
 
พระราชก าหนด 

การรกัษาเสถียรภาพของระบบการเงนิและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้เรียกว่า  “พระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชก าหนดนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ 
“คณะกรรมการก ากับกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับกองทุนเพ่ือรักษา 

สภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
มาตรา ๔ เพ่ือบรรเทาผลกระทบอนัเนื่องมาจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  

และเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวม  ให้ด าเนินการ  
เพ่ือรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน 
พระราชก าหนดนี้ 

ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันด าเนินการ
ให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

พระราชก าหนดนี้ไม่กระทบหน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแลการรักษาเสถียรภาพของ 
ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนตามที่มีกฎหมายก าหนด  เว้นแต่ที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะในพระราชก าหนดนี้ 

การด าเนินการตามพระราชก าหนดนี้ให้มีระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  
เว้นแต่คณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของธนาคารแห่งประเทศไทยจะเห็นว่ามีความจ าเป็นเพ่ือรักษา
ประโยชน์ของรัฐจะมีมติให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ 

มาตรา ๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้  ให้รัฐมนตรี 
เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด   และให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้น 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

หมวด  ๑ 
กองทุน 

 
 

มาตรา ๗ ให้จัดตั้งกองทุนรวมขึ้นกองทุนหนึ่ง  เรียกว่า  “กองทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่อง
ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ”  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือรักษาเสถียรภาพและสภาพคล่อง 
ของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน  ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ด้วยวิธีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกใหม่ 

มาตรา ๘ ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล  และให้ถือว่าเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งและด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ในระยะเริ่มแรกให้กองทุนมีวงเงินไม่เกินสี่แสนล้านบาท 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  ในระยะเริ่มแรกให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนแต่ผู้เดียว  

ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจซื้อหน่วยลงทุนภายในวงเงินไม่เกินสี่แสนล้านบาท 
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก ากับกองทุนก าหนด 

การด าเนินกิจการกองทุน  การบริหารและการจัดการกองทุน  ให้ด าเนินการตามกฎหมาย  
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เว้นแต่ที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะในพระราชก าหนดนี้ 

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการก ากับกองทุนเพ่ือรักษา
สภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธาน
กรรมการ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ ง 
โดยค าแนะน าของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน   
ด้านตลาดตราสารหนี้ หรือด้านกฎหมาย  จ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ  ให้ผู้ว่าการธนาคาร  
แห่งประเทศไทยแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และการประชุม
ของคณะกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการก ากับกองทุนมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย  แนวทางการด าเนินงาน  และกรอบการลงทุน  รวมทั้งการบริหาร  

ความเสี่ยงของการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗ 
(๒) แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพ่ือด าเนินการจัดการกองทุนโดยต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์  

ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(๓) ก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการลงทุน  รวมทั้งการลงทุนและการด าเนินการ
ของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  และตามโครงการจัดการกองทุน 

(๔) กระท าการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมการก ากับกองทุน 

ให้คณะกรรมการก ากับกองทุนรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐมนตรีเป็นประจ าทุกปี 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



มาตรา ๑๑ กรอบการลงทุนตามมาตรา  ๑๐  (๑)  อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญในเรื่อง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเภท  คุณสมบัติ  กรอบการก าหนดราคาหรืออัตราผลตอบแทน  และอายุของตราสารหนี ้
ที่จะลงทุน  

(๒) วัตถุประสงค์และข้อจ ากัดในการน าเงินไปใช้ 
(๓) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนอื่นของผู้ออก 

ตราสารหนี้ในคราวเดียวกัน  ซึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของยอดตราสารหนี้ที่จะครบก าหนด   
เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากคณะกรรมการก ากับกองทุน 

(๔) หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่น  ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือสร้างขั้นตอน 
เกินความจ าเป็น 

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้เสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ   
และมีการให้หลักประกันแก่ผู้ถือตราสารหนี้  ตราสารหนี้ที่กองทุนซื้อต้องได้รับหลักประกันไม่ด้อยกว่า
หลักประกันที่ผู้ออกตราสารหนี้ให้แก่ผู้ถือตราสารหนี้อื่นในคราวเดียวกัน  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก ากับกองทุนก าหนด 

มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการลงทุน  ประกอบด้วย  รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
คนหนึ่งซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ  ผู้แทนกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุนหรือด้านการเงินการธนาคาร  จ านวนไม่เกินสองคน  
เป็นกรรมการ  ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยคนหนึ่ง  
เป็นเลขานุการ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุม  
ของคณะกรรมการลงทุน  ให้เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่และอ านาจคัดเลือกตราสารหนี้ภาคเอกชน  
ที่ เป็นไปตามมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๔  รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการก ากับกองทุน 

ให้คณะกรรมการลงทุนรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการก ากับกองทุนอย่างน้อย  
ทุกสามเดือน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน า  
แก่คณะกรรมการลงทุนได้  โดยค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการจ้างที่ปรึกษา  ถือเป็นค่าใช้จ่าย  
ของกองทุน 

มาตรา ๑๔ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนจะลงทุนได้  ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นตราสารหนี้ที่ออกใหม่เพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้เดิมที่ครบก าหนด 
(๒) ผู้ออกตราสารหนี้นั้นมีแหล่งเงินทุนอื่นที่มิใช่กองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ 

ยอดตราสารหนี้ที่จะครบก าหนด  เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากคณะกรรมการก ากับกองทุน 
(๓) เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้  แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้

ที่ออกเสนอขายให้แก่กองทุน  ประชาชน  หรือบุคคลใด ๆ  ในคราวเดียวกันที่ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือในระดับต่ ากว่าลงทุนได้  ทั้งนี้  การจัดอันดับดังกล่าวได้กระท าโดยองค์กรที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยก าหนด 

(๔) ผูอ้อกตราสารหนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย  แต่ไม่รวมถึง
รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการเงิน  หรือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของสถาบันการเงิน 

มาตรา ๑๕ ให้กรรมการในคณะกรรมการก ากับกองทุนและคณะกรรมการลงทุนได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน 

มาตรา ๑๖ การแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อด าเนินการจัดการกองทุนตามมาตรา  ๑๐  (๒)  
การแต่งตั้งที่ปรึกษาตามมาตรา  ๑๓  วรรคสาม  และการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ 
ตามพระราชก าหนดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก ากับกองทุนก าหนด  โดยไม่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

มาตรา ๑๗ ในเวลาใด ๆ   เมื่อเห็นเป็นการสมควรเพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือเมื่อหมดความจ าเป็น
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว คณะกรรมการก ากับกองทุน  
จะมีมติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยขายหน่วยลงทุนที่ถืออยู่หรือให้กองทุนขายหน่วยลงทุนให้แก่ 
บุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก ากับกองทุนก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๑๘ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรา  ๔  วรรคสี่  ให้คณะกรรมการก ากับกองทุน
พิจารณาเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดวิธีและขั้นตอนการยุติด าเนินการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ดังกล่าว  โดยจะขายคืนหน่วยลงทุนหรือขายหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นเพ่ือด าเนินการกองทุนนั้นต่อไป  
หรือด้วยวิธีการอื่นก็ได้  และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการไปตามนั้น 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



ในกรณีที่ยังมีการด าเนินการกองทุนนั้นต่อไปภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง   
ให้กองทุนแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ  และให้ถือว่า  
กองทุนได้รับการจัดตั้ ง โดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว   
ส่วนการด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กรณีใดที่ไม่อาจ 
ด าเนินการได้  ให้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 

หมวด  ๒ 
การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง 

 
 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ ตลาดตราสารหนี้ประสบปัญหาสภาพคล่องอย่ างร้ ายแรง 
อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  และมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือการรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีมีอ านาจซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มิใช่ตราสารหนี้ที่ออกใหม่  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าที่
ในการบริหารจัดการการซื้อขายตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งแทนธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้   
การมอบหมายดังกล่าวให้ด าเนินการตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยไม่ต้องปฏิบัติ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

หมวด  ๓ 
การชดเชยความเสียหายใหแ้ก่ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
 

มาตรา ๒๐ ในการด าเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชก าหนดนี้    
ถ้ามีก าไรเกิดขึ้น  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ถ้าเกิด 
ความเสียหายขึ้นแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย  ให้กระทรวงการคลังชดเชยความเสียหายให้แก่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยในวงเงินไม่เกินสี่หมื่นล้านบาท 

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลด าเนินการ  มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการการค านวณก าไร  หรือความเสียหาย  และวงเงินชดเชย  และวินิจฉัยจ านวนผลก าไร  
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว  ประกอบด้วย อธิบดีกรมบัญชีกลาง   
เป็นประธานกรรมการ  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณคนหนึ่งซึ่งผู้อ านวยการส านักงบประมาณ

้หนา   ๑๗
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มอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ  รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทยมอบหมาย ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  และผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ  ให้กรมบัญชีกลางแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  
และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยจ านวนผลก าไรหรือความเสียหายแล้ว  ให้แจ้งให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลัง  แล้วแต่กรณี  เพื่อด าเนินการตามมาตรา  ๒๐  โดยเร็วต่อไป 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

  

้หนา   ๑๘
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  
ระบาดอย่างฉับพลันและรุนแรงทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกต้องประกาศ  
ให้เป็นการระบาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก  โดยเฉพาะตลาดตราสารหนี ้
ที่เป็นทั้งช่องทางการระดมทุนอย่างส าคัญในการประกอบธุรกิจ  การลงทุน  และการออม ของประชาชน  
การระบาดนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดคาดการณ์ได้ชัดเจนว่าจะยุติลงเมื่อใด  เป็นผลให้การด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของทุกภาคส่วนทั่วโลกเกิดภาวะชะงักงันอย่างรุนแรงและฉับพลัน  ผู้ประกอบการซึ่งระดมทุน
ในตลาดตราสารหนี้ต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกะทันหัน  ไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ครบ
ก าหนดและที่ใกล้จะครบก าหนดซึ่งมีมูลค่านับแสนล้านบาทได้  สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มสูงมาก  
ที่จะท าให้เกิดการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  เป็นความเสี่ยงเชิงระบบ 
ที่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศและต่อประชาชนโดยรวม    
จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษา  
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๑๙
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