
 

เร่ืองเสร็จที่ ๕๔๑/๒๕๕๐ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง อํานาจของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยในการใหความรวมมือกับ 

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อชําระหนี้แทนเกษตรกร♣ 
____________ 

 
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ไดมีหนังสือที่ บสท.ฝนก. ๔๖/๒๕๕๐ ลง

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา  บสท. เปน
หนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ และมี
วัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหาร
สินทรัพยทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยการปรับโครงสรางหนี้ ปรับโครงสรางกิจการ การบังคับ
และจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน หรือการใชมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการฟนฟู
เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคใหลูกหนี้อยูในสถานะที่สามารถชําระหนี้ที่คงคางได และสามารถ
ดําเนินกิจการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือ
เหลือนอยที่สุด อันจะเปนการสรางเสถียรภาพใหระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม  
ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติแหงพระราชกําหนดดังกลาว ประกอบหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ตามที่คณะกรรมการ บสท. ประกาศกําหนดดังที่พระราชกําหนดไดบัญญัติใหอํานาจและหนาที่ไว 

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  (กฟก .) ซึ่ งจัดตั้ ง ข้ึนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดขอความรวมมือมายัง บสท. 
เพ่ือขอชําระหนี้แทนเกษตรกรที่เปนสมาชิกของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเปนลูกหนี้
อันเปนสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ในรายที่มีภาระหนี้เงินตนคงคางไมเกินหนึ่งลานบาท 
โดยขอลดเงินตนเหลือรอยละ ๕๐ และปรับลดดอกเบี้ยที่คางชําระทั้งหมด รวมทั้งใหถือวาหนี้
ทั้งหมดของลูกหนี้เกษตรกรรายนั้น ๆ ระงับสิ้นไป  

เนื่องจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยฯ ไดกําหนดให บสท. มีอํานาจปรับโครงสรางหนี้ 
ปรับโครงสรางกิจการ จําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ (บังคับจํานอง/จํานํา) และจําหนายหนี้สูญ 
โดยกระบวนการใหเปนไปตามที่พระราชกําหนดและหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการ บสท. ไดประกาศกําหนด ซึ่งกรณีที่ กฟก. จะเขาชําระหนี้แทนลูกหนี้เกษตรกรนี้ 
นาจะเขาลักษณะเปนการปรับโครงสรางหนี้ เนื่องจากการแกไขปญหาหนี้ของเกษตรกรมี
วัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง  โดยหากเขา

                                                           
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๑๘๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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ลักษณะดังกลาว บสท. ก็มีอํานาจหนาที่ตามพระราชกําหนดและประกาศคณะกรรมการ บสท. 
เร่ือง  หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ในสวนที่
เก่ียวของกับการปรับโครงสรางหนี้ ดังนี้ 

๑) พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยฯ 
- หมวด ๔ การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ มาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๕๖ ซึ่ง

เปนบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพโดยรวม (สวนที่ ๑ การปรับ
โครงสรางหนี้ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติเฉพาะเก่ียวกับการปรับโครงสราง
หนี้) 

๒) ประกาศคณะกรรมการ บสท. เร่ือง  หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และ
กระบวนการในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ  

- หมวดที่ ๑ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ (สวนที่ ๑ หลักการทั่วไป (ขอ ๒ ถึง
ขอ ๖) สวนที่ ๒ หลักการในการปรับโครงสรางหนี้และปรับโครงสรางกิจการ (ขอ ๗) และสวนที่ 
๔ แนวปฏิบัติสําหรับลูกหนี้ (ขอ ๑๑)) 

- หมวดที่ ๒ การปรับโครงสรางหนี้ (สวนที่ ๑ หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข (ขอ ๑๓ ถึงขอ ๒๙) สวนที่ ๒ แนวทางการพิจารณาแผนการปรับโครงสรางหนี้ (ขอ 
๓๐) และสวนที่ ๓ กระบวนการปรับโครงสรางหนี้ (ขอ ๓๑) ซึ่งเปนขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับการ
ปรับโครงสรางหนี้) 

ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยฯ และประกาศคณะกรรมการ 
บสท.ฯ ในสวนที่เก่ียวกับการปรับโครงสรางหนี้  บสท. จะตองพิจารณาถึงศักยภาพและสถานะ
ทางการเงินของลูกหนี้แตละรายเปนหลักในการพิจารณาอนุมัติปรับโครงสรางหนี้ เชน มาตรา ๕๖ 
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยฯ และขอ ๑๑ (๑) กับขอ ๑๔ แหงประกาศ
คณะกรรมการ บสท.ฯ  ซึ่งหากพิจารณาขอเสนอของ กฟก. บสท. จะไมสามารถพิจารณาถึง
ศักยภาพและสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในแตละรายได อันจะไมเปนไปตามหลักปฏิบัติหรือ
ขอกําหนดของพระราชกําหนดและประกาศคณะกรรมการ บสท. ดังกลาว 

บสท. จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้ 
๑. บสท. จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ตามที่ กฟก. ขอความรวมมือโดยมิตอง

ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยฯ ไดหรือไม  
๒. บสท. จะอางอิงวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพโดยการใช

มาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการฟนฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศตามมาตรา ๗ 
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยฯ เพ่ือประกอบการปรับโครงสรางหนี้ตามที่ 
กฟก. ขอความรวมมือ ไดหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาปญหาขอหารือดังกลาวโดยมี

ผูแทนกระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ผูแทนสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร และผูแทนบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริง และมีความเห็นดังนี ้
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ประเด็นที่หน่ึง  เห็นวา การที่ บสท. จะมีอํานาจเพียงใดตามพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น จะตองเปนกรณีที่พระราชกําหนดดังกลาวบัญญัติ
ใหอํานาจไวอยางชัดแจง  ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา ๕๓๑ แลว เห็นวา ไดวางกรอบ
การดําเนินงานใหแก บสท. ในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพไว โดยให บสท. มีอํานาจปรับ
โครงสรางหนี้ ปรับโครงสรางกิจการ จําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ หรือจําหนายหนี้สูญ อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตามที่เห็นสมควร ตามที่หมวด ๔ การบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพบัญญัติไว  สําหรับการพิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการบริหารกองสินทรัพยนั้น 
มาตรา ๕๖๒ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยฯ ไดกําหนดใหพนักงานของ บสท. 
หรือผูบริหารกองสินทรัพยตองจัดทําความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับสถานะการเงินของลูกหนี้แตละ
รายและขอเสนอแนะในการดําเนินการกับสินทรัพยดอยคุณภาพวาสมควรจะดําเนินการปรับ
โครงสรางหนี้ หรือปรับโครงสรางกิจการ หรือควรจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันเพื่อชําระ
หนี้ โดยใหคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินกิจการตอไปของลูกหนี้ ความสุจริต ความรวมมือ
และความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ บริหาร
พิจารณาดวย  ประกอบกับมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง๓ ของหมวด ๑ คณะกรรมการและการบริหาร 
ยังไดกําหนดใหการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ บสท. และคณะกรรมการ
บริหาร รวมตลอดทั้งกรรมการผูจัดการ ตองคํานึงถึงความรวดเร็วในการแกไขปญหาสินทรัพย
ดอยคุณภาพ ตนทุนในการดําเนินการของ บสท. ประกอบกับความสามารถในการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้ที่สุจริต ฯลฯ อีกดวย  ดังนั้น การพิจารณาถึงศักยภาพและสถานะทางการเงินของลูกหนี้แต
ละรายจึงเปนสาระสําคัญของการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท.  เมื่อการดําเนินการ
ตามที่ กฟก. ขอความรวมมือ ทําให บสท. ไมอาจพิจารณาถึงศักยภาพและสถานะการเงินของ

                                                           
๑ มาตรา ๕๓  ในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ให บสท. มีอํานาจปรับโครงสรางหนี้ 

ปรับโครงสรางกิจการ จําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ หรือจําหนายหนี้สูญ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกันตามที่เห็นสมควร ตามบทบัญญัติแหงหมวดนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒ มาตรา ๕๖  เพ่ือประโยชนในการบริหารกองสินทรัพย ใหพนักงานของ บสท. หรือ

ผูบริหารกองสินทรัพยจัดทําความเห็นเบื้องตนเก่ียวกับสถานะการเงินของลูกหนี้แตละราย พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะวาจะสมควรดําเนินการปรับโครงสรางหนี้หรือปรับโครงสรางกิจการ หรือควรจําหนายทรัพยสินเพ่ือ
ชําระหนี้  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินกิจการตอไปของลูกหนี้ ความสุจริต ความรวมมือและ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

๓ มาตรา ๒๙  การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
รวมตลอดทั้งกรรมการผูจัดการ ตองคํานึงถึงความรวดเร็วในการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ ตนทุนใน
การดําเนินการของ บสท. ประกอบกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ท่ีสุจริต และการเสริมสรางใหผูท่ี
เก่ียวของสามารถเริ่มตนประกอบกิจการใหม หรือประกอบกิจการเดิมตอไปเพ่ือประโยชนในการฟนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนสวนรวม 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๔

ลูกหนี้แตละรายได บสท. จึงไมมีอํานาจดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ตามที่ กฟก. ขอความ
รวมมือโดยมิตองปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ ได 

ประเด็นที่สอง  เห็นวา มาตรา ๗๔ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยฯ เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้ง บสท. ซึ่งการที่ บสท. จะมีอํานาจ
ดําเนินการโดยใชมาตรการใดตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยฯ นั้น จะตองเปน
กรณีที่พระราชกําหนดดังกลาวบัญญัติใหอํานาจไวอยางชัดแจง  ดังนั้น เมื่อพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยฯ ไมไดใหอํานาจ บสท. ตามขอหารือไว  ประกอบกับที่ไดวินิจฉัยใน
ประเด็นที่หนึ่งแลววา บสท. ไมมีอํานาจดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ตามที่ กฟก. ขอความรวมมอื
โดยมิตองปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ ได  บสท. จึงไมอาจอางอิงวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพโดยการใชมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการฟนฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของ
ประเทศตามมาตรา ๗ เพ่ือประกอบการปรับโครงสรางหนี้ตามที่ กฟก. ขอความรวมมือได 
 
 
 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สิงหาคม ๒๕๕๐ 

                                                           
๔ มาตรา ๗  ให บสท. มีวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน

การเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย ปรับโครงสรางหนี้ และปรับโครงสรางกิจการ  ท้ังนี้ โดยการรับโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย รวมตลอดทั้งสิทธิอ่ืนใดเหนือทรัพยสินที่เปน
หลักประกันการชําระหนี้สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพนั้น หรือโดยการใชมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการ
ฟนฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ 


