พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ที่ ๖๓ ในรัชกาลปั จจุบนั
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า

La

w

Fo

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์และกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ รวมเข้ าเป็ นฉบับเดียวกัน

la

nd

พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้ กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย

Th

ai

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกําหนดหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ น
ไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕
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(๒) พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) พระราชกําหนดแก้ ไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๒๘
(๔) พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชกําหนดแก้ ไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) พระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๗) พระราชกําหนดแก้ ไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๘) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๙) พระราชกําหนดแก้ ไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
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พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖

(๑๐) พระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

Fo

พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘

w

(๑๑) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

La

(๑๒) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐

nd

(๑๓) พระราชกําหนดแก้ ไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

la

(๑๔) พระราชกําหนดแก้ ไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

Th

ai

พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๐

(๑๕) พระราชกําหนดแก้ ไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้

“ธุรกิจสถาบันการเงิน” หมายความว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และให้ หมายความ

รวมถึงการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

“ธุรกิจธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรื อรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

หรื อเมื่อสิ ้นระยะเวลาอันกําหนดไว้ และใช้ ประโยชน์จากเงินนันโดยวิ
้
ธีหนึง่ วิธีใด เช่น ให้ สนิ เชื่อ ซื ้อขายตัว๋ แลกเงินหรื อตรา
สารเปลีย่ นมืออื่นใด ซื ้อขายเงินปริ วรรตต่างประเทศ
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“ธุรกิจเงินทุน” หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรื อรับเงินจากประชาชนทีต
่ ้ องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรื อเมื่อ

สิ ้นระยะเวลาอันกําหนดไว้ ซึง่ มิใช่การรับฝากเงินหรื อรับเงินไว้ ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้ เช็ค และใช้ ประโยชน์จากเงินนัน้
โดยวิธีหนึง่ วิธีใด เช่น ให้ สนิ เชื่อ ซื ้อขายตัว๋ แลกเงินหรื อตราสารเปลีย่ นมืออื่นใด
“ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรื อรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ ้น

ระยะเวลาอันกําหนดไว้ และใช้ ประโยชน์จากเงินนันอย่
้ างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
(๑) การให้ ก้ ยู ม
ื เงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริ มทรัพย์
(๒) การรับซื ้ออสังหาริ มทรัพย์โดยวิธีขายฝาก

“ธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจ
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สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ธุรกิจประกันชีวติ ตามกฎหมายว่าด้ วยประกันชีวิต
หรื อธุรกิจอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
“การให้ สน
ิ เชื่อ” หมายความว่า การให้ ก้ ยู ืมเงิน หรื อซื ้อ ซื ้อลด รับช่วงซื ้อลดตัว๋ เงินเป็ นเจ้ าหนี ้เนื่องจากได้ จ่ายหรื อสัง่ ให้

Fo

จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้ า หรื อเป็ นเจ้ าหนี ้เนื่องจากได้ จา่ ยเงินตามภาระผูกพันตามเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตหรื อภาระ
ผูกพันอื่น

w

“ธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สน
ิ เชื่อ” หมายความว่า ธุรกรรมแฟ็ กเตอริ ง ธุรกรรมการให้ เช่าซื ้อ ธุรกรรมการให้ เช่าแบบ

La

ลีสซิ่ง และธุรกรรมอื่นที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

Th

(๒) บริ ษัทเงินทุน

ai

(๑) ธนาคารพาณิชย์

la

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า

nd

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๓) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า บริ ษัทมหาชนจํากัดที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และให้

หมายความรวมถึงธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็ นบริ ษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ และ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

“ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย” หมายความว่า บริ ษัทมหาชนจํากัดที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซงึ่ มี

วัตถุประสงค์หลักในการให้ บริ การแก่ประชาชนรายย่อย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีข้อจํากัดการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพนั ธ์และธุรกรรมอื่นที่มีความเสีย่ งสูง ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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“ธนาคารพาณิชย์ทเี่ ป็ นบริ ษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ” หมายความว่า บริ ษัทมหาชนจํากัดที่ได้ รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซงึ่ มีธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศแห่งใดแห่งหนึง่ ถือหุ้นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่ตํ่ากว่า
ร้ อยละเก้ าสิบห้ าของหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้

“สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ” หมายความว่า สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีไ่ ด้ รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

“บริ ษัทเงินทุน” หมายความว่า บริ ษัทมหาชนจํากัดที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเงินทุน
“บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ” หมายความว่า บริ ษัทมหาชนจํากัดที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
“เงินกองทุน” หมายความว่า เงินในลักษณะดังต่อไปนี ้
(๑) ทุนชําระแล้ วซึง่ รวมทังส่
้ วนลํ ้ามูลค่าหุ้นที่สถาบันการเงินได้ รับและเงินที่สถาบันการเงินได้ รับจากการออกใบสําคัญ

ru
m

แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของสถาบันการเงินนัน้

Fo

(๒) ทุนสํารอง

(๓) เงินสํารองที่ได้ จด
ั สรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรื อตามข้ อบังคับของสถาบัน

La

(๔) กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

w

การเงิน แต่ไม่รวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดค่าของสินทรัพย์และเงินสํารองเพื่อการชําระหนี ้

nd

(๕) เงินสํารองจากการตีราคาสินทรัพย์ เงินสํารองอื่น หรื อ

(๖) เงินที่สถาบันการเงินได้ รับเนือ่ งจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ หรื อตราสารหรื อเงินอื่นใด ทังนี
้ ้ ตามทีธ่ นาคาร

ai

la

แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
อื่น

Th

“บริ ษัท” หมายความว่า บริ ษัทจํากัด บริ ษัทมหาชนจํากัด ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิตบ
ิ คุ คล หรื อนิติบคุ คล

“บริ ษัทแม่” หมายความว่า บริ ษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการของบริ ษัทอื่นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ในลักษณะ

ดังต่อไปนี ้
(๑) มีห้ น
ุ ในบริษัทหนึง่ เกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(๒) มีอาํ นาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหนึง่
(๓) มีอาํ นาจควบคุมการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนผู้มีอาํ นาจในการจัดการหรื อกรรมการตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ของกรรมการทังหมดใน
้

บริ ษัทหนึง่ หรื อ

(๔) มีอาํ นาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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การมีห้ นุ ในบริ ษัทหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละยี่สบิ ขึ ้นไปของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
้
วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ให้
สันนิษฐานไว้ ก่อนว่ามีอาํ นาจควบคุมกิจการ เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ มิได้ มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
“บริ ษัทลูก” หมายความว่า
(๑) บริ ษัทที่มีบริ ษัทอื่นเป็ นบริ ษัทแม่ หรื อ
(๒) บริ ษัทลูกของบริ ษัทตาม (๑) ต่อไปทุกทอด
“บริ ษัทร่ วม” หมายความว่า บริ ษัทลูกที่มีบริ ษัทแม่ร่วมกัน
“ผู้มีอํานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(๑) ผู้จด
ั การ รองผู้จดั การ ผู้ชว่ ยผู้จดั การ กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารของสถาบันการเงินหรื อบริ ษัท แล้ วแต่กรณี หรื อผู้ซงึ่ มี

ru
m

ตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

(๒) บุคคลซึง่ สถาบันการเงินหรื อบริ ษัททําสัญญาให้ มีอาํ นาจในการบริ หารงานทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ

Fo

(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอาํ นาจควบคุมหรื อครอบงําผู้จด
ั การหรื อกรรมการ หรื อการจัดการของสถาบันการเงินหรื อ

w

บริ ษัท ให้ ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของตนในการกําหนดนโยบายหรื อการดําเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริ ษัท
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

La

“กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร” หมายความว่า กรรมการที่ทําหน้ าที่บริ หารงานในสถาบันการเงินหรื อบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ที่

nd

ั อีกบุคคลหนึง่ ในลักษณะดังต่อไปนี ้
“ผู้ที่เกี่ยวข้ อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ กบ

la

(๑) เป็ นคูส
่ มรส

Th

ai

(๒) เป็ นบุตรหรื อบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(๓) เป็ นบริ ษัทที่บคุ คลนันหรื
้ อบุคคลตาม (๑) หรื อ (๒) มีอาํ นาจในการจัดการ
(๔) เป็ นบริ ษัทที่บคุ คลนันหรื
้ อบุคคลตาม (๑) หรื อ (๒) มีอาํ นาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(๕) เป็ นบริ ษัทที่บคุ คลนันหรื
้ อบุคคลตาม (๑) หรื อ (๒) มีอาํ นาจควบคุมการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ
(๖) เป็ นบริ ษัทลูกของบริ ษัทตาม (๓) หรื อ (๔) หรื อ (๕)
(๗) เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัทตาม (๓) หรื อ (๔) หรื อ (๕)
(๘) เป็ นตัวการ ตัวแทน หรื อ
(๙) บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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ในกรณีที่บคุ คลใดถือหุ้นในบริ ษัทใดตังแต่
้ ร้อยละยี่สบิ ขึ ้นไปของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
้
วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าบริษัทนันเป็
้ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวเว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ มิได้ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นของสถาบันการเงินเกินร้ อยละห้ าของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว

ทังหมด
้
และให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

Fo

ru
m

มาตรา ๕ การประกอบกิจการใดที่มีลกั ษณะเป็ นการระดมเงินจากประชาชนโดยการรับฝากเงินหรือโดยวิธีอื่นใด ให้ สนิ เชื่อ
หรื อธุรกิจทางการเงิน หากกิจการนันมี
้ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและมิได้ มีกฎหมายที่ควบคุมการ
ประกอบกิจการดังกล่าวเป็ นการเฉพาะแล้ ว ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเสนอให้ มกี ารตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
กําหนดให้ การประกอบกิจการประเภทนันอยู
้ ภ่ ายใต้ บงั คับของพระราชบัญญัตินี ้ทังหมดหรื
้
อบางส่วน รวมทังบทกํ
้ าหนด
โทษที่เกี่ยวข้ อง โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าวด้ วยก็ได้

La

w

มาตรา ๖ การระดมเงินจากประชาชนโดยการขายหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มิให้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับของพระราชบัญญัตินี ้

la

nd

มาตรา ๗ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้
ใช้ บงั คับได้

Th

ai

มาตรา ๘ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้ มีอาํ นาจออกประกาศเพื่อปฏิบตั ิการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้
ประกาศตามวรรคหนึง่ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
รัฐมนตรี อาจกําหนดให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยื่นรายงานข้ อมูลที่ได้ รับจากการดําเนินการตามรายการที่รัฐมนตรี กําหนด
ทังนี
้ ้ จะให้ ยื่นตามระยะเวลาหรื อเป็ นครัง้ คราวและจะให้ ทาํ คําชี ้แจงข้ อความเพื่ออธิบายหรื อขยายความแห่งรายงานนันก็
้
ได้
หมวด ๑
การจัดตัง้ และการขอรับใบอนุญาต
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มาตรา ๙ การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรื อธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ จะกระทําได้ เฉพาะนิติบคุ คลประเภท
บริ ษัทมหาชนจํากัด โดยได้ รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ในการอนุญาต
ดังกล่าวรัฐมนตรี จะกําหนดหลักเกณฑ์ตามที่เห็นสมควรก็ได้
การยื่นคําขอจัดตังบริ
้ ษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจตามวรรคหนึง่ ต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบในการจัดตังจากรั
้
ฐมนตรี ก่อน
เมื่อได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัดแล้ ว ให้ บริ ษัทมหาชนจํากัดนันยื
้ ่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศกําหนดต่อรัฐมนตรี โดยผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

ru
m

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย

w

Fo

มาตรา ๑๐ ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศจะตังสาขาเพื
้
่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัตินี ้ได้ เมื่อได้ รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ในการอนุญาต
ดังกล่าว รัฐมนตรี จะกําหนดหลักเกณฑ์ตามทีเ่ ห็นสมควรก็ได้

nd

La

ในการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้ ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศแสดงหนังสือยินยอมให้ ยื่นคําขอจัดตังสาขาจาก
้
หน่วยงานผู้มีอํานาจหน้ าที่ตามกฎหมายในการกํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศนันต่
้ อรัฐมนตรี โดยผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทยด้ วย

Th

ai

la

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๑ สถาบันการเงินต้ องใช้ ชื่อซึง่ มีคาํ ว่า “ธนาคาร”“บริ ษัทเงินทุน” หรื อ “บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ” นําหน้ า ตามที่
ระบุในใบอนุญาต แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๑๒ ห้ ามผู้ใดนอกจากสถาบันการเงินใช้ ชื่อหรื อคําแสดงชื่อในธุรกิจทางการเงินว่า
“ธนาคาร”“เงินทุน”“การเงิน”“การลงทุน”“เครดิต”“ทรัสต์”“ไฟแนนซ์”“บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ” หรื อคําอื่นใดที่มี
ความหมายเช่นเดียวกัน
บทบัญญัติในวรรคหนึง่ มิให้ ใช้ บงั คับแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อผู้ที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย
อื่น
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มาตรา ๑๓ การจัดตัง้ หรื อย้ ายสํานักงานใหญ่หรื อสาขา หรื อการเลิกสาขาของสถาบันการเงินต้ องได้ รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๑๔ การตังสํ
้ านักงานผู้แทนของสถาบันการเงินในต่างประเทศ และการตังสํ
้ านักงานผู้แทนของสถาบันการเงิน
ต่างประเทศในประเทศ จะกระทําได้ เมื่อได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจ
กําหนดหลักเกณฑ์ให้ ต้องปฏิบตั ดิ ้ วยก็ได้

หมวด ๒

ru
m

สํานักงานผู้แทนตามวรรคหนึง่ จะรับฝากเงินหรื อรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ ้นระยะเวลาอัน
กําหนดไว้ ไม่ได้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม

โครงสร้ างสถาบันการเงิน

Fo

ส่ วนที่ ๑

w

หุ้นและผู้ถอื หุ้น

nd

La

มาตรา ๑๕ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของสถาบันการเงินต้ องเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือมีมลู ค่าของหุ้นไม่เกินหุ้นละหนึง่
ร้ อยบาท และข้ อบังคับของสถาบันการเงินต้ องไม่มีข้อจํากัดในการโอนหุ้น เว้ นแต่จะเป็ นข้ อจํากัดเพือ่ การปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตินี ้

Th

ai

la

สถาบันการเงินอาจออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียง หรื อหุ้นบุริมสิทธิอื่นได้ เมื่อได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ทังนี
้ ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินต้ องปฏิบตั กิ ็ได้
มาตรา ๑๖ สถาบันการเงินต้ องมีจํานวนหุ้นที่บคุ คลผู้มีสญ
ั ชาติไทยถืออยูไ่ ม่ตาํ่ กว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของจํานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และต้ องมีกรรมการเป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติไทยไม่ตํ่ากว่าสามในสีข่ องจํานวน
กรรมการทังหมด
้
ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจอนุญาตให้ บคุ คลผู้ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยถือหุ้นได้
ถึงร้ อยละสีส่ บิ เก้ าของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และให้ มีกรรมการทีเ่ ป็ นบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทยได้ เกินกว่าหนึง่ ในสีแ่ ต่ไม่ถึงกึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ในกรณีที่มเี หตุจําเป็ นต้ องแก้ ไขฐานะการดําเนินการหรื อเพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คงของสถาบันการเงินใด หรื อเพื่อความ
มัน่ คงของระบบสถาบันการเงิน รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจผ่อนผันให้ มีจํานวนหุ้นหรื อ
กรรมการแตกต่างไปจากทีก่ ําหนดตามวรรคสองได้ ในการผ่อนผันนันจะกํ
้ าหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนเวลาไว้ ด้วยก็ได้
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มาตรา ๑๗ บุคคลใดถือหุ้นหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึง่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ตังแต่
้ ร้อยละ
ห้ าขึ ้นไปของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บุคคลนันต้
้ องรายงานการถือหุ้นหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นดังกล่าวให้ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
จํานวนหุ้นตามวรรคหนึง่ ให้ รวมถึงหุ้นของผู้ทเี่ กี่ยวข้ องกับบุคคลตามวรรคหนึง่ ถืออยูห่ รื อมีไว้ ด้วย
หุ้นตามวรรคหนึง่ ไม่รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณีที่บคุ คลตามวรรคหนึง่ ไม่รายงานตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ให้ นําความในมาตรา
๑๙ มาใช้ บงั คับแก่ห้ นุ ที่ไม่รายงานนัน้ โดยอนุโลม

ru
m

มาตรา ๑๘ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดถือหุ้นหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึง่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกิน
ร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

La

w

หุ้นตามวรรคหนึง่ ไม่รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียง

Fo

จํานวนหุ้นตามวรรคหนึง่ ให้ รวมถึงหุ้นของผู้ทเี่ กี่ยวข้ องกับบุคคลตามวรรคหนึง่ ถืออยูห่ รื อมีไว้ ด้วย

la

nd

มาตรา ๑๙ บุคคลใดได้ มาซึง่ หุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึง่ จนเป็ นเหตุให้ จํานวนหุ้นที่ตนถืออยูห่ รื อมีไว้ เป็ นไปโดย
ฝ่ าฝื นมาตรา ๑๘ บุคคลนันจะต้
้ องนําหุ้นในส่วนที่เกินออกจําหน่ายแก่บคุ คลอื่นภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหุ้นนันมา
้
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึง่ จะผ่อนผันได้ อีกไม่เกินเก้ าสิบวัน

Th

ai

ในกรณีที่บคุ คลตามวรรคหนึง่ ไม่จําหน่ายหุ้นในส่วนทีเ่ กินภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจ
ร้ องขอต่อศาลให้ มคี ําสัง่ ให้ ขายหุ้นในส่วนที่เกินดังกล่าวได้ และถ้ าศาลเห็นว่าการถือหุ้นหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นนันเป็
้ นการฝ่ าฝื น
มาตรา ๑๘ ให้ ศาลมีอํานาจสัง่ ให้ ขายทอดตลาดหรื อขายโดยวิธีอื่นก็ได้
มาตรา ๒๐ ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินจําหน่ายหุ้นของตนแก่บคุ คลใดจนเป็ นเหตุให้ จํานวนหุ้นที่บคุ คลนันถื
้ ออยูห่ รื อมีไว้
เป็ นไปโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๑๘
การนับจํานวนหุ้นตามวรรคหนึง่ ให้ นบั รวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลตามวรรคหนึง่ ถืออยูห่ รื อมีไว้ ด้วย
ทุกครัง้ ที่มกี ารชี ้ชวนให้ เข้ าชื่อซื ้อหุ้นของสถาบันการเงินใด ให้ สถาบันการเงินนันระบุ
้ หลักเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้ ตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ไว้ ในคําชี ้ชวนด้ วย
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มาตรา ๒๑ บุคคลใดถือหุ้นหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นของสถาบันการเงินใดโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๑๘ บุคคลนันจะยกเอาการถื
้
อหุ้นในส่วน
ที่เกินนันใช้
้ ยนั ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวมิได้ และสถาบันการเงินนันจะจ่
้ ายเงินปั นผลหรื อผลตอบแทนอื่นใดให้ แก่บคุ คล
นัน้ หรื อให้ บคุ คลนันออกเสี
้
ยงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นในส่วนที่เกินมิได้
ในกรณีที่บคุ คลตามวรรคหนึง่ ได้ รับหุ้นมาโดยสุจริ ตจากการรับมรดก หากสถาบันการเงินนันได้
้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล
ในช่วงระยะเวลาเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหุ้นมาหรื อภายในระยะเวลาที่ได้ รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ ให้ มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในหุ้นส่วนที่เกินร้ อยละสิบตามมาตรา ๑๘ ได้ แต่บคุ คลนันจะออกเสี
้
ยง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นในส่วนทีเ่ กินมิได้

ru
m

มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ให้ สถาบันการเงิน
ตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นหรื อก่อนจ่ายเงินปั นผลหรื อผลตอบแทนอื่นใดแก่ผ้ ถู ือหุ้น แล้ วให้
แจ้ งผลการตรวจสอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

w

Fo

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๘ ให้ สถาบันการเงินมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ นู นดํ
ั ้ าเนินการจําหน่ายหุ้นในส่วนที่
เกินภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๙ พร้ อมกับแจ้ งให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบด้ วย

nd

La

มาตรา ๒๓ มิให้ นาํ มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๒๒ มาใช้ บงั คับกับสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศ
ไทย และธนาคารพาณิชย์ทเี่ ป็ นบริ ษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ

la

ส่ วนที่ ๒

Th

ai

กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอาํ นาจในการจัดการ

มาตรา ๒๔ ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินแต่งตังหรื
้ อยอมให้ บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้เป็ นหรื อทําหน้ าที่กรรมการ ผู้จดั การ
ผู้มีอํานาจในการจัดการ หรื อที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
(๑) เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อพ้ นจากการเป็ นบุคคลล้ มละลายมาแล้ วไม่ถึงห้ าปี
(๒) เคยต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริ ต ไม่วา่ จะมีการรอการลงโทษหรื อไม่ก็

ตาม
(๓) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
(๔) เคยเป็ นผู้มีอาํ นาจในการจัดการซึง่ ดํารงตําแหน่งอยูใ่ นขณะทีส
่ ถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้ นแต่จะได้ รับ

ยกเว้ นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จด
ั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ตามมาตรา ๘๙ (๓)

หรื อมาตรา ๙๐ (๔) หรื อตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

(๖) เป็ นกรรมการ ผู้จด
ั การ พนักงาน หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่นอีกในเวลาเดียวกัน เว้ นแต่

ได้ รับยกเว้ นจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(๗) เป็ นผู้จดั การ หรื อผู้มีอาํ นาจในการจัดการนอกเหนือจากตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทที่ได้ รับสินเชื่อหรื อได้ รับการคํ ้า

ประกันหรื ออาวัลหรื อมีภาระผูกพันอยูก่ บั สถาบันการเงินนัน้ เว้ นแต่
(ก) เป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาของสถาบันการเงินซึง่ ไม่ใช่กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
(ข) เป็ นกรณีที่ได้ รับยกเว้ นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

ru
m

(๘) เป็ นข้ าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒส
ิ ภา สมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น หรื อผู้

ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

Fo

(๙) เป็ นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อเป็ นผู้ที่พ้นจากการเป็ นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม

nd

La

w

หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด เว้ นแต่ได้ รับแต่งตังจากธนาคารแห่
้
งประเทศไทยให้ เข้ าไปแก้ ไข
ฐานะการเงินหรื อการดําเนินการของสถาบันการเงิน หรื อเป็ นการดํารงตําแหน่งในสถาบันการเงินที่เป็ นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ ทังนี
้ ้ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อผู้ที่พ้นจากการเป็ นพนักงานธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแต่ยงั ต้ องห้ ามไม่ให้ รับตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดดังกล่าว ไม่มีสทิ ธิที่จะได้ รับ
สิทธิในการซื ้อหุ้นของสถาบันการเงินนัน้

ai

la

(๑๐) เป็ นบุคคลทีม
่ ีลกั ษณะต้ องห้ ามหรื อขาดคุณสมบัติอื่นใด ทังนี
้ ้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

Th

มาตรา ๒๕ การแต่งตังกรรมการ
้
ผู้จดั การ ผู้มีอาํ นาจในการจัดการ หรื อที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน จะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตังบุ
้ คคลใหม่หรื อแต่งตังบุ
้ คคลเดิมให้ ดาํ รงตําแหน่งต่อไป
ในการให้ ความเห็นชอบตามวรรคหนึง่ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายในสิบห้ าวันทําการนับแต่วนั ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ รับคําขอและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องครบถ้ วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด หากธนาคาร
แห่งประเทศไทยมิได้ แจ้ งผลการพิจารณาให้ ความเห็นชอบภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้
ความเห็นชอบในการแต่งตังนั
้ นแล้
้ ว
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลซึง่ ได้ รับความเห็นชอบตามวรรคหนึง่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๒๔ ให้ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยเพิกถอนการให้ ความเห็นชอบที่ได้ ให้ ไว้ แล้ ว
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มาตรา ๒๖ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี สถาบันการเงินมีหน้ าที่แจ้ งหรื อแสดงให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จดั การ และผู้มีอํานาจในการจัดการได้ รับจากสถาบันการเงิน และมีหน้ าที่แจ้ ง
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการเป็ นกรรมการในธุรกิจอื่นด้ วย ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กําหนด
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามวรรคหนึง่ ให้ กรรมการมีหน้ าที่แจ้ งการเป็ นกรรมการในธุรกิจอื่นแก่สถาบันการเงิน
มาตรา ๒๗ ในการดําเนินกิจการของสถาบันการเงิน กรรมการต้ องปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบุคคลค้ าขายผู้ประกอบด้ วยความ
ระมัดระวัง และต้ องรับผิดชอบร่วมกันในการบริ หารงานสถาบันการเงินนัน้ ซึง่ รวมถึงเรื่ องดังต่อไปนี ้
(๑) การให้ สถาบันการเงินปฏิบตั ต
ิ ามพระราชบัญญัตินี ้

ru
m

(๒) การจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่แท้ จริ งของ

Fo

สถาบันการเงิน โดยต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ฝากเงิน และประชาชนได้ รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

(๓) การให้ สถาบันการเงินเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีเ่ ดือนนับแต่สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือน เมื่อปรากฏว่าสถาบัน

nd

La

w

การเงินนันประสบการขาดทุ
้
นจนทําให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นเมื่อสิ ้นรอบระยะเวลาหกเดือนตามมาตรา ๖๗ ลดลงเหลือตํ่ากว่า
ร้ อยละห้ าสิบของทุนที่ชําระแล้ ว และให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ หนึง่ เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือตํ่ากว่าร้ อยละยี่สบิ
ห้ าของทุนที่ชําระแล้ วเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินตามความเป็ นจริ ง

Th

ai

la

มาตรา ๒๘ กรรมการต้ องรับผิดชอบร่วมกันต่อผู้ถือหุ้น หรื อผู้ฝากเงิน หรื อผู้ถือตัว๋ สัญญาใช้ เงินทีเ่ กิดจากการระดมเงินจาก
ประชาชนของสถาบันการเงิน เพือ่ ความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อ
ผู้ตรวจการสถาบันการเงินสัง่ การตามพระราชบัญญัตินี ้ เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ตนมิได้ ทจุ ริ ตหรื อมีสว่ นในการไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ดงั กล่าว
หมวด ๓
การกํากับสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ ๑
การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพย์
มาตรา ๒๙ สถาบันการเงินต้ องดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทังหลั
้ กเกณฑ์ในการคํานวณ
เงินกองทุนของสถาบันการเงิน
มาตรา ๓๐ สถาบันการเงินต้ องดํารงเงินกองทุนเป็ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ หนี ้สิน ภาระผูกพัน หรื อตัวแปรและความเสีย่ ง
อื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

ru
m

การประกาศกําหนดตามวรรคหนึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจประกาศกําหนดเป็ นการทัว่ ไปให้ สถาบันการเงินดํารง
เงินกองทุนเป็ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ หนี ้สิน ภาระผูกพัน หรื อตัวแปรและความเสีย่ งอื่นใด ตามขนาดหรื อประเภทของ
สินทรัพย์ หนี ้สิน ภาระผูกพัน หรื อตัวแปรและความเสีย่ งรวมทุกประเภทหรื อแต่ละประเภทได้ หรื อในกรณีที่ปรากฏว่า
สถาบันการเงินใดมีความเสีย่ งสูง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะสัง่ การให้ สถาบันการเงินนันดํ
้ าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ตามทีเ่ ห็นสมควรก็ได้

w

Fo

มาตรา ๓๑ ให้ สถาบันการเงินเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนและข้ อมูลเกี่ยวกับความเสีย่ งของสถาบันการเงิน
หรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

nd

La

มาตรา ๓๒ สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจตามความในพระราชบัญญัตินี ้ ต้ อง
ดํารงสินทรัพย์ไว้ ในประเทศไทยหรื อมีหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
และให้ ถือว่าสินทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี ้

la

สินทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ตามวรรคหนึง่ ประกอบด้ วย

ai

(๑) เงินที่นาํ เข้ ามาจากสํานักงานใหญ่หรื อสาขาอื่นของสถาบันการเงินต่างประเทศซึง่ ตังอยู
้ น่ อกประเทศไทย

Th

(๒) เงินสํารองต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดค่าของสินทรัพย์และเงินสํารองเพื่อการชําระหนี ้ หรื อ
(๓) เงินกําไรสุทธิแต่ละรอบปี บัญชีของสาขาหลังจากหักผลขาดทุนที่เกิดขึ ้นในทุกรอบปี บัญชีแล้ ว และให้ รวมถึงเงินกําไรที่

ได้ โอนไปเป็ นส่วนของสํานักงานใหญ่ในทางบัญชีแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายออกนอกราชอาณาจักร
ส่ วนที่ ๒
การลงทุนของสถาบันการเงิน

มาตรา ๓๓ ภายใต้ บงั คับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ให้ สถาบันการเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อเป็ นกรรมสิทธิ์ของตนได้
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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มาตรา ๓๔ ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินถือหรื อมีห้ นุ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในบริ ษัทใดเกินอัตราดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
(๑) ร้ อยละยี่สบ
ิ ของเงินกองทุนทังหมดของสถาบั
้
นการเงินนัน้ สําหรับการถือหรื อมีห้ นุ ในทุกบริ ษัทรวมกัน
(๒) ร้ อยละห้ าของเงินกองทุนทังหมดของสถาบั
้
นการเงินนัน้ สําหรับการถือหรื อมีห้ นุ ในบริ ษัทแต่ละราย หรื อ
(๓) ร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้

ในกรณีที่มเี หตุจําเป็ น ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจประกาศกําหนดอัตราขันสู
้ งในการถือหรื อมีห้ นุ ให้ ตาํ่ กว่าที่กําหนด
ตามวรรคหนึง่ ได้ แต่ต้องประกาศล่วงหน้ าก่อนวันใช้ บงั คับไม่น้อยกว่าสิบห้ าวัน

ru
m

ในกรณีที่สถาบันการเงินจําเป็ นต้ องถือหรื อมีห้ นุ ในบริ ษัทใดอันเนือ่ งจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ การชําระหนี ้ การบังคับ
ชําระหนี ้ การประกันการให้ สนิ เชื่อ หรื อเพื่อดําเนินธุรกิจอันเป็ นการสนับสนุนกิจการของสถาบันการเงิน ให้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีอาํ นาจผ่อนผันการถือหรื อมีห้ นุ เกินกว่าอัตราทีก่ ําหนดตามวรรคหนึง่ ได้ โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
ผ่อนผันไว้ ด้วยก็ได้

La

w

ความในมาตรานี ้มิให้ ใช้ บงั คับกับกรณีตามมาตรา ๕๘ วรรคสาม

Fo

ให้ นําหุ้นที่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับสถาบันการเงินถืออยูน่ บั รวมเป็ นหุ้นที่สถาบันการเงินถือหรื อมีห้ นุ ตามบทบัญญัตินี ้ด้ วย

nd

มาตรา ๓๕ ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินถือหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ ดังต่อไปนี ้
(๑) หุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นของสถาบันการเงินอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน เว้ นแต่เป็ นการได้ มาจาก

Th

ai

la

การชําระหนี ้หรื อการประกันการให้ สนิ เชื่อซึง่ ต้ องจําหน่ายภายในเวลาหกเดือนนับแต่วนั ที่ได้ มา หรื อเป็ นการซื ้อหรื อได้ มา
โดยได้ รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันไว้
ด้ วยก็ได้

(๒) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นของสถาบันการเงินนันตามหลั
้
กเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

ส่ วนที่ ๓
การประกอบธุรกิจ
มาตรา ๓๖ ให้ ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ประกอบธุรกิจได้ เฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจเงินทุน หรื อธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้ วแต่กรณี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรื อจําเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรื อธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ทังนี
้ ้ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะประกาศกําหนดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรื อจําเป็ นโดยแยกตามประเภทสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์แต่ละชนิดก็
ได้ และจะกําหนดหลักเกณฑ์สาํ หรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ งหรื อจําเป็ นนันด้
้ วยก็ได้
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มาตรา ๓๗ ให้ สถาบันการเงินเปิ ดทําการ ณ สํานักงานของสถาบันการเงินนันอย่
้ างน้ อยตามวันและเวลาที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศกําหนด เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตให้ ปฏิบตั เิ ป็ นประการอื่นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการอนุญาต
ดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑ์ให้ ปฏิบตั ดิ ้ วยก็ได้
ในปี หนึง่ ๆ ให้ สถาบันการเงินมีวนั หยุดตามประเพณีตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ให้ สถาบันการเงินประกาศวันและเวลาเปิ ดและหยุดทําการไว้ ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สํานักงานของสถาบันการเงินนัน้

ru
m

มาตรา ๓๘ ให้ สถาบันการเงินประกาศข้ อมูลในเรื่ องอัตราดอกเบี ้ย อัตราส่วนลด และค่าบริการต่าง ๆ ไม่วา่ จะเรี ยกชื่อเป็ น
อย่างอื่น รวมทังข้
้ อมูลอื่นใดเกี่ยวกับสถาบันการเงินนันไว้
้ ในที่เปิ ดเผย ณ สํานักงานของสถาบันการเงิน เพื่อให้ ประชาชน
และลูกค้ าที่มาติดต่อหรื อใช้ บริ การในสถานที่นนทราบข้
ั้
อมูลดังกล่าว และให้ รายงานพร้ อมส่งสําเนาประกาศหรื อข้ อมูลนัน้
ให้ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้ วย ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

Fo

ให้ สถาบันการเงินประกาศข้ อมูลตามวรรคหนึง่ ในสือ่ ใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

La

w

มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริ โภค ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจประกาศกําหนดให้ สถาบันการเงิน
ประเภทหนึง่ ประเภทใดถือปฏิบตั ใิ นเรื่ องดังต่อไปนี ้
(๑) การรับฝากเงิน การรับเงินจากประชาชน การกู้ยืมเงิน การลงทุน การให้ สน
ิ เชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการประกอบ

nd

ธุรกิจอื่นที่สถาบันการเงินนันดํ
้ าเนินการได้

(๒) การทํานิตกิ รรมหรื อสัญญากับประชาชน ผู้บริ โภค หรื อลูกค้ ารายย่อยในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ซึง่ มีทน
ุ

ai

la

ทรัพย์หรื อมูลค่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ไม่วา่ จะเป็ นในเนื ้อหาสาระ วิธีการคํานวณผลประโยชน์หรื อแบบ
สัญญา

Th

(๓) การทําสัญญาคํ ้าประกันด้ วยบุคคล โดยให้ มีการระบุวงเงินของต้ นเงินในสัญญา หรื อมิให้ มกี ารทําข้ อตกลงให้ ผ้ คู ํ ้า

ประกันทําสัญญาคํ ้าประกันแบบไม่จํากัดจํานวน
ในกรณีที่เป็ นการคํ ้าประกันหนี ้อันจะต้ องชําระ ณ เวลาที่มกี ําหนดแน่นอน และสถาบันการเงินยอมผ่อนเวลาให้ แก่ลกู หนี ้
ชันต้
้ น แต่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ ภายในเวลาหกเดือน ให้ สถาบันการเงินแจ้ งให้ ผ้ คู ํ ้าประกันทราบ
(๔) ข้ อที่ต้องปฏิบตั ิหากนิติกรรมหรื อสัญญาที่ทําขึ ้นนันให้
้ สทิ ธิแก่สถาบันการเงินทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสัญญาได้ ฝ่ายเดียว
(๕) การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

มาตรา ๔๐ ให้ สถาบันการเงินแจ้ งและแสดงวิธีการและรายละเอียดในการคํานวณอัตราค่าบริ การรายปี ให้ ประชาชนและ
ลูกค้ าผู้มาขอสินเชื่อทราบ
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อัตราค่าบริ การรายปี ตามวรรคหนึง่ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้นที่สถาบันการเงินเรี ยกเก็บจากประชาชนและลูกค้ าต่อปี ในการให้
สินเชื่อ ซึง่ รวมถึงดอกเบี ้ย ส่วนลด และค่าบริ การ
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดวิธีการคํานวณอัตราค่าบริ การรายปี ให้ สถาบันการเงินถือปฏิบตั ิได้
มาตรา ๔๑ ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเงิน รับเงินจากประชาชน ให้ สนิ เชื่อ กู้ยืมเงิน ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
ซื ้อขายตัว๋ แลกเงินหรื อตราสารเปลีย่ นมืออื่นใด หรื อซื ้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ ให้ สถาบันการเงินปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
การกําหนดตามวรรคหนึง่ จะกําหนดตามประเภทของเงินฝากหรื อเงินกู้ยืมประเภทของบุคคลประเภทของเอกสารการรับ
ฝากเงินหรื อการกู้ยืม หรื อประเภทของตราสารก็ได้

La

(๓) การบริ หารและการจัดการของสถาบันการเงิน

w

(๒) การตรวจสอบและการควบคุมภายในสถาบันการเงิน

Fo

(๑) การทํานิติกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน

ru
m

ในกรณีที่มเี หตุจําเป็ นเพื่อความมัน่ คงของสถาบันการเงินและเพื่อการตรวจสอบของผู้ตรวจการสถาบันการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีอํานาจกําหนดให้ สถาบันการเงินถือปฏิบตั ิในเรื่องดังต่อไปนี ้ได้

la

nd

มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขภาวะเศรษฐกิจ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้

ai

(๑) กําหนดวงเงินที่สถาบันการเงินจะให้ สน
ิ เชื่อ ทําธุรกรรมทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อ รับรอง หรื อรับอาวัลตัว๋ เงิน

Th

สําหรับกิจการประเภทหนึง่ ประเภทใด ทังนี
้ ้ จะกําหนดเป็ นอัตราส่วนกับยอดเงินทังหมดที
้
่สถาบันการเงินให้ สนิ เชื่อ ทํา
ธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อ รับรอง รับอาวัลตัว๋ เงิน หรื อเป็ นอัตราส่วนกับเงินกองทุนของสถาบันการเงินหรื อ
ยอดเงินที่ได้ ก้ ยู มื และรับจากประชาชน ณ ขณะหนึง่ ขณะใดก็ได้
(๒) ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินให้ สน
ิ เชื่อ หรื อทําธุรกรรมทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อในกิจการประเภทใด ๆ เพิม่ ขึ ้นหรื อ

สูงกว่าอัตราทีก่ ําหนด ทังนี
้ ้ จะกําหนดเป็ นอัตราส่วนกับยอดเงินทังหมดที
้
่สถาบันการเงินให้ สนิ เชื่อ หรื อทําธุรกรรมที่มี
ลักษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อในแต่ละกิจการ ณ ขณะหนึง่ ขณะใดก็ได้

มาตรา ๔๓ การดําเนินการต่อไปนี ้ สถาบันการเงินจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
(๑) ขายหรื อโอนกิจการของสถาบันการเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วนทีส่ าํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ มี

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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(๒) ซื ้อหรื อรับโอนกิจการบริ ษัทอืน
่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญมาเป็ นของสถาบันการเงินตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึง่

มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(๓) ทําสัญญา ยินยอม หรื อมอบหมายให้ บค
ุ คลอื่นซึง่ มิใช่กรรมการ ผู้จดั การ หรื อพนักงานของสถาบันการเงิน มีอาํ นาจ

ทังหมดหรื
้
อบางส่วนในการบริ หารงานของสถาบันการเงิน หรื อรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแบ่งกําไร
ขาดทุนกัน

การให้ ความเห็นชอบตามวรรคหนึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑ์ให้ สถาบันการเงินปฏิบตั ิด้วยก็ได้ และ
ให้ รายงานต่อรัฐมนตรี ทราบโดยไม่ชกั ช้ า

ru
m

มาตรา ๔๔ สถาบันการเงินนอกจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จะรับฝากเงินที่ต้องจ่ายเมื่อสิ ้นระยะเวลาอันกําหนดไว้ โดยวิธี
ออกบัตรเงินฝากก็ได้
บัตรเงินฝากต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้

Fo

(๑) คําบอกชื่อว่าเป็ นบัตรเงินฝาก

nd

(๔) วันที่ออกบัตรเงินฝาก

La

(๓) จังหวัดทีต
่ งของผู
ั้
้ ออกบัตรเงินฝาก

w

(๒) ชื่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเงินฝาก

Th

(๗) สถานทีจ่ ่ายเงิน

ai

(๖) วันถึงกําหนดจ่ายเงิน

la

(๕) ข้ อตกลงอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะจ่ายเงินเป็ นจํานวนที่แน่นอนพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย (ถ้ ามี)

(๘) ชื่อของผู้ฝากเงิน หรื อคําจดแจ้ งว่าให้ จ่ายเงินแก่ผ้ ถู ือ
(๙) ลายมือชื่อผู้มีอาํ นาจลงนามแทนสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเงินฝาก

มาตรา ๔๕ ให้ นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๖๔ ถึงมาตรา ๗๖๖ มาตรา ๘๙๙ ถึง
มาตรา ๙๐๗ มาตรา ๙๑๑ มาตรา ๙๑๓ (๑) และ (๒) มาตรา ๙๑๔ ถึงมาตรา ๙๑๖ มาตรา ๙๑๗ วรรคหนึง่ และวรรค
สาม มาตรา ๙๑๘ ถึงมาตรา ๙๒๒ มาตรา ๙๒๕ มาตรา ๙๒๖ มาตรา ๙๓๘ ถึงมาตรา ๙๔๒ มาตรา ๙๔๕ มาตรา ๙๔๖
มาตรา ๙๔๘ มาตรา ๙๔๙ มาตรา ๙๕๙ มาตรา ๙๖๗ มาตรา ๙๗๑ มาตรา ๙๗๓ มาตรา ๙๘๖ มาตรา ๙๙๔ ถึงมาตรา
๑๐๐๐ มาตรา ๑๐๐๖ ถึงมาตรา ๑๐๐๘ มาตรา ๑๐๑๐ และมาตรา ๑๐๑๑ มาใช้ บงั คับกับบัตรเงินฝากโดยอนุโลม
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มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มเี หตุอนั สมควร ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจประกาศกําหนดให้ สถาบันการเงินปฏิบตั ิในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้
(๑) ดอกเบี ้ยหรื อส่วนลดที่อาจเรี ยกได้
(๒) ดอกเบี ้ยหรื อส่วนลดที่อาจจ่ายได้
(๓) ค่าบริ การที่อาจเรี ยกได้
(๔) เงินมัดจําที่อาจเรี ยกได้
(๕) หลักประกันเป็ นทรัพย์สน
ิ ที่ต้องเรี ยก
(๖) ผลประโยชน์ที่อาจเรี ยกได้ จากการทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สน
ิ เชื่อ

ru
m

(๗) เบี ้ยปรับที่อาจเรี ยกได้

La

w

Fo

บรรดาเงิน ทรัพย์สนิ หรื อสิง่ อื่นที่อาจคิดคํานวณได้ เป็ นเงิน ซึง่ ผู้ฝากเงินหรื อบุคคลใดได้ รับจากสถาบันการเงิน พนักงาน
หรื อลูกจ้ างของสถาบันการเงิน เนื่องจากการรับฝากเงิน กู้ยมื เงิน หรื อรับเงินหรื อที่สถาบันการเงิน พนักงานหรื อลูกจ้ างของ
สถาบันการเงินนันได้
้ รับเนื่องจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ให้ ถือว่าเป็ นดอกเบี ้ย ส่วนลด หรื อค่าบริ การ
แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่คา่ บริ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดตาม (๓) มิให้ ถือว่าเป็ นดอกเบี ้ยหรือส่วนลดที่สถาบัน
การเงินอาจเรี ยกได้ ตาม (๑)

la

nd

การกําหนดตามวรรคหนึง่ อาจกําหนดตามประเภทของธุรกิจ การกู้ยืมเงิน การรับเงินจากประชาชน หรื อกิจการที่สถาบัน
การเงินอาจจ่ายหรื อเรี ยก หรื อกําหนดวิธีการคํานวณและระยะเวลาการจ่ายหรื อเรี ยกเก็บก็ได้

Th

ai

มาตรา ๔๗ สถาบันการเงินอาจใช้ บริ การจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกําหนด
ส่ วนที่ ๔
ข้ อห้ ามในการให้ สนิ เชื่อ
มาตรา ๔๘ ภายใต้ บงั คับมาตรา ๕๙ ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
(๑) ให้ สน
ิ เชื่อ ทําธุรกรรมทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อ หรื อประกันหนี ้แก่กรรมการ ผู้จดั การ รองผู้จดั การ ผู้ช่วยผู้จดั การ

หรื อผู้ซงึ่ มีตาํ แหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ผู้มีอาํ นาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว เว้ นแต่การให้ สนิ เชื่อในรูปของบัตรเครดิตตามอัตราขันสู
้ งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด หรื อการให้ สนิ เชื่อ
เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่บคุ คลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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(๒) รับรอง รับอาวัล หรื อสอดเข้ าแก้ หน้ าในตัว๋ เงินที่กรรมการ ผู้จดั การ รองผู้จด
ั การ ผู้ชว่ ยผู้จดั การ หรื อผู้ซงึ่ มีตาํ แหน่ง

เทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ผู้มีอาํ นาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้สงั่ จ่าย ผู้
ออกตัว๋ หรื อผู้สลักหลัง
(๓) จ่ายเงินหรื อทรัพย์สน
ิ อื่นแก่กรรมการ ผู้จดั การ รองผู้จดั การ ผู้ช่วยผู้จดั การ หรื อผู้ซงึ่ มีตาํ แหน่งเทียบเท่าทีเ่ รี ยกชื่อ

อย่างอื่น ผู้มีอาํ นาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว เป็ นค่าตอบแทนสําหรับหรื อ
เนื่องจากการกระทําหรื อการประกอบธุรกิจใด ๆ ของสถาบันการเงินนัน้ ซึง่ มิใช่บาํ เหน็จ เงินเดือน รางวัล และเงินเพิม่ อย่าง
อื่นบรรดาที่พงึ จ่ายตามปกติ
(๔) ขาย ให้ หรื อให้ เช่าทรัพย์สน
ิ ใด ๆ แก่กรรมการ ผู้จดั การ รองผู้จดั การ ผู้ช่วยผู้จดั การ ผู้ซงึ่ มีตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ

ru
m

อย่างอื่น ผู้มีอาํ นาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว หรื อรับซื ้อ หรื อ
เช่าทรัพย์สนิ ใด ๆ จากบุคคลดังกล่าวมีมลู ค่ารวมกันสูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด เว้ นแต่จะได้ รับความเห็น
ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(๕) ให้ ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ ผู้จด
ั การ รองผู้จดั การ ผู้ช่วยผู้จดั การ หรื อผู้ซงึ่ มีตําแหน่งเทียบเท่าทีเ่ รี ยกชื่ออย่างอื่น

w

Fo

ผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด

Th

ai

la

nd

La

มาตรา ๔๙ ภายใต้ บงั คับมาตรา ๕๙ ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะ
คล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ หรื อแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อรวมกันเมื่อสิ ้นวัน
หนึง่ ๆ ในแต่ละรายเกินร้ อยละห้ าของเงินกองทุนชนิดหนึง่ ชนิดใดของสถาบันการเงินนัน้ หรื อเกินร้ อยละยี่สบิ ห้ าของหนี ้สิน
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องนัน้ แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ ให้ นบั การให้
สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่ผ้ ทู เี่ กี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็ นของผู้
ถือหุ้นรายใหญ่นนด้
ั ้ วย
ในกรณีที่มเี หตุอนั สมควร ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจกําหนดอัตราขันสู
้ งในการให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อ
ทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องให้ สงู กว่าอัตราที่
กําหนดในวรรคหนึง่ ได้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
การให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง หมายความว่า บริ ษัทที่สถาบันการเงิน กรรมการของสถาบัน
การเงิน ผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลเหล่านี ้ ถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละสิบของ
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
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มาตรา ๕๐ ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่
บุคคลหนึง่ บุคคลใด หรื อแก่บคุ คลหลายคนรวมกันในโครงการหนึง่ โครงการใด หรื อเพื่อใช้ ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน
เมื่อสิ ้นวันหนึง่ ๆ เกินร้ อยละยี่สบิ ห้ าของเงินกองทุนชนิดหนึง่ ชนิดใด ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด
การกําหนดตามวรรคหนึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกําหนดเป็ นจํานวนเงินหรื ออัตราส่วนตํา่ กว่าอัตราที่กําหนดไว้ ก็ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินใด ควบรวมกิจการ ปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ หรื อจําหน่าย จ่ายโอนสินทรัพย์ให้ แก่บริษัทบริ หาร
สินทรัพย์ หรื อกรณีมีเหตุอนั สมควรอื่นใด ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันให้ สถาบันการเงินนันไม่
้ ต้องปฏิบตั ิตาม
วรรคหนึง่ เป็ นการชัว่ คราวได้

ru
m

ในกรณีที่บคุ คลตามวรรคหนึง่ เป็ นบริ ษัท จํานวนเงินทีใ่ ห้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ าย
การให้ สนิ เชื่อ ต้ องไม่เกินอัตราส่วนกับทุน หรื อเงินกองทุนของบริ ษัทนันตามที
้
่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด เว้ นแต่
ได้ รับผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย

w

Fo

ในกรณีที่มีการให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่นิติบคุ คลใด ให้ นบั รวม
การให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่บริ ษัทแม่ บริ ษัทลูก และบริ ษัทร่วม
เป็ นของนิติบคุ คลนันด้
้ วย

nd

La

ในกรณีที่มีการให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่บคุ คลใด ให้ นบั รวมการ
ให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบุคคลนัน้ เป็ นของ
บุคคลนันด้
้ วย

ai

la

การให้ สนิ เชื่อโดยรับซื ้อ ซื ้อลด หรื อรับช่วงซื ้อลดตัว๋ เงินตามวรรคหนึง่ ให้ ถือเป็ นการให้ สนิ เชื่อแก่ผ้ ทู รงซึง่ ขายตัว๋ เงินและ
บุคคลซึง่ ต้ องรับผิดตามตัว๋ เงินทุกทอดด้ วย เว้ นแต่เป็ นตัว๋ เงินตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

Th

ในกรณีที่สถาบันการเงินใดได้ รับการประกันความเสีย่ งในการให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะ
คล้ ายการให้ สนิ เชื่อจากสถาบันการเงินหรื อบริษัทอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ให้ ถือว่า
สถาบันการเงินนันให้
้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่สถาบันการเงินหรื อ
บริ ษัทผู้ประกันความเสีย่ งดังกล่าวตามวรรคหนึง่ ด้ วย
มาตรา ๕๑ ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่
ธุรกิจแต่ละประเภทเกินอัตราส่วนกับเงินกองทุนหรื อสินทรัพย์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๕๒ มิให้ นาํ ความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ มาใช้ บงั คับกับสถาบันการเงินในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ให้ สน
ิ เชื่อหรื อก่อภาระผูกพันที่กระทรวงการคลังคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ เท่าที่ไม่เกินจํานวนที่ได้ รับการคํ ้า

ประกัน
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(๒) ให้ สน
ิ เชื่อหรื อก่อภาระผูกพันแก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรื อธนาคารแห่งประเทศไทย
(๓) ลงทุนโดยการซื ้อหลักทรัพย์รัฐบาลไทย หลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย หลักทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื น
้ ฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อหลักทรัพย์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก หลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น หรื อหลักทรัพย์ที่คํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อกองทุนเพื่อ
การฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทังนี
้ ้ เท่าที่ไม่เกินราคาทีต่ ราไว้

(๔) ให้ สน
ิ เชื่อโดยมีเงินฝากของสถาบันการเงินนัน้ หลักทรัพย์รัฐบาลไทย หลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย หลักทรัพย์

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรื อหลักทรัพย์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก หลักทรัพย์ที่ออกโดย
รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นหรื อหลักทรัพย์ทคี่ ํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหรื อกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็ นประกัน ทังนี
้ ้ เท่าที่
ไม่เกินจํานวนเงินฝากที่เป็ นประกันหรื อราคาหลักทรัพย์ทตี่ ราไว้
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(๕) คํ ้าประกันการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

Fo

(๖) ให้ ก้ ยู ืมระหว่างสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

(๗) ให้ สน
ิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อทีม่ ีความเสีย่ งน้ อยหรื อมีความเสีย่ ง

La
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(๘) ออกเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตเพื่อการค้ า

w

เทียบเท่าหลักทรัพย์รัฐบาล ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ai

la

ส่ วนที่ ๕

Th

มาตรา ๕๓ กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้ วยสถาบันการเงินและบริ ษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน หรื อธุรกิจที่เป็ น
การสนับสนุนธุรกิจทางการเงินทีม่ ีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(๑) กลุม
่ ธุรกิจทางการเงินที่ประกอบด้ วยสถาบันการเงินเป็ นบริ ษัทแม่และมีบริ ษัทอื่นเป็ นบริ ษัทลูกบริ ษัทเดียวหรื อหลาย

บริ ษัท หรื อ

(๒) กลุม
่ ธุรกิจทางการเงินที่ประกอบด้ วยบริ ษัทแม่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแต่มีสถาบันการเงินเป็ นบริ ษัทลูก โดยจะมีบริษัท

ลูกเพียงบริษัทเดียวหรื อหลายบริษัทเป็ นบริ ษัทร่วมก็ได้
มาตรา ๕๔ ห้ ามมิให้ จดั ตังกลุ
้ ม่ ธุรกิจทางการเงิน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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มาตรา ๕๕ ให้ นําความในมาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๒๒ มาใช้ บงั คับกับการถือหุ้นหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นในบริษัทแม่ของสถาบัน
การเงิน โดยอนุโลม
ให้ นําความในมาตรา ๒๕ มาใช้ บงั คับกับการแต่งตังกรรมการ
้
ผู้จดั การ ผู้มีอํานาจในการจัดการ หรื อที่ปรึกษาของบริ ษัท
แม่ของสถาบันการเงินและบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน โดยอนุโลม
มิให้ นําความในวรรคหนึง่ และวรรคสองมาใช้ บงั คับกับบริษัทแม่หรื อบริ ษัทลูกของสถาบันการเงินในกรณีที่มีกฎหมายที่
ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทแม่หรื อบริ ษัทลูกของสถาบันการเงินกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องนันไว้
้ เป็ นการเฉพาะ
แล้ ว
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มาตรา ๕๖ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจะประกอบธุรกิจได้ แต่เฉพาะธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจที่เป็ นการสนับสนุน
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดเท่านันแต่
้ จะประกอบการค้ าหรื อธุรกิจอื่นมิได้

w
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ในการประกอบธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจที่เป็ นการสนับสนุนตามวรรคหนึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจดังกล่าวไว้ ด้วยก็ได้ เว้ นแต่กฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจนันจะได้
้
กําหนดหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจในเรื่ องนันไว้
้ เป็ นการเฉพาะแล้ ว
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มาตรา ๕๗ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความมัน่ คงของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจ
กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน บริ ษัทแม่ บริ ษัทลูก และบริ ษัทร่วมของสถาบันการเงินนันในลั
้ กษณะเหมือนกับเป็ น
นิติบคุ คลเดียวกัน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด เว้ นแต่กฎหมายที่ควบคุมการประกอบ
ธุรกิจนันจะได้
้
กําหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจในเรื่ องนันไว้
้ เป็ นการเฉพาะแล้ ว

Th
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจกําหนดอัตราส่วนเงินกองทุนหรื อทุนของกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินของสถาบันการเงินนันเป็
้ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ หนี ้สิน ภาระผูกพัน หรื อตัวแปรและความเสีย่ งอื่นใด หรื อ
กําหนดอัตราส่วนอื่น ๆ ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนันได้
้ รวมทังมี
้ อาํ นาจกําหนดให้ กลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินเปิ ดเผยข้ อมูลระหว่างกันได้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๕๘ ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินจัดตังหรื
้ อมีบริ ษัทลูก เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
การอนุญาตตามวรรคหนึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดเงื่อนไขอื่นใดให้ สถาบันการเงินหรื อบริ ษัทลูกต้ องปฏิบตั ิ
ด้ วยก็ได้
ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินซื ้อหรื อมีห้ นุ ในบริ ษัทลูกโดยมีมลู ค่าของหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้นเกินอัตราส่วนกับเงินกองทุนทังหมดหรื
้
อ
เงินกองทุนชนิดหนึง่ ชนิดใด ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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มาตรา ๕๙ สถาบันการเงินอาจให้ สนิ เชื่อหรื อทําธุรกรรมกับบริ ษัทแม่ บริ ษัทลูก หรื อบริ ษัทร่วมของสถาบันการเงินได้ แต่
จะให้ สนิ เชื่อหรื อทําธุรกรรมเกินกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดมิได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
การทําธุรกรรมตามวรรคหนึง่ หมายความรวมถึง
(๑) การซื ้อหรื อขายสินทรัพย์ และรวมถึงสินทรัพย์ที่มีสญ
ั ญาซื ้อคืนจากบริษัทแม่ บริ ษัทลูก หรื อบริษัทร่วม
(๒) การรับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษัทแม่ บริ ษัทลูก หรื อบริ ษัทร่ วมเป็ นหลักประกันการให้ สน
ิ เชื่อ หรื อการออกหนังสือคํ ้า

ประกัน หรื อเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตเพื่อบริ ษัทแม่ บริ ษัทลูกหรื อบริษัทร่วม

(๓) การทําธุรกรรมใด ๆ ที่เป็ นผลให้ บริ ษัทแม่ บริ ษัทลูก หรื อบริ ษัทร่ วมได้ รับประโยชน์

Fo
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การให้ สนิ เชื่อหรื อการทําธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทแม่ บริษัทลูก หรื อบริ ษัทร่วม ให้ ถือว่าเป็ นการให้ สนิ เชื่อหรื อการ
ทําธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าวด้ วย
ส่ วนที่ ๖

w

การจัดชัน้ สินทรัพย์ และการกันเงินสํารอง

nd
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มาตรา ๖๐ ให้ สถาบันการเงินจัดชันสิ
้ นทรัพย์และภาระผูกพันที่เสียหายหรื ออาจเสียหายและให้ ตดั ออกจากบัญชีหรื อกัน
เงินสํารองไว้ สาํ หรับสินทรัพย์และภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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ในกรณีที่ปรากฏว่า เมื่อนําสินทรัพย์จดั ชันหรื
้ อภาระผูกพันในส่วนที่ยงั มิได้ ตดั ออกจากบัญชีหรื อกันเงินสํารองไว้ มาหักออก
จากเงินกองทุนแล้ ว เงินกองทุนมีจํานวนตํ่ากว่าที่ต้องดํารงไว้ ตามมาตรา ๓๐ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจกําหนด
มาตรการที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สถาบันการเงินนันถื
้ อปฏิบตั ิจนกว่าจะได้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึง่

Th

หากหลักเกณฑ์ที่ประกาศกําหนดตามวรรคหนึง่ มีผลให้ สถาบันการเงินต้ องเพิ่มการตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชีหรื อเพิม่ การ
กันเงินสํารอง จะต้ องประกาศล่วงหน้ าก่อนวันใช้ บงั คับไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
มาตรา ๖๑ ให้ สถาบันการเงินกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันอื่นที่ไม่เสียหายตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศกําหนด แต่ทงนี
ั ้ ้จะกําหนดอัตราเกินร้ อยละห้ าของสินทรัพย์และภาระผูกพันอืน่ ที่ไม่เสียหายมิได้
มาตรา ๖๒ ให้ สถาบันการเงินระงับการรับรู้และยกเลิกรายการดอกเบี ้ยค้ างรับทีเ่ คยรับรู้เป็ นรายได้ สาํ หรับสินทรัพย์ที่ถกู จัด
ชันตามหลั
้
กเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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ส่ วนที่ ๗
การบริหารสินทรัพย์ และการดํารงสินทรัพย์ สภาพคล่ อง
มาตรา ๖๓ ให้ สถาบันการเงินบริหารสินทรัพย์ หนี ้สิน และภาระผูกพัน ให้ มีความสัมพันธ์กบั การรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน
หรื อการรับเงินจากประชาชน ตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๖๔ ให้ สถาบันการเงินดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็ นอัตราส่วนกับยอดเงินรับฝากหรื อยอดเงินกู้ยืมทังหมดหรื
้
อแต่
ละประเภทในอัตราที่ไม่ตาํ่ กว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจประกาศกําหนดให้ สถาบันการเงินดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องแต่เพียงบางประเภทหรื อทุก
ประเภท หรื อประกาศกําหนดอัตราส่วนของแต่ละประเภทในอัตราใดเป็ นการทัว่ ไป หรื อในกรณีทมี่ ีเหตุอนั สมควรจะ
กําหนดเป็ นการเฉพาะรายก็ได้

Fo

การประกาศกําหนดตามวรรคหนึง่ หรื อวรรคสอง หากมีผลให้ สถาบันการเงินต้ องเพิ่มอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
จะต้ องประกาศล่วงหน้ าก่อนวันใช้ บงั คับไม่น้อยกว่าสิบห้ าวัน

La

w

มาตรา ๖๕ สินทรัพย์สภาพคล่อง ได้ แก่
(๑) เงินสด

la

(๓) เงินฝากสุทธิที่สถาบันการเงินอื่น

nd

(๒) เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

Th

ai

(๔) บัตรเงินฝากที่ปราศจากภาระผูกพัน

(๕) หลักทรัพย์รัฐบาลไทย หลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อหลักทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื น
้ ฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(๖) หุ้นกู้หรื อพันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อกองทุนเพื่อการฟื น
้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน คํ ้าประกันเฉพาะต้ นเงินหรื อรวมทังดอกเบี
้
้ย และปราศจากภาระผูกพัน

(๗) สินทรัพย์อื่นใดทีก่ ระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อกองทุนเพื่อการฟื น
้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

รับภาระสุดท้ ายที่จะชดใช้ ความเสียหาย ทังนี
้ ้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

(๘) สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่องและความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

สินทรัพย์สภาพคล่องตาม (๔) (๕) (๖) และ (๘) ต้ องสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
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ส่ วนที่ ๘
การจัดทําบัญชี การรายงาน และผู้สอบบัญชี
มาตรา ๖๖ ให้ สถาบันการเงินจัดทําบัญชีเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริง โดยถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ําหนดโดยสถาบันวิชาชีพที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้ องให้ ความเห็นชอบและตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

ru
m

มาตรา ๖๗ ให้ สถาบันการเงินจัดทํางบการเงินทุกรอบระยะเวลาหกเดือนและรอบระยะเวลาสิบสองเดือนอันเป็ นรอบปี
บัญชีของสถาบันการเงินนัน้ ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดและต้ องมีการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้สอบบัญชีในรอบปี บัญชีนนด้
ั ้ วย

Fo

ให้ สถาบันการเงินประกาศงบการเงินที่จดั ทําขึ ้นตามวรรคหนึง่ ทีผ่ า่ นการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรับรองความ
ถูกต้ องโดยกรรมการของสถาบันการเงินไว้ ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของสถาบันการเงินนัน้
รวมทังในสื
้ อ่ ใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด และให้ เสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยด้ วย

La

w

การจัดทํางบการเงินสําหรับงวดบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี บัญชีตามวรรคหนึง่ การตรวจสอบและการแสดง
ความเห็นตามวรรคหนึง่ และการประกาศและการเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามวรรคสอง ให้ ดําเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จภายในสามเดือนนับแต่วนั สิ ้นงวดบัญชี

Th

ai

la

nd

การจัดทํางบการเงินสําหรับงวดประจําปี บัญชีตามวรรคหนึง่ การตรวจสอบและการแสดงความเห็นตามวรรคหนึง่ ให้
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จก่อนเสนอที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น และการประกาศและการเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
วรรคสอง ให้ ดาํ เนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในยี่สบิ เอ็ดวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินแล้ ว ทังนี
้ ้
ระยะเวลาที่ใช้ ในการดําเนินการทังหมดต้
้
องไม่เกินสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้
บทบัญญัตติ ามมาตรานีม้ ิให้ ใช้ บังคับกับสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศ
มาตรา ๖๘ ให้ สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศภายในหนึง่
เดือนนับแต่วนั ที่ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศประกาศงบการเงินไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สํานักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศนันด้
้ วย
ให้ สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศจัดทํางบการเงินทุกรอบระยะเวลาสิบสองเดือนอันเป็ นรอบปี บัญชีของสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศนัน้ ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ให้ สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศประกาศงบการเงินที่จดั ทําขึ ้นตามวรรคสอง ที่ผา่ นการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชีไว้ ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สํานักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศนัน้ รวมทังในสื
้ อ่ ใด ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดและให้ เสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยด้ วย
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มาตรา ๖๙ ผู้สอบบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๗ ต้ องรักษามารยาทและปฏิบตั ิงาน
สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการบัญชี รวมทัง้
ข้ อกําหนดเพิ่มเติมตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด และให้ แสดงความเห็นในงบการเงินให้ แล้ วเสร็ จใน
ระยะเวลาที่สถาบันการเงินนันสามารถที
้
่จะปฏิบตั ิตามกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินได้ ทําเอกสารประกอบการลงบัญชีหรื อลงบัญชีไม่ตรงกับความเป็ นจริงให้ ผ้ สู อบบัญชีเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินไว้ ในรายงานการสอบบัญชีทตี่ นจะต้ องลงลายมือชื่อ
เพื่อแสดงความเห็น รวมทังรายงานพฤติ
้
การณ์นนให้
ั ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

ru
m

ผู้สอบบัญชีผ้ ใู ดไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึง่ หรื อวรรคสอง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ น
ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๖๗ ได้

w

Fo

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการทุจริ ตเกิดขึ ้นในสถาบันการเงินใด ให้ ผ้ สู อบบัญชีแจ้ งให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ พร้ อมทังส่
้ งเอกสารหรื อพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยในทันที

nd

La

มาตรา ๗๑ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกําหนดให้ สถาบันการเงิน บริ ษัทแม่ บริ ษัทลูก บริ ษัทร่วม หรื อบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่
ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนัน้ ส่งรายงานหรื อข้ อมูลไม่วา่ ในรูปสือ่ ใด ๆ หรื อแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรื อ
เป็ นครัง้ คราวตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด รวมทังให้
้ ชี ้แจงเพื่ออธิบายหรื อขยายความรายงานหรื อข้ อมูล หรื อ
เอกสารนันด้
้ วยก็ได้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

Th

ai

la

ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจมีคาํ สัง่ ให้ สถาบันการเงินต้ องจัดให้ กรรมการ ผู้จดั การ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้มีอาํ นาจในการ
จัดการของสถาบันการเงิน หรื อผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน มาให้ ถ้อยคําแสดงข้ อมูล บัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นอัน
เกี่ยวกับกิจการของสถาบันการเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดได้
งบการเงิน รายงาน ข้ อมูล เอกสาร หรื อคําชี ้แจงที่สง่ หรื อแสดงตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง สถาบันการเงินต้ องทําให้
ครบถ้ วนและตรงต่อความเป็ นจริ ง ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่างบการเงิน รายงาน ข้ อมูล เอกสารหรื อคํา
ชี ้แจงที่สถาบันการเงินส่งหรื อแสดงตามวรรคหนึง่ มีข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อมีข้อความคลุมเครื อไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจําเป็ นหรื อสมควร ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีหรื อ
ผู้ชํานาญการเฉพาะด้ านเพื่อดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ โดยให้ สถาบันการเงิน
นันเป็
้ นผู้รับภาระค่าใช้ จา่ ย
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ส่ วนที่ ๙
การควบ โอน และเลิกกิจการ
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินใดควบกิจการเข้ ากับสถาบันการเงินอื่นให้ มีผลเป็ นการยกเลิกใบอนุญาตของสถาบัน
การเงินนัน้

ru
m

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่สถาบันการเงินใดประสงค์จะควบกิจการกับสถาบันการเงินอื่น หรื อโอนหรื อรับโอนกิจการทังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่หรื อจากสถาบันการเงินอื่น หรื อในกรณีที่สถาบันการเงินใดหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสถาบัน
การเงินใดประสงค์จะซื ้อหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นในสถาบันการเงินอื่น ไม่วา่ จะเป็ นสถาบันการเงินประเภทเดียวกันหรื อต่างประเภท
เพื่อควบหรื อโอนหรื อรับโอนกิจการอันจะเป็ นผลให้ สถาบันการเงินมีฐานะหรื อดําเนินกิจการมัน่ คงยิ่งขึ ้น ให้ สถาบันการเงิน
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสถาบันการเงิน แล้ วแต่กรณี ยื่นโครงการแสดงรายละเอียดการดําเนินงานเสนอต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ถ้ าธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศการให้ ความเห็นชอบดังกล่าว ทังนี
้ ้
จะกําหนดระยะเวลาดําเนินการและหลักเกณฑ์ใด ๆ ไว้ ด้วยก็ได้

w
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ในการดําเนินการตามโครงการที่ได้ รับความเห็นชอบตามวรรคหนึง่ ถ้ าสถาบันการเงินทีเ่ กี่ยวข้ องจําเป็ นต้ องดําเนินการที่
เกี่ยวข้ องกับบทบัญญัติดงั ต่อไปนี ้ ให้ ได้ รับยกเว้ นมิให้ นําบทบัญญัติดงั กล่าวมาใช้ บงั คับ แล้ วแต่กรณี

La

(๑) มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๑๑๑๗ มาตรา ๑๑๑๙ มาตรา ๑๑๔๕ มาตรา ๑๑๘๕ มาตรา ๑๒๒๐ มาตรา ๑๒๒๒ มาตรา

๑๒๒๔ มาตรา ๑๒๒๕ มาตรา ๑๒๒๖ มาตรา ๑๒๓๘ และมาตรา ๑๒๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

nd

(๒) มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ วรรคสอง มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๓๖ (๒)

ai

la

มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕

Th

(๓) มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ทังนี
้ ้ เฉพาะที่เกี่ยวกับการโอน

ทรัพย์สนิ หรื อการกระทําใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ เนื่องจากการควบหรื อรับโอนกิจการ
ในการดําเนินการตามวรรคสอง ถ้ ามีความเสียหายเกิดขึ ้นแก่บคุ คลใด สถาบันการเงินที่ควบกันหรื อที่รับโอนกิจการ
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนต้ องร่วมรับผิดชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นนัน้
มาตรา ๗๔ เมื่อได้ มีประกาศการให้ ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๗๓ แล้ ว ให้ สถาบันการเงินที่
จะควบ โอนหรื อรับโอนกิจการ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการควบ โอนหรื อรับโอน
กิจการ ในการนี ้ มิให้ นาํ บทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการควบ โอนหรื อรับโอนกิจการ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์หรื อกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัด แล้ วแต่กรณี มาใช้ บงั คับ
การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึง่ ให้ สถาบันการเงินงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเมื่อพ้ นเจ็ดวันนับแต่วนั ที่มีประกาศการให้
ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๗๓ จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นและเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่ง
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หนังสือนัดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ต้องไม่เกินสิบสี่วนั ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ในการประชุม ถ้ ามีคะแนนเสียงเห็นชอบด้ วยไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ให้ ถือว่าการ
ควบ โอนหรื อรับโอนกิจการนันเป็
้ นการชอบด้ วยกฎหมาย
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจมีห้ นุ ในสถาบันการเงินใดตังแต่
้ ร้อยละเก้ าสิบขึ ้นไป เมื่อได้ มีประกาศการให้
ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๗๓ แล้ ว ให้ ถือว่าการให้ ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเป็ นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการควบโอนหรื อรับโอนกิจการนันเป็
้ นการชอบด้ วยกฎหมายโดยไม่ต้องจัดให้ มกี าร
ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึง่

ru
m

ห้ ามมิให้ บคุ คลใดฟ้ องสถาบันการเงินตามมาตรา ๗๓ เป็ นคดีล้มละลายในระหว่างการดําเนินการเพื่อควบ โอนหรื อรับโอน
กิจการตามที่ได้ มีประกาศการให้ ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๗๓

La

w

Fo

มาตรา ๗๕ สถาบันการเงินที่ดําเนินการตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึง่ หากมีการโอนสินทรัพย์ที่มีหลักประกันอย่างอื่นที่มิใช่
สิทธิจํานอง สิทธิจํานํา หรื อสิทธิอนั เกิดขึ ้นแต่การคํ ้าประกันซึง่ ย่อมตกไปได้ แก่ผ้ รู ับโอนตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ วให้ หลักประกันอย่างอื่นนันตกแก่
้
สถาบันการเงินทีค่ วบกันหรื อที่รับโอนกิจการ แล้ วแต่กรณี

Th

ai

la

nd

มาตรา ๗๖ สถาบันการเงินทีด่ ําเนินการตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึง่ ถ้ ามีการฟ้ องร้ องบังคับสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นคดีอยูใ่ นศาล
ให้ สถาบันการเงินที่ควบกันหรื อทีร่ ับโอนกิจการ แล้ วแต่กรณีเข้ าสวมสิทธิเป็ นคูค่ วามแทนในคดีดงั กล่าว และอาจนํา
พยานหลักฐานใหม่มาแสดงคัดค้ านเอกสารที่ได้ ยื่นไว้ แล้ ว ถามค้ านพยานที่สบื มาแล้ ว และคัดค้ านพยานหลักฐานที่ได้
สืบไปแล้ วได้ และในกรณีที่ศาลได้ มีคาํ พิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกร้ องนันแล้
้ ว ก็ให้ เข้ าสวมสิทธิเป็ นเจ้ าหนี ้หรื อลูกหนี ้
ตามคําพิพากษานัน้
มาตรา ๗๗ ในการโอนกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ ดําเนินการได้
ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในส่วนนี ้ และการโอนสิทธิเรี ยกร้ องที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนกิจการดังกล่าว ไม่จําต้ องบอกกล่าวการโอนไป
ยังลูกหนี ้ตามมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่ตดั สิทธิของลูกหนี ้ที่จะยกข้ อต่อสู้ตามมาตรา
๓๐๘ วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๗๘ สถาบันการเงินใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ หรื อหยุดประกอบกิจการเป็ นการชัว่ คราว สถาบันการเงินนัน้
ต้ องได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
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มาตรา ๗๙ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ความเห็นชอบตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในส่วนนี ้แล้ วให้ รายงานต่อรัฐมนตรี ทราบโดย
ไม่ชกั ช้ า
ส่ วนที่ ๑๐
การกํากับทั่วไป
มาตรา ๘๐ ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินกระทําการดังต่อไปนี ้
(๑) ลดทุนโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ในการอนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกําหนด

ru
m

หลักเกณฑ์ในการลดทุนไว้ ด้วยก็ได้ และมิให้ นํามาตรา ๑๑๑๗ มาตรา ๑๒๒๕ และมาตรา ๑๒๒๖ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๓๙ วรรคหนึง่ และมาตรา ๑๔๑ แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
แล้ วแต่กรณี มาใช้ บงั คับ
(๒) ซื ้อหรื อมีไว้ ซงึ่ อสังหาริ มทรัพย์ เว้ นแต่

Fo

(ก) เพื่อใช้ เป็ นสถานที่สาํ หรับการประกอบธุรกิจ หรื อเป็ นที่พกั หรื อเพื่อสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้ างของสถาบัน

La

w

การเงินนันตามสมควร
้
โดยได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการอนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยอาจ
กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ด้วยก็ได้

(ข) เป็ นการได้ มาจากการชําระหนี ้ การประกันการให้ สน
ิ เชื่อ การซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ที่สถาบันการเงินนันรั
้ บจํานองไว้ จาก

la

nd

การขายทอดตลาดโดยคําสัง่ ศาลหรื อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์แต่ต้องจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวภายในห้ าปี นับแต่
วันที่อสังหาริ มทรัพย์นนตกเป็
ั้
นของสถาบันการเงิน ในกรณีที่มเี หตุจําเป็ นธนาคารแห่งประเทศไทยจะขยายเวลาการ
จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ด้วยก็ได้

ai

(ค) เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่บริ ษัทเงินทุนที่ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การเคหะ หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซื ้อหรื อมีไว้ เพื่อ

Th

ประกอบธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(๓) รับหุ้นของสถาบันการเงินนันเป็
้ นประกัน หรื อรับหุ้นของสถาบันการเงินประเภทเดียวกันจากสถาบันการเงินอื่นที่เป็ น

สถาบันการเงินประเภทเดียวกันเป็ นประกัน
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่มกี ารดําเนินการดังต่อไปนี ้ ให้ สถาบันการเงินแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ
ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่มีการดําเนินการดังกล่าว
(๑) แก้ ไขเพิม
่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของสถาบันการเงิน
(๒) เปลีย่ นแปลงกรรมการ กรรมการบริ หาร ผู้จด
ั การ หรื อบุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
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มาตรา ๘๒ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ สถาบันการเงินจัดเก็บข้ อมูล
บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรื อหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย์และหนี ้สิน ตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด
มาตรา ๘๓ สถาบันการเงินใดไม่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่ได้ รับอนุญาตในปริ มาณที่สถาบันการเงินพึงประกอบ
ตามปกติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจสัง่ ให้ สถาบันการเงินนัน้
ประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ ในการนี ้ จะกําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาไว้ ด้วยก็ได้ และหากสถาบัน
การเงินไม่ดาํ เนินการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสัง่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจสัง่ ปิ ดกิจการสถาบันการเงินนันก็
้
ได้

Fo

หมวด ๔

ru
m

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาํ สัง่ ปิ ดกิจการตามวรรคหนึง่ แล้ ว ให้ เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงิน
และให้ ชําระบัญชีสถาบันการเงินนัน้

w

การตรวจสอบสถาบันการเงิน

la

nd

La

มาตรา ๘๔ เพื่อให้ สถาบันการเงินมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดให้
สถาบันการเงินจัดตังคณะกรรมการชุ
้
ดต่าง ๆ ตลอดจนมีอาํ นาจกําหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และอํานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ

Th

ai

มาตรา ๘๕ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจแต่งตังพนั
้ กงานธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อบุคคลภายนอกเป็ น
ผู้ตรวจการสถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์ และหนี ้สินของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ บริ ษัทลูก หรื อบริ ษัท
ร่วม และบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจทางการเงินตลอดจนลูกหนี ้และผู้ที่เกี่ยวข้ องของสถาบันการเงินนัน้ เป็ นการทัว่ ไปหรื อเป็ น
การเฉพาะก็ได้
ให้ ผ้ ตู รวจการสถาบันการเงินมีอาํ นาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) สัง่ ให้ กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้ างของสถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน และผู้รวบรวมหรื อประมวล

ข้ อมูลของสถาบันการเงินด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อด้ วยอุปกรณ์อื่นใด มาให้ ถ้อยคําเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย์และหนี ้สิน
ของสถาบันการเงิน ส่งสําเนาหรือแสดงข้ อมูลบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรื อหลักฐานอื่น
(๒) เข้ าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน หรื อในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ให้ บริ การธุรกิจที่เป็ นการ

สนับสนุนแก่สถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของสถาบันการเงินให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) เข้ าไปในสถานทีใ่ ด ๆ เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่ามีการประกอบธุรกิจอันเป็ นการฝ่ าฝื น

พระราชบัญญัตินี ้ หรื อมีหลักฐานหรื อเอกสารที่เกี่ยวกับการกระทําดังกล่าวในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ ้นจนถึงพระ
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อาทิตย์ตก หรื อในระหว่างเวลาทําการของสถานที่นนั ้ และเมื่อได้ เข้ าไปและลงมือทําการตรวจสอบดังกล่าวแล้ ว ถ้ ายัง
ดําเนินการไม่เสร็ จจะกระทําต่อไปในเวลากลางคืนหรื อนอกเวลาทําการของสถานที่นนได้
ั ้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย
(๔) ยึดหรื ออายัดทรัพย์สน
ิ เอกสารหรื อสิง่ ของทีเ่ กี่ยวข้ องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้เพื่อประโยชน์ใน

การตรวจสอบหรื อดําเนินคดี ในการออกคําสัง่ ยึดหรื ออายัดดังกล่าวจะต้ องระบุเหตุผล ความจําเป็ น และสิทธิของผู้ถกู ยึด
หรื ออายัดนัน้

(๕) เข้ าไปตรวจสอบฐานะหรื อการดําเนินงานในสถานที่ประกอบธุรกิจของบริ ษัทแม่ บริ ษัทลูก บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่อยู่

ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนัน้ รวมทังสั
้ ง่ ให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องมาให้ ถ้อยคํา ส่งสําเนาหรื อแสดงข้ อมูล
บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรื อหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย์ และหนี ้สินก็ได้

(๖) เข้ าไปตรวจสอบฐานะหรื อการดําเนินงานในสถานที่ประกอบการของลูกหนี ้หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันการเงิน รวมทัง้
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สัง่ ให้ บคุ คลทีเ่ กี่ยวข้ องมาให้ ถ้อยคําหรื อแสดงข้ อมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรื อหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย์
และหนี ้สิน ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าสถาบันการเงินกระทําการฝ่ าฝื นมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖
หรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ วา่ มีการกระทําความผิดโดยทุจริ ตในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
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ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ตรวจการสถาบันการเงินตามวรรคหนึง่ ให้ ผ้ ตู รวจการสถาบันการเงินมีอาํ นาจมอบหมายให้
บุคคลใดทําหน้ าทีเ่ พื่อช่วยเหลือตนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ตรวจการสถาบันการเงินได้

la

nd

ให้ ผ้ ตู รวจการสถาบันการเงินรายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึง่ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศกําหนด
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มาตรา ๘๖ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ตรวจการสถาบันการเงินและบุคคลตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม ให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๘๗ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา ๘๕ ผู้ตรวจการสถาบันการเงินต้ องแสดงบัตรประจําตัวที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเป็ นผู้ออกแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
บัตรประจําตัวผู้ตรวจการสถาบันการเงินให้ เป็ นไปตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๘๘ ให้ ผ้ ตู รวจการสถาบันการเงินเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
การแก้ ไขฐานะหรือการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
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มาตรา ๘๙ ในกรณีที่สถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอาํ นาจในการจัดการได้ กระทําการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตินี ้ หรื อข้ อกําหนดหรื อประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัตินี ้ หรื อหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ ในใบอนุญาต ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจดําเนินการดังต่อไปนี ้
(๑) มีหนังสือเตือนไปยังสถาบันการเงินหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องให้ ระงับการกระทําอันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อให้ ปฏิบตั ิตาม

พระราชบัญญัตินี ้

(๒) มีคาํ สัง่ ห้ ามการกระทําที่ฝ่าฝื นหรื อให้ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี ้หรื อข้ อกําหนดหรื อประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจ

แห่งพระราชบัญญัตินี ้ หรื อหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในใบอนุญาต
(๓) มีคาํ สัง่ ถอดถอนกรรมการ ผู้จด
ั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการคนหนึง่ คนใดหรื อทุกคน โดยให้ ถือว่าคําสัง่ ดังกล่าว

เป็ นมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
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ในกรณีที่กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการถูกถอดถอนตาม (๓) หากบุคคลดังกล่าวพิสจู น์ได้ วา่ ตนมิได้ มี
ส่วนเกี่ยวข้ องหรื อรับผิดชอบในการกระทําดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแต่งตังบุ
้ คคลนันเข้
้ าดํารงตําแหน่งเดิมได้

w

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่สถาบันการเงินมีฐานะหรื อการดําเนินงานอยูใ่ นลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของประชาชน ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจดําเนินการดังต่อไปนี ้

La

(๑) มีคาํ สัง่ ให้ สถาบันการเงินแก้ ไขฐานะหรื อการดําเนินงาน

nd

(๒) มีคาํ สัง่ ให้ สถาบันการเงินลดทุน เพิ่มทุน หรื อทังลดทุ
้ นและเพิม่ ทุนภายในเวลาที่กําหนดแต่ต้องไม่เกินเก้ าสิบวันนับแต่
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วันที่สถาบันการเงินได้ รับแจ้ งคําสัง่ ถ้ าสถาบันการเงินไม่ดาํ เนินการหรื อดําเนินการไม่ได้ ตามกําหนด ให้ ถือว่าคําสัง่
ดังกล่าวเป็ นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนับแต่วนั ที่ครบกําหนดในคําสัง่ เว้ นแต่กรณีมีความจําเป็ นรี บด่วนเพื่อพยุงฐานะและการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจมีคาํ สัง่ ให้ สถาบันการเงินลดทุน เพิ่มทุน หรื อทังลดทุ
้ นและ
เพิ่มทุนทันทีได้ โดยให้ ถือว่าคําสัง่ ดังกล่าวเป็ นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ มิให้ นํามาตรา ๑๑๑๗ มาตรา ๑๒๒๐ มาตรา
๑๒๒๒ มาตรา ๑๒๒๔ มาตรา ๑๒๒๕ มาตรา ๑๒๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๓๖ วรรค
สอง (๒) มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้ บงั คับ
กับการลดทุนหรื อเพิม่ ทุน หรื อการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุน

(๓) มีคาํ สัง่ ให้ สถาบันการเงินระงับการดําเนินการทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นการชัว่ คราวภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
(๔) มีคาํ สัง่ ให้ สถาบันการเงินถอดถอนกรรมการ ผู้จด
ั การ หรื อผู้มอี ํานาจในการจัดการคนใดคนหนึง่ หรื อทุกคน และ

แต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าไปดํารงตําแหน่งแทนในทันทีตามที่เห็นสมควรโดยให้ ถือว่าคําสัง่ ดังกล่าวเป็ นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(๕) มีคาํ สัง่ ควบคุมสถาบันการเงิน หรื อมีคําสัง่ ปิ ดกิจการของสถาบันการเงินนัน้

ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานการดําเนินการตามวรรคหนึง่ ต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชกั ช้ า และหากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีคาํ สัง่ ปิ ดกิจการตามวรรคหนึง่ (๕) ให้ เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงินนันด้
้ วย
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มาตรา ๙๑ ผู้ซงึ่ พ้ นจากการเป็ นลูกจ้ าง เพราะถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จดั การหรื อผู้มอี ํานาจในการจัดการตาม
มาตรา ๘๙ (๓) หรื อมาตรา ๙๐ (๔) ไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานหรื อกฎหมายว่า
ด้ วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวมทังสิ
้ ทธิประโยชน์อื่นใดตามสัญญาจ้ างอันเนื่องมาจากการออกจากงาน เว้ นแต่สทิ ธิ
ประโยชน์อนั พึงได้ รับตามข้ อตกลงภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
มาตรา ๙๒ กรณีดงั ต่อไปนี ้ให้ ถือว่าสถาบันการเงินมีฐานะหรื อการดําเนินงานในลักษณะที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน
(๑) สถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จด
ั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการฝ่ าฝื นคําสัง่ ตามมาตรา ๘๙ (๒)
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(๒) สถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จด
ั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการ กระทําการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๐
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มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐
มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ หรื อมาตรา ๖๔

(๓) สถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จด
ั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการ ไม่จดั ทําบัญชีเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ
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การเงินที่เป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ งตามมาตรา ๖๖ หรื อลงข้ อความเท็จหรื อปลอมบัญชี เอกสาร ซึง่ ทําให้ ไม่สามารถ
ประเมินได้ วา่ สถาบันการเงินนันมี
้ ฐานะการเงินและการดําเนินงานที่มนั่ คงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินกองทุน
สินทรัพย์ สินทรัพย์สภาพคล่อง การกันเงินสํารอง การจัดชันสิ
้ นทรัพย์ และเรื่ องอื่น ๆ ในพระราชบัญญัตินี ้

nd

(๔) สถาบันการเงินหยุดทําการจ่ายเงินตามที่มีหน้ าที่จะต้ องชําระคืน

la

(๕) สถาบันการเงินมีผลประกอบการขาดทุน และธนาคารแห่งประเทศไทยมีเหตุอน
ั ควรคาดได้ วา่ สถาบันการเงินนันไม่
้

Th

ai

อาจดํารงเงินกองทุนได้ ตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะเป็ นกรณีตามมาตรา ๙๖ หรื อไม่
มาตรา ๙๓ สถาบันการเงินใดหยุดทําการจ่ายเงินตามที่มีหน้ าที่ต้องชําระคืนให้ สถาบันการเงินนันแจ้
้ งการหยุดทําการ
จ่ายเงินพร้ อมเหตุผลให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบทันที และห้ ามมิให้ ดาํ เนินกิจการใด ๆ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ น
หนังสือจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตังผู
้ ้ ตรวจการสถาบันการเงินเพื่อทําการสอบสวนกรณีตามวรรคหนึง่ และเมื่อได้ รับ
รายงานการสอบสวนจากผู้ตรวจการสถาบันการเงินแล้ ว ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจสัง่ ให้ ควบคุมสถาบันการเงิน
ปิ ดกิจการของสถาบันการเงิน หรื อสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควร
เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาํ สัง่ ปิ ดกิจการตามวรรคสองแล้ ว ให้ เสนอรัฐมนตรี เพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงิน
นัน้
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มาตรา ๙๔ ห้ ามมิให้ สถาบันการเงินจ่ายเงิน ทรัพย์สนิ หรื อค่าตอบแทนที่มีผลทําให้ เงินกองทุนเหลือตํ่ากว่าเงินกองทุนที่
ต้ องดํารงไว้ ตามมาตรา ๓๐ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) จ่ายเงินหรื อทรัพย์สน
ิ อื่นใดแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการคืนส่วนทุน
(๒) จ่ายค่าตอบแทนในการบริ หารหรื อผลประโยชน์อื่นใดซึง่ มิใช่คา่ จ้ างตามปกติแก่กรรมการผู้จด
ั การ หรื อผู้มีอํานาจใน

การจัดการสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจอนุญาตให้ สถาบันการเงินซื ้อคืน ไถ่ถอน สละ หรื อได้ มาซึง่ หุ้นหรื อผลประโยชน์ในฐานะเป็ นผู้
ถือหุ้น อันจะมีผลเป็ นการลดภาระทางการเงินหรื อแก้ ไขฐานะการเงินของสถาบันการเงินนันได้
้

ru
m

มาตรา ๙๕ ในกรณีที่สถาบันการเงินใดมีเงินกองทุนเหลือตํา่ กว่าเงินกองทุนที่ต้องดํารงไว้ ตามมาตรา ๓๐ ให้ สถาบัน
การเงินนันเสนอโครงการเพื
้
่อแก้ ไขฐานะและการดําเนินงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอความเห็นชอบตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี ้

Fo

(๑) การเสนอโครงการต้ องกระทําภายในหกสิบวันนับแต่วน
ั ที่สถาบันการเงินทราบ

La

(ก) ขันตอนที
้
จ่ ะทําให้ มเี งินกองทุนเพียงพอ

w

(๒) โครงการตาม (๑) อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้

nd

(ข) ระดับเงินกองทุนที่คาดว่าจะดํารงในแต่ละไตรมาสภายในระยะเวลาของโครงการ

la

(ค) แผนธุรกิจ

(ง) ระยะเวลาการดําเนินการให้ สาํ เร็ จตามโครงการซึง่ ต้ องไม่เกินหนึง่ ปี นับแต่วน
ั ที่สถาบันการเงินทราบว่ามีเงินกองทุนตํ่า

Th

ai

กว่าทีต่ ้ องดํารงตามมาตรา ๓๐

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ รับโครงการแล้ ว จะต้ องพิจารณาให้ ความเห็นชอบหรื อไม่ให้ ความเห็นชอบภายในสามสิบ
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับโครงการ และให้ แจ้ งสถาบันการเงินทราบภายในเวลาดังกล่าว ในการนี ้ จะกําหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อน
เวลาไว้ ด้วยก็ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินไม่เสนอโครงการภายในกําหนดเวลาตาม (๑) หรื อโครงการที่เสนอไม่ได้ รับความเห็นชอบ หรื อไม่
ดําเนินการตามโครงการ หรื อดําเนินการไม่เป็ นไปตามโครงการที่ได้ รับความเห็นชอบหรื อตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนเวลาที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดตามวรรคสอง ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจสัง่ ให้ สถาบันการเงินดําเนินการอย่าง
หนึง่ อย่างใดตามที่เห็นสมควรหรือมีคําสัง่ ปิ ดกิจการของสถาบันการเงินนัน้
เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาํ สัง่ ปิ ดกิจการตามวรรคสามแล้ ว ให้ เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงิน
นัน้
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มาตรา ๙๖ ในกรณีที่สถาบันการเงินดํารงเงินกองทุนตํา่ กว่าร้ อยละหกสิบของอัตราตามที่กําหนดในมาตรา ๓๐ ให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาํ สัง่ เข้ าควบคุมสถาบันการเงินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าการมีคาํ สัง่
ควบคุมดังกล่าวจะก่อให้ เกิดผลกระทบหรื อความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างรุนแรง หรื อสถาบันการเงินนัน้
จะดําเนินการเพื่อแก้ ไขให้ มเี งินกองทุนไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดได้ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอาจยังไม่สงั่ ควบคุมสถาบันการเงินก็ได้
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจมีคําสัง่ ให้ สถาบันการเงินนันเลิ
้ กกิจการบริ ษัทลูกและ
ชําระบัญชี หากปรากฏว่าสินทรัพย์ของบริ ษัทลูกไม่พอกับหนี ้สิน หรื อบริ ษัทลูกไม่สามารถชําระหนี ้ได้ เป็ นปกติตดิ ต่อกัน
เป็ นเวลาเกินกว่าสามเดือนหรื อมีคําสัง่ อื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร

Fo
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มาตรา ๙๗ ในกรณีที่สถาบันการเงินดํารงเงินกองทุนตํา่ กว่าร้ อยละสามสิบห้ าของอัตราตามที่กําหนดในมาตรา ๓๐ ให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาํ สัง่ ปิ ดกิจการของสถาบันการเงินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าการมี
คําสัง่ ปิ ดกิจการจะก่อให้ เกิดผลกระทบ หรื อความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างรุนแรง ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจยังไม่สงั่ ปิ ดกิจการของสถาบันการเงินก็ได้

La

w

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาํ สัง่ ปิ ดกิจการตามวรรคหนึง่ แล้ ว ให้ เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงิน
นัน้

la

nd

มาตรา ๙๘ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาํ สัง่ ปิ ดกิจการของสถาบันการเงินใดตามมาตรา ๙๐ (๕) มาตรา ๙๓ มาตรา
๙๕ หรื อมาตรา ๙๗ และรัฐมนตรี เพิกถอนใบอนุญาตแล้ วให้ ชําระบัญชีสถาบันการเงินนัน้

Th
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มาตรา ๙๙ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาํ สัง่ ให้ สถาบันการเงินดําเนินการอย่างหนึง่ อย่างใดหรื อได้ รับรายงานเกี่ยวกับ
สถาบันการเงินตามความในหมวดนี ้ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานต่อรัฐมนตรี เพื่อทราบโดยไม่ชกั ช้ า
หมวด ๖
การเข้ าควบคุมสถาบันการเงิน
มาตรา ๑๐๐ ในหมวดนี ้
“สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” หมายความว่า สถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้ วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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มาตรา ๑๐๑ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีคําสัง่ ควบคุมสถาบันการเงินใดแล้ ว ให้ แจ้ งคําสัง่ เป็ นหนังสือให้ สถาบัน
คุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงินนันทราบ
้
และปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สํานักงานของสถาบันการเงินนัน้ รวมทัง้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในสือ่ ใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ในกรณีที่สถาบันการเงินตามวรรคหนึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งคําสัง่ เป็ น
หนังสือแก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
มาตรา ๑๐๒ เมื่อมีการออกคําสัง่ ควบคุมสถาบันการเงินใดแล้ ว ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตังคณะกรรมการ
้
ควบคุมสถาบันการเงินนัน้ ซึง่ ประกอบด้ วยประธานกรรมการหนึง่ คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสีค่ น
โดยให้ มกี รรมการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากเสนอชื่ออย่างน้ อยหนึง่ คน

ru
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ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตังกรรมการคนใดคนหนึ
้
ง่ เป็ นผู้
ปฏิบตั ิหน้ าที่แทน

w

Fo

มติของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้ มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

La

มาตรา ๑๐๓ กรรมการควบคุมสถาบันการเงินจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเช่นเดียวกับกรรมการของ
สถาบันการเงินตามมาตรา ๒๔ และไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับอํานาจหน้ าที่ในฐานะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน

la

nd

ให้ กรรมการควบคุมสถาบันการเงินมีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับกรรมการของสถาบันการเงิน

Th
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มาตรา ๑๐๔ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ แจ้ งคําสัง่ ควบคุมแก่สถาบันการเงินใดห้ ามมิให้ กรรมการ พนักงาน และ
ลูกจ้ าง ของสถาบันการเงินดําเนินกิจการของสถาบันการเงินนันต่
้ อไปเว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุม
สถาบันการเงิน
ให้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินมีอาํ นาจแต่งตังพนั
้ กงานควบคุมสถาบันการเงินคนหนึง่ หรื อหลายคนเพื่อ
ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ ได้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินมีอาํ นาจและหน้ าที่ดาํ เนินกิจการของสถาบัน
การเงินที่ถกู คําสัง่ ควบคุมได้ ทกุ ประการ และให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้แทนของสถาบันการเงินนัน้
ให้ กรรมการ พนักงาน และลูกจ้ าง ของสถาบันการเงินที่ถกู ควบคุม
(๑) จัดการเพื่อปกปั กรักษาทรัพย์และประโยชน์ของสถาบันการเงินไว้
(๒) รายงานกิจการและมอบสินทรัพย์พร้ อมด้ วยข้ อมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรื อหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและ

สินทรัพย์ของสถาบันการเงินให้ แก่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินโดยไม่ชกั ช้ า
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ให้ ผ้ คู รอบครองทรัพย์สนิ หรื อเอกสารของสถาบันการเงินแจ้ งการครอบครองให้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินทราบ
โดยไม่ชกั ช้ า
มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเห็นว่า เงินฝากของสถาบันการเงินทีถ่ กู ควบคุมมีภาระ
ดอกเบี ้ยสูงเกินสมควรและไม่เป็ นธรรม คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากมีอาํ นาจปรับลดอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ต้ องประกาศให้ ผ้ ฝู ากเงินทราบก่อน และจะเริ่ มปรับลด
อัตราดอกเบี ้ยได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วนั ประกาศ

ru
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มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเห็นว่า ความผูกพันตามสัญญาของสถาบันการเงินทีถ่ กู
ควบคุมมีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินอาจทําความตกลงกับเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ คูส่ ญ
ั ญา หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อลดภาระดังกล่าวได้

nd

La
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มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเห็นว่า สัญญาจ้ างผู้บริ หารของสถาบันการเงินที่ถกู ควบคุมมี
เงื่อนไขที่ไม่เหมาะสม หรื อกําหนดค่าตอบแทน หรื อสิทธิประโยชน์สงู เกินสมควร หรื อสถาบันการเงินที่ถกู ควบคุมได้ รับ
ความเสียหายจากการบริ หารหรือการละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีข่ องผู้บริ หารสถาบันการเงิน ให้ คณะกรรมการควบคุม
สถาบันการเงินมีอํานาจเลิกจ้ าง ระงับหรื อลดการจ่ายค่าตอบแทนหรื อสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ แก่ผ้ บู ริ หารดังกล่าวได้

Th
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มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเห็นสมควรให้ มีการควบหรื อโอนกิจการของสถาบันการเงิน
ในการควบหรื อโอนกิจการดังกล่าวให้ นําบทบัญญัตใิ นส่วนที่ ๙ การควบ โอน และเลิกกิจการของหมวด ๓ มาใช้ บงั คับ
โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่ามติของคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเป็ นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้ คณะกรรมการ
ควบคุมสถาบันการเงินมีอาํ นาจดําเนินการแทนคณะกรรมการของสถาบันการเงินนัน้
มาตรา ๑๐๙ ให้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าสมควรจะให้ สถาบันการเงิน
ที่ถกู คําสัง่ ควบคุมดําเนินกิจการต่อไปหรื อไม่ พร้ อมทังข้
้ อมูลทางการเงินและเหตุผลประกอบ ภายในหนึง่ ร้ อยยี่สบิ วันนับ
แต่วนั ที่มคี ําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการควบคุ
้
มสถาบันการเงิน เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเห็นสมควรให้ สถาบันการเงินดําเนินกิจการต่อไปให้ คณะกรรมการควบคุม
สถาบันการเงินเสนอโครงการแก้ ไขฟื น้ ฟูสถาบันการเงินดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โครงการแก้ ไขฟื น้ ฟูสถาบัน
การเงินอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
(๑) ขันตอนที
้
่จะทําให้ มีเงินกองทุนเพียงพอ
(๒) ระดับเงินกองทุนที่คาดว่าจะดํารงในแต่ละไตรมาส
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(๓) แผนธุรกิจ
(๔) ระยะเวลาการดําเนินการให้ สาํ เร็ จตามโครงการซึง่ จะต้ องไม่เกินหนึง่ ปี นับแต่วน
ั ที่คณะกรรมการควบคุมสถาบัน

การเงินรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามวรรคหนึง่
(๕) แผนการควบรวมกิจการหรื อโอนกิจการ (ถ้ ามี)

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ รับรายงานจากคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินตามวรรคหนึง่ แล้ ว ให้ รายงานต่อ
รัฐมนตรี เพื่อทราบโดยไม่ชกั ช้ า
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มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินรายงานว่าสมควรจะให้ สถาบันการเงินที่ถกู คําสัง่ ควบคุม
ดําเนินกิจการต่อไปได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้ องมีคาํ สัง่ เห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบกับรายงานดังกล่าวภายในสิบห้ า
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน

w

Fo

ถ้ าธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินตามวรรคหนึง่ ให้ ดาํ เนินการไป
ตามโครงการแก้ ไขฟื น้ ฟูสถาบันการเงินตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเสนอ ในการนี ้ จะมีคาํ สัง่ เลิกควบคุมก็
ได้ และให้ ประกาศคําสัง่ เลิกควบคุมในราชกิจจานุเบกษาและในสือ่ ใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด

nd

La

ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาํ สัง่ ไม่เห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน หรื อโครงการ
แก้ ไขฟื น้ ฟูสถาบันการเงินไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคําสัง่ ปิ ดกิจการของ
สถาบันการเงินนัน้

Th
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เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาํ สัง่ ปิ ดกิจการตามวรรคสามแล้ ว ให้ เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงิน
นัน้
มาตรา ๑๑๑ กรณีที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินรายงานว่าสถาบันการเงินที่ถกู ควบคุมไม่อาจดําเนินกิจการ
ต่อไปได้ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคําสัง่ ปิ ดกิจการของสถาบันการเงินนันและให้
้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใน
สือ่ ใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาํ สัง่ ปิ ดกิจการตามวรรคหนึง่ แล้ ว ให้ เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงิน
นัน้
มาตรา ๑๑๒ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีคําสัง่ ปิ ดกิจการของสถาบันการเงินใดตามมาตรา ๑๑๐ วรรคสาม หรื อมาตรา
๑๑๑ วรรคหนึง่ และรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาตแล้ วให้ ชําระบัญชีสถาบันการเงินนัน้
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มาตรา ๑๑๓ ในกรณีที่สถาบันการเงินถูกควบคุมหรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต ห้ ามมิให้ ผ้ ทู ี่ซื ้อหุ้นกู้หรื อตราสารหนี ้อื่น หรื อ
ผู้รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในหนี ้ของสถาบันการเงินนันในภายหลั
้
งเหตุดงั กล่าวนําหุ้นกู้ ตราสารหนี ้ หรื อสิทธิเรี ยกร้ องที่ได้ รับ
โอนมานัน้ มาหักกลบลบหนี ้กับหนี ้ที่ผ้ นู นมี
ั ้ อยูก่ บั สถาบันการเงิน
มาตรา ๑๑๔ เพื่อประโยชน์ในการเข้ าควบคุมสถาบันการเงินตามหมวดนี ้ ให้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินหรื อ
พนักงานควบคุมสถาบันการเงินที่ได้ รับมอบอํานาจมีอํานาจสัง่ ให้ บคุ คลใด ๆ มาให้ ถ้อยคํา หรื อให้ แสดง หรื อส่งข้ อมูล
บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรื อหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถกู ควบคุมภายในเวลาที่
คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินหรื อพนักงานควบคุมสถาบันการเงินกําหนด
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มาตรา ๑๑๕ ให้ กรรมการควบคุมสถาบันการเงินและพนักงานควบคุมสถาบันการเงินได้ รับเงินค่าตอบแทนตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนด
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มาตรา ๑๑๖ ค่าใช้ จา่ ยและเงินค่าตอบแทนในการควบคุมสถาบันการเงินใดให้ จา่ ยจากสินทรัพย์ของสถาบันการเงินนัน้
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มาตรา ๑๑๗ มิให้ นาํ บทบัญญัตใิ นหมวด ๓ การกํากับสถาบันการเงิน เว้ นแต่สว่ นที่ ๘ การจัดทําบัญชี การรายงาน และ
ผู้สอบบัญชี มาใช้ กบั สถาบันการเงินในระหว่างที่ถกู ควบคุมตามหมวดนี ้
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มาตรา ๑๑๘ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีคําสัง่ ให้ สถาบันการเงินดําเนินการอย่างหนึง่ อย่างใด หรื อได้ รับรายงาน
เกี่ยวกับสถาบันการเงินตามความในหมวดนี ้ ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชกั ช้ า
หมวด ๗
การกํากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มาตรา ๑๑๙ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ แก่
(๑) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(๒) นิติบค
ุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด

มาตรา ๑๒๐ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลระบบสถาบันการเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีผ้ รู ักษาการตาม
กฎหมายจัดตังสถาบั
้
นการเงินเฉพาะกิจ อาจมอบหมายให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้ทังหมดหรื
้
อแต่
เพียงบางส่วน ตามทีก่ ฎหมายได้ กําหนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของรัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการได้
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(๑) กํากับดูแลโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนัน้
(๒) มีอาํ นาจสัง่ ให้ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งและแสดงความคิดเห็น รวมทังแต่
้ งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบและรายงานกิจการหรื อ

ทรัพย์สนิ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(๓) มีอาํ นาจแต่งตังหรื
้ อถอดถอนบุคคลใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ รวมทังกํ
้ าหนดค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นใด

ให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
(๔) กําหนดแนวนโยบายเพื่อให้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินการหรื อถือปฏิบตั ิ
(๕) มีอาํ นาจสัง่ ให้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้ องปฏิบตั ิหรื อยับยังการกระทํ
้
าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขดั ต่อนโยบาย

ของรัฐบาลหรื อมติคณะรัฐมนตรี
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ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามวรรคหนึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี อาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้ องปฏิบตั ิเพิ่มเติมหรื อให้ นาํ บทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติ
นี ้มาใช้ บงั คับกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนันได้
้

w

หมวด ๘

La

บทกําหนดโทษ
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nd

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ โดยมิได้ รับอนุญาต ต้ องระวาง
โทษจําคุกตังแต่
้ สองปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ สองแสนบาทถึงหนึง่ ล้ านบาท
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มาตรา ๑๒๒ สถาบันการเงินใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๑ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึง่ พันบาทตลอดเวลาที่ยงั มิได้ ปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง
มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๒ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อ
ทังจํ
้ าทังปรั
้ บ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึง่ พันบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๑๒๔ สถาบันการเงินใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๗ มาตรา ๘๑ หรื อ
มาตรา ๘๒ หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศ ข้ อกําหนดหรื อหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา
๒๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๗ หรื อมาตรา ๘๒ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยูห่ รื อจนกว่าจะได้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
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มาตรา ๑๒๕ สถาบันการเงินใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๘ มาตรา
๔๐ วรรคหนึง่ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๘๔ หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศ ข้ อกําหนด หรื อ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดตาม มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคสอง มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา
๘๔ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้ าพันบาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝ่ าฝื นอยูห่ รื อจนกว่าจะได้
ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๕๔ หรื อมาตรา ๕๖ หรื อบริ ษัทแม่ของสถาบันการเงินที่
ปฏิบตั ิฝ่าฝื นมาตรา ๕๕ ต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
้ หกเดือนถึงสามปี หรื อปรับตังแต่
้ หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรื อทัง้
จําทังปรั
้ บ และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่ แล้ วแต่กรณี
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มาตรา ๑๒๗ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง ต้ องระวางโทษปรับตังแต่
้ หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทจนกว่าจะได้ มีการปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
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มาตรา ๑๒๘ สถาบันการเงินใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ มาตรา ๒๙ มาตรา
๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา
๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา
๖๘ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคหนึง่ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ หรื อมาตรา ๙๕ หรื อ
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศ ข้ อกําหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรื อคําสัง่ ที่กําหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่
มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคหนึง่ มาตรา ๗๔ วรรคสอง
มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ (๑) (๓) และ (๔) มาตรา ๙๕ หรื อมาตรา ๙๖ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึง่ ล้ านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึง่ หมื่นบาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝ่ าฝื นอยู่ หรื อจนกว่าจะได้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
มาตรา ๑๒๙ ในกรณีทมี่ ีการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๘ มาตรา
๔๙ มาตรา ๕๐ หรื อมาตรา ๕๙ แล้ วแต่กรณี โดยที่สถาบันการเงินสามารถพิสจู น์ได้ วา่ ได้ ใช้ ความระมัดระวังด้ วยความ
รอบคอบในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว แต่ไม่สามารถทราบและป้องกันมิให้ เกิดการฝ่ าฝื นดังกล่าวได้ ให้ ถือว่าสถาบัน
การเงินมิได้ กระทําความผิดตามมาตราดังกล่าว
มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนดตามมาตรา ๕๖ หรื อมาตรา ๕๗ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึง่ ล้ านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึง่ หมื่นบาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝ่ าฝื นอยู่ หรื อจนกว่าจะได้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
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มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๐๔ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินหรื อ
พนักงานควบคุมสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๑๔ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทัง้
จําทังปรั
้ บ และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๑๓๒ ในกรณีที่ผ้ กู ระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๑ หรื อมาตรา ๑๒๓ เป็ นนิติบคุ คล กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มี
อํานาจในการจัดการของนิติบคุ คลนัน้ ต้ องรับโทษตามที่บญ
ั ญัติไว้ สาํ หรับความผิดนัน้ ๆ ด้ วย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ตน
มิได้ มีสว่ นในการกระทําความผิดนัน้
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ภายใต้ บงั คับมาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ หรื อ
มาตรา ๑๒๘ กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินนัน้ ต้ องรับโทษตามที่บญ
ั ญัติไว้ สาํ หรับ
ความผิดนัน้ ๆ ด้ วย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ตนมิได้ มีสว่ นในการกระทําความผิดนัน้
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มาตรา ๑๓๓ ความผิดตามมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๓๒ วรรคสอง ถ้ ามิได้
ฟ้ องต่อศาลหรื อมิได้ มีการเปรี ยบเทียบตามมาตรา ๑๕๖ ภายในสองปี นับแต่วนั ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบการ
กระทําความผิด หรื อภายในห้ าปี นบั แต่วนั กระทําความผิด เป็ นอันขาดอายุความ
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มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดให้ ถ้อยคําอันเป็ นเท็จต่อผู้ตรวจการสถาบันการเงินหรื อคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน โดย
ประการที่นา่ จะเกิดความเสียหายแก่ผ้ อู ื่นหรื อประชาชนต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

Th
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มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดขัดขวางหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของผู้ตรวจการสถาบันการเงิน คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน
หรื อพนักงานควบคุมสถาบันการเงิน ซึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่
เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ตู รวจการสถาบันการเงิน บุคคลตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม คณะกรรมการ
ควบคุมสถาบันการเงิน หรื อพนักงานควบคุมสถาบันการเงิน ซึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ต้ องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดถอน ทําให้ เสียหาย ทําลาย หรื อทําให้ ไร้ ประโยชน์ซงึ่ ตราหรื อเครื่ องหมายซึง่ ผู้ตรวจการสถาบันการเงิน
คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน หรื อพนักงานควบคุมสถาบันการเงินได้ ประทับหรื อหมายไว้ ที่สงิ่ นัน้ ๆ ต้ องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดทําให้ เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้ น เอาไปเสีย หรื อทําให้ สญ
ู หายหรื อไร้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สนิ หรื อเอกสารใด
ๆ อันผู้ตรวจการสถาบันการเงิน คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน หรื อพนักงานควบคุมสถาบันการเงินได้ ยดึ อายัด
รักษาไว้ หรื อสัง่ ให้ สง่ เพือ่ เป็ นพยานหลักฐานหรื อเพื่อบังคับการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ไม่วา่ พนักงานเจ้ าหน้ าทีจ่ ะรักษา
ทรัพย์สนิ หรื อเอกสารนันไว้
้ เอง หรื อสัง่ ให้ ผ้ นู นหรื
ั ้ อผู้อื่นส่งหรื อรักษาไว้ ก็ตาม ต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
้ หกเดือนถึงสามปี
หรื อปรับตังแต่
้ หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๘๐ มาตรา
๙๓ มาตรา ๙๔ หรื อมาตรา ๙๕ หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศ ข้ อกําหนด หลักเกณฑ์ หรื อคําสัง่ ที่กําหนดตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึง่ มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๐ มาตรา
๙๐ หรื อมาตรา ๙๕ กรรมการ ผู้จดั การหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินนัน้ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึง่ ปี หรื อปรับตังแต่
้ ห้าแสนบาทถึงหนึง่ ล้ านบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ตนมิได้ มีสว่ นในการกระทํา
ความผิดนัน้
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มาตรา ๑๔๐ กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงด้ วยการแสดง
ข้ อความอันเป็ นเท็จแก่ประชาชน หรื อด้ วยการปกปิ ดความจริงซึง่ ควรบอกให้ แก่ประชาชนทราบ และโดยการหลอกลวง
ดังกล่าวนันได้
้ ไปซึง่ ทรัพย์สนิ จากประชาชนผู้ถกู หลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม หรื อทําให้ ประชาชนผู้ถกู หลอกลวงหรื อบุคคล
ที่สาม ทํา ถอน หรื อทําลายเอกสารสิทธิ ต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ ห้าแสนบาทถึงหนึง่ ล้ าน
บาท
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มาตรา ๑๔๑ กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินผู้ใดซึง่ ได้ รับมอบหมายให้ จดั การ
ทรัพย์สนิ ของสถาบันการเงินหรื อทรัพย์สนิ ที่สถาบันการเงินเป็ นเจ้ าของรวมอยูด่ ้ วย กระทําผิดหน้ าที่ของตนด้ วยประการใด
ๆ โดยทุจริ ตจนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สนิ ของสถาบันการเงิน ต้ องระวางโทษ
จําคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ ห้าแสนบาทถึงหนึง่ ล้ านบาท
มาตรา ๑๔๒ กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินผู้ใดครอบครองทรัพย์ซงึ่ เป็ นของสถาบัน
การเงินหรื อซึง่ สถาบันการเงินเป็ นเจ้ าของรวมอยูด่ ้ วยเบียดบังเอาทรัพย์นนเป็
ั ้ นของตนหรื อบุคคลทีส่ ามโดยทุจริต ต้ อง
ระวางโทษจําคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ ห้าแสนบาทถึงหนึง่ ล้ านบาท
มาตรา ๑๔๓ กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินผู้ใดเอาไปเสีย ทําให้ เสียหาย ทําลาย ทํา
ให้ เสือ่ มค่า หรื อทําให้ ไร้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สนิ อันสถาบันการเงินมีหน้ าที่ดแู ลหรื อที่อยูใ่ นความครอบครองของสถาบัน
การเงิน ถ้ าได้ กระทําเพื่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ อู ื่นหรื อประชาชน ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้ าปี และปรับไม่เกินห้ า
แสนบาท
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มาตรา ๑๔๔ กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี ้ โดยรู้วา่ เจ้ าหนี ้
ของสถาบันการเงินหรื อเจ้ าหนี ้ของบุคคลอื่น ซึง่ จะใช้ สทิ ธิของเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินบังคับการชําระหนี ้จากสถาบันการเงิน
หรื อใช้ หรื อน่าจะใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องทางศาลให้ ชําระหนี ้ เพื่อมิให้ เจ้ าหนี ้ได้ รับชําระหนี ้ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ต้ องระวางโทษ
จําคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ ห้าแสนบาทถึงหนึง่ ล้ านบาท
(๑) ย้ ายไปเสีย ซ่อนเร้ น หรื อโอนไปให้ แก่ผ้ อู ื่นซึง่ ทรัพย์สน
ิ ของสถาบันการเงิน หรื อ
(๒) ลงบัญชีหรื อกระทําการอื่นใดซึง่ ทําให้ ปรากฏว่าสถาบันการเงินเป็ นหนี ้ซึง่ ไม่เป็ นความจริ ง
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มาตรา ๑๔๕ กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินผู้ใดกระทําการหรือไม่กระทําการเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันเป็ นการเสียหายแก่สถาบันการเงิน ต้ องระวาง
โทษจําคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ ห้าแสนบาทถึงหนึง่ ล้ านบาท
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มาตรา ๑๔๖ กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินผู้ใดกระทําหรื อยินยอมให้ กระทําการ
ดังต่อไปนี ้เพื่อลวงให้ สถาบันการเงินหรื อผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อนั ควรได้ หรื อลวงบุคคลใด ๆ ต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
้
ห้ าปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ ห้าแสนบาทถึงหนึง่ ล้ านบาท

La

(๑) ทําให้ เสียหาย ทําลาย เปลีย่ นแปลง ตัดทอน หรื อปลอมบัญชี เอกสารหรื อหลักประกันของสถาบันการเงินหรื อที่

เกี่ยวกับสถาบันการเงิน

nd

(๒) ลงข้ อความเท็จหรื อไม่ลงข้ อความสําคัญในบัญชี หรื อเอกสารของสถาบันการเงิน หรื อ

Th

ai

la

(๓) ทําบัญชีไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง ไม่เป็ นปั จจุบน
ั หรื อไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง

มาตรา ๑๔๗ ความผิดตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ หรื อมาตรา
๑๔๖ หากผู้กระทําเป็ นพนักงานของสถาบันการเงินต้ องระวางโทษตามที่บญ
ั ญัติไว้ สาํ หรับความผิดนัน้
มาตรา ๑๔๘ ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ประเมินราคา หรื อผู้ชํานาญการเฉพาะด้ านผู้ใดปฏิบตั ิงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็น
ต่องบการเงินไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายว่าด้ วยผู้สอบบัญชีหรื อข้ อกําหนดเพิ่มเติมตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกําหนด หรื อทํารายงานเท็จหรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๙ หรื อมาตรา ๗๐ หรื อมาตรา ๗๑ หรื อ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยไม่สจุ ริ ต แล้ วแต่กรณี ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินห้ าแสนบาท หรื อทังจํ
้ า
ทังปรั
้ บ
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มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดก่อให้ กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรื อผู้ชํานาญการเฉพาะด้ าน
ของสถาบันการเงิน กระทําความผิดตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา
๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ หรื อมาตรา ๑๔๘ ไม่วา่ ด้ วยการใช้ สัง่ ขูเ่ ข็ญ จ้ าง หรื อด้ วยวิธีอื่นใด ต้ องระวางโทษตามที่
บัญญัติไว้ สาํ หรับความผิดนัน้
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มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดกระทําด้ วยประการใด ๆ อันเป็ นการช่วยเหลือหรื อให้ ความสะดวกในการที่กรรมการ ผู้จดั การ ผู้มีอํานาจ
ในการจัดการของสถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ชํานาญการเฉพาะด้ านของสถาบันการเงิน กระทําความผิดตามที่
บัญญัติไว้ ในมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ หรื อมาตรา
๑๔๘ ไม่วา่ ก่อนหรื อขณะกระทําความผิด ต้ องระวางโทษตามที่บญ
ั ญัติไว้ สาํ หรับความผิดนัน้ ๆ เว้ นแต่ผ้ นู นมิ
ั ้ ได้ ร้ ูถึงการ
ช่วยเหลือหรื อให้ ความสะดวกนัน้
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มาตรา ๑๕๑ ความผิดมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖
หรื อมาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้ องคดีอาญา ให้ พนักงานอัยการมีอํานาจเรี ยก
ทรัพย์สนิ หรื อราคาหรื อค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแทนผู้เสียหายด้ วย และให้ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล
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มาตรา ๑๕๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓
มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ หรื อมาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ และธนาคารแห่งประเทศไทย
เห็นว่าหากปล่อยเนิ่นช้ าไว้ อาจเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจสัง่ ยึด
หรื ออายัดทรัพย์สนิ ของบุคคลนันหรื
้ อทรัพย์สนิ ซึง่ ตามกฎหมายอาจถือได้ วา่ เป็ นของบุคคลนัน้ หรื อตามพฤติการณ์ที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ วา่ เป็ นของบุคคลนัน้ แต่จะยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ เกินกว่าหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันไม่ได้ เว้ นแต่ในกรณีทมี่ ีการ
ฟ้ องคดีตอ่ ศาล ให้ คําสัง่ ยึดหรื ออายัดดังกล่าวยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสัง่ เป็ นอย่างอื่น ในกรณีมีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่
สามารถฟ้ องคดีภายในหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันได้ ศาลที่มเี ขตอํานาจอาจสัง่ ขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้
ให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจแต่งตังพนั
้ กงานธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นผู้ดาํ เนินการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ ตาม
วรรคหนึง่
การกําหนดวิธีการในการดําเนินการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ และการกําหนดจํานวนเงินที่จําเป็ นสําหรับการดํารงชีพและ
เลี ้ยงดูครอบครัวของบุคคลที่ถกู ยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด
ผู้ใดทําลาย ย้ ายไปเสีย ซ่อนเร้ น เอาไปเสีย ทําให้ สญ
ู หายหรื อไร้ ประโยชน์ โอนให้ แก่บคุ คลอื่นหรื อกระทําการใด ๆ ให้
เสียหายแก่ทรัพย์สนิ ที่ถกู ยึดหรื ออายัดตามวรรคหนึง่ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึง่ ล้ านบาท
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มาตรา ๑๕๓ ในกรณีทมี่ ีเหตุอนั ควรสงสัยว่าบุคคลตามมาตรา ๑๕๒ จะหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ศาลอาญาโดยคํา
ร้ องขอของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจสัง่ ห้ ามมิให้ บคุ คลนันออกนอกราชอาณาจั
้
กรไว้ ก่อนได้
ในกรณีมเี หตุจําเป็ นเร่งด่วน ผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติโดยคําร้ องขอของผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อบุคคลที่
ผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย มีอํานาจสัง่ ห้ ามมิให้ บคุ คลตามมาตรา ๑๕๒ ออกนอกราชอาณาจักรไว้ ก่อน
เป็ นการชัว่ คราวได้ เป็ นเวลาไม่เกินสิบห้ าวันจนกว่าศาลอาญาจะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
ผู้ใดฝ่ าฝื นคําสัง่ ของศาลอาญาตามวรรคหนึง่ หรื อของผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติตามวรรคสองหรื อผู้ให้ ความช่วยเหลือ
บุคคลดังกล่าว ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึง่ ล้ านบาท

ความในวรรคหนึง่ มิให้ ใช้ บงั คับแก่การเปิ ดเผยในกรณี ดังต่อไปนี ้
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มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของสถาบันการเงินใดเนื่องจากการปฏิบตั ิตามอํานาจหน้ าที่ที่กําหนดในกฎหมายหรื อ
เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบตั ิตามอํานาจหน้ าที่ที่กําหนดในกฎหมาย อันเป็ นกิจการที่ตามปกติวิสยั
จะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย ถ้ าผู้นนนํ
ั ้ าไปเปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่น ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสน
บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

w

(๑) การเปิ ดเผยตามหน้ าที่หรื อเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี

La

(๒) การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

nd

(๓) การเปิ ดเผยแก่ผ้ สู อบบัญชีของสถาบันการเงินนันหรื
้ อหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศทีม่ ีอํานาจหน้ าทีใ่ นการ

la

กํากับสถาบันการเงินนัน้

(๔) การเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบต
ั ิหน้ าที่ของหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศทีม่ ีอํานาจหน้ าทีใ่ นการ
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กํากับสถาบันการเงิน หรื อธุรกิจทางการเงิน ตามข้ อตกลงที่มีระหว่างกัน

(๕) การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขฐานะการดําเนินงานของสถาบันการเงินนัน้
(๖) การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการให้ สน
ิ เชื่อของสถาบันการเงิน
(๗) การเปิ ดเผยความลับของลูกค้ าสถาบันการเงินที่ถกู เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
(๘) การเปิ ดเผยความลับของลูกค้ าของสถาบันการเงินซึง่ ลูกค้ าดังกล่าวให้ ความยินยอมแล้ ว

่ ธุรกิจทางการเงินเดียวกัน
(๙) การเปิ ดเผยให้ แก่บริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม
(๑๐) การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
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มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดล่วงรู้หรื อได้ มาซึง่ ความลับของสถาบันการเงินโดยเหตุทเี่ ป็ นผู้มีอํานาจในการจัดการหรื อเป็ นพนักงาน
และเปิ ดเผยความลับนันในประการที
้
่นา่ จะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บคุ คลอื่นหรื อประชาชน ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
ความในวรรคหนึง่ มิให้ ใช้ บงั คับกับการเปิ ดเผยตามกรณีในมาตรา ๑๕๔ วรรคสอง
มาตรา ๑๕๖ ความผิดตามมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๓๒ วรรคสอง และมาตรา
๑๓๙ ให้ คณะกรรมการที่รัฐมนตรี แต่งตังมี
้ อาํ นาจเปรี ยบเทียบได้
คณะกรรมการที่รัฐมนตรี แต่งตังตามวรรคหนึ
้
ง่ ให้ มจี ํานวนสามคน โดยอย่างน้ อยต้ องเป็ นพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึง่ คน
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เมื่อคณะกรรมการได้ ทําการเปรี ยบเทียบ และผู้ต้องหาได้ ชําระค่าปรับตามจํานวนและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ
กําหนดแล้ ว ให้ ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
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มาตรา ๑๕๗ ให้ ถือว่าธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบการธนาคาร
พาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรื อธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้ วแต่กรณีอยูแ่ ล้ วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ เป็ นสถาบัน
การเงินที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประเภทนันตามพระราชบั
้
ญญัตินี ้
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มาตรา ๑๕๘ บรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศ หนังสือเวียน คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีเ่ กี่ยวกับการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรื อธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บรรดาที่ใช้ บงั คับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับให้ ใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี ้ ทังนี
้ ้
จนกว่าจะได้ มีการออกประกาศ หรื อคําสัง่ ตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๑๕๙ สถาบันการเงินใดได้ รับการผ่อนผันให้ ลงทุน หรื อซื ้อ หรื อมีห้ นุ เกินอัตราส่วนตามมาตรา ๓๔ อยูแ่ ล้ วในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ สถาบันการเงินมีสทิ ธิถือหรื อมีไว้ ตอ่ ไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ รับการผ่อนผัน แต่ต้อง
ไม่เกินกําหนดห้ าปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
ในกรณีที่สถาบันการเงินใดได้ รับผ่อนผันให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อ
เกินอัตราส่วนตามมาตรา ๕๐ อยูแ่ ล้ วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ สถาบันการเงินนันคงให้
้
สนิ เชื่อ ลงทุน
ก่อภาระผูกพัน หรื อทํา
ธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อ ตามสัญญาที่ผกู พันไว้ แล้ วต่อไปได้ จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี ้ตามที่
ระบุในสัญญาดังกล่าว
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สถาบันการเงินใดให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อ แก่บคุ คลใดและผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวรวมกันเกินอัตราทีก่ ําหนดตามมาตรา ๔๙ หรื อมาตรา ๕๐ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
โดยการให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อดังกล่าวไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้ วย
การธนาคารพาณิชย์หรื อกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ที่ใช้ บงั คับ
อยูใ่ นขณะนัน้ สถาบันการเงินดังกล่าวจะให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อ
แก่บคุ คลหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ และต้ องดําเนินการเพื่อทําให้ การให้ สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
หรื อทํา
ธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อดังกล่าวเป็ นไปตามที่บญ
ั ญัติในมาตรา ๔๙ หรื อมาตรา ๕๐ โดยเร็ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่
เกินห้ าปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
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สถาบันการเงินใดได้ รับผ่อนผันให้ มีไว้ ซงึ่ อสังหาริ มทรัพย์อยูแ่ ล้ วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ สถาบัน
การเงินดังกล่าวมีไว้ ซงึ่ อสังหาริ มทรัพย์นนต่
ั ้ อไปได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ รับการผ่อนผันนัน้
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มาตรา ๑๖๐ บริ ษัทเงินทุนใดที่ได้ รับใบอนุญาตอยูแ่ ล้ วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ ประกอบธุรกิจได้
ตามที่ได้ รับอนุญาตไว้ แล้ ว
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มาตรา ๑๖๑ บริ ษัทที่มิได้ ประกอบธุรกิจทางการเงิน แต่ได้ รับการผ่อนผันให้ ถือหุ้นในสถาบันการเงินใดเกินอัตราทีก่ ําหนด
ในมาตรา ๑๘ อยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับให้ ถือหุ้นของสถาบันการเงินนันได้
้ ตอ่ ไป และอาจซื ้อหุ้นเพิม่ ทุน
เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับได้ แต่ถ้าได้ จําหน่ายหุ้นนันไปเท่
้
าใดให้ คงมีสทิ ธิถือ
หุ้นเกินอัตราทีก่ ําหนดได้ เท่าจํานวนหุ้นที่เหลืออยูน่ นั ้
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ห้ ามมิให้ บริ ษัทตามวรรคหนึง่ ซื ้อหุ้นของสถาบันการเงินที่ตนถืออยูเ่ พิ่ม เมื่อพ้ นกําหนดระยะเวลาที่ได้ รับการผ่อนผันตาม
วรรคหนึง่
มาตรา ๑๖๒ บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ ซงึ่ หุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึง่ เกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๘
เนื่องจากการนับรวมหุ้นที่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องถืออยูห่ รื อมีไว้ อยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ โดยการถืออยูห่ รื อมีไว้ ซึ่ง
หุ้นของสถาบันการเงินดังกล่าวไม่ขดั ต่อกฎหมายทีใ่ ช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้ ให้ คงมีสทิ ธิถือหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นนันได้
้ ตอ่ ไป แต่ถ้า
ได้ จําหน่ายหุ้นนันไปเท่
้
าใดก็ให้ คงมีสทิ ธิถือหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นนันเกิ
้ นอัตราที่กําหนดได้ เท่าจํานวนหุ้นที่เหลือ และให้ บคุ คล
ดังกล่าวต้ องดําเนินการเพื่อให้ การถือหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นดังกล่าวเป็ นไปตามที่บญ
ั ญัติในมาตรา ๑๘ โดยเร็ วแต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน
ห้ าปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
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มาตรา ๑๖๓ ในขณะที่ยงั มิได้ จดั ตังสถาบั
้
นคุ้มครองเงินฝาก หากมีบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติฉบับนี ้
กําหนดให้ เป็ นภารกิจและอํานาจหน้ าที่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ให้ ภารกิจและอํานาจหน้ าทีด่ งั กล่าวเป็ นของ
กระทรวงการคลังจนกว่าจะมีการจัดตังสถาบั
้
นคุ้มครองเงินฝากขึ ้น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
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นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ เนื่องจากในปั จจุบนั การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์ และ
กฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้ วแต่กรณี จึงทําให้ การกํากับดูแล
แตกต่างกัน แต่โดยที่การดําเนินกิจการของสถาบันการเงินควรมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ประกอบกับในช่วงที่ผา่ นมา ประเทศไทยได้ ประสบปั ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอันมีผลกระทบโดยตรงต่อ
สถาบันการเงิน และกระทบกระเทือนความเชื่อมัน่ ของประชาชนและผู้ฝากเงินที่มตี อ่ ระบบสถาบันการเงินโดยรวม ดังนัน้
สมควรปรับปรุงมาตรการในการกํากับดูแลสถาบันการเงินดังกล่าวให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น รวมทังปรั
้ บปรุงกฎหมายว่า
ด้ วยการธนาคารพาณิชย์และกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ
รวมเป็ นฉบับเดียวกัน เพื่อให้ การควบคุมดูแลเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนแก้ ไขเพิม่ เติมบทกําหนดโทษสําหรับ
ความผิดที่เกี่ยวข้ องให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้
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