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ธุรกิจสถาบันการเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ภมูิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีท่ี ๖๓ ในรัชกาลปัจจบุนั 

  

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศวา่ 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์และกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจ

หลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ รวมเข้าเป็นฉบบัเดยีวกนั 

  

พระราชบญัญตัินีม้ีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรีภาพของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบั

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

บญัญตัิให้กระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 

ดงัตอ่ไปนี ้

  

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑” 

  

มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นกําหนดหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้น

ไป 

  

มาตรา ๓ ให้ยกเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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(๒) พระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓) พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๔) พระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย์ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๕) พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๖) พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๗) พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๘) พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซเิอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๙) พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๑๐) พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซเิอร์ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๑๑) พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑๒) พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑๓) พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซเิอร์ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๑๔) พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซเิอร์ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๑๕) พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซเิอร์ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตัินี ้

“ธุรกิจสถาบนัการเงิน” หมายความวา่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และให้หมายความ

รวมถงึการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

“ธุรกิจธนาคารพาณิชย์” หมายความวา่ การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

หรือเมื่อสิน้ระยะเวลาอนักําหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนัน้โดยวิธีหนึง่วิธีใด เช่น ให้สนิเช่ือ ซือ้ขายตัว๋แลกเงินหรือตรา

สารเปลีย่นมืออ่ืนใด ซือ้ขายเงินปริวรรตตา่งประเทศ 

www.thailawforum.com 2

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m



“ธุรกิจเงินทนุ” หมายความวา่ การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อ

สิน้ระยะเวลาอนักําหนดไว้ ซึง่มิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบญัชีท่ีจะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนัน้

โดยวิธีหนึง่วิธีใด เช่น ให้สนิเช่ือ ซือ้ขายตัว๋แลกเงินหรือตราสารเปลีย่นมืออ่ืนใด 

“ธุรกิจเครดติฟองซิเอร์” หมายความวา่ การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนท่ีจะจ่ายคืนเมื่อสิน้

ระยะเวลาอนักําหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนัน้อยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

(๑) การให้กู้ยมืเงินโดยวิธีรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์ 

(๒) การรับซือ้อสงัหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก 

“ธุรกิจทางการเงิน” หมายความวา่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจเครดิตฟองซเิอร์ ธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจ

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ธุรกิจประกนัชีวติตามกฎหมายวา่ด้วยประกนัชีวิต 

หรือธุรกิจอ่ืนตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

“การให้สนิเช่ือ” หมายความวา่ การให้กู้ยืมเงิน หรือซือ้ ซือ้ลด รับช่วงซือ้ลดตัว๋เงินเป็นเจ้าหนีเ้น่ืองจากได้จ่ายหรือสัง่ให้

จ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ของผู้ เคยค้า หรือเป็นเจ้าหนีเ้น่ืองจากได้จา่ยเงินตามภาระผกูพนัตามเลต็เตอร์ออฟเครดิตหรือภาระ

ผกูพนัอ่ืน 

“ธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ” หมายความวา่ ธุรกรรมแฟ็กเตอริง ธุรกรรมการให้เชา่ซือ้ ธุรกรรมการให้เชา่แบบ

ลสีซิ่ง และธุรกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

“หลกัทรัพย์” หมายความวา่ หลกัทรัพย์ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ 

(๑) ธนาคารพาณิชย์ 

(๒) บริษัทเงินทนุ 

(๓) บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความวา่ บริษัทมหาชนจํากดัท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และให้

หมายความรวมถึงธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายยอ่ย ธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นบริษัทลกูของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศ และ

สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

“ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายยอ่ย” หมายความวา่ บริษัทมหาชนจํากดัท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึง่มี

วตัถปุระสงค์หลกัในการให้บริการแก่ประชาชนรายยอ่ย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีข้อจํากดัการ

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเงินตราตา่งประเทศ ตราสารอนพุนัธ์และธุรกรรมอ่ืนท่ีมีความเสีย่งสงู ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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“ธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นบริษัทลกูของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศ” หมายความวา่ บริษัทมหาชนจํากดัท่ีได้รับอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึง่มีธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศแหง่ใดแหง่หนึง่ถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมไมต่ํ่ากวา่

ร้อยละเก้าสบิห้าของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

“สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศ” หมายความวา่ สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

“บริษัทเงินทนุ” หมายความวา่ บริษัทมหาชนจํากดัท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเงินทนุ 

“บริษัทเครดิตฟองซเิอร์” หมายความวา่ บริษัทมหาชนจํากดัท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเครดติฟองซเิอร์ 

“เงินกองทนุ” หมายความวา่ เงินในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ทนุชําระแล้วซึง่รวมทัง้สว่นลํา้มลูคา่หุ้นท่ีสถาบนัการเงินได้รับและเงินท่ีสถาบนัการเงินได้รับจากการออกใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของสถาบนัการเงินนัน้ 

(๒) ทนุสาํรอง 

(๓) เงินสาํรองท่ีได้จดัสรรจากกําไรสทุธิเมื่อสิน้งวดการบญัชีตามมติท่ีประชมุผู้  ถือหุ้น หรือตามข้อบงัคบัของสถาบนั

การเงิน แตไ่มร่วมถึงเงินสาํรองสาํหรับการลดคา่ของสนิทรัพย์และเงินสาํรองเพ่ือการชําระหนี ้

(๔) กําไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 

(๕) เงินสาํรองจากการตีราคาสนิทรัพย์ เงินสาํรองอ่ืน หรือ 

(๖) เงินท่ีสถาบนัการเงินได้รับเน่ืองจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนี ้หรือตราสารหรือเงินอ่ืนใด ทัง้นี ้ตามท่ีธนาคาร

แหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

“บริษัท” หมายความวา่ บริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากดั ห้างหุ้นสว่นจํากดั ห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคล หรือนิติบคุคล

อ่ืน 

“บริษัทแม”่ หมายความวา่ บริษัทท่ีมีอํานาจควบคมุกิจการของบริษัทอ่ืนไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีหุ้นในบริษัทหนึง่เกินกวา่ร้อยละห้าสบิของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(๒) มีอํานาจควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึง่ 

(๓) มีอํานาจควบคมุการแตง่ตัง้หรือถอดถอนผู้มีอํานาจในการจดัการหรือกรรมการตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมดใน

บริษัทหนึง่ หรือ 

(๔) มีอํานาจควบคมุกิจการในลกัษณะอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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การมีหุ้นในบริษัทหนึง่ตัง้แตร้่อยละยี่สบิขึน้ไปของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้

สนันิษฐานไว้ก่อนวา่มีอํานาจควบคมุกิจการ เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่มิได้มีอํานาจควบคมุกิจการ 

“บริษัทลกู” หมายความวา่ 

(๑) บริษัทท่ีมีบริษัทอ่ืนเป็นบริษัทแม ่หรือ 

(๒) บริษัทลกูของบริษัทตาม (๑) ตอ่ไปทกุทอด 

“บริษัทร่วม” หมายความวา่ บริษัทลกูท่ีมีบริษัทแมร่่วมกนั 

“ผู้มีอํานาจในการจดัการ” หมายความวา่ 

(๑) ผู้จดัการ รองผู้จดัการ ผู้ชว่ยผู้จดัการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของสถาบนัการเงินหรือบริษัท แล้วแตก่รณี หรือผู้ซึง่มี

ตําแหนง่เทียบเทา่ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

(๒) บคุคลซึง่สถาบนัการเงินหรือบริษัททําสญัญาให้มีอํานาจในการบริหารงานทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ 

(๓) บคุคลท่ีตามพฤติการณ์มีอํานาจควบคมุหรือครอบงําผู้จดัการหรือกรรมการ หรือการจดัการของสถาบนัการเงินหรือ

บริษัท ให้ปฏิบตัิตามคาํสัง่ของตนในการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงานของสถาบนัการเงินหรือบริษัท 

“กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร” หมายความวา่ กรรมการท่ีทําหน้าท่ีบริหารงานในสถาบนัการเงินหรือบริษัทตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

“ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง” หมายความวา่ บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอีกบคุคลหนึง่ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นคูส่มรส 

(๒) เป็นบตุรหรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

(๓) เป็นบริษัทท่ีบคุคลนัน้หรือบคุคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจในการจดัการ 

(๔) เป็นบริษัทท่ีบคุคลนัน้หรือบคุคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(๕) เป็นบริษัทท่ีบคุคลนัน้หรือบคุคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจควบคมุการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 

(๖) เป็นบริษัทลกูของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕) 

(๗) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕) 

(๘) เป็นตวัการ ตวัแทน หรือ 

(๙) บคุคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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ในกรณีท่ีบคุคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตัง้แตร้่อยละยี่สบิขึน้ไปของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่บริษัทนัน้เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วเว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่มิได้เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

“ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความวา่ บคุคลท่ีถือหุ้นหรือมีไว้ซึง่หุ้นของสถาบนัการเงินเกินร้อยละห้าของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้ว

ทัง้หมด และให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๕ การประกอบกิจการใดท่ีมีลกัษณะเป็นการระดมเงินจากประชาชนโดยการรับฝากเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้สนิเช่ือ 

หรือธุรกิจทางการเงิน หากกิจการนัน้มีผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและมิได้มีกฎหมายท่ีควบคมุการ

ประกอบกิจการดงักลา่วเป็นการเฉพาะแล้ว ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจเสนอให้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือ

กําหนดให้การประกอบกิจการประเภทนัน้อยูภ่ายใต้บงัคบัของพระราชบญัญตัินีท้ัง้หมดหรือบางสว่น รวมทัง้บทกําหนด

โทษท่ีเก่ียวข้อง โดยจะกําหนดหลกัเกณฑ์ในการกํากบัดแูลการประกอบกิจการดงักลา่วด้วยก็ได้ 

  

มาตรา ๖ การระดมเงินจากประชาชนโดยการขายหรือจําหนา่ยหลกัทรัพย์ท่ีเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ มใิห้อยูภ่ายใต้บงัคบัของพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๗ ประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยท่ีออกตามพระราชบญัญตัินี ้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้

ใช้บงัคบัได้ 

  

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้และให้มีอํานาจออกประกาศเพ่ือปฏิบตัิการ

ตามพระราชบญัญตัินี ้

ประกาศตามวรรคหนึง่เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

รัฐมนตรีอาจกําหนดให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยยื่นรายงานข้อมลูท่ีได้รับจากการดาํเนินการตามรายการท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ทัง้นี ้จะให้ยื่นตามระยะเวลาหรือเป็นครัง้คราวและจะให้ทําคาํชีแ้จงข้อความเพ่ืออธิบายหรือขยายความแหง่รายงานนัน้ก็

ได้ 

  

หมวด ๑ 

การจัดตัง้และการขอรับใบอนุญาต 
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มาตรา ๙ การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทนุ หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์จะกระทําได้เฉพาะนิติบคุคลประเภท

บริษัทมหาชนจํากดั โดยได้รับใบอนญุาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ในการอนญุาต

ดงักลา่วรัฐมนตรีจะกําหนดหลกัเกณฑ์ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 

การยื่นคาํขอจดัตัง้บริษัทมหาชนจํากดัตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัเพ่ือประกอบธุรกิจตามวรรคหนึง่ ต้องได้รับ

ความเห็นชอบในการจดัตัง้จากรัฐมนตรีก่อน 

เมื่อได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจํากดัแล้ว ให้บริษัทมหาชนจํากดันัน้ยื่นคําขอรับใบอนญุาตตามแบบท่ีธนาคารแหง่

ประเทศไทยประกาศกําหนดตอ่รัฐมนตรีโดยผา่นธนาคารแหง่ประเทศไทย 

การขอรับใบอนญุาตและการออกใบอนญุาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ตลอดจนเสยีคา่ธรรมเนียมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  

มาตรา ๑๐ ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศจะตัง้สาขาเพ่ือประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตาม

พระราชบญัญตัินีไ้ด้ เมื่อได้รับใบอนญุาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ในการอนญุาต

ดงักลา่ว รัฐมนตรีจะกําหนดหลกัเกณฑ์ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

ในการขอรับใบอนญุาตตามวรรคหนึง่ ให้ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศแสดงหนงัสอืยินยอมให้ยื่นคาํขอจดัตัง้สาขาจาก

หนว่ยงานผู้มีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการกํากบัและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศนัน้ตอ่รัฐมนตรีโดยผา่น

ธนาคารแหง่ประเทศไทยด้วย 

การขอรับใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตลอดจนเสยีคา่ธรรมเนียมตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  

มาตรา ๑๑ สถาบนัการเงินต้องใช้ช่ือซึง่มีคาํวา่ “ธนาคาร”“บริษัทเงินทนุ” หรือ “บริษัทเครดติฟองซิเอร์” นําหน้า ตามท่ี

ระบใุนใบอนญุาต แล้วแตก่รณี 

  

มาตรา ๑๒ ห้ามผู้ใดนอกจากสถาบนัการเงินใช้ช่ือหรือคําแสดงช่ือในธุรกิจทางการเงินวา่ 

“ธนาคาร”“เงินทนุ”“การเงิน”“การลงทนุ”“เครดิต”“ทรัสต์”“ไฟแนนซ์”“บริษัทเครดิตฟองซเิอร์” หรือคําอ่ืนใดท่ีมี

ความหมายเช่นเดียวกนั 

บทบญัญตัิในวรรคหนึง่มใิห้ใช้บงัคบัแก่ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือผู้ ท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมาย

อ่ืน 
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มาตรา ๑๓ การจดัตัง้ หรือย้ายสาํนกังานใหญ่หรือสาขา หรือการเลกิสาขาของสถาบนัการเงินต้องได้รับอนญุาตจาก

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๑๔ การตัง้สาํนกังานผู้แทนของสถาบนัการเงินในตา่งประเทศ และการตัง้สาํนกังานผู้แทนของสถาบนัการเงิน

ตา่งประเทศในประเทศ จะกระทําได้เมื่อได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจ

กําหนดหลกัเกณฑ์ให้ต้องปฏิบตัด้ิวยก็ได้ 

สาํนกังานผู้แทนตามวรรคหนึง่ จะรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนท่ีต้องจา่ยคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิน้ระยะเวลาอนั

กําหนดไว้ไมไ่ด้ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  

หมวด ๒ 

โครงสร้างสถาบันการเงนิ 

ส่วนที่ ๑ 

หุ้นและผู้ถอืหุ้น 

มาตรา ๑๕ หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิของสถาบนัการเงินต้องเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือมมีลูคา่ของหุ้นไมเ่กินหุ้นละหนึง่

ร้อยบาท และข้อบงัคบัของสถาบนัการเงินต้องไมม่ีข้อจํากดัในการโอนหุ้น เว้นแตจ่ะเป็นข้อจํากดัเพ่ือการปฏิบตัิให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญตัินี ้

สถาบนัการเงินอาจออกหุ้นบริุมสทิธิท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีง หรือหุ้นบริุมสทิธิอ่ืนได้เมื่อได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย ทัง้นี ้ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีสถาบนัการเงินต้องปฏิบตัก็ิได้ 

  

มาตรา ๑๖ สถาบนัการเงินต้องมจํีานวนหุ้นท่ีบคุคลผู้มีสญัชาติไทยถืออยูไ่มต่ํา่กวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของจํานวนหุ้นท่ีมี

สทิธิออกเสยีงและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และต้องมีกรรมการเป็นบคุคลผู้มีสญัชาติไทยไมต่ํ่ากวา่สามในสีข่องจํานวน

กรรมการทัง้หมด 

ในกรณีท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยเห็นสมควร ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจอนญุาตให้บคุคลผู้ไมม่สีญัชาติไทยถือหุ้นได้

ถึงร้อยละสีส่บิเก้าของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และให้มีกรรมการท่ีเป็นบคุคลผู้ไมม่ี

สญัชาติไทยได้เกินกวา่หนึง่ในสีแ่ตไ่มถ่ึงกึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ในกรณีท่ีมเีหตจํุาเป็นต้องแก้ไขฐานะการดําเนินการหรือเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัการเงินใด หรือเพ่ือความ

มัน่คงของระบบสถาบนัการเงิน รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจผอ่นผนัให้มีจํานวนหุ้นหรือ

กรรมการแตกตา่งไปจากท่ีกําหนดตามวรรคสองได้ ในการผอ่นผนันัน้จะกําหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนเวลาไว้ด้วยก็ได้ 
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มาตรา ๑๗ บคุคลใดถือหุ้นหรือมไีว้ซึง่หุ้นของสถาบนัการเงินแหง่ใดแหง่หนึง่ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตัง้แตร้่อยละ

ห้าขึน้ไปของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บคุคลนัน้ต้องรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึง่หุ้นดงักลา่วให้ธนาคารแหง่ประเทศ

ไทยทราบตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

จํานวนหุ้นตามวรรคหนึง่ ให้รวมถึงหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลตามวรรคหนึง่ถืออยูห่รือมีไว้ด้วย 

หุ้นตามวรรคหนึง่ไมร่วมถงึหุ้นบริุมสทิธิท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

ในกรณีท่ีบคุคลตามวรรคหนึง่ไมร่ายงานตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด ให้นําความในมาตรา 

๑๙ มาใช้บงัคบัแก่หุ้นท่ีไมร่ายงานนัน้ โดยอนโุลม 

  

มาตรา ๑๘ ห้ามมใิห้บคุคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึง่หุ้นของสถาบนัการเงินแหง่ใดแหง่หนึง่ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกิน

ร้อยละสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

จํานวนหุ้นตามวรรคหนึง่ ให้รวมถึงหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลตามวรรคหนึง่ถืออยูห่รือมีไว้ด้วย 

หุ้นตามวรรคหนึง่ไมร่วมถงึหุ้นบริุมสทิธิท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

  

มาตรา ๑๙ บคุคลใดได้มาซึง่หุ้นของสถาบนัการเงินแหง่ใดแหง่หนึง่จนเป็นเหตใุห้จํานวนหุ้นท่ีตนถืออยูห่รือมีไว้เป็นไปโดย

ฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ บคุคลนัน้จะต้องนําหุ้นในสว่นท่ีเกินออกจําหนา่ยแก่บคุคลอ่ืนภายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหุ้นนัน้มา 

เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากธนาคารแหง่ประเทศไทยซึง่จะผอ่นผนัได้อีกไมเ่กินเก้าสบิวนั 

ในกรณีท่ีบคุคลตามวรรคหนึง่ไมจํ่าหนา่ยหุ้นในสว่นท่ีเกินภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจ

ร้องขอตอ่ศาลให้มคีําสัง่ให้ขายหุ้นในสว่นท่ีเกินดงักลา่วได้ และถ้าศาลเห็นวา่การถือหุ้นหรือมีไว้ซึง่หุ้นนัน้เป็นการฝ่าฝืน

มาตรา ๑๘ ให้ศาลมีอํานาจสัง่ให้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนก็ได้ 

  

มาตรา ๒๐ ห้ามมใิห้สถาบนัการเงินจําหนา่ยหุ้นของตนแก่บคุคลใดจนเป็นเหตใุห้จํานวนหุ้นท่ีบคุคลนัน้ถืออยูห่รือมีไว้

เป็นไปโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ 

การนบัจํานวนหุ้นตามวรรคหนึง่ ให้นบัรวมถึงหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลตามวรรคหนึง่ถืออยูห่รือมีไว้ด้วย 

ทกุครัง้ท่ีมกีารชีช้วนให้เข้าช่ือซือ้หุ้นของสถาบนัการเงินใด ให้สถาบนัการเงินนัน้ระบหุลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตามมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ไว้ในคําชีช้วนด้วย 
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มาตรา ๒๑ บคุคลใดถือหุ้นหรือมไีว้ซึง่หุ้นของสถาบนัการเงินใดโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ บคุคลนัน้จะยกเอาการถือหุ้นในสว่น

ท่ีเกินนัน้ใช้ยนัตอ่สถาบนัการเงินดงักลา่วมิได้ และสถาบนัการเงินนัน้จะจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดให้แก่บคุคล

นัน้ หรือให้บคุคลนัน้ออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นในสว่นท่ีเกินมิได้ 

ในกรณีท่ีบคุคลตามวรรคหนึง่ได้รับหุ้นมาโดยสจุริตจากการรับมรดก หากสถาบนัการเงินนัน้ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล

ในช่วงระยะเวลาเก้าสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหุ้นมาหรือภายในระยะเวลาท่ีได้รับการผอ่นผนัจากธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ ให้มีสทิธิรับเงินปันผลในหุ้นสว่นท่ีเกินร้อยละสบิตามมาตรา ๑๘ ได้ แตบ่คุคลนัน้จะออกเสยีง

ลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นในสว่นท่ีเกินมิได้ 

  

มาตรา ๒๒ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ให้สถาบนัการเงิน

ตรวจสอบทะเบียนผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือกอ่นจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดแก่ผู้ ถือหุ้น แล้วให้

แจ้งผลการตรวจสอบตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผู้ ถือหุ้นรายใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ ให้สถาบนัการเงินมีหนงัสอืแจ้งให้ผู้นัน้ดําเนินการจําหนา่ยหุ้นในสว่นท่ี

เกินภายในเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๙ พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยทราบด้วย 

  

มาตรา ๒๓ มิให้นํามาตรา ๑๕ ถงึมาตรา ๒๒ มาใช้บงัคบักบัสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศ

ไทย และธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นบริษัทลกูของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศ 

  

ส่วนที่ ๒ 

กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอาํนาจในการจัดการ 

 

มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้สถาบนัการเงินแตง่ตัง้หรือยอมให้บคุคลซึง่มลีกัษณะดงัตอ่ไปนีเ้ป็นหรือทําหน้าท่ีกรรมการ ผู้จดัการ 

ผู้มีอํานาจในการจดัการ หรือท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงิน 

(๑) เป็นบคุคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบคุคลล้มละลายมาแล้วไมถ่ึงห้าปี 

(๒) เคยต้องคาํพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีกระทําโดยทจุริต ไมว่า่จะมีการรอการลงโทษหรือไมก็่

ตาม 

(๓) เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(๔) เคยเป็นผู้มีอํานาจในการจดัการซึง่ดาํรงตาํแหนง่อยูใ่นขณะท่ีสถาบนัการเงินถกูเพิกถอนใบอนญุาต เว้นแตจ่ะได้รับ

ยกเว้นจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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(๕) เคยถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงิน ตามมาตรา ๘๙ (๓) 

หรือมาตรา ๙๐ (๔) หรือตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เว้นแตจ่ะได้รับยกเว้นจากธนาคารแหง่

ประเทศไทย 

(๖) เป็นกรรมการ ผู้จดัการ พนกังาน หรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินแหง่อ่ืนอีกในเวลาเดียวกนั เว้นแต่

ได้รับยกเว้นจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(๗) เป็นผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการนอกเหนือจากตาํแหนง่กรรมการของบริษัทท่ีได้รับสนิเช่ือหรือได้รับการคํา้

ประกนัหรืออาวลัหรือมีภาระผกูพนัอยูก่บัสถาบนัการเงินนัน้ เว้นแต ่

(ก) เป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงินซึง่ไมใ่ช่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

(ข) เป็นกรณีท่ีได้รับยกเว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

(๘) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุสิภา สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้

ดํารงตําแหนง่ทางการเมืองอ่ืนใดตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

(๙) เป็นพนกังานธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือเป็นผู้ ท่ีพ้นจากการเป็นพนกังานของธนาคารแหง่ประเทศไทยตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด เว้นแตไ่ด้รับแตง่ตัง้จากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้เข้าไปแก้ไข

ฐานะการเงินหรือการดําเนินการของสถาบนัการเงิน หรือเป็นการดํารงตําแหนง่ในสถาบนัการเงินท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ ทัง้นี ้พนกังานธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือผู้ ท่ีพ้นจากการเป็นพนกังานธนาคารแหง่

ประเทศไทยแตย่งัต้องห้ามไมใ่ห้รับตําแหนง่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดดงักลา่ว ไมม่ีสทิธิท่ีจะได้รับ

สทิธิในการซือ้หุ้นของสถาบนัการเงินนัน้ 

(๑๐) เป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะต้องห้ามหรือขาดคณุสมบตัิอ่ืนใด ทัง้นี ้ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๒๕ การแตง่ตัง้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ หรือท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงิน จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน ไมว่า่จะเป็นการแตง่ตัง้บคุคลใหมห่รือแตง่ตัง้บคุคลเดมิให้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่ไป 

ในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึง่ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสบิห้าวนัทําการนบัแตว่นัท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้รับคําขอและเอกสารท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด หากธนาคาร

แหง่ประเทศไทยมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลาดงักลา่ว ให้ถือวา่ธนาคารแหง่ประเทศไทยให้

ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้นัน้แล้ว 

ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัวา่บคุคลซึง่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึง่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ ให้ธนาคาร

แหง่ประเทศไทยเพิกถอนการให้ความเห็นชอบท่ีได้ให้ไว้แล้ว 
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มาตรา ๒๖ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี สถาบนัการเงินมีหน้าท่ีแจ้งหรือแสดงให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบเก่ียวกบั

ผลประโยชน์และคา่ตอบแทนท่ีกรรมการ ผู้จดัการ และผู้มีอํานาจในการจดัการได้รับจากสถาบนัการเงิน และมีหน้าท่ีแจ้ง

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบถึงการเป็นกรรมการในธุรกิจอ่ืนด้วย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศ

กําหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ ให้กรรมการมีหน้าท่ีแจ้งการเป็นกรรมการในธุรกิจอ่ืนแก่สถาบนัการเงิน 

  

มาตรา ๒๗ ในการดาํเนินกิจการของสถาบนัการเงิน กรรมการต้องปฏิบตัิเช่นเดียวกบับคุคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความ

ระมดัระวงั และต้องรับผิดชอบร่วมกนัในการบริหารงานสถาบนัการเงินนัน้ ซึง่รวมถงึเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(๑) การให้สถาบนัการเงินปฏิบตัติามพระราชบญัญตัินี ้

(๒) การจดัทําและเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของ

สถาบนัการเงิน โดยต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน และประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

(๓) การให้สถาบนัการเงินเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีเ่ดือนนบัแตส่ิน้รอบระยะเวลาบญัชีหกเดือน เมื่อปรากฏวา่สถาบนั

การเงินนัน้ประสบการขาดทนุจนทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเมื่อสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนตามมาตรา ๖๗ ลดลงเหลอืตํ่ากวา่

ร้อยละห้าสบิของทนุท่ีชําระแล้ว และให้เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้หนึง่เมื่อสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงเหลอืตํ่ากวา่ร้อยละยี่สบิ

ห้าของทนุท่ีชําระแล้วเพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสถาบนัการเงินตามความเป็นจริง 

  

มาตรา ๒๘ กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกนัตอ่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ฝากเงิน หรือผู้ ถือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีเกิดจากการระดมเงินจาก

ประชาชนของสถาบนัการเงิน เพ่ือความเสยีหายใด ๆ อนัเกิดจากการไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือ

ผู้ตรวจการสถาบนัการเงินสัง่การตามพระราชบญัญตัินี ้เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนมิได้ทจุริตหรือมีสว่นในการไมป่ฏิบตัิ

หน้าท่ีดงักลา่ว 

  

หมวด ๓ 

การกาํกบัสถาบันการเงนิ 

ส่วนที่ ๑ 

การดาํรงเงนิกองทุนและสนิทรัพย์ 

                         

มาตรา ๒๙ สถาบนัการเงินต้องดาํรงเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

www.thailawforum.com 12

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m



ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทนุรวมทัง้หลกัเกณฑ์ในการคาํนวณ

เงินกองทนุของสถาบนัการเงิน 

  

มาตรา ๓๐ สถาบนัการเงินต้องดาํรงเงินกองทนุเป็นอตัราสว่นกบัสนิทรัพย์ หนีส้นิ ภาระผกูพนั หรือตวัแปรและความเสีย่ง

อ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

การประกาศกําหนดตามวรรคหนึง่ ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจประกาศกําหนดเป็นการทัว่ไปให้สถาบนัการเงินดํารง

เงินกองทนุเป็นอตัราสว่นกบัสนิทรัพย์ หนีส้นิ ภาระผกูพนั หรือตวัแปรและความเสีย่งอ่ืนใด ตามขนาดหรือประเภทของ

สนิทรัพย์ หนีส้นิ ภาระผกูพนั หรือตวัแปรและความเสีย่งรวมทกุประเภทหรือแตล่ะประเภทได้ หรือในกรณีท่ีปรากฏวา่

สถาบนัการเงินใดมคีวามเสีย่งสงู ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะสัง่การให้สถาบนัการเงินนัน้ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

  

มาตรา ๓๑ ให้สถาบนัการเงินเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทนุและข้อมลูเก่ียวกบัความเสีย่งของสถาบนัการเงิน

หรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๓๒ สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจตามความในพระราชบญัญตัินี ้ต้อง

ดํารงสนิทรัพย์ไว้ในประเทศไทยหรือมีหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

และให้ถือวา่สนิทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นเงินกองทนุตามพระราชบญัญตัินี ้

สนิทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ตามวรรคหนึง่ ประกอบด้วย 

(๑) เงินท่ีนําเข้ามาจากสาํนกังานใหญ่หรือสาขาอ่ืนของสถาบนัการเงินตา่งประเทศซึง่ตัง้อยูน่อกประเทศไทย 

(๒) เงินสาํรองตา่ง ๆ แตไ่มร่วมถงึเงินสาํรองสาํหรับการลดคา่ของสนิทรัพย์และเงินสาํรองเพ่ือการชําระหนี ้หรือ 

(๓) เงินกําไรสทุธิแตล่ะรอบปีบญัชีของสาขาหลงัจากหกัผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในทกุรอบปีบญัชีแล้ว และให้รวมถึงเงินกําไรท่ี

ได้โอนไปเป็นสว่นของสาํนกังานใหญ่ในทางบญัชีแล้วแตย่งัไมไ่ด้จําหนา่ยออกนอกราชอาณาจกัร 

  

ส่วนที่ ๒ 

การลงทุนของสถาบนัการเงนิ 

มาตรา ๓๓ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ให้สถาบนัการเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นกรรมสทิธ์ิของตนได้ 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้สถาบนัการเงินถือหรือมีหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทใดเกินอตัราดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

(๑) ร้อยละยี่สบิของเงินกองทนุทัง้หมดของสถาบนัการเงินนัน้ สาํหรับการถือหรือมีหุ้นในทกุบริษัทรวมกนั 

(๒) ร้อยละห้าของเงินกองทนุทัง้หมดของสถาบนัการเงินนัน้ สาํหรับการถือหรือมีหุ้นในบริษัทแตล่ะราย หรือ 

(๓) ร้อยละสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

ในกรณีท่ีมเีหตจํุาเป็น ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดอตัราขัน้สงูในการถือหรือมีหุ้นให้ตํา่กวา่ท่ีกําหนด

ตามวรรคหนึง่ได้ แตต้่องประกาศลว่งหน้าก่อนวนัใช้บงัคบัไมน้่อยกวา่สบิห้าวนั 

ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินจําเป็นต้องถือหรือมีหุ้นในบริษัทใดอนัเน่ืองจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้การชําระหนี ้การบงัคบั

ชําระหนี ้การประกนัการให้สนิเช่ือ หรือเพ่ือดําเนินธุรกิจอนัเป็นการสนบัสนนุกิจการของสถาบนัการเงิน ให้ธนาคารแหง่

ประเทศไทยมีอํานาจผอ่นผนัการถือหรือมีหุ้นเกินกวา่อตัราท่ีกําหนดตามวรรคหนึง่ได้ โดยจะกําหนดหลกัเกณฑ์ในการ

ผอ่นผนัไว้ด้วยก็ได้ 

ให้นําหุ้นท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนัการเงินถืออยูน่บัรวมเป็นหุ้นท่ีสถาบนัการเงินถือหรือมีหุ้นตามบทบญัญตัินีด้้วย 

ความในมาตรานีม้ใิห้ใช้บงัคบักบักรณีตามมาตรา ๕๘ วรรคสาม 

  

มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้สถาบนัการเงินถือหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) หุ้นหรือหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นของสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั เว้นแตเ่ป็นการได้มาจาก

การชําระหนีห้รือการประกนัการให้สนิเช่ือซึง่ต้องจําหนา่ยภายในเวลาหกเดือนนบัแตว่นัท่ีได้มา หรือเป็นการซือ้หรือได้มา

โดยได้รับการผอ่นผนัจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะกําหนดหลกัเกณฑ์ในการผอ่นผนัไว้

ด้วยก็ได้ 

(๒) หลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นของสถาบนัการเงินนัน้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

  

ส่วนที่ ๓ 

การประกอบธุรกิจ 

มาตรา ๓๖ ให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ประกอบธุรกิจได้เฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ธุรกิจเงินทนุ หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแตก่รณี และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง หรือจําเป็นตอ่การประกอบธุรกิจของธนาคาร

พาณิชย์ ธุรกิจเงินทนุ หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด ทัง้นี ้ธนาคารแหง่ประเทศ

ไทยจะประกาศกําหนดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือจําเป็นโดยแยกตามประเภทสถาบนัการเงินและธนาคารพาณิชย์แตล่ะชนิดก็

ได้ และจะกําหนดหลกัเกณฑ์สาํหรับการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือจําเป็นนัน้ด้วยก็ได้ 
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มาตรา ๓๗ ให้สถาบนัการเงินเปิดทําการ ณ สาํนกังานของสถาบนัการเงินนัน้อยา่งน้อยตามวนัและเวลาท่ีธนาคารแหง่

ประเทศไทยประกาศกําหนด เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตให้ปฏิบตัเิป็นประการอ่ืนจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ในการอนญุาต

ดงักลา่วธนาคารแหง่ประเทศไทยจะกําหนดหลกัเกณฑ์ให้ปฏิบตัด้ิวยก็ได้ 

ในปีหนึง่ ๆ ให้สถาบนัการเงินมวีนัหยดุตามประเพณีตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

ให้สถาบนัการเงินประกาศวนัและเวลาเปิดและหยดุทําการไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สาํนกังานของสถาบนัการเงินนัน้ 

  

มาตรา ๓๘ ให้สถาบนัการเงินประกาศข้อมลูในเร่ืองอตัราดอกเบีย้ อตัราสว่นลด และคา่บริการตา่ง ๆ ไมว่า่จะเรียกช่ือเป็น

อยา่งอ่ืน รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนใดเก่ียวกบัสถาบนัการเงินนัน้ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สาํนกังานของสถาบนัการเงิน เพ่ือให้ประชาชน

และลกูค้าท่ีมาติดตอ่หรือใช้บริการในสถานท่ีนัน้ทราบข้อมลูดงักลา่ว และให้รายงานพร้อมสง่สาํเนาประกาศหรือข้อมลูนัน้

ให้แก่ธนาคารแหง่ประเทศไทยด้วย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

ให้สถาบนัการเงินประกาศข้อมลูตามวรรคหนึง่ในสือ่ใด ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๓๙ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดให้สถาบนัการเงิน

ประเภทหนึง่ประเภทใดถือปฏิบตัใินเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(๑) การรับฝากเงิน การรับเงินจากประชาชน การกู้ยืมเงิน การลงทนุ การให้สนิเช่ือ การก่อภาระผกูพนั และการประกอบ

ธุรกิจอ่ืนท่ีสถาบนัการเงินนัน้ดาํเนินการได้ 

(๒) การทํานิตกิรรมหรือสญัญากบัประชาชน ผู้บริโภค หรือลกูค้ารายยอ่ยในการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน ซึง่มีทนุ

ทรัพย์หรือมลูคา่ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด ไมว่า่จะเป็นในเนือ้หาสาระ วิธีการคาํนวณผลประโยชน์หรือแบบ

สญัญา 

(๓) การทําสญัญาคํา้ประกนัด้วยบคุคล โดยให้มีการระบวุงเงินของต้นเงินในสญัญา หรือมิให้มกีารทําข้อตกลงให้ผู้คํา้

ประกนัทําสญัญาคํา้ประกนัแบบไมจํ่ากดัจํานวน 

ในกรณีท่ีเป็นการคํา้ประกนัหนีอ้นัจะต้องชําระ ณ เวลาท่ีมกํีาหนดแนน่อน และสถาบนัการเงินยอมผอ่นเวลาให้แก่ลกูหนี ้

ชัน้ต้น แตไ่มส่ามารถจะตกลงกนัได้ภายในเวลาหกเดือน ให้สถาบนัการเงินแจ้งให้ผู้คํา้ประกนัทราบ 

(๔) ข้อท่ีต้องปฏิบตัิหากนิติกรรมหรือสญัญาท่ีทําขึน้นัน้ให้สทิธิแกส่ถาบนัการเงินท่ีจะเปลีย่นแปลงสญัญาได้ฝ่ายเดียว 

(๕) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน 

  

มาตรา ๔๐ ให้สถาบนัการเงินแจ้งและแสดงวิธีการและรายละเอียดในการคํานวณอตัราคา่บริการรายปีให้ประชาชนและ

ลกูค้าผู้มาขอสนิเช่ือทราบ 
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อตัราคา่บริการรายปีตามวรรคหนึง่ ได้แก่ คา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ท่ีสถาบนัการเงินเรียกเก็บจากประชาชนและลกูค้าตอ่ปีในการให้

สนิเช่ือ ซึง่รวมถงึดอกเบีย้ สว่นลด และคา่บริการ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดวิธีการคาํนวณอตัราคา่บริการรายปีให้สถาบนัการเงินถือปฏิบตัิได้ 

  

มาตรา ๔๑ ในการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการรับฝากเงิน รับเงินจากประชาชน ให้สนิเช่ือ กู้ยืมเงิน ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั 

ซือ้ขายตัว๋แลกเงินหรือตราสารเปลีย่นมืออ่ืนใด หรือซือ้ขายเงินปริวรรตตา่งประเทศ ให้สถาบนัการเงินปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

การกําหนดตามวรรคหนึง่ จะกําหนดตามประเภทของเงินฝากหรือเงินกู้ยืมประเภทของบคุคลประเภทของเอกสารการรับ

ฝากเงินหรือการกู้ยืม หรือประเภทของตราสารก็ได้ 

ในกรณีท่ีมเีหตจํุาเป็นเพ่ือความมัน่คงของสถาบนัการเงินและเพ่ือการตรวจสอบของผู้ตรวจการสถาบนัการเงิน ธนาคาร

แหง่ประเทศไทยมีอํานาจกําหนดให้สถาบนัการเงินถือปฏิบตัิในเร่ืองดงัตอ่ไปนีไ้ด้ 

(๑) การทํานิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน 

(๒) การตรวจสอบและการควบคมุภายในสถาบนัการเงิน 

(๓) การบริหารและการจดัการของสถาบนัการเงิน 

  

มาตรา ๔๒ เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กําหนดวงเงินท่ีสถาบนัการเงินจะให้สนิเช่ือ ทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ รับรอง หรือรับอาวลัตัว๋เงิน

สาํหรับกิจการประเภทหนึง่ประเภทใด ทัง้นี ้จะกําหนดเป็นอตัราสว่นกบัยอดเงินทัง้หมดท่ีสถาบนัการเงินให้สนิเช่ือ ทํา

ธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ รับรอง รับอาวลัตัว๋เงิน หรือเป็นอตัราสว่นกบัเงินกองทนุของสถาบนัการเงินหรือ

ยอดเงินท่ีได้กู้ยมืและรับจากประชาชน ณ ขณะหนึง่ขณะใดก็ได้ 

(๒) ห้ามมิให้สถาบนัการเงินให้สนิเช่ือ หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือในกิจการประเภทใด ๆ เพ่ิมขึน้หรือ

สงูกวา่อตัราท่ีกําหนด ทัง้นี ้จะกําหนดเป็นอตัราสว่นกบัยอดเงินทัง้หมดท่ีสถาบนัการเงินให้สนิเช่ือ หรือทําธุรกรรมท่ีมี

ลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือในแตล่ะกิจการ ณ ขณะหนึง่ขณะใดก็ได้ 

  

มาตรา ๔๓ การดําเนินการตอ่ไปนี ้สถาบนัการเงินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 

(๑) ขายหรือโอนกิจการของสถาบนัการเงินทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืนตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มี

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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(๒) ซือ้หรือรับโอนกิจการบริษัทอ่ืนทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัมาเป็นของสถาบนัการเงินตามมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่

มีคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(๓) ทําสญัญา ยินยอม หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนซึง่มใิชก่รรมการ ผู้จดัการ หรือพนกังานของสถาบนัการเงิน มีอํานาจ

ทัง้หมดหรือบางสว่นในการบริหารงานของสถาบนัการเงิน หรือรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะแบง่กําไร

ขาดทนุกนั 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึง่ ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะกําหนดหลกัเกณฑ์ให้สถาบนัการเงินปฏิบตัิด้วยก็ได้ และ

ให้รายงานตอ่รัฐมนตรีทราบโดยไมช่กัช้า 

  

มาตรา ๔๔ สถาบนัการเงินนอกจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จะรับฝากเงินท่ีต้องจ่ายเมื่อสิน้ระยะเวลาอนักําหนดไว้โดยวธีิ

ออกบตัรเงินฝากก็ได้ 

บตัรเงินฝากต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) คําบอกช่ือวา่เป็นบตัรเงินฝาก 

(๒) ช่ือสถาบนัการเงินผู้ออกบตัรเงินฝาก 

(๓) จงัหวดัท่ีตัง้ของผู้ออกบตัรเงินฝาก 

(๔) วนัท่ีออกบตัรเงินฝาก 

(๕) ข้อตกลงอนัปราศจากเง่ือนไขวา่จะจา่ยเงินเป็นจํานวนท่ีแนน่อนพร้อมด้วยดอกเบีย้ (ถ้าม)ี 

(๖) วนัถงึกําหนดจา่ยเงิน 

(๗) สถานท่ีจ่ายเงิน 

(๘) ช่ือของผู้ฝากเงิน หรือคําจดแจ้งวา่ให้จ่ายเงินแก่ผู้ ถือ 

(๙) ลายมือช่ือผู้มีอํานาจลงนามแทนสถาบนัการเงินผู้ออกบตัรเงินฝาก 

  

มาตรา ๔๕ ให้นําบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา ๗๖๔ ถงึมาตรา ๗๖๖ มาตรา ๘๙๙ ถึง

มาตรา ๙๐๗ มาตรา ๙๑๑ มาตรา ๙๑๓ (๑) และ (๒) มาตรา ๙๑๔ ถึงมาตรา ๙๑๖ มาตรา ๙๑๗ วรรคหนึง่และวรรค

สาม มาตรา ๙๑๘ ถงึมาตรา ๙๒๒ มาตรา ๙๒๕ มาตรา ๙๒๖ มาตรา ๙๓๘ ถงึมาตรา 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 ถงึมาตรา ๑๐๐๘ มาตรา ๑๐๑๐ และมาตรา ๑๐๑๑ มาใช้บงัคบักบับตัรเงินฝากโดยอนโุลม 
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มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีมเีหตอุนัสมควร ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจประกาศกําหนดให้สถาบนัการเงินปฏิบตัิในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ดอกเบีย้หรือสว่นลดท่ีอาจเรียกได้ 

(๒) ดอกเบีย้หรือสว่นลดท่ีอาจจา่ยได้ 

(๓) คา่บริการท่ีอาจเรียกได้ 

(๔) เงินมดัจําท่ีอาจเรียกได้ 

(๕) หลกัประกนัเป็นทรัพย์สนิท่ีต้องเรียก 

(๖) ผลประโยชน์ท่ีอาจเรียกได้จากการทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ 

(๗) เบีย้ปรับท่ีอาจเรียกได้ 

บรรดาเงิน ทรัพย์สนิ หรือสิง่อ่ืนท่ีอาจคดิคาํนวณได้เป็นเงิน ซึง่ผู้ฝากเงินหรือบคุคลใดได้รับจากสถาบนัการเงิน พนกังาน

หรือลกูจ้างของสถาบนัการเงิน เน่ืองจากการรับฝากเงิน กู้ยมืเงิน หรือรับเงินหรือท่ีสถาบนัการเงิน พนกังานหรือลกูจ้างของ

สถาบนัการเงินนัน้ได้รับเน่ืองจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน ให้ถือวา่เป็นดอกเบีย้ สว่นลด หรือคา่บริการ 

แล้วแตก่รณี เว้นแตค่า่บริการท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดตาม (๓) มใิห้ถือวา่เป็นดอกเบีย้หรือสว่นลดท่ีสถาบนั

การเงินอาจเรียกได้ตาม (๑) 

การกําหนดตามวรรคหนึง่อาจกําหนดตามประเภทของธุรกิจ การกู้ยืมเงิน การรับเงินจากประชาชน หรือกิจการท่ีสถาบนั

การเงินอาจจา่ยหรือเรียก หรือกําหนดวิธีการคาํนวณและระยะเวลาการจ่ายหรือเรียกเก็บก็ได้ 

  

มาตรา ๔๗ สถาบนัการเงินอาจใช้บริการจากบคุคลภายนอกในการประกอบธุรกิจตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศ

ไทยประกาศกําหนด 

  

ส่วนที่ ๔ 

ข้อห้ามในการให้สนิเชื่อ 

มาตรา ๔๘ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๕๙ ห้ามมใิห้สถาบนัการเงินไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๑) ให้สนิเช่ือ ทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ หรือประกนัหนีแ้ก่กรรมการ ผู้จดัการ รองผู้จดัการ ผู้ช่วยผู้จดัการ 

หรือผู้ซึง่มีตาํแหนง่เทียบเทา่ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล

ดงักลา่ว เว้นแตก่ารให้สนิเช่ือในรูปของบตัรเครดิตตามอตัราขัน้สงูท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด หรือการให้สนิเช่ือ

เพ่ือเป็นสวสัดกิารแก่บคุคลดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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(๒) รับรอง รับอาวลั หรือสอดเข้าแก้หน้าในตัว๋เงินท่ีกรรมการ ผู้จดัการ รองผู้จดัการ ผู้ชว่ยผู้จดัการ หรือผู้ซึง่มีตาํแหนง่

เทียบเทา่ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว เป็นผู้สัง่จา่ย ผู้

ออกตัว๋ หรือผู้สลกัหลงั 

(๓) จา่ยเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนแก่กรรมการ ผู้จดัการ รองผู้จดัการ ผู้ช่วยผู้จดัการ หรือผู้ซึง่มีตาํแหนง่เทียบเทา่ท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืน ผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว เป็นคา่ตอบแทนสาํหรับหรือ

เน่ืองจากการกระทําหรือการประกอบธุรกิจใด ๆ ของสถาบนัการเงินนัน้ ซึง่มใิช่บําเหน็จ เงินเดือน รางวลั และเงินเพ่ิมอยา่ง

อ่ืนบรรดาท่ีพงึจา่ยตามปกต ิ

(๔) ขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สนิใด ๆ แก่กรรมการ ผู้จดัการ รองผู้จดัการ ผู้ช่วยผู้จดัการ ผู้ซึง่มตีําแหนง่เทียบเทา่ท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืน ผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงิน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว หรือรับซือ้ หรือ

เช่าทรัพย์สนิใด ๆ จากบคุคลดงักลา่วมีมลูคา่รวมกนัสงูกวา่ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด เว้นแตจ่ะได้รับความเห็น

ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(๕) ให้ผลประโยชน์อ่ืนใดแกก่รรมการ ผู้จดัการ รองผู้จดัการ ผู้ช่วยผู้จดัการ หรือผู้ซึง่มตีําแหนง่เทียบเทา่ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

ผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงิน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย

ประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๔๙ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๕๙ ห้ามมใิห้สถาบนัการเงินให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะ

คล้ายการให้สนิเช่ือแก่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแก่กิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือรวมกนัเมื่อสิน้วนั

หนึง่ ๆ ในแตล่ะรายเกินร้อยละห้าของเงินกองทนุชนิดหนึง่ชนิดใดของสถาบนัการเงินนัน้ หรือเกินร้อยละยี่สบิห้าของหนีส้นิ

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องนัน้ แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้ให้นบัการให้

สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นของผู้

ถือหุ้นรายใหญ่นัน้ด้วย 

ในกรณีท่ีมเีหตอุนัสมควร ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจกําหนดอตัราขัน้สงูในการให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือ

ทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือแก่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือแก่กิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องให้สงูกวา่อตัราท่ี

กําหนดในวรรคหนึง่ได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

การให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

กิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องตามวรรคหนึง่และวรรคสอง หมายความวา่ บริษัทท่ีสถาบนัการเงิน กรรมการของสถาบนั

การเงิน ผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงิน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหลา่นี ้ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละสบิของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
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มาตรา ๕๐ ห้ามมใิห้สถาบนัการเงินให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือแก่

บคุคลหนึง่บคุคลใด หรือแก่บคุคลหลายคนรวมกนัในโครงการหนึง่โครงการใด หรือเพ่ือใช้ในวตัถปุระสงค์อยา่งเดียวกนั 

เมื่อสิน้วนัหนึง่ ๆ เกินร้อยละยี่สบิห้าของเงินกองทนุชนิดหนึง่ชนิดใด ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย

ประกาศกําหนด 

การกําหนดตามวรรคหนึง่ ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจกําหนดเป็นจํานวนเงินหรืออตัราสว่นตํา่กวา่อตัราท่ีกําหนดไว้ก็ได้ 

ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินใด ควบรวมกิจการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้หรือจําหนา่ย จา่ยโอนสนิทรัพย์ให้แก่บริษัทบริหาร

สนิทรัพย์ หรือกรณีมีเหตอุนัสมควรอ่ืนใด ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจผอ่นผนัให้สถาบนัการเงินนัน้ไมต้่องปฏิบตัิตาม

วรรคหนึง่เป็นการชัว่คราวได้ 

ในกรณีท่ีบคุคลตามวรรคหนึง่เป็นบริษัท จํานวนเงินท่ีให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้าย

การให้สนิเช่ือ ต้องไมเ่กินอตัราสว่นกบัทนุ หรือเงินกองทนุของบริษัทนัน้ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด เว้นแต่

ได้รับผอ่นผนัจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ในกรณีท่ีมีการให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือแกนิ่ติบคุคลใด ให้นบัรวม

การให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือแก่บริษัทแม ่บริษัทลกู และบริษัทร่วม 

เป็นของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

ในกรณีท่ีมีการให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือแกบ่คุคลใด ให้นบัรวมการ

ให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลนัน้ เป็นของ

บคุคลนัน้ด้วย 

การให้สนิเช่ือโดยรับซือ้ ซือ้ลด หรือรับช่วงซือ้ลดตัว๋เงินตามวรรคหนึง่ ให้ถือเป็นการให้สนิเช่ือแก่ผู้ทรงซึง่ขายตัว๋เงินและ

บคุคลซึง่ต้องรับผิดตามตัว๋เงินทกุทอดด้วย เว้นแตเ่ป็นตัว๋เงินตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินใดได้รับการประกนัความเสีย่งในการให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะ

คล้ายการให้สนิเช่ือจากสถาบนัการเงินหรือบริษัทอ่ืนตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด ให้ถือวา่

สถาบนัการเงินนัน้ให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือแก่สถาบนัการเงินหรือ

บริษัทผู้ประกนัความเสีย่งดงักลา่วตามวรรคหนึง่ด้วย 

  

มาตรา ๕๑ ห้ามมใิห้สถาบนัการเงินให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือแก่

ธุรกิจแตล่ะประเภทเกินอตัราสว่นกบัเงินกองทนุหรือสนิทรัพย์ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๕๒ มิให้นําความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ มาใช้บงัคบักบัสถาบนัการเงินในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ให้สนิเช่ือหรือก่อภาระผกูพนัท่ีกระทรวงการคลงัคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้ ทัง้นี ้เทา่ท่ีไมเ่กินจํานวนท่ีได้รับการคํา้

ประกนั 
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(๒) ให้สนิเช่ือหรือก่อภาระผกูพนัแก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินหรือธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(๓) ลงทนุโดยการซือ้หลกัทรัพย์รัฐบาลไทย หลกัทรัพย์ธนาคารแหง่ประเทศไทย หลกัทรัพย์กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละ

พฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือหลกัทรัพย์สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก หลกัทรัพย์ท่ีออกโดยรัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ หรือหลกัทรัพย์ท่ีคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้โดยกระทรวงการคลงั ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือกองทนุเพ่ือ

การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก ทัง้นี ้เทา่ท่ีไมเ่กินราคาท่ีตราไว้ 

(๔) ให้สนิเช่ือโดยมเีงินฝากของสถาบนัการเงินนัน้ หลกัทรัพย์รัฐบาลไทย หลกัทรัพย์ธนาคารแหง่ประเทศไทย หลกัทรัพย์

กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินหรือหลกัทรัพย์สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก หลกัทรัพย์ท่ีออกโดย

รัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือหลกัทรัพย์ท่ีคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้โดยกระทรวงการคลงั ธนาคารแหง่

ประเทศไทยหรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก เป็นประกนั ทัง้นี ้เทา่ท่ี

ไมเ่กินจํานวนเงินฝากท่ีเป็นประกนัหรือราคาหลกัทรัพย์ท่ีตราไว้ 

(๕) คํา้ประกนัการขายหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

(๖) ให้กู้ยืมระหวา่งสถาบนัการเงินตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

(๗) ให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือท่ีมีความเสีย่งน้อยหรือมีความเสีย่ง

เทียบเทา่หลกัทรัพย์รัฐบาล ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

(๘) ออกเลต็เตอร์ออฟเครดติเพ่ือการค้า 

  

ส่วนที่ ๕ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

มาตรา ๕๓ กลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วยสถาบนัการเงินและบริษัทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจท่ีเป็น

การสนบัสนนุธุรกิจทางการเงินท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กลุม่ธุรกิจทางการเงินท่ีประกอบด้วยสถาบนัการเงินเป็นบริษัทแมแ่ละมีบริษัทอ่ืนเป็นบริษัทลกูบริษัทเดยีวหรือหลาย

บริษัท หรือ 

(๒) กลุม่ธุรกิจทางการเงินท่ีประกอบด้วยบริษัทแมท่ี่ไมใ่ช่สถาบนัการเงินแตม่ีสถาบนัการเงินเป็นบริษัทลกู โดยจะมีบริษัท

ลกูเพียงบริษัทเดยีวหรือหลายบริษัทเป็นบริษัทร่วมก็ได้ 

  

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้จดัตัง้กลุม่ธรุกิจทางการเงิน เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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มาตรา ๕๕ ให้นําความในมาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๒๒ มาใช้บงัคบักบัการถือหุ้นหรือมีไว้ซึง่หุ้นในบริษัทแมข่องสถาบนั

การเงิน โดยอนโุลม 

ให้นําความในมาตรา ๒๕ มาใช้บงัคบักบัการแตง่ตัง้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท

แมข่องสถาบนัการเงินและบริษัทลกูท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินของสถาบนัการเงิน โดยอนโุลม 

มิให้นําความในวรรคหนึง่และวรรคสองมาใช้บงัคบักบับริษัทแมห่รือบริษัทลกูของสถาบนัการเงินในกรณีท่ีมีกฎหมายท่ี

ควบคมุการประกอบธุรกิจของบริษัทแมห่รือบริษัทลกูของสถาบนัการเงินกําหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองนัน้ไว้เป็นการเฉพาะ

แล้ว 

  

มาตรา ๕๖ บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะประกอบธุรกิจได้แตเ่ฉพาะธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจท่ีเป็นการสนบัสนนุ

ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนดเทา่นัน้แตจ่ะประกอบการค้าหรือธุรกิจอ่ืนมิได้ 

ในการประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจท่ีเป็นการสนบัสนนุตามวรรคหนึง่ ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจประกาศกําหนด

หลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจดงักลา่วไว้ด้วยก็ได้ เว้นแตก่ฎหมายท่ีควบคมุการประกอบธุรกิจนัน้จะได้กําหนดหลกัเกณฑ์

การประกอบธุรกิจในเร่ืองนัน้ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

  

มาตรา ๕๗ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบความมัน่คงของกลุม่ธุรกิจทางการเงินให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจ

กํากบัและตรวจสอบสถาบนัการเงิน บริษัทแม ่บริษัทลกู และบริษัทร่วมของสถาบนัการเงินนัน้ในลกัษณะเหมือนกบัเป็น

นิติบคุคลเดยีวกนั ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด เว้นแตก่ฎหมายท่ีควบคมุการประกอบ

ธุรกิจนัน้จะได้กําหนดหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจในเร่ืองนัน้ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจกําหนดอตัราสว่นเงินกองทนุหรือทนุของกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงินของสถาบนัการเงินนัน้เป็นอตัราสว่นกบัสนิทรัพย์ หนีส้นิ ภาระผกูพนั หรือตวัแปรและความเสีย่งอ่ืนใด หรือ

กําหนดอตัราสว่นอ่ืน ๆ ของกลุม่ธุรกิจทางการเงินของสถาบนัการเงินนัน้ได้ รวมทัง้มีอํานาจกําหนดให้กลุม่ธุรกิจทาง

การเงินเปิดเผยข้อมลูระหวา่งกนัได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้สถาบนัการเงินจดัตัง้หรือมีบริษัทลกู เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

การอนญุาตตามวรรคหนึง่ ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะกําหนดเง่ือนไขอ่ืนใดให้สถาบนัการเงินหรือบริษัทลกูต้องปฏิบตัิ

ด้วยก็ได้ 

ห้ามมใิห้สถาบนัการเงินซือ้หรือมหีุ้นในบริษัทลกูโดยมีมลูคา่ของหุ้นรวมกนัทัง้สิน้เกินอตัราสว่นกบัเงินกองทนุทัง้หมดหรือ

เงินกองทนุชนิดหนึง่ชนิดใด ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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มาตรา ๕๙ สถาบนัการเงินอาจให้สนิเช่ือหรือทําธุรกรรมกบับริษัทแม ่บริษัทลกู หรือบริษัทร่วมของสถาบนัการเงินได้ แต่

จะให้สนิเช่ือหรือทําธุรกรรมเกินกวา่ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนดมิได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่

ประเทศไทย 

การทําธุรกรรมตามวรรคหนึง่ หมายความรวมถึง 

(๑) การซือ้หรือขายสนิทรัพย์ และรวมถงึสนิทรัพย์ท่ีมีสญัญาซือ้คนืจากบริษัทแม ่บริษัทลกู หรือบริษัทร่วม 

(๒) การรับหลกัทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทแม ่บริษัทลกู หรือบริษัทร่วมเป็นหลกัประกนัการให้สนิเช่ือ หรือการออกหนงัสอืคํา้

ประกนั หรือเลต็เตอร์ออฟเครดิตเพ่ือบริษัทแม ่บริษัทลกูหรือบริษัทร่วม 

(๓) การทําธุรกรรมใด ๆ ท่ีเป็นผลให้บริษัทแม ่บริษัทลกู หรือบริษัทร่วมได้รับประโยชน์ 

การให้สนิเช่ือหรือการทําธุรกรรมกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทแม ่บริษัทลกู หรือบริษัทร่วม ให้ถือวา่เป็นการให้สนิเช่ือหรือการ

ทําธุรกรรมกบับริษัทดงักลา่วด้วย 

  

ส่วนที่ ๖ 

การจัดชัน้สนิทรัพย์และการกนัเงนิสาํรอง 

มาตรา ๖๐ ให้สถาบนัการเงินจดัชัน้สนิทรัพย์และภาระผกูพนัท่ีเสยีหายหรืออาจเสยีหายและให้ตดัออกจากบญัชีหรือกนั

เงินสาํรองไว้สาํหรับสนิทรัพย์และภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่ เมื่อนําสนิทรัพย์จดัชัน้หรือภาระผกูพนัในสว่นท่ียงัมิได้ตดัออกจากบญัชีหรือกนัเงินสาํรองไว้มาหกัออก

จากเงินกองทนุแล้ว เงินกองทนุมจํีานวนตํ่ากวา่ท่ีต้องดํารงไว้ตามมาตรา ๓๐ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจกําหนด

มาตรการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สถาบนัการเงินนัน้ถือปฏิบตัิจนกวา่จะได้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ตามวรรคหนึง่ 

หากหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศกําหนดตามวรรคหนึง่มีผลให้สถาบนัการเงินต้องเพ่ิมการตดัสนิทรัพย์ออกจากบญัชีหรือเพ่ิมการ

กนัเงินสาํรอง จะต้องประกาศลว่งหน้าก่อนวนัใช้บงัคบัไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 

  

มาตรา ๖๑ ให้สถาบนัการเงินกนัเงินสาํรองสาํหรับสนิทรัพย์และภาระผกูพนัอ่ืนท่ีไมเ่สยีหายตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่

ประเทศไทยประกาศกําหนด แตท่ัง้นีจ้ะกําหนดอตัราเกินร้อยละห้าของสนิทรัพย์และภาระผกูพนัอ่ืนท่ีไมเ่สยีหายมิได้ 

  

มาตรา ๖๒ ให้สถาบนัการเงินระงบัการรับรู้และยกเลกิรายการดอกเบีย้ค้างรับท่ีเคยรับรู้เป็นรายได้สาํหรับสนิทรัพย์ท่ีถกูจดั

ชัน้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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ส่วนที่ ๗ 

การบริหารสินทรัพย์และการดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

มาตรา ๖๓ ให้สถาบนัการเงินบริหารสนิทรัพย์ หนีส้นิ และภาระผกูพนั ให้มีความสมัพนัธ์กบัการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน 

หรือการรับเงินจากประชาชน ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๖๔ ให้สถาบนัการเงินดาํรงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเป็นอตัราสว่นกบัยอดเงินรับฝากหรือยอดเงินกู้ยืมทัง้หมดหรือแต่

ละประเภทในอตัราท่ีไมต่ํา่กวา่อตัราท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจประกาศกําหนดให้สถาบนัการเงินดาํรงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งแตเ่พียงบางประเภทหรือทกุ

ประเภท หรือประกาศกําหนดอตัราสว่นของแตล่ะประเภทในอตัราใดเป็นการทัว่ไป หรือในกรณีท่ีมีเหตอุนัสมควรจะ

กําหนดเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

การประกาศกําหนดตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง หากมีผลให้สถาบนัการเงินต้องเพ่ิมอตัราสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง 

จะต้องประกาศลว่งหน้าก่อนวนัใช้บงัคบัไมน้่อยกวา่สบิห้าวนั 

  

มาตรา ๖๕ สนิทรัพย์สภาพคลอ่ง ได้แก่ 

(๑) เงินสด 

(๒) เงินฝากท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(๓) เงินฝากสทุธิท่ีสถาบนัการเงินอ่ืน 

(๔) บตัรเงินฝากท่ีปราศจากภาระผกูพนั 

(๕) หลกัทรัพย์รัฐบาลไทย หลกัทรัพย์ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือหลกัทรัพย์กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ

สถาบนัการเงิน ท่ีปราศจากภาระผกูพนั 

(๖) หุ้นกู้หรือพนัธบตัรท่ีกระทรวงการคลงั ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนั

การเงิน คํา้ประกนัเฉพาะต้นเงินหรือรวมทัง้ดอกเบีย้ และปราศจากภาระผกูพนั 

(๗) สนิทรัพย์อ่ืนใดท่ีกระทรวงการคลงั ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

รับภาระสดุท้ายท่ีจะชดใช้ความเสยีหาย ทัง้นี ้ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

(๘) สนิทรัพย์อ่ืนท่ีมีสภาพคลอ่งและความนา่เช่ือถือตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

สนิทรัพย์สภาพคลอ่งตาม (๔) (๕) (๖) และ (๘) ต้องสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
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ส่วนที่ ๘ 

การจัดทาํบัญชี การรายงาน และผู้สอบบัญช ี

  

มาตรา ๖๖ ให้สถาบนัการเงินจดัทําบญัชีเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริง โดยถือ

ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสถาบนัวชิาชีพท่ีหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้องให้ความเห็นชอบและตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๖๗ ให้สถาบนัการเงินจดัทํางบการเงินทกุรอบระยะเวลาหกเดือนและรอบระยะเวลาสบิสองเดือนอนัเป็นรอบปี

บญัชีของสถาบนัการเงินนัน้ ตามแบบท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนดและต้องมกีารตรวจสอบและแสดง

ความเห็นโดยผู้สอบบญัชีท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชีในรอบปีบญัชีนัน้ด้วย 

ให้สถาบนัการเงินประกาศงบการเงินท่ีจดัทําขึน้ตามวรรคหนึง่ ท่ีผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีและรับรองความ

ถกูต้องโดยกรรมการของสถาบนัการเงินไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของสถาบนัการเงินนัน้ 

รวมทัง้ในสือ่ใด ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด และให้เสนอตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยด้วย 

การจดัทํางบการเงินสาํหรับงวดบญัชีในรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบญัชีตามวรรคหนึง่ การตรวจสอบและการแสดง

ความเห็นตามวรรคหนึง่ และการประกาศและการเสนอตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยตามวรรคสอง ให้ดําเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในสามเดือนนบัแตว่นัสิน้งวดบญัชี 

การจดัทํางบการเงินสาํหรับงวดประจําปีบญัชีตามวรรคหนึง่ การตรวจสอบและการแสดงความเห็นตามวรรคหนึง่ ให้

ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเสนอท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น และการประกาศและการเสนอตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยตาม

วรรคสอง ให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายในยี่สบิเอ็ดวนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินแล้ว ทัง้นี ้

ระยะเวลาท่ีใช้ในการดาํเนินการทัง้หมดต้องไมเ่กินสีเ่ดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

 

บทบัญญัตติามมาตรานีมิ้ให้ใช้บังคับกับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

มาตรา ๖๘ ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศภายในหนึง่

เดือนนบัแตว่นัท่ีธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศประกาศงบการเงินไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สาํนกังานสาขาของธนาคารพาณิชย์

ตา่งประเทศนัน้ด้วย 

ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศจดัทํางบการเงินทกุรอบระยะเวลาสบิสองเดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของสาขาของ

ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศนัน้ ตามแบบท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศประกาศงบการเงินท่ีจดัทําขึน้ตามวรรคสอง ท่ีผา่นการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นของผู้สอบบญัชีไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สาํนกังานสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศนัน้ รวมทัง้ในสือ่ใด ๆ ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนดและให้เสนอตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยด้วย 
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มาตรา ๖๙ ผู้สอบบญัชีท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๗ ต้องรักษามารยาทและปฏิบตัิงาน

สอบบญัชีเพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายวา่ด้วยการบญัชี รวมทัง้

ข้อกําหนดเพ่ิมเติมตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด และให้แสดงความเห็นในงบการเงินให้แล้วเสร็จใน

ระยะเวลาท่ีสถาบนัการเงินนัน้สามารถท่ีจะปฏิบตัิตามกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ ได้ 

ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินได้ทําเอกสารประกอบการลงบญัชีหรือลงบญัชีไมต่รงกบัความเป็นจริงให้ผู้สอบบญัชีเปิดเผย

ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของบญัชีท่ีมีผลกระทบตอ่งบการเงินไว้ในรายงานการสอบบญัชีท่ีตนจะต้องลงลายมือช่ือ

เพ่ือแสดงความเห็น รวมทัง้รายงานพฤติการณ์นัน้ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยทราบ 

ผู้สอบบญัชีผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็น

ผู้สอบบญัชีตามมาตรา ๖๗ ได้ 

  

มาตรา ๗๐ ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่มีการทจุริตเกิดขึน้ในสถาบนัการเงินใด ให้ผู้สอบบญัชีแจ้งให้

ธนาคารแหง่ประเทศไทยทราบ พร้อมทัง้สง่เอกสารหรือพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้แก่ธนาคารแหง่ประเทศไทยในทนัที 

  

มาตรา ๗๑ ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจกําหนดให้สถาบนัการเงิน บริษัทแม ่บริษัทลกู บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่

ธุรกิจทางการเงินของสถาบนัการเงินนัน้ สง่รายงานหรือข้อมลูไมว่า่ในรูปสือ่ใด ๆ หรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือ

เป็นครัง้คราวตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด รวมทัง้ให้ชีแ้จงเพ่ืออธิบายหรือขยายความรายงานหรือข้อมลู หรือ

เอกสารนัน้ด้วยก็ได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจมีคาํสัง่ให้สถาบนัการเงินต้องจดัให้กรรมการ ผู้จดัการ พนกังาน ลกูจ้าง ผู้มีอํานาจในการ

จดัการของสถาบนัการเงิน หรือผู้สอบบญัชีของสถาบนัการเงิน มาให้ถ้อยคําแสดงข้อมลู บญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนอนั

เก่ียวกบักิจการของสถาบนัการเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได้ 

งบการเงิน รายงาน ข้อมลู เอกสาร หรือคําชีแ้จงท่ีสง่หรือแสดงตามวรรคหนึง่และวรรคสอง สถาบนัการเงินต้องทําให้

ครบถ้วนและตรงตอ่ความเป็นจริง ในกรณีท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยเห็นวา่งบการเงิน รายงาน ข้อมลู เอกสารหรือคาํ

ชีแ้จงท่ีสถาบนัการเงินสง่หรือแสดงตามวรรคหนึง่ มีข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือมีข้อความคลมุเครือไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทยเห็นวา่จําเป็นหรือสมควร ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีหรือ

ผู้ ชํานาญการเฉพาะด้านเพ่ือดาํเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยทราบ โดยให้สถาบนัการเงิน

นัน้เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ย 
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ส่วนที่ ๙ 

การควบ โอน และเลกิกิจการ 

มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินใดควบกิจการเข้ากบัสถาบนัการเงินอ่ืนให้มีผลเป็นการยกเลกิใบอนญุาตของสถาบนั

การเงินนัน้ 

  

มาตรา ๗๓ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินใดประสงค์จะควบกิจการกบัสถาบนัการเงินอ่ืน หรือโอนหรือรับโอนกิจการทัง้หมด

หรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่หรือจากสถาบนัการเงินอ่ืน หรือในกรณีท่ีสถาบนัการเงินใดหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของสถาบนั

การเงินใดประสงค์จะซือ้หรือมีไว้ซึง่หุ้นในสถาบนัการเงินอ่ืน ไมว่า่จะเป็นสถาบนัการเงินประเภทเดยีวกนัหรือตา่งประเภท 

เพ่ือควบหรือโอนหรือรับโอนกิจการอนัจะเป็นผลให้สถาบนัการเงินมีฐานะหรือดําเนินกิจการมัน่คงยิ่งขึน้ ให้สถาบนัการเงิน

หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของสถาบนัการเงิน แล้วแตก่รณี ยื่นโครงการแสดงรายละเอียดการดําเนินงานเสนอตอ่ธนาคารแหง่

ประเทศไทย ถ้าธนาคารแหง่ประเทศไทยเห็นชอบ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศการให้ความเห็นชอบดงักลา่ว ทัง้นี ้

จะกําหนดระยะเวลาดําเนินการและหลกัเกณฑ์ใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

ในการดําเนินการตามโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึง่ ถ้าสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องจําเป็นต้องดาํเนินการท่ี

เก่ียวข้องกบับทบญัญตัิดงัตอ่ไปนี ้ให้ได้รับยกเว้นมใิห้นําบทบญัญตัิดงักลา่วมาใช้บงัคบั แล้วแตก่รณี 

(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 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

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

มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๔๘ แหง่พระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แหง่พระราชบญัญตัิล้มละลาย พทุธศกัราช ๒๔๘๓ ทัง้นี ้เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการโอน

ทรัพย์สนิหรือการกระทําใด ๆ เก่ียวกบัทรัพย์สนิ เน่ืองจากการควบหรือรับโอนกิจการ 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง ถ้ามคีวามเสยีหายเกิดขึน้แก่บคุคลใด สถาบนัการเงินท่ีควบกนัหรือท่ีรับโอนกิจการ

ทัง้หมดหรือบางสว่นต้องร่วมรับผิดชดใช้คา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้นัน้ 

  

มาตรา ๗๔ เมื่อได้มีประกาศการให้ความเห็นชอบของธนาคารแหง่ประเทศไทยตามมาตรา ๗๓ แล้ว ให้สถาบนัการเงินท่ี

จะควบ โอนหรือรับโอนกิจการ ทัง้หมดหรือบางสว่น จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการควบ โอนหรือรับโอน

กิจการ ในการนี ้มิให้นําบทบญัญตัิเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือการควบ โอนหรือรับโอนกิจการ ตามประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย์หรือกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั แล้วแตก่รณี มาใช้บงัคบั 

การประชมุผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึง่ ให้สถาบนัการเงินงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเมื่อพ้นเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีมีประกาศการให้

ความเห็นชอบของธนาคารแหง่ประเทศไทยตามมาตรา ๗๓ จนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นและเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่
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หนงัสอืนดัให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัแตต้่องไมเ่กินสบิสี่วนั ทัง้นี ้ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

ในการประชมุ ถ้ามีคะแนนเสยีงเห็นชอบด้วยไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ให้ถือวา่การ

ควบ โอนหรือรับโอนกิจการนัน้เป็นการชอบด้วยกฎหมาย 

ในกรณีท่ีหนว่ยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีหุ้นในสถาบนัการเงินใดตัง้แตร้่อยละเก้าสบิขึน้ไป เมื่อได้มีประกาศการให้

ความเห็นชอบของธนาคารแหง่ประเทศไทยตามมาตรา ๗๓ แล้ว ให้ถือวา่การให้ความเห็นชอบของธนาคารแหง่ประเทศ

ไทยเป็นมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และการควบโอนหรือรับโอนกิจการนัน้เป็นการชอบด้วยกฎหมายโดยไมต้่องจดัให้มกีาร

ประชมุผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึง่ 

ห้ามมใิห้บคุคลใดฟ้องสถาบนัการเงินตามมาตรา ๗๓ เป็นคดีล้มละลายในระหวา่งการดําเนินการเพ่ือควบ โอนหรือรับโอน

กิจการตามท่ีได้มีประกาศการให้ความเห็นชอบของธนาคารแหง่ประเทศไทยตามมาตรา ๗๓ 

  

มาตรา ๗๕ สถาบนัการเงินท่ีดําเนินการตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึง่ หากมกีารโอนสนิทรัพย์ท่ีมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนท่ีมิใช่

สทิธิจํานอง สทิธิจํานํา หรือสทิธิอนัเกิดขึน้แตก่ารคํา้ประกนัซึง่ยอ่มตกไปได้แก่ผู้ รับโอนตามมาตรา ๓๐๕ แหง่ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย์แล้วให้หลกัประกนัอยา่งอ่ืนนัน้ตกแก่สถาบนัการเงินท่ีควบกนัหรือท่ีรับโอนกิจการ แล้วแตก่รณี 

  

มาตรา ๗๖ สถาบนัการเงินท่ีดําเนินการตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึง่ ถ้ามกีารฟ้องร้องบงัคบัสทิธิเรียกร้องเป็นคดีอยูใ่นศาล 

ให้สถาบนัการเงินท่ีควบกนัหรือท่ีรับโอนกิจการ แล้วแตก่รณีเข้าสวมสทิธิเป็นคูค่วามแทนในคดีดงักลา่ว และอาจนํา

พยานหลกัฐานใหมม่าแสดงคดัค้านเอกสารท่ีได้ยื่นไว้แล้ว ถามค้านพยานท่ีสบืมาแล้ว และคดัค้านพยานหลกัฐานท่ีได้

สบืไปแล้วได้ และในกรณีท่ีศาลได้มีคาํพิพากษาบงัคบัตามสทิธิเรียกร้องนัน้แล้ว ก็ให้เข้าสวมสทิธิเป็นเจ้าหนีห้รือลกูหนี ้

ตามคําพิพากษานัน้ 

  

มาตรา ๗๗ ในการโอนกิจการทัง้หมดหรือบางสว่นซึง่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ให้ดําเนินการได้

ตามท่ีบญัญตัิไว้ในสว่นนี ้และการโอนสทิธิเรียกร้องท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการโอนกิจการดงักลา่ว ไมจํ่าต้องบอกกลา่วการโอนไป

ยงัลกูหนีต้ามมาตรา ๓๐๖ แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ แตไ่มต่ดัสทิธิของลกูหนีท่ี้จะยกข้อตอ่สู้ตามมาตรา 

๓๐๘ วรรคสองแหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

  

มาตรา ๗๘ สถาบนัการเงินใดประสงค์จะเลกิประกอบกิจการ หรือหยดุประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว สถาบนัการเงินนัน้

ต้องได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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มาตรา ๗๙ เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ความเห็นชอบตามท่ีบญัญตัิไว้ในสว่นนีแ้ล้วให้รายงานตอ่รัฐมนตรีทราบโดย

ไมช่กัช้า 

  

ส่วนที่ ๑๐ 

การกาํกบัทั่วไป 

มาตรา ๘๐ ห้ามมใิห้สถาบนัการเงินกระทําการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ลดทนุโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ในการอนญุาตธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจกําหนด

หลกัเกณฑ์ในการลดทนุไว้ด้วยก็ได้ และมิให้นํามาตรา ๑๑๑๗ มาตรา ๑๒๒๕ และมาตรา ๑๒๒๖ แหง่ประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย์ และมาตรา ๑๓๙ วรรคหนึง่และมาตรา ๑๔๑ แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แล้วแตก่รณี มาใช้บงัคบั 

(๒) ซือ้หรือมีไว้ซึง่อสงัหาริมทรัพย์ เว้นแต ่

(ก) เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีสาํหรับการประกอบธุรกิจ หรือเป็นท่ีพกั หรือเพ่ือสวสัดิการของพนกังานและลกูจ้างของสถาบนั

การเงินนัน้ตามสมควร โดยได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ในการอนญุาตธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจ

กําหนดหลกัเกณฑ์ไว้ด้วยก็ได้ 

(ข) เป็นการได้มาจากการชําระหนี ้การประกนัการให้สนิเช่ือ การซือ้อสงัหาริมทรัพย์ท่ีสถาบนัการเงินนัน้รับจํานองไว้จาก

การขายทอดตลาดโดยคําสัง่ศาลหรือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แตต้่องจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วภายในห้าปีนบัแต่

วนัท่ีอสงัหาริมทรัพย์นัน้ตกเป็นของสถาบนัการเงิน ในกรณีท่ีมเีหตจํุาเป็นธนาคารแหง่ประเทศไทยจะขยายเวลาการ

จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจกําหนดหลกัเกณฑ์ไว้ด้วยก็ได้ 

(ค) เป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทเงินทนุท่ีประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการเคหะ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซือ้หรือมีไว้เพ่ือ

ประกอบธุรกิจ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด 

(๓) รับหุ้นของสถาบนัการเงินนัน้เป็นประกนั หรือรับหุ้นของสถาบนัการเงินประเภทเดยีวกนัจากสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีเป็น

สถาบนัการเงินประเภทเดียวกนัเป็นประกนั 

  

มาตรา ๘๑ ในกรณีท่ีมกีารดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้ให้สถาบนัการเงินแจ้งเป็นหนงัสอืให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยทราบ

ภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีมีการดําเนินการดงักลา่ว 

(๑) แก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของสถาบนัการเงิน 

(๒) เปลีย่นแปลงกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จดัการ หรือบคุคลผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงิน 
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มาตรา ๘๒ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบสถาบนัการเงินของธนาคารแหง่ประเทศไทยให้สถาบนัการเงินจดัเก็บข้อมลู 

บญัชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลกัฐานอ่ืนอนัเก่ียวกบักิจการ สนิทรัพย์และหนีส้นิ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย

ประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๘๓ สถาบนัการเงินใดไมป่ระกอบธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีได้รับอนญุาตในปริมาณท่ีสถาบนัการเงินพงึประกอบ

ตามปกติตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจสัง่ให้สถาบนัการเงินนัน้

ประกอบกิจการตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วได้ ในการนี ้จะกําหนดหลกัเกณฑ์และระยะเวลาไว้ด้วยก็ได้ และหากสถาบนั

การเงินไมด่าํเนินการตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยสัง่การ ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจสัง่ปิดกิจการสถาบนัการเงินนัน้ก็

ได้ 

เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคาํสัง่ปิดกิจการตามวรรคหนึง่แล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนญุาตของสถาบนัการเงิน

และให้ชําระบญัชีสถาบนัการเงินนัน้ 

  

หมวด ๔ 

การตรวจสอบสถาบนัการเงนิ 

มาตรา ๘๔ เพ่ือให้สถาบนัการเงินมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจประกาศกําหนดให้

สถาบนัการเงินจดัตัง้คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดองค์ประกอบ คณุสมบตัิ และอํานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ 

  

มาตรา ๘๕ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจแตง่ตัง้พนกังานธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือบคุคลภายนอกเป็น

ผู้ตรวจการสถาบนัการเงิน เพ่ือตรวจสอบกิจการ สนิทรัพย์ และหนีส้นิของสถาบนัการเงิน บริษัทแม ่บริษัทลกู หรือบริษัท

ร่วม และบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจทางการเงินตลอดจนลกูหนีแ้ละผู้ ท่ีเก่ียวข้องของสถาบนัการเงินนัน้ เป็นการทัว่ไปหรือเป็น

การเฉพาะก็ได้ 

ให้ผู้ตรวจการสถาบนัการเงินมีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สัง่ให้กรรมการ พนกังานหรือลกูจ้างของสถาบนัการเงิน ผู้สอบบญัชีของสถาบนัการเงิน และผู้รวบรวมหรือประมวล

ข้อมลูของสถาบนัการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยอปุกรณ์อ่ืนใด มาให้ถ้อยคาํเก่ียวกบักิจการ สนิทรัพย์และหนีส้นิ

ของสถาบนัการเงิน สง่สาํเนาหรือแสดงข้อมลูบญัชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลกัฐานอ่ืน 

(๒) เข้าไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน หรือในสถานท่ีประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกิจท่ีเป็นการ

สนบัสนนุแก่สถาบนัการเงิน เพ่ือตรวจสอบเก่ียวกบัการปฏิบตัิของสถาบนัการเงินให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัินี ้

(๓) เข้าไปในสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจสอบในกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่มกีารประกอบธุรกิจอนัเป็นการฝ่าฝืน

พระราชบญัญตัินี ้หรือมีหลกัฐานหรือเอกสารท่ีเก่ียวกบัการกระทําดงักลา่วในเวลาระหวา่งพระอาทิตย์ขึน้จนถงึพระ
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อาทิตย์ตก หรือในระหวา่งเวลาทําการของสถานท่ีนัน้ และเมื่อได้เข้าไปและลงมือทําการตรวจสอบดงักลา่วแล้ว ถ้ายงั

ดําเนินการไมเ่สร็จจะกระทําตอ่ไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานท่ีนัน้ได้ตอ่เมื่อได้รับอนญุาตจากธนาคาร

แหง่ประเทศไทย 

(๔) ยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ เอกสารหรือสิง่ของท่ีเก่ียวข้องกบัการกระทําความผิดตามพระราชบญัญตัินีเ้พ่ือประโยชน์ใน

การตรวจสอบหรือดําเนินคดี ในการออกคาํสัง่ยดึหรืออายดัดงักลา่วจะต้องระบเุหตผุล ความจําเป็น และสทิธิของผู้ถกูยดึ

หรืออายดันัน้ 

(๕) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรือการดําเนินงานในสถานท่ีประกอบธุรกิจของบริษัทแม ่บริษัทลกู บริษัทร่วม และบริษัทท่ีอยู่

ในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของสถาบนัการเงินนัน้ รวมทัง้สัง่ให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคาํ สง่สาํเนาหรือแสดงข้อมลู 

บญัชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลกัฐานอ่ืนอนัเก่ียวกบักิจการ สนิทรัพย์ และหนีส้นิก็ได้ 

(๖) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรือการดําเนินงานในสถานท่ีประกอบการของลกูหนีห้รือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนัการเงิน รวมทัง้

สัง่ให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือแสดงข้อมลู บญัชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลกัฐานอ่ืนอนัเก่ียวกบักิจการ สนิทรัพย์ 

และหนีส้นิ ในกรณีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่สถาบนัการเงินกระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ 

หรือมีเหตอุนัควรเช่ือได้วา่มีการกระทําความผิดโดยทจุริตในการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน 

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ตรวจการสถาบนัการเงินตามวรรคหนึง่ ให้ผู้ตรวจการสถาบนัการเงินมีอํานาจมอบหมายให้

บคุคลใดทําหน้าท่ีเพ่ือชว่ยเหลอืตนในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ตรวจการสถาบนัการเงินได้ 

ให้ผู้ตรวจการสถาบนัการเงินรายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึง่ตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยตามแบบท่ีธนาคารแหง่

ประเทศไทยประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๘๖ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ตรวจการสถาบนัการเงินและบคุคลตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม ให้บคุคลท่ีเก่ียวข้อง

อํานวยความสะดวกตามสมควร 

  

มาตรา ๘๗ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรา ๘๕ ผู้ตรวจการสถาบนัการเงินต้องแสดงบตัรประจําตวัท่ีธนาคารแหง่ประเทศ

ไทยเป็นผู้ออกแก่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

บตัรประจําตวัผู้ตรวจการสถาบนัการเงินให้เป็นไปตามแบบท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๘๘ ให้ผู้ตรวจการสถาบนัการเงินเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

หมวด ๕ 

การแก้ไขฐานะหรือการดาํเนินงานของสถาบันการเงนิ 
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มาตรา ๘๙ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงิน กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการได้กระทําการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิ

ตามพระราชบญัญตัินี ้หรือข้อกําหนดหรือประกาศท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหง่พระราชบญัญตัินี ้หรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด

ไว้ในใบอนญุาต ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีหนงัสอืเตือนไปยงัสถาบนัการเงินหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องให้ระงบัการกระทําอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือให้ปฏิบตัิตาม

พระราชบญัญตัินี ้

(๒) มีคาํสัง่ห้ามการกระทําท่ีฝ่าฝืนหรือให้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัินีห้รือข้อกําหนดหรือประกาศท่ีออกโดยอาศยัอํานาจ

แหง่พระราชบญัญตัินี ้หรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในใบอนญุาต 

(๓) มีคาํสัง่ถอดถอนกรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการคนหนึง่คนใดหรือทกุคน โดยให้ถือวา่คาํสัง่ดงักลา่ว

เป็นมติท่ีประชมุของผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการถกูถอดถอนตาม (๓) หากบคุคลดงักลา่วพิสจูน์ได้วา่ตนมิได้มี

สว่นเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบในการกระทําดงักลา่ว ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจแตง่ตัง้บคุคลนัน้เข้าดาํรงตาํแหนง่เดิมได้ 

  

มาตรา ๙๐ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินมฐีานะหรือการดาํเนินงานอยูใ่นลกัษณะอนัอาจเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายแก่

ประโยชน์ของประชาชน ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีคาํสัง่ให้สถาบนัการเงินแก้ไขฐานะหรือการดําเนินงาน 

(๒) มีคาํสัง่ให้สถาบนัการเงินลดทนุ เพ่ิมทนุ หรือทัง้ลดทนุและเพ่ิมทนุภายในเวลาท่ีกําหนดแตต้่องไมเ่กินเก้าสบิวนันบัแต่

วนัท่ีสถาบนัการเงินได้รับแจ้งคําสัง่ ถ้าสถาบนัการเงินไมด่าํเนินการหรือดําเนินการไมไ่ด้ตามกําหนด ให้ถือวา่คาํสัง่

ดงักลา่วเป็นมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนบัแตว่นัท่ีครบกําหนดในคําสัง่ เว้นแตก่รณีมีความจําเป็นรีบดว่นเพ่ือพยงุฐานะและการ

ดําเนินงานของสถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจมีคาํสัง่ให้สถาบนัการเงินลดทนุ เพ่ิมทนุ หรือทัง้ลดทนุและ

เพ่ิมทนุทนัทีได้ โดยให้ถือวา่คําสัง่ดงักลา่วเป็นมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้มิให้นํามาตรา ๑๑๑๗ มาตรา ๑๒๒๐ มาตรา 

๑๒๒๒ มาตรา ๑๒๒๔ มาตรา ๑๒๒๕ มาตรา ๑๒๒๖ แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ และมาตรา ๑๓๖ วรรค

สอง (๒) มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บงัคบั

กบัการลดทนุหรือเพ่ิมทนุ หรือการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุ 

(๓) มีคาํสัง่ให้สถาบนัการเงินระงบัการดาํเนินการทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นการชัว่คราวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(๔) มีคาํสัง่ให้สถาบนัการเงินถอดถอนกรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มอํีานาจในการจดัการคนใดคนหนึง่หรือทกุคน และ

แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าไปดาํรงตาํแหนง่แทนในทนัทีตามท่ีเห็นสมควรโดยให้ถือวา่คาํสัง่ดงักลา่วเป็นมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(๕) มีคาํสัง่ควบคมุสถาบนัการเงิน หรือมีคําสัง่ปิดกิจการของสถาบนัการเงินนัน้ 

ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยรายงานการดําเนินการตามวรรคหนึง่ตอ่รัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยไมช่กัช้า และหากธนาคารแหง่

ประเทศไทยมีคาํสัง่ปิดกิจการตามวรรคหนึง่ (๕) ให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนญุาตของสถาบนัการเงินนัน้ด้วย 
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มาตรา ๙๑ ผู้ซึง่พ้นจากการเป็นลกูจ้าง เพราะถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จดัการหรือผู้มอํีานาจในการจดัการตาม

มาตรา ๘๙ (๓) หรือมาตรา ๙๐ (๔) ไมม่ีสทิธิได้รับคา่ชดเชยตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายวา่

ด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ รวมทัง้สทิธิประโยชน์อ่ืนใดตามสญัญาจ้างอนัเน่ืองมาจากการออกจากงาน เว้นแตส่ทิธิ

ประโยชน์อนัพงึได้รับตามข้อตกลงภายใต้กฎหมายวา่ด้วยกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

  

มาตรา ๙๒ กรณีดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือวา่สถาบนัการเงินมีฐานะหรือการดําเนินงานในลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดความ

เสยีหายแก่ประโยชน์ของประชาชน 

(๑) สถาบนัการเงิน กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการฝ่าฝืนคําสัง่ตามมาตรา ๘๙ (๒) 

(๒) สถาบนัการเงิน กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการ กระทําการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ 

มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ 

(๓) สถาบนัการเงิน กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการ ไมจ่ดัทําบญัชีเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริงตามมาตรา ๖๖ หรือลงข้อความเท็จหรือปลอมบญัชี เอกสาร ซึง่ทําให้ไมส่ามารถ

ประเมินได้วา่สถาบนัการเงินนัน้มีฐานะการเงินและการดาํเนินงานท่ีมัน่คงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเงินกองทนุ 

สนิทรัพย์ สนิทรัพย์สภาพคลอ่ง การกนัเงินสาํรอง การจดัชัน้สนิทรัพย์ และเร่ืองอ่ืน ๆ ในพระราชบญัญตัินี ้

(๔) สถาบนัการเงินหยดุทําการจา่ยเงินตามท่ีมีหน้าท่ีจะต้องชําระคืน 

(๕) สถาบนัการเงินมีผลประกอบการขาดทนุ และธนาคารแหง่ประเทศไทยมเีหตอุนัควรคาดได้วา่สถาบนัการเงินนัน้ไม่

อาจดาํรงเงินกองทนุได้ตามกฎหมาย ทัง้นี ้ไมว่า่จะเป็นกรณีตามมาตรา ๙๖ หรือไม ่

  

มาตรา ๙๓ สถาบนัการเงินใดหยดุทําการจา่ยเงินตามท่ีมีหน้าท่ีต้องชําระคืนให้สถาบนัการเงินนัน้แจ้งการหยดุทําการ

จ่ายเงินพร้อมเหตผุลให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยทราบทนัที และห้ามมใิห้ดาํเนินกิจการใด ๆ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตเป็น

หนงัสอืจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยแตง่ตัง้ผู้ตรวจการสถาบนัการเงินเพ่ือทําการสอบสวนกรณีตามวรรคหนึง่ และเมื่อได้รับ

รายงานการสอบสวนจากผู้ตรวจการสถาบนัการเงินแล้ว ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจสัง่ให้ควบคมุสถาบนัการเงิน 

ปิดกิจการของสถาบนัการเงิน หรือสัง่การตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคาํสัง่ปิดกิจการตามวรรคสองแล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนญุาตของสถาบนัการเงิน

นัน้ 
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มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้สถาบนัการเงินจา่ยเงิน ทรัพย์สนิหรือคา่ตอบแทนท่ีมีผลทําให้เงินกองทนุเหลอืตํ่ากวา่เงินกองทนุท่ี

ต้องดาํรงไว้ตามมาตรา ๓๐ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนใดแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการคืนสว่นทนุ 

(๒) จา่ยคา่ตอบแทนในการบริหารหรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึง่มใิชค่า่จ้างตามปกติแก่กรรมการผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจใน

การจดัการสถาบนัการเงิน 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจอนญุาตให้สถาบนัการเงินซือ้คืน ไถถ่อน สละ หรือได้มาซึง่หุ้นหรือผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้

ถือหุ้น อนัจะมีผลเป็นการลดภาระทางการเงินหรือแก้ไขฐานะการเงินของสถาบนัการเงินนัน้ได้ 

  

มาตรา ๙๕ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินใดมเีงินกองทนุเหลอืตํา่กวา่เงินกองทนุท่ีต้องดาํรงไว้ตามมาตรา ๓๐ ให้สถาบนั

การเงินนัน้เสนอโครงการเพ่ือแก้ไขฐานะและการดาํเนินงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยเพ่ือขอความเห็นชอบตาม

หลกัเกณฑ์ดงันี ้

(๑) การเสนอโครงการต้องกระทําภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีสถาบนัการเงินทราบ 

(๒) โครงการตาม (๑) อยา่งน้อยต้องประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ขัน้ตอนท่ีจะทําให้มเีงินกองทนุเพียงพอ 

(ข) ระดบัเงินกองทนุท่ีคาดวา่จะดํารงในแตล่ะไตรมาสภายในระยะเวลาของโครงการ 

(ค) แผนธุรกิจ 

(ง) ระยะเวลาการดําเนินการให้สาํเร็จตามโครงการซึง่ต้องไมเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีสถาบนัการเงินทราบวา่มีเงินกองทนุตํ่า

กวา่ท่ีต้องดํารงตามมาตรา ๓๐ 

เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยได้รับโครงการแล้ว จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไมใ่ห้ความเห็นชอบภายในสามสบิ

วนันบัแตว่นัท่ีได้รับโครงการ และให้แจ้งสถาบนัการเงินทราบภายในเวลาดงักลา่ว ในการนี ้จะกําหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือน

เวลาไว้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินไมเ่สนอโครงการภายในกําหนดเวลาตาม (๑) หรือโครงการท่ีเสนอไมไ่ด้รับความเห็นชอบ หรือไม่

ดําเนินการตามโครงการ หรือดาํเนินการไมเ่ป็นไปตามโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบหรือตามหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนเวลาท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดตามวรรคสอง ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจสัง่ให้สถาบนัการเงินดําเนินการอยา่ง

หนึง่อยา่งใดตามท่ีเห็นสมควรหรือมีคําสัง่ปิดกิจการของสถาบนัการเงินนัน้ 

เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคาํสัง่ปิดกิจการตามวรรคสามแล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนญุาตของสถาบนัการเงิน

นัน้ 
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มาตรา ๙๖ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินดาํรงเงินกองทนุตํา่กวา่ร้อยละหกสบิของอตัราตามท่ีกําหนดในมาตรา ๓๐ ให้

ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคาํสัง่เข้าควบคมุสถาบนัการเงินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยเห็นวา่การมีคาํสัง่

ควบคมุดงักลา่วจะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสยีหายตอ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมอยา่งรุนแรง หรือสถาบนัการเงินนัน้

จะดําเนินการเพ่ือแก้ไขให้มเีงินกองทนุไมต่ํ่ากวา่เกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดได้ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ธนาคารแหง่

ประเทศไทยอาจยงัไมส่ัง่ควบคมุสถาบนัการเงินก็ได้ 

นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึง่ ธนาคารแหง่ประเทศไทยอาจมคีําสัง่ให้สถาบนัการเงินนัน้เลกิกิจการบริษัทลกูและ

ชําระบญัชี หากปรากฏวา่สนิทรัพย์ของบริษัทลกูไมพ่อกบัหนีส้นิ หรือบริษัทลกูไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้เป็นปกติตดิตอ่กนั

เป็นเวลาเกินกวา่สามเดือนหรือมคีําสัง่อ่ืนใดตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยเห็นสมควร 

  

มาตรา ๙๗ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินดาํรงเงินกองทนุตํา่กวา่ร้อยละสามสบิห้าของอตัราตามท่ีกําหนดในมาตรา ๓๐ ให้

ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคาํสัง่ปิดกิจการของสถาบนัการเงินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยเห็นวา่การมี

คําสัง่ปิดกิจการจะก่อให้เกิดผลกระทบ หรือความเสยีหายตอ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมอยา่งรุนแรง ธนาคารแหง่ประเทศไทย

อาจยงัไมส่ัง่ปิดกิจการของสถาบนัการเงินก็ได้ 

เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคาํสัง่ปิดกิจการตามวรรคหนึง่แล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนญุาตของสถาบนัการเงิน

นัน้ 

  

มาตรา ๙๘ เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคาํสัง่ปิดกิจการของสถาบนัการเงินใดตามมาตรา ๙๐ (๕) มาตรา ๙๓ มาตรา 

๙๕ หรือมาตรา ๙๗ และรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนญุาตแล้วให้ชําระบญัชีสถาบนัการเงินนัน้ 

  

มาตรา ๙๙ เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคาํสัง่ให้สถาบนัการเงินดําเนินการอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือได้รับรายงานเก่ียวกบั

สถาบนัการเงินตามความในหมวดนี ้ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยรายงานตอ่รัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยไมช่กัช้า 

  

หมวด ๖ 

การเข้าควบคุมสถาบันการเงนิ 

มาตรา ๑๐๐ ในหมวดนี ้

“สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก” หมายความวา่ สถาบนัคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายวา่ด้วยสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
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มาตรา ๑๐๑ เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยมคีําสัง่ควบคมุสถาบนัการเงินใดแล้ว ให้แจ้งคําสัง่เป็นหนงัสอืให้สถาบนั

คุ้มครองเงินฝากและสถาบนัการเงินนัน้ทราบ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สาํนกังานของสถาบนัการเงินนัน้ รวมทัง้

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาและในสือ่ใด ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินตามวรรคหนึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งคาํสัง่เป็น

หนงัสอืแก่ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

  

มาตรา ๑๐๒ เมื่อมกีารออกคําสัง่ควบคมุสถาบนัการเงินใดแล้ว ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ควบคมุสถาบนัการเงินนัน้ ซึง่ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึง่คนและกรรมการอ่ืนอีกไมน้่อยกวา่สองคนแตไ่มเ่กินสีค่น 

โดยให้มกีรรมการท่ีสถาบนัคุ้มครองเงินฝากเสนอช่ืออยา่งน้อยหนึง่คน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศแตง่ตัง้กรรมการคนใดคนหนึง่เป็นผู้

ปฏิบตัิหน้าท่ีแทน 

มติของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานใน

ท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

  

มาตรา ๑๐๓ กรรมการควบคมุสถาบนัการเงินจะต้องมีคณุสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะต้องห้ามเช่นเดยีวกบักรรมการของ

สถาบนัการเงินตามมาตรา ๒๔ และไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งกบัอํานาจหน้าท่ีในฐานะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงิน 

ให้กรรมการควบคมุสถาบนัการเงินมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดยีวกบักรรมการของสถาบนัการเงิน 

  

มาตรา ๑๐๔ เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยได้แจ้งคาํสัง่ควบคมุแกส่ถาบนัการเงินใดห้ามมใิห้กรรมการ พนกังาน และ

ลกูจ้าง ของสถาบนัการเงินดาํเนินกิจการของสถาบนัการเงินนัน้ตอ่ไปเว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคมุ

สถาบนัการเงิน 

ให้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินมีอํานาจแตง่ตัง้พนกังานควบคมุสถาบนัการเงินคนหนึง่หรือหลายคนเพ่ือ

ปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ได้ คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินมีอํานาจและหน้าท่ีดาํเนินกิจการของสถาบนั

การเงินท่ีถกูคําสัง่ควบคมุได้ทกุประการ และให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของสถาบนัการเงินนัน้ 

ให้กรรมการ พนกังาน และลกูจ้าง ของสถาบนัการเงินท่ีถกูควบคมุ 

(๑) จดัการเพ่ือปกปักรักษาทรัพย์และประโยชน์ของสถาบนัการเงินไว้ 

(๒) รายงานกิจการและมอบสนิทรัพย์พร้อมด้วยข้อมลู บญัชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลกัฐานอ่ืนอนัเก่ียวกบักิจการและ

สนิทรัพย์ของสถาบนัการเงินให้แก่คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินโดยไมช่กัช้า 
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ให้ผู้ครอบครองทรัพย์สนิหรือเอกสารของสถาบนัการเงินแจ้งการครอบครองให้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินทราบ

โดยไมช่กัช้า 

  

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินเห็นวา่ เงินฝากของสถาบนัการเงินท่ีถกูควบคมุมีภาระ

ดอกเบีย้สงูเกินสมควรและไมเ่ป็นธรรม คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบนั

คุ้มครองเงินฝากมีอํานาจปรับลดอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วได้ ทัง้นี ้ต้องประกาศให้ผู้ฝากเงินทราบก่อน และจะเร่ิมปรับลด

อตัราดอกเบีย้ได้เมื่อพ้นระยะเวลาเจ็ดวนันบัแตว่นัประกาศ 

  

มาตรา ๑๐๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินเห็นวา่ ความผกูพนัตามสญัญาของสถาบนัการเงินท่ีถกู

ควบคมุมีภาระเกินควรกวา่ประโยชน์ท่ีจะพงึได้ คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินอาจทําความตกลงกบัเจ้าของ

ทรัพย์สนิ คูส่ญัญา หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือลดภาระดงักลา่วได้ 

  

มาตรา ๑๐๗ ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินเห็นวา่ สญัญาจ้างผู้บริหารของสถาบนัการเงินท่ีถกูควบคมุมี

เง่ือนไขท่ีไมเ่หมาะสม หรือกําหนดคา่ตอบแทน หรือสทิธิประโยชน์สงูเกินสมควร หรือสถาบนัการเงินท่ีถกูควบคมุได้รับ

ความเสยีหายจากการบริหารหรือการละเลยไมป่ฏิบตัิตามหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบนัการเงิน ให้คณะกรรมการควบคมุ

สถาบนัการเงินมอํีานาจเลกิจ้าง ระงบัหรือลดการจ่ายคา่ตอบแทนหรือสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ แก่ผู้บริหารดงักลา่วได้ 

  

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินเห็นสมควรให้มีการควบหรือโอนกิจการของสถาบนัการเงิน 

ในการควบหรือโอนกิจการดงักลา่วให้นําบทบญัญตัใินสว่นท่ี ๙ การควบ โอน และเลกิกิจการของหมวด ๓ มาใช้บงัคบั 

โดยอนโุลม ทัง้นี ้ให้ถือวา่มติของคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินเป็นมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และให้คณะกรรมการ

ควบคมุสถาบนัการเงินมีอํานาจดําเนินการแทนคณะกรรมการของสถาบนัการเงินนัน้ 

  

มาตรา ๑๐๙ ให้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยวา่สมควรจะให้สถาบนัการเงิน

ท่ีถกูคาํสัง่ควบคมุดําเนินกิจการตอ่ไปหรือไม ่พร้อมทัง้ข้อมลูทางการเงินและเหตผุลประกอบ ภายในหนึง่ร้อยยี่สบิวนันบั

แตว่นัท่ีมคีําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงิน เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินเห็นสมควรให้สถาบนัการเงินดาํเนินกิจการตอ่ไปให้คณะกรรมการควบคมุ

สถาบนัการเงินเสนอโครงการแก้ไขฟืน้ฟสูถาบนัการเงินดงักลา่วตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย โครงการแก้ไขฟืน้ฟสูถาบนั

การเงินอยา่งน้อยต้องประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ขัน้ตอนท่ีจะทําให้มีเงินกองทนุเพียงพอ 

(๒) ระดบัเงินกองทนุท่ีคาดวา่จะดํารงในแตล่ะไตรมาส 
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(๓) แผนธุรกิจ 

(๔) ระยะเวลาการดาํเนินการให้สาํเร็จตามโครงการซึง่จะต้องไมเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการควบคมุสถาบนั

การเงินรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยตามวรรคหนึง่ 

(๕) แผนการควบรวมกิจการหรือโอนกิจการ (ถ้ามี) 

เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยได้รับรายงานจากคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินตามวรรคหนึง่แล้ว ให้รายงานตอ่

รัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยไมช่กัช้า 

  

มาตรา ๑๑๐ ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินรายงานวา่สมควรจะให้สถาบนัการเงินท่ีถกูคําสัง่ควบคมุ

ดําเนินกิจการตอ่ไปได้ ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะต้องมีคาํสัง่เห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบกบัรายงานดงักลา่วภายในสบิห้า

วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงิน 

ถ้าธนาคารแหง่ประเทศไทยเห็นชอบกบัรายงานของคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินตามวรรคหนึง่ ให้ดาํเนินการไป

ตามโครงการแก้ไขฟืน้ฟสูถาบนัการเงินตามท่ีคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินเสนอ ในการนี ้จะมีคาํสัง่เลกิควบคมุก็

ได้ และให้ประกาศคําสัง่เลกิควบคมุในราชกิจจานเุบกษาและในสือ่ใด ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย

ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคาํสัง่ไมเ่ห็นชอบกบัรายงานของคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงิน หรือโครงการ

แก้ไขฟืน้ฟสูถาบนัการเงินไมส่ามารถดาํเนินตอ่ไปได้ไมว่า่ด้วยเหตใุดให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมคีําสัง่ปิดกิจการของ

สถาบนัการเงินนัน้ 

เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคาํสัง่ปิดกิจการตามวรรคสามแล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนญุาตของสถาบนัการเงิน

นัน้ 

  

มาตรา ๑๑๑ กรณีท่ีคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินรายงานวา่สถาบนัการเงินท่ีถกูควบคมุไมอ่าจดําเนินกิจการ

ตอ่ไปได้ ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคําสัง่ปิดกิจการของสถาบนัการเงินนัน้และให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาและใน

สือ่ใด ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยมีคาํสัง่ปิดกิจการตามวรรคหนึง่แล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนญุาตของสถาบนัการเงิน

นัน้ 

  

มาตรา ๑๑๒ เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยมคีําสัง่ปิดกิจการของสถาบนัการเงินใดตามมาตรา ๑๑๐ วรรคสาม หรือมาตรา 

๑๑๑ วรรคหนึง่ และรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนญุาตแล้วให้ชําระบญัชีสถาบนัการเงินนัน้ 
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มาตรา ๑๑๓ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินถกูควบคมุหรือถกูเพิกถอนใบอนญุาต ห้ามมใิห้ผู้ ท่ีซือ้หุ้นกู้หรือตราสารหนีอ่ื้น หรือ

ผู้ รับโอนสทิธิเรียกร้องในหนีข้องสถาบนัการเงินนัน้ในภายหลงัเหตดุงักลา่วนําหุ้นกู้  ตราสารหนี ้หรือสทิธิเรียกร้องท่ีได้รับ

โอนมานัน้ มาหกักลบลบหนีก้บัหนีท่ี้ผู้นัน้มีอยูก่บัสถาบนัการเงิน 

  

มาตรา ๑๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการเข้าควบคมุสถาบนัการเงินตามหมวดนี ้ให้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินหรือ

พนกังานควบคมุสถาบนัการเงินท่ีได้รับมอบอํานาจมีอํานาจสัง่ให้บคุคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาํ หรือให้แสดง หรือสง่ข้อมลู 

บญัชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลกัฐานอ่ืนอนัเก่ียวกบักิจการและสนิทรัพย์ของสถาบนัการเงินท่ีถกูควบคมุภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินหรือพนกังานควบคมุสถาบนัการเงินกําหนด 

  

มาตรา ๑๑๕ ให้กรรมการควบคมุสถาบนัการเงินและพนกังานควบคมุสถาบนัการเงินได้รับเงินคา่ตอบแทนตามท่ีธนาคาร

แหง่ประเทศไทยกําหนด 

  

มาตรา ๑๑๖ คา่ใช้จา่ยและเงินคา่ตอบแทนในการควบคมุสถาบนัการเงินใดให้จา่ยจากสนิทรัพย์ของสถาบนัการเงินนัน้ 

  

มาตรา ๑๑๗ มิให้นําบทบญัญตัใินหมวด ๓ การกํากบัสถาบนัการเงิน เว้นแตส่ว่นท่ี ๘ การจดัทําบญัชี การรายงาน และ

ผู้สอบบญัชี มาใช้กบัสถาบนัการเงินในระหวา่งท่ีถกูควบคมุตามหมวดนี ้

  

มาตรา ๑๑๘ เมื่อธนาคารแหง่ประเทศไทยมคีําสัง่ให้สถาบนัการเงินดําเนินการอยา่งหนึง่อยา่งใด หรือได้รับรายงาน

เก่ียวกบัสถาบนัการเงินตามความในหมวดนี ้ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยรายงานตอ่รัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยไมช่กัช้า 

  

หมวด ๗ 

การกาํกบัสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ 

มาตรา ๑๑๙ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ได้แก ่

(๑) สถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(๒) นิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๑๒๐ เพ่ือประโยชน์ในการกํากบัดแูลระบบสถาบนัการเงินได้อยา่งมีประสทิธิภาพรัฐมนตรีผู้ รักษาการตาม

กฎหมายจดัตัง้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ อาจมอบหมายให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยทําหน้าท่ีดงัตอ่ไปนีท้ัง้หมดหรือแต่

เพียงบางสว่น ตามท่ีกฎหมายได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีผู้ รักษาการได้ 
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(๑) กํากบัดแูลโดยทัว่ไปซึง่กิจการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจนัน้ 

(๒) มีอํานาจสัง่ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงและแสดงความคดิเห็น รวมทัง้แตง่ตัง้บคุคลเพ่ือตรวจสอบและรายงานกิจการหรือ

ทรัพย์สนิของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

(๓) มีอํานาจแตง่ตัง้หรือถอดถอนบคุคลใดตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ รวมทัง้กําหนดคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด

ให้แก่บคุคลดงักลา่ว 

(๔) กําหนดแนวนโยบายเพ่ือให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจดาํเนินการหรือถือปฏิบตัิ 

(๕) มีอํานาจสัง่ให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจต้องปฏิบตัิหรือยบัยัง้การกระทําของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีขดัตอ่นโยบาย

ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี 

ในการกํากบัดแูลสถาบนัการเงินเฉพาะกิจตามวรรคหนึง่ ธนาคารแหง่ประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี อาจ

ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจต้องปฏิบตัิเพ่ิมเติมหรือให้นําบทบญัญตัิใดของพระราชบญัญตัิ

นีม้าใช้บงัคบักบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจนัน้ได้ 

  

หมวด ๘ 

บทกาํหนดโทษ 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทนุ หรือธุรกิจเครดิตฟองซเิอร์โดยมิได้รับอนญุาต ต้องระวาง

โทษจําคกุตัง้แตส่องปีถึงสบิปี และปรับตัง้แตส่องแสนบาทถงึหนึง่ล้านบาท 

  

มาตรา ๑๒๒ สถาบนัการเงินใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท และปรับอีก

ไมเ่กินวนัละหนึง่พนับาทตลอดเวลาท่ียงัมิได้ปฏิบตัใิห้ถกูต้อง 

  

มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปีหรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือ

ทัง้จําทัง้ปรับ และปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึง่พนับาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่

  

มาตรา ๑๒๔ สถาบนัการเงินใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๗ มาตรา ๘๑ หรือ

มาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามประกาศ ข้อกําหนดหรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา 

๒๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสามแสนบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละสามพนับาท

ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยูห่รือจนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง 
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มาตรา ๑๒๕ สถาบนัการเงินใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๘ มาตรา 

๔๐ วรรคหนึง่ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๘๔ หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามประกาศ ข้อกําหนด หรือ

หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตาม มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคสอง มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา 

๘๔ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าแสนบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละห้าพนับาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยูห่รือจนกวา่จะได้

ปฏิบตัิให้ถกูต้อง 

  

มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๖ หรือบริษัทแมข่องสถาบนัการเงินท่ี

ปฏิบตัิฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษจําคกุตัง้แตห่กเดือนถึงสามปีหรือปรับตัง้แตห่กหมื่นบาทถงึสามแสนบาท หรือทัง้

จําทัง้ปรับ และปรับอีกไมเ่กินวนัละสามพนับาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่แล้วแตก่รณี 

  

มาตรา ๑๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตัง้แตห่กหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

และปรับอีกไมเ่กินวนัละสามพนับาทจนกวา่จะได้มีการปฏิบตัิให้ถกูต้อง 

  

มาตรา ๑๒๘ สถาบนัการเงินใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา 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 หรือมาตรา ๙๕ หรือ

ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามประกาศ ข้อกําหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข หรือคําสัง่ท่ีกําหนดตามมาตรา 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 หรือมาตรา ๙๖ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน

หนึง่ล้านบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึง่หมื่นบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่หรือจนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง 

  

มาตรา ๑๒๙ ในกรณีท่ีมีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๘ มาตรา 

๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๙ แล้วแตก่รณี โดยท่ีสถาบนัการเงินสามารถพิสจูน์ได้วา่ได้ใช้ความระมดัระวงัด้วยความ

รอบคอบในการตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว แตไ่มส่ามารถทราบและป้องกนัมใิห้เกิดการฝ่าฝืนดงักลา่วได้ ให้ถือวา่สถาบนั

การเงินมิได้กระทําความผิดตามมาตราดงักลา่ว 

  

มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน

หนึง่ล้านบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึง่หมื่นบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่หรือจนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง 
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มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๑๐๔ หรือไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงินหรือ

พนกังานควบคมุสถาบนัการเงินตามมาตรา ๑๑๔ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทัง้

จําทัง้ปรับ และปรับอีกไมเ่กินวนัละสามพนับาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่

  

มาตรา ๑๓๒ ในกรณีท่ีผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๓ เป็นนิติบคุคล กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มี

อํานาจในการจดัการของนิติบคุคลนัน้ ต้องรับโทษตามท่ีบญัญตัิไว้สาํหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตน

มิได้มีสว่นในการกระทําความผิดนัน้ 

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๓๙ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ หรือ

มาตรา ๑๒๘ กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินนัน้ ต้องรับโทษตามท่ีบญัญตัิไว้สาํหรับ

ความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนมิได้มีสว่นในการกระทําความผิดนัน้ 

  

มาตรา ๑๓๓ ความผิดตามมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๓๒ วรรคสอง ถ้ามิได้

ฟ้องตอ่ศาลหรือมิได้มีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๕๖ ภายในสองปีนบัแตว่นัท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยตรวจพบการ

กระทําความผิด หรือภายในห้าปีนบัแตว่นักระทําความผิด เป็นอนัขาดอายคุวาม 

  

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดให้ถ้อยคําอนัเป็นเท็จตอ่ผู้ตรวจการสถาบนัการเงินหรือคณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงิน โดย

ประการท่ีนา่จะเกิดความเสยีหายแก่ผู้ อ่ืนหรือประชาชนต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินหกหมื่นบาท 

หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดขดัขวางหรือไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่ของผู้ตรวจการสถาบนัการเงิน คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงิน 

หรือพนกังานควบคมุสถาบนัการเงิน ซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไม่

เกินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดไมอํ่านวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจการสถาบนัการเงิน บคุคลตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม คณะกรรมการ

ควบคมุสถาบนัการเงิน หรือพนกังานควบคมุสถาบนัการเงิน ซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตันีิ ้ต้องระวางโทษจําคกุ

ไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดถอน ทําให้เสยีหาย ทําลาย หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึง่ตราหรือเคร่ืองหมายซึง่ผู้ตรวจการสถาบนัการเงิน 

คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงิน หรือพนกังานควบคมุสถาบนัการเงินได้ประทบัหรือหมายไว้ท่ีสิง่นัน้ ๆ ต้องระวาง

โทษจําคกุไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ 
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 มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดทําให้เสยีหาย ทําลาย ซอ่นเร้น เอาไปเสยี หรือทําให้สญูหายหรือไร้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สนิหรือเอกสารใด 

ๆ อนัผู้ตรวจการสถาบนัการเงิน คณะกรรมการควบคมุสถาบนัการเงิน หรือพนกังานควบคมุสถาบนัการเงินได้ยดึ อายดั 

รักษาไว้ หรือสัง่ให้สง่เพ่ือเป็นพยานหลกัฐานหรือเพ่ือบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไมว่า่พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะรักษา

ทรัพย์สนิหรือเอกสารนัน้ไว้เอง หรือสัง่ให้ผู้นัน้หรือผู้ อ่ืนสง่หรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจําคกุตัง้แตห่กเดือนถงึสามปี 

หรือปรับตัง้แตห่กหมื่นบาทถงึสามแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๘๐ มาตรา 

๙๓ มาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๕ หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามประกาศ ข้อกําหนด หลกัเกณฑ์ หรือคําสัง่ท่ีกําหนดตาม

มาตรา ๙ วรรคหนึง่ มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๐ มาตรา 

๙๐ หรือมาตรา ๙๕ กรรมการ ผู้จดัการหรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินนัน้ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กิน

หนึง่ปี หรือปรับตัง้แตห้่าแสนบาทถึงหนึง่ล้านบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนมิได้มีสว่นในการกระทํา

ความผิดนัน้ 

  

มาตรา ๑๔๐ กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินผู้ใดโดยทจุริต หลอกลวงด้วยการแสดง

ข้อความอนัเป็นเท็จแก่ประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึง่ควรบอกให้แก่ประชาชนทราบ และโดยการหลอกลวง

ดงักลา่วนัน้ได้ไปซึง่ทรัพย์สนิจากประชาชนผู้ถกูหลอกลวงหรือบคุคลท่ีสาม หรือทําให้ประชาชนผู้ถกูหลอกลวงหรือบคุคล

ท่ีสาม ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสทิธิ ต้องระวางโทษจําคกุตัง้แตห้่าปีถงึสบิปี และปรับตัง้แตห้่าแสนบาทถึงหนึง่ล้าน

บาท 

  

มาตรา ๑๔๑ กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินผู้ใดซึง่ได้รับมอบหมายให้จดัการ

ทรัพย์สนิของสถาบนัการเงินหรือทรัพย์สนิท่ีสถาบนัการเงินเป็นเจ้าของรวมอยูด้่วย กระทําผิดหน้าท่ีของตนด้วยประการใด 

ๆ โดยทจุริตจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายแก่ประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นทรัพย์สนิของสถาบนัการเงิน ต้องระวางโทษ

จําคกุตัง้แตห้่าปีถึงสบิปี และปรับตัง้แตห้่าแสนบาทถงึหนึง่ล้านบาท 

  

มาตรา ๑๔๒ กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึง่เป็นของสถาบนั

การเงินหรือซึง่สถาบนัการเงินเป็นเจ้าของรวมอยูด้่วยเบียดบงัเอาทรัพย์นัน้เป็นของตนหรือบคุคลท่ีสามโดยทจุริต ต้อง

ระวางโทษจําคกุตัง้แตห้่าปีถงึสบิปี และปรับตัง้แตห้่าแสนบาทถึงหนึง่ล้านบาท 

  

มาตรา ๑๔๓ กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินผู้ใดเอาไปเสยี ทําให้เสยีหาย ทําลาย ทํา

ให้เสือ่มคา่ หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สนิอนัสถาบนัการเงินมีหน้าท่ีดแูลหรือท่ีอยูใ่นความครอบครองของสถาบนั

การเงิน ถ้าได้กระทําเพ่ือให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินห้าปี และปรับไมเ่กินห้า

แสนบาท 
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 มาตรา ๑๔๔ กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินผู้ใดกระทําการดงัตอ่ไปนี ้โดยรู้วา่เจ้าหนี ้

ของสถาบนัการเงินหรือเจ้าหนีข้องบคุคลอ่ืน ซึง่จะใช้สทิธิของเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินบงัคบัการชําระหนีจ้ากสถาบนัการเงิน 

หรือใช้หรือนา่จะใช้สทิธิเรียกร้องทางศาลให้ชําระหนี ้เพ่ือมใิห้เจ้าหนีไ้ด้รับชําระหนีท้ัง้หมดหรือบางสว่น ต้องระวางโทษ

จําคกุตัง้แตห้่าปีถึงสบิปีและปรับตัง้แตห้่าแสนบาทถงึหนึง่ล้านบาท 

(๑) ย้ายไปเสยี ซอ่นเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้ อ่ืนซึง่ทรัพย์สนิของสถาบนัการเงิน หรือ 

(๒) ลงบญัชีหรือกระทําการอ่ืนใดซึง่ทําให้ปรากฏวา่สถาบนัการเงินเป็นหนีซ้ึง่ไมเ่ป็นความจริง 

  

มาตรา ๑๔๕ กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินผู้ใดกระทําการหรือไมก่ระทําการเพ่ือ

แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืนอนัเป็นการเสยีหายแก่สถาบนัการเงิน ต้องระวาง

โทษจําคกุตัง้แตห้่าปีถึงสบิปี และปรับตัง้แตห้่าแสนบาทถงึหนึง่ล้านบาท 

  

มาตรา ๑๔๖ กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินผู้ใดกระทําหรือยนิยอมให้กระทําการ

ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือลวงให้สถาบนัการเงินหรือผู้ ถือหุ้นขาดประโยชน์อนัควรได้ หรือลวงบคุคลใด ๆ ต้องระวางโทษจําคกุตัง้แต่

ห้าปีถึงสบิปี และปรับตัง้แตห้่าแสนบาทถึงหนึง่ล้านบาท 

(๑) ทําให้เสยีหาย ทําลาย เปลีย่นแปลง ตดัทอน หรือปลอมบญัชี เอกสารหรือหลกัประกนัของสถาบนัการเงินหรือท่ี

เก่ียวกบัสถาบนัการเงิน 

(๒) ลงข้อความเท็จหรือไมล่งข้อความสาํคญัในบญัชี หรือเอกสารของสถาบนัการเงิน หรือ 

(๓) ทําบญัชีไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้อง ไมเ่ป็นปัจจบุนั หรือไมต่รงตอ่ความเป็นจริง 

  

มาตรา ๑๔๗ ความผิดตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ หรือมาตรา 

๑๔๖ หากผู้กระทําเป็นพนกังานของสถาบนัการเงินต้องระวางโทษตามท่ีบญัญตัิไว้สาํหรับความผิดนัน้ 

  

มาตรา ๑๔๘ ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินราคา หรือผู้ ชํานาญการเฉพาะด้านผู้ใดปฏิบตัิงานสอบบญัชีเพ่ือแสดงความเห็น

ตอ่งบการเงินไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายวา่ด้วยผู้สอบบญัชีหรือข้อกําหนดเพ่ิมเตมิตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศ

ไทยประกาศกําหนด หรือทํารายงานเท็จหรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๑ หรือ

ประเมินราคาทรัพย์สนิโดยไมส่จุริต แล้วแตก่รณี ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาท หรือทัง้จํา

ทัง้ปรับ 
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มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดก่อให้กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงินหรือผู้ ชํานาญการเฉพาะด้าน

ของสถาบนัการเงิน กระทําความผิดตามท่ีบญัญตัิไว้ในมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา 

๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๘ ไมว่า่ด้วยการใช้ สัง่ ขูเ่ข็ญ จ้าง หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ต้องระวางโทษตามท่ี

บญัญตัิไว้สาํหรับความผิดนัน้ 

  

มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ อนัเป็นการช่วยเหลอืหรือให้ความสะดวกในการท่ีกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจ

ในการจดัการของสถาบนัการเงิน ผู้สอบบญัชี หรือผู้ ชํานาญการเฉพาะด้านของสถาบนัการเงิน กระทําความผิดตามท่ี

บญัญตัิไว้ในมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา 

๑๔๘ ไมว่า่กอ่นหรือขณะกระทําความผิด ต้องระวางโทษตามท่ีบญัญตัิไว้สาํหรับความผิดนัน้ ๆ เว้นแตผู่้นัน้มิได้รู้ถึงการ

ช่วยเหลอืหรือให้ความสะดวกนัน้ 

  

มาตรา ๑๕๑ ความผิดมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ 

หรือมาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ เมื่อพนกังานอยัการยื่นฟ้องคดีอาญา ให้พนกังานอยัการมีอํานาจเรียก

ทรัพย์สนิ หรือราคาหรือคา่สนิไหมทดแทนเพ่ือความเสยีหายแทนผู้ เสยีหายด้วย และให้ได้รับยกเว้นไมต้่องเสยี

คา่ธรรมเนียมศาล 

  

มาตรา ๑๕๒ ในกรณีท่ีปรากฏวา่บคุคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ 

มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ และธนาคารแหง่ประเทศไทย

เห็นวา่หากปลอ่ยเน่ินช้าไว้อาจเกิดความเสยีหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจสัง่ยดึ

หรืออายดัทรัพย์สนิของบคุคลนัน้หรือทรัพย์สนิซึง่ตามกฎหมายอาจถือได้วา่เป็นของบคุคลนัน้ หรือตามพฤติการณ์ท่ีมีเหตุ

อนัควรเช่ือได้วา่เป็นของบคุคลนัน้ แตจ่ะยดึหรืออายดัทรัพย์สนิเกินกวา่หนึง่ร้อยแปดสบิวนัไมไ่ด้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีการ

ฟ้องคดตีอ่ศาล ให้คําสัง่ยดึหรืออายดัดงักลา่วยงัคงมีผลตอ่ไปจนกวา่ศาลจะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีมีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่

สามารถฟ้องคดีภายในหนึง่ร้อยแปดสบิวนัได้ ศาลท่ีมเีขตอํานาจอาจสัง่ขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของธนาคาร

แหง่ประเทศไทยได้ 

ให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจแตง่ตัง้พนกังานธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นผู้ดาํเนินการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิตาม

วรรคหนึง่ 

การกําหนดวธีิการในการดําเนินการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิและการกําหนดจํานวนเงินท่ีจําเป็นสาํหรับการดํารงชีพและ

เลีย้งดคูรอบครัวของบคุคลท่ีถกูยดึหรืออายดัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย

ประกาศกําหนด 

ผู้ใดทําลาย ย้ายไปเสยี ซอ่นเร้น เอาไปเสยี ทําให้สญูหายหรือไร้ประโยชน์ โอนให้แก่บคุคลอ่ืนหรือกระทําการใด ๆ ให้

เสยีหายแก่ทรัพย์สนิท่ีถกูยดึหรืออายดัตามวรรคหนึง่ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสบิปี และปรับไมเ่กินหนึง่ล้านบาท 
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มาตรา ๑๕๓ ในกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่บคุคลตามมาตรา ๑๕๒ จะหลบหนีออกนอกราชอาณาจกัร ศาลอาญาโดยคาํ

ร้องขอของธนาคารแหง่ประเทศไทยมีอํานาจสัง่ห้ามมใิห้บคุคลนัน้ออกนอกราชอาณาจกัรไว้ก่อนได้ 

ในกรณีมเีหตจํุาเป็นเร่งดว่น ผู้บญัชาการตาํรวจแหง่ชาติโดยคาํร้องขอของผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือบคุคลท่ี

ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทยมอบหมาย มีอํานาจสัง่ห้ามมใิห้บคุคลตามมาตรา ๑๕๒ ออกนอกราชอาณาจกัรไว้ก่อน

เป็นการชัว่คราวได้เป็นเวลาไมเ่กินสบิห้าวนัจนกวา่ศาลอาญาจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

ผู้ใดฝ่าฝืนคําสัง่ของศาลอาญาตามวรรคหนึง่หรือของผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติตามวรรคสองหรือผู้ให้ความชว่ยเหลอื

บคุคลดงักลา่ว ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสบิปี และปรับไมเ่กินหนึง่ล้านบาท 

  

มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดลว่งรู้กิจการของสถาบนัการเงินใดเน่ืองจากการปฏิบตัิตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดในกฎหมายหรือ

เน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ีในการช่วยเหลอืผู้ ท่ีปฏิบตัิตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดในกฎหมาย อนัเป็นกิจการท่ีตามปกตวิิสยั

จะพงึสงวนไว้ไมเ่ปิดเผย ถ้าผู้นัน้นําไปเปิดเผยแก่บคุคลอ่ืน ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสน

บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

ความในวรรคหนึง่มิให้ใช้บงัคบัแก่การเปิดเผยในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) การเปิดเผยตามหน้าท่ีหรือเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคด ี

(๒) การเปิดเผยเก่ียวกบัการกระทําความผิดตามพระราชบญัญตันีิ ้

(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบญัชีของสถาบนัการเงินนัน้หรือหนว่ยงานในประเทศและตา่งประเทศท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการ

กํากบัสถาบนัการเงินนัน้ 

(๔) การเปิดเผยข้อมลูเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของหนว่ยงานในประเทศและตา่งประเทศท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการ

กํากบัสถาบนัการเงิน หรือธุรกิจทางการเงิน ตามข้อตกลงท่ีมีระหวา่งกนั 

(๕) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินนัน้ 

(๖) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการให้สนิเช่ือของสถาบนัการเงิน 

(๗) การเปิดเผยความลบัของลกูค้าสถาบนัการเงินท่ีถกูเปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 

(๘) การเปิดเผยความลบัของลกูค้าของสถาบนัการเงินซึง่ลกูค้าดงักลา่วให้ความยินยอมแล้ว 

(๙) การเปิดเผยให้แก่บริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจทางการเงินเดียวกนั 

(๑๐) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิตามท่ีกฎหมายบญัญตัิไว้ 
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มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดลว่งรู้หรือได้มาซึง่ความลบัของสถาบนัการเงินโดยเหตท่ีุเป็นผู้มีอํานาจในการจดัการหรือเป็นพนกังาน 

และเปิดเผยความลบันัน้ในประการท่ีนา่จะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บคุคลอ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กิน

หนึง่ปีหรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

ความในวรรคหนึง่มิให้ใช้บงัคบักบัการเปิดเผยตามกรณีในมาตรา ๑๕๔ วรรคสอง 

  

มาตรา ๑๕๖ ความผิดตามมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๓๒ วรรคสอง และมาตรา 

๑๓๙ ให้คณะกรรมการท่ีรัฐมนตรีแตง่ตัง้มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการท่ีรัฐมนตรีแตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่ให้มจํีานวนสามคน โดยอยา่งน้อยต้องเป็นพนกังานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึง่คน 

เมื่อคณะกรรมการได้ทําการเปรียบเทียบ และผู้ ต้องหาได้ชําระคา่ปรับตามจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

กําหนดแล้ว ให้ถือวา่คดีเลกิกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๕๗ ให้ถือวา่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบการธนาคาร

พาณิชย์ ธุรกิจเงินทนุ หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแตก่รณีอยูแ่ล้วในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั เป็นสถาบนั

การเงินท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประเภทนัน้ตามพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๑๕๘ บรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลงั และประกาศ หนงัสอืเวียน คาํสัง่ หรือข้อกําหนดของธนาคาร

แหง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทนุ หรือธุรกิจเครดิตฟองซเิอร์ บรรดาท่ีใช้บงัคบัอยู่

ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบัให้ใช้บงัคบัได้ตอ่ไปเทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบับทบญัญตัิในพระราชบญัญตัินี ้ทัง้นี ้

จนกวา่จะได้มีการออกประกาศ หรือคําสัง่ตามพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๑๕๙ สถาบนัการเงินใดได้รับการผอ่นผนัให้ลงทนุ หรือซือ้ หรือมีหุ้นเกินอตัราสว่นตามมาตรา ๓๔ อยูแ่ล้วในวนั

ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ให้สถาบนัการเงินมีสทิธิถือหรือมีไว้ตอ่ไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับการผอ่นผนั แตต้่อง

ไมเ่กินกําหนดห้าปีนบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินใดได้รับผอ่นผนัให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ 

เกินอตัราสว่นตามมาตรา ๕๐ อยูแ่ล้วในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ให้สถาบนัการเงินนัน้คงให้สนิเช่ือ ลงทนุ 

ก่อภาระผกูพนั หรือทํา 

ธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ ตามสญัญาท่ีผกูพนัไว้แล้วตอ่ไปได้จนกวา่จะครบกําหนดระยะเวลาชําระหนีต้ามท่ี

ระบใุนสญัญาดงักลา่ว 
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สถาบนัการเงินใดให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ แก่บคุคลใดและผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วรวมกนัเกินอตัราท่ีกําหนดตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

โดยการให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือดงักลา่วไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วย

การธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ท่ีใช้บงัคบั

อยูใ่นขณะนัน้ สถาบนัการเงินดงักลา่วจะให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ

แก่บคุคลหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอีกไมไ่ด้ และต้องดาํเนินการเพ่ือทําให้การให้สนิเช่ือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั 

หรือทํา 

ธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือดงักลา่วเป็นไปตามท่ีบญัญตัิในมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ โดยเร็ว แตท่ัง้นีต้้องไม่

เกินห้าปีนบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

สถาบนัการเงินใดได้รับผอ่นผนัให้มีไว้ซึง่อสงัหาริมทรัพย์อยูแ่ล้วในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ให้สถาบนั

การเงินดงักลา่วมีไว้ซึง่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ตอ่ไปได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับการผอ่นผนันัน้ 

  

มาตรา ๑๖๐ บริษัทเงินทนุใดท่ีได้รับใบอนญุาตอยูแ่ล้วในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ให้ประกอบธุรกิจได้

ตามท่ีได้รับอนญุาตไว้แล้ว 

  

มาตรา ๑๖๑ บริษัทท่ีมิได้ประกอบธุรกิจทางการเงิน แตไ่ด้รับการผอ่นผนัให้ถือหุ้นในสถาบนัการเงินใดเกินอตัราท่ีกําหนด

ในมาตรา ๑๘ อยูใ่นวนักอ่นวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบัให้ถือหุ้นของสถาบนัการเงินนัน้ได้ตอ่ไป และอาจซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ

เพ่ือรักษาสดัสว่นการถือหุ้นท่ีมีอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบัได้ แตถ้่าได้จําหนา่ยหุ้นนัน้ไปเทา่ใดให้คงมีสทิธิถือ

หุ้นเกินอตัราท่ีกําหนดได้เทา่จํานวนหุ้นท่ีเหลอือยูน่ัน้ 

ห้ามมใิห้บริษัทตามวรรคหนึง่ซือ้หุ้นของสถาบนัการเงินท่ีตนถืออยูเ่พ่ิม เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาท่ีได้รับการผอ่นผนัตาม

วรรคหนึง่ 

  

มาตรา ๑๖๒ บคุคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึง่หุ้นของสถาบนัการเงินแหง่ใดแหง่หนึง่เกินอตัราท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๘ 

เน่ืองจากการนบัรวมหุ้นท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องถืออยูห่รือมีไว้อยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั โดยการถืออยูห่รือมีไว้ซึ่ง

หุ้นของสถาบนัการเงินดงักลา่วไมข่ดัตอ่กฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้ ให้คงมีสทิธิถือหรือมีไว้ซึง่หุ้นนัน้ได้ตอ่ไป แตถ้่า

ได้จําหนา่ยหุ้นนัน้ไปเทา่ใดก็ให้คงมีสทิธิถือหรือมีไว้ซึง่หุ้นนัน้เกินอตัราท่ีกําหนดได้เทา่จํานวนหุ้นท่ีเหลอื และให้บคุคล

ดงักลา่วต้องดาํเนินการเพ่ือให้การถือหรือมีไว้ซึง่หุ้นดงักลา่วเป็นไปตามท่ีบญัญตัิในมาตรา ๑๘ โดยเร็วแตท่ัง้นีต้้องไมเ่กิน

ห้าปีนบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 
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มาตรา ๑๖๓ ในขณะท่ียงัมิได้จดัตัง้สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก หากมีบทบญัญตัิมาตราใดในพระราชบญัญตัิฉบบันี ้

กําหนดให้เป็นภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก ให้ภารกิจและอํานาจหน้าท่ีดงักลา่วเป็นของ

กระทรวงการคลงัจนกวา่จะมีการจดัตัง้สถาบนัคุ้มครองเงินฝากขึน้ 

 

 

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สรุยทุธ์ จลุานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 

 

 

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ เน่ืองจากในปัจจบุนัการกํากบัดแูลการประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่กฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ และ

กฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแตก่รณี จึงทําให้การกํากบัดแูล

แตกตา่งกนั แตโ่ดยท่ีการดาํเนินกิจการของสถาบนัการเงินควรมีรูปแบบการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั 

ประกอบกบัในช่วงท่ีผา่นมา ประเทศไทยได้ประสบปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงอนัมีผลกระทบโดยตรงตอ่

สถาบนัการเงิน และกระทบกระเทือนความเช่ือมัน่ของประชาชนและผู้ฝากเงินท่ีมตีอ่ระบบสถาบนัการเงินโดยรวม ดงันัน้ 

สมควรปรับปรุงมาตรการในการกํากบัดแูลสถาบนัการเงินดงักลา่วให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ รวมทัง้ปรับปรุงกฎหมายวา่

ด้วยการธนาคารพาณิชย์และกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดติฟองซิเอร์ และ

รวมเป็นฉบบัเดียวกนั เพ่ือให้การควบคมุดแูลเป็นมาตรฐานเดียวกนั ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเตมิบทกําหนดโทษสาํหรับ

ความผิดท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึน้ จงึจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้
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