เรื่องเสร็จที่ ๒๒/๒๕๔๒
บันทึก
เรื่อง ปญหาการตีความ มาตรา ๑๐๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีหนังสือ
ดวนมาก ที่ กลต.ม.๑๙๕๒/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาความวา สํ านั กงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพยและตลาดหลั กทรัพยมีป ญหาขอ
กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวาบุคคลที่ถูกธนาคารแหงประเทศไทยสั่งการโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๕๗ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุ ร กิ จ เครดิ ต ฟองซิ เ อร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกํ า หนดแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.
๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือมาตรา ๒๔ ตรี วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ ถอดถอนจากการดํารงตําแหนงในบริษัท
เงินทุนหรือธนาคารพาณิชย แลวแตกรณี จะเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามความหมายของ
มาตรา ๑๐๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม
สามารถดํารงตํ า แหน ง ในบริ ษั ทหลั กทรัพย ไ ด เนื่องจากเคยถูก ถอดถอนตามบทบั ญ ญัติ แ ห ง
กฎหมายอื่นใชหรือไม สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจึงไดเสนอ
ขอเท็จจริงและประเด็นปญหาสรุปความได ดังนี้
๑. ขอเท็จจริง
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ ธนาคารแหง
ประเทศไทยพิจารณาเห็นวามีความจําเปนรีบดวนที่จะตองแกไขฐานะหรือการดําเนินการของ
บริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย รวมทั้งสิ้น ๑๔ แหง ซึ่งหากปลอยเนิ่นชาอาจเกิดความเสียหาย
แกประโยชนของประชาชน ธนาคารแหงประเทศไทยจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๗ ทวิ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
มาตรา ๒๔ ตรี วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ถอดถอนกรรมการทั้ ง คณะของสถาบั น การเงิ น ทั้ ง ๑๔ แห ง ดั ง กล า ว ออกจาก
ตําแหนง และแตงตั้งบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทน
๒. ความเห็น
ตามคํ า สั่ ง ธนาคารแห ง ประเทศไทยดั ง กล า ว สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ

๒
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเห็นวาเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาในกรณีรีบดวน และใน
คําสั่งถอดถอนกรรมการของสถาบันการเงินแตละแหงดังกลาวธนาคารแหงประเทศไทยมิไดระบุ
ว า กรรมการแต ล ะคนที่ ถู ก ถอดถอนออกจากตํา แหน ง เป น ผู มี ค วามไม เ หมาะสมหรื อ มี ค วาม
บกพรองในการทําหนาที่โดยสวนตัวหรือไม และเนื่องจากบุคคลทั้งหมดดังกลาวถูกถอดถอนออก
จากตําแหนงโดยคําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย จึงมีปญหา
วากรรมการที่ถูกถอดถอนออกจากตําแหนงในสถาบันการเงินทั้ง ๑๔ แหง ตามคําสั่งของธนาคาร
แหงประเทศไทยจะเป นบุคคลผู มีลักษณะตองห ามในการเปนผูบริหารบริษัทหลักทรัพยตาม
มาตรา ๑๐๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจาก
เคยถู ก ถอดถอนตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายอื่ น หรื อ ไม สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเห็นวาลักษณะตองหามตามมาตราดังกลาวอาจแบงไดเปน ๒
สวน สวนที่หนึ่งเปนลักษณะตองหามเนื่องจากบุคคลนั้นเคยถูกถอดถอนจากการเปนประธาน
กรรมการ กรรมการ หรื อ ผู จั ด การตามมาตรา ๑๔๔ หรื อ มาตรา ๑๔๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และสวนที่สองเปนลักษณะตองหามเนื่องจาก
บุคคลนั้ นเคยถูกถอดถอนตามบทบั ญญัติแ หงกฎหมายอื่น กรณีที่เปนประเด็น ปญ หาคือการ
ตีความลักษณะตองหามสวนที่สอง ซึ่งปรากฏในประเด็นดังกลาวมีความเห็นแตกตางกันเปน ๒
ฝาย ดังนี้
ฝายที่หนึ่ง เห็นวา การตีความลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๓ (๕) ทั้งในสวน
ที่หนึ่งและสวนที่สองควรตองมีความสัมพันธหรือสอดคลองกันในเรื่องเหตุของการถอดถอน โดย
ใช เ หตุ แ ห ง การถอดถอนที่ กํ า หนดในมาตรา ๑๔๔ หรื อ มาตรา ๑๔๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ เปนฐานในการเทียบเคียง ฝายที่หนึ่งจึงวางแนวพิจารณาวา
เนื่องจากเหตุแหงการถอดถอนตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ คือ การถอดถอนเนื่องจาก
ผูบริหารคนนั้นเปนตนเหตุที่ทําใหบริษัทหลักทรัพยมีฐานะหรือมีการดําเนินงานในลักษณะอันอาจ
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน หรือเปนตนเหตุในการไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกตามมาตรา ๑๔๑
หรือมาตรา ๑๔๒ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ดังนั้น การถอดถอน
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่นจึงตองมีเหตุที่เทียบเคียงไดกับเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กลาวขางตน
ดวย การถอดถอนนั้นจึงจะเปนเหตุทําใหบุคคลดังกลาวมีลักษณะตองหามในการเปนผูบริหาร
บริษัทหลักทรัพย ซึ่งฝายที่หนึ่งเห็นวาลําพังคําสั่งธนาคารแหงประเทศไทยที่ใชอํานาจตามมาตรา
๕๗ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบั ญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ หรือมาตรา ๒๔ ตรี แห ง
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยฯ ยังไมถือวาบุคคลที่ถูกถอดถอนตามคําสั่งดังกลาวมีลักษณะ
ตองหาม เพราะคําสั่งดังกลาวมิไดระบุวาบุคคลรายใดที่ถูกถอดถอนเปนตนเหตุที่ทําใหสถาบัน
การเงินมีฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชน
ของประชาชน หรือเปนตนเหตุแหงการไมปฏิบัติตามคําสั่งของทางการแตอยางใดคําสั่งดังกลาวจึง
ยังไมอาจเทียบเคียงกับเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมที่แสดงไดถึงการเปนตนเหตุอยางใด

๓
อยางหนึ่งขางตน ดังนั้น ตราบเทาที่ไมมีการยืนยันวาบุคคลที่ถูกถอดถอนตามคําสั่งธนาคารแหง
ประเทศไทยดังกลา ว คื อบุ ค คลที่ เปน ตนเหตุ แ ลว จะถือว า บุค คลที่ มี ชื่อตามคํา สั่งนั้ น เปน ผูมี
ลักษณะตองหามตามความหมายของมาตรา ๑๐๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ ไมได
ฝ า ยที่ ส อง เห็ น ว า การตี ค วามลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา ๑๐๓ (๕) แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ในสวนที่หนึ่งและสวนที่สองไมจําเปนตองมี
ความสัมพันธหรือสอดคลองกันในเรื่องเหตุของการถอดถอนเพราะบทบัญญัติสวนที่วา “เคยถูก
ถอดถอนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น” เปนบทบัญญัติที่ตองการเพียงผลของการสั่งถอดถอน
ตามกฎหมายอื่น มิไดมีความตอนใดที่แสดงใหเขาใจวา นอกจากผลของการสั่งถอดถอนตาม
กฎหมายอื่นแลวจะตองมีการพิจารณาเทียบเคียงเหตุแหงการถอดถอนตามกฎหมายอื่นวาตอง
สอดคลองกับเหตุถอดถอนตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯ ดวยเพราะหากผูรางมีวัตถุประสงคดังกลาวก็คงจะตองมีบัญญัติขอความ
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อวางขอบเขตของการตีความบทบัญญัติดังกลาวไวดวย การที่บทบัญญัติของ
กฎหมายปจจุ บัน กําหนดเพี ยงวา “เคยถูกถอดถอนตามบทบั ญญัติแ หงกฎหมายอื่น” จึงเปน
บทบัญญัติที่ยืดหยุนในดานการอางอิงกฎหมายอื่น สวนกฎหมายอื่นแตละฉบับกําหนดเหตุแหง
การถอดถอนไวเปนประการใด มิใชปญหาที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จะตองนํามาพิจารณาซ้ํา ดังนั้น ตามความเห็นของฝายที่สอง กรรมการทุกคนที่ถูกคําสั่งของ
ธนาคารแหงประเทศไทยถอดถอนออกจากตําแหนงตามขอเท็จจริงที่หารือจึงมีลักษณะตองหาม
ในการเปนผูบริหารบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๑๐๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยไมคํานึงวาเหตุแหงการถอดถอนเปนเรื่องใด ดังนั้น จึงขอใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการรา งกฎหมาย คณะที่ ๑) ได พิจ ารณา
ปญหาดังกลาวโดยไดฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง) ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแลวเห็นวา ตามมาตรา ๑๐๓ (๕) ๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดหามมิใหบริษัทหลักทรัพยแตงตั้งหรือยอมใหบุคคลที่เคยถูก

๑

มาตรา ๑๐๓ หามมิใหบริษัทหลักทรัพยตั้งหรือยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ เปน
หรือทําหนาที่กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจัดการตามมาตรา
๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ

๔
ถอดถอนจากการเปนประธานกรรมการกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา ๑๔๔๒ หรือมาตรา
๑๔๕๓ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายอื่นเปนหรือทําหนาที่กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือที่
ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งคําวา “ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น” นั้น พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ มิไดกําหนดไววาหมายถึงบทบัญญัติของกฎหมายใดบาง หรือมี
ขอบเขตแคไหน ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองอาศัยหลักการตีความกฎหมายที่วา กรณีที่บทบัญญัติ
ของกฎหมายมีถอยคําตอเนื่องกันและคําสุดทายเปนคําที่มีความหมายทั่วไปตองตีความคําสุดทาย
ใหมีความหมายทํานองเดียวกับคําที่มากอน (ejusdem generis rule) ดังนั้น การถูกถอดถอน
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายอื่ น ตามกรณี นี้ จึ ง ต อ งเที ย บเคี ย งจากกรณี ก ารถู ก ถอดถอนตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องมาตรา ๑๔๔ หรื อ มาตรา ๑๔๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยฯ และเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ แลวจะเห็นไดวา
การถอดถอนตามบทบัญญัติดังกลาวนั้นมีเหตุเนื่องมาจากผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยคนใดคน
หนึ่งเปนตนเหตุทําใหบริษัทหลักทรัพยมีฐานะหรือมีการดําเนินงานในลักษณะอันอาจเปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกประโยชน ของประชาชน หรือเปนตนเหตุในการไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๑๔๑๔ หรือมาตรา
๒

มาตรา ๑๔๔ เมื่อปรากฏหลักฐานตอสํานักงานวา บริษัทหลักทรัพยใดมีฐานะหรือมีการ
ดําเนินงานในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน หรือกรรมการ ผูจัดการ
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานตามมาตรา
๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยนั้นถอดถอนกรรมการ ผูจัดการหรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได และใหบริษัท
หลักทรัพยนั้นแตงตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากสํานักงานเขาดํารงตําแหนงแทนภายในเวลาสามสิบวันนับ
แตวันถอดถอน
๓
มาตรา ๑๔๕ บริษัทหลักทรัพยใดไมถอดถอนบุคคลหรือถอดถอนแลวไมแตงตั้งบุคคลอื่น
เข า ดํ า รงตํ า แหน ง แทนภายในเวลาสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ถอดถอน ให สํ า นั ก งานด ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีอํานาจสั่งดังตอไปนี้
(๑) ถอดถอนกรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดํ าเนินงานของบริ ษัท
หลักทรัพยซึ่งบริษัทหลักทรัพยนั้นไมถอดถอน
(๒) แตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปดํารงตําแหนงแทนผูซึ่งถูกถอดถอนเปนเวลาไมเกินสาม
ป และใหบุคคลนั้นไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดโดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัท
หลักทรัพยนั้น และในระหวางเวลาที่บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอยู ผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยจะมีมติเพิก
ถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งของสํานักงานมิได
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาคําสั่งของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง เปนมติของที่ประชุมผู
ถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี
บุคคลซึ่งถูกถอดถอนจะเขาไปเกี่ยวของหรือดําเนินการใดๆ ไมวาโดยทางตรงและทางออม
ในบริษัทหลักทรัพยนั้นมิได และตองอํานวยความสะดวก และใหขอเท็จจริงแกบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งแทน
๔
มาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาบริษัทหลักทรัพยใด
(๑) จัดทําบัญชีไมเรียบรอยหรือไมทําใหแลวเสร็จภายในเวลาอันสมควร

๕
๑๔๕๕ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเหตุของการถอดถอนทั้งสองกรณี
นั้นอาจเทียบเคียงไดกับเหตุของการถอดถอนกรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทเงินทุนตามมาตรา ๕๗ ทวิ๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจเงินทุนฯ หรือของธนาคารพาณิชยตามมาตรา ๒๔ ตรี๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
(๒) กระทําการหรือไมกระทําการตามที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยนั้นแกไขการกระทําดังกลาวหรือกระทําการหรือ
งดเวนกระทําการตามที่สํานักงานเห็นสมควรภายในเวลาที่กําหนด
๕
มาตรา ๑๔๒ เมื่อปรากฏหลักฐานตอสํานักงานวาบริษัทหลักทรัพยใดมีฐานะหรือมีการ
ดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน ใหสํานักงานมีอํานาจสั่ง
ใหบริษัทหลักทรัพยนั้นแกไขฐานะหรือการดําเนินงานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด
๖
มาตรา ๕๗ ทวิ* เมื่อปรากฏหลักฐานตอธนาคารแหงประเทศไทยวา บริษัทใดมีฐานะหรือ
การดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน หรือกรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใด ไมปฏิบัติตามคําสั่งของธนาคารแหงประเทศ
ไทยตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๗ ตรี ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งใหบริษัทนั้นถอดถอน
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนง
ได ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งใหถอดถอนบุคคลใด ใหบริษัทนั้นแตงตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบ
จากธนาคารแหงประเทศไทยเขาดํารงตําแหนงแทนภายในสามสิบวันนับแตวันถอดถอน บริษัทใดไมถอดถอน
บุคคลหรือถอดถอนแลวไมแตงตั้งบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทน ธนาคารแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งดังตอไปนี้
(๑) ถอดถอนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่ง
บริษัทนั้นไมถอดถอน
(๒) แตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปดํารงตําแหนงแทนผูซึ่งถูกถอดถอน
ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนที่จะตองแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของบริษัทใด ซึ่งหาก
ปลอยเนิ่นชาอาจเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน ธนาคารแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งถอดถอนกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทนั้น และ
แตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปดํารงตําแหนงแทนไดทันทีตามที่เห็นสมควร
ฯลฯ
ฯลฯ
๗
มาตรา ๒๔ ตรี เมื่อปรากฏหลักฐานตอธนาคารแหงประเทศไทยวาธนาคารพาณิชยใดมี
ฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน หรือ
กรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของธนาคารแหง
ประเทศไทยตามมาตรา ๒๔ ทวิ ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งใหธนาคารพาณิชยนั้นถอดถอนกรรมการ
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได
ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่งใหธนาคารพาณิชยนั้น
แตงตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยเขาดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายในเวลา
สามสิบวันนับแตวันถอดถอน
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยใดไมถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือถอดถอนแลวไมแตงตั้ง
บุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสอง ธนาคารแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปดํารงตําแหนงแทน

๖
แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยฯ
สําหรับกรณีที่หารือนี้ขอเท็จจริงปรากฏวาธนาคารแหงประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใชอํานาจตามมาตรา ๕๗ ทวิ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ และมาตรา ๒๔ ตรี วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชยฯ สั่งถอดถอนกรรมการของบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชยทั้งคณะ เนื่องจากมี
ความจําเปนรีบดวนที่จะตองแกไขฐานะและการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย
ดังกลาว เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน โดยคําสั่งนั้นมิไดระบุวาบุคคลใด
เปนตนเหตุที่ทําใหบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชยมีฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอัน
อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน หรือเปนตนเหตุในการไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทย ดังนั้น เหตุของการถอดถอนกรรมการดังกลาวจึงไมอาจ
เทียบเคียงกับเหตุของการถอดถอนผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๑๔๔ และมาตรา
๑๔๕ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ไดฉะนั้น กรรมการของบริษัทเงินทุน
และธนาคารพาณิชยที่ถูกคําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยถอดถอนตามกรณีที่หารือนี้ จึงมิใช
เปนกรรมการที่เคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่นตามนัยมาตรา ๑๐๓ (๕) แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๔๒

ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนที่จะตองแกไขฐานะหรือการดําเนินการของธนาคารพาณิชยใด
ซึ่งหากปลอยเนิ่ นช าอาจเกิดความเสียหายแกป ระโยชนของประชาชน ธนาคารแหงประเทศไทยดวยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของธนาคาร
พาณิชยนั้นและแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปดํารงตําแหนงแทนไดทันทีตามที่เห็นสมควร
ฯลฯ
ฯลฯ

