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พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยและกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร รวมเขาเปนฉบับเดียวกัน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญัติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํา นาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕
(๒) พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) พระราชกํ าหนดแกไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญญั ติก ารธนาคารพาณิ ช ย พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๒๘
(๔) พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชกํ าหนดแกไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญญั ติก ารธนาคารพาณิ ช ย พ.ศ. ๒๕๐๕
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) พระราชกํ าหนดแกไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญญั ติก ารธนาคารพาณิ ช ย พ.ศ. ๒๕๐๕
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๗) พระราชกํ าหนดแกไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญญั ติก ารธนาคารพาณิ ช ย พ.ศ. ๒๕๐๕
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๘) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๙) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖
(๑๐) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๑๑) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑๒) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑๓) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
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(๑๔) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑๕) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกิจสถาบันการเงิน ” หมายความวา ธุรกิจธนาคารพาณิช ย ธุรกิจเงิน ทุน และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร และใหหมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
“ธุรกิจธนาคารพาณิช ย ” หมายความวา การประกอบธุรกิ จรับฝากเงิน หรือรับเงิน จาก
ประชาชนที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว และใชประโยชนจากเงินนั้น
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด เชน ใหสินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินปริวรรต
ตางประเทศ
“ธุรกิจเงินทุน” หมายความวา การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ตอง
จายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว ซึ่งมิใชการรับฝากเงินหรือรับเงินไวในบัญชี
ที่จะเบิกถอนโดยใชเช็ค และใชประโยชนจากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เชน ใหสินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงิน
หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด
“ธุรกิจเครดิตฟองซิ เอร” หมายความวา การประกอบธุรกิ จรับฝากเงิน หรือรั บเงิน จาก
ประชาชนที่จะจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว และใชประโยชนจากเงินนั้นอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) การใหกูยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรัพย
(๒) การรับซื้ออสังหาริมทรัพยโดยวิธีขายฝาก
“ธุรกิจทางการเงิน” หมายความวา ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา ธุรกิจประกัน
ชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต หรือธุรกิจอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
“การใหสินเชื่อ” หมายความวา การใหกูยืมเงิน หรือซื้อ ซื้อลด รับชวงซื้อลดตั๋วเงินเปน
เจาหนี้เนื่องจากไดจายหรือสั่งใหจายเงินเพื่อประโยชนของผูเคยคา หรือเปนเจาหนี้เนื่องจากไดจายเงิน
ตามภาระผูกพันตามเล็ตเตอรออฟเครดิตหรือภาระผูกพันอื่น
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“ธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ” หมายความวา ธุรกรรมแฟกเตอริง ธุรกรรมการให
เชาซื้อ ธุรกรรมการใหเชาแบบลีสซิ่ง และธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด
“หลักทรัพย” หมายความวา หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(๑) ธนาคารพาณิชย
(๒) บริษัทเงินทุน
(๓) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
“ธนาคารพาณิช ย” หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย และใหหมายความรวมถึงธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูก
ของธนาคารพาณิชยตางประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย
“ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย” หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการใหบริการแกประชาชนรายยอย และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม โดยมีขอจํากัดการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ ตราสารอนุพัน ธ
และธุรกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
“ธนาคารพาณิช ยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิช ยตางประเทศ” หมายความวา บริษัท
มหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยซึ่งมีธนาคารพาณิชยตางประเทศแหงใด
แหงหนึ่งถือหุนโดยทางตรงหรือทางออมไมต่ํากวารอยละเกาสิบหาของหุนที่จําหนายไดแ ลวทั้งหมด
ของบริษัทนั้น
“สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ” หมายความวา สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
“บริษัทเงินทุน” หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเงินทุน
“บริษัทเครดิตฟองซิเอร” หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
“เงินกองทุน” หมายความวา เงินในลักษณะดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๑) ทุนชําระแลวซึ่งรวมทั้งสวนล้ํามูลคาหุนที่สถาบันการเงินไดรับและเงินที่สถาบันการเงิน
ไดรับจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของสถาบันการเงินนั้น
(๒) ทุนสํารอง
(๓) เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมผู ถือหุน หรือ
ตามขอบังคับของสถาบันการเงิน แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคาของสินทรัพยและเงินสํารอง
เพื่อการชําระหนี้
(๔) กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
(๕) เงินสํารองจากการตีราคาสินทรัพย เงินสํารองอื่น หรือ
(๖) เงิน ที่สถาบันการเงิน ไดรับเนื่องจากการออกตราสารแสดงสิทธิใ นหนี้ หรือตราสาร
หรือเงินอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
“บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
“บริษัทแม” หมายความวา บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่นไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม ในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีหุนในบริษัทหนึ่งเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(๒) มีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหนึ่ง
(๓) มีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนผูมีอํานาจในการจัดการหรือกรรมการตั้งแต
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง หรือ
(๔) มีอํานาจควบคุม กิจการในลักษณะอื่น ใดตามหลัก เกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด
การมีหุน ในบริษัทหนึ่งตั้งแตรอยละยี่สิบขึ้น ไปของหุน ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ใหสันนิษฐานไวกอนวามีอํานาจควบคุมกิจการ เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดมี
อํานาจควบคุมกิจการ
“บริษัทลูก” หมายความวา
(๑) บริษัทที่มีบริษัทอื่นเปนบริษัทแม หรือ
(๒) บริษัทลูกของบริษัทตาม (๑) ตอไปทุกทอด
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“บริษัทรวม” หมายความวา บริษัทลูกที่มีบริษัทแมรวมกัน
“ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา
(๑) ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ กรรมการที่เปนผูบริหารของสถาบันการเงินหรือ
บริษัท แลวแตกรณี หรือผูซึ่งมีตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น
(๒) บุคคลซึ่งสถาบันการเงินหรือบริษัททําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือ
บางสวน หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณมีอํานาจควบคุม หรือครอบงําผูจัดการหรือกรรมการ หรือการ
จัดการของสถาบัน การเงิน หรือบริษัท ใหปฏิบัติ ตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบายหรือการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท
“กรรมการที่เปนผูบริหาร” หมายความวา กรรมการที่ทําหนาที่บริหารงานในสถาบันการเงิน
หรือบริษัทตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
“ผูที่เกี่ยวของ” หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธกับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสมรส
(๒) เปนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
(๓) เปนบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจในการจัดการ
(๔) เปน บริษัทที่บุคคลนั้น หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจควบคุม คะแนนเสียง
สวนใหญในที่ประชุมผูถือหุน
(๕) เปนบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ
(๖) เปนบริษัทลูกของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕)
(๗) เปนบริษัทรวมของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕)
(๘) เปนตัวการ ตัวแทน หรือ
(๙) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ในกรณีที่บุคคลใดถือหุนในบริษัทใดตั้งแตรอยละยี่สิบขึ้นไปของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ใหสัน นิษฐานไวกอนวาบริษัทนั้นเปนผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดเปนผูที่เกี่ยวของ
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“ผูถือหุนรายใหญ” หมายความวา บุคคลที่ถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของสถาบันการเงินเกิน
รอยละหาของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ การประกอบกิจการใดที่มีลักษณะเปนการระดมเงินจากประชาชนโดยการรับฝาก
เงินหรือโดยวิธีอื่นใด ใหสินเชื่อ หรือธุรกิจทางการเงิน หากกิจการนั้นมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวมและมิได มีกฎหมายที่ควบคุม การประกอบกิจการดังกลาวเปน การเฉพาะแล ว
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเสนอใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดใหการประกอบกิจการ
ประเภทนั้น อยูภายใตบั งคับของพระราชบัญญัติ นี้ทั้งหมดหรื อบางสวน รวมทั้งบทกําหนดโทษที่
เกี่ยวของ โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกลาวดวยก็ได
มาตรา ๖ การระดมเงิน จากประชาชนโดยการขายหรือจําหนายหลักทรัพยที่เปน ไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มิใหอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่ออกตามพระราชบั ญญัติ นี้ เมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศตามวรรคหนึ่งเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
รัฐมนตรีอาจกําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยยื่นรายงานขอมูลที่ไดรับจากการดําเนินการ
ตามรายการที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ จะใหยื่นตามระยะเวลาหรือเปนครั้งคราวและจะใหทําคําชี้แจงขอความ
เพื่ออธิบายหรือขยายความแหงรายงานนั้นก็ได
หมวด ๑
การจัดตั้งและการขอรับใบอนุญาต
มาตรา ๙ การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
จะกระทําไดเฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัด โดยไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
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ของธนาคารแหง ประเทศไทย ทั้งนี้ ในการอนุญาตดังกลาวรั ฐ มนตรีจะกํ าหนดหลัก เกณฑ ตามที่
เห็นสมควรก็ได
การยื่นคําขอจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบ
ธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบในการจัดตั้งจากรัฐมนตรีกอน
เมื่ อ ได จ ดทะเบี ยนเป น บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด แล ว ให บ ริ ษั ท มหาชนจํ ากั ด นั้ น ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยประกาศกํ า หนดต อ รั ฐ มนตรี โ ดยผ า นธนาคาร
แหงประเทศไทย
การขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าต ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ตลอดจน
เสียคาธรรมเนียมตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย
มาตรา ๑๐ ธนาคารพาณิช ยตา งประเทศจะตั้ งสาขาเพื่อประกอบธุร กิจธนาคารพาณิช ย
ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ได เมื่อไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคาร
แหงประเทศไทย ทั้งนี้ ในการอนุญาตดังกลาว รัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑตามที่เห็นสมควรก็ได
ในการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหธนาคารพาณิชยตางประเทศแสดงหนังสือยินยอม
ใหยื่นคําขอจัดตั้งสาขาจากหนวยงานผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการกํากับและตรวจสอบธนาคาร
พาณิชยตางประเทศนั้นตอรัฐมนตรีโดยผานธนาคารแหงประเทศไทยดวย
การขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ใหเ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ
ตลอดจนเสียคาธรรมเนียมตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย
มาตรา ๑๑ สถาบันการเงินตองใชชื่อซึ่งมีคําวา “ธนาคาร” “บริษัทเงินทุน” หรือ “บริษัท
เครดิตฟองซิเอร” นําหนา ตามที่ระบุในใบอนุญาต แลวแตกรณี
มาตรา ๑๒ หามผูใดนอกจากสถาบันการเงินใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจทางการเงินวา
“ธนาคาร” “เงินทุน” “การเงิน” “การลงทุน” “เครดิต” “ทรัสต” “ไฟแนนซ” “บริษัทเครดิตฟองซิเอร”
หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน
บทบัญ ญั ติใ นวรรคหนึ่ง มิ ใ ห ใ ชบั งคั บ แก ผู ที่ไ ดรั บ อนุ ญ าตจากธนาคารแห งประเทศไทย
หรือผูที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น
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มาตรา ๑๓ การจัดตั้ง หรือยายสํานักงานใหญหรือสาขา หรือการเลิกสาขาของสถาบัน
การเงิน ตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ใหเปน ไปตามหลักเกณฑที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๑๔ การตั้ ง สํ า นั ก งานผู แ ทนของสถาบั น การเงิ น ในต า งประเทศ และการตั้ ง
สํานักงานผูแทนของสถาบันการเงินตางประเทศในประเทศ จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคาร
แหงประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑใหตองปฏิบัติดวยก็ได
สํานักงานผูแทนตามวรรคหนึ่ง จะรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม
หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไวไมได ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
หมวด ๒
โครงสรางสถาบันการเงิน
สวนที่ ๑
หุนและผูถือหุน
มาตรา ๑๕ หุนสามัญและหุนบุริม สิทธิของสถาบันการเงิน ตองเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือ
มีมูลคาของหุนไมเกินหุนละหนึ่งรอยบาท และขอบังคับของสถาบันการเงินตองไมมีขอจํากัดในการ
โอนหุน เวนแตจะเปนขอจํากัดเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
สถาบั น การเงิ น อาจออกหุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ที่ ไ ม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง หรื อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ อื่ น ได
เมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑ
ที่สถาบันการเงินตองปฏิบัติก็ได
มาตรา ๑๖ สถาบันการเงินตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวารอยละ
เจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด และตองมีกรรมการเปนบุคคล
ผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นสมควร ธนาคารแหงประเทศไทยอาจอนุญาตใหบุคคล
ผูไมมีสัญชาติไทยถือหุน ไดถึงรอยละสี่สิบเกาของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแ ลว
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ทั้งหมด และใหมีกรรมการที่เปน บุคคลผูไมมีสัญชาติไทยไดเกินกวาหนึ่งในสี่แตไมถึงกึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณีที่ มีเหตุจํา เปน ตอ งแกไ ขฐานะการดํ าเนิน การหรือเพื่อเสริม สรา งความมั่ น คงของ
สถาบันการเงินใด หรือเพื่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคาร
แหงประเทศไทยมีอํานาจผอนผันใหมีจํานวนหุนหรือกรรมการแตกตางไปจากที่กําหนดตามวรรคสองได
ในการผอนผันนั้นจะกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนเวลาไวดวยก็ได
มาตรา ๑๗ บุค คลใดถื อ หุน หรื อ มีไ ว ซึ่ง หุน ของสถาบัน การเงิน แห ง ใดแหง หนึ่ ง ไม ว า
โดยทางตรงหรือทางออม ตั้งแตรอยละหาขึ้น ไปของหุน ที่ จําหนายไดแ ลวทั้ง หมด บุคคลนั้น ตอ ง
รายงานการถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนดังกลาวใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบตามหลักเกณฑที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด
จํา นวนหุ น ตามวรรคหนึ่ ง ให รวมถึ งหุ น ของผู ที่ เกี่ ยวขอ งกับ บุค คลตามวรรคหนึ่ง ถือ อยู
หรือมีไวดวย
หุนตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงหุนบุริมสิทธิที่ไมมีสิทธิออกเสียง
ในกรณีท่บี ุคคลตามวรรคหนึ่งไมรายงานตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด ใหนําความในมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกหุนที่ไมรายงานนั้น โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ หามมิใหบุคคลใดถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของสถาบันการเงินแหงใดแหงหนึ่ง
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินรอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตไดรับอนุญาต
จากธนาคารแหงประเทศไทยหรือเปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
จํา นวนหุ น ตามวรรคหนึ่ ง ให รวมถึ งหุ น ของผู ที่ เกี่ ยวขอ งกับ บุค คลตามวรรคหนึ่ง ถือ อยู
หรือมีไวดวย
หุนตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงหุนบุริมสิทธิที่ไมมีสิทธิออกเสียง
มาตรา ๑๙ บุ ค คลใดได ม าซึ่ ง หุ น ของสถาบั น การเงิ น แห ง ใดแห ง หนึ่ ง จนเป น เหตุ ใ ห
จํานวนหุน ที่ตนถืออยูหรือมีไวเปน ไปโดยฝาฝน มาตรา ๑๘ บุคคลนั้น จะตองนําหุน ในสวนที่เกิน
ออกจําหนายแกบุคคลอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหุนนั้นมา เวนแตจะไดรับการผอนผันจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งจะผอนผันไดอีกไมเกินเกาสิบวัน
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไมจําหนายหุนในสวนที่เกินภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจรองขอตอศาลใหมีคําสั่งใหขายหุนในสวนที่เกินดังกลาวได และถาศาล
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เห็นวาการถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนนั้นเปนการฝาฝนมาตรา ๑๘ ใหศาลมีอํานาจสั่งใหขายทอดตลาดหรือขาย
โดยวิธีอื่นก็ได
มาตรา ๒๐ หามมิใหสถาบันการเงินจําหนายหุนของตนแกบุคคลใดจนเปนเหตุใหจํานวน
หุนที่บุคคลนั้นถืออยูหรือมีไวเปนไปโดยฝาฝนมาตรา ๑๘
การนับจํานวนหุนตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมถึงหุนของผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ถืออยูหรือมีไวดวย
ทุ กครั้ ง ที่ มี การชี้ ช วนให เข าชื่ อซื้ อหุ น ของสถาบั น การเงิ น ใด ให สถาบั น การเงิ น นั้ น ระบุ
หลักเกณฑที่กําหนดไวตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ไวในคําชี้ชวนดวย
มาตรา ๒๑ บุคคลใดถือหุ นหรือมี ไวซึ่ งหุ นของสถาบั นการเงิ นใดโดยฝาฝน มาตรา ๑๘
บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุนในสวนที่เกินนั้นใชยันตอสถาบันการเงินดังกลาวมิได และสถาบันการเงิน
นั้นจะจายเงินปนผลหรือผลตอบแทนอื่นใดใหแกบุคคลนั้น หรือใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถือหุนตามจํานวนหุนในสวนที่เกินมิได
ในกรณีที่บคุ คลตามวรรคหนึ่งไดรับหุนมาโดยสุจริตจากการรับมรดก หากสถาบันการเงินนั้นได
ประกาศจายเงินปนผลในชวงระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหุนมาหรือภายในระยะเวลาที่ไดรับการ
ผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทยตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิรับเงินปนผลในหุนสวนที่เกิน
รอยละสิบตามมาตรา ๑๘ ได แตบุคคลนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนตามจํานวนหุนใน
สวนที่เกินมิได
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙
ใหสถาบันการเงินตรวจสอบทะเบียนผูถือหุนทุกครั้งกอนการประชุมผูถือหุนหรือกอนจายเงินปนผล
หรื อผลตอบแทนอื่น ใดแก ผู ถื อหุ น แล วให แ จ งผลการตรวจสอบตอธนาคารแห งประเทศไทยตาม
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ในกรณีที่ปรากฏวาผูถือหุนรายใดฝาฝนมาตรา ๑๘ ใหสถาบันการเงินมีหนังสือแจงใหผูนั้น
ดําเนิน การจําหนายหุ นในสวนที่เกิน ภายในเวลาที่ กําหนดตามมาตรา ๑๙ พรอมกับแจงให ธนาคาร
แหงประเทศไทยทราบดวย
มาตรา ๒๓ มิใหนํามาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับสาขาของธนาคารพาณิชย
ต างประเทศที่ จั ดตั้ งขึ้ น ในประเทศไทย และธนาคารพาณิ ช ย ที่ เป น บริ ษั ทลู กของธนาคารพาณิ ช ย
ตางประเทศ
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สวนที่ ๒
กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ
มาตรา ๒๔ หามมิใ ห สถาบัน การเงิ น แตงตั้ งหรือยอมใหบุ คคลซึ่ง มีลั กษณะดั งตอ ไปนี้
เปนหรือทําหนาที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
(๑) เปนบุคคลลมละลายหรือพนจากการเปนบุคคลลมละลายมาแลวไมถึงหาป
(๒) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต ไมวา
จะมีการรอการลงโทษหรือไมก็ตาม
(๓) เคยถู ก ลงโทษไล อ อกหรื อ ปลดออกจากราชการ องค ก าร หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ
ฐานทุจริตตอหนาที่
(๔) เคยเปนผูมีอํานาจในการจัดการซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต เวนแตจะไดรับยกเวนจากธนาคารแหงประเทศไทย
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมอี ํานาจในการจัดการของสถาบัน
การเงิ น ตามมาตรา ๘๙ (๓) หรื อ มาตรา ๙๐ (๔) หรื อ ตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย เวนแตจะไดรับยกเวนจากธนาคารแหงประเทศไทย
(๖) เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินแหงอื่น
อีกในเวลาเดียวกัน เวนแตไดรับยกเวนจากธนาคารแหงประเทศไทย
(๗) เปนผูจัดการ หรือผูมอี ํานาจในการจัดการนอกเหนือจากตําแหนงกรรมการของบริษัทที่
ไดรับสินเชื่อหรือไดรับการค้ําประกันหรืออาวัลหรือมีภาระผูกพันอยูกับสถาบันการเงินนั้น เวนแต
(ก) เปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินซึ่งไมใชกรรมการที่เปนผูบริหาร
(ข) เปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(๘) เปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด
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(๙) เปนพนักงานธนาคารแหงประเทศไทยหรือเปนผูที่พนจากการเปนพนักงานของธนาคาร
แหงประเทศไทยตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด เวนแตไดรับแตงตั้งจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยใหเขาไปแกไขฐานะการเงินหรือการดําเนิน การของสถาบันการเงิน หรือ
เปน การดํารงตําแหนงในสถาบัน การเงิน ที่ เปน รั ฐ วิสาหกิจตามกฎหมายว าดวยวิธีการงบประมาณ
ทั้งนี้ พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย หรือผูที่พนจากการเปน พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
แตยังตองหามไมใหรับตําแหนงตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดังกลาว ไมมีสิทธิ
ที่จะไดรับสิทธิในการซื้อหุนของสถาบันการเงินนั้น
(๑๐) เป น บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะต อ งห า มหรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ อื่ น ใด ทั้ ง นี้ ตามที่ ธ นาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๒๕ การแตงตั้งกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของ
สถาบันการเงิน จะตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน ไมวาจะเปนการแตงตั้ง
บุคคลใหมหรือแตงตั้งบุคคลเดิมใหดํารงตําแหนงตอไป
ในการใหความเห็น ชอบตามวรรคหนึ่ง ใหธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาใหแ ลวเสร็จ
ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของครบถวน
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด หากธนาคารแหงประเทศไทยมิไดแจงผลการพิจารณาใหความ
เห็นชอบภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบในการแตงตั้งนั้นแลว
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวาบุคคลซึ่งไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๒๔ ใหธนาคารแหงประเทศไทยเพิกถอนการใหความเห็นชอบที่ไดใหไวแลว
มาตรา ๒๖ ในการประชุมผูถือหุน ประจําป สถาบัน การเงิน มีหนาที่แจงหรือแสดงใหที่
ประชุมผูถือหุนทราบเกี่ยวกับผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ และผูมีอํานาจในการ
จัดการไดรับจากสถาบันการเงิน และมีหนาที่แ จงใหที่ประชุม ผูถือหุน ทราบถึงการเปนกรรมการใน
ธุรกิจอื่นดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการมีหนาที่แจงการเปนกรรมการในธุรกิจ
อื่นแกสถาบันการเงิน
มาตรา ๒๗ ในการดําเนินกิจการของสถาบัน การเงิน กรรมการตองปฏิบัติเชน เดียวกับ
บุคคลคาขายผูประกอบดวยความระมัดระวัง และตองรับผิดชอบรวมกัน ในการบริหารงานสถาบัน
การเงินนั้น ซึ่งรวมถึงเรื่องดังตอไปนี้
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(๑) การใหสถาบันการเงินปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) การจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานที่แทจริงของสถาบันการเงิน โดยตองเปดเผยใหผูถือหุน ผูฝากเงิน และประชาชนไดรับ
ทราบและสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(๓) การใหสถาบันการเงินเรียกประชุมผูถือหุนภายในสี่เดือนนับแตสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
หกเดือน เมื่อปรากฏวาสถาบันการเงิน นั้นประสบการขาดทุนจนทําใหสวนของผูถือหุน เมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาหกเดือนตามมาตรา ๖๗ ลดลงเหลือต่ํากวารอยละหาสิบของทุนที่ชําระแลว และใหเรียก
ประชุม ผูถือหุนอีกครั้งหนึ่งเมื่อสวนของผูถือหุนลดลงเหลือต่ํากวารอยละยี่สิบหาของทุนที่ชําระแลว
เพื่อแจงใหผูถือหุนทราบถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินตามความเปนจริง
มาตรา ๒๘ กรรมการตองรับผิดชอบรวมกันตอผูถือหุน หรือผูฝากเงิน หรือผูถือตั๋วสัญญา
ใชเงินที่เกิดจากการระดมเงินจากประชาชนของสถาบันการเงิน เพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการ
ไม ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยหรื อ ผู ต รวจการสถาบั น การเงิ น สั่ ง การตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดทุจริตหรือมีสวนในการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
หมวด ๓
การกํากับสถาบันการเงิน
สวนที่ ๑
การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพย
มาตรา ๒๙ สถาบันการเงินตองดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด
ให ธ นาคารแห ง ประเทศไทยมี อํ า นาจประกาศกํ า หนดประเภทและชนิด ของเงิ น กองทุ น
รวมทั้งหลักเกณฑในการคํานวณเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
มาตรา ๓๐ สถาบันการเงินตองดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพย หนี้สิน ภาระ
ผูกพัน หรือตัวแปรและความเสี่ยงอื่นใดตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
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การประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยอาจประกาศกําหนดเปนการทั่วไป
ใหสถาบันการเงินดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือตัวแปรและ
ความเสี่ยงอื่นใด ตามขนาดหรือประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือตัวแปรและความเสีย่ งรวม
ทุกประเภทหรือแตละประเภทได หรือในกรณีที่ปรากฏวาสถาบันการเงินใดมีความเสี่ยงสูง ธนาคาร
แหงประเทศไทยจะสั่งการใหสถาบันการเงินนั้นดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา ๓๑ ใหสถาบันการเงินเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนและขอมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของสถาบันการเงินหรือกลุม ธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด
มาตรา ๓๒ สาขาของธนาคารพาณิช ยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตองดํารงสินทรัพยไวในประเทศไทยหรือมีหลักทรัพยในตางประเทศ
ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด และใหถือวาสิน ทรัพยหรือหลักทรัพย
ดังกลาวเปนเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
สินทรัพยหรือหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) เงินที่นําเขามาจากสํานักงานใหญหรือสาขาอื่นของสถาบันการเงินตางประเทศซึ่งตั้งอยู
นอกประเทศไทย
(๒) เงินสํารองตาง ๆ แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคาของสินทรัพยและเงินสํารอง
เพื่อการชําระหนี้ หรือ
(๓) เงินกําไรสุทธิแ ตละรอบปบัญชีของสาขาหลังจากหักผลขาดทุน ที่เกิดขึ้นในทุกรอบป
บัญชีแลว และใหรวมถึงเงินกําไรที่ไดโอนไปเปนสวนของสํานักงานใหญในทางบัญชีแลวแตยังไมได
จําหนายออกนอกราชอาณาจักร
สวนที่ ๒
การลงทุนของสถาบันการเงิน
มาตรา ๓๓ ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ให ส ถาบั น การเงิ น ลงทุ น
ในหลักทรัพยเพื่อเปนกรรมสิทธิ์ของตนได ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
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มาตรา ๓๔ หามมิใหสถาบันการเงินถือหรือมีหุนโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทใดเกิน
อัตราดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(๑) รอยละยี่สิบของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้น สําหรับการถือหรือมีหุนใน
ทุกบริษัทรวมกัน
(๒) รอยละหาของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบันการเงิน นั้น สําหรับการถือหรือมีหุนใน
บริษัทแตละราย หรือ
(๓) รอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป น ธนาคารแห ง ประเทศไทยมี อํ า นาจประกาศกํ า หนดอั ต ราขั้ น สู ง
ในการถือหรือมีหุนใหต่ํากวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งได แตตองประกาศลวงหนากอนวันใชบังคับ
ไมนอยกวาสิบหาวัน
ในกรณี ที่ส ถาบั น การเงิน จํ า เป น ต อ งถื อหรื อ มี หุน ในบริษั ท ใดอั น เนื่ อ งจากการปรั บ ปรุ ง
โครงสรางหนี้ การชําระหนี้ การบังคับชําระหนี้ การประกัน การใหสิน เชื่อ หรือเพื่อดําเนินธุรกิจ
อันเปนการสนับสนุนกิจการของสถาบันการเงิน ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจผอนผันการถือ
หรือมีหุนเกินกวาอัตราที่กําหนดตามวรรคหนึ่งได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการผอนผันไวดวยก็ได
ใหนําหุนที่ผูที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินถืออยูนับรวมเปนหุนที่สถาบันการเงินถือหรือมีหุน
ตามบทบัญญัตินี้ดวย
ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีตามมาตรา ๕๘ วรรคสาม
มาตรา ๓๕ หามมิใหสถาบันการเงินถือหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย ดังตอไปนี้
(๑) หุนหรือหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับหุน ของสถาบันการเงิน อื่น ที่ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกัน เวนแตเปนการไดมาจากการชําระหนี้หรือการประกันการใหสินเชื่อซึ่งตองจําหนายภายในเวลา
หกเดือนนับแตวันที่ไดมา หรือเปนการซื้อหรือไดมาโดยไดรับการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑในการผอนผันไวดวยก็ได
(๒) หลั ก ทรั พ ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หุ น ของสถาบั น การเงิ น นั้ น ตามหลั ก เกณฑ ที่ ธ นาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด
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สวนที่ ๓
การประกอบธุรกิจ
มาตรา ๓๖ ใหธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ประกอบธุรกิจ
ไดเฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร แลวแตกรณี และธุรกิจที่
เกี่ ย วเนื่ อ ง หรื อ จํ า เป น ต อ การประกอบธุ ร กิ จ ของธนาคารพาณิ ช ย ธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น หรื อ ธุ ร กิ จ
เครดิต ฟองซิเ อรตามที่ธนาคารแหง ประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ ธนาคารแห งประเทศไทย
จะประกาศกําหนดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจําเปนโดยแยกตามประเภทสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย
แตละชนิดก็ได และจะกําหนดหลักเกณฑสําหรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจําเปนนั้นดวยก็ได
มาตรา ๓๗ ใหสถาบันการเงินเปดทําการ ณ สํานักงานของสถาบันการเงินนั้นอยางนอย
ตามวันและเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด เวน แตจะไดรับอนุญาตใหปฏิบัติเปน
ประการอื่นจากธนาคารแหงประเทศไทย ในการอนุญาตดังกลาวธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนด
หลักเกณฑใหปฏิบัติดวยก็ได
ในปหนึ่ง ๆ ใหสถาบันการเงินมีวันหยุดตามประเพณีตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด
ใหสถาบันการเงินประกาศวันและเวลาเปดและหยุดทําการไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานของ
สถาบันการเงินนั้น
มาตรา ๓๘ ใหสถาบันการเงิน ประกาศขอมูลในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อัตราสวนลด และ
คาบริการตาง ๆ ไมวาจะเรียกชื่อเปนอยางอื่น รวมทั้งขอมูลอื่นใดเกี่ยวกับสถาบันการเงินนั้นไวในที่
เปดเผย ณ สํานักงานของสถาบันการเงิน เพื่อใหประชาชนและลูกคาที่ม าติดตอหรือใชบริการใน
สถานที่นั้นทราบขอมูลดังกลาว และใหรายงานพรอมสงสําเนาประกาศหรือขอมูลนั้นใหแกธนาคาร
แหงประเทศไทยดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ให ส ถาบั น การเงิ น ประกาศข อ มู ล ตามวรรคหนึ่ งในสื่ อใด ๆ ตามหลั ก เกณฑ ที่ ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจ
ประกาศกําหนดใหสถาบันการเงินประเภทหนึ่งประเภทใดถือปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
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(๑) การรับ ฝากเงิน การรั บเงิน จากประชาชน การกูยื มเงิน การลงทุ น การให สิน เชื่ อ
การกอภาระผูกพัน และการประกอบธุรกิจอื่นที่สถาบันการเงินนั้นดําเนินการได
(๒) การทํานิติกรรมหรือสัญญากับประชาชน ผูบริโภค หรือลูกคารายยอยในการประกอบ
ธุรกิจของสถาบันการเงิน ซึ่งมีทุนทรัพยหรือมูลคาตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ไมวาจะเปน
ในเนื้อหาสาระ วิธีการคํานวณผลประโยชนหรือแบบสัญญา
(๓) การทําสัญญาค้ําประกันดวยบุคคล โดยใหมีการระบุวงเงินของตนเงินในสัญญา หรือ
มิใหมีการทําขอตกลงใหผูค้ําประกันทําสัญญาค้ําประกันแบบไมจํากัดจํานวน
ในกรณีที่เปน การค้ําประกัน หนี้อันจะตองชําระ ณ เวลาที่มีกําหนดแนน อน และสถาบัน
การเงินยอมผอนเวลาใหแกลูกหนี้ชั้นตน แตไมสามารถจะตกลงกันไดภายในเวลาหกเดือน ใหสถาบัน
การเงินแจงใหผูค้ําประกันทราบ
(๔) ขอที่ตองปฏิบั ติหากนิติกรรมหรือสัญญาที่ ทําขึ้น นั้น ใหสิ ทธิแ กสถาบัน การเงิน ที่จ ะ
เปลี่ยนแปลงสัญญาไดฝายเดียว
(๕) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
มาตรา ๔๐ ใหสถาบันการเงินแจงและแสดงวิธีการและรายละเอียดในการคํานวณอัตรา
คาบริการรายปใหประชาชนและลูกคาผูมาขอสินเชื่อทราบ
อัตราคาบริการรายปตามวรรคหนึ่ง ไดแก คาใชจายทั้งสิ้นที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากประชาชน
และลูกคาตอปในการใหสินเชื่อ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย สวนลด และคาบริการ
ธนาคารแห งประเทศไทยมีอํานาจประกาศกํ าหนดวิธีการคํานวณอั ตราคาบริก ารรายปใ ห
สถาบันการเงินถือปฏิบัติได
มาตรา ๔๑ ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเงิน รับเงินจากประชาชน ใหสินเชื่อ
กูยืม เงิน ลงทุน กอภาระผูกพัน ซื้อขายตั๋วแลกเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่น ใด หรือซื้อขายเงิ น
ปริวรรตตางประเทศ ใหสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
การกําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดตามประเภทของเงินฝากหรือเงินกูยืมประเภทของบุคคล
ประเภทของเอกสารการรับฝากเงินหรือการกูยืม หรือประเภทของตราสารก็ได
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ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป น เพื่ อ ความมั่ น คงของสถาบั น การเงิ น และเพื่ อ การตรวจสอบของ
ผูตรวจการสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกําหนดใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติใ น
เรื่องดังตอไปนี้ได
(๑) การทํานิติกรรมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
(๒) การตรวจสอบและการควบคุมภายในสถาบันการเงิน
(๓) การบริหารและการจัดการของสถาบันการเงิน
มาตรา ๔๒ เพื่ อ ประโยชน ใ นการแก ไขภาวะเศรษฐกิ จ ให ธนาคารแห งประเทศไทย
มีอํานาจประกาศกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดวงเงินที่สถาบันการเงินจะใหสินเชื่อ ทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ
รับรอง หรือรับอาวัลตั๋วเงินสําหรับกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด ทั้งนี้ จะกําหนดเปนอัตราสวนกับ
ยอดเงิน ทั้ งหมดที่ สถาบั น การเงิ น ใหสิ น เชื่ อ ทํา ธุร กรรมที่ มี ลัก ษณะคล ายการให สิ น เชื่อ รั บรอง
รับอาวัลตั๋วเงิน หรือเปนอัตราสวนกับเงินกองทุนของสถาบันการเงินหรือยอดเงินที่ไดกูยืมและรับจาก
ประชาชน ณ ขณะหนึ่งขณะใดก็ได
(๒) หามมิใ หสถาบัน การเงิน ใหสิน เชื่อ หรือ ทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสิน เชื่ อ
ในกิจการประเภทใด ๆ เพิ่มขึ้นหรือสูงกวาอัตราที่กําหนด ทั้งนี้ จะกําหนดเปนอัตราสวนกับยอดเงิน
ทั้งหมดที่สถาบันการเงินใหสินเชื่อ หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อในแตละกิจการ ณ
ขณะหนึ่งขณะใดก็ได
มาตรา ๔๓ การดําเนินการตอไปนี้ สถาบันการเงินจะตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร
แหงประเทศไทยกอน
(๑) ขายหรือโอนกิจการของสถาบันการเงินทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่นตาม
มติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(๒) ซื้อหรือรับโอนกิจการบริษัทอื่นทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญมาเปนของสถาบันการเงิน
ตามมติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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(๓) ทําสัญญา ยินยอม หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงาน
ของสถาบันการเงิน มีอํานาจทั้งหมดหรือบางสวนในการบริหารงานของสถาบันการเงิน หรือรวม
กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคที่จะแบงกําไรขาดทุนกัน
การให ค วามเห็ น ชอบตามวรรคหนึ่ ง ธนาคารแห ง ประเทศไทยจะกํ า หนดหลั ก เกณฑ
ใหสถาบันการเงินปฏิบัติดวยก็ได และใหรายงานตอรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
มาตรา ๔๔ สถาบันการเงิน นอกจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร จะรับฝากเงินที่ตองจายเมื่อ
สิ้นระยะเวลาอันกําหนดไวโดยวิธีออกบัตรเงินฝากก็ได
บัตรเงินฝากตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) คําบอกชื่อวาเปนบัตรเงินฝาก
(๒) ชื่อสถาบันการเงินผูออกบัตรเงินฝาก
(๓) จังหวัดที่ตั้งของผูออกบัตรเงินฝาก
(๔) วันที่ออกบัตรเงินฝาก
(๕) ขอตกลงอันปราศจากเงื่อนไขวาจะจายเงินเปนจํานวนที่แนนอนพรอมดวยดอกเบี้ย (ถามี)
(๖) วันถึงกําหนดจายเงิน
(๗) สถานที่จายเงิน
(๘) ชื่อของผูฝากเงิน หรือคําจดแจงวาใหจายเงินแกผูถือ
(๙) ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนสถาบันการเงินผูออกบัตรเงินฝาก
มาตรา ๔๕ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย มาตรา ๗๖๔
ถึงมาตรา ๗๖๖ มาตรา ๘๙๙ ถึงมาตรา ๙๐๗ มาตรา ๙๑๑ มาตรา ๙๑๓ (๑) และ (๒) มาตรา ๙๑๔ ถึง
มาตรา ๙๑๖ มาตรา ๙๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา ๙๑๘ ถึงมาตรา ๙๒๒ มาตรา ๙๒๕
มาตรา ๙๒๖ มาตรา ๙๓๘ ถึงมาตรา ๙๔๒ มาตรา ๙๔๕ มาตรา ๙๔๖ มาตรา ๙๔๘ มาตรา ๙๔๙
มาตรา ๙๕๙ มาตรา ๙๖๗ มาตรา ๙๗๑ มาตรา ๙๗๓ มาตรา ๙๘๖ มาตรา ๙๙๔ ถึงมาตรา ๑๐๐๐
มาตรา ๑๐๐๖ ถึงมาตรา ๑๐๐๘ มาตรา ๑๐๑๐ และมาตรา ๑๐๑๑ มาใชบังคับกับบัตรเงิน ฝาก
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ธนาคารแหงประเทศไทยอาจประกาศกําหนดให
สถาบันการเงินปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
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(๑) ดอกเบี้ยหรือสวนลดที่อาจเรียกได
(๒) ดอกเบี้ยหรือสวนลดที่อาจจายได
(๓) คาบริการที่อาจเรียกได
(๔) เงินมัดจําที่อาจเรียกได
(๕) หลักประกันเปนทรัพยสินที่ตองเรียก
(๖) ผลประโยชนที่อาจเรียกไดจากการทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ
(๗) เบี้ยปรับที่อาจเรียกได
บรรดาเงิน ทรัพยสิน หรือสิ่งอื่นที่อาจคิดคํานวณไดเปนเงิน ซึ่งผูฝากเงินหรือบุคคลใดไดรับ
จากสถาบันการเงิน พนักงานหรือลูกจางของสถาบันการเงิน เนื่องจากการรับฝากเงิน กูยืมเงิน หรือรับเงิน
หรือที่สถาบันการเงิน พนักงานหรือลูกจางของสถาบัน การเงินนั้น ไดรับเนื่องจากการประกอบธุรกิจ
ของสถาบัน การเงิน ใหถือวาเปน ดอกเบี้ย สวนลด หรือคาบริการ แลวแตกรณี เวน แตคาบริการ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตาม (๓) มิใ หถือวาเปน ดอกเบี้ยหรือสวนลดที่สถาบัน การเงิน
อาจเรียกไดตาม (๑)
การกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดตามประเภทของธุรกิจ การกูยืม เงิน การรับเงินจาก
ประชาชน หรือกิจการที่สถาบันการเงินอาจจายหรือเรียก หรือกําหนดวิธีการคํานวณและระยะเวลา
การจายหรือเรียกเก็บก็ได
มาตรา ๔๗ สถาบัน การเงิน อาจใชบริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจตาม
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
สวนที่ ๔
ขอหามในการใหสินเชื่อ
มาตรา ๔๘ ภายใต บัง คับมาตรา ๕๙ ห ามมิใ หสถาบั น การเงิน ไม วา โดยทางตรงหรื อ
ทางออม
(๑) ใหสิน เชื่อ ทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสิน เชื่อ หรือประกัน หนี้แ กกรรมการ
ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หรือผูซึ่งมีตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น ผูมีอํานาจในการ
จัดการของสถาบันการเงินหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว เวนแตการใหสินเชื่อในรูปของบัตรเครดิต
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ตามอัตราขั้น สูงที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด หรือการใหสิน เชื่อเพื่อเปน สวัสดิการแกบุคคล
ดังกลาวตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(๒) รับรอง รับอาวัล หรือสอดเขาแกหนาในตั๋วเงิน ที่กรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ หรือผูซึ่งมีตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว เปนผูสั่งจาย ผูออกตั๋ว หรือผูสลักหลัง
(๓) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นแกกรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หรือผูซึ่งมี
ตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว เปน คาตอบแทนสําหรับหรือเนื่องจากการกระทําหรือการประกอบธุรกิจใด ๆ ของ
สถาบันการเงินนั้น ซึ่งมิใชบําเหน็จ เงินเดือน รางวัล และเงินเพิ่มอยางอื่นบรรดาที่พึงจายตามปกติ
(๔) ขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ แกกรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ
ผูซึ่งมีตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว หรือรับซื้อ หรือเชาทรัพยสิน ใด ๆ จากบุคคลดังกลาวมีมูลคา
รวมกั น สู ง กว า ที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยกํ า หนด เว น แต จ ะได รั บ ความเห็ น ชอบจากธนาคาร
แหงประเทศไทย
(๕) ใหผลประโยชนอื่นใดแกกรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หรือผูซึ่งมี
ตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๔๙ ภายใตบังคับมาตรา ๕๙ หามมิใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระ
ผู ก พั น หรื อ ทํ า ธุ ร กรรมที่ มี ลั ก ษณะคล า ยการให สิ น เชื่ อ แก ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ แก กิ จ การที่ มี
ผลประโยชนเกี่ยวของอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ในแตละรายเกินรอยละหาของ
เงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใดของสถาบันการเงินนั้น หรือเกินรอยละยี่สิบหาของหนี้สินทั้งหมดของผูถือ
หุนรายใหญ หรือของกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของนั้น แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ ใหนับการ
ใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อแกผูที่เกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญ เปนของผูถือหุนรายใหญนั้นดวย
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกําหนดอัตราขั้นสูงในการให
สินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสิน เชื่อแกผูถือหุนรายใหญ
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หรือแกกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของใหสูงกวาอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่งได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
การใหสิน เชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
กิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความวา บริษัทที่สถาบัน
การเงิน กรรมการของสถาบันการเงิน ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลเหลานี้ ถือหุนรวมกันเกินรอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น
มาตรา ๕๐ หามมิใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มี
ลักษณะคลายการใหสินเชื่อแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแกบุคคลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่ง
โครงการใด หรือเพื่อใชในวัตถุประสงคอยางเดียวกัน เมื่อสิ้นวัน หนึ่ง ๆ เกิน รอยละยี่สิบหาของ
เงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
การกําหนดตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดเปนจํานวนเงินหรืออัตราสวน
ต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวก็ได
ในกรณีที่สถาบันการเงินใด ควบรวมกิจการ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือจําหนาย จายโอน
สินทรัพยใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย หรือกรณีมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารแหงประเทศไทยอาจ
ผอนผันใหสถาบันการเงินนั้นไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งเปนการชั่วคราวได
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปนบริษัท จํานวนเงินที่ใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือ
ทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ ตองไมเกินอัตราสวนกับทุน หรือเงินกองทุนของบริษัทนั้น
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เวนแตไดรับผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทย
ในกรณีที่มีการใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการให
สินเชื่อแกนิติบุคคลใด ใหนับรวมการใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะ
คลายการใหสินเชื่อแกบริษัทแม บริษัทลูก และบริษัทรวม เปนของนิติบุคคลนั้นดวย
ในกรณีที่มีการใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ
แกบุคคลใด ใหนับรวมการใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ
แกผูที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้น เปนของบุคคลนั้นดวย
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การใหสินเชื่อโดยรับซื้อ ซื้อลด หรือรับชวงซื้อลดตั๋วเงิน ตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปน การให
สินเชื่อแกผูทรงซึ่งขายตั๋วเงินและบุคคลซึ่งตองรับผิดตามตั๋วเงิน ทุกทอดดวย เวน แตเปนตั๋วเงิน ตาม
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ในกรณีที่สถาบัน การเงิน ใดไดรับการประกัน ความเสี่ยงในการใหสิน เชื่อ ลงทุน กอภาระ
ผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด ใหถือวาสถาบัน การเงิน นั้นใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระ
ผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อแกสถาบันการเงินหรือบริษัทผูประกันความเสี่ยง
ดังกลาวตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา ๕๑ หามมิใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มี
ลักษณะคลายการใหสิน เชื่อแกธุรกิจแตละประเภทเกินอัตราสวนกับเงินกองทุน หรือสิน ทรัพยตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๕๒ มิใหนําความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับกับสถาบันการเงิน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ให สิ น เชื่ อ หรื อ ก อ ภาระผู ก พั น ที่ ก ระทรวงการคลั ง ค้ํ า ประกั น ต น เงิ น และดอกเบี้ ย
ทั้งนี้ เทาที่ไมเกินจํานวนที่ไดรับการค้ําประกัน
(๒) ใหสินเชื่อหรือกอภาระผูกพันแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หรือธนาคารแหงประเทศไทย
(๓) ลงทุนโดยการซื้อหลักทรัพยรัฐบาลไทย หลักทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย หลักทรัพย
กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น หรื อหลั ก ทรั พ ย สถาบั น คุ ม ครองเงิ น ฝาก
หลักทรัพยที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือหลักทรัพยท่ีค้ําประกันตนเงินและ
ดอกเบี้ยโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน หรือสถาบันคุมครองเงินฝาก ทั้งนี้ เทาที่ไมเกินราคาที่ตราไว
(๔) ใหสิน เชื่อโดยมีเงิน ฝากของสถาบัน การเงิน นั้น หลักทรัพยรัฐ บาลไทย หลักทรัพ ย
ธนาคารแหงประเทศไทย หลั ก ทรั พ ย ก องทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น
หรือหลักทรัพยสถาบันคุมครองเงินฝาก หลักทรัพยที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
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หรือ หลั กทรั พย ที่ค้ํ าประกั น ตน เงิ น และดอกเบี้ย โดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห งประเทศไทย
หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันคุมครองเงินฝาก เปนประกัน
ทั้งนี้ เทาที่ไมเกินจํานวนเงินฝากที่เปนประกันหรือราคาหลักทรัพยที่ตราไว
(๕) ค้ําประกันการขายหลักทรัพยตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(๖) ใหกูยืมระหวางสถาบันการเงินตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(๗) ใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อที่มี
ความเสี่ยงนอยหรือมีความเสี่ยงเทียบเทาหลักทรัพยรัฐบาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด
(๘) ออกเล็ตเตอรออฟเครดิตเพื่อการคา
สวนที่ ๕
กลุมธุรกิจทางการเงิน
มาตรา ๕๓ กลุมธุรกิจทางการเงิน ประกอบดวยสถาบันการเงินและบริษัทอื่นที่ประกอบ
ธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจที่เปนการสนับสนุนธุรกิจทางการเงินที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) กลุมธุรกิจทางการเงินที่ประกอบดวยสถาบันการเงินเปนบริษัทแมแ ละมีบริษัทอื่นเปน
บริษัทลูกบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท หรือ
(๒) กลุมธุรกิจทางการเงินที่ประกอบดวยบริษัทแมที่ไมใชสถาบันการเงินแตมีสถาบันการเงิน
เปนบริษัทลูก โดยจะมีบริษัทลูกเพียงบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทเปนบริษัทรวมก็ได
มาตรา ๕๔ ห า มมิ ใ ห จั ด ตั้ ง กลุ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น เว น แต ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากธนาคาร
แหงประเทศไทย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๕๕ ใหนําความในมาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการถือหุนหรือมีไวซึ่ง
หุนในบริษัทแมของสถาบันการเงิน โดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๒๕ มาใชบังคับกับการแตงตั้งกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการ
จัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทแมของสถาบันการเงินและบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินของ
สถาบันการเงิน โดยอนุโลม
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มิใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับบริษัทแมหรือบริษัทลูกของสถาบันการเงิน
ในกรณีที่มีกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทแมหรือบริษัทลูกของสถาบันการเงินกําหนด
หลักเกณฑในเรื่องนั้นไวเปนการเฉพาะแลว
มาตรา ๕๖ บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินจะประกอบธุรกิจไดแตเฉพาะธุรกิจทางการเงิน
หรือธุรกิจที่เปนการสนับสนุนตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดเทานั้นแตจะประกอบการคา
หรือธุรกิจอื่นมิได
ในการประกอบธุร กิจทางการเงิน หรือธุรกิจ ที่เปน การสนับสนุ น ตามวรรคหนึ่ง ธนาคาร
แหงประเทศไทยอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑการประกอบธุรกิจดังกลาวไวดวยก็ได เวนแตกฎหมายที่
ควบคุมการประกอบธุรกิจนั้นจะไดกําหนดหลักเกณฑการประกอบธุรกิจในเรื่องนั้นไวเปนการเฉพาะแลว
มาตรา ๕๗ เพื่อ ประโยชนใ นการตรวจสอบความมั่ น คงของกลุ ม ธุ รกิจ ทางการเงิ น ให
ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน บริษัทแม บริษัทลูก และบริษัท
รวมของสถาบันการเงินนั้นในลักษณะเหมือนกับเปนนิติบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคาร
แห งประเทศไทยประกาศกํา หนด เวน แต ก ฎหมายที่ค วบคุ มการประกอบธุ รกิ จนั้ น จะได กํ าหนด
หลักเกณฑการประกอบธุรกิจในเรื่องนั้นไวเปนการเฉพาะแลว
ในการดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกําหนดอัตราสว น
เงินกองทุนหรือทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนั้นเปนอัตราสวนกับสินทรัพย หนี้สิน
ภาระผูกพัน หรือตัวแปรและความเสี่ยงอื่นใด หรือกําหนดอัตราสวนอื่น ๆ ของกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของสถาบันการเงินนั้นได รวมทั้งมีอํานาจกําหนดใหกลุมธุรกิจทางการเงินเปดเผยขอมูลระหวางกันได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๕๘ หา มมิ ใ ห สถาบั น การเงิ น จั ดตั้ ง หรื อ มีบ ริ ษั ท ลู ก เว น แต ไ ด รั บ อนุ ญ าตจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดเงื่อ นไขอื่น ใดใหสถาบั น
การเงินหรือบริษัทลูกตองปฏิบัติดวยก็ได
ห า มมิ ใ ห ส ถาบั น การเงิ น ซื้ อ หรื อ มี หุ น ในบริ ษั ท ลู ก โดยมี มู ล ค า ของหุ น รวมกั น ทั้ ง สิ้ น
เกินอัตราสวนกับเงินกองทุนทั้งหมดหรือเงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด
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มาตรา ๕๙ สถาบัน การเงิน อาจใหสินเชื่อหรือทําธุรกรรมกับบริษัทแม บริษัทลูก หรือ
บริษัทรวมของสถาบันการเงินได แตจะใหสินเชื่อหรือทําธุรกรรมเกินกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนดมิได เวนแตไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
การทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง
(๑) การซื้อหรือขายสินทรัพย และรวมถึงสินทรัพยที่มีสัญญาซื้อคืนจากบริษัทแม บริษัทลูก
หรือบริษัทรวม
(๒) การรับหลักทรั พยที่ออกโดยบริษัท แม บริษัทลูก หรื อบริษัทรวมเปน หลักประกั น
การให สิ นเชื่ อ หรื อการออกหนั งสื อค้ํ าประกั น หรื อเล็ ตเตอร ออฟเครดิ ตเพื่ อบริ ษั ทแม บริ ษั ทลู ก
หรือบริษัทรวม
(๓) การทําธุรกรรมใด ๆ ที่เปนผลใหบริษัทแม บริษัทลูก หรือบริษัทรวมไดรับประโยชน
การใหสินเชื่อหรือการทําธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของกับบริษัท แม บริษัทลูก หรือบริษัทรวม
ใหถือวาเปนการใหสินเชื่อหรือการทําธุรกรรมกับบริษัทดังกลาวดวย
สวนที่ ๖
การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารอง
มาตรา ๖๐ ใหสถาบันการเงินจัดชั้นสินทรัพยและภาระผูกพันที่เสียหายหรืออาจเสียหาย
และใหตัดออกจากบัญชีหรือกันเงินสํารองไวสําหรับสินทรัพยและภาระผูกพันดังกลาวตามหลักเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ในกรณีที่ปรากฏวา เมื่อนําสินทรัพยจัดชั้นหรือภาระผูกพันในสวนที่ยังมิไดตัดออกจากบัญชี
หรือกันเงินสํารองไวมาหักออกจากเงินกองทุนแลว เงินกองทุนมีจํานวนต่ํากวาที่ตองดํารงไวตามมาตรา ๓๐
ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของเพื่อใหสถาบันการเงินนั้นถือปฏิบัติ
จนกวาจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง
หากหลักเกณฑที่ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลใหสถาบันการเงินตองเพิ่มการตัดสินทรัพย
ออกจากบัญชีหรือเพิ่มการกันเงินสํารอง จะตองประกาศลวงหนากอนวันใชบังคับไมนอยกวาสามสิบวัน
มาตรา ๖๑ ใหสถาบัน การเงิน กัน เงิ น สํารองสํา หรับสิน ทรัพ ยแ ละภาระผูกพัน อื่น ที่ไ ม
เสียหายตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด แตทั้งนี้ จะกําหนดอัต ราเกิน รอยละ
หาของสินทรัพยและภาระผูกพันอื่นที่ไมเสียหายมิได
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มาตรา ๖๒ ใหสถาบันการเงินระงับการรับรูแ ละยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่เคยรับรู
เปนรายไดสําหรับสินทรัพยที่ถูกจัดชั้นตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
สวนที่ ๗
การบริหารสินทรัพยและการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
มาตรา ๖๓ ใหสถาบันการเงินบริหารสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพัน ใหมีความสัมพันธ
กับการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน หรือการรับเงินจากประชาชน ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด
มาตรา ๖๔ ใหสถาบันการเงินดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนอัตราสวนกับยอดเงินรับฝาก
หรือ ยอดเงิน กู ยืม ทั้ง หมดหรื อแตล ะประเภทในอัตราที่ ไม ต่ํา กวา อัต ราที่ธนาคารแห งประเทศไทย
ประกาศกําหนด
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจประกาศกําหนดใหสถาบันการเงินดํารงสิน ทรัพยสภาพคลอง
แตเพียงบางประเภทหรือทุกประเภท หรือประกาศกําหนดอัตราสวนของแตละประเภทในอัตราใด
เปนการทั่วไป หรือในกรณีที่มีเหตุอันสมควรจะกําหนดเปนการเฉพาะรายก็ได
การประกาศกํ า หนดตามวรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง หากมี ผ ลให ส ถาบั น การเงิ น ต องเพิ่ ม
อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง จะตองประกาศลวงหนากอนวันใชบังคับไมนอยกวาสิบหาวัน
มาตรา ๖๕ สินทรัพยสภาพคลอง ไดแก
(๑) เงินสด
(๒) เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย
(๓) เงินฝากสุทธิที่สถาบันการเงินอื่น
(๔) บัตรเงินฝากที่ปราศจากภาระผูกพัน
(๕) หลักทรัพยรัฐบาลไทย หลักทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย หรือหลักทรัพยกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(๖) หุนกูหรือพัน ธบัตรที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย หรือกองทุน เพื่อ
การฟ นฟูและพั ฒนาระบบสถาบันการเงิน ค้ําประกันเฉพาะตนเงินหรือรวมทั้ งดอกเบี้ ย และปราศจาก
ภาระผูกพัน
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(๗) สิน ทรั พ ย อื่ น ใดที่ ก ระทรวงการคลั ง ธนาคารแห ง ประเทศไทย หรื อ กองทุ น เพื่ อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รับภาระสุดทายที่จะชดใชความเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(๘) สินทรัพยอื่นที่มีสภาพคลองและความนาเชื่อถือตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด
สินทรัพยสภาพคลองตาม (๔) (๕) (๖) และ (๘) ตองสามารถโอนเปลี่ยนมือได
สวนที่ ๘
การจัดทําบัญชี การรายงาน และผูสอบบัญชี
มาตรา ๖๖ ใหสถาบัน การเงิน จัดทําบัญชีเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ที่เปนอยูตามความเปนจริง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสถาบันวิชาชีพที่หนวย
ราชการที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบและตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๖๗ ใหสถาบันการเงินจัดทํางบการเงินทุกรอบระยะเวลาหกเดือนและรอบระยะเวลา
สิบสองเดือนอันเปนรอบปบัญชีของสถาบันการเงินนั้น ตามแบบที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
และตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ
เปนผูสอบบัญชีในรอบปบัญชีนั้นดวย
ใหสถาบัน การเงิน ประกาศงบการเงิน ที่จัดทําขึ้น ตามวรรคหนึ่ง ที่ผานการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชีและรับรองความถูกตองโดยกรรมการของสถาบันการเงินไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญ
และสํานักงานสาขาของสถาบันการเงินนั้น รวมทั้งในสื่อใด ๆ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด และใหเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทยดวย
การจัดทํางบการเงินสําหรับงวดบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปบัญชีตามวรรคหนึ่ง
การตรวจสอบและการแสดงความเห็น ตามวรรคหนึ่ง และการประกาศและการเสนอต อธนาคาร
แหงประเทศไทยตามวรรคสอง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นงวดบัญชี
การจัดทํางบการเงิน สําหรับงวดประจําปบัญชีตามวรรคหนึ่ง การตรวจสอบและการแสดง
ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเสนอที่ประชุมใหญผูถือหุน และการประกาศ
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และการเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทยตามวรรคสอง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในยี่สิบเอ็ดวัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญผูถือหุนอนุมัติงบการเงินแลว ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการทั้งหมด
ตองไมเกินสี่เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีนั้น
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
มาตรา ๖๘ ให สาขาของธนาคารพาณิ ช ย ตา งประเทศประกาศงบการเงิ น ของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ธนาคารพาณิชยตางประเทศประกาศงบการเงินไวในที่
เปดเผย ณ สํานักงานสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนั้นดวย
ใหสาขาของธนาคารพาณิช ยต างประเทศจัด ทํางบการเงิน ทุ กรอบระยะเวลาสิบสองเดือ น
อันเปนรอบปบัญชีของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนั้น ตามแบบที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด
ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศประกาศงบการเงินที่จัดทําขึ้นตามวรรคสอง ที่ผาน
การตรวจสอบและแสดงความเห็น ของผูสอบบัญชีไวใ นที่เปดเผย ณ สํานักงานสาขาของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศนั้น รวมทั้งในสื่อใด ๆ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
และใหเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทยดวย
มาตรา ๖๙ ผูส อบบัญ ชี ที่ธ นาคารแห งประเทศไทยให ความเห็ น ชอบตามมาตรา ๖๗
ตองรักษามารยาทและปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการบัญชี รวมทั้งขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด และใหแสดงความเห็นในงบการเงินใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่สถาบันการเงินนั้น
สามารถที่จะปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ ได
ในกรณีที่สถาบันการเงินไดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือลงบัญชีไมตรงกับความเปนจริง
ให ผู ส อบบัญ ชี เ ป ด เผยข อ เท็ จจริ ง อั น เป น สาระสํา คั ญ ของบั ญ ชี ที่ มี ผ ลกระทบตอ งบการเงิ น ไว ใ น
รายงานการสอบบัญ ชีที่ตนจะตองลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น รวมทั้งรายงานพฤติการณนั้ น
ใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบ
ผูสอบบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเพิกถอน
การใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีตามมาตรา ๖๗ ได
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มาตรา ๗๐ ในกรณี ที่ผู ส อบบัญ ชี มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย วา มี ก ารทุ จ ริ ต เกิ ด ขึ้ น ในสถาบั น
การเงิ น ใด ให ผู ส อบบั ญ ชี แ จ ง ให ธ นาคารแห ง ประเทศไทยทราบ พร อ มทั้ ง ส ง เอกสารหรื อ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของใหแกธนาคารแหงประเทศไทยในทันที
มาตรา ๗๑ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดใหสถาบันการเงิน บริษัทแม บริษัทลูก
บริษัทรวม หรือบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนั้น สงรายงานหรือขอมูลไมวา
ในรูปสื่อใด ๆ หรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเปนครั้งคราวตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด รวมทั้ง ให ชี้แ จงเพื่อ อธิ บายหรื อขยายความรายงานหรือ ขอ มูล หรือ เอกสารนั้ น ด วยก็ไ ด
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจมีคํ าสั่งให สถาบันการเงิ นต องจั ดให กรรมการ ผูจั ดการ พนั กงาน
ลูกจาง ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือผูสอบบัญชีของสถาบันการเงิน มาใหถอยคํา
แสดงขอมูล บัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการของสถาบันการเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดได
งบการเงิน รายงาน ขอมูล เอกสาร หรือคําชี้แจงที่สงหรือแสดงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
สถาบันการเงินตองทําใหครบถวนและตรงตอความเปนจริง ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวา
งบการเงิน รายงาน ขอมูล เอกสารหรือคําชี้แจงที่สถาบันการเงินสงหรือแสดงตามวรรคหนึ่ง มีขอมูล
ไมครบถวนหรือมีขอความคลุมเครือไมชัดเจน หรือในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาจําเปน
หรือสมควร ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีหรือผูชํานาญการเฉพาะดานเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบ โดยใหสถาบันการเงินนั้นเปน
ผูรับภาระคาใชจาย
สวนที่ ๙
การควบ โอน และเลิกกิจการ
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่สถาบัน การเงินใดควบกิจการเขากับสถาบันการเงินอื่นใหมีผลเปน
การยกเลิกใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้น
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่สถาบันการเงินใดประสงคจะควบกิจการกับสถาบันการเงินอื่น หรือ
โอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกหรือจากสถาบันการเงินอื่น หรือในกรณีที่
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สถาบันการเงินใดหรือผูถือหุนรายใหญของสถาบันการเงินใดประสงคจะซื้อหรือมีไวซึ่งหุนในสถาบัน
การเงินอื่น ไมวาจะเปนสถาบันการเงินประเภทเดียวกันหรือตางประเภท เพื่อควบหรือโอนหรือรับโอน
กิจการอันจะเปนผลใหสถาบันการเงินมีฐานะหรือดําเนินกิจการมั่นคงยิ่งขึ้น ใหสถาบันการเงินหรือผูถือ
หุนรายใหญของสถาบันการเงิน แลวแตกรณี ยื่นโครงการแสดงรายละเอียดการดําเนินงานเสนอตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย ถาธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ ใหธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
การใหความเห็นชอบดังกลาว ทั้งนี้ จะกําหนดระยะเวลาดําเนินการและหลักเกณฑใด ๆ ไวดวยก็ได
ในการดําเนิน การตามโครงการที่ไดรับความเห็น ชอบตามวรรคหนึ่ง ถาสถาบัน การเงิน ที่
เกี่ยวของจําเปนตองดําเนินการที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติดังตอไปนี้ ใหไดรับยกเวนมิใหนําบทบัญญัติ
ดังกลาวมาใชบังคับ แลวแตกรณี
(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 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(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 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับการโอนทรัพยสินหรือการกระทําใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน เนื่องจากการควบหรือ
รับโอนกิจการ
ในการดําเนินการตามวรรคสอง ถามีความเสียหายเกิดขึ้นแกบุคคลใด สถาบันการเงินที่ควบกัน
หรือที่รับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนตองรวมรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
มาตรา ๗๔ เมื่ อได มีป ระกาศการให ความเห็น ชอบของธนาคารแหง ประเทศไทยตาม
มาตรา ๗๓ แลว ใหสถาบันการเงินที่จะควบ โอนหรือรับโอนกิจการ ทั้งหมดหรือบางสวน จัดใหมี
การประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาการควบ โอนหรือรับโอนกิจการ ในการนี้ มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การประชุม ผูถือหุน เพื่อการควบ โอนหรือรับโอนกิจการ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี มาใชบังคับ
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การประชุม ผูถือหุน ตามวรรคหนึ่ง ใหสถาบันการเงิน งดรับลงทะเบียนการโอนหุน เมื่อพน
เจ็ดวันนับแตวันที่มีประกาศการใหความเห็นชอบของธนาคารแหงประเทศไทยตามมาตรา ๗๓ จนถึงวัน
ประชุมผูถือหุนและเรียกประชุมผูถือหุน โดยจัดสงหนังสือนัดใหผูถือหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวัน แตตองไม เกิน สิบสี่วัน ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนั ดประชุมตามหลั กเกณฑที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ในการประชุม ถามีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุม ใหถือวาการควบ โอนหรือรับโอนกิจการนั้นเปนการชอบดวยกฎหมาย
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีหุนในสถาบันการเงินใดตั้งแตรอยละเกาสิบขึ้นไป
เมื่อไดมีประกาศการใหความเห็นชอบของธนาคารแหงประเทศไทยตามมาตรา ๗๓ แลว ใหถือวา
การให ค วามเห็ น ชอบของธนาคารแห งประเทศไทยเป น มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ น และการควบ
โอนหรือรับโอนกิจการนั้นเปนการชอบดวยกฎหมายโดยไมตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนตามวรรคหนึ่ง
หามมิใหบุคคลใดฟองสถาบันการเงินตามมาตรา ๗๓ เปนคดีลมละลายในระหวางการดําเนินการ
เพื่อควบ โอนหรือรับโอนกิจการตามที่ไดมีประกาศการใหความเห็นชอบของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามมาตรา ๗๓
มาตรา ๗๕ สถาบั น การเงิ น ที่ ดํา เนิ น การตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ ง หากมี ก ารโอน
สินทรัพยที่มีหลักประกันอยางอื่นที่มิใชสิทธิจํานอง สิทธิจํานํา หรือสิทธิอันเกิดขึ้นแตการค้ําประกัน
ซึ่ ง ย อ มตกไปได แ ก ผู รั บ โอนตามมาตรา ๓๐๕ แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย แ ล ว
ใหหลักประกันอยางอื่นนั้นตกแกสถาบันการเงินที่ควบกันหรือที่รับโอนกิจการ แลวแตกรณี
มาตรา ๗๖ สถาบัน การเงิน ที่ดําเนิน การตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง ถามีการฟองรอง
บังคับสิทธิเรียกรองเปนคดีอยูในศาล ใหสถาบัน การเงินที่ควบกันหรือที่รับโอนกิจการ แลวแตกรณี
เขาสวมสิทธิเปนคูความแทนในคดีดังกลาว และอาจนําพยานหลักฐานใหมมาแสดงคัดคานเอกสารที่ได
ยื่นไวแลว ถามคานพยานที่สืบมาแลว และคัดคานพยานหลักฐานที่ไดสืบไปแลวได และในกรณีที่ศาล
ไดมีคําพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกรองนั้นแลว ก็ใหเขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น
มาตรา ๗๗ ในการโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งไดรับความเห็น ชอบจากธนาคาร
แหงประเทศไทย ใหดําเนินการไดตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และการโอนสิทธิเรียกรองที่เกี่ยวเนื่องกับ
การโอนกิจการดังกลาว ไมจําตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ แหงประมวล
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กฎหมายแพง และพาณิช ย แต ไม ตัด สิท ธิ ของลู ก หนี้ ที่จ ะยกขอ ตอ สูต ามมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๗๘ สถาบั น การเงิ น ใดประสงค จ ะเลิ ก ประกอบกิ จ การ หรื อ หยุ ด ประกอบ
กิจ การเปน การชั่ วคราว สถาบั น การเงิ น นั้ น ต องได รับ อนุ ญาตจากธนาคารแหง ประเทศไทยก อ น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๗๙ เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบตามที่บัญญัติไวในสวนนี้แลว
ใหรายงานตอรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
สวนที่ ๑๐
การกํากับทั่วไป
มาตรา ๘๐ หามมิใหสถาบันการเงินกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ลดทุนโดยไมไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ในการอนุญาตธนาคาร
แห ง ประเทศไทยอาจกํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการลดทุ น ไว ด ว ยก็ ไ ด และมิ ใ ห นํ า มาตรา ๑๑๑๗
มาตรา ๑๒๒๕ และมาตรา ๑๒๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา ๑๓๙ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แลวแตกรณี มาใชบังคับ
(๒) ซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย เวนแต
(ก) เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับการประกอบธุรกิจ หรือเปนที่พัก หรือเพื่อสวัสดิการ
ของพนักงานและลูกจางของสถาบันการเงินนั้นตามสมควร โดยไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
ในการอนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑไวดวยก็ได
(ข) เปนการไดมาจากการชําระหนี้ การประกันการใหสินเชื่อ การซื้ออสังหาริมทรัพย
ที่สถาบัน การเงิน นั้น รับจํานองไวจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาลหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย
แตตองจําหนายอสังหาริมทรัพยดังกลาวภายในหาปนับแตวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของสถาบัน
การเงิน ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ธนาคารแหงประเทศไทยจะขยายเวลาการจําหนายอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว โดยธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑไวดวยก็ได
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(ค) เปน อสังหาริมทรัพยที่บริษัทเงินทุน ที่ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการเคหะ หรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอรซื้อหรือมีไวเพื่อประกอบธุรกิจ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
(๓) รับหุน ของสถาบัน การเงิ น นั้น เปน ประกัน หรือรั บหุน ของสถาบัน การเงิน ประเภท
เดียวกันจากสถาบันการเงินอื่นที่เปนสถาบันการเงินประเภทเดียวกันเปนประกัน
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ใหสถาบัน การเงินแจงเปนหนังสือให
ธนาคารแหงประเทศไทยทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการดําเนินการดังกลาว
(๑) แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของสถาบันการเงิน
(๒) เปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการบริหาร ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ
ของสถาบันการเงิน
มาตรา ๘๒ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
ใหสถาบันการเงินจัดเก็บขอมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย
และหนี้สิน ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๘๓ สถาบันการเงินใดไมประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตในปริมาณ
ที่สถาบั น การเงิน พึงประกอบตามปกติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแห งประเทศไทยประกาศกําหนด
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจสั่งใหสถาบัน การเงิน นั้ นประกอบกิจการตามหลักเกณฑดั งกล าวได
ในการนี้ จะกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาไวดวยก็ได และหากสถาบันการเงินไมดําเนินการตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งการ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจสั่งปดกิจการสถาบันการเงินนั้นก็ได
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งปดกิจการตามวรรคหนึ่งแลว ใหเสนอรัฐมนตรีเพิกถอน
ใบอนุญาตของสถาบันการเงินและใหชําระบัญชีสถาบันการเงินนั้น
หมวด ๔
การตรวจสอบสถาบันการเงิน
มาตรา ๘๔ เพื่อใหสถาบันการเงินมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ธนาคารแหงประเทศไทย
มีอํานาจประกาศกําหนดใหสถาบันการเงินจัดตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตลอดจนมีอํานาจกําหนด
องคประกอบ คุณสมบัติ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
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มาตรา ๘๕ ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจแตงตั้งพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
หรือบุคคลภายนอกเปนผูตรวจการสถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของ
สถาบั น การเงิน บริ ษัท แม บริษั ทลู ก หรื อบริ ษัท รว ม และบริษั ทที่ อยู ใ นกลุม ธุร กิจ ทางการเงิ น
ตลอดจนลูกหนี้และผูที่เกี่ยวของของสถาบันการเงินนั้น เปนการทั่วไปหรือเปนการเฉพาะก็ได
ใหผูตรวจการสถาบันการเงินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหกรรมการ พนั กงานหรือลู กจา งของสถาบัน การเงิ น ผูสอบบัญ ชีของสถาบั น
การเงิน และผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของสถาบันการเงินดวยระบบคอมพิวเตอรหรือดวยอุปกรณ
อื่นใด มาใหถอยคําเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพยและหนี้สินของสถาบันการเงิน สงสําเนาหรือแสดงขอมูล
บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่น
(๒) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน หรือในสถานที่ประกอบธุรกิจของ
ผูใหบริการธุรกิจที่เปนการสนับสนุนแกสถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติของสถาบัน
การเงินใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เขาไปในสถานที่ใ ด ๆ เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอัน ควรสงสัยวามีการประกอบ
ธุรกิจอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการกระทําดังกลาวใน
เวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น และเมื่อได
เขาไปและลงมือทําการตรวจสอบดังกลาวแลว ถายังดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไปในเวลากลางคืน
หรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
(๔) ยึด หรื อ อายั ดทรั พย สิ น เอกสารหรื อสิ่ ง ของที่เ กี่ ยวข องกับ การกระทํ าความผิ ดตาม
พระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี ในการออกคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาว
จะตองระบุเหตุผล ความจําเปน และสิทธิของผูถูกยึดหรืออายัดนั้น
(๕) เข า ไปตรวจสอบฐานะหรื อการดํ า เนิ น งานในสถานที่ป ระกอบธุ ร กิจ ของบริษั ท แม
บริษัทลูก บริษัทรวม และบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนั้น รวมทั้งสั่งให
บุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา สงสําเนาหรือแสดงขอมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่น
อันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สินก็ได
(๖) เขาไปตรวจสอบฐานะหรือการดําเนินงานในสถานที่ประกอบการของลูกหนี้หรือผูที่
เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน รวมทั้งสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือแสดงขอมูล บัญชี เอกสาร
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ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สิน ทรัพย และหนี้สิน ในกรณีมีเหตุอัน ควรสงสัยวา
สถาบันการเงินกระทําการฝาฝนมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ หรือมีเหตุอันควร
เชื่อไดวามีการกระทําความผิดโดยทุจริตในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
ในการปฏิบัติ หนาที่ของผูต รวจการสถาบัน การเงิน ตามวรรคหนึ่ ง ใหผูตรวจการสถาบั น
การเงินมีอํานาจมอบหมายใหบุคคลใดทําหนาที่เพื่อชวยเหลือตนในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการ
สถาบันการเงินได
ใหผูตรวจการสถาบันการเงินรายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งตอธนาคารแหงประเทศไทย
ตามแบบที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการสถาบันการเงินและบุคคลตามมาตรา ๘๕
วรรคสาม ใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๘๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๕ ผูตรวจการสถาบันการเงินตองแสดงบัตร
ประจําตัวที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูออกแกบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจํ าตั วผูต รวจการสถาบัน การเงิน ใหเ ปน ไปตามแบบที่ ธนาคารแหง ประเทศไทย
ประกาศกําหนด
มาตรา ๘๘ ใหผูตรวจการสถาบันการเงินเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
การแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่สถาบันการเงิน กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการได
กระทําการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือขอกําหนดหรือประกาศที่ออกโดยอาศัย
อํานาจแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑที่กําหนดไวในใบอนุญาต ใหธนาคารแหงประเทศไทย
มีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเตือนไปยังสถาบันการเงินหรือบุคคลที่เกี่ยวของใหระงับการกระทําอันเปนการ
ฝาฝนหรือใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีคําสั่งหามการกระทําที่ฝาฝนหรือใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดหรือ
ประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑที่กําหนดไวในใบอนุญาต
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(๓) มีคําสั่งถอดถอนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการคนหนึ่งคนใดหรือ
ทุกคน โดยใหถือวาคําสั่งดังกลาวเปนมติที่ประชุมของผูถือหุน
ในกรณีที่กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการถูกถอดถอนตาม (๓) หากบุคคล
ดังกลาวพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนเกี่ยวของหรือรับผิดชอบในการกระทําดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทย
อาจแตงตั้งบุคคลนั้นเขาดํารงตําแหนงเดิมได
มาตรา ๙๐ ในกรณีที่สถาบันการเงินมีฐานะหรือการดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งใหสถาบันการเงินแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
(๒) มีคําสั่งใหสถาบันการเงินลดทุน เพิ่มทุน หรือทั้งลดทุนและเพิ่มทุนภายในเวลาที่กําหนด
แตตองไมเกินเกาสิบวัน นับแตวัน ที่สถาบัน การเงิน ไดรับแจงคําสั่ง ถาสถาบันการเงินไมดําเนิน การ
หรื อ ดํ า เนิ น การไม ไ ด ต ามกํ า หนด ให ถื อ ว า คํ า สั่ ง ดั ง กล า วเป น มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น นั บ แต วั น ที่
ครบกําหนดในคําสั่ง เวนแตกรณีมีความจําเปนรีบดวนเพื่อพยุงฐานะและการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจมีคําสั่งใหสถาบัน การเงิน ลดทุน เพิ่ม ทุน หรือทั้งลดทุน และเพิ่ม ทุน
ทันทีได โดยใหถือวาคําสั่งดังกลาวเปนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ มิใหนํามาตรา ๑๑๑๗ มาตรา ๑๒๒๐
มาตรา ๑๒๒๒ มาตรา ๑๒๒๔ มาตรา ๑๒๒๕ มาตรา ๑๒๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และมาตรา ๑๓๖ วรรคสอง (๒) มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับกับการลดทุนหรือเพิ่มทุน หรือการเสนอขายหุนเพิ่มทุน
(๓) มีคําสั่งใหสถาบัน การเงิน ระงับการดําเนินการทั้งหมดหรือบางสวนเปน การชั่วคราว
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๔) มีคําสั่งใหสถาบัน การเงินถอดถอนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ
คนใดคนหนึ่งหรือทุกคน และแตงตั้งบุคคลอื่นเขาไปดํารงตําแหนงแทนในทันทีตามที่เห็น สมควร
โดยใหถือวาคําสั่งดังกลาวเปนมติที่ประชุมผูถือหุน
(๕) มีคําสั่งควบคุมสถาบันการเงิน หรือมีคําสั่งปดกิจการของสถาบันการเงินนั้น
ใหธ นาคารแหง ประเทศไทยรายงานการดํา เนิน การตามวรรคหนึ่ งตอ รัฐ มนตรีเ พื่อทราบ
โดยไมชักชา และหากธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งปดกิจการตามวรรคหนึ่ง (๕) ใหเสนอรัฐมนตรี
เพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้นดวย
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มาตรา ๙๑ ผูซึ่งพนจากการเปนลูกจาง เพราะถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ
หรือผูมีอํานาจในการจัดการตามมาตรา ๘๙ (๓) หรือมาตรา ๙๐ (๔) ไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัม พัน ธ รวมทั้งสิทธิ
ประโยชนอื่นใดตามสัญญาจางอันเนื่องมาจากการออกจากงาน เวนแตสิทธิประโยชนอันพึงไดรับตาม
ขอตกลงภายใตกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
มาตรา ๙๒ กรณีดังตอไปนี้ใหถือวาสถาบันการเงินมีฐานะหรือการดําเนินงานในลักษณะที่
อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน
(๑) สถาบัน การเงิน กรรมการ ผูจั ดการ หรือ ผูมี อํา นาจในการจัดการฝา ฝน คํา สั่ง ตาม
มาตรา ๘๙ (๒)
(๒) สถาบัน การเงิน กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ กระทําการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 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) สถาบันการเงิน กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ ไมจัดทําบัญชีเพื่อ
แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เปนอยูตามความเปนจริงตามมาตรา ๖๖ หรือลงขอความเท็จ
หรือปลอมบัญชี เอกสาร ซึ่งทําใหไมสามารถประเมิน ไดวาสถาบัน การเงินนั้น มีฐ านะการเงินและ
การดําเนิน งานที่มั่น คงเปน ไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับเงิน กองทุน สินทรัพย สิน ทรัพยสภาพคลอง
การกันเงินสํารอง การจัดชั้นสินทรัพย และเรื่องอื่น ๆ ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) สถาบันการเงินหยุดทําการจายเงินตามที่มีหนาที่จะตองชําระคืน
(๕) สถาบันการเงินมีผลประกอบการขาดทุน และธนาคารแหงประเทศไทยมีเหตุอันควรคาด
ไดวาสถาบันการเงินนั้นไมอาจดํารงเงินกองทุนไดตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีตามมาตรา ๙๖
หรือไม
มาตรา ๙๓ สถาบัน การเงินใดหยุดทําการจายเงิน ตามที่มีหนาที่ตองชําระคืนใหสถาบัน
การเงินนั้นแจงการหยุดทําการจายเงินพรอมเหตุผลใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบทันที และหามมิให
ดําเนินกิจการใด ๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากธนาคารแหงประเทศไทย
ใหธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้งผูตรวจการสถาบันการเงินเพื่อทําการสอบสวนกรณีตาม
วรรคหนึ่ ง และเมื่ อ ได รั บรายงานการสอบสวนจากผูต รวจการสถาบั น การเงิ น แล ว ให ธ นาคาร
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แหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งใหควบคุมสถาบันการเงิน ปดกิจการของสถาบันการเงิน หรือสั่งการตามที่
เห็นสมควร
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งปดกิจการตามวรรคสองแลว ใหเสนอรัฐมนตรีเพิกถอน
ใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้น
มาตรา ๙๔ ห ามมิ ใ ห สถาบั น การเงิ น จ ายเงิ น ทรั พย สิ น หรื อค าตอบแทนที่ มี ผลทํ าให
เงินกองทุนเหลือต่ํากวาเงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามมาตรา ๓๐ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดแกผูถือหุนเปนการคืนสวนทุน
(๒) จายคาตอบแทนในการบริหารหรือผลประโยชนอื่นใดซึ่งมิใชคาจางตามปกติแกกรรมการ
ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจอนุญาตใหสถาบันการเงินซื้อคืน ไถถอน สละ หรือไดมาซึ่งหุน
หรือผลประโยชนในฐานะเปนผูถือหุน อันจะมีผลเปนการลดภาระทางการเงินหรือแกไขฐานะการเงิน
ของสถาบันการเงินนั้นได
มาตรา ๙๕ ในกรณีที่สถาบันการเงินใดมีเงินกองทุนเหลือต่ํากวาเงินกองทุนที่ตองดํารงไว
ตามมาตรา ๓๐ ใหสถาบันการเงิน นั้นเสนอโครงการเพื่อแกไขฐานะและการดําเนินงานตอธนาคาร
แหงประเทศไทยเพื่อขอความเห็นชอบตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) การเสนอโครงการตองกระทําภายในหกสิบวันนับแตวันที่สถาบันการเงินทราบ
(๒) โครงการตาม (๑) อยางนอยตองประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(ก) ขั้นตอนที่จะทําใหมีเงินกองทุนเพียงพอ
(ข) ระดับเงินกองทุนที่คาดวาจะดํารงในแตละไตรมาสภายในระยะเวลาของโครงการ
(ค) แผนธุรกิจ
(ง) ระยะเวลาการดําเนิน การใหสําเร็จตามโครงการซึ่งตองไมเกิน หนึ่งปนับแตวัน ที่
สถาบันการเงินทราบวามีเงินกองทุนต่ํากวาที่ตองดํารงตามมาตรา ๓๐
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยไดรับโครงการแลว จะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมให
ความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับโครงการ และใหแจงสถาบันการเงินทราบภายในเวลา
ดังกลาว ในการนี้ จะกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนเวลาไวดวยก็ได
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ในกรณีที่สถาบันการเงินไมเสนอโครงการภายในกําหนดเวลาตาม (๑) หรือโครงการที่เสนอ
ไมไดรับความเห็นชอบ หรือไมดําเนินการตามโครงการ หรือดําเนินการไมเปนไปตามโครงการที่ไดรับ
ความเห็น ชอบหรือตามหลักเกณฑหรือเงื่อนเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามวรรคสอง
ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งใหสถาบันการเงินดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควร
หรือมีคําสั่งปดกิจการของสถาบันการเงินนั้น
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งปดกิจการตามวรรคสามแลว ใหเสนอรัฐมนตรีเพิกถอน
ใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้น
มาตรา ๙๖ ในกรณีที่สถาบันการเงินดํารงเงินกองทุนต่ํากวารอยละหกสิบของอัตราตามที่
กําหนดในมาตรา ๓๐ ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งเขาควบคุมสถาบัน การเงิน นั้น เวน แต
ในกรณีที่ธ นาคารแหงประเทศไทยเห็ น วา การมีคํา สั่งควบคุ ม ดัง กลาวจะก อ ให เกิด ผลกระทบหรื อ
ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมอยางรุนแรง หรือสถาบันการเงินนั้นจะดําเนินการเพื่อแกไข
ใหมีเงินกองทุนไมต่ํากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนดไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ธนาคารแหงประเทศไทย
อาจยังไมสั่งควบคุมสถาบันการเงินก็ได
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยอาจมีคําสั่งใหสถาบันการเงิน
นั้นเลิกกิจการบริษัทลูกและชําระบัญชี หากปรากฏวาสินทรัพยของบริษัทลูกไมพอกับหนี้สิน หรือ
บริษัทลูกไมสามารถชําระหนี้ไดเปนปกติติดตอกันเปนเวลาเกินกวาสามเดือนหรือมีคําสั่งอื่นใดตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นสมควร
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่สถาบันการเงินดํารงเงิน กองทุน ต่ํากวารอยละสามสิบหาของอัตรา
ตามที่กําหนดในมาตรา ๓๐ ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งปดกิจการของสถาบัน การเงิน นั้น
เวนแตในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็น วาการมีคําสั่งปดกิจการจะกอใหเกิดผลกระทบ หรือ
ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมอยางรุนแรง ธนาคารแหงประเทศไทยอาจยังไมสั่งปดกิจการ
ของสถาบันการเงินก็ได
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งปดกิจการตามวรรคหนึ่งแลว ใหเสนอรัฐมนตรีเพิกถอน
ใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้น
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มาตรา ๙๘ เมื่อธนาคารแห งประเทศไทยมีคํา สั่งปด กิจการของสถาบัน การเงิน ใดตาม
มาตรา ๙๐ (๕) มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๙๗ และรัฐ มนตรีเพิกถอนใบอนุญาตแลว
ใหชําระบัญชีสถาบันการเงินนั้น
มาตรา ๙๙ เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งใหสถาบันการเงินดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือไดรับรายงานเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ตามความในหมวดนี้ ใหธนาคารแหงประเทศไทย
รายงานตอรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไมชักชา
หมวด ๖
การเขาควบคุมสถาบันการเงิน
มาตรา ๑๐๐ ในหมวดนี้
“สถาบันคุมครองเงินฝาก” หมายความวา สถาบันคุมครองเงินฝากตามกฎหมายวาดวยสถาบัน
คุมครองเงินฝาก
มาตรา ๑๐๑ เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งควบคุมสถาบันการเงินใดแลว ใหแจง
คําสั่งเปน หนังสือใหสถาบันคุม ครองเงิน ฝากและสถาบัน การเงินนั้นทราบ และปดประกาศไวใ นที่
เปดเผย ณ สํานักงานของสถาบันการเงินนั้น รวมทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในสื่อใด ๆ
ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ในกรณีที่สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงคําสั่งเปนหนังสือแกตลาดหลักทรัพยดวย
มาตรา ๑๐๒ เมื่อมีการออกคําสั่งควบคุมสถาบันการเงินใดแลว ใหธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินนั้น ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน โดยใหมีกรรมการที่สถาบันคุม ครองเงินฝาก
เสนอชื่ออยางนอยหนึ่งคน
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
มติ ของที่ป ระชุ ม ให ถื อเสี ยงข างมาก กรรมการคนหนึ่ง ใหมี เสี ย งหนึ่ งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๑๐๓ กรรมการควบคุมสถาบันการเงินจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เชนเดียวกับกรรมการของสถาบันการเงินตามมาตรา ๒๔ และไมมีผลประโยชนขัดแยงกับอํานาจ
หนาที่ในฐานะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน
ใหกรรมการควบคุมสถาบันการเงินมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกรรมการของสถาบันการเงิน
มาตรา ๑๐๔ เมื่ อ ธนาคารแห ง ประเทศไทยได แ จง คํ า สั่ ง ควบคุ ม แก ส ถาบั น การเงิ น ใด
หามมิใหกรรมการ พนักงาน และลูกจาง ของสถาบันการเงินดําเนินกิจการของสถาบันการเงินนั้นตอไป
เวนแตจะไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน
ใหคณะกรรมการควบคุมสถาบัน การเงิน มีอํานาจแตงตั้งพนักงานควบคุมสถาบัน การเงิ น
คนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งได คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินมีอํานาจ
และหนาที่ดําเนินกิจการของสถาบันการเงินที่ถูกคําสั่งควบคุมไดทุกประการ และใหประธานกรรมการ
เปนผูแทนของสถาบันการเงินนั้น
ใหกรรมการ พนักงาน และลูกจาง ของสถาบันการเงินที่ถูกควบคุม
(๑) จัดการเพื่อปกปกรักษาทรัพยและประโยชนของสถาบันการเงินไว
(๒) รายงานกิ จการและมอบสิน ทรั พ ยพ รอ มดว ยข อมู ล บัญ ชี เอกสาร ดวงตรา หรื อ
หลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและสินทรัพยของสถาบันการเงินใหแกคณะกรรมการควบคุมสถาบัน
การเงินโดยไมชักชา
ใหผูครอบครองทรัพยสินหรือเอกสารของสถาบันการเงินแจงการครอบครองใหคณะกรรมการ
ควบคุมสถาบันการเงินทราบโดยไมชักชา
มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมสถาบัน การเงินเห็นวา เงินฝากของสถาบัน
การเงินที่ถูกควบคุมมีภาระดอกเบี้ยสูงเกินสมควรและไมเปนธรรม คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันคุมครองเงินฝากมีอํานาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกลาวได
ทั้งนี้ ตองประกาศใหผูฝากเงินทราบกอน และจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยไดเมื่อพนระยะเวลาเจ็ดวัน
นับแตวันประกาศ
มาตรา ๑๐๖ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการควบคุ ม สถาบั น การเงิ น เห็ น ว า ความผู ก พั น
ตามสัญญาของสถาบัน การเงินที่ถูกควบคุม มีภาระเกิน ควรกวาประโยชนที่จะพึงได คณะกรรมการ
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ควบคุมสถาบันการเงินอาจทําความตกลงกับเจาของทรัพยสิน คูสัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อลด
ภาระดังกลาวได
มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุม สถาบันการเงินเห็นวา สัญญาจางผูบริหาร
ของสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมมีเงื่อนไขที่ไมเหมาะสม หรือกําหนดคาตอบแทน หรือสิทธิประโยชน
สูงเกินสมควร หรือสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมไดรับความเสียหายจากการบริหารหรือการละเลยไม
ปฏิบัติตามหนาที่ของผูบริหารสถาบันการเงิน ใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินมีอํานาจเลิกจาง
ระงับหรือลดการจายคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนตาง ๆ แกผูบริหารดังกลาวได
มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเห็นสมควรใหมีการควบหรือ
โอนกิจการของสถาบัน การเงิน ในการควบหรื อโอนกิจการดัง กลาวใหนําบทบั ญญัติใ นสวนที่ ๙
การควบ โอน และเลิ ก กิจ การของหมวด ๓ มาใช บั ง คั บ โดยอนุ โลม ทั้ ง นี้ ให ถื อว า มติ ข อง
คณะกรรมการควบคุมสถาบัน การเงิน เปน มติของที่ประชุมผูถือหุน และใหคณะกรรมการควบคุม
สถาบันการเงินมีอํานาจดําเนินการแทนคณะกรรมการของสถาบันการเงินนั้น
มาตรา ๑๐๙ ใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทย
วาสมควรจะใหสถาบันการเงินที่ถูกคําสั่งควบคุมดําเนินกิจการตอไปหรือไม พรอมทั้งขอมูลทางการเงิน
และเหตุผลประกอบ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบัน
การเงิน เวนแตไดรับการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทย
ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเห็นสมควรใหสถาบันการเงินดําเนินกิจการตอไป
ใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเสนอโครงการแกไขฟนฟูสถาบันการเงินดังกลาวตอธนาคาร
แหงประเทศไทย โครงการแกไขฟนฟูสถาบันการเงินอยางนอยตองประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(๑) ขั้นตอนที่จะทําใหมีเงินกองทุนเพียงพอ
(๒) ระดับเงินกองทุนที่คาดวาจะดํารงในแตละไตรมาส
(๓) แผนธุรกิจ
(๔) ระยะเวลาการดํา เนิน การให สําเร็ จตามโครงการซึ่ง จะตอ งไมเ กิน หนึ่ งปนับ แตวัน ที่
คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง
(๕) แผนการควบรวมกิจการหรือโอนกิจการ (ถามี)
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เมื่ อ ธนาคารแห ง ประเทศไทยได รั บ รายงานจากคณะกรรมการควบคุ ม สถาบั น การเงิ น
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไมชักชา
มาตรา ๑๑๐ ในกรณี ที่ คณะกรรมการควบคุ ม สถาบั น การเงิ น รายงานว า สมควรจะให
สถาบัน การเงิน ที่ ถูกคําสั่ งควบคุม ดําเนิน กิ จการต อไปได ธนาคารแหงประเทศไทยจะตอ งมีคําสั่ ง
เห็ น ชอบหรื อ ไม เ ห็ น ชอบกั บ รายงานดั ง กล า วภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ รายงานจาก
คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน
ถาธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินตาม
วรรคหนึ่ง ใหดําเนินการไปตามโครงการแกไขฟนฟูสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการควบคุมสถาบัน
การเงิน เสนอ ในการนี้ จะมีคํ าสั่งเลิกควบคุม ก็ได และใหประกาศคําสั่งเลิกควบคุม ในราชกิจจา
นุเบกษาและในสื่อใด ๆ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งไมเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการควบคุม
สถาบันการเงิน หรือโครงการแกไขฟน ฟูสถาบันการเงินไมสามารถดําเนินตอไปไดไมวาดวยเหตุใ ด
ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งปดกิจการของสถาบันการเงินนั้น
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งปดกิจการตามวรรคสามแลว ใหเสนอรัฐมนตรีเพิกถอน
ใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้น
มาตรา ๑๑๑ กรณีที่คณะกรรมการควบคุมสถาบัน การเงินรายงานวาสถาบันการเงินที่ถูก
ควบคุมไมอาจดําเนินกิจการตอไปได ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งปดกิจการของสถาบันการเงินนั้น
และให ป ระกาศในราชกิจจานุเบกษาและในสื่ อ ใด ๆ ตามหลัก เกณฑ ที่ธนาคารแห งประเทศไทย
ประกาศกําหนด
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งปดกิจการตามวรรคหนึ่งแลว ใหเสนอรัฐมนตรีเพิกถอน
ใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้น
มาตรา ๑๑๒ เมื่ อ ธนาคารแห ง ประเทศไทยมี คํ า สั่ ง ป ด กิ จ การของสถาบั น การเงิ น ใด
ตามมาตรา ๑๑๐ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง และรัฐ มนตรีเพิกถอนใบอนุญาตแลว
ใหชําระบัญชีสถาบันการเงินนั้น
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มาตรา ๑๑๓ ในกรณีที่สถาบันการเงินถูกควบคุมหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต หามมิใหผูที่
ซื้อหุนกูหรือตราสารหนี้อื่น หรือผูรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้ของสถาบันการเงินนั้นในภายหลังเหตุ
ดังกลาวนําหุนกู ตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกรองที่ไดรับโอนมานั้น มาหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ผูนั้นมีอยู
กับสถาบันการเงิน
มาตรา ๑๑๔ เพื่อประโยชนในการเขาควบคุมสถาบันการเงินตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการ
ควบคุมสถาบันการเงินหรือพนักงานควบคุมสถาบันการเงินที่ไดรับมอบอํานาจมีอํานาจสั่งใหบุคคลใด ๆ
มาใหถอยคํา หรือใหแสดง หรือสงขอมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ
และสินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมภายในเวลาที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินหรือ
พนักงานควบคุมสถาบันการเงินกําหนด
มาตรา ๑๑๕ ใหกรรมการควบคุ มสถาบัน การเงิน และพนัก งานควบคุมสถาบั น การเงิ น
ไดรับเงินคาตอบแทนตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
มาตรา ๑๑๖ คาใชจายและเงิน คาตอบแทนในการควบคุมสถาบัน การเงิน ใดใหจายจาก
สินทรัพยของสถาบันการเงินนั้น
มาตรา ๑๑๗ มิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ การกํากับสถาบันการเงิน เวนแตสวนที่ ๘
การจั ด ทํ าบั ญ ชี การรายงาน และผู ส อบบัญ ชี มาใช กั บ สถาบั น การเงิ น ในระหว า งที่ถู ก ควบคุ ม
ตามหมวดนี้
มาตรา ๑๑๘ เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งใหสถาบันการเงินดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใด หรือไดรับรายงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินตามความในหมวดนี้ ใหธนาคารแหงประเทศไทย
รายงานตอรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไมชักชา
หมวด ๗
การกํากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มาตรา ๑๑๙ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไดแก
(๑) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๒) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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มาตรา ๑๒๐ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลระบบสถาบันการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาจมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทย
ทําหนาที่ ดัง ตอไปนี้ ทั้งหมดหรือ แตเ พีย งบางสว น ตามที่ กฎหมายได กําหนดใหเ ปน อํ านาจหนา ที่
ของรัฐมนตรีผูรักษาการได
(๑) กํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น
(๒) มีอํานาจสั่งใหชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งแตงตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบ
และรายงานกิจการหรือทรัพยสินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(๓) มีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนบุคคลใดตามที่กฎหมายกําหนดไว รวมทั้งกําหนดคาตอบแทน
หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกบุคคลดังกลาว
(๔) กําหนดแนวนโยบายเพื่อใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินการหรือถือปฏิบัติ
(๕) มีอํานาจสั่งใหสถาบัน การเงินเฉพาะกิจตองปฏิบัติหรือยับยั้งการกระทําของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี
ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบ
ของรั ฐ มนตรี อาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ เพื่อใหสถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ตองปฏิบั ติเพิ่ มเติ ม
หรือใหนําบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นได
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๒๑ ผูใดประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
มาตรา ๑๒๒ สถาบันการเงินใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๑๒๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยัง
ฝาฝนอยู
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มาตรา ๑๒๔ สถาบันการเงินใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๗ มาตรา ๘๑ หรือมาตรา ๘๒ หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประกาศ ขอกําหนดหรือ
หลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๘๒
ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๑๒๕ สถาบันการเงินใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ หรื อ
มาตรา ๘๔ หรื อ ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศ ข อ กํ า หนด หรื อ หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดตาม
มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคสอง มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๘๔
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๑๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๖ หรือ
บริษัทแมของสถาบันการเงินที่ปฏิบัติฝาฝนมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป
หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู แลวแตกรณี
มาตรา ๑๒๗ ผูใ ดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับ
ตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทจนกวาจะไดมีการปฏิบัติ
ใหถูกตอง
มาตรา ๑๒๘ สถาบั น การเงิ น ใดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 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 วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔
หรือมาตรา ๙๕ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ ขอกําหนด หลักเกณฑ เงื่อนไข หรือคําสั่ง
ที่กําหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 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
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มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ (๑) (๓) และ (๔) มาตรา ๙๕
หรือมาตรา ๙๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน หนึ่งลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๑๒๙ ในกรณีที่มีการกระทําที่เปนการฝาฝนมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๙ แลวแตกรณี โดยที่สถาบันการเงิน
สามารถพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังดวยความรอบคอบในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของแลว แตไม
สามารถทราบและปองกันมิใหเกิดการฝาฝนดังกลาวได ใหถือวาสถาบันการเงินมิไดกระทําความผิดตาม
มาตราดังกลาว
มาตรา ๑๓๐ ผูใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดตามมาตรา ๕๖ หรื อ
มาตรา ๕๗ ตอ งระวางโทษปรั บ ไม เ กิ น หนึ่ ง ลา นบาท และปรั บ อีก ไม เกิ น วั น ละหนึ่ ง หมื่น บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๑๓๑ ผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๐๔ หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง
คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินหรือพนักงานควบคุมสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๑๔ ตองระวาง
โทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น สามป หรื อ ปรับ ไม เ กิ น สามแสนบาท หรื อ ทั้ งจํ า ทั้ ง ปรั บ และปรั บ อี ก ไม เ กิ น
วันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา ๑๓๒ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๓ เปนนิติบุคคล
กรรมการ ผู จัด การ หรือ ผูมี อํ านาจในการจั ดการของนิ ติบุ คคลนั้น ตอ งรั บโทษตามที่ บัญ ญัติ ไ ว
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
ภายใตบั ง คั บมาตรา ๑๓๙ ในกรณี ที่ส ถาบัน การเงิ น กระทํ า ความผิด ตามมาตรา ๑๒๒
มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ หรือมาตรา ๑๒๘ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ
ของสถาบันการเงินนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๑๓๓ ความผิดตามมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๘ และ
มาตรา ๑๓๒ วรรคสอง ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๕๖ ภายในสองป
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นับแตวัน ที่ธนาคารแหงประเทศไทยตรวจพบการกระทําความผิด หรือภายในหาปนับแตวันกระทํา
ความผิด เปนอันขาดอายุความ
มาตรา ๑๓๔ ผูใ ดใหถอยคําอัน เปนเท็จตอผูตรวจการสถาบันการเงินหรือคณะกรรมการ
ควบคุมสถาบันการเงิน โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น หรือประชาชนตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๕ ผู ใ ดขั ด ขวางหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของผู ต รวจการสถาบั น การเงิ น
คณะกรรมการควบคุมสถาบัน การเงิน หรือพนักงานควบคุมสถาบัน การเงิน ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกผูตรวจการสถาบันการเงิน บุคคลตามมาตรา ๘๕
วรรคสาม คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน หรือพนักงานควบคุมสถาบันการเงิน ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๗ ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหไรประโยชนซึ่งตราหรือเครื่องหมาย
ซึ่งผูตรวจการสถาบันการเงิน คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน หรือพนักงานควบคุมสถาบันการเงิน
ไดประทับหรือหมายไวที่สิ่งนั้น ๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๘ ผูใ ดทํ าให เสีย หาย ทํ าลาย ซ อ นเรน เอาไปเสีย หรื อทํา ใหสู ญหายหรื อ
ไรประโยชนซึ่งทรัพยสิน หรือเอกสารใด ๆ อัน ผูตรวจการสถาบันการเงิน คณะกรรมการควบคุม
สถาบัน การเงิน หรือพนักงานควบคุมสถาบัน การเงินไดยึด อายัด รักษาไว หรือสั่งใหสงเพื่อเปน
พยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ไมวาพนักงานเจาหนาที่จะรักษาทรัพยสิน
หรือเอกสารนั้นไวเอง หรือสั่งใหผูนั้น หรือผูอื่นสงหรือรักษาไวก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๕๐
มาตรา ๖๖ มาตรา ๘๐ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๕ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ประกาศ ขอกําหนด หลักเกณฑ หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๐ มาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๙๕
กรรมการ ผูจัดการหรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
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หนึ่งป หรือปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมสี ว น
ในการกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๑๔๐ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบัน การเงินผูใ ด
โดยทุจริต หลอกลวงดวยการแสดงขอความอัน เปนเท็จแกประชาชน หรือดวยการปกปดความจริง
ซึ่งควรบอกใหแกประชาชนทราบ และโดยการหลอกลวงดังกลาวนั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากประชาชน
ผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหประชาชนผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือ
ทําลายเอกสารสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
มาตรา ๑๔๑ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบัน การเงินผูใ ด
ซึ่งไดรับมอบหมายใหจัดการทรัพยสินของสถาบันการเงินหรือทรัพยสินที่สถาบันการเงินเปนเจาของ
รวมอยูดวย กระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินของสถาบันการเงิน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และ
ปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
มาตรา ๑๔๒ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบัน การเงินผูใ ด
ครอบครองทรัพยซึ่งเปนของสถาบันการเงินหรือซึ่งสถาบันการเงินเปนเจาของรวมอยูดวยเบียดบังเอา
ทรัพยนั้นเปน ของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับ
ตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
มาตรา ๑๔๓ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบัน การเงินผูใ ด
เอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยสินอันสถาบันการเงิน
มีหนาที่ดูแลหรือที่อยูใ นความครอบครองของสถาบันการเงิน ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๑๔๔ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบัน การเงินผูใ ด
กระทําการดังตอไปนี้ โดยรูวาเจาหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจาหนี้ของบุคคลอื่น ซึ่งจะใชสิทธิของ
เจาหนี้สถาบันการเงินบังคับการชําระหนี้จากสถาบันการเงิน หรือใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทางศาล
ใหชําระหนี้ เพื่อมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป
และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
(๑) ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกผูอื่นซึ่งทรัพยสินของสถาบันการเงิน หรือ
(๒) ลงบัญชีหรือกระทําการอื่นใดซึ่งทําใหปรากฏวาสถาบันการเงินเปนหนี้ซึ่งไมเปนความจริง
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มาตรา ๑๔๕ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบัน การเงินผูใ ด
กระทําการหรือไมกระทําการเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเองหรือ
ผูอื่นอันเปน การเสียหายแกสถาบัน การเงิน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแต
หาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
มาตรา ๑๔๖ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบัน การเงินผูใ ด
กระทําหรือยิน ยอมใหกระทําการดังตอไปนี้เพื่อ ลวงใหสถาบัน การเงิน หรือผูถือหุน ขาดประโยชน
อันควรได หรือลวงบุคคลใด ๆ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึง
หนึ่งลานบาท
(๑) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสารหรือหลักประกัน
ของสถาบันการเงินหรือที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
(๒) ลงขอความเท็จหรือไมลงขอความสําคัญในบัญชี หรือเอกสารของสถาบันการเงิน หรือ
(๓) ทําบัญชีไมครบถวน ไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน หรือไมตรงตอความเปนจริง
มาตรา ๑๔๗ ความผิด ตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓
มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ หรื อ มาตรา ๑๔๖ หากผูก ระทํ า เปน พนัก งานของสถาบัน การเงิ น
ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๔๘ ผู ส อบบั ญ ชี หรื อ ผู ป ระเมิ น ราคา หรื อ ผู ชํ า นาญการเฉพาะด า นผู ใ ด
ปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็น ตองบการเงินไมเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวย
ผูสอบบัญชีหรือขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด หรือทํารายงานเท็จ
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๑ หรือประเมินราคาทรัพยสิน
โดยไมสุจริต แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๙ ผูใ ดกอใหกรรมการ ผู จัดการ หรือผูมี อํานาจในการจั ดการของสถาบั น
การเงินหรือผูชํานาญการเฉพาะดานของสถาบันการเงิน กระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๐
มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๘
ไมวาดวยการใช สั่ง ขูเข็ญ จาง หรือดวยวิธีอื่นใด ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น
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มาตรา ๑๕๐ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกใน
การที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ผูสอบบัญชี หรือผูชํานาญการ
เฉพาะด า นของสถาบั น การเงิ น กระทํ า ความผิ ดตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑
มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๘ ไมวากอน
หรือขณะกระทําความผิด ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ เวนแตผูนั้นมิไดรูถึง
การชวยเหลือหรือใหความสะดวกนั้น
มาตรา ๑๕๑ ความผิดมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔
มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ เมื่อพนักงานอัยการ
ยื่ น ฟ อ งคดี อ าญา ให พ นั ก งานอั ย การมี อํ า นาจเรี ย กทรั พ ย สิ น หรื อ ราคาหรื อ ค า สิ น ไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายแทนผูเสียหายดวย และใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล
มาตรา ๑๕๒ ในกรณีที่ปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑
มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙
และมาตรา ๑๕๐ และธนาคารแหง ประเทศไทยเห็น ว าหากปลอยเนิ่น ชา ไวอาจเกิดความเสียหาย
แกประโยชนของประชาชน ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลนั้น
หรือทรัพยสินซึ่งตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนของบุคคลนั้น หรือตามพฤติการณที่มีเหตุอันควรเชื่อได
วาเปน ของบุคคลนั้น แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสิน เกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันไมได เวนแตในกรณี
ที่มีการฟองคดีตอศาล ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปน อยางอื่น
ในกรณีมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถฟองคดีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันได ศาลที่มีเขตอํานาจอาจสั่ง
ขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของธนาคารแหงประเทศไทยได
ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจแตงตั้งพนักงานธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง
การกําหนดวิธีการในการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินและการกําหนดจํานวนเงินที่จําเปน
สํ า หรั บ การดํ า รงชี พ และเลี้ ย งดู ค รอบครั ว ของบุ ค คลที่ ถู ก ยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย สิ น ตามวรรคหนึ่ ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
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ผูใดทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหายหรือไรประโยชน โอนใหแกบุคคลอื่น
หรือกระทําการใด ๆ ใหเสียหายแกทรัพยสิน ที่ถูกยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่มีเหตุอัน ควรสงสัยวาบุคคลตามมาตรา ๑๕๒ จะหลบหนีออก
นอกราชอาณาจักร ศาลอาญาโดยคํารองขอของธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคลนั้น
ออกนอกราชอาณาจักรไวกอนได
ในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติโดยคํารองขอของผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยหรือบุคคลที่ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมอบหมาย มีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคล
ตามมาตรา ๑๕๒ ออกนอกราชอาณาจักรไวกอนเปนการชั่วคราวไดเปนเวลาไมเกินสิบหาวันจนกวา
ศาลอาญาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ผูใดฝาฝนคําสั่งของศาลอาญาตามวรรคหนึ่งหรือของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามวรรคสอง
หรือผูใหความชวยเหลือบุคคลดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
มาตรา ๑๕๔ ผูใดลวงรูกิจการของสถาบันการเงินใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่
ที่กําหนดในกฎหมายหรือเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ใ นการชวยเหลือผูที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดในกฎหมาย อันเปนกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ถาผูนั้นนําไปเปดเผยแก
บุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการเปดเผยในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) การเปดเผยตามหนาที่หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๒) การเปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) การเป ด เผยแก ผู ส อบบั ญ ชี ของสถาบั น การเงิ น นั้ น หรื อหน ว ยงานในประเทศและ
ตางประเทศที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับสถาบันการเงินนั้น
(๔) การเปดเผยขอมู ลเพื่อประโยชน ใ นการปฏิบัติหน าที่ของหนวยงานในประเทศและ
ตางประเทศที่มีอํานาจหนาที่ใ นการกํากับสถาบัน การเงิน หรือธุรกิจทางการเงิน ตามขอตกลงที่มี
ระหวางกัน
(๕) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการแกไขฐานะการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น
(๖) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน
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(๗) การเปดเผยความลับของลูกคาสถาบันการเงินที่ถูกเปดเผยตอสาธารณชนแลว
(๘) การเปดเผยความลับของลูกคาของสถาบันการเงินซึ่งลูกคาดังกลาวใหความยินยอมแลว
(๙) การเปดเผยใหแกบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจทางการเงินเดียวกัน
(๑๐) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว
มาตรา ๑๕๕ ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของสถาบันการเงินโดยเหตุที่เปนผูมีอํานาจ
ในการจัดการหรือเปน พนักงาน และเปดเผยความลับนั้นในประการที่นาจะกอใหเกิดความเสียหาย
แกบุคคลอื่น หรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งปหรือปรับไมเกิน หนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการเปดเผยตามกรณีในมาตรา ๑๕๔ วรรคสอง
มาตรา ๑๕๖ ความผิดตามมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๘
มาตรา ๑๓๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๓๙ ใหคณะกรรมการที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแ ตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวนสามคน โดยอยางนอยตองเปน
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน
เมื่อคณะกรรมการไดทําการเปรียบเทียบ และผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนและภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๕๗ ใหถือวาธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรที่ไดรับ
อนุ ญาตใหป ระกอบการธนาคารพาณิช ย ธุ รกิ จเงิน ทุน หรื อธุ รกิ จเครดิต ฟองซิ เอร แลว แต กรณี
อยูแลวในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ประเภทนั้นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๘ บรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศ หนังสือเวียน
คําสั่ง หรือขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจ
เงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร บรรดาที่ใ ชบังคับอยูใ นวัน กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการออก
ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๙ สถาบั น การเงิ น ใดได รั บ การผ อ นผั น ให ล งทุ น หรื อ ซื้ อ หรื อ มี หุ น เกิ น
อัตราสวนตามมาตรา ๓๔ อยูแลวในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหสถาบันการเงินมีสิทธิ
ถื อ หรื อ มี ไ ว ต อ ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ ไ ด รั บ การผ อ นผั น แต ต อ งไม เ กิ น กํ า หนดห า ป นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในกรณีที่สถาบันการเงินใดไดรับผอนผันใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มี
ลักษณะคลายการใหสินเชื่อ เกินอัตราสวนตามมาตรา ๕๐ อยูแลวในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหสถาบันการเงินนั้นคงใหสิน เชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลาย
การใหสนิ เชื่อ ตามสัญญาที่ผูกพันไวแลวตอไปไดจนกวาจะครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามที่ระบุใน
สัญญาดังกลาว
สถาบันการเงินใดใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการให
สินเชื่อ แกบุคคลใดและผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวรวมกันเกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๔๙ หรือ
มาตรา ๕๐ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยการใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรม
ที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อดังกลาวไมขัดตอกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงิน ทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ที่ใ ชบังคับอยูใ นขณะนั้น
สถาบันการเงินดังกลาวจะใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการให
สินเชื่อแกบุคคลหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอีกไมได และตองดําเนินการเพื่อทําใหการใหสินเชื่อ
ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อดังกลาวเปนไปตามที่บัญญัติใน
มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ โดยเร็ว แตทั้งนี้ตองไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
สถาบันการเงินใดไดรับผอนผันใหมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยอยูแลวในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช บัง คับ ให สถาบัน การเงิน ดัง กล า วมี ไว ซึ่ง อสั งหาริ ม ทรั พย นั้น ตอ ไปได ต ามหลั กเกณฑที่ ได รั บ
การผอนผันนั้น
มาตรา ๑๖๐ บริษัทเงินทุนใดที่ไดรับใบอนุญาตอยูแลวในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหประกอบธุรกิจไดตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว
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มาตรา ๑๖๑ บริษัทที่มิไดประกอบธุรกิจทางการเงิน แตไดรับการผอนผันใหถือหุนใน
สถาบัน การเงิน ใดเกิน อัตราที่กําหนดในมาตรา ๑๘ อยูใ นวัน กอนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ
ใหถือหุนของสถาบันการเงินนั้น ไดตอไป และอาจซื้อหุนเพิ่ม ทุนเพื่อรักษาสัดสวนการถือหุน ที่มีอยู
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับได แตถาไดจําหนายหุนนั้นไปเทาใดใหคงมีสิทธิถือหุนเกินอัตราที่
กําหนดไดเทาจํานวนหุนที่เหลืออยูนั้น
หามมิ ใ หบริ ษัทตามวรรคหนึ่ง ซื้อหุน ของสถาบัน การเงิน ที่ต นถืออยูเพิ่ม เมื่ อพน กํ าหนด
ระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๖๒ บุคคลใดถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของสถาบันการเงินแหงใดแหงหนึ่งเกินอัตรา
ที่กําหนดตามมาตรา ๑๘ เนื่องจากการนับรวมหุน ที่ผูที่เกี่ยวของถืออยูหรือมีไวอยูใ นวัน กอนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยการถืออยูหรือมีไวซึ่งหุนของสถาบันการเงินดังกลาวไมขัดตอกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น ใหคงมีสิทธิถือหรือมีไวซึ่งหุนนั้นไดตอไป แตถาไดจําหนายหุนนั้นไปเทาใด
ก็ใหคงมีสิทธิถือหรือมีไวซึ่งหุนนั้นเกินอัตราที่กําหนดไดเทาจํานวนหุนที่เหลือ และใหบุคคลดังกลาว
ตองดํ าเนิ น การเพื่ อ ให การถือหรือมี ไวซึ่ งหุน ดังกลาวเปน ไปตามที่บั ญญัติ ใ นมาตรา ๑๘ โดยเร็ ว
แตทั้งนี้ตองไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๖๓ ในขณะที่ยังมิไดจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝาก หากมีบทบัญญัติมาตราใดใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหเปนภารกิจและอํานาจหนาที่ของสถาบันคุมครองเงินฝาก ใหภารกิจ
และอํานาจหนาที่ดังกลาวเปนของกระทรวงการคลังจนกวาจะมีการจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝากขึ้น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับนี้ คือ เนื่องจากในปจ จุ บัน การกํ ากับดูแ ล
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร อยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิ ช ย และกฎหมายว า ด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร แลวแตก รณี จึงทําใหการกํากับดูแลแตกตางกัน แตโดยที่การดําเนิน กิจการของสถาบัน
การเงินควรมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับในชวงที่ผานมา ประเทศไทย
ได ป ระสบป ญ หาวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ อย า งรุ น แรงอั น มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ สถาบั น การเงิ น และ
กระทบกระเทือนความเชื่อมั่น ของประชาชนและผูฝากเงิน ที่มีตอระบบสถาบัน การเงิน โดยรวม ดังนั้ น
สมควรปรับปรุงมาตรการในการกํากับดูแลสถาบันการเงินดังกลาวใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยและกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร และรวมเปนฉบับเดียวกัน เพื่อใหการควบคุมดูแลเปนมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนแกไข
เพิ่มเติมบทกําหนดโทษสําหรับความผิดที่เกี่ยวของใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

