������ �����6%�
�������(���" �e!�����3���3	�����,-� �������

�� �����6%�
��/ 0������
 %����� � 0�!�*�$��)�
*&�������" ���$��%���������������%���$�
3���$��
3#��&���a��������
c�%���&���$��
'/ ��	)���,)�������"����$��)	��������"����"�
7��"�	
�$��
*&��3���3��3���� ������"� ���	�"�!7��"�
7����3#��&���$��)	��������"��
" ����q��
�]$��
�"�!.��*�$��)��S6S�8Yff��E/- �#�$��%���&���2*�������$��)$��
�&�$��
�$& 	��������"��
�"����(��	%���'������$��)��& �"����$��)	�%�&%�����$�����*�$��)�")������
�%��3&��"���&������������
����$��)�") $��
�������,-������6%�
��	-��������]$��
�������
����
" 3 3#���)%���$���&�*�$��)�E/- 
��� ���
���"��	!F���&�����$��)����%�&(#�����-�&� ���3#��&��rCQB; ÌCA� � �������������
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1�"��rCQB; ÌCHN� tHA� Ygf[�
E/- �����]$��
��&�����"99"�	��&���
 �
&� ���
���������%�&�#��$�����" 3"��(��]$��

�������
0�
�1�������,-� ���
/��������#�$�&�
��"�
7	��� 2*��"������"�
7����%���
&� ��
���	��	����������������
 ����" �")������]$��
�" ��&���/ %��������#�$��$�"���.s7�
��,-��$��������������"������"�
7	��" ��&�������'�#���	�����" 3"��(��$���	�2�����]$��

%���
&� ���������������	��	�����]$��
�������
�/ %���#�$���	���	���.��� ����#���	�
�������	���.�3���������
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บทที่ 4 

วิเคราะหการยื่นคํารองใหศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามพระราชกําหนด 
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 เปรียบเทียบการฟองลมละลาย 

ตามพระราชบัญญัติลมละลาย  พ.ศ. 2483 
 
 บทนี้ เปนการวิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับบทบังคับของการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
ทั้งสวนของการปรับโครงสรางกิจการและการปรับโครงสรางหนี้ตาม พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544  โดยพิจารณาในเรื่องของหลักการและผลของการบังคับใช
กฎหมายดังกลาว โดยเฉพาะการใชอํานาจของ บสท.ในการรองขอตอศาลใหมีคําสั่งพิทักษทรัพย
เด็ดขาดลูกหนี้และผูค้ําประกัน ในกรณีที่ปรับโครงสรางกิจการ ปรับโครงสรางหนี้ไมสําเร็จ ซ่ึงการ
นํามาตรการตางๆ ที่กําหนดไวตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มาใช
ในทางปฏิบัติแลว มาตรการบางอยางที่ไมชัดเจนจะไมสามารถนํามาใชใหบรรลุผลในทางปฏิบัติได  
ทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินการปรับโครงสรางกิจการและการปรับโครงสรางหนี้ของ บสท.  
ซ่ึงจะสงผลถึงการฟนฟูระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ และไมสามารถบรรลุผลได
ตามวัตถุประสงคของการใชพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 โดยมีขอตอง
พิจารณาในปญหาดังตอไปนี้  
  
4.1  ปญหาเกี่ยวกับขอจํากัดอํานาจศาล 
 ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544  มาตรา 7 ให บสท. มี
วัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย 
ปรับโครงสรางหนี้ และปรับโครงสรางกิจการ  โดยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน
การเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย ทั้งนี้ เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการแกปญหา
สินทรัพยดอยคุณภาพใหเปนไปอยางรวดเร็ว  และเพื่อใหลูกหนี้ที่สุจริตอยูในฐานะที่จะชําระหนี้ได
ภายในเวลาที่กําหนด และสามารถดําเนินกิจการไดตอไป โดยอํานาจในการปรับโครงสรางหนี้
เปนไปตามมาตรา 57 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 และอํานาจในการ
ปรับโครงสรางกิจการเปนไปตามมาตรา 59 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 
2544 
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 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ไดเกี่ยวของกับการใหอํานาจ
ศาลในสวนที่เกี่ยวกับการปรับโครงสรางกิจการและการปรับโครงสรางหนี้ กลาวคือ นอกจาก
กําหนดใหศาลมีอํานาจพิจารณาแผนปรับโครงสรางกิจการตามคํารองของ บสท. และใหมีคําส่ังวา
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยกับแผนแลว ยังไดกําหนดอํานาจศาลในบทบังคับ 2 กรณี  
 1. กรณีลูกหนี้และผูค้ําประกันไมใหความรวมมือในการปรับโครงสรางหนี้ โดย
กําหนดไวในมาตรา 58 วรรคทาย 
  “....ถาลูกหนี้หรือผูค้ําประกันไมใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้
ตามที่ บสท. ส่ัง โดยที่ตนอยูในฐานะที่ดําเนินการไดหรือยักยายถายเทหรือปดบังซอนเรนทรัพยสิน
ของตน ให บสท.  ดําเนินการยื่นคํารองตอศาล เพื่อส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน 
แลวแตกรณี  โดยไมตองดําเนินการไตสวนและใหศาลและเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยลมละลายตอไปโดยเร็ว” 
 2. กรณีลูกหนี้และผูค้ําประกันที่ไมใหความรวมมือในเลิกกิจการกรณีปรับโครงสราง
กิจการกับ บสท.ไมสําเร็จ โดยกําหนดไวในมาตรา 72 (2)  
  มาตรา 72  เมื่อผูบริหารแผนหรือผูกํากับดูแลการบริหารแผนเห็นวา เงื่อนไขใดๆ 
ที่กําหนดไวในการบริหารแผนมิไดเกิดขึ้นตามที่ กําหนดไว หรือการบริหารแผนตอไปจะทําใหเกิด
หนี้สินแกลูกหนี้มากขึ้น หรือมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหการปรับโครงสรางกิจการไมเกิด
ประโยชนตอเจาหนี้หรือลูกหนี้ใหรายงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารโดยเร็ว  
                         เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาแลวเห็นดวยกับความเห็นของผูบริหารแผน         
หรือผูกํากับดูแลแผนใหขออนุมัติตอคณะกรรมการเพื่อยุติการปรับโครงสรางกิจการและดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
   1.  ในกรณีที่ลูกหนี้เห็นชอบดวย ใหดําเนินการเลิกกิจการของลูกหนี้และขาย
ทรัพยสินทั้งปวง เพื่อนําเงินมาชําระหนี้แก บสท. ในกรณีนี้ เมื่อ บสท.ไดรับชําระหนี้เทาใด  ใหหนี้
ที่เหลือเปนอันพับไป  และใหบุคคลซึ่งค้ําประกันหนี้ดังกลาวเปนอันหลุดพนจากการค้ําประกัน  
   2. ในกรณีที่ลูกหนี้ไมเห็นชอบดวยตาม 1 ให บสท. ยื่นคํารองตอศาล เพื่อใหศาล
ส่ังใหลูกหนี้และผูค้ําประกันลมละลาย และใหศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้และผูค้ําประกัน 
เด็ดขาดทันทีโดยไมตองดําเนินการไตสวน 
    เปนการใหอํานาจศาลสั่งใหลูกหนี้และผูค้ําประกันที่ไมใหความรวมมือในเลิก
กิจการกรณีปรับโครงสรางกิจการกับ บสท.ไมสําเร็จ โดยไมตองไตสวน  
    เห็นไดวา การใชอํานาจของศาลที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางหนี้และปรับ
โครงสรางกิจการยังมีขอจํากัดอยูมาก แมวาเจตนารมยของการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ 
บสท. ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ประสงคที่จะตองดําเนินการ

DPU



 82 

อยางรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการแกปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพให
เปนไปอยางรวดเร็ว  และเพื่อใหลูกหนี้ที่สุจริตอยูในฐานะที่จะชําระหนี้ไดภายในเวลาที่กําหนด 
และสามารถดําเนินกิจการไดตอไป  แตตองคํานึงถึงพื้นฐานของกฎหมายอื่นๆ หรือความยุติธรรม   
เพราะการบริหารสินทรัพยดังกลาวยอมจะตองกระทบหรือเกี่ยวของกับบุคคลอื่นๆ อีกจํานวนมาก 
การใหอํานาจศาลดังกลาว จึงตองเปนไปโดยชัดเจนและครอบคลุมตลอดจนไมขัดกับพื้นฐานของ
ความยุติธรรมดวย   
    โดยทั่วไป หากจะตองการใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้ได ก็ตอง
ฟองคดีตอศาลเพื่อใหศาลมี คําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้  ตามกระบวนการวิธีพิจารณาของศาล
ตามที่กําหนดไวเทานั้น  ซ่ึงลูกหนี้หรือผูที่ถูกฟองคดีจะไดยื่นคําใหการตอสูคดีไดเต็มที่ หรือเพื่อ
แสดงใหเห็นวาตนมิไดเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว และยังมีทรัพยที่สามารถจะชําระหนี้ได  การ
ที่มีกฎหมายกําหนดใหฟองดังกลาวไว  เพื่อปองกันมิใหเจาหนี้ใชอํานาจในการบังคับตอรองที่ปกติ
เจาหนี้ยอมมีอํานาจในการตอรองสูงกวาลูกหนี้อยูแลว  เขามาทําการบีบบังคับลูกหนี้ใหลูกหนี้
กระทําตามทั้งที่อาจไมเห็นดวยซ่ึงไมเปนธรรมแกลูกหนี้  ลักษณะใหเกิดความเสียหายแกลูกหนี้   
จากเหตุดังกลาวกฎหมายลมละลาย จึงเขามาควบคุมการดําเนินคดีลมละลาย โดยมีขอกําหนดของ
เหตุลมละลายไว   เจาหนี้จะกระทําไดตองใชกระบวนการทางการศาลในการขอใหศาลมีคําส่ัง
พิทักษทรัพยเด็ดขาด เทานั้น   ดังนั้นเมื่อกระบวนการดําเนินคดีลมละลาย ตองผานกระบวนการ
ทางการศาลแลว  การที่ศาลพิพากษาจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดได  เจาหนี้จะตองพิสูจนใหศาล
เห็นวาตนเปน ลูกหนี้เปนหนี้ตนจริงตามที่กําหนดไวในกฎหมายและมีหนี้สินลนพนตัว ไมมีทรัพย
อ่ืนใดที่จะชําระหนี้ได  อันถือวาเปนการพิจารณาความถูกตองความเปนธรรมในการสั่งพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาด  ในการนี้จึงมักจะไมคอยประสบปญหาในเรื่องขอโตแยงการดําเนินการดําเนินคดี
เทาไร  ซ่ึงตางกับการดําเนินคดีลมละลายโดยการขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ของ
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยที่กฎหมายใหอํานาจดําเนินการยื่นคํารองขอพิทักษทรัพยตอศาลโดย
กําหนดใหศาลไมตองไตสวน  ไมมีการพิสูจนถึงการมีหนี้สินลนพนตัวของลูกหนี้ อันเปน
หลักเกณฑสําคัญของการดําเนินคดีลมละลาย   การยื่นคํารองใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ บสท. 
จึงเปนหลักเกณฑที่แตกตางจากบทบัญญัติกฎหมายลมละลายทั่วไป และแตกตางจากการบริหาร
สินทรัพยของตางประเทศ ตามที่ไดกลาวมาแลว 
    ซ่ึงในสวนนี้จะไดกลาวถึงปญหาอํานาจศาลที่เกี่ยวของกับการยื่นคํารองใหศาล
ส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้และผูค้ําประกัน กรณีลูกหนี้และผูค้ําประกันไมใหความรวมมือใน
การปรับโครงสรางหนี้  จากการศึกษาพบวา บสท. ไมเคยดําเนินการปรับโครงสรางกิจการตาม
มาตรา 59  แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย กรณีจึงไมมีปญหาตามมาตรา 72 (2) 
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4.2 ปญหาในการรองขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้และผูค้ําประกันโดยไมตอง 
 ไตสวน 
 ตามมาตรา  58 วรรคทาย  “....ถาลูกหนี้หรือผูค้ําประกันไมใหความรวมมือกับ บสท. 
ในการปรับโครงสรางหนี้ตามที่ บสท.ส่ัง โดยท่ีตนอยูในฐานะที่ดําเนินการไดหรือยักยายถายเท
หรือปดบังซอนเรนทรัพยสินของตน ให บสท. ดําเนินการยื่นคํารองตอศาล เพื่อส่ังพิทักษทรัพย
เด็ดขาดลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน แลวแตกรณี  โดยไมตองดําเนินการไตสวนและใหศาลและ 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการตามกฎหมายวาดวยลมละลายตอไปโดยเร็ว” 
 การบังคับลูกหนี้และผูค้ําประกันที่ไมใหความรวมมือกับ บสท.  โดยการยื่นคํารองให
ศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มาตรา  
58 วรรคทาย พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ไดกําหนดถึงผลของวิธีการ
ปรับโครงสรางหนี้  ไวในมาตรา 58    โดยไดแบงผลของการปรับโครงสรางหนี้ไวเปน 4  สวน คือ  
 1.  กรณีที่ลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน ใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้   
 2.  การหลุดพนจากหนี้ของผูค้ําประกัน   
 3.  การหลุดพนจากหนี้ของลูกหนี้และผูค้ําประกัน   
 4.  กรณีที่ลูกหนี้และผูค้ําประกันไมใหความรวมมือกับ บสท.ในการปรับโครงสรางหนี้ 
  ผลของการปรับโครงสรางหนี้ทั้ง 4 สวนดังกลาว  ตามขอ 4. นั้น เปนวิธีการที่มี
ปญหาในขอกฎหมายและในทางปฏิบัติเปนอยางมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ผลของบทบังคับ
ดังกลาว ตามมาตรา  58 วรรคทาย เปนเรื่องการยื่นคํารองใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้
และผูค้ําประกันที่ไมใหความรวมมือกับ บสท.ในการปรับโครงสรางหนี้  โดยไมตองไตสวนคํารอง  
ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาว เสมือนเปนการกําหนดหรือบังคับใหศาลสั่ง  จึงอาจจะเปนวิธีการที่
ดําเนินการแตกตางจากวิธีการเดิม ๆ ตามปกติของศาล ที่ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลมละลาย 
พ.ศ.2483  หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายกลางและวิธีพิจารณาลมละลาย พ.ศ. 2542  
รวมท้ัง  บทบัญญัติในมาตรา 58  วรรคทายแหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ก็มี
เหตุแหงการยื่นคํารองใหศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ไมชัดเจน ซ่ึงเปนปญหาขอกฎหมายที่จะตอง
พิจารณาตอไป 
 
4.3  ผลของการปรับโครงสรางหนี้ ตามมาตรา 58  แหงพระราชกําหนดบรรษัท บริหารสินทรัพย  
        ไทย พ.ศ. 2544  แบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้  
 4.3.1  กรณีท่ีลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน ใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้   
  พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ไดกําหนดถึงกรณีที่ลูกหนี้หรือ
ผูค้ําประกัน ใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้วา ถาหากลูกหนี้ ผูบริหารของ
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ลูกหนี้ และผูค้ําประกัน ไดใหความรวมมือ กับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้ และไดมีการชําระ
หนี้ตามที่ไดปรับโครงสรางหนี้แลวท้ังหมด ใหลูกหนี้และผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจากหนี้นั้น  
ซ่ึงการปรับโครงสรางหนี้นั้น ตาม มาตรา 57 แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
พ.ศ. 2544 ไดใหอํานาจ บสท.ในการลดเงินตน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา หรือผอนปรนเงื่อนไขใน
การชําระหนี้อยางอื่นใหแกลูกหนี้  ซ่ึงกฎหมายไดใหอํานาจไวเบ็ดเสร็จ ในกรณีที่เห็นสมควร เพื่อ
ความเปนธรรมอยางทัดเทียมกันและรวดเร็ว  จะผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้ดังกลาว เปนการ
ทั่วไปใหแกลูกหนี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได ซ่ึงวิธีการดังกลาวเปนวิธีที่จะชวยใหลูกหนี้ให
สามารถชําระหนี้ไดภายในเวลาที่กําหนด เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของ บสท. ที่ชวยฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ 

 4.3.2   การหลุดพนจากหนี้ของผูค้ําประกัน   
  ในมาตรา 58 วรรคสอง ไดกําหนดใหอํานาจ บสท.ในการกําหนด  หลักเกณฑ  วิธีการ
และเงื่อนไข ในการปรับโครงสรางหนี้ โดยลูกหนี้ที่ไดรับผลจากการปรับโครงสรางหนี้ ใหชําระ
หนี้ไปตามหลักเกณฑดังกลาว  และในขณะใดขณะหนึ่ง ถาลูกหนี้ไดใหหลักประกันอื่นตามสมควร
แลว ผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจากหนี้ที่คางชําระอยูนั้น  การผอนชําระหนี้ดังกลาว บสท. อาจ
โอนใหบุคคลอื่นรับชําระหนี้ตอไปได  

 4.3.3  การหลุดพนจากหนี้ของลูกหนี้และผูค้ําประกัน   
  มาตรา 58 วรรคสาม ไดกําหนดตอไปวา หากกรณีมีการชําระหนี้แตเพียงบางสวน และ
ลูกหนี้ไมมีทรัพยสินอื่นใดที่จะนํามาชําระหนี้ไดอีก ซ่ึงกรณีนี้ การที่จะแสดงใหเห็นวาลูกหนี้ไมมี
ทรัพยสินอื่นใดที่จะนํามาชําระหนี้อีก ตองอาศัยความสุจริตของลูกหนี้ในการที่จะตองแสดงบัญชี
รายการทรัพยที่ตนเองมีอยูทั้งหมด เพื่อ บสท. จะไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข ในการ
ปรับโครงสรางหนี้ให และถาหากผูค้ําประกันไดยอมตนชําระหนี้สวนที่เหลือไมนอยกวาสองใน
สามหรือในจํานวนที่นอยกวานั้น ตามที่คณะกรรมการกําหนด ใหลูกหนี้และผูค้ําประกันเปนอัน
หลุดพนจากหนี้นั้น   

 4.3.4  ปญหาการขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามพระราชกําหนดบรรษัทสินทรัพย
ไทย มาตรา  58 วรรคทาย  
  ถึงแมวาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยจะไดกําหนดอํานาจในการ
ดําเนินการกับลูกหนี้และผูค้ําประกันกรณีไมใหความรวมมือในการปรับโครงสรางหนี้ โดยการให 
บสท. ยื่นคํารองตอศาล  เพื่อใหศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้หรือผูค้ําประกันไวเปนพิเศษ 
โดยไดกําหนดถึงวิธีการและหลักเกณฑไวก็ตาม แตการดําเนินการนั้นอาจเปนการดําเนินการใน
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ลักษณะการใชอํานาจเบ็ดเสร็จตามที่กลาวมาขางตน ดังนั้นการดําเนินการนั้นจึงกอใหเกิดปญหา 
ที่นาพิจารณา ดังนี้ 

 
4.4  ปญหาเกี่ยวกับการใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้ 
 จากการศึกษาปญหาตาม ม. 58 ในเรื่องการใหความรวมมือกับ บสท.ในการปรับ
โครงสรางหนี้ เห็นวามีขอตองพิจารณาหลายประการ คือ 
 1. การที่ลูกหนี้ไดเขามาเจรจาหนี้ หรือยื่นเสนอแผนปรับโครงสรางหนี้ กับ บสท.       
แลวแตตกลงกันไมได หรือ บสท.  ไมรับแผนปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้และ/หรือผูค้ําประกัน     
เนื่องจากเงื่อนไขหรือแผนปรับโครงสรางหนี้ที่เสนอไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขใน
การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท.  กรณีเชนนี้จะถือวาลูกหนี้ไดใหความรวมมือกับ บสท. 
ในการปรับโครงสรางหนี้แลว หรือไม      
 2. ขอเท็จจริงที่จะแสดงใหเห็นถึงความรวมมือในการปรับโครงสรางหนี้นั้น การมี
หนังสือ แจงถึงลูกหนี้และผูค้ําประกันแลวลูกหนี้ผูค้ําประกัน เพิกเฉย  ยอมเปนขอเท็จจริงที่ชัดเจน
และแสดงใหเห็นวา ลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน ไมใหความรวมมือ ในการปรับโครงสรางหนี้กับ บสท. 
แลว  แตขอความในหนังสือแจงนั้น จะตองระบุวัตถุประสงคและมีกําหนดนัดวาใหมาปรับ
โครงสรางหนี้  เสียกอน หรือไม  กรณีทวงถามใหชําระหนี้  ศาลจะถือวาเปนหนังสือแจงใหความ
รวมมือในการปรับโครงสรางหนี้หรือไม  
 3.  หากมีขอเท็จจริงวาลูกหนี้หรือผูค้ําประกันไดพยายามใหความรวมมือกับ บสท.โดย
นําสงเอกสารตามที่ บสท. รองขอ แก บสท. เทาที่จะสามารถทําใหไดและยินดีที่จะใหความรวมมือ
กับ บสท. แตมีขอขัดของที่ไมสามารถใหเอกสารทั้งหมดได  ซ่ึงลูกหนี้และผูค้ําประกันเห็นวาหนี้
ของลูกหนี้จึงอยูในวิสัยที่ยังสามารถปรับปรุงโครงสรางหนี้ได  ขอเท็จจริงอาจรับฟงไดวา ลูกหนี้ได
ใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้ตามที่ บสท. ส่ังเทาที่ลูกหนี้อยูในฐานะที่จะ
ดําเนินการได  หากรับฟงไดดังกลาว ศาลอาจสั่งยกคํารองขอใหศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดได 
 4.  ในการดําเนินงานของ บสท. นอกจากตองปรากฏขอเท็จจริงวา บสท. ไดส่ังให
ลูกหนี้ผูค้ําประกันทําการปรับโครงสรางหนี้แลว บสท.  จะตองเสนอหลักเกณฑ หรือเงื่อนไข หรือ
วิธีปรับโครงสรางหนี้ใหกับลูกหนี้ผูค้ําประกัน ไดพิจารณา  ซ่ึงเปนการใชอํานาจหนาที่ตามพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544  แคไหนหรือไม หรือตองรอขอเสนอขอชําระหนี้
จากลูกหนี้ ผูค้ําประกันเพียงอยางเดียว และกรณีผูค้ําประกัน ซ่ึงมีวงเงินค้ําประกัน  บสท. ควร
กําหนดจํานวนเงินที่ตองรับผิดใหสอดคลองกับฐานะทางการเงินหรือศักยภาพของหรือไม 
 5.  เนื่องจากลูกหนี้ไดโอนทรัพยระหวางจํานองใหกับลูกหนี้ช้ันตน เพื่อใหลูกหนี้
ปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับ บสท.แลว  จึงถือวาลูกหนี้ใหความรวมมือบางสวนแลว 
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 6.  การที่ลูกหนี้ ผูค้ําประกัน ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ กับ บสท. แลว แตลูกหนี้
ไมปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้  ซ่ึงการที่ลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
นั้นถือไดวา ลูกหนี้ไมใหความรวมมือกับผูรองในการปรับโครงสรางหนี้แลวหรือไม 
 7.  กรณีที่ลูกหนี้ไดเขามาเจรจาหนี้และเสนอแผนปรับโครงสรางหนี้กับผูรองแลว  แต
ไมสามารถตกลงกันไดในจํานวนหนี้ที่ตองชําระ  ถือวาลูกหนี้ไดใหความรวมมือกับผูรองในการ
ปรับโครงสรางหนี้แลวหรือไม  เชน กรณีมีหนี้คางชําระ 10 ลานบาท  ลูกหนี้ และผูค้ําประกันขอ
เสนอชําระหนี้เพียง 1 ลานบาท เชนนี้ เปนการใหความรวมมือในการปรับโครงสรางหนี้หรือไม 
 8.  หนี้ขาดอายุความ  หนี้ที่รับโอนมาอาจจะเปนหนี้เกา อาจขาดอายุความไปแลว  เชนนี ้
ศาลจะสั่งพิทักษทรัพยโดยถือเหตุไมใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้ไดหรือไม  
  ในการพิจารณาคดีของศาล ยอมตองใชขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นพิจารณาวา มีเหตุให
พิทักษทรัพยเด็ดขาดตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544  หรือไม ประเด็น
ดังกลาวขางตน จึงเปนประเด็นสําคัญในการพิจารณาคํารองมาตรา 58 การมีขอกฎหมายที่ไมชัดเจน
เชนนี้  ยอมสงผลถึงการปรับโครงสรางหนี้ การแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการกอตั้ง บสท. เพื่อแกไขเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ  
 
4.5 ปญหาเกี่ยวกับฐานะของลูกหนี้หรือผูค้ําประกันที่อยูในฐานะที่สามารถดําเนินการได  
 1.  ในการติดตอใหปรับโครงสรางหนี้ คือ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตอง กําหนด
และแจงจํานวนหนี้ที่ ลูกหนี้ตองชําระ เมื่อบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยแจงมาแลวลูกหนี้มี 
ขอโตแยงหรือไมเห็นชอบดวยกับจํานวนหนี้นั้น และคัดคานไดหรือไม และการคัดคานกรณีนี้จะ
ถือเปนเหตุไมใหความรวมมือในการปรับโครงสรางหนี้หรือไม   เนื่องจาก ในลักษณะนี้ กฎหมาย
ไมมีการบัญญัติในประเด็นนี้ไว 
 2.  หากมีขอเท็จจริงวาลูกหนี้หรือผูค้ําประกันไดพยายามใหความรวมมือกับ บสท.โดย
นําสงเอกสารตามที่ บสท. รองขอ แก บสท. เทาที่จะสามารถทําใหไดและยินดีที่จะใหความรวมมือ
กับ บสท.  แตมีขอขัดของที่ไมสามารถใหเอกสารทั้งหมดได  ซ่ึงลูกหนี้และผูค้ําประกันเห็นวาหนี้
ของลูกหนี้จึงอยูในวิสัยที่ยังสามารถปรับปรุงโครงสรางหนี้ได  ขอเท็จจริงอาจรับฟงไดวา ลูกหนี้ได
ใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้ตามที่ บสท. ส่ังเทาที่ลูกหนี้อยูในฐานะที่จะ
ดําเนินการได  หากรับฟงไดดังกลาว ศาลอาจสั่งยกคํารองขอใหศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดได 
 3.  นอกจากนี้แลว ตามมาตรา 58 วรรคทายนี้ ไมไดกําหนดเรื่องจํานวนหนี้ที่ใหศาลสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาดไวเชนพระราชบัญญัติลมละลาย  พ.ศ. 2483 ไว  ดังนั้น  ในการยื่นคํารองให
ศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หากขอเท็จจริงสรุปไดวา  ลูกหนี้ หรือผูค้ําประกันไมใหความ
รวมในการปรับโครงสรางหนี้กับ บสท. แตกรณีลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน ที่เปนบุคคลธรรมดา 
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มีภาระหนี้ไมถึง 1 ลานบาทและกรณี  ลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน ที่เปนนิติบุคคลมีภาระหนี้ไมถึง 
2  ลานบาท  ศาลจะมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดไดหรือไม  เพราะวาตามมาตรา 58 แหงพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ไมไดกําหนดจํานวนภาระหนี้ที่เจาหนี้สามารถ 
ฟองใหลมละลายไดเหมือนกรณีฟองลมละลาย  ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483   
 
4.6  ปญหาเกี่ยวกับยักยายถายเทหรือปดบังซอนเรนทรัพยสินของตน 
 เนื่องจากหลังรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากเจาหนี้เดิมแลว บสท. จะตองติดตอ
ใหลูกหนี้ ผูค้ําประกัน ผูจํานอง ไดทําการปรับโครงสรางหนี้ หรือปรับโครงสรางกิจการ โดยลูกหนี้ 
ผูค้ําประกัน ผูจํานอง จะตองแสดงรายการทรัพยสินหลักประกัน และทรัพยสินอื่นๆ ที่ไมใช
หลักประกัน  ใหแก บสท. เพื่อที่ บสท. จะไดกําหนด  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข ในการปรับ
โครงสรางหนี้ ใหลูกหนี้ ผูค้ําประกัน ผูจํานอง ไดทําการปรับโครงสรางหนี้ ปรับโครงสรางกิจการ
กันตอไป  แตการที่ลูกหนี้จะตองแสดงรายการทรัพยสินหลักประกัน และทรัพยสินอื่นๆ ที่ไมใช
หลักประกัน  ใหแก บสท. หรือแสดงวาไมมีทรัพยสินอื่นใดที่จะนํามาชําระหนี้ไดอีก ซ่ึงกรณีนี้ 
การที่จะแสดงใหเห็นวาลูกหนี้ไมมีทรัพยสินอื่นใดที่จะนํามาชําระหนี้อีก ตองอาศัยความสุจริตของ
ลูกหนี้ในการที่จะตองแสดงบัญชีรายการทรัพยที่ตนเองมีอยูทั้งหมด หากลูกหนี้ไมสุจริต ทําการ
ปดบังซอนเรน  หรือยักยายถายเททรัพยที่มีอยู ไมวาจะไดแสดงรายการให บสท. ทราบไวหรือไม 
ก็ตาม  อันทําใหบสท. ตองมีหนาที่ตรวจตราดูแล หรือทําการสืบทรัพยอยูตลอดเวลาของการบริหาร
หนี้  ซ่ึงเปนประเด็นที่พิสูจนไดยาก  บสท. ตองจริงใจและควบคุมเพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย 
และเปนที่ยอมรับของลูกหนี้และผูเปนเจาของทรัพยไดโดยไมมีขอโตแยง  
 
4.7 ปญหาจํานวนหนี้ท่ีอาจยื่นคํารองขอใหศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดได  
  การที่มาตรา 58 วรรคทาย ไมไดกําหนดเรื่องจํานวนหนี้ที่ใหศาลสั่งพิทักษทรัพย
เด็ดขาดไวเชนเดียวกับพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 และเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ. 2483  มาตรา 88  ผูชําระบัญชีของนิติบุคคลนั้นๆ อาจยื่นคํารองขอตอศาลขอใหส่ัง
ใหนิติบุคคลนั้นลมละลายได ถาปรากฏวาเงินลงทุนหรือเงินคาหุนไดใชเสร็จหมดแลว สินทรัพย 
ก็ยังไมพอกับหนี้สิน โดยสินทรัพยยังไมพอกับหนี้สิน โดยกฎหมายไมไดกําหนดจํานวนไว ดังเชน
มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แสดงวา แมสินทรัพยไมพอกับหนี้สินเพียงจํานวนเล็กนอย ผูชําระบัญชี 
ก็ตองรองขอใหนิติบุคคลนั้นลมละลายได ซ่ึงคําพิพากษาฎีกาที่ 1172/2521 การที่ผูชําระบัญชี 
รองขอใหหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลลมละลาย ตามมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติลมละลายฯ นั้น
ไมจํากัดวาหางหุนสวนที่ลมละลายมีทรัพยสินไมพอกับหนี้มากนอยเทาใด การที่หางหุนสวนมี
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หนี้สินแมจะไมถึง 30,000 บาท (เปนจํานวนที่กําหนดไวในมาตรา 9(2) ในขณะนั้น)  ก็ถือวาหางนัน้
มีหนี้สินลนพนตัว  
 ดังนั้น ในการยื่นคํารองใหศาลมีคําส่ังใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หากขอเท็จจริงสรุปไดวา  
ลูกหนี้ หรือผูค้ําประกันไมใหความรวมในการปรับโครงสรางหนี้กับ บสท. แตกรณีลูกหนี้หรือ 
ผูค้ําประกัน ที่เปนบุคคลธรรมดา มีภาระหนี้ไมถึง 1 ลานบาทและกรณี  ลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน ที่
เปนนิติบุคคลมีภาระหนี้ไมถึง 2  ลานบาท ศาลจะมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดไดหรือไม  เพราะวา
ตามมาตรา 58 แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยพ.ศ. 2544 ไมไดกําหนดจํานวน
ภาระหนี้ที่เจาหนี้สามารถ ฟองใหลมละลายไดเหมือนกรณีฟองลมละลาย ตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ. 2483   ในการรองขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ตามมาตรา 58  วรรคทาย   แตหาก
ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้หรือผูค้ําประกันเด็ดขาดไมจํากัดวาลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน 
มีทรัพยสินไมพอกับหนี้มากนอยเทาใด เชนกรณีผูชําระบัญชีรองขอตอศาลแลว ผลเสียก็จะเกิดกับ
ลูกหนี้และผูค้ําประกันทันที   เพราะไมวาจะมีหนี้คางชําระอยูเทาใด บสท. ก็สามารถรองขอใหศาล
มีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดได   การกําหนดภาระหนี้เพื่อเปนเกณฑไวชัดเจน จะทําใหเปนธรรมแก
ลูกหนี้และผูค้ําประกัน ตลอดจนทําใหการรองขอพิทักษทรัพยตอศาลเปนไปอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  
 
4.8 ปญหาการดําเนินกระบวนพิจารณาในกรณีท่ีลูกหนี้ตาย  
 นอกจากนี้แลว ยังมีปญหาที่จะตองพิจารณาอีกกรณี กลาวคือ  การดําเนินกระบวน
พิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ไดกําหนดกระบวน
พิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตายไวชัดเจนตามมาตรา 82 ถึง มาตรา 87 โดยกําหนดใหเจาหนี้อาจฟอง
ขอใหจัดการทรัพยมรดกของลูกหนี้ไดตามพระราชบัญญัติฯ ได ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่
ลูกหนี้ตาย  แตตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  พ.ศ. 2544 มิไดกําหนดทางแกใน
กรณีนี้ไวทําใหมีปญหาในการดําเนินการ หลังจากพบวา ในขณะที่ลูกหนี้ยังมีชีวิตอยู บสท. อาจยื่น
คํารองใหศาลสั่งพิทักษทรัพยไดก็ตาม  ดังนั้น การดําเนินการในสวนนี้ตามพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยฯ จึงเปนปญหา   
 
4.9 ปญหาการสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด โดยไมตองไตสวน 
 ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544  มาตรา 58 วรรคทาย 
บัญญัติวา  “.. ถาลูกหนี้หรือผูค้ําประกันไมใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้
ตามที่บสท. ส่ัง โดยตนอยูในฐานะที่จะดําเนินการไดหรือยักยายถายเทหรือปดบังซอนเรนทรัพยสิน
ของตน ให บสท .ดําเนินการยื่นคํารองตอศาลเพื่อส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้หรือ 
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ผูค้ําประกันแลวแตกรณี  โดยไมตองดําเนินการไตสวนและใหศาลและเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยลมละลายตอไปโดยเร็ว ” 
 ตามบทบัญญัติดังกลาว หาก บสท.ไดยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ลูกหนี้และหรือผูค้ําประกัน โดยอางเหตุผลวา   ลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน ไมใหความรวมมือในการ
ปรับโครงสรางหนี้ตามที่ บสท. ส่ังหรือยักยายถายเทหรือปดบังซอนเรนทรัพยสิน เมื่อศาลไดรับ 
คํารองขอดังกลาวของ บสท. แลว  การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลจะเปนอยางไร กลาวคือ  
ศาลจะตองมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้หรือผูค้ําประกันทันทีเลย โดยไมตองไตสวนหรือศาล
ยังคงมีอํานาจที่จะไตสวนคํารองของ บสท. อยู   
 ตามมาตรา 58 วรรคทาย แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 
เปนการใหอํานาจศาลสั่งใหลูกหนี้และผูค้ําประกันที่ไมใหความรวมมือในการปรับโครงสรางหนี้
กับ บสท. โดยไมตองไตสวน 
 การดําเนินคดีตามมาตรา 58  พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544 
ในศาลชั้นตน (ศาลลมละลายกลาง)  ศาลจะตองพิจารณาถึงการไมใหความรวมมือของลูกหนี้และ 
ผูค้ําประกัน ในการปรับโครงสรางหนี้ ตามที่ บสท.ส่ัง นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึง ความสามารถ
ของลูกหนี้หรือผูค้ําประกันในการที่ดําเนินการดังกลาว ไดหรือมีพฤติการณ ยักยายถายเทปดบัง
ซอนเรนทรัพยหรือไม  หากลูกหนี้หรือผูค้ําประกันมีพฤติการณตามที่กลาวมาแลว ศาลจึงจะมีคําสั่ง
ใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดตอไป ซ่ึงเปน ประเด็นขอกฎหมายและขอเท็จจริงที่แตกตาง จากเหตุแหง
การพิทักษทรัพยตาม พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483  ซ่ึงตาม มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ. 2483  กําหนดใหลูกหนี้ตองเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และกําหนดจํานวนหนี้ไว
บุคคลธรรมดาไมนอยกวาหนึ่งลานบาท กรณีนิติบุคคลไมนอยกวาสองลานบาท โดยเปนหนี้ 
ที่กําหนดจํานวนไดแนนอน ซ่ึงมาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ไดกําหนด
หลักเกณฑการฟองคดีลมละลายวา  
 “เจาหนี้จะฟองใหลูกหนี้ลมละลายไดก็ตอเมื่อ 
 (1) ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว  
 (2)   ลูกหนี้ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา เปนเจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียวหรือหลายคน เปน
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งลานบาท  หรือลูกหนี้ซ่ึงเปนนิติบุคคลเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคน
เปนจํานวนไมนอยกวา และ 
 (3) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลัน
หรือในอนาคตก็ตาม” 
  จึงถือไดวา การยื่นคํารองขอตอศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดโดยไม
ตองไตสวนตาม  พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  พ.ศ. 2544 นั้น ขัดกับหลักการใน
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การพิจารณาคดีลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 โดยหลักเกณฑสําคัญในการ 
มีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของ บสท. แตกตางจากหลักเกณฑของการพิจารณาคดีลมละลาย 
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 โดยส้ินเชิง  กลาวคือในการพิจารณาคดีลมละลายตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483  นั้น ศาลตองพิจารณาใหไดความจริงวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพน
ตัว เปนหนี้เจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียวหรือหลายคนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งลานบาทสําหรับบุคคล
ธรรมดาและไมนอยกวาสองลานบาทสําหรับนิติบุคคล และหนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดแนนอน 
ถาไดความจริงครบถวน ศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด แตถาเจาหนี้ไมสามารถพิสูจนความ
จริงไดดังกลาว ศาลก็จะสั่งยกฟองตอไป 
  ดังนั้น จึงไดเกิดปญหาหรือขอโตเถียง  ตลอดจนวิธีปฏิบัติตางๆ  กลาวคือ ในการ
ส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ศาลจะ
พิจารณาจากลูกหนี้หรือผูค้ําประกันวาใหความรวมมือในการปรับโครงสรางหนี้กับบสท. หรือไม    
สวนการสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483  ศาลจะพิจารณาจากการมี
หนี้สินลนพนตัวของลูกหนี้  ดังนั้น การที่ศาลจะสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดโดยไมตองดําเนินการไต
สวนตามมาตรา 58  แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 จึงทําใหการที่จะ
ขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพย มีได 2 วิธี  เปนการเพิ่มวิธีดําเนินกระบวนการลมละลาย  ทําใหมีการ
ดําเนินคดีลมละลายได 2 มาตรฐาน   มีทั้งการทําเปนคําฟองเพื่อยื่นฟองคดีลมละลาย และทําเปนคํา
รอง เพื่อยื่นใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด   
  ซ่ึงในการฟองคดีลมละลายทั่วๆ  ไปตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 นั้น 
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย มาตรา 14 ไดกําหนดวา 
กระบวนพิจารณาในศาลลมละลาย  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลายและขอกําหนดตาม
มาตรา 19  ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดดังกลาว ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม  
  ในการฟองคดีลมละลายทั่วๆ  ไปนั้น ศาลจะนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ในเรื่องการสงหมายเรียกและสําเนามาใช เพื่อสงสําเนาคําฟองใหแกคูความ  
และกําหนดวันนัดไตสวน ทั้งนี้ เพื่อใหโอกาสคูความที่จะตองไดรับรูและสามารถตอสูคดี โดยการ
ยื่นคําใหการ ตอสูคดีไดอยางเต็มที่ แตตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  มาตรา 58  
กําหนดใหศาลสั่งพิทักษทรัพยโดยไมตองไตสวน จึงเปนการบังคับใหศาลตองมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ของลูกหนี้เด็ดขาดโดยทันที เปนการลดอํานาจศาลในการพิจารณาและลดการใชดุลยพินิจของศาล 
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  ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา  เมื่อ บสท. ไดยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพย
เด็ดขาดลูกหนี้และผูค้ําประกัน ตาม มาตรา 58 แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
พ.ศ. 2544  ศาลจะมีคําส่ังได 3  ประการ  
  1. เมื่อศาลพิจารณาคํารอง ม.58 แลว  ศาลอาจจะสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ในทันทีโดยไมตองไตสวน  ซ่ึงกรณีนี้ ลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน ไมสามารถทราบถึงการยื่นคํารอง
ดังกลาว และไมมีโอกาสยื่นคําใหการตอสูคดีได 
  2.  เมื่อศาลพิจารณาคํารอง ม.58 แลว  ศาลอาจจะสั่งใหสงหมายเรียกและสําเนาคํา
รอง ม.58  ใหแกลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน หรือใหแกคูความ  โดยกําหนดวันนัดไตสวนคํารองไว  
หากถึงวันนัด ลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน ไมมาศาลตามกําหนดนัด ศาลอาจจะสั่งใหพิทักษทรัพย
เด็ดขาดในทันทีโดยไมตองไตสวนได กรณี เปนการใหโอกาสลูกหนี้ ผูค้ําประกัน ในการตอสู 
คดี ได 
  3. เมื่อศาลพิจารณาคํารอง ม.58 แลว  ศาลจะสั่งรับคํารองและใหสงหมายเรียก
และสําเนาคํารอง ม. 58  ใหแกลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน หรือใหแกคูความ โดยกําหนดวันนัดไตสวน
คํารองไว  และใหดําเนินกระบวนพิจารณาคดีไปตามปกติ  ซ่ึงกรณีนี้เปนการใหโอกาสลูกหนี้ ผูค้ํา
ประกันในการตอสูคดีไดเต็มที่  
   แตอยางไรก็ตาม  การใหศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้และผูค้ําประกัน  
ตามมาตรา 58  แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ไมตองไตสวน อันเปน
การลดดุลยพินิจของศาล นั้น หากศาลเห็นวา เพื่อความสุจริตและความยุติธรรมแลว ศาลอาจจะถือ
วา การดําเนินการสั่งโดยไมสงสําเนาคํารองใหแกคูความ เพื่อใหโอกาสลูกหนี้และผูค้ําประกัน 
ไดคัดคานเสียกอน เปนการไมชอบและสั่งใหนัดไตสวนคํารองและสงสําเนาคํารองใหลูกหนี้
คัดคานภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดและทําการไตสวนคํารองตอไป ซ่ึงไดปรากฏตามคําพิพากษา
ฎีกาตอไปนี้ 
 

คําพิพากษาฎกีาที่ 112/2550   
 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  ผูรอง 
ระหวาง 
 บริษัท แฮนลิ่งเวย เซอรวิส จาํกัด        ลูกหนี้  
 เร่ืองลมละลาย 
 ผูรองยื่นคํารองวา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ผูรองไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ที่ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เจาหนี้เดิมมีตอลูกหนี้ ตอมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545  
ศาลแพงกรุงเทพใตไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 9760/2545 ใหลูกหนี้กับพวกอีก 7  คน 
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รวมกันชําระหนี้แกผูรองเปนตนเงิน 13,167,691.14 บาท พรอมดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกูสินเชื่อ
หมุนเวียนและตั๋วสัญญาใชเงิน แตลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหผูรอง คิดถึงวันยื่นคํารอง
ลูกหนี้เปนหนี้ผูรองเปนเงินทั้งสิ้น 31,264,871.16 บาท ผูรองมีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนี้มาเสนอ
แนวทางในการปรับโครงสรางหนี้กับผูรอง รวม 2 คร้ังแลว แตลูกหนี้เพิกเฉย ไมติดตอผูรอง
พฤติการณดังกลาวถือไดวา ลูกหนี้ไมใหความรวมมือกับผูรองในการปรับโครงสรางหนี้ โดยที่
ลูกหนี้อยูในฐานะที่จะดําเนินการได ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ 2544 
มาตรา 58 วรรคสี่ ขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 
 ศาลลมละลายกลางตรวจพิจารณาคํารองแล มีคําสั่งงดการไตสวนและมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดตาม พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 58  
วรรคสี่ กับใหลูกหนี้ใชคาฤชาธรรมเนียมแทนผูรอง โดยหักจากกองทรัพยสินของลูกหนี้ เฉพาะ 
คาทนายความใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยกําหนดตามที่เห็นสมควร  
 ลูกหนี้อุทธรณตอศาลฎีกา 
 ศาลฎีกาแผนกคดีลมละลายตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนที่
ลูกหนี้ไมอุทธรณโตแยงฟงไดวา ผูรองไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากธนาคาร ไทยธนาคาร 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีหนี้สินและสินทรัพยดอยคุณภาพของลูกหนี้อยูดวย  ผูรองไดเขาสวมสิทธิเปน
โจทกแทนธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ในคดีหมายเลขแดงที่ 9760/2545 ของศาลแพง
กรุงเทพใต และในคดีดังกลาว ศาลมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 25  กันยายน 2545 ใหลูกหนี้กับพวกอีก 
7  คน ซ่ึงเปนจําเลยในคดีนั้น รวมกันชําระหนี้แกผูรองเปนตนเงิน 13,167,691.14 บาท พรอม
ดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกูสินเชื่อหมุนเวียนและตั๋วสัญญาใชเงิน แตลูกหนี้ไมชําระหนี้ ตามคํา
พิพากษาดังกลาว คิดถึงวันยื่นคํารองลูกหนี้เปนหนี้ผูรองทั้งสิ้น 31,264,871.16 บาท ผูรองมีหนังสือ
บอกกลาวใหลูกหนี้มาเสนอแนวทางในการปรับโครงสรางหนี้กับผูรองรวม 2 คร้ัง สงใหลูกหนี้ทาง
ไปรษณียตอบรับตามสําเนาหนังสือบอกกลาวฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2546 และฉบับลงวันที่ 18 
มีนาคม 2546  ผูรองยังมีหนังสือฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547 บอกกลาวใหลูกหนี้ชําระหนี้
ทั้งหมดแกผูรองใหเสร็จส้ินภายในกําหนด 1  เดือน โดยสงใหลูกหนี้ทางไปรษณียตอบรับและได
ประกาศทางหนังสือพิมพรายวันสื่อโฆษณาฉบับลงวันที่  16 กันยายน 2547  แจงใหลูกหนี้ชําระหนี้
ดวย  ผูรองยื่นคํารองคดีนี้วันที่  10 มิถุนายน 2548  ศาลลมละลายกลางตรวจพิจารณาคํารองของ 
ผูรองในวันที่  16 มิถุนายน 2548  แลวมีคําสั่งงดการไตสวนและมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด
ในวันเดียวกัน โดยไมปรากฏวา  ไดมีการสงสําเนาคํารองฉบับดังกลาวใหลูกหนี้แตอยางใด  ปญหา
ตองวินิจฉัยตามอุทธรณของลูกหนี้มีวา  การที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งงดการไตสวนและมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดทันที โดยยังมิไดสงสําเนาคํารองและใหโอกาสลูกหนี้คัดคานกอน 
เปนการไมชอบดวยกฎหมายหรือไม  เห็นวาตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 
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2544 มาตรา 58 วรรคสี่ บัญญัติวา  “ถาลูกหนี้หรือผูค้ําประกันไมใหความรวมมือกับ บสท. ในการ
ปรับโครงสรางหนี้ ตามที่ บสท.ส่ัง โดยที่ตนอยูในฐานะที่จะดําเนินการได  หรือยักยายถายเทหรือ
ปดบังซอนเรนทรัพยสินของตน  ให บสท. ดําเนินการยื่นคํารองตอศาลเพื่อส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ของลูกหนี้  หรือผูค้ํ าประกัน  แลวแตกรณี  โดยไมตองดําเนินการไตสวนและใหศาลและ 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการตามกฎหมายวาดวยลมละลายตอไปโดยเร็ว” นั้น  แมกฎหมาย
ดังกลาวบัญญัติไวโดยเฉพาะเปนพิเศษใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ผูรองมีสิทธิดําเนิน
กระบวนพิจารณากับลูกหนี้สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินที่ผูรองรับโอนมา โดยยื่น 
คํารองตอศาลเพื่อขอใหสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดไดนอกเหนือจากหลักเกณฑทั่วไป 
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483  แตคํารองของผูรองยอมมีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่
ของลูกหนี้โดยตรง จึงสมควรสําเนาคํารองของผูรองใหลูกหนี้ทราบกอนดวย และบทกฎหมาย
ดังกลาวมิไดบังคับใหศาลตองมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดโดยทันทีแตอยางใด ทั้งปรากฏตาม
สําเนาหนังสือและสําเนาใบตอบรับ เอกสารทายคํารองหมายเลข 5, 8 และ 9  แลววา  กอนยื่นคํารอง
คดีนี้ ผูรองไดสงหนังสือบอกกลาวฉบับลงวันที่  31 มกราคม 2546  และวันที่ 18 มีนาคม  2546 ไป
ยังภูมิลําเนาของลูกหนี้จํานวน 2  คร้ัง เพื่อใหลูกหนี้มาเสนอแนวทางในการปรับโครงสรางหนี้กับ 
ผูรองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตามใบตอบรับไปรษณียเอกสารทายคํารองหมายเลข 9 ระบุ
เพียงวา พนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารเปนผูรับแทน   สวนสํานักงานที่ทําการตามหนังสือ
รับรองของบริษัทของลูกหนี้ตั้งอยูเฉพาะบนชั้นที่ 6  กรณีจึงยังไมอาจนําขอเท็จจริงดังกลาวมาฟงยตุ ิ
เพื่อใหไดความแนชัดตามคํารองและเอกสารทายคํารองแลววา  ลูกหนี้ไดรับหนังสือหารือเร่ืองการ
ปรับโครงสรางหนี้ของผูรองแลว เพิกเฉยไมใหความรวมมือกับผูรองในการปรับโครงสรางหนี้  
โดยที่ตนอยูในฐานะที่จะดําเนินการได  ดังนั้น การที่ศาลลมละลายกลางตรวจพิจารณาคํารองของผู
รองแลว มีคําส่ังพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดทันที   โดยมิไดกําหนดนัดไตสวนคํารองและดาํเนนิการ
สงสําเนาคํารองเพื่อใหโอกาสลูกหนี้ไดคัดคานกอนนั้น จึงไมชอบดวยพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ 2544  มาตรา 58  วรรคส่ี อุทธรณของลูกหนี้ฟงขึ้น กรณีไมจําตองวินิจฉัย
ปญหาขออ่ืนอีกตอไป 
 พิพากษายกคําสั่งศาลลมละลายกลา ใหศาลลมละลายกลางนัดไตสวนคํารองและสง
สําเนาคํารองใหลูกหนี้คัดคานภายในระยะเวลาที่ศาลลมละลายกลางกําหนด และทําการไตสวน 
คํารองตอไปจนสิ้นกระแสความแลวมีคําส่ังใหมตามรูปคดี  คาฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ใหเปนพับ 
 จากการศึกษาพบวา เมื่อมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวแลว  ปจจุบันการยื่นคํารอง
ตามมาตรา 58 แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544  ศาลจึงตองทําการ 
ไตสวนทุกคดี  จึงทําใหมาตรา 58 วรรคทาย ที่กําหนดใหศาลไมตองเนินการไตสวนในทางปฏิบัติ
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จึงใชบังคับไมได  ทําใหการดําเนินคดีตามมาตรา 58  มิไดมีความสะดวกและรวดเร็ว กวาการ
ดําเนินคดีลมละลายธรรมดาแตอยางใด   
 ถึงแมตามพระราชกําหนดดังกลาวจะบัญญัติในลักษณะเปนการบังคับใหศาลตองมี
คําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้หรือผูค้ําประกันไดโดยไมตองทําการไตสวน แตศาลเปน
อํานาจตุลาการที่อิสระจากการใชดุลยพินิจ เพื่อความเปนธรรม  ศาลจึงอาจเห็นวา ไมเปนการตัด
อํานาจของศาลที่จะไตสวนกอนจะมีคําส่ังในคํารองขอของ บสท. ดวยเหตุผล 77 ดังนี้ 

 ประการที่หนึ่ง ประเด็นหรือปญหาที่วาลูกหนี้หรือผูค้ําประกันแลวแตกรณี ไมใหความ
รวมมือกับบสท. หรือยักยายถายเทหรือปดบังซอนเรนทรัพยสินจริงหรือไม เปนขอเท็จจริงที่จะตอง
มีการพิสูจนกันดวยพยานหลักฐานวา ขอเท็จจริงเปนดังที่บสท. กลาวอางหรือไม การที่บสท. 
กลาวอางขอเท็จจริงมาในคํารองแลวใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดเลย โดยไมใหมีการ
ตรวจสอบหรือไตสวนหาขอเท็จจริงเสียกอนนั้น จะทําใหลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน ไมไดรับความ
ยุติธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐได  กลาวคือ ขออางของ บสท.ที่กลาวไวใน 
คํารองอาจจะไมเปนจริงก็ได เชน  บสท.เคยเสนอเงื่อนไขใหลูกหนี้หรือผูค้ําประกันชําระหนี้เกิน
กวาความสามารถของลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน  อันเปนเหตุใหไมสามารถทําสัญญาปรับโครงสราง
หนี้กันได เปนตน  ศาลซึ่งจะตองมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดก็ควรจะตองมีการตรวจสอบวา
ขอเท็จจริงเปนดังที่ บสท. กลาวอางจริงหรือไมเสียกอน หากศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้
หรือผูค้ําประกันเลยทันทีเมื่อไดรับคํารองขอโดยไมตองทําการไตสวนก็เทากับใหศาลเปนตรายาง
คอยประทับหรือรับรองการกระทําของ บสท. เทานั้น  

  ประการที่สอง  การเสนอคดีลมละลายตอศาลตามกฎหมายนั้น อาจจะเริ่มตนคดีโดยทํา
เปนฟองหรือเปนคดีมีขอพิพาท  หรืออาจจะเริ่มตนคดี โดยทําเปนคํารองขอหรือเปนคดีไมมี 
ขอพิพาทก็ได เชน กรณีที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวน
จํากัดแลว  เจาหนี้ผูเปนโจทกหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอโดยทําเปนคํารองใหบุคคล
ซ่ึงนําสืบไดวา เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนนั้นลมละลายได โดยไมตอง
ฟองเปนคดีขึ้นใหมตาม มาตรา 89  แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ซ่ึงเมื่อมีการยื่นคํารอง
ขอเขามาและศาลไดรับไวแลว  ศาลจะนัดไตสวนและสงสําเนาคํารองขอใหบุคคลที่ถูกอางวาเปน
หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดไดมีโอกาสโตแยงคัดคานแลว ศาลก็จะไตสวน เพื่อใหได
ขอเท็จจริงครบถวนวาเปนไปตามที่เจาหนี้ผูเปนโจทกหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย กลาวอาง
หรือไม   กอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดลมละลายได  
 
                                                 

77  อดุลย ญาณกิตติ์กูร  ผูพิพากษาศาลลมละลายกลาง.  (2550)  จุลสารของศาลลมละลายกลาง  
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นอกจากนี้ในคดีแพงทั่วไป ที่เสนอคดีตอศาลแบบคดีไมมีขอพิพาท เมื่อผูรองขอยื่นคํารองตอศาล
แลว  ศาลก็จะประกาศนัดไตสวน หากมีผูเกี่ยวของก็จะสงหมายแจงวันนัดไตสวนใหทราบดวย  
เชน  คํารองขอใหศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดโดยอางวาตนไดกรรมสิทธิ์โดยการ
ครอบครองปรปกษ คํารองขอใหเลิกบริษัท  คํารองขอใหถอนถอนผูจัดการมรดก เปนตน  

  การยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งตามมาตรา 58 วรรคทายแหงพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย ฯ  ก็เปนการเริ่มตนคดีแบบคดีไมมีขอพิพาทเชนกัน  และเปนการรองขอ
เพื่อใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน อันเปนการดําเนินกระบวนพิจารณา
ที่กระทบตอความสามารถในการใชสิทธิในการทํานิติกรรมตางๆ ตามกฎหมายของบุคคลและเมื่อ
ศาลมีคําพิพากษาใหลมละลายแลว  บุคคลดังกลาวจะไมสามารถทํานิติกรรมใดๆ ที่เปนการผูกพัน
ทรัพยสินไดเปนชั่วระยะเวลาหนึ่ง คือกลายเปนคนไมมีความสามารถยิ่งกวาทารกอีก  กอรปกับคํา
พิพากษาของศาลที่ใหบุคคลใดเปนบุคคลลมละลายนั้นไมไดมีผลผูกพันเฉพาะแตคูความ แตมีผล
ผูกพันบุคคลภายนอกดวย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 145 วรรคสอง (2) 
ดังนั้น การที่ศาลจะมีคําส่ังเกี่ยวกับคํารองขอที่ยื่นตามมาตรา 58 วรรคทายแหงพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ   ศาลจะตองทําการไตสวนกอนและเปดโอกาสใหลูกหนี้หรือผูค้ํา
ประกัน แลวแตกรณี ไดคัดคานขอกลาวอางในคํารองขอของ บสท.กอนที่ศาลจะมีคําสั่งวามี
ขอเท็จจริงครบถวนที่จะมีคําส่ังพิทักษทรัพยลูกหนี้หรือผูค้ําประกันหรือไม  
  เพราะฉะนั้นจากปญหาดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามวิธีการของ
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย อันถือวาเปนการบังคับดําเนินการตามบทบังคับวาดวยการยื่นคํารอง
ขอใหศาลลมละลายมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้ หรือผูค้ําประกัน โดยไมใชวิธีการฟอง
ลมละลายตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483  ถึงแมวิธีการดังกลาว ดูเหมือนวาจะมีความ
คลองตัวในการดําเนินการ  และรวดเร็ว  คือไมตองผานการไตสวนตามที่พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย มาตรา 58  วรรคทาย บัญญัติไวก็ตาม แตก็ยังมีปญหาในการดําเนินการและ
ปญหาขอกฎหมายอีกมากมายเชนกัน ซ่ึงปญหาเหลานี้ควรไดรับการแกไข หรือกําหนดแนวปองกัน
ไว  เพื่อใหวิธีการบังคับตามมาตรา  58  วรรคทายดังกลาว  เปนที่ยอมรับและเกิดความเปนธรรมที่
คูความทุกฝายพึงพอใจอันนํามาสูการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการในบทบังคับเรื่องการ
ปรับโครงสรางหนี้ในอนาคต  และนํามาสูการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ที่ผานมา แนวทางในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. เปนไปตามพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ตลอดจน หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และ
กระบวนการในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ  ซ่ึงหากลูกหนี้ และ หรือผูค้ําประกันรายใด 
ที่ไมใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้  ในการปรับโครงสรางกิจการ บสท. 
จะตองมีมติใหดําเนินการตามมาตรา 58 และหรือมาตรา 74  หรือมาตรา 72 (2) กับลูกหนี้และ หรือ

DPU



 96 

ผูค้ําประกัน โดยการดําเนินการดังกลาวนั้น จะตองยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลาง เพื่อขอใหศาลมี
คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้และ/หรือผูค้ําประกัน โดยขอมูล  ณ วันที่ 30มิถุนายน 2551            
มีบัญชีลูกหนี้ที่จะตองดําเนินการตามมติ มาตรา 58 และ 58,74  และเขาหลักเกณฑการยื่นฟอง
ลมละลาย ตาม พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483  มากกวา 4,000 ราย  
 
4.10 ปญหาในการยื่นคํารองขอใหศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของ บสท. 
 การยื่นคํารองตามมาตรา 58 แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.
2544  และการฟองคดีลมละลายธรรมดา ตาม พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 แมวาศาลจะใช
วิธีพิจารณาความอยางเดียวกัน  แตมีองคประกอบของกฎหมายแตกตางกัน ซ่ึงองคประกอบของ
กฎหมายตามมาตรา 58  สามารถตีความไดหลายนัย ทําใหที่ผานมา ศาลจึงใชดุลพินิจวินิจฉัยคดีเปน
คุณแกลูกหนี้  ดวยเหตุที่วา    
 1)  คํารองมาตรา 58  ศาลจะพิจารณาวา  ลูกหนี้และ หรือผูค้ําประกันไดใหความ
รวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้ตามที่ บสท. ส่ัง โดยที่ตนอยูในฐานะที่ดําเนินการได 
หรือยักยายถายเท หรือปดบังซอนเรนทรัพยสินของตนหรือไม นอกจากนี้ศาลยังไดนําหลักเกณฑ
การฟองลมละลายธรรมดา ตาม พระราชบัญญัติบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาบังคับใชโดย
อนุโลม  เชน ลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัวอีกดวย  
 2) คําฟองลมละลายธรรมดา ศาลจะพิจารณาวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกฟองมีหนี้สิน
ลนพนตัวหรือไม  กลาวคือ  กรณีบุคคลธรรมดาเปนหนี้ไมนอยกวา 1 ลานบาท  กรณีนิติบุคคลเปน
หนี้ไมนอยกวา 2 ลานบาท และหนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ซ่ึงตาม พ.ร.บ.ลมละลายฯ
จะมีบทสันนิษฐานตามกฎหมายวา  ถามีเหตุอยางหนึ่งอยางใดเกิดขึ้นแลว  ใหสันนิษฐานไวกอนวา  
ลูกหนี้หนี้มีสินลนพนตัว  เชน  ลูกหนี้ไดรับหนังสือทวงถามจากเจาหนี้ใหชําระหนี้แลวไมนอยกวา 
2  ครั้ง  ซ่ึงมีระยะหางกันไมนอยกวา 30 วัน  และลูกหนี้ไมชําระหนี้ หรือลูกหนี้แจงใหเจาหนี้คน
หนึ่งคนใดของตนทราบวาไมสามารถชําระหนี้ได  หรือ  ลูกหนี้แถลงตอศาลในคดีใด ๆ วาไม
สามารถชําระหนี้ได  หรือ  ลูกหนี้ถูกยึดทรัพยตามหมายบังคับคดี  หรือไมมีทรัพยสินอยางหนึ่ง
อยางใดที่จะพึงยึดมาชําระหนี้ได  เปนตน   
 3)  ตามมาตรา 58  ไมมีบทสันนิษฐานของกฎหมายกําหนดไววา พฤติการณอยางใด
ของลูกหนี้ที่จะเขาขอสันนิษฐานวา ลูกหนี้ไมใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้
ตามที่ บสท. ส่ัง  ดังนั้น หากลูกหนี้และ หรือผูค้ําประกันตอสูคดี  และนําสืบเพียงวาไดเคยเจรจาหนี้ 
หรือเสนอเงื่อนไขปรับโครงสรางหนี้ตอ บสท. แลว แนวคําวินิจฉัยของศาลที่ผานมา ศาลจะมีคําสั่ง 
ยกคํารอง โดยถือวา ลูกหนี้ไดใหความรวมมือในการปรับโครงสรางหนี้แลวทั้งส้ิน 
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  ซ่ึงตางกับคดีลมละลายธรรมดา ตาม พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 เจาหนี้ 
จะไดประโยชนจากขอสันนิษฐานของกฎหมาย  ฝายลูกหนี้จึงมีภาระการพิสูจนหักลางวา  ไมเปน
บุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว  กลาวคือ มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน และมีเหตุที่ลูกหนี้ไมควรลมละลาย          
เนื่องจากคดีลมละลายธรรมดามีหลักกฎหมายบัญญัติไวแจงชัด ไมคลุมเครือ ประกอบกับมีแนว
บรรทัดฐานคําพิพากษาศาลฎีกาไวเปนกรณีศึกษาอยูเปนจํานวนมาก  ซ่ึงในทางปฏิบัติของศาล
ช้ันตนเองก็จะใชแนวคําพิพากษาศาลฎีกาเปนแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดีดวย ดังนัน้ ในคดี
ลมละลายธรรมดาแนวทางพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  จึงมีความชัดแจงดวยขอกฎหมายมากกวา
ในคดีตามมาตรา 58  และดุลพินิจของศาลจึงใชไดนอยกวาการดําเนินคดีตามมาตรา 58  
 4)  ตามขอมูลคดีมาตรา 58  หากพิจารณารายละเอียดของคดีรองขอใหศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาด ตาม มาตรา 58  แลวปรากฏวา  มีคดีจํานวน 46 คดี ที่ศาลมีคําสั่งใหพิทักษ
ทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด  โดยเปนคดีซ่ึง บสท. ไดยื่นคํารองตอศาลในระยะเริ่มแรก ประมาณกลาง
ป 2548 ถึงป 2549  โดยคดีเกือบทั้งหมดเปนกรณีที่ลูกหนี้และ หรือผูค้ําประกันไมเคยติดตอ หรือ
เจรจาหนี้ หรือ เสนอเงื่อนไขปรับโครงสรางหนี้แตอยางใด  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏเชนนี้  ศาลจึงถือ
วา ลูกหนี้และ หรือผูค้ําประกันไมใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสราง หนี้ตามที่ บสท. 
ส่ัง  โดยที่ตนอยูในฐานะที่ดําเนินการได   จึงมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้และ หรือผูค้ํา
ประกันไดตามคํารอง 
 5) ไดมีการวินิจฉัยในประเด็นเรื่องหนังสือบอกกลาวไววา หนังสือบอกกลาวตองมี
ลักษณะเปนการกําหนดนัดใหลูกหนี้เขามาเจรจา เพื่อเสนอแนวทางปรับโครงสรางหนี้  มิใชมี
วัตถุประสงคเพียงทวงถามใหลูกหนี้ชําระหนี้  การที่ลูกหนี้ไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาตามที่
กําหนดในหนังสือทวงถาม  ก็เปนเพียงไดช่ือวาผิดนัดเทานั้น  แตจะถือวาลูกหนี้ไมใหความรวมมือ
ในการปรับโครงสรางหนี้มิได   
  การที่ไดมีการวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวแลว  ซ่ึงจะเปนแนวทําใหศาลลมละลาย
กลางไดยึดถือตามแนววินิจฉัยดังกลาว  เปนผลให บสท. จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ
ลูกหนี้และผูค้ําประกันทุกรายวา  มีหนังสือกําหนดนัดใหลูกหนี้เขามาเจรจา เพื่อเสนอแนวทางปรับ
โครงสรางหนี้กับ บสท. หรือไม  หากไมมีเอกสารหลักฐานดังกลาว  กอนยื่นคํารองมาตรา 58 ตอ
ศาล  บสท. จะตองออกหนังสือกําหนดนัดใหมีลักษณะขอความตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกา
ดังกลาวไปยังภูมิลําเนาของลูกหนี้และผูค้ําประกันทุกรายกอนดวย       
  อยางไรก็ตามประเด็นนี้  เปนเพียงประเด็นสวนหนึ่งเทานั้น  แม บสท.จะสามารถนํา
สืบและแสดงหนังสือกําหนดนัดประชุมหรือเชิญประชุมตอศาลได  แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ลูกหนี้ไดเคยเขามาเจรจาหนี้ หรือเสนอแผนปรับโครงสรางหนี้กับ บสท. แลว แตตกลงกันไมได 
ไมวาดวยเหตุใดๆ  ก็ตาม  แนวทางพิจารณาคดีของศาลลมละลายกลางก็จะยกประเด็นวาลูกหนี้ให
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ความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหนี้แลวมาเปนเหตุผลในการสั่งยกคํารองไดอยูดี            
ดวยเหตุที่ยังไมมีแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดีวา  การกระทํา หรือ
พฤติการณของลูกหนี้อยางใด  ที่จะถือวา ลูกหนี้ไมใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสราง
หนี้ตามที่ บสท. ส่ัง  โดยที่ตนอยูในฐานะที่ดําเนินการได        DPU
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พระราชกําหนด 
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

พ.ศ. 2544 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2544 
เปนปที่ 56  ในรัชกาลปจจบุัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
 พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา 29  ประกอบกับมาตรา 48  มาตรา 50 และมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักร ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  218  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 
 มาตรา  1  พระราชกําหนดนี้เรียกวา  “พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  
พ.ศ. 2544” 
 
 มาตรา  2  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป  (แกไขเพิ่มเติมวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2544) 
 มาตรา  3  ในพระราชกําหนดนี้ 
 “สถาบันการเงิน”  หมายความวา 
 (1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  แตไมรวมถึงสาขาของ
ธนาคารตางประเทศ 
 (2) บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  และใหหมายความรวมถึงบริษัทเงินทุนที่
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยดวย 
 (3) นิติบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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 “บริษัทบริหารสินทรัพย”  หมายความวา บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ได 
จดทะเบียนตามกฎหมาย วาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 
 “สินทรัพย”  หมายความวา  สิทธิเรียกรองของสถาบันการเงินที่มีตอลูกหนี้ของตน 
ในมูลหนี้อันเกิดจากการใหสินเชื่อ  การใหกูยืมเงิน หรือการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน  
และสิทธิเรียกรองในลักษณะดังกลาวที่บริษัทบริหารสินทรัพยรับโอนมาจากสถาบันการเงินตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 
 “สินทรัพยดอยคุณภาพ”  หมายความวา  สินทรัพยที่มีลักษณะเปนสินทรัพยไมมีราคา
หรือเรียกคืนไมได  หรือเปนสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได  ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  และ
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
 “กองสินทรัพย”  หมายความวา  กองสินทรัพยที่มีการจัดแบงตามมาตรา  54 
 “กองทุนฟนฟู”  หมายความวา  กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 
 “แผน”  หมายความวา  แผนปรับโครงสรางกิจการของลูกหนี้ 
 “ผูบริหารของลูกหนี้”  ในกรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  หมายความวา  
คณะกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  และรวมตลอดถึงที่ปรึกษาและพนักงาน 
ที่คณะกรรมการดังกลาวเปนผูแตงตั้งการดําเนินงานของบริษัทนั้น และในกรรีหางหุนสวนจํากัด  
หมายความวา  หุนสวนผูจัดการ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
 “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
 “กรรมการผูจัดการ”  หมายความวา  กรรมการผูจัดการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 มาตรา  4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
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หมวด  1 
การจัดตั้งและเงินทุน 

   
 
 มาตรา  5  ใหจัดตั้งบรรษัทขึ้นเรียกวา  “บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย”  เรียกโดยยอวา  
“บสท.” 
 ให  บสท.  เปนนิติบุคคล  มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
 มาตรา  6  ให บสท. ตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง และจะ
ตั้งสาขา ณ ที่ใดภายในราชอาณาจักรก็ได  แตการตั้งสาขาตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอน 
 มาตรา  7  ให  บสท.  มีวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน
การเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย  ปรับโครงสรางหนี้  และปรับโครงสรางกิจการ ทั้งนี้ โดยการ
รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย รวมตลอดทั้งสิทธิอ่ืน
ใดเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันการชําระหนี้สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพนั้น  หรือโดยการใช
มาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการฟนฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ 
 มาตรา  8  ให  บสท.  มีอํานาจกระทํากิจการตางๆ  ภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา  
7  อํานาจเชนวานี้    ใหรวมถึง 
 (1) ถือกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตางๆ สราง ซ้ือ จัดหา ขาย  
จําหนาย  เชา  ใหเชา  เชาซื้อ  ใหเชาซื้อ  ยืม  ใหยืม  รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ย โอน รับโอน  
หรือดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสิน
ที่มีผูมอบให 
 (2)  จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจใดๆ อันเกี่ยวกับ
ลูกหนี้ซ่ึงรับโอนมา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
 (3)  เขารวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
หรือนิติบุคคลอื่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
 (4) ค้ําประกันสินเชื่อแกลูกหนี้ซ่ึงรับโอนมา  หรือรับรอง  รับอาวัลหรือสอดเขาแกหนา
ในตั๋วเงิน 
 (5) กูหรือยืมเงิน 
 (6)  ออกหุนกู  ตั๋วเงิน  หรือตราสารหนี้ 
 (7) ใหกูยืมเงินแกลูกหนี้ซ่ึงรับโอนมา 
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 (8) ลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารของรัฐบาล  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ
ในหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 (9)  ซ้ือ  ซ้ือลด  หรือรับชวงซื้อลดตราสารแหงหนี้  หรือรับโอนสิทธิเรียกรอง 
 (10)  กระทําการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของ  บสท. 
 มาตรา  9  ใหกําหนดทุนประเดิมของ บสท. เปนจํานวนหนึ่งพันลานบาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวนหนึ่งรอยลานหุน  มีมูลคาหุนละสิบบาท โดยใหกองทุนฟนฟูเปนผูซ้ือหุนดังกลาว
ทั้งหมด 
 มาตรา  10  การเพิ่มทุนของ  บสท.  ใหกระทําไดโดยการออกหุนใหม ทั้งนี้ โดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรี 
 บสท.  อาจเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ  ก็ได  การเขาชื่อซ้ือหุนให
เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่  บสท.  กําหนด ทั้งนี้มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  มาใชบังคับ 
 เพื่อประโยชนในการเสนอขายหุนตามวรรคสอง  บสท.  อาจกําหนดราคาหุนที่จําหนาย
สูงกวามูลคาหุนก็ได  และให บสท. ลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุนในระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ  เปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสามวัน 
 ในกรณีที่มีผูซ้ือหุนเพิ่มทุนไมหมด  เหลือเทาใดใหกองทุนฟนฟูซ้ือไว 
 มาตรา  11  ไมใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาใชบังคับแกการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ  บสท.  ตามพระราช
กําหนดนี้  และการออกระเบียบหรือขอบังคับ  คําส่ัง  คําวินิจฉัย  การอนุญาต  และการกระทําอื่นใด
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร  อันเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตาม 
พระราชกําหนดนี้ 
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หมวด  2 
คณะกรรมการและการบริหาร 

   
 

 มาตรา  12  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย”  ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง  กรรมการอื่นอีกไมเกินสิบเอ็ดคนซึ่ง
รัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  โดยในจํานวนนี้ตองแตงตั้งจากผูแทน
ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหนึ่งคน  สภาหอการคาแหงประเทศไทยหนึ่งคน  สมาคม
ธนาคารไทยหนึ่งคน  และประธานกรรมการบริหารเปนกรรมการโดยตําแหนง 
 คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการก็ได 
 มาตรา  13  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ตองหามมิใหเปนกรรมการ 
 (1)  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 (2) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (3) เปนขาราชการการเมือง  หรือเปนผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง หรือเปน
สมาชิก  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
 (4) เปนหรือเคยเปนลูกหนี้ในสินทรัพยดอยคุณภาพและยังไมพนสิบปนับแตสถานะ
เชนนั้นยุติลง 
 (5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา  14  กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหกป 
 ในวาระเริ่มแรกเมื่อกรรมการดํารงตําแหนงครบสามป  ใหออกจากตําแหนงกึ่งหนึ่ง  
โดยวิธีจับสลาก   ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนกึ่งหนึ่งไมได ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดแตไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน  
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ  ซ่ึงไดรับแตงตั้งไวแลว 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้น
ใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน 
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 มาตรา  15  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาที่  หรือหยอนความสามารถ 
 (4) มีลักษณะตองหามตามมาตรา  13 
 มาตรา  16  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานชั่วคราว 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
 มาตรา  17  กรรมการผูใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องซึ่งที่ประชุม
พิจารณาใหแจงการมีสวนไดเสียของตนใหคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม  และหาม
มิใหผูนั้นเขารวมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกลาว 
 มาตรา  18  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและกํากับดูแลโดยทั่วไป  ซ่ึง
กิจการของ  บสท.  ภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา  7  อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
 (1) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  เงินตอบแทน  และคาใชจายอ่ืนของ  
บสท. 
 (2) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  การเงิน  ทรัพยสิน  และการบัญชี  
รวมทั้งการตรวจสอบและสอบบัญชีภายในของ  บสท. 
 (3) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการของ  บสท. 
 (4) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเขารวมกิจการกับบุคคลอื่น  หรือถือหุนใน
บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  หรือนิติบุคคลอื่น 
 (5) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  และกระบวนการในการบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพ 
 (6) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการรับรูและคํานวณผลกําไรหรือผล
ขาดทุนของการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ  บสท. 
 (7) พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณของ  บสท. 
 (8) แตงตั้งที่ปรึกษา  คณะที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด  ๆ  แทน
คณะกรรมการ 
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 (9) ออกขอบังคับหรือหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานหรือดําเนินกิจการของ  บสท. 
 มาตรา  19  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบดวย  
ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการบริหารอื่นอีกไมเกินสามคน และใหกรรมการผูจัดการเปน
กรรมการบริหารโดยตําแหนง 
 ในการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร  ใหกระทรวงการคลังเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งสองคน  ธนาคารแหงประเทศไทย  กองทุนฟนฟู  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย  เสนอชื่อหนวยงานละหนึ่งคน  และสถาบันการเงินเอกชน
รวมกันเสนอชื่อสองคน  ผูไดรับการเสนอชื่อตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  13 
 มาตรา  20  ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารจากรายชื่อของผูไดรับ
การเสนอตามมาตรา  19  โดยจะตองแตงตั้งตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ประธานกรรมการบริหารหนึ่งคน   ใหแตงตั้งจากผูได รับการเสนอชื่อจาก
กระทรวงการคลัง  ธนาคารแหงประเทศไทย  หรือกองทุนฟนฟู 
 (2) กรรมการบริหารอื่น 
  (ก) ใหแตงตั้งจากผูไดรับการเสนอชื่อจากกระทรวงการคลัง  ธนาคารแหงประเทศ
ไทยและกองทุนฟนฟูหนึ่งคน 
  (ข) ใหแตงตั้งจากผูไดรับการเสนอชื่อจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และ
สภาหอการคาแหงประเทศไทยหนึ่งคน  และ 
  (ค) ใหแตงตั้งจากผูไดรับการเสนอชื่อจากสถาบันการเงินเอกชนหนึ่งคน 
  ใหกรรมการบริหารที่คณะกรรมการแตงตั้งตามวรรคสามมีวาระการดํารงตําแหนง
ส่ีป  และใหนําบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสาม  และวรรคสี่  มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา  17  
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การปฏิบัติหนาที่ และการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารดวยโดยอนุโลม 
  นอกจากประธานกรรมการบริหารซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง  ผู ซ่ึงดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการ  จะดํารงตําแหนงกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการ
ในเวลาเดียวกันมิได 
  การแตงตั้งกรรมการผูจัดการใหเปนไปตามมาตรา  21 
 มาตรา  21  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผูซ่ึงมีความรูความชํานาญในกิจการ
ของ บสท.  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ 
 กรรมการผูจัดการตามวรรคหนึ่ง  นอกจากจะตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
13  แลว  ตองไมเปนพนักงาน ลูกจาง หรือกรรมการของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
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ที่โอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท.  ตามพระราชกําหนดนี้ และตองไมเปนขาราชการ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ  พนักงานหรือลูกจางของบุคคลใด 
 การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การกําหนดเงื่อนไขอื่นในการทดลอง
ปฏิบัติงานหรือการทํางาน  และการประเมินผลการทํางานในหนาที่กรรมการผูจัดการใหเปนไปตาม
สัญญาจางที่คณะกรรมการกําหนดโดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกินสี่ป  และเมื่อครบกําหนดอายุ
สัญญาจาง  คณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกก็ได  แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน 
 ในการวาจางกรรมการผูจัดการ  ใหประธานกรรมการเปนผูลงนามในสัญญาจางในนาม
ของบสท. 
 มาตรา  22  ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ  ตลอดจนกําหนดกรอบและวิธีการในการ
บริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 (1) อนุมัติหรือวินิจฉัยส่ังการในการดําเนินการปรับโครงสรางหนี้และการปรับ
โครงสรางกิจการของลูกหนี้  การจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน  การชําระบัญชีของลูกหนี้  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
 (2) ติดตามและประเมินผลการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและการดําเนินงานทั่วไป  
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย  กรอบและวิธีการที่วางไว 
 (3) แตงตั้งที่ปรึกษา  คณะที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการใด ๆ  แทน
คณะกรรมการบริหาร 
 (4) อนุมัติการแตงตั้งพนักงานระดับบริหาร 
 (5) วาจางบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
 (6) จัดใหมีระบบขอมูลและจัดหาขอมูลที่จําเปนใหผูที่เกี่ยวของ 
 (7) จัดหาแหลงเงินทุนและพันธมิตรรวมทุน เพื่อประโยชนในการปรับโครงสราง
กิจการของลูกหนี้ 
 (8) รายงานผลการดําเนินงานในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตอคณะกรรมการ  
ทุกรอบสามเดือน 
 (9) รับผิดชอบและดําเนินการตาง ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 มาตรา  23  ใหกรรมการผูจัดการรับผิดชอบในการบริหารงานของบสท.  และมีอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดในระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหือคณะกรรมการบริหาร 
 

DPU



 122 

 มาตรา  24  ใหกรรมการผูจัดการเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานและลูกจางของบสท.  
และมีอํานาจบรรจุ  แตงตั้ง  ถอดถอน  เล่ือนขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือน  ตลอดจน
ลงโทษทางวินัยแกพนักงานและลูกจาง  ทั้งนี้  ตามขอบังคับที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
 มาตรา  25  ในกิจการของ  บสท.  ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหกรรมการผูจัดการเปน
ผูแทนของบสท.  และเพื่อการนี้  กรรมการผูจัดการจะมอบอํานาจใหพนักงานหรือลูกจางของ  
บสท. กระทํากิจการเปนการทั่วไปหรือเฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองเปนไปตามขอบังคับ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา  26  เพื่อประโยชนแกการกํากับควบคุมและการตรวจสอบกิจการภายในของ  
บสท.  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไมเกินหาคน  เพื่อตรวจสอบการดําเนิน
กิจการของบสท.  และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา  27  ใหประธานกรรมการ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ 
บริหาร  กรรมการผูจัดการ  กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ ไดรับเงินเดือนหรือ
ประโยชนตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา  28  ใหบุคคลตามมาตรา 27  ตลอดจนพนักงานและลูกจางของบสท. ซ่ึง
ดําเนินการตามพระราชกําหนดนี้  ไมตองรับผิดในการกระทําของตน  เมื่อไดใชความระมัดระวัง
ตามวิสัยของผูประกอบวิชาชีพดังกลาวแลว  เวนแตเปนกรณีฝาฝนกฎหมาย ทุจริตหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง 
 มาตรา  29  การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหาร  รวมตลอดทั้งกรรมการผูจัดการ ตองคํานึงถึงความรวดเร็วในการแกไขปญหาสินทรัพยดอย
คุณภาพ  ตนทุนในการดําเนินการของบสท.  ประกอบกับความสามารถในการชําระหนี้ของลกูหนีท้ี่
สุจริต  และการเสริมสรางใหผูที่เกี่ยวของสามารถเริ่มตนประกอบกิจการใหม  หรือประกอบกิจการ
เดิมตอไป  เพื่อประโยชนในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศเปนสวนรวม 
 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  และนอกจากที่ไดบัญญัติไวเปนการ
เฉพาะในพระราชกําหนดนี้แลว  การโอนทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองของบสท.  ใหแกบุคคลใด
หรือรับโอนทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองของบุคคลใดมาเปนของบสท.  การที่บสท.  มีรายไดจาก
การใดๆ  หรือการดําเนินการของบสท.  กอใหเกิดรายไดแกบุคคลใด  อันมิไดมีลักษณะเปน
เงินเดือน  คาจางหรือรายไดอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด  ถามีกฎหมาย  เทศบัญญัติ  ขอบัญญัติ  
ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศใดๆ  กําหนดใหตองเสียภาษีอากร  คาธรรมเนียมหรือคาฤชา 
ธรรมเนียมใดๆ  ให  บสท.  และบุคคลดังกลาว  ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากร  คาธรรมเนียม
หรือคาฤชาธรรมเนียมนั้น 
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หมวด  3 
การโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก  บสท. 

   
สวนที่  1 

หลักเกณฑการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ 
   

 
 มาตรา  30  ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนฟนฟู  หนวยงาน
ของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลว  โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2543  
ทั้งหมดใหแก  บสท.  ภายในเวลาที่  บสท.  กําหนด 
 สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง  ไดแกสินทรัพยดังตอไปนี้ 
 (1)  สินทรัพยจัดชั้นสูญ 
 (2)  สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ 
 (3)  สินทรัพยจัดชั้นสงสัย 
 (4)  สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 
 สินทรัพยดอยคุณภาพตาม  (1)  และ  (2)  คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  จะกําหนดใหโอนมาแตเฉพาะสินทรัพยที่มีเจาหนี้เกินหนึ่งรายก็ได  แตสถาบัน
การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยซ่ึงเปนเจาหนี้หรือผูรับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน  แลวแตกรณี  
ตองรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่เหลือให  บสท.  ทราบตามเวลาที่  บสท.  
กําหนด  และ  บสท.  จะสั่งใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยดังกลาวโอนสินทรัพยนั้น
ทั้งหมดหรือบางรายใหแก  บสท.  เมื่อใดก็ได 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตามวรรคหนึ่งโอนสินทรัพยตาม (3) และ (4) เฉพาะบางสวน  และโอนสินทรัพยจัดชั้น
กลาวถึงเปนพิเศษเฉพาะรายใหแก  บสท.  ก็ได 
 สินทรัพยดอยคุณภาพตาม  (1)  ที่โอนมา  หากเปนสินทรัพยจัดชั้นสูญที่ตัดออกจาก
บัญชีแลว  หรือที่ไมมีทรัพยสินเปนหลักประกัน  ใหถือวาไมมีมูลคา  และให  บสท.  ตรวจสอบการ
ดําเนินการของสถาบันการเงินที่โอนสินทรัพยเชนวานั้นวาไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย  
ระเบียบ  หรือขอบังคับของสถาบันการเงินนั้นหรือของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม  เพื่อ
รายงานใหธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินคดีตอผูรับผิดชอบตอไป 
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 สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง  ใหรวมถึงสินทรัพยที่มีการฟองคดี
อยูในศาลโดยศาลยังไมไดมีคําพิพากษาดวย โดยใหศาลสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เวนแต 
บสท. จะยื่นคํารองขอเปนอยางอื่น แตไมรวมถึงสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ
ทรัพยช่ัวคราวหรือเด็ดขาดหรือใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว 
 สินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลลมละลายสั่งฟนฟูกิจการแตยังไมไดใหความ
เห็นชอบ  แผนฟนฟูกิจการนั้น  ถาลูกหนี้และผูทําแผนฟนฟูกิจการรวมกันรองขอโดยมีเหตุอัน
สมควร  ศาลจะสั่งใหดําเนินการฟนฟูกิจการตอไปโดยไมส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความก็ได  
แตตองยื่นคํารองขอเสียภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 คดีที่ศาลสั่งจําหนายออกจากสารบบความตามวรรคหก  ถาอายุความฟองรองยัง
เหลืออยูไมถึงหาปนับแตวันที่จําหนายคดี  ใหขยายอายุความออกไปเปนหาปนับแตวันที่ศาลสั่ง
จําหนายคดี 
 มาตรา  31  บสท.  จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
อ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในมาตรา  30  ก็ได  แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1)  เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา 30 วรรคสอง (1)  (2)  (3)  หรือ (4)  ที่มีอยู 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2543  เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้ 
 (2)  เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสินทรัพยตั้งแต สองรายขึ้นไป  ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวย
หรือไมก็ตาม 
 (3)  มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหาร
สินทรัพยรวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป  และ 
 (4)  สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหม
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ  และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่
ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่งใหความเห็นชอบแผนฟนฟู กิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
แลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
 ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการจะกําหนดใหรับ
โอนเฉพาะสินทรัพย  ดอยคุณภาพตามมาตรา 30 วรรคสอง (1)  หรือ  (2)  หรือสินทรัพยดอย
คุณภาพตามมาตรา  30  วรรคสอง  (3)  และ  (4)  ซ่ึงเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา  
30  วรรคสอง  (1)  หรือ  (2)  ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได 
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 มาตรา  32  สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยใดประสงคจะโอนสินทรัพย
ตามมาตรา  31 ใหแกบสท.  ตองมีหนังสือแจงให บสท.  ทราบและโอนสินทรัพยให บสท.  ภายใน
เวลาที่คณะกรรมการกําหนด 
 เมื่อแจงความประสงคการโอนสินทรัพยตามวรรคหนึ่งแลว  จะเพิกถอนมิได 
 การโอนสินทรัพยตามวรรคหนึ่ง  สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยตองโอน
สินทรัพยที่มีลักษณะตามมาตรา  31 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี ทั้งหมดใหแก  บสท. 
และใหนําความในมาตรา 30 วรรคหก วรรคเจ็ด และวรรคแปด  มาใชบังคับกับสินทรัพยที่ตองโอน
มาดวยโดยอนุโลม 
 สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคสาม  ใหรวมถึงหนี้ของนิติบุคคลอื่นที่นิติ
บุคคลที่เปนลูกหนี้ตามมาตรา  31  (2)  หรือผูถือหุนสวนขางมากของนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ดังกลาว
มีหุนอยูเกินรอยละหาสิบ และหนี้ที่ผูบริหารของลูกหนี้หรือบุคคลอื่นยอมตนเขาเปนหนี้เพื่อ
ประโยชนของลูกหนี้หรือของนิติบุคคลอื่นนั้น  หรือเพื่อชําระหนี้หรือดอกเบี้ยของลูกหนี้หรือของ
นิติบุคคลอื่นนั้นดวย 
 มาตรา  33  ลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยผูใดเห็นวาหนี้ที่ตนมี
อยูกับสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยมีลักษณะตามมาตรา  31  และสถาบันการเงินหรือ
บริษัทบริหารสินทรัพยซ่ึงโอนสินทรัพยมาให  บสท.  มิไดโอนสินทรัพยดอยคุณภาพรายของตนมา
ดวย  ใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาสั่งการให  บสท.  ดําเนินการแจงใหสถาบัน
การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยโอนสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวมาภายในเวลาที่  บสท.  
กําหนด 
 สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยใดไมโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามคําสั่ง
ของบสท.  ตามวรรคหนึ่ง  ใหจายคาชดเชยเปนรายวันๆ ละหาแสนบาท เงินจํานวนดังกลาวให
นํามาลดหยอนหนี้ของลูกหนี้นั้น 
 มาตรา  34  การโอนสินทรัพยใหแก  บสท. ตามมาตรา  30  ไมทําใหความผิดที่ผูบริหาร
ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยไดกระทําไวเปนอันลบลางไป 
 ในการดําเนินการตามพระราชกําหนดนี้  หาก  บสท.  พบวาสินทรัพยรายใดเกิดขึ้นโดย
การกระทําความผิดหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย  หรือกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  ใหแจงใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยทราบ  เพื่อดําเนินการสอบสวนและดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ 
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 มาตรา  35  ใหธนาคารแหงประเทศไทยแจงขอมูลท่ีมีอยูเกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพ
ที่เปนไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา 30 และมาตรา 31 ใหแก บสท. และสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยทราบโดยไมชักชา 
 มาตรา  36  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  32  วรรคหนึ่งแลว  ใหธนาคารแหง
ประเทศไทยสั่งการใหสถาบันการเงินที่มิไดโอนสินทรัพยใหแก  บสท.  ตามมาตรา 31  ดําเนินการ
ประเมินราคาหลักประกันที่เกี่ยวของกับสินทรัพยดอยคุณภาพโดยผูประเมินราคาอิสระที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว  
และดําเนินการใหสถาบันการเงินกันเงินสํารองไวสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพทุกประเภทตาม
มาตรา  30  ใหครบรอยละรอยของมูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีเมื่อหักราคาหลักประกัน
ดังกลาวออกแลว  ทั้งนี้  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาการประเมินดังกลาว 
 ในกรณีที่หลักประกันรายใดไดรับการประเมินราคาไมถึงหนึ่งป  ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะผอนผันใหไมตองประเมินราคาใหมก็ได 
 ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับบริษัทบริหารสินทรัพย  ในสวนที่เกี่ยวกับสินทรัพย
ดอยคุณภาพที่บริษัทบริหารสินทรัพยนั้นรับโอนมาภายหลังเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2543  ดวย โดย
อนุโลม  เวนแตเปนบริษัทบริหาร  สินทรัพยที่กองทุนฟนฟูมีสัญญารวมรับผิดชอบในผลกําไรหรือ
ขาดทุนของบริษัทบริหารสินทรัพยนั้น กอนป พ.ศ. 2543 
 มาตรา  37  ในการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก  บสท.  ใหสิทธิเรียกรอง  สิทธิหรือ
ภาระผูกพันอ่ืนใดทั้งหมดที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยมีตอลูกหนี้โอนไปเปนของ  
บสท.  ดวย  โดยสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยตองแจงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสิทธิ
เรียกรอง  สิทธิหรือภาระผูกพันอื่นใดให  บสท.  ทราบโดยละเอียด 
 ถาขอมูลที่แจงตามวรรคหนึ่งไมครบถวนและเปนเหตุให บสท. ไดรับความเสียหายใน
ภายหลัง  สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยจะตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว
ตามสัดสวนแหงการกระทํา โดย บสท. จะหักกลบลบหนี้จากเงินกําไรที่จัดสรรใหแกสถาบัน
การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยในสวนของสินทรัพยนั้นก็ได 
 มาตรา  38  กอนที่จะมีการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใดใหแกบสท. ใหบสท. 
ลงโฆษณารายการหรือรายละเอียดที่ เปนสาระสําคัญในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและใน
หนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ  เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวันหรือจะ
บอกกลาวเปนหนังสือไปยังลูกหนี้แตละรายก็ได และใหถือวาเปนการบอกกลาวการโอนตามมาตรา  
306  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว 
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 มาตรา  39  เมื่อมีการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใดใหแก  บสท.  แลว ใหบสท.  ออก
หลักฐานการรับโอน  สินทรัพยดอยคุณภาพใหแกสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย  และ
ใหถือวาการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมีผลผูกพันบุคคลภายนอก  ผูจํานอง  ผูจํานําและผูค้ําประกัน  
นับแตวันที่  บสท.  ออกหลักฐานดังกลาว 
 ในการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ  บสท.  จะดําเนินการรับโอนทําเปนเอกสารการโอน  
พรอมทั้งรายละเอียดแหงสินทรัพยที่โอนและรายการเอกสารที่เกี่ยวของทั้งปวง  ตามแบบที่  บสท.  
กําหนด  โดยมอบหมายใหสถาบันการเงินผูโอนยังคงเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของดังกลาวไวที่
สถาบันการเงินนั้นก็ได 
 ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยไดรับมอบหมายใหเก็บรักษา
เอกสารที่เกี่ยวของไว  สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยตองดูแลรักษาเอกสารดังกลาวให
เรียบรอยในสภาพที่ดีตามวิสัยของวิญูชนพึงกระทํากับทรัพยสินของตน  และในกรณีที่  บสท.  
จายคาดูแลรักษาเอกสารใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยตองรับผิดชอบในความ 
สูญหายหรือเสียหายของเอกสารเหลานั้น  และหนี้ที่ไมอาจเรียกเก็บไดอันเนื่องมาจากการสูญหาย
หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวของโดยเต็มจํานวน 
 มาตรา  40  สิทธิเรียกรองเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง
รายการทางทะเบียน  เมื่อ  บสท.  แสดงสําเนาหลักฐานการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา  
39  ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนใหแก บสท. ทันที และให
ถือวามีผลผูกพันบุคคลภายนอกนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน ทั้งนี้ โดยให
ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนดังกลาว 
 มาตรา  41  ภายใตบังคับมาตรา 30  ในคดีที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ฟองเปนคดีตอศาลเกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่บสท.  รับโอนมาตามพระราชกําหนดนี้ ให 
บสท. เขาสวมสิทธิเปนคูความแทน ในการนี้บสท.  อาจคัดคานเอกสารที่ไดยื่นไวแลว  ถามคาน
หรือคัดคานพยานที่สืบไปแลวได 
 ในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาบังคับคดีตามวรรคหนึ่งแลว ใหบสท. เขาสวมสิทธิเปน
เจาหนี้ตามคําพิพากษานั้น 
 ให  บสท.  ไดรับยกเวนบรรดาคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการยึด  การขาย
ทอดตลาด  หรือจําหนายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพยสินของลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง 
 มาตรา  42  ทรัพยสินของลูกหนี้ที่จํานองหรือจํานําไวเปนประกันหนี้ในสินทรัพยดอย
คุณภาพที่ บสท. รับโอนมา  ลูกหนี้และบสท.  อาจตกลงตีราคาโอนชําระหนี้ใหแกบสท. โดยไม
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ตองมีการฟองบังคับคดีก็ได  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไชที่คณะกรรมการกําหนด  ในกรณี
เชนนี้ใหลูกหนี้และผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนความรับผิดจากหนี้รายนั้น 
 มาตรา  43  ใหการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ การโอนทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ และการโอนทรัพยสินอันเนื่องมาจากการปรับโครงสรางหนี้หรือการ
ปรับโครงสรางกิจการตามพระราชกําหนดนี้ที่บสท. เปนผูรับโอนหรือเปนผูโอน ไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมและภาษีอากรตามกฎหมายทั้งปวง 
 มาตรา  44  บสท.  จะมอบหมายใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยซ่ึงเปน
เจาหนี้เดิมเปนตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้หรือที่มีการปรับโครงสราง
กิจการแลวไดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
 ในกรณีที่ตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้เปนบุคคลอื่นซึ่งมิใชเจาหนี้เดิม ให บสท. 
แจงใหลูกหนี้ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีการแตงตั้งตัวแทนดังกลาว  ถาลูกหนี้ได 
ชําระหนี้ตอเจาหนี้เดิมไปแลวกอนไดรับแจง  ใหถือวาบสท. ไดรับชําระหนี้แลว และใหบสท.  
ดําเนินการเรียกเงินคืนจากเจาหนี้เดิมตอไป 
 

สวนที่  2 
ราคาของสินทรัพยดอยคณุภาพ 

   
 
 มาตรา  45  มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชี  ใหถือเอาจํานวนหนี้เงินตนคาง
ชําระ  ณ  วันโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ  รวมกับดอกเบี้ยคางชําระเปนระยะเวลาไมเกินสามเดือน
กอนวันโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ 
 ราคาที่ บสท. จะชําระใหแกสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยสําหรับ
สินทรัพยดอยคุณภาพแตละรายที่รับโอนมา  ใหเปนดังนี้ 
 (1) ในกรณีเปนการโอนตามมาตรา   30  ใหมีราคาเทากับมูลคาทรัพยสินที่ เปน
หลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว โดยไมรวมการประกันดวยบุคคล ในกรณีไมมี
ทรัพยสินเปนหลักประกันใหมีราคาตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 (2) ในกรณีเปนการโอนตามมาตรา 31 ใหมีราคาเทากับมูลคาทรัพยสินที่เปนหลัก 
ประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว  โดยไมรวมการค้ําประกันดวยบุคคล  แตทั้งนี้ราคา
ดังกลาวตองไมเกินมูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีตามวรรคหนึ่งหักดวยเงินสํารองที่ตองตั้ง
ไวตามกฎหมายหรือตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
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 การประเมินมูลคาทรัพยสินที่เปนหลักประกัน ในกรณีสถาบันการเงินเปนผูโอนให
เปนไปตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และใน
กรณีบริษัทบริหารสินทรัพยเปนผูโอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหน 
 สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย หรือบสท. อาจขอใหมีการประเมินราคาตาม
วรรคสามใหม โดยยื่นเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงราคา  
และคณะกรรมการจะกําหนดใหทําการประเมินราคาใหมโดยผูประเมินราคาอิสระที่ บสท.  
เห็นชอบก็ได  โดยใหผูขอใหมีการประเมินราคาเปนผูออกคาใชจายในการประเมิน 
 มาตรา  46  ใหบสท.  ชําระราคาสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกสถาบันการเงินหรือบริษัท 
บริหารสินทรัพย โดยออกตราสารหนี้ซ่ึงเปลี่ยนมือไมไดและมีกําหนดใชเงินเมื่อส้ินระยะเวลาสิบป
นับแตวันที่ออกตราสารหนี้นั้น  แตทั้งนี้บสท. อาจใชสิทธิไถถอนกอนกําหนดให 
 ใหกองทุนฟนฟูค้ําประกันตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่ง  และใหบสท.  กําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยสําหรับตราสารหนี้ดังกลาวไมเกินอัตราเฉลี่ยของเงินฝากทุกประเภทของธนาคารพาณิชย
หาแหง  ตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยใหชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นป 
 

สวนที่  3 
การแบงปนผลกําไรและการรับผิดชอบในผลขาดทนุ 

   
 
 มาตรา  47  ใหมีการรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ  
บสท.  ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนจากราคาของ
สินทรัพยดอยคุณภาพที่บสท. รับโอนมา หักดวยตนทุนในการรับโอนและคาใชจายทั้งปวงในการ
ดําเนินการของบสท. รวมทั้งดอกเบี้ยของตราสารหนี้ โดยใหคํานวณแยกตามสินทรัพยดอยคุณภาพ
ที่รับโอนมาจากแตละสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยหรือแยกตามลูกหนี้แตละราย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา  48  ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยผูโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
มีความรับผิดชอบ     รวมกับ  บสท.  ในผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ  
โดยคํานวณตามมาตรา  47  เมื่อส้ินปที่หาและสิ้นปที่สิบนับแตวันที่  บสท.  เปดทําการ ทั้งนี้  ตาม
สัดสวนที่กําหนดไวในมาตรา  50  และมาตรา  51 
 มาตรา  49  ในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนตามมาตรา 48 สําหรับสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยแตละรายใหรวมผลการบริหารจัดการสินทรัพยสําหรับสินทรัพยดอย
คุณภาพของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นทุกรายการที่สามารถนํามาคํานวณได  
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เมื่อไดกําไรหรือขาดทุนแลวจึงใหดําเนินการแบงปนผลกําไรหรือรับผิดชอบในผลขาดทุนตาม
มาตรา  50  หรือมาตรา  51  แลวแตกรณี 
 มาตรา  50  ในกรณีที่การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพมีผลกําไร ใหจัดสรรผล
กําไรดังนี้ 
 (1)  ผลกําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละยี่สิบของราคาของสินทรัพยดอยคุณภาพที่ 
บสท. รับโอนมา ใหแบงกันคนละครึ่งระหวาง  บสท.  และสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพย 
 (2)  ผลกําไรสวนที่สอง  ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยผูโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพรับไปทั้งหมด  แตเมื่อรวมกับผลกําไรตาม  (1)  แลวตองไมเกินสวนตางระหวางราคา
มูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีและราคาของสินทรัพยดอยคุณภาพที่  บสท.  รับโอนมา 
 (3)  กําไรสวนที่เหลือจาก  (2)  ให  บสท.  รับไปทั้งหมด 
 มาตรา  51  ในกรณีที่การบริหารจัดการสินทรัพยมีผลขาดทุน ใหบสท.  และสถาบัน
การเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย  รวมกันรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 (1) ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละยี่สิบของราคาสินทรัพยดอยคุณภาพที่  
บสท.  รับโอนมา  ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยผูโอนสินทรัพยดอยคุณภาพรับไป
ทั้งหมด 
 (2)  ผลขาดทุนสวนที่สองที่เหลือจาก (1) จํานวนไมเกินรอยละยี่สิบของราคาสินทรัพย
ดอยคุณภาพที่บสท.  รับโอนมา ใหแบงกันคนละครึ่งระหวางบสท.  และสถาบันการเงินหรือบริษัท 
บริหารสินทรัพย 
 (3) ผลขาดทุนสวนที่เหลือจาก  (2)  ให  บสท.  รับไปทั้งหมด 
 มาตรา  52  ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยตองรับผลขาดทุนตาม
มาตรา 51 บสท. อาจยอมใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นชดเชยผลขาดทุนใหแก 
บสท. โดยการหักกลบลบหนี้กับจํานวนเงินที่จะตองชําระตามตราสารหนี้ที่บสท.  ออกตามมาตรา  
46  หรือโดยการออกหุนสามัญใหแกบสท.  ในกรณีที่เปนสถาบันการเงิน ตามราคาที่บสท.  และ
สถาบันการเงินตกลงรวมกัน 
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หมวด  4 
การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 

   
 

 มาตรา  53  ในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ใหบสท. มีอํานาจปรับโครงสรางหนี้  
ปรับโครงสรางกิจการ  จําหนายทรัพยสินของลูกหนี้  หรือจําหนายหนี้สูญ  อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกันตามที่เห็นสมควร  ตามบทบัญญัติแหงหมวดนี้ 
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับ 
 (1)  มาตรา  237  มาตรา  700  มาตรา  1185  มาตรา  1220  มาตรา  1222  มาตรา  1224  
มาตรา  1225  มาตรา  1226  และมาตรา  1240  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 (2)  มาตรา  50  มาตรา  51  มาตรา  52  มาตรา  54  มาตรา  102  ประกอบกับมาตรา  33  
วรรคสอง  มาตรา  137  มาตรา  139  วรรคหนึ่ง  มาตรา  140  มาตรา  141  มาตรา  147  มาตรา  148  
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 
 (3)  มาตรา  114  และมาตรา  115  แหงพระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช  2483 
 มาตรา  54  เพื่อประโยชนในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ  บสท.  จะพิจารณา
จัดแบงสินทรัพยดอยคุณภาพออกเปนกองสินทรัพยก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา  55  เมื่อมีการจัดแบงกองสินทรัพยแลว  ใหบสท.  ดําเนินการบริหารกอง
สินทรัพยดังกลาว  โดย  บสท.  จะดําเนินการบริหารกองสินทรัพยเอง  หรือจะวาจางผูเชี่ยวชาญให
เปนผูบริหารกองสินทรัพยแตละกองก็ได  และ บสท.  จะแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับกอง
สินทรัพยแตละกองตามที่เห็นสมควรกได 
 ผูเชี่ยวชาญที่ บสท.จะจางใหเปนผูบริหารกองสินทรัพย ถาบุคคลผูมีสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่มีผูมีสัญชาติไทยถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนและไมมีคนตางดาวเปนผูมี
อํานาจจัดการนิติบุคคล  มีความสามารถที่จะทําได  ใหพิจารณาจางบุคคลดังกลาวเปนลําดับแรก  
ทั้งนี้  นิติบุคคลที่จะจางใหเปนผูบริหารสินทรัพยตองไมเปนสถาบันการเงินที่โอนสินทรัพยดอย
คุณภาพให  บสท.  เวนแตจะรับบริหารกองสินทรัพยโดยไมคาตอบแทนหรือคาใชจายใดๆ จาก  
บสท.  และยอมปฏิบัติตนตามเงื่อนไขพิเศษที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นเพื่อคุมครองลูกหนี้และเพื่อ
ประโยชนในการปรับโครงสรางหนี้ใหลุลวงไปโดยเร็วตามพระราชกําหนดนี้ 
 ความในวรรคสองไมเปนการตัดสิทธิสถาบันการเงินที่เปนเจาหนี้ที่เปนผูบริหารกอง
สินทรัพย  จะคิดคาใชจายจากเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอ่ืนที่เปน
เจาหนี้เดิมอยูดวยตามอัตราสวนแหงหนี้ที่ตนเคยมีอยู 
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 มาตรา  56  เพื่อประโยชนในการบริหารกองสินทรัพย ใหพนักงานขาย บสท. หรือ
ผูบริหารกองสินทรัพยจัดทําความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับสถานะการเงินของลูกหนี้แตละราย  พรอม
ทั้งขอเสนอแนะวาจะสมควรดําเนินการปรับโครงสรางหนี้หรือปรับโครงสรางกิจการ  หรือควร
จําหนายทรัพยสินเพื่อชําระหนี้  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการ ดําเนินกิจการตอไปของ
ลูกหนี้ ความสุจริต ความรวมมือและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
 

สวนที่  1 
การปรับโครงสรางหนี ้

   
 

 มาตรา  57  การปรับโครงสรางหนี้มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ  โดย
การแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพใหเปนไปอยางรวดเร็ว  และเพื่อใหลูกหนี้ที่สุจริตอยูในฐานะ
ที่จะชําระหนี้ไดภายในเวลาที่กําหนด  และสามารถดําเนินกิจการเดิมหรือเร่ิมกิจการใหมไดตอไป 
 ในการปรับโครงสรางหนี้ให  บสท.  มีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1) ลดเงินตน  ดอกเบี้ย  อัตราดอกเบี้ย  และระยะเวลาที่คํานวณดอกเบี้ย  ขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี้  หรือผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้อยางอื่นใหแกลูกหนี้  และในกรณีที่
เห็นสมควร  เพื่อความเปนธรรมอยางทัดเทียมกันและความรวดเร็ว  จะผอนปรนเงื่อนไขในการ
ชําระหนี้ดังกลาวเปนการทั่วไปใหแกลูกหนี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได 
 (2)  แปลงหนี้ของลูกหนี้เปนทุนในกิจการของลูกหนี้ 
 (3) รับโอนทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี้  หรือจําหนายทรัพยสิน
หรือสิทธิเรียกรอง    บางสวนของลูกหนี้ดังกลาวใหแกบุคคลภายนอก  แตในกรณีที่ทรัพยสินที่จะ
โอนหรือจําหนายไมใชทรัพยสินที่เปนหลักประกันแหงหนี้  ตองไดรับความยินยอมของลูกหนี้กอน 
 (4) รับโอนหุนหรือซ้ือหุนเพิ่มทุนของลูกหนี้เพื่อประโยชนในการปรับปรุงกิจการของ
ลูกหนี้ 
 (5) ใชมาตรการอื่นใดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 การดําเนินการตามวรรคสอง  คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  
ใหบสท.  ปฏิบัติก็ได 
 ในการรับโอนหุนหรือเพิ่มทุนตาม  (4)  หรือใชมาตรการที่  บสท.  กําหนดตาม  (5)  ถา
เปนกรณีที่มีกฎหมายหรือขอบังคับใดกําหนดใหตองไดรับการอนุมัติหรือความเห็นชอบ  หรือมีมติ
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พิเศษของที่ประชุมใหญผูถือหุนหรือ  แจงใหที่ประชุมใหญผูถือหุนของลูกหนี้ทราบ ใหถือวาความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเปนการอนุมัติเห็นชอบรับทราบ หรือเปนมติพิเศษของที่ประชุม
ใหญผูถือหุนของลูกหนี้ตามกฎหมายหรือขอบังคับดังกลาวแลว 
 มาตรา  58  ถาลูกหนี้  ผูบริหารของลูกหนี้  และผูค้ําประกัน ถาหากมีไดใหความ
รวมมือกับ  บสท.  ในการปรับโครงสรางหนี้  และไดมีการชําระหนี้ตามที่ไดปรับโครงสรางแลว
ทั้งหมด  ใหลูกหนี้และผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจากหนี้นั้น 
 ในการปรับโครงสรางหนี้  และผลจากการปรับโครงสรางหนี้  ลูกหนี้ไดรับการผอน
ระยะเวลาการชําระหนี้ ใหลูกหนี้ดําเนินการชําระหนี้ตอไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่ 
บสท. กําหนด  และในขณะใดขณะหนึ่ง  ถาลูกหนี้ไดใหหลักประกันอื่นตามสมควรแลว  ผูค้ํา
ประกันเปนอันหลุดพนจากหนี้ที่ยังคางชําระอยูนั้น  การผอนชําระหนี้ดังกลาว  บสท.  อาจโอนหรือ
มอบหมายใหบุคคลอื่นรับชําระหนี้ตอไปก็ได 
 ถาไดมีการชําระหนี้แตเพียงบางสวน  และลูกหนี้ไมมีทรัพยสินอื่นใดที่จะนํามาชําระ
หนี้ไดอีก  หากผูค้ําประกันไดยอมตนชําระหนี้สวนที่เหลือไมนอยกวาสองในสามหรือในจํานวนที่
นอยกวานั้น  ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด  ใหลูกหนี้และผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจาก 
หนี้นั้น 
 ถาลูกหนี้หรือผูค้ําประกันไมใหความรวมมือกับ  บสท.  ในการปรับโครงสรางหนี้
ตามที่  บสท.  ส่ัง  โดยที่ตนอยูในฐานะที่จะดําเนินการได  หรือยักยายถายเทหรือปดบังซอนเรน
ทรัพยสินของตน  ให  บสท.  ดําเนินการยื่นคํารองตอศาลเพื่อส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้
หรือผูค้ําประกัน  แลวแตกรณี  โดยไมตองดําเนินการไตสวน  และใหศาลและเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยดําเนินการตามกฎหมายวาดวยลมละลายตอไปโดยเร็ว 
 

สวนที่  2 
การปรับโครงสรางกิจการ 

   
 
 มาตรา  59  เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้  บสท.  จะดําเนินการปรับโครงสรางกิจการของ
ลูกหนี้ก็ได 
 (1) ลูกหนี้เปนบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ไมวา
จะมีบุคคลเปนผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม 
 (2) บสท. เปนเจาหนี้ซ่ึงมีจํานวนหนี้เกินรอยละหาสิบของมูลหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้ที่
ปรากฏในงบดุลปหลังสุดที่ลูกหนี้ยื่นตอนายทะเบียน 
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 (3) มีหลักฐานเบื้องตนแสดงวากิจการของลูกหนี้อยูในฐานะที่จะดําเนินการตอไปได  
หรือการดําเนินกิจการตอไปจะเปนประโยชนตอการฟนฟูหรือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  และ 
 (4) ลูกหนี้ใหความยินยอมหรือแสดงความจํานงเปนหนังสือใหมีการปรับโครงสราง
กิจการ  โดยยินยอมรับพันธะตามบทบัญญัติในสวนนี้ 
 การปรับโครงสรางกิจการมีวัตถุประสงคเพื่อใหกิจการของลูกหนี้สามารถดําเนินตอไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีรายไดที่จะนํามาชําระหนี้ตามที่กําหนดไวในแผน  การจําหนาย
ทรัพยสินของลูกหนี้ที่ใชประโยชนในการประกอบกิจการของลูกหนี้  ตองเปนไปเพื่อประสิทธิภาพ
ในการประกอบกิจการของลูกหนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  
การดําเนินการใดๆ  ที่มิใชเปนไปเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวจะกระทํามิได 
 การปรับโครงสรางกิจการอาจกระทํากอนหรือหลังการปรับโครงสรางหนี้  หรือจัดทํา
เปนแผนเดียวกันก็ได 
 มาตรา  60  เมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติใหมีการปรับโครงสรางกิจการของลูกหนี้
แลว ให บสท. ดําเนินการปรับโครงสรางกิจการของลูกหนี้โดยทันที 
 มาตรา  61  ในการปรับโครงสรางกิจการ  ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเปนผูจัดทําแผน  และใหผูจัดทําแผนเสนอแผนตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  โดยตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในเวลาที่   คณะกรรมการบริหารกําหนด 
 กอนลงมือทําแผน ใหผูจัดทําแผนจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูจัดทําแผน 
ลูกหนี้และเจาหนี้อ่ืน โดยแจงเปนหนังสือใหลูกหนี้และเจาหนี้แตละรายตามหลักฐานเทาที่มีอยู
ทราบ  และลงโฆษณาในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยาง
นอยหนึ่งฉบับ  เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน  โดยระบุวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะจัดใหมี
การประชุม  พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่เจาหนี้จะตองนํามาแสดง 
 มาตรา  62  แผนตองมีรายละเอียดของรายการ  วิธีการ และเปาหมาย ระยะเวลาในการ
บริหารแผนและ         รายละเอียดอ่ืน ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด  และตองกําหนด
ความรับผิดของผูบริหารแผนตามมาตรา  66  วรรคสามดวย 
 ระยะเวลาในการบริหารแผนตองไมเกินหาปนับแตวันที่ผูบริหารแผนรับมอบกิจการ
จากผูบริหารของลูกหนี้  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงการปรับโครงสรางกิจการใหแลวเสร็จ
สมบูรณ  คณะกรรมการบริหารจะอนุมัติใหขยายระยะเวลาการบริหารแผนตออีกไดไมเกินสามป 
 ถาลูกหนี้เห็นวาแผนที่เสนอตอคณะกรรมการบริหารมิไดเปนไปเพื่อวัตถุประสงคตาม
มาตรา 59 วรรคสอง  ลูกหนี้มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อส่ังใหผูทําแผนแกไข
ปรับปรุงแผนใหมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวได  และในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติแผนโดยมิไดดําเนินการแกไขหรือในกรณีที่ลูกหนี้พบกรณีดังกลาวเมื่อคณะกรรมการบริหาร
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อนุมัติแผนแลว  ให ลูกหนี้ อุทธรณตอคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการ  แลวแตกรณี  วินิจฉัยส่ังการโดยเร็ว 
 มาตรา  63  เมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติแผน  หรือคณะกรรมการวินิจฉัยใหความ
เห็นชอบแผนที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติตามมาตรา 62  แลว ใหบสท. ยื่นคํารองตอศาล
ลมละลายเพื่อพิจารณาแผนดังกลาว 
 เมื่อศาลไดรับคํารองแลว  ใหดําเนินการไตสวนฝายเดียวเปนการดวนเพื่อพิจารณาแผน  
และถาเห็นสมควรใหมีการดําเนินการตามแผน ใหศาลมีคําสั่งอนุมัติแผน  และใหบสท.  ลงโฆษณา
คําส่ังนั้นในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ  
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน  หากไมเห็นชอบดวย  ใหมีคําสั่งยกคํารองและแจงให  บสท.  
ทราบ  คําส่ังศาลใหเปนที่สุด 
 การรองขอตอศาลตามมาตรานี้  ให  บสท.  ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง 
 มาตรา  64  ในการบริหารแผน  ให  บสท.  มีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1)  ควบหรือรวมกิจการของลูกหนี้  เพื่อประโยชนในการประกอบกิจการของลูกหนี้ 
 (2)  ยุบเลิกกิจการบางสวนของลูกหนี้ 
 (3)  ดําเนินการเพื่อใหเจาหนี้อ่ืนของลูกหนี้ซ่ึงเขารวมในการปรับโครงสรางกิจการของ
ลูกหนี้ไดรับชําระหนี้ 
 (4)  ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
 มาตรา  65  ถาผูจัดทําแผนเสนอใหมีการควบหรือรวมกิจการของลูกหนี้ เพื่อประโยชน
รวมกันในการดําเนินกิจการหรือธุรกิจ  ใหคณะกรรมการบริหารเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อ
อนุมัติใหมีการดําเนินการควบหรือรวมกิจการได  ทั้งนี้  มิใหนําบทบัญญัติในลักษณะ 22  หุนสวน
และบริษัทหมวด  4  สวนที่  9  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และบทบัญญัติในหมวด  12  
การควบบริษัท  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  มาใชบังคับแกกรณีดังกลาว 
 ถาการดําเนินการตามวรรคหนึ่งมีปผลกระทบอยางสําคัญตอการแขงขันโดยเสรี  
ประโยชนของผูบริโภค หรือการพัฒนาภาคการผลิตที่เกี่ยวของ  ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีกอน และให บสท.  ดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา  66  เมื่อศาลมีคําสั่งอนุมัติแผนแลว ให บสท. แตงตั้งผูบริหารแผนและผูกํากับ
ดูแลการบริหารแผน และลงโฆษณาในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวันที่
แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน 
 ในกรณีที่ลูกหนี้ใหความรวมมือในการดําเนินการของ บสท. และไมปรากฏพฤติการณ
อันแสดงใหเห็นวา   ผูบริหารของลูกหนี้กระทําการใดอันไมสุจริต ใหบสท.  ดําเนินการใหผูจัดทํา
แผนปรึกษาหารือกับผูบริหารของลูกหนี้อยางใกลชิด  และพิจารณาแตงตั้งใหผูบริหารของลูกหนี้
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เปนผูบริหารแผนที่จัดทําขึ้น  ทั้งนี้  ภายในความกํากับดูแลของบุคคลซึ่ง  บสท.  แตงตั้งตามเงื่อนไข
ที่  บสท.  กําหนด 
 ในกรณีที่ผูจัดทําแผนไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหารแผน  ถาการบริหารกิจการตามแผน
ที่ไดกําหนดขึ้นไมเปนผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผน ผูบริหารแผนตองรับผิดชอบ
ตามที่กําหนดไวในแผน 
 ในกรณีที่ผูจัดทําแผนเปนนิติบุคคล  ถาประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา
หรือพนักงานของ   นิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลอื่นที่นิติบุคคลผูจัดทําแผนหรือบุคคลดังกลาว 
ถือหุนอยูแตละรายหรือหลายรายรวมกันตั้งแตรอยละยี่สิบหาขึ้นไป  ไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหาร
แผน  ใหถือวาเปนกรณีที่ผูจัดทําแผนไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหารแผนตามวรรคสาม 
 มาตรา  67  เมื่อคณะกรรมการบริหารแตงตั้งผูบริหารแผนแลว ใหผูบริหารของลูกหนี้
สงมอบทรัพยสิน        ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สิน และกิจการของ
ลูกหนี้แกผูบริหารแผนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูบริหารแผน  เพื่อการนี้ใหผูบริหาร
แผนมีอํานาจเรียกใหผูครอบครองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี  และเอกสารขางตนแกตน
ไดดวย 
 มาตรา  68  เมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา  67  แลว  ใหผูบริหารของลูกหนี้เปนอัน
หมดอํานาจในการกระทํากิจการใดๆ ในนามของลูกหนี้  โดยใหผูบริหารแผนมีอํานาจในการ
บริหารจัดการทั้งปวงที่เปนของผูบริหารของลูกหนี้เสมือนหนึ่งเปนผูบริหารของลูกหนี้ 
 ใหผูบริหารของลูกหนี้ยังคงอยูในตําแหนงตลอดระยะเวลาของการบริหารแผน แตไมมี
อํานาจกระทําการใดๆ  ในนามหรือเปนการผูกพันลูกหนี้  และไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนใดๆ 
 ผูบริหารของลูกหนี้มีสิทธิตั้งผูแทนเพื่อทําหนาที่ติดตามการทํางานของผูบริหารแผน  
แตจะกระทําการใดเปนการขัดขวางการทําหนาที่ของผูบริหารแผนไมได  และตองใหความ
ชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกตามที่ผูบริหารแผนรองขอ  ในกรณีที่ผูแทนดังกลาวขัดขวาง  ไม
ชวยเหลือหรือไมอํานวยความสะดวก  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ผูบริหารแผนโดยความเห็นชอบ
ของบสท.  จะสั่งหามไมใหผูแทนดังกลาวเขามาในที่ทําการหรือสถานที่อันอยูในความครอบครอง
ของลูกหนี้  และขอใหมีการตั้งบุคคลอื่นเปนตัวแทนก็ได  ในระหวางที่ยังไมมีตัวแทนดังกลาว 
ไมเปนการตัดอํานาจของผูบริหารแผนที่จะบริหารแผนตอไป 
 มาตรา  69  ในระหวางระยะเวลาของการบริหารแผน  นอกจากอํานาจในการบริหาร
จัดการตามมาตรา  68  วรรคหนึ่งแลว  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางกิจการ
ของลูกหนี้ตามที่กําหนดไวในแผน ใหผูบริหารแผนโดยอนุมัติของ  บสท.  มีอํานาจ 
 (1)  ลดทุน  เพิ่มทุน  หรือจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 (2)  ปรับปรุงแกไขการบริหารงาน 
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 (3)  แตงตั้งหรือถอดถอนพนักงานของลูกหนี้ทุกระดับ 
 (4)  ดําเนินการควบกิจการทั้งหมดหรือบางสวนของลูกหนี้ 
 (5)  โอนสิทธิตามสัญญา  โอนหลักประกัน  หรือโอนทรัพยสินใหบุคคลอื่น 
 (6)  ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน  เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก  บสท.  แลว 
 การกระทําใดตามวรรคหนึ่ง  หากมีกฎหมายกําหนดใหตองมีมติหรือมติพิเศษของ 
ที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารเปนมติหรือมติพิเศษของที่ประชุม 
ผูถือหุน  และในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการดําเนินการนั้นตองไดรับความยินยอมจากเจาหนี้  
หรือแจงใหเจาหนี้หรือบุคคลอื่นใดทราบกอน  มิใหนํากฎหมายเชนวานั้นมาใชบังคับ  แตผูบริหาร
แผนตองลงโฆษณาการดําเนินการนั้นในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวันที่
แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ  เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน 
 มาตรา  70  ในกรณีที่ผูกํากับดูแลการบริหารแผนหรือผูแทนของผูบริหารของลูกหนี้ซ่ึง
ไดรับแตงตั้งตามมาตรา  68  เห็นวา  ผูบริหารแผนมิไดดําเนินการใหเปนไปตามแผน หรือกระทํา
การใดอันจะเปนการเสียหายตอลูกหนี้หรือเปนการผิดวัตถุประสงคในการปรับโครงสรางกิจการ 
ใหมีสิทธิทักทวงเปนหนังสือตอผูบริหารแผน โดยระบุพฤติกรรมแหงการกระทําอันเปนมูลเหตุ
แหงการทักทวงนั้น 
 ใหผูบริหารแผนพิจารณาคําทักทวงโดยปรึกาหารือรวมกันกับผูกํากับดูแลการบริหาร
แผนและ  ผูแทนของผูบริหารของลูกหนี้ ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันได ใหเสนอเรื่องใหบสท.  
วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ  บสท.  ใหเปนที่สุด  ในกรณีที่  บสท.  เห็นวาคําทักทวงของผูกํากับดูแลการ
บริหารแผนหรือผูแทนผูบริหารของลูกหนี้มีเหตุผลอันสมควร  และการใหผูบริหารแผนปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจะเปนการเสียหายตอการปรับโครงสรางกิจการของลูกหนี้  ใหบสท.  ดําเนินการใหมี
การถอดถอนผูบริหารแผนและแตงตั้งผูบริหารแผนใหม 
 ผูบริหารแผนที่ถูกถอดถอนตามวรรคสอง  ไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ 
ไมวาจะมีระบุไวในสัญญาตั้งผูบริหารแผนหรือไมก็ตาม  แตไมเปนการตัดสิทธิ  บสท. ที่จะเรียก
คาเสียหายจากผูบริหารแผน  คาเสียหายที่เรียกได  เมื่อหักคาใชจายของบสท.  ตามที่บสท.  กําหนด
แลว  ใหจายชดเชยใหแกลูกหนี้ 
 มาตรา  71  นับแตมีคําส่ังศาลตามมาตรา   63  อนุมัติแผนจนถึงวันครบกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการตามแผน  หรือวันที่ดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน หรือวันที่ยุติการปรับ
โครงสรางกิจการ 
 (1) ใหศาลระงับการพิจารณาคดีที่มีผูฟองลูกหนี้สําหรับสิทธิเรียกรองใดตอศาลไวกอน  
จนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลาการบริหารแผน  ทั้งนี้  โดยไมเปนการตัดสิทธิเจาหนี้ที่จะยื่นขอรับชําระ
หนี้จากผูบริหารแผน 
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 (2)  หามมิใหมีการเลิกหรือส่ังใหเลิกนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ 
 (3) หามมิใหหนวยงานของรัฐสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้  หรือ
ส่ังใหลูกหนี้หยุดประกอบกิจการ  เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก  บสท. 
 (4)  มิใหถือวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวอันจะเปนมูลเหตุในการขอฟนฟูกิจการ  หรือ
ฟองคดีลมละลายตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
 (5) ใหระงับการบังคับคดีแกทรัพย สินของลูกหนี้  ไมว าทรัพย สินนั้นจะเปน
หลักประกันแหงหนี้หรือไม  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหมีการบังคับคดีไวกอนแลว ใหศาลงดการ
บังคับคดีนั้นไว  เวนแตการบังคับคดีไดสําเร็จบริบูรณแลว 
 (6)  หามมิใหเจาของทรัยพสินที่ใชในการดําเนินกิจการของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ  
สัญญาซื้อขาย  หรือสัญญาอื่นที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์  หรือสัญญาเชาที่ยัง
ไมส้ินกําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว  ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยดังกลาวที่อยูในความครอบครอง
ของลูกหนี้หรือของบุคคลอื่นที่อาศัยสิทธิของลูกหนี้  รวมตลอดจนฟองรองบังคับคดีเกี่ยวกับ
ทรัพยสินและหนี้ซ่ึงเกิดขึ้นจากสัญญาดังกลาว  ถามีการฟองคดีดังกลาวไวกอนแลวใหศาลงดการ
พิจารณาคดีนั้นไวกอน  เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาทรัพยสินดังกลาวไมเปนสาระสําคัญ
ในการดําเนินกิจการของลูกหนี้และผูมีสวนไดเสียรองขอ  คณะกรรมการจะอนุญาตใหดําเนินการ
กับทรัพยสินดังกลาวตามที่เห็นสมควรก็ได 
 (7) หามมิใหลูกหนี้จําหนาย  จาย  โอน  ใหเชา  ชําระหนี้  กอหนี้หรือกระทําการใดๆ 
ที่กอใหเกิดภาระในทรัพยสิน  นอกจากเปนการกระทําที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินกิจการตามปกติ
ของลูกหนี้ดังกลาวสามารถดําเนินตอไปได 
 (8) บรรดาคําสั่งที่ใชบังคับวิธีการชั่วคราวของศาล  ไมวาจะเปนการยึด อายัด หาม
จําหนาย จาย โอนทรัพยสินของลูกหนี้ ที่มีอยูกอนวันที่มีการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาใหแก 
บสท. ใหศาลระงับผลบังคับไวหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางหนึ่งอยางใดตามที่  บสท. รองขอ 
 (9)  หามมิใหผูประกอบการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท  งดใหบริการ
แกลูกหนี้ 
 การดําเนินการใดอันเปนการฝาฝนวรรคหนึ่ง  ใหเปนโมฆะ 
 ขอหามตามวรรคหนึ่ง  ไมใชบังคับกับการดําเนินการของ  บสท.  และผูบริหารแผน 
 มาตรา  72  เมื่อผูบริหารแผนหรือผูกํากับดูแลการบริหารแผนเห็นวา  เงื่อนไขใดๆ 
ที่กําหนดไวในการบริหารแผนมิไดเกิดขึ้นตามที่กําหนดไว  หรือการบริหารแผนตอไปจะทําใหเกิด
หนี้สินแกลูกหนี้มากขึ้น  หรือมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหการปรับโครงสรางกิจการ 
ไมเกิดประโยชนตอเจาหนี้หรือลูกหนี้  ใหรายงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหาร
โดยเร็ว 
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 เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาแลวเห็นดวยกับความเห็นของผูบริหารแผนหรือ 
ผูกํากับดูแลการบริหารแผน  ใหขออนุมัติตอคณะกรรมการเพื่อยุติการปรับโครงสรางกิจการ  และ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่ ลูกหนี้ เห็นชอบดวย   ใหดําเนินการเลิกกิจการของลูกหนี้และขาย
ทรัพยสินทั้งปวงเพื่อนําเงินมาชําระหนี้แก  บสท.  ในกรณีนี้ เมื่อบสท. ไดรับชําระหนี้เทาใด ใหหนี้
ที่เหลือเปนอันพนกันไป  และใหบุคคลซึ่งค้ําประกันหนี้ดังกลาวไวเปนอันหลุดพนจากการค้ํา
ประกัน 
 (2) ในกรณีที่ลูกหนี้ไมเห็นชอบดวยตาม  (1)  ใหบสท.  ยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหศาลสั่ง
ใหลูกหนี้และผูค้ําประกันลมละลาย  และใหศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้และผูค้ําประกันเด็ดขาด
ทันทีโดยไมตองดําเนินการไตสวน 
 มาตรา  73  เมื่อส้ินสุดระยะเวลาตามแผน  หรือการปรับโครงสรางกิจการแลวเสร็จ  
สุดแตระยะเวลาใดจะถึงกอน  ใหลูกหนี้และผูค้ําประกันในหนี้รายนั้นเปนอันหลุดพนจากหนี้ 
ทั้งปวง  เวนแตบรรดาหนี้ที่  บสท.  เห็นวาควรผอนระยะเวลาใหลูกหนี้ชําระตอไปภายหลังจาก
ระยะเวลาดังกลาวในกรณีเชนนั้น  คงใหผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจากการค้ําประกันที่ทําไวเดิม 
 

สวนที่  3 
การจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน 

   
 
 มาตรา  74  ในกรณีที่  บสท.  ประสงคจะบังคับจํานองหรือบังคับจํานํากับทรัพยสินที่
เปนหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ  ใหบสท.  มีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนี้และ 
ผูจํานองหรือผูจํานําชําระหนี้ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว  โดยจะตอง
ระบุดวยวา  หากบุคคลดังกลาวไมปฏิบัติการชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  บสท.  จะบังคับ
ชําระหนี้ในสินทรัพยดอยคุณภาพตามบทบัญญัติแหงพระราชกําหนดนี้ 
 มาตรา  75  ถาลูกหนี้ ผูจํานอง หรือผูจํานํา ไมชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 
74  ให บสท. มีอํานาจดําเนินการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันนั้นได 
 มาตรา  76  ในการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน ใหบสท.  ดําเนินการโดย
วิธีการขายทอดตลาด  แตถาบสท.  เห็นวาการจําหนายโดยวิธีอ่ืนจะเปนประโยชนกับบสท. และ
ลูกหนี้มากกวา  ก็ใหจําหนายโดยวิธีอ่ืนได  หรือจะรับโอนทรัพยสินนั้นไวในราคาไมนอยกวาราคา
ที่จะพึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทนการจําหนายก็ได 
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 มาตรา  77  การจําหนายทรัพยสินตามมาตรา 76 ใหบสท.  ประกาศลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวันกอนวันจําหนาย  โดยลงโฆษณาในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพราย
วันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ  เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน 
 การประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการบอกกลาวการโอนทรัพยสินแกลูกหนี้ 
ผูจํานอง  ผูจํานํา  ผูค้ําประกัน  และบุคคลซึ่งมีสวนไดเสียในทรัพยสินนั้น 
 มาตรา  78  บุคคลใดมีขอตอสูเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะจําหนาย ใหยื่นคําคัดคานและ
ช้ีแจงเหตุผลในการคัดคาน  พรอมดวยหลักฐานที่เกี่ยวของตอ  บสท.  กอนวันจําหนายทรัพยสิน 
ไมนอยกวาสามวันทําการ 
 ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาคําคัดคานตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว  และถาเห็นวา 
คําคัดคานมีเหตุผลสมควร  ใหคณะกรรมการบริหารสั่งยุติการจําหนายทรัพยสินไวกอนจนกวาจะมี
การพิสูจนสิทธิในทรัพยสินที่จะจําหนายใหเสร็จส้ิน  แตถาเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร ใหส่ังยกคํา
คัดคานพรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบและดําเนินการจําหนายทรัพยสินนั้นตอไป 
 เมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาบุคคลตามมาตรา 77 วรรคสอง  
ซ่ึงมิไดยื่นคําคัดคาน  ไดใหความยินยอมการจําหนายทรัพยสินนั้นแลว 
 มาตรา  79  ผูเสียหายจากการจําหนายทรัพยสินซึ่งคณะกรรมการบริหารไดยกคํา
คัดคานตามมาตรา  78  อาจเรียกรองใหบสท.ชดใชคาเสียหายจากเงินที่ไดรับจากการจําหนาย
ทรัพยสินได หากพิสูจนไดวาตนมีสิทธิเหนือทรัพยสินนั้นดีกวาลูกหนี้  ผูจํานอง หรือผูจํานํา และ
ไมมีหนาที่ตองรับผิดในหนี้ของลูกหนี้ 
 การเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ใหผูเสียหายยื่นคําขอตอศาลภายใน
กําหนดสามเดือนนับแตวันที่ไดมีการจําหนายทรัพยสินนั้น 
 มาตรา  80  เงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสิน ใหบสท.  หักคาใชจายในการจําหนาย
ทรัพยสินไดกอนที่จะชําระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยูกับ  บสท. 
 ถามีเงินคงเหลือสุทธิเทาใด  ใหสงคืนใหแกลูกหนี้ ผูจํานอง หรือผูจํานํา แลวแตกรณี  
แตถายังมีหนี้ที่ทรัพยสินนั้นเปนหลักประกันคงคางอยูเทาใด ใหนําความในมาตรา 58 วรรคสาม มา
ใชบังคับกับหนี้ที่ยังคงคางอยูนั้นดวย โดยอนุโลม 
 มาตรา  81  ในกรณีที่มีการจําหนายทรัพยสินหรือบสท.  รับโอนทรัพยสินตามวิธีการที่
กําหนดไวในมาตรา  76  แลว 
 (1)  สิทธิของผูซ้ือทรัพยสินโดยสุจริตหรือบสท.  ไมเสียไป  ถึงแมภายหลังจะพิสูจนได
วาทรัพยสินนั้นมิใชของลูกหนี้ 
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 (2) หามมิใหบุคคลใดขอหักกลบลบหนี้ที่มีอยูกับลูกหนี้จากจํานวนเงินที่ไดจากการ
จําหนายทรัพยสินนั้น 
 มาตรา  82  การเพิกถอนการจําหนายทรัพยสินตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา  76  จะ
กระทํามิได 
 

หมวด  5 
การกํากับ  การดําเนินงานและการควบคุม 

   
 
 มาตรา  83  รัฐมนตรีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ บสท. เพื่อการนี้  มี
อํานาจสั่งให บสท. ช้ีแจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของ บสท. 
ที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะ       รัฐมนตรี 
 เพื่อประโยชนแกการกํากับการดําเนินงานของ  บสท.  รัฐมนตรีอาจมอบหมายให
ธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบกิจการ  สินทรัพยและหนี้สินของ  บสท. ได  ในการนี้ธนาคาร
แหงประเทศไทยจะแตงตั้งพนักงานของธนาคารแหงประเทศไทยหรือบุคคลอื่นใหดําเนินการก็ได 
 ใหพนักงานธนาคารแหงประเทศไทยหรือบุคคลซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้ง
ตามวรรคสอง  นอกจากจะมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชยและกฎหมายวาดวยธุรกิจ
เงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  แลว  ใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 
 (1) เขาไปในสถานที่ทําการของ  บสท.  หรือในสถานที่ซ่ึงรวบรวมหรือประมวลขอมูล
ของ  บสท.  ดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือดวยเครื่องมืออ่ืนใด  ในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อ
ตรวจสอบกิจการสินทรัพย  และหนี้สินของ  บสท.  รวมทั้งเอกสารหลักฐานหรือขอมูลเกี่ยวกับ  
บสท. 
 (2) เขาไปตรวจสอบฐานะการดําเนินงานในสถานที่ทําการของลูกหนี้ในสินทรัพยดอย
คุณภาพ  รวมทั้งส่ังใหลูกหนี้หรือบุคคลผูเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  
เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของได 
 มาตรา  84  หามมิให  บสท.  เขาทําสัญญาหรือกระทําการใดอันมีผลให  บสท.  ไมอาจ
เปดเผยขอมูลใดๆ  ตอสาธารณะ  เวนแตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความลับทางการคาของลูกหนี้ 
 ขอความในสัญญาหรือการกระทําใดที่มีผลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนโมฆะ 
 สัญญาใดๆ ที่มีขอหามระหวางคูสัญญาไมใหมีการเปดเผยขอความในสัญญาหรือขอมูล
อ่ืนใด  เวนแตขอมูลอันมีลักษณะเปนความลับทางการคา  ไมมีผลบังคับกับบสท. หรือการเปดเผย
ตอบสท. 
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 มาตรา  85  ในกรณีที่กองทุนฟนฟูไดรับความเสียหาย  เนื่องจากการที่ตองลงทุนในการ
จัดตั้งหรือดําเนินกิจการของ  บสท.  การค้ําประกันหรือรับรองหรือรับอาวัลตราสารที่บสท.  ออก  
หรือเนื่องจากการจายดอกเบี้ยแทน  บสท.  ใหกระทรวงการคลังชดเชยใหกองทุนฟนฟูเทาจํานวนที่
เสียหายภายในเวลาที่กระทรวงการคลังเห็นวากองทุนฟนฟู  มีความจําเปน เวนแตฐานะโดยรวม
ของกองทุนฟนฟูอยูในเกณฑดีแลว แตในกรณีที่กองทุนฟนฟูไดกําไรจากการดังกลาว ใหนําสงคลัง
เปนรายไดแผนดินตามจํานวนที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 มาตรา  86  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้  บสท.  อาจขอทราบชื่อและจํานวน
หนี้ของลูกหนี้แตละราย  หรือกิจการของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่เกี่ยวของกับ
ลูกหนี้  หรือรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพ  จากธนาคารแหงประเทศไทยได  ในการนี้  
มิใหนํามาตรา  46 สัตต แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย  พ.ศ. 2505  และมาตรา  77  แหง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  พ.ศ. 2522  
แลวแตกรณี  มาใชบังคับแกการเปดเผยรายละเอียดของธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว
ใหแก  บสท. 
 

หมวด  6 
การสอบและตรวจบัญชี 

   
 
 มาตรา  87  ให บสท. วางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง และจัดใหมีระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 มาตรา  88  ให  บสท.  จัดทํางบดุลและบัญชีกําไรและขาดทุนทุกงวดหกเดือน 
 มาตรา  89  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลอื่น
เปนผูสอบบัญชีของ บสท.  ทําการตรวจสอบบัญชีรวมทั้งการเงินทุกประเภท  และเสนอรายงานผล
การตรวจสอบบัญชีตอรัฐมนตรีทุกหกเดือน 
 มาตรา  90  ให  บสท.  รายงานกิจการ งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน ซ่ึงผูสอบบัญชีตาม
มาตรา  89  รับรองแลวตอรัฐมนตรีภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นงวดการบัญชี  เพื่อรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบ 
 รายงานกิจการตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองสรุปผลการดําเนินงานและอุปสรรค  รวม
ตลอดทั้งผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับในปถัดไป 
 ให  บสท.  เปดเผยและเผยแพรรายงานกิจการ  งบดุล  และบัญชีกําไรและขาดทุนตาม
วรรคหนึ่งใหประชาชนทราบ 
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หมวด  7 
การยุบเลิก 

   
 
 มาตรา  91  ภายใตบังคับมาตรา  95  เมื่อบสท.  ไดดําเนินการบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพตามอํานาจหนาที่เสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการรายงานรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรฐัมนตรี
มีมติยุบเลิก  บสท.  ตอไป 
 มาตรา  92  เมื่อครบระยะเวลาสองปนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับใหรัฐมนตรี
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินการของ  บสท.  และนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวา  จะสมควรยุบเลิกหรือปรับปรุงการดําเนินกิจการของ  บสท.  หรือไม
เพียงใด 
 มาตรา  93  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบเลิก  บสท.  ตามมาตรา 91 หรือตามมาตรา 92  
ใหกําหนดการแตงตั้งคณะกรรมการชําระบัญชี  วิธีการชําระบัญชี  ระยะเวลาการชําระบัญชี  
เงื่อนไขในการโอนทรัพยสินและหนี้สินของ  บสท.  และเงื่อนไขอื่นใดที่จําเปน โดยการตราเปน
พระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา  94  ใหการชําระบัญชีดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในหนึ่งป  นับแตวันที่พระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา  93  ใชบังคับ  แตทั้งนี้จะตองเสร็จสิ้นภายในเวลาไมเกินสิบสอง
ปนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ  และเมื่อไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว  ใหรัฐมนตรี
รายงานตอคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  ในกรณีเชนนี้  ใหถือวาวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชีและวันยุบเลิก  บสท. 
 บรรดาทรัพยสินของ  บสท.  ที่ยังคงเหลืออยู  ใหจัดโอนแกกระทรวงการคลังภายใน
เวลาหกสิบวันนับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี 
 ใหคณะกรรมการผูชําระบัญชีมอบสมุด  บัญชี  และเอกสารทั้งหมดของ  บสท.  ใหแก
กระทรวงการคลังภายในเวลาสิบสี่วันนับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี 
 สมุด  บัญชี  และเอกสารตามวรรคสาม  ผูมีสวนไดเสียอาจขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 
 มาตรา  95  เมื่อครบเจ็ดปนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ให บสท. เตรียมการ
เพื่อเลิกดําเนินกิจการ  โดยใหยุบเลิก  บสท.  เมื่อส้ินปที่สิบ  และชําระบัญชีใหแลวเสร็จภายในเวลา
ไมชากวาปที่สิบสองนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และใหพระราชกําหนดนี้เปนอันยกเลิก
เมื่อครบสิบสองปนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ แตทั้งนี้  ไมเปนการลบลางความผิดตาม
พระราชกําหนดนี้ที่ไดกระทํากอนวันที่พระราชกําหนดนี้ถูกยกเลิก 
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 ใหนําบทบัญญัติมาตรา  93  และมาตรา  94  มาใชบังคับแกการชําระบัญชีตามวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม 
 

หมวด  8 
บทกําหนดโทษ 

   
 
 มาตรา  96 ผูบริหารกองสินทรัพย  พนักงานหรือลูกจาง หรือบุคคลใดซึ่งบสท .  
มอบหมายใหดําเนินการใดตามพระราชกําหนดนี้ผูใด  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากลูกหนี้หรือบุคคลอื่นใด  เพื่อใหลูกหนี้รายใดชําระหนี้นอยลงกวาที่ควรจะเปน  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  เวนแตในกรณีที่ผูกระทําผิดเปน
นิติบุคคลใหระวางโทษปรับเทาจํานวนมูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพของลูกหนี้รายนั้น 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
 
 
    
หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผาน
มา ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
ไมสามารถชําระสินเชื่อที่ตนมีกับสถาบันการเงินได  และสินเชื่อเหลานี้ไดกลายเปนสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายไดแกสถาบันการเงินเปนจํานวนมาก หากปลอยเวลาใหเนิ่นชาตอไป ฐานะของ
สถาบันการเงินที่เกี่ยวของจะเกิดปญหาอยางรุนแรงและกระทบตอการฟนฟูเศรษฐกิจตอไปได  เปน
การสมควรที่จะเรงแกปญหาเพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการจัดตั้ง
บรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติขึ้น  เพื่อใหเปนหนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่แกไขปญหาการ
คางชําระหนี้ของลูกหนี้ ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนใหเปนไปอยางรวดเร็ว  ดวยการ 
รับโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
เพื่อนํามาบริหารจัดการตามวิธีการที่กําหนดไว  ทั้งนี้ จะตองพยายามใหลูกหนี้ซ่ึงรับโอนมาอยูใน
ฐานะที่สามารถชําระหนี้ที่คางชําระได  และใหลูกหนี้นั้นสามารถดําเนินกิจการของตนตอไปได
อยางมีประสิทธิภาพ  และทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือเหลือนอยที่สุด 
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ในขณะเดียวกันไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได
อันจะเปนการสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม ซ่ึงหากการจัดตั้ง
บรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติลาชา ความเสียหายทางเศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้นจนกระทบ 
ตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง  จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได  ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตองตรา
พระราชกําหนดนี้ DPU
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