
แผนการสอน รายวิชากฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

๗๗๗ ๓๔๑ กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ ๒ (๒-๐-๔) 
 

๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล  
 
๓. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๔. วันเวลา/สถานที่เรียน   

วันพุธ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. ห้องบรรยาย ๓ 
 

๕. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  เพ่ือให้ถึงมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์   
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือศึกษาถึงหลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๒.๒ เพ่ือศึกษามาตรการก ากับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน  
  ๒.๓ เพ่ือศึกษามาตรการก ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ 
 
๖. รายละเอียดรายวิชา 

๑. ค าอธิบายรายวิชา๑  ศึกษาพัฒนาการของธุรกิจสถาบันการเงิน ความสัมพันธ์และความส าคัญของธุรกิจ
สถาบันการเงินที่มีต่อประเทศ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  

                                                 
๑ ค ำอธิบำยรำยวิชำ(ไทย) : กฏหมำยเกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินและพนกังำน ได้แก ่ กฏหมำยบรษิัทมหำชน พระรำชบัญญัติธนำคำรแห่งประเทศไทย 

พระรำชบัญญัติกำรธนำคำรพำณิชย์ พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจเงินทุน พระรำชบัญญัติตลำดหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติกำรประกันสงัคม 

พระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีพนักงำน 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ(อังกฤษ) : laws concerning financial business and personnel, such as of publice company, Bank of Thailand, commercial 

banks finance company, security market,social welfare and social security pension 



 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  จ านวน ๓๐ ชัว่โมง 
๓.  แผนการสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  
เรื่อง รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 

บทที่ ๑ 
พัฒนาการของธุรกิจสถาบันการเงิน 

๑.๑ เศรษฐกิจระดับโลกและวิวัฒนาการของระบบ
เศรษฐกิจ 
๑.๒ พัฒนาการของระบบสถาบันการเงิน 
๑.๓ ระบบสถาบันการเงินของประเทศไทย 
๑.๔ การปฏิรูประบบสถาบันการเงินในประเทศไทย 

๔ 

บทที่ ๒  
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน

การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒.๑ ความหมายของธุรกิจสถาบันการเงิน 
๒.๒ การขอใบอนุญาตจัดตั้ง 
๒.๓ โครงสร้างและผู้ถือหุ้น 

๔ 

 ๒.๔ การประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน 
 ๒.๔.๑ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
 ๒.๔.๒ ธุรกิจเงินทุน 
 ๒.๔.๓ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
 ๒.๔.๔ ธุรกิจทางการเงินอื่น 

๒ 

 ๒.๕ การรับฝากเงิน 
๒.๖ การให้สินเชื่อ 
 ๒.๖.๑ นโยบายเรื่องสินเชื่อ 
 ๒.๖.๒ การจัดชั้นสินเชื่อ 
 ๒.๖.๓ การประเมินราคาหลักประกัน 
 ๒.๖.๔ แนวทางการพิสูจน์สินเชื่อและการสอบ
ทานภาระสินเชื่อ 

๒ 

 ๒.๗ ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ 
 ๒.๗.๑ ธุรกรรมการค้ าประกัน 
 ๒.๗.๒ ธุรกรรมการเช่าซื้อ 
 ๒.๗.๓ ธุรกรรมการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 
 ๒.๗.๔ ธุรกรรมการซื้อขายล่วงหน้า 
 ๒.๗.๕ ธุรกรรมด้านการประกันภัย 
 ๒.๗.๖ ธุรกรรมการรับโอนลูกหนี้ 
 ๒.๗.๗ ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ 
 ๒.๗.๘ ธุรกรรมแฟกตอริ่ง 
 ๒.๗.๙ การให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๔ 

บทที่ ๓ 
ผู้บริหารสถาบันการเงิน 

 

๓.๑ ผู้บริหารสถาบันการเงิน 
๓.๒ หลักบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง 
๓.๓ หลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

๔ 



 

๓.๔ ผู้บริหารกับหลักธรรมาภิบาล 
๓.๕ ความรับผิดที่เกิดจากการกระท าโดยทุจริตของ
ผู้บริหารสถาบันการเงิน 

บทที่ ๔  
การก ากับดูแลสถาบันการเงิน  

๔.๑ นโยบายการก ากับดูแลสถาบันการเงิน 
๔.๒ การก ากับแบบรวมกลุ่ม 
๔.๓ การก ากับลูกหนี้สถาบันการเงินรายใหญ่ 
๔.๔ การตรวจสอบ แก้ไข และควบคุมสถาบันการเงิน 

๒ 

บทที่ ๕  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๕.๑ การด ารงเงินกองทุน 
๕.๒ การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
๕.๓ แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
การเงิน 

๒ 

บทที่ ๖ 
การสร้างความเป็นธรรมต่อลูกค้า

และคุ้มครองผู้บริโภค 
 

๖.๑ การติดตามทวงหนี้ 
๖.๒ การก าหนดอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม 
๖.๓ ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

๒ 

บทที่ ๗  
บทบาทของสถาบันการเงินในการ
ส่งเสริมมาตรการการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

บทบาทของสถาบันการเงินในการส่งเสริมมาตรการการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒ 

บทที่ ๘  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

๘.๑ บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง 
๘.๒ ความเป็นอิสระของธนาคารกลาง 

๒ 

  ๓๐ 
ชั่วโมงการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
 

๔.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 สอบกลางภาค ๓๐ คะแนน / เก็บคะแนนในชั้นเรียน ๑๐ คะแนน / สอบปลายภาค ๖๐ คะแนน 

 รวม ๑๐๐ คะแนน 
๕.  เอกสารหลัก 
   ๑. ค าอธิบายกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล 

๒. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๓. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   ก่อนและหลังเข้าชั้นเรียน  หรอื นัดหมายล่วงหน้า 

 


