แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
โดย นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๏		 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๏		 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
		 เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย
การธนาคารพาณิ ช ย์ และกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแต่กรณี จึงทำให้การกำกับ
ดูแลแตกต่างกัน แต่โดยที่การดำเนินกิจการของสถาบันการเงินควรมีรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอันมีผลกระทบ
โดยตรงต่อสถาบันการเงิน และกระทบกระเทือนความเชือ่ มัน่ ของประชาชนและ
ผู้ฝากเงินที่มีต่อระบบสถาบันการเงินโดยรวม ดังนั้น สมควรปรับปรุงมาตรการ
ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และรวมเป็นฉบับเดียวกัน
เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ตลอดจนแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
บทกำหนดโทษสำหรับความผิดทีเ่ กีย่ วข้องให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
จุลนิติ พ.ค.-มิ
พ.ย.-ธ.ค.
.ย. ๕๒
๕๑

๖๑

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามที่สำคัญ
“ธุรกิจสถาบันการเงิน” หมายความว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และให้หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
“ธุรกิจธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงิน
หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลา
อันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนัน้ โดยวิธหี นึง่ วิธใี ด เช่น ให้สนิ เชือ่ ซือ้ ขาย
ตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ
“ธุรกิจเงินทุน” หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงิน
จากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้
ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้
ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือ
ตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด
“ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์” หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงิน
หรื อ รั บ เงิ น จากประชาชนที่ จ ะจ่ า ยคื น เมื่ อ สิ้ น ระยะเวลาอั น กำหนดไว้
และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) การให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์
(๒) การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก
“ธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ธุรกิจประกันชีวติ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวติ
หรือธุรกิจอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
“การให้สินเชื่อ” หมายความว่า การให้กู้ยืมเงิน หรือซื้อ ซื้อลด รับช่วงซื้อ
ลดตัว๋ เงินเป็นเจ้าหนีเ้ นือ่ งจากได้จา่ ยหรือสัง่ ให้จา่ ยเงินเพือ่ ประโยชน์ของผูเ้ คยค้า
หรือเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายเงินตามภาระผูกพันตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
หรือภาระผูกพันอื่น
“ธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ ” หมายความว่า ธุรกรรมแฟ็กเตอริง
ธุรกรรมการให้เช่าซือ้ ธุรกรรมการให้เช่าแบบลีสซิง่ และธุรกรรมอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายการให้สินเชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑) ธนาคารพาณิชย์
(๒) บริษัทเงินทุน
(๓) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
๖๒

จุลนิติ พ.ค.-มิ
พ.ย.-ธ.ค.
.ย. ๕๒
๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
“บริษทั ” หมายความว่า บริษทั จำกัด บริษทั มหาชนจำกัด ห้างหุน้ ส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
“บริษัทแม่” หมายความว่า บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีหนุ้ ในบริษทั หนึง่ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(๒) มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ ของบริษทั หนึง่
(๓) มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้มีอำนาจในการจัดการ
หรือกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง หรือ
(๔) มีอำนาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
การมีหุ้นในบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอำนาจควบคุม
กิจการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีอำนาจควบคุมกิจการ
“บริษัทลูก” หมายความว่า
(๑) บริษัทที่มีบริษัทอื่นเป็นบริษัทแม่ หรือ
(๒) บริษัทลูกของบริษัทตาม (๑) ต่อไปทุกทอด
“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทลูกที่มีบริษัทแม่ร่วมกัน
“ผู้มีอำนาจในการจัดการ” หมายความว่า
(๑) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ
สถาบันการเงินหรือบริษัท แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น
(๒) บุคคลซึง่ สถาบันการเงินหรือบริษทั ทำสัญญาให้มอี ำนาจในการบริหารงาน
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผู้จัดการหรือ
กรรมการ หรือการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง
ของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษทั
“ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่” หมายความว่า บุคคลทีถ่ อื หุน้ หรือมีไว้ซงึ่ หุน้ ของสถาบัน
การเงินเกินร้อยละห้้าของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้นับรวมหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
๒) การจัดตั้งและการขอรับใบอนุญาต
๒.๑) การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
		 ในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด
จุลนิติ พ.ค.-มิ
พ.ย.-ธ.ค.
.ย. ๕๒
๕๑

๖๓

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งการที่จะยื่นคำขอจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวได้นั้น
กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน และเมื่อได้
จดทะเบียนเป็นบริษทั มหาชนจำกัดแล้ว ก็ให้บริษทั มหาชนจำกัดดังกล่าวยืน่ คำขอ
รับใบอนุญาตตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดต่อรัฐมนตรี
โดยผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
		 ทัง้ นี้ ในการจัดตัง้ หรือย้ายสำนักงานใหญ่หรือสาขา หรือการเลิกสาขา
ของสถาบันการเงินนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
๒.๒) การจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
		 ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศจะตัง้ สาขาเพือ่ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยตามกฎหมายนี้ ไ ด้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี
โดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ซึง่ ในการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว
กฎหมายกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศแสดงหนังสือยินยอมให้ยื่น
คำขอจัดตั้งสาขาจากหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับและ
ตรวจสอบธนาคารพาณิ ช ย์ ต่ า งประเทศนั้ น ต่ อ รั ฐ มนตรี โ ดยผ่ า นธนาคาร
แห่งประเทศไทยด้วย
		 ทั้งนี้ ในการตั้งสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินในต่างประเทศ
และการตั้ ง สำนั ก งานผู้ แ ทนของสถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศในประเทศ
จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
๒.๓) การใช้ชื่อของสถาบันการเงิน
		 กฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินต้องใช้ชื่อซึ่งมีคำว่า “ธนาคาร”
“บริษัทเงินทุน” หรือ “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” นำหน้า ตามที่ได้ระบุ
ในใบอนุญาต และห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากสถาบันการเงินใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อ
ในธุรกิจทางการเงินว่า “ธนาคาร” “เงินทุน” “การเงิน” “การลงทุน” “เครดิต”
“ทรัสต์” “ไฟแนนซ์” “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” หรือคำอื่นใดที่มีความหมาย
เช่นเดียวกัน แต่ความดังกล่าวมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น
๓) โครงสร้างสถาบันการเงิน
๓.๑) หุ้นและผู้ถือหุ้น
		 ๓.๑.๑) ลักษณะทั่วไปในการถือหุ้น กฎหมายกำหนดให้หุ้นสามัญ
และหุ้นบุริมสิทธิของสถาบันการเงินต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือโดยมีมูลค่า
ของหุ้นไม่เกินหุ้นละ ๑๐๐ บาท แต่สถาบันการเงินอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ
ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง หรือหุ้นบุริมสิทธิอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย
๖๔

จุลนิติ พ.ค.-มิ
พ.ย.-ธ.ค.
.ย. ๕๒
๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
						 โดยในการถือหุน้ นัน้ สถาบันการเงินต้องมีจำนวนหุน้ ทีบ่ คุ คล
ผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยถืออยูไ่ ม่ตำ่ กว่าร้อยละ ๗๕ ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงและ
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่า
๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ ๔๙ ของจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคล
ผูไ้ ม่มสี ญั ชาติไทยได้เกินกว่า ๑ ใน ๔ แต่ไม่ถงึ กึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมการทัง้ หมดได้
			 ๓.๑.๒) การรายงานการถือหุน้ หรือมีไว้ซง่ึ หุน้ ของสถาบันการเงิน
ในกรณีทบ่ี คุ คลใดถือหุน้ หรือมีไว้ซง่ึ หุน้ ของสถาบันการเงินแห่งใดไม่วา่ โดยทางตรง
หรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กฎหมาย
กำหนดให้บุคคลนั้นต้องรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นดังกล่าวให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทราบ โดยจำนวนหุน้ ดังกล่าวให้รวมถึงหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
บุคคลนั้นถืออยู่หรือมีไว้ด้วย แต่ไม่รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
			 ๓.๑.๓) 		 ลักษณะต้องห้ามในการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของ
สถาบันการเงิน กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของ
สถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึง่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ ๑๐ ของ
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่บคุ คลนัน้ จะได้รบั อนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กำหนด ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวให้รวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นถืออยู่
หรือมีไว้ด้วย แต่ไม่รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
						 ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี คุ คลใดไม่รายงานการถือหุน้ หรือมีไว้ซง่ึ หุน้
ดังกล่าวตามข้อ ๓.๑.๒) หรือถือหุน้ หรือมีไว้ซงึ่ หุน้ ของสถาบันการเงินแห่งใดแห่ง
หนึ่งไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดตามข้อ ๓.๑.๓) ให้บุคคลนั้นนำหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รายงานหรือส่วนที่เกิน
ออกจำหน่ายแก่บคุ คลอืน่ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หุน้ นัน้ มา เว้นแต่จะได้รบั
การผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะผ่อนผันได้อีกไม่เกิน ๙๐ วัน
ซึ่ ง หากมี ก ารฝ่ า ฝื น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยอาจร้ อ งขอต่ อ ศาลให้ มี ค ำสั่ ง
ให้ขายหุน้ ในส่วนทีเ่ กินดังกล่าวได้ และถ้าศาลเห็นว่าการถือหุน้ หรือมีไว้ซงึ่ หุน้ นัน้
เป็ น การฝ่ า ฝื น กรณี ข้ า งต้ น ให้ ศ าลมี อ ำนาจสั่ ง ให้ ข ายทอดตลาดหรื อ ขาย
โดยวิธีอื่นก็ได้
๓.๒) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
		 ๓.๒.๑) การแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ
หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน กฎหมายกำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ จั ด การ ผู้ มี อ ำนาจในการจั ด การ หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของสถาบั น การเงิ น นั้ น
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ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ไม่วา่ จะเป็นการแต่งตัง้
บุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งในการแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
ทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน หากธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในระยะเวลาที่ ก ำหนด กฎหมายให้ ถื อ ว่ า ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนั้นแล้ว
					 แต่ในกรณีทป่ี รากฏในภายหลังว่าบุคคลซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
ดังกล่าวมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ก็ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว
		 ๓.๒.๒) หลักปฏิบตั ขิ องกรรมการ ในการดำเนินกิจการของสถาบัน
การเงินนั้น กรรมการต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วย
ความระมัดระวัง และต้องรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารงานสถาบันการเงินนัน้
ซึ่งรวมถึงการให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายนี้ การจัดทำและเก็บรักษา
บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ทีแ่ ท้จริงของสถาบันการเงิน การให้สถาบันการเงินเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจน
ได้กำหนดให้กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อผู้ถือหุ้น หรือผู้ฝากเงิน หรือ
ผู้ถือตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกิดจากการระดมเงินจากประชาชนของสถาบันการเงิน
เพื่ อ ความเสี ย หายใด ๆ อั น เกิ ด จากการไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยหรือผู้ตรวจการสถาบันการเงินสั่งการตามกฎหมายนี้ เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ทุจริตหรือมีส่วนในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
๔) การกำกับสถาบันการเงิน
๔.๑) การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์
		 สถาบันการเงินต้องดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์
หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือตัวแปรและความเสี่ยงอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ประกอบกับให้เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดำรง
เงินกองทุนและข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินด้วย แต่ในสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายนี้ ต้องดำรงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทยหรือมี
หลักทรัพย์ในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
และให้ถือว่าสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายนี้
		 (๑) เงินที่นำเข้ามาจากสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นของสถาบัน
การเงินต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย
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		 (๒) เงินสำรองต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเงินสำรองสำหรับการลดค่า
ของสินทรัพย์และเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้ หรือ
		 (๓) เงินกำไรสุทธิแต่ละรอบปีบัญชีของสาขาหลังจากหักผลขาดทุน
ที่เกิดขึ้นในทุกรอบปีบัญชีแล้ว และให้รวมถึงเงินกำไรที่ได้โอนไปเป็นส่วนของ
สำนักงานใหญ่ในทางบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายออกนอกราชอาณาจักร
๔.๒) การลงทุนของสถาบันการเงิน
		 กฎหมายได้กำหนดให้สถาบันการเงินสามารถลงทุนในหลักทรัพย์
เพือ่ เป็นกรรมสิทธิข์ องตนได้ แต่ตอ้ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกำหนด เว้นแต่จะเป็นการลงทุนของสถาบันการเงินในเรื่องที่ต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
		 ก. ลักษณะต้องห้ามในการถือหรือมีหนุ้ ของสถาบันการเงิน กฎหมาย
ได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินถือหรือมีหนุ้ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในบริษัทใดเกินอัตราดังต่อไปนี้
			 (๑) ร้อยละ ๒๐ ของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้น
สำหรับการถือหรือมีหุ้นในทุกบริษัทรวมกัน
			 (๒) ร้อยละ ๕ ของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้น
สำหรับการถือหรือมีหุ้นในบริษัทแต่ละราย หรือ
			 (๓) ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทนั้น
			 แต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจ
ประกาศกำหนดอัตราขัน้ สูงในการถือหรือมีหนุ้ ให้ตำ่ กว่าทีก่ ำหนดไว้ในข้างต้นได้
หรือในกรณีที่สถาบันการเงินจำเป็นต้องถือหรือมีหุ้นในบริษัทใดอันเนื่องจาก
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การชำระหนี้ การบังคับชำระหนี้ การประกัน
การให้สินเชื่อ หรือเพื่อดำเนินธุรกิจอันเป็นการสนับสนุนกิจการของสถาบัน
การเงิน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจผ่อนผันการถือหรือมีหุ้นเกินกว่า
อัตราที่กำหนดใน (๑) - (๓) นั้นได้
		 ข. ลักษณะต้องห้ามในการถือหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของสถาบัน
การเงิน กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินถือหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี้
			 (๑) หุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของสถาบันการเงิน
อื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน เว้นแต่เป็นการได้มาจากการชำระหนี้
หรือการประกันการให้สนิ เชือ่ ซึง่ ต้องจำหน่ายภายในเวลา ๖ เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้มา
หรือเป็นการซื้อหรือได้มาโดยได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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					 (๒) หลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับหุ้นของสถาบันการเงินนั้น
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
๔.๓) การประกอบธุรกิจ
		 ๔.๓.๑) ข้อจำกัดในการการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
กฎหมายได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
ประกอบธุ ร กิ จ ได้ เ ฉพาะธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น หรื อ ธุ ร กิ จ
เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ แล้ ว แต่ ก รณี และธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง หรื อ จำเป็ น ต่ อ
การประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
		 ๔.๓.๒) หลักปฏิบัติเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของสถาบันการเงิน
เพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคตามกฎหมายนี้ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีอำนาจประกาศกำหนดให้สถาบันการเงินประเภทหนึง่ ประเภทใดถือปฏิบตั ใิ นเรือ่ ง
การรับฝากเงิน การรับเงินจากประชาชน การกู้ยืมเงิน การลงทุน การให้สินเชื่อ
การก่อภาระผูกพัน และการประกอบธุรกิจอืน่ ทีส่ ถาบันการเงินนัน้ ดำเนินการได้
การทำนิติกรรมหรือสัญญากับประชาชน ผู้บริโภค หรือลูกค้ารายย่อยในการ
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน การทำสัญญาค้ำประกันด้วยบุคคล การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ตลอดจนข้อที่ต้องปฏิบัติหากนิติกรรมหรือ
สัญญาทีท่ ำขึน้ นัน้ ให้สทิ ธิแก่สถาบันการเงินทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสัญญาได้ฝา่ ยเดียว
					 ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเงิน รับเงิน
จากประชาชน ให้สินเชื่อกู้ยืมเงิน ลงทุน ก่อภาระผูกพัน ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือ
ตราสารเปลีย่ นมืออืน่ ใด หรือซือ้ ขายเงินปริวรรตต่างประเทศ ให้สถาบันการเงิน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
		 ๔.๓.๓) หลักปฏิบตั เิ พือ่ ความมัน่ คงของสถาบันการเงิน ในกรณีทมี่ ี
เหตุจำเป็นเพื่อความมั่นคงของสถาบันการเงินและเพื่อการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดให้สถาบัน
การเงินถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ได้
						 (๑) การทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
สถาบันการเงิน
						 (๒) การตรวจสอบและการควบคุมภายในสถาบันการเงิน
						 (๓) การบริหารและการจัดการของสถาบันการเงิน
		 ๔.๓.๔) หลักปฏิบัติเพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจของสถาบันการเงิน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแก้ ไ ขภาวะเศรษฐกิ จ กฎหมายกำหนดให้ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยมีอำนาจประกาศกำหนดในเรือ่ งการกำหนดวงเงินทีส่ ถาบันการเงิน
จะให้สินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อรับรอง หรือรับอาวัล
ตั๋วเงินสำหรับกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด รวมทั้งห้ามมิให้สถาบันการเงิน
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ให้สนิ เชือ่ หรือทำธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ ในกิจการประเภทใดๆ
เพิ่มขึ้นหรือสูงกว่าอัตราที่กำหนด
		 ๔.๓.๕) การดำเนิ น การของสถาบั น การเงิ น ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย กฎหมายกำหนดให้
การดำเนินการของสถาบันการเงินในกรณีดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
					 (๑) ขายหรือโอนกิจการของสถาบันการเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
					 (๒) ซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สำคัญมาเป็นของสถาบันการเงินตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
					 (๓) ทำสัญญา ยินยอม หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่
กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือพนักงานของสถาบันการเงิน มีอำนาจทัง้ หมดหรือบางส่วน
ในการบริหารงานของสถาบันการเงิน หรือรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
๔.๔) ข้อห้ามในการให้สินเชื่อ
		 ๔.๔.๑) การให้สินเชื่อโดยทั่วไป สถาบันการเงินอาจให้สินเชื่อหรือ
ทำธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วมของสถาบันการเงินได้
แต่ ส ถาบั น การเงิ น จะให้ สิ น เชื่ อ หรื อ ทำธุ ร กรรมเกิ น กว่ า ที่ ธ นาคาร
แห่ ง ประเทศไทยประกาศกำหนดมิ ไ ด้ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลอดจนได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินกระทำการ
ดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
					 (๑) ให้สินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
หรือประกันหนี้แก่กรรมการผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่ง
มีตำแหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ผูม้ อี ำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่การให้สินเชื่อในรูปของบัตรเครดิต
ตามอัตราขัน้ สูงทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หรือการให้สนิ เชือ่ เพือ่ เป็นสวัสดิการ
แก่บุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
					 (๒) รับรอง รับอาวัล หรือสอดเข้าแก้หน้าในตัว๋ เงินทีก่ รรมการ
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ
อย่างอืน่ ผูม้ อี ำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าว เป็นผู้สั่งจ่าย ผู้ออกตั๋ว หรือผู้สลักหลัง
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					 (๓) จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ แก่กรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ
ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้มีอำนาจ
ในการจั ด การของสถาบั น การเงิ น หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
เพือ่ เป็นค่าตอบแทนสำหรับหรือเนือ่ งจากการกระทำหรือการประกอบธุรกิจใดๆ
ของสถาบันการเงินนั้น ซึ่งมิใช่บำเหน็จ เงินเดือน รางวัล และเงินเพิ่มอย่างอื่น
บรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ
				 (๔) ขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สนิ ใด ๆ แก่กรรมการ ผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การผูซ้ งึ่ มีตำแหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ผูม้ อี ำนาจ
ในการจัดการของสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว หรือรับซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินใดๆ จากบุคคลดังกล่าวมีมูลค่ารวมกัน
สู ง กว่ า ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยกำหนด เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
			
(๕) ให้ผลประโยชน์อนื่ ใดแก่กรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ หรือผูซ้ งึ่ มีตำแหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ผูม้ อี ำนาจในการ
จัดการของสถาบันการเงิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
		 ๔.๔.๒) การให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแก่กิจการที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อ
ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ แก่ผถู้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ในแต่ละรายเกินร้อยละ ๕ ของเงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใด
ของสถาบันการเงินนัน้ หรือเกินร้อยละ ๒๕ ของหนีส้ นิ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือของกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
		 ๔.๔.๓) การให้สนิ เชือ่ แก่นติ บิ คุ คลหรือบุคคลหนึง่ บุคคลใด กฎหมาย
ได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรม
ที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแก่บุคคลหลายคน
รวมกันในโครงการหนึ่งโครงการใด หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน
เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใด
		สำหรับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรม
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ แก่นติ บิ คุ คลหรือบุคคลใด แล้วแต่กรณี กฎหมาย
ได้กำหนดให้นบั รวมการให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายการให้สนิ เชือ่ แก่บริษทั แม่ บริษทั ลูก และบริษทั ร่วม เป็นของนิตบิ คุ คลนัน้
หรือเป็นของบุคคลนั้นด้วย แล้วแต่กรณี ส่วนการให้สินเชื่อโดยรับซื้อ ซื้อลด
หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ก็ให้ถือเป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้ทรงซึ่งขายตั๋วเงินและ
บุคคลซึ่งต้องรับผิดตามตั๋วเงินทุกทอดด้วย เว้นแต่เป็นตั๋วเงินตามหลักเกณฑ์
ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
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แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
				 ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินใดได้รบั การประกันความเสีย่ งในการ
ให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่
จากสถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกำหนด ให้ถือว่าสถาบันการเงินนั้นให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินหรือบริษัท
ผู้ประกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
๔.๕) กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
		 ให้กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วยสถาบันการเงินและบริษทั อืน่
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน
ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ที่ ป ระกอบด้ ว ยสถาบั น การเงิ น
เป็นบริษทั แม่และมีบริษทั อืน่ เป็นบริษทั ลูกบริษทั เดียวหรือหลายบริษทั หรือเป็น
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินทีป่ ระกอบด้วยบริษทั แม่ทไี่ ม่ใช่สถาบันการเงินแต่มสี ถาบัน
การเงินเป็นบริษัทลูก โดยจะมีบริษัทลูกเพียงบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท
เป็นบริษทั ร่วมก็ได้ แต่ทงั้ นี้ การทีจ่ ะจัดตัง้ เป็นกลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้นนั้ ต้องได้
รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ซึง่ บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
จะประกอบธุรกิจได้แต่เฉพาะธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจทีเ่ ป็นการสนับสนุนตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดเท่านัน้ แต่จะประกอบการค้าหรือธุรกิจ
อื่นมิได้ โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำกับและตรวจสอบสถาบัน
การเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมของสถาบันการเงินนั้นในลักษณะ
เหมือนกับเป็นนิตบิ คุ คลเดียวกัน เว้นแต่กฎหมายทีค่ วบคุมการประกอบธุรกิจนัน้
จะได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจในเรื่องนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
๔.๖) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง
		 ให้สถาบันการเงินจัดชั้นสินทรัพย์และภาระผูกพันที่เสียหายหรือ
อาจเสียหายและให้ตดั ออกจากบัญชีหรือกันเงินสำรองไว้สำหรับสินทรัพย์และภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
แต่เมื่อนำสินทรัพย์จัดชั้นหรือภาระผูกพันในส่วนที่ยังมิได้ตัดออกจากบัญชี
หรือกันเงินสำรองไว้มาหักออกจากเงินกองทุนแล้ว เงินกองทุนมีจำนวนต่ำกว่า
ทีต่ อ้ งดำรงไว้ตามข้อ ๔.๑) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันการเงินนั้นถือปฏิบัติจนกว่าจะได้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น แต่สถาบันการเงินจะกันเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์และ
ภาระผูกพันอื่นที่ไม่เสียหายเกินอัตราร้อยละ ๕ ของสินทรัพย์และภาระผูกพัน
อื่นที่ไม่เสียหายมิได้
๔.๗) การบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
		 ให้ ส ถาบั น การเงิ น บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และภาระผู ก พั น
ให้มคี วามสัมพันธ์กบั การรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน หรือการรับเงินจากประชาชน
จุลนิติ พ.ค.-มิ
พ.ย.-ธ.ค.
.ย. ๕๒
๕๑
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ตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยให้สถาบันการเงิน
ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับยอดเงินรับฝากหรือยอดเงินกู้ยืม
ทั้งหมดหรือแต่ละประเภทในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกำหนด
๔.๘) การจัดทำบัญชี การรายงาน และผู้สอบบัญชี
		 ๔.๘.๑) การจัดทำบัญชีของสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงิน
จัดทำบัญชีเพือ่ แสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินทีเ่ ป็นอยูต่ ามความเป็นจริง
โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทก่ี ำหนดโดยสถาบันวิชาชีพทีห่ น่วยราชการ
ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกำหนด โดยสถาบันการเงินต้องจัดทำงบการเงินทุกรอบระยะเวลา
๖ เดื อ นและรอบระยะเวลา ๑๒ เดื อ นอั น เป็ น รอบปี บั ญ ชี ข องสถาบั น
การเงินนั้น ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบเป็นผูส้ อบบัญชีในรอบปีบญั ชีนน้ั ด้วย
		 ๔.๘.๒) การรายงานงบการเงินของสถาบันการเงิน ให้สถาบัน
การเงินประกาศงบการเงินที่จัดทำขึ้นซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
และรั บ รองความถู ก ต้ อ งโดยกรรมการของสถาบั น การเงิ น ไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผย
ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของสถาบันการเงินนั้น รวมทั้งในสื่อใด ๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด และให้เสนอต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
					 สำหรับในกรณีทเี่ ป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศนัน้
ให้ประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศภายใน ๑ เดือนนับแต่
วันทีธ่ นาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศประกาศงบการเงินไว้ในทีเ่ ปิดเผย ณ สำนักงาน
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้น โดยให้สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศจัดทำงบการเงินทุกรอบระยะเวลา ๑๒ เดือนอันเป็นรอบปีบญ
ั ชีของ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศนัน้ ตามแบบทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกำหนด และให้ประกาศงบการเงินที่จัดทำขึ้นซึ่งผ่านการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้น รวมทั้งในสื่อใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกำหนดและให้เสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
		 ๔.๘.๓) ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้
ความเห็นชอบแล้วนัน้ ต้องรักษามารยาทและปฏิบตั งิ านสอบบัญชีเพือ่ แสดงความเห็น
ต่องบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
โดยให้แสดงความเห็นในงบการเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ ๔.๘.๑)
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โดยในกรณีที่สถาบันการเงินได้ทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือลงบัญชี
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ของบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้อง
ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น รวมทั้งรายงานพฤติการณ์นั้นให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทราบ แต่ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามความดังกล่าว
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีได้
					 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีเหตอันควรสงสัยว่ามีการทุจริต
เกิดขึน้ ในสถาบันการเงินใด ให้ผสู้ อบบัญชีแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ
พร้อมทั้งส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในทันที
๔.๙) การควบ โอน และเลิกกิจการ
		 ๔.๙.๑) การควบและการโอนกิจการของสถาบันการเงิน ในกรณี
ทีส่ ถาบันการเงินใดได้ดำเนินการควบกิจการเข้ากับสถาบันการเงินอืน่ กฎหมาย
กำหนดให้มีผลเป็นการยกเลิกใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้น หรือถ้าสถาบัน
การเงินใดประสงค์จะควบกิจการกับสถาบันการเงินอื่น หรือโอนหรือรับโอน
กิจการทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำคัญให้แก่หรือจากสถาบันการเงินอืน่ หรือในกรณี
ที่สถาบันการเงินใดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสถาบันการเงินใดประสงค์จะซื้อ
หรือมีไว้ซงึ่ หุน้ ในสถาบันการเงินอืน่ ไม่วา่ จะเป็นสถาบันการเงินประเภทเดียวกัน
หรือต่างประเภท เพื่อควบหรือโอนหรือรับโอนกิจการอันจะเป็นผลให้สถาบัน
การเงินมีฐานะหรือดำเนินกิจการมั่นคงยิ่งขึ้น ก็ให้สถาบันการเงินหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ข องสถาบั น การเงิ น แล้ ว แต่ ก รณี ยื่ น โครงการเสนอต่ อ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยเพือ่ ให้ความเห็นชอบ โดยสถาบันการเงินทีไ่ ด้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว
หากมีการโอนสินทรัพย์ที่มีหลักประกันอย่างอื่นที่มิใช่สิทธิจำนอง สิทธิจำนำ
หรือสิทธิอนั เกิดขึน้ แต่การค้ำประกันซึง่ ย่อมตกไปได้แก่ผรู้ บั โอนตามมาตรา ๓๐๕
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วให้หลักประกันอย่างอื่นนั้นตกแก่
สถาบันการเงินทีค่ วบกันหรือทีร่ บั โอนกิจการ แล้วแต่กรณี หรือถ้ามีการฟ้องร้อง
บังคับตามสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล ให้สถาบันการเงินที่ควบกันหรือ
ที่รับโอนกิจการ แล้วแต่กรณี เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน และเมื่อศาลได้มี
คำพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นแล้ว ก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น
					 ทัง้ นี้ กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้บคุ คลใดฟ้องสถาบันการเงิน
ดังกล่าวนี้เ ป็ น คดี ล้ ม ละลายในระหว่ า งการดำเนิ น การเพื่ อ ควบโอนหรื อ
รับโอนกิจการตามทีไ่ ด้มกี ารประกาศให้ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
		 ๔.๙.๒) การเลิกกิจการของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินใด
ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ หรือหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว
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สถาบันการเงินนัน้ ต้องได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน และเมือ่
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานต่อรัฐมนตรีทราบ
โดยไม่ชักช้า
๔.๑๐) การกำกับทั่วไป
กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินกระทำการดังต่อไปนี้
		
(๑) ลดทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
		
(๒) ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่
			 (ก) เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการประกอบธุรกิจ หรือเป็นที่พัก
หรือเพื่อสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงินนั้น
			 (ข) เป็นการได้มาจากการชำระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ
การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินนั้นรับจำนองไว้จากการขายทอดตลาด
โดยคำสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ต้องจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของสถาบันการเงิน
			 (ค) เป็นอสังหาริมทรัพย์ทบี่ ริษทั เงินทุนทีป่ ระกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการเคหะ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซื้อหรือมีไว้เพื่อประกอบธุรกิจ
(๓) รั บ หุ้ น ของสถาบั น การเงิ น นั้ น เป็ น ประกั น หรื อ รั บ หุ้ น ของ
สถาบันการเงินประเภทเดียวกันจากสถาบันการเงินอื่นที่เป็นสถาบันการเงิน
ประเภทเดียวกันเป็นประกัน
		 ทั้งนี้ สถาบันการเงินใดที่ไม่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินตามที่
ได้รับอนุญาต ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสัง่ ปิดกิจการ และให้เสนอรัฐมนตรี
เพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงินและให้ชำระบัญชีสถาบันการเงินนั้น
๕) การตรวจสอบสถาบันการเงิน
เพื่อให้สถาบันการเงินมีระบบการบริหารจัดการที่ดี กฎหมายจึงได้
กำหนดให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยมี อ ำนาจประกาศกำหนดให้ ส ถาบั น
การเงิ น จั ด ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ กำหนดองค์ ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจการสถาบันการเงิน
เพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของสถาบันการเงิน บริษัทแม่
บริษทั ลูก หรือบริษทั ร่วม และบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจทางการเงินตลอดจนลูกหนี้
และผู้ที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินนั้น เป็นการทัว่ ไปหรือเป็นการเฉพาะก็ได้
อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสถาบันการเงิน
(๑) สั่งให้กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชี
ของสถาบันการเงิน และผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของสถาบันการเงิน
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ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยอุปกรณ์อื่นใด มาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับกิจการ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ของสถาบันการเงิน ส่งสำเนาหรือแสดงข้อมูลบัญชี เอกสาร
ดวงตรา หรือหลักฐานอื่น
(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน หรือในสถานที่
ประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนแก่สถาบันการเงิน
(๓) เข้าไปในสถานทีใ่ ดๆ เพือ่ ตรวจสอบในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามีการ
ประกอบธุรกิจอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนี้ หรือมีหลักฐานหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วกับ
การกระทำดังกล่าวในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือใน
ระหว่างเวลาทำการของสถานที่นั้น
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดตามกฎหมายนี้
(๕) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรือการดำเนินงานในสถานที่ประกอบธุรกิจ
ของบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วม และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของสถาบั น การเงิ น นั้ น รวมทั้ ง สั่ ง ให้ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ถ้ อ ยคำ
ส่งสำเนาหรือแสดงข้อมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับ
กิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินก็ได้
(๖) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรือการดำเนินงานในสถานที่ประกอบการ
ของลูกหนี้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน รวมทั้งสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาให้ถอ้ ยคำหรือแสดงข้อมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอืน่ อันเกีย่ วกับ
กิจการ สินทรัพย์ และหนี้สิน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าสถาบันการเงิน
กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ หรือมีเหตุ
อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า มี ก ารกระทำความผิ ด โดยทุ จ ริ ต ในการประกอบธุ ร กิ จ
ของสถาบันการเงิน
เมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ตรวจการสถาบันการเงิน
ซึ่ ง กฎหมายได้ ก ำหนดให้ เ ป็ น เจ้ า พนั ก งานตามประมวลกฎหมายอาญานั้ น
รายงานผลการตรวจสอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่
ดั ง กล่ า วนั้ น ผู้ ต รวจการสถาบั น การเงิ น ต้ อ งแสดงบั ต รประจำตั ว ที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
๖) การแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
๖.๑) อำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยในการแก้ไขฐานะของสถาบัน
การเงิน
		 ในกรณีที่สถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการ
จัดการได้กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือข้อกำหนดหรือ
ประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายนี้ หรือหลักเกนฑ์ที่กำหนดไว้ใน
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ใบอนุญาต ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้
		 (๑) มีหนังสือเตือนไปยังสถาบันการเงินหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้ระงับ
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือให้ปฏิบัติตามกฎหมายนี้
		 (๒) มีคำสัง่ ห้ามการกระทำทีฝ่ า่ ฝืนหรือให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายนีห้ รือ
ข้อกำหนดหรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายนี้ หรือหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
		 (๓) มีคำสัง่ ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ อี ำนาจในการจัดการ
คนหนึง่ คนใดหรือทุกคน โดยให้ถอื ว่าคำสัง่ ดังกล่าวเป็นมติทปี่ ระชุมของผูถ้ อื หุน้
แต่ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ
ในการกระทำดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแต่งตั้งบุคคลนั้นเข้าดำรง
ตำแหน่งเดิมได้
		 (๔) ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินมีฐานะหรือการดำเนินงานอยูใ่ นลักษณะ
อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีอำนาจดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด
ทัง้ นี้ สถาบันการเงินใดหยุดทำการจ่ายเงินตามทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งชำระคืน
ให้สถาบันการเงินนั้นแจ้งการหยุดทำการจ่ายเงินพร้อมเหตุผลให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบทันที และห้ามมิให้ดำเนินกิจการใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตัง้
ผูต้ รวจการสถาบันการเงินเพือ่ ทำการสอบสวนเพือ่ สัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
๖.๒) ข้อห้ามในการจ่ายเงิน ทรัพย์สนิ หรือค่าตอบแทนของสถาบันการเงิน
		 กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินจ่ายเงิน ทรัพย์สินอื่นใด
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการคืนส่วนทุน หรือค่าตอบแทนในการบริหารหรือผลประโยชน์
อื่นใดซึ่งมิใช่ค่าจ้างตามปกติแก่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
สถาบันการเงินที่มีผลทำให้เงินกองทุนเหลือต่ำกว่าเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้
ตามข้อ ๔.๑) ซึ่งในกรณีที่ปรากฏว่าสถาบันการเงินใด
			 - มีเงินกองทุนเหลือต่ำกว่าเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้นั้นตามที่
กำหนดในข้อ ๔.๑) กฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินนัน้ เสนอโครงการเพือ่ แก้ไข
ฐานะและการดำเนินงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพือ่ ขอความเห็นชอบต่อไป
			 - มีเงินกองทุนเหลือต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ของอัตราตามที่กำหนด
ในข้อ ๔.๑) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสัง่ เข้าควบคุมสถาบันการเงินนัน้
			 - มีเงินกองทุนเหลือต่ำกว่าร้อยละ ๓๕ ของอัตราตามทีก่ ำหนดใน
ข้อ ๔.๑) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสัง่ ปิดกิจการของสถาบันการเงินนัน้
เว้นแต่ในกรณีทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าการมีคำสัง่ ปิดกิจการจะก่อให้เกิด
ผลกระทบ หรือความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างรุนแรง ธนาคาร
๗๖

จุลนิติ พ.ค.-มิ
พ.ย.-ธ.ค.
.ย. ๕๒
๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
แห่งประเทศไทยอาจยังไม่สง่ั ปิดกิจการของสถาบันการเงินก็ได้ และเมื่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีคำสั่งปิดกิจการแล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาต
ของสถาบันการเงินนั้น
๗) การเข้าควบคุมสถาบันการเงิน
เมือ่ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสัง่ ควบคุมสถาบันการเงินใดแล้ว ให้แจ้ง
คำสั่งเป็นหนังสือให้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก๑ และสถาบันการเงินนั้นทราบ
และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของสถาบันการเงินนั้น รวมทั้ง
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาและในสื่ อ ใดๆ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ธ นาคาร
แห่ ง ประเทศไทยประกาศกำหนด แต่ ใ นกรณี ที่ ส ถาบั น การเงิ น เป็ น บริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งคำสัง่ เป็นหนังสือ
แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
๗.๑) องค์ประกอบและอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการควบคุมสถาบัน
การเงิน
		 เมื่ อ มี ก ารออกคำสั่ ง ควบคุ ม สถาบั น การเงิ น ใดแล้ ว ให้ ธ นาคาร
แห่ ง ประเทศไทยประกาศแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการควบคุ ม สถาบั น การเงิ น นั้น
ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่ น อี ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ คน
แต่ไม่เกิน ๔ คนโดยให้มกี รรมการทีส่ ถาบันคุม้ ครองเงินฝากเสนอชือ่ อย่างน้อย ๑ คน
โดยให้คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
		 (๑) ให้กรรมการควบคุมสถาบันการเงินมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
กรรมการของสถาบั น การเงิ น ตลอดจนดำเนิ น กิ จ การของสถาบั น การเงิ น
ที่ถูกคำสั่งควบคุมได้ทุกประการ และให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของ
สถาบันการเงินนั้น
		 (๒) มีอำนาจแต่งตัง้ พนักงานควบคุมสถาบันการเงินคนหนึง่ หรือหลายคน
เพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
		 (๓) ในกรณีทเี่ งินฝากของสถาบันการเงินทีถ่ กู ควบคุมมีภาระดอกเบีย้
สูงเกินสมควรและไม่เป็นธรรม คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีอำนาจปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าวได้
		 (๔) ในกรณีทคี่ วามผูกพันตามสัญญาของสถาบันการเงินทีถ่ กู ควบคุม
มีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน
อาจทำความตกลงกับเจ้าของทรัพย์สิน คู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ลดภาระดังกล่าวได้
“สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” หมายความว่า สถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก.
๑
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		 (๕) ในกรณีที่สัญญาจ้างผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกควบคุม
มีเงือ่ นไขทีไ่ ม่เหมาะสม หรือกำหนดค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์สงู เกินสมควร
หรือสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมได้รับความเสียหายจากการบริหารหรือการ
ละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถาบันการเงิน ให้คณะกรรมการควบคุม
สถาบันการเงินมีอำนาจเลิกจ้าง ระงับหรือลดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารดังกล่าวได้
๗.๒) การรายงานผลการเข้าควบคุมสถาบันการเงินของคณะกรรมการ
ควบคุมสถาบันการเงิน
		 ให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม สถาบั น การเงิ น รายงานต่ อ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าสมควรจะให้สถาบันการเงินที่ถูกคำสั่งควบคุมดำเนินกิจการ
ต่อไปหรือไม่ ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
สถาบันการเงิน เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ สามารถ
แบ่งความเห็นของคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน ได้ดังนี้
		 (๑) คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินรายงานว่าเห็นสมควร
ให้สถาบันการเงินดำเนินกิจการต่อไป ให้คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน
เสนอโครงการแก้ไขฟื้นฟูสถาบันการเงินดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งหากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งให้ความเห็นชอบกับรายงานของ
คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน ก็ให้ดำเนินการตามโครงการแก้ไข
ฟื้นฟูสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเสนอ แต่ใน
กรณีทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยมีคำสัง่ ไม่เห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการ
ควบคุมสถาบันการเงิน หรือโครงการแก้ไขฟืน้ ฟูสถาบันการเงินไม่สามารถดำเนิน
ต่อไปได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสัง่ ปิดกิจการของสถาบัน
การเงินนั้น เพื่อให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้น
		 (๒) คณะกรรมการควบคุ ม สถาบั น การเงิ น รายงานว่ า สถาบั น
การเงินที่ถูกควบคุมไม่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีคำสัง่ ปิดกิจการของสถาบันการเงินนัน้ เพือ่ ให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาต
ของสถาบันการเงินนั้น
๘) การกำกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพือ่ ประโยชน์ในการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามกฎหมายจัดตัง้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ๒ อาจมอบหมาย
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน
ตามทีก่ ฎหมายได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าทีข่ องรัฐมนตรีผรู้ กั ษาการได้
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด.
๒
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แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
(๑) กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น
(๒) มีอำนาจสัง่ ให้ชแี้ จงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ แต่งตัง้
บุคคลเพื่อตรวจสอบและรายงานกิจการหรือทรัพย์สินของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ
(๓) มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้
รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่บุคคลดังกล่าว
(๔) กำหนดแนวนโยบายเพือ่ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการหรือ
ถือปฏิบัติ
(๕) มีอำนาจสัง่ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องปฏิบตั หิ รือยับยัง้ การกระทำ
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี
๙) บทกำหนดโทษ
ผูใ้ ดหรือสถาบันการเงินใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายนี้
กำหนดไว้ กฎหมายได้บญ
ั ญัตไิ ว้ให้ตอ้ งรับโทษตัง้ แต่จำคุก ปรับ หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
แล้วแต่กรณี
๑๐) บทเฉพาะกาล
(๑) กฎหมายให้ถือว่าธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน
หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแต่กรณีอยู่แล้วก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทนั้นตามกฎหมายนี้
(๒) สถาบั น การเงิ น ใดได้ รั บ การผ่ อ นผั น ให้ ล งทุ น หรื อ ซื้ อ
หรือมีหุ้นเกินอัตราส่วนข้อ ๔.๒) ก. อยู่แล้วก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
ให้สถาบันการเงินมีสิทธิถือหรือมีไว้ต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผัน
แต่ต้องไม่เกินกำหนด ๕ ปีนับแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินใดได้รบั ผ่อนผันให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระ
ผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ เกินอัตราส่วนตาม
ข้อ ๔.๔.๓) อยู่แล้วก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้สถาบันการเงินนั้นคงให้
สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
ตามสัญญาที่ผูกพันไว้แล้วต่อไปได้จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้
ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว
(๓) สถาบันการเงินใดให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมทีม่ ี
ลักษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ แก่บคุ คลใดและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวรวมกัน
เกินอัตราทีก่ ำหนดตามข้อ ๔.๔.๒) หรือข้อ ๔.๔.๓) ก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
โดยการให้ สิ น เชื่ อ ลงทุ น ก่ อ ภาระผู ก พั น หรื อ ทำธุ ร กรรมที่ มี ลั ก ษณะ
จุลนิติ พ.ค.-มิ
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คล้ า ยการให้ สิ น เชื่ อ ดั ง กล่ า วไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการธนาคารพาณิ ช ย์
หรื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ธุ ร กิ จ เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นขณะนั้ น สถาบั น การเงิ น ดั ง กล่ า ว
จะให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่
แก่บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ และต้องดำเนินการเพื่อ
ทำให้การให้สินเชื่อลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการ
ให้สินเชื่อดังกล่าวเป็นไปตามที่บัญญัติในข้อ ๔.๔.๒) หรือข้อ ๔.๔.๓) โดยเร็ว
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ แต่ถ้าสถาบันการเงินใด
ได้รบั ผ่อนผันให้มไี ว้ซงึ่ อสังหาริมทรัพย์อยูแ่ ล้วในวันก่อนวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
ให้สถาบันการเงินดังกล่าวมีไว้ซงึ่ อสังหาริมทรัพย์นนั้ ต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์ทไี่ ด้
รับการผ่อนผันนั้น
(๔) บริ ษั ท เงิ น ทุ น ใดที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตอยู่ แ ล้ ว ในวั น ก่ อ นวั น ที่
๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้ประกอบธุรกิจได้ตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตไว้แล้ว แต่ทงั้ นีถ้ า้ เป็น
บริษัทที่มิได้ประกอบธุรกิจทางการเงิน แต่ได้รับการผ่อนผันให้ถือหุ้นในสถาบัน
การเงินใดเกินอัตราที่กำหนดในข้อ ๓.๑.๓) อยู่ก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
ให้ ถื อ หุ้ น ของสถาบั น การเงิ น นั้ น ได้ ต่ อ ไป และอาจซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ
รักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้ แต่ถ้าได้
จำหน่ายหุ้นนั้นไปเท่าใดให้คงมีสิทธิถือหุ้นเกินอัตราที่กำหนดได้เท่าจำนวนหุ้น
ที่เหลืออยู่นั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้บริษัทดังกล่าวซื้อหุ้นของสถาบันการเงินที่ตน
ถืออยู่เพิ่ม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
(๕) บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง
เกินอัตราทีก่ ำหนดตามข้อ ๓.๑.๓) เนือ่ งจากการนับรวมหุน้ ทีผ่ ทู้ เี่ กีย่ วข้องถืออยู่
หรือมีไว้อยูก่ อ่ นวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยการถืออยูห่ รือมีไว้ซงึ่ หุน้ ของสถาบัน
การเงินดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ให้คงมีสิทธิถือหรือ
มีไว้ซึ่งหุ้นนั้นได้ต่อไป แต่ถ้าได้จำหน่ายหุ้นนั้นไปเท่าใดก็ให้คงมีสิทธิถือหรือมีไว้
ซึ่งหุ้นนั้นเกินอัตราที่กำหนดได้เท่าจำนวนหุ้นที่เหลือ และให้บุคคลดังกล่าวต้อง
ดำเนินการเพือ่ ให้การถือหรือมีไว้ซงึ่ หุน้ ดังกล่าวเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นข้อ ๓.๑.๓)
โดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
หมายเหตุ:
		 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
		 ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และ
		 มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
		 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๘๐

จุลนิติ พ.ค.-มิ
พ.ย.-ธ.ค.
.ย. ๕๒
๕๑

