บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีออก
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติหรือปฏิบัติเพิ่มเติม
และให้มีผู้ตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๑ มาตรา ๑๒๐/๒ และมาตรา ๑๒๐/๓)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษตามมาตรา ๑๒๕ ให้สอดคล้องกับฐานความผิด
ตามมาตรา ๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๕)
(๓) เพิ่มบทกาหนดโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ควบคุมดูแลสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๒๐ หรือมาตรา ๑๒๐/๑ และกรณีการล่วงรู้และ
เปิดเผยข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เพิ่มมาตรา ๑๓๑/๑ และมาตรา ๑๕๕/๑)
(๔) กาหนดให้ความผิดตามมาตรา ๑๓๑/๑ เป็นความผิดทีค่ ณะกรรมการที่รัฐมนตรี
แต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๖ วรรคหนึ่ง)
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจออกประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ถือปฏิบัติหรือปฏิบัติเพิ่มเติม และให้ผู้ตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งวางบทกาหนดโทษกรณีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ควบคุมดูแล
สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และกรณีการล่วงรู้และเปิดเผยข้อมูลของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางประการ เพื่อให้การกากับดูแลสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความมั่นคงทางการเงิน
และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
.......................................
.......................................
.......................................
...................................................................................................................................
..............................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจมีความมั่นคงทางการเงินและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว
...................................................................................................................................
..............................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๐/๑ มาตรา ๑๒๐/๒ และมาตรา ๑๒๐/๓
ของหมวด ๗ การกากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๒๐/๑ นอกจากหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในมาตรา ๑๒๐ วรรคสอง
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจตามพระราชบัญญัตินี้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์โดยความเห็นชอบ
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๒

ของรัฐมนตรีให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นถือปฏิบัติหรือปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่กฎหมายจัดตั้งสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจกาหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ได้ด้วย
(๑) การกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ และ
ผู้มีอานาจในการจัดการ การกาหนดอานาจหน้าที่ของกรรมการ และการขอความเห็นชอบ
การดารงตาแหน่งของกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตาแหน่งและผู้มีอานาจในการจัดการ
(๒) การดารงเงินกองทุนและสินทรัพย์
(๓) การลงทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(๔) การกากับดูแลความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้บริโภค
(๕) ข้อห้ามในการให้สินเชื่อ
(๖) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารอง
(๗) การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(๘) การจัดทาบัญชีและการรายงาน
มาตรา ๑๒๐/๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจใดมีฐานะหรือการดาเนินงาน
อยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของรัฐ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเสนอผู้มีอานาจตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณา
ดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจแก้ไขฐานะหรือการดาเนินงาน หรือระงับ
การดาเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่กาหนด
(๒) สั่งให้ผู้จัดการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
หยุดการปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่กาหนด หรือ
(๓) ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจลดทุนหรือเพิ่มทุน
มาตรา ๑๒๐/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะก็ได้
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘๕ ยกเว้น (๓) (๔) และ (๖) มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗
มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ และมาตรา ๑๓๘ รวมทั้งบทกาหนดโทษ
มาใช้บังคับกับการตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทลูก
และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๕ สถาบันการเงินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗
หรือมาตรา ๘๔ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ข้อกาหนด หรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคสาม มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือ
มาตรา ๘๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
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๓

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๓๑/๑ กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหรือไม่ควบคุมดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรา ๑๒๐ หรือมาตรา ๑๒๐/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๕๕/๑ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ และมาตรา ๑๕๕ รวมทั้ง
บทกาหนดโทษมาใช้บังคับกับการล่วงรู้และเปิดเผยข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๕๖ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๖ ความผิดตามมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๘
มาตรา ๑๓๑/๑ มาตรา ๑๓๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๓๙ ให้คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอานาจ
เปรียบเทียบได้”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี
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