
 
 

๑ 

 

กฎหมายทางการเงินของประเทศสิงคโปร์ 

บทน า  
การให้บริการทางการเงินของธนาคารในประเทศสิงคโปร์มีอย่างหลากหลาย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การเป็นแหล่งเก็บรายได้ การช าระเงินในธุรกรรมต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การเป็นแหล่ง
เงินทุนในการกู้ยืมหรือการลงทุน การป้องกันความเสี่ยงโดยผ่านช่องทางการประกันภัย เป็นต้น โดยบทความนี้
จะกล่าวถึงระบบการธนาคารและข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ของประเทศ
สิงคโปร์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา แนวทางการก าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับบริการทางการเงินลาก
แนวทางของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้น าทางการเงินในเอเชีย  

ระบบการธนาคารและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ 
สืบเนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีแนวนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งในการให้ความส าคัญกับการประกอบ

ธุรกิจธนาคาร โดยมุ่งเน้นให้ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินทั้งของภูมิภาคและของโลก จึงเห็นได้ว่า 
ในประเทศสิงคโปร์มีธนาคารหลากหลายประเภท โดยธนาคารพาณิชย์ (Commercial banks) เป็นธนาคารที่
อยู่ภายใต้บังคับ Banking Act ซึ่ง Monetary Authority of Singapore (MAS) ได้แบ่งประเภทของธนาคาร
พาณิชย์ (Commercial banks) ไว้ ดังนี้ 

๑)  ธนาคารพาณิชย์แบบ Full Banking เป็นธนาคารที่มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ
ธนาคารได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจอันได้รับเงินจากภาคสาธารณะ (เงินฝากของประชาชน) 
การจะเป็นธนาคารพาณิชย์ประเภทนี้ได้ ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และการเป็น
ธนาคารพาณิชย์ประเภทนี้ยังท าให้มีความสามารถที่จะเปิดให้บริการในรูปแบบของธนาคารสาขาได้ ส าหรับ
ตัวอย่างของธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินการประกอบธุรกิจธนาคารประเภทนี้ในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ ธนาคาร 
DBS, ธนาคาร OCBC, ธนาคาร UOB, ธนาคาร Citibank, ธนาคาร Standard Chartered หรือธนาคาร
กรุงเทพ (Bangkok Bank) เป็นต้น 

๒)  ธนาคารพาณิชย์แบบ Wholesale banking ที่มคีวามสามารถในการประกอบธุรกิจธนาคาร
มีข้อจ ากัดกว่าธนาคารพาณิชย์แบบ Full Banking โดยการประกอบธุรกิจธนาคารประเภทนี้มีข้อจ ากัดในบาง
เรื่อง เช่น การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราสกุลเงินสิงคโปร์ (SGD) ส าหรับตัวอย่างของธนาคารพาณิชย์ที่
ด าเนินการประกอบธุรกิจธนาคารนี้ในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ ABN Amro, Barclay Bank, Credit Suisse 
เป็นต้น 

๓)  ธนาคารพาณิชย์แบบ Offshore banking เป็นธนาคารสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศสิงคโปร์ แต่ธนาคารพาณิชย์ประเภทนี้
เป็นธนาคารที่ถูกจ ากัดการประกอบธุรกิจมากที่สุด  อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์แบบ Offshore banking นี้ 
สามารถที่จะร่วมกิจการกับธนาคารท้องถิ่นหรือเปิดสาขาในประเทศสิงคโปร์ได้ ส าหรับตัวอย่างของธนาคาร
พาณิชย์ที่ด าเนินการประกอบธุรกิจธนาคารนี้ในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Lloyd’s Bank ของอังกฤษ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ของไทยและ Bank of Taiwan ของไต้หวัน เป็นต้น 



 
 

๒ 

 

ธนาคาร Merchant banks เป็นธนาคารที่อยู่ภายใต้บังคับ Monetary Authority of Singapore 
Act เนื่องจากการประกอบธุรกิจธนาคารประเภทนี้มีธุรกรรมบางประเภทที่ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุม 
เช่น การออกตราสารหนี้หรือการก ากับดูแลกิจการที่ดี (บรรษัทภิบาล) ส าหรับตัวอย่างของธนาคารที่
ด าเนินการประกอบธุรกิจธนาคารนี้ในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Coutts and Co หรือ Axis Bank Ltd เป็นต้น 

แนวทางในการควบคุมและก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ของประเทศสิงคโปร์ 
เครื่องมือในการควบคุมและก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ของประเทศสิงคโปร์นั้น มีการใช้เครื่องมือที่

เป็นกฎหมาย (Hard Law) ทั้งในระดับพระราชบัญญัติต่าง ๆ (Act) และกฎหมายล าดับรอง เช่น กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ และเครื่องมือประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมาย (Soft Law) โดยจะก าหนดเป็น
แนวทางในการด าเนินการในการประกอบธุรกิจธนาคาร เช่น การก าหนดแนวทางในเรื่องต่าง ๆ หนังสือเวียน 
หรือประมวลจริยธรรม เป็นต้น 
 ส าหรับแนวทางในการเป็นธนาคารพาณิชย์นั้น ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ ธนาคารจะต้องมี
คุณสมบัติและปฏิบัติตามแนวทาง Barsel Core Principles ที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

 (S2) นิยามค าว่า “ธุรกิจการธนาคาร” หมายความว่า การรับฝากเงิน การให้กู้ยืมเงินและการจ่ายเงิน
หรือกรณีเช็คเรียกเก็บ 

 (S4) ในกรณีที่เป็นธุรกิจการธนาคารจะต้องได้รับใบอนุญาตเพ่ือที่จะท าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การธนาคาร 

 (S4a) ในกรณีของธนาคาร สถาบันการเงิน และภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง อาจจะไม่ให้บริการที่เก่ียวข้อง
กับการฝากเงิน แต่จะประกอบธุรกิจเพียงบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน เช่น กรณีของ
ธุ รกิจการให้ยืม เงิน  (Moneylenders) ถือเป็นธุ รกิจที่ ถูกควบคุมโดยกฎหมายเฉพาะ ได้แก่  The 
Moneylenders Act 

 (S5) การใช้ค าว่า “ธนาคาร” จะใช้กับเฉพาะกรณีที่เป็นธนาคารที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งอาจจะรวมถึง
ภาคส่วนอื่นด้วย เช่น กรณีของธนาคารกลางของต่างประเทศ 

 (S9) เงินลงทุนในการจัดตั้งธนาคาร ในกรณีที่เป็นการร่วมทุนกันกับธนาคารท้องถิ่นเป็นเงินประมาณ 
๑.๕ พันล้านเหรียญสิงคโปร์ 

 (Ss14) เปิดโอกาสให้มีการรวมเข้ากันของธนาคารที่มีสัญชาติสิงคโปร์ด้วยกันเอง 

 (Ss15) ห้ามมิให้เจ้าของคนเดียวเป็นเจ้าของธนาคาร 

 (S26) ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ MAS เช่น ข้อมูลทางด้านสถานะทางการเงิน รายงาน
การตรวจสอบทางบัญชี 



 
 

๓ 

 

 (Ss30-35) ธนาคารจะต้องให้ความส าคัญต่อการจ ากัดการด าเนินธุรกิจทางการเงิน เช่น ความคุ้มค่า
ทางการลงทุน หรือที่ดิน  

 (Ss38-40) MAS สามารถที่จะก าหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่แปลงป็นเงินได้ทันที 
ความสมดุลของกระแสเงินสด รวมถึงสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่ถือโดยธนาคารในประเทศสิงคโปร์ 

 (Ss54) อ านาจในการควบคุมธนาคารเป็นอ านาจของผู้อ านวยการหรือผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอ านาจ
แทน 
 การที่ประเทศสิงคโปร์มีเครื่องมือในการควบคุมและก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ทั้งบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายและเครื่องมือประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมาย เนื่องจากการประกอบธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจที่มีความ
เกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก หากปล่อยให้เกิดความเสียหายขึ้นจะท าให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง  
อย่างไรก็ตาม การควบคุมและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจธนาคารโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอาจท าให้
การประกอบธุรกิจธนาคารเกิดความไม่คล่องตัว การน าเครื่องมือประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมาย เข้ามาช่วยใน 
การก ากับดูแลและควบคุมนั้นจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจธนาคาร  

สถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Shadow Banking)  
นอกจากธนาคารพาณิชย์แล้ว ในประเทศสิงคโปร์ยังมีสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือที่เรียกว่า 

(Shadow Banking) อีกด้วย โดย Shadow Banking เป็นธุรกิจที่มีลักษณะของการประกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กับธนาคาร เช่น การได้รับเงินจากสาธารณะไม่ว่าจะเป็นกรณีการรับฝากเงิน การลงทุนในตราสารต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นการลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน โดยการลงทุนอาจถูกเรียกคือได้ตามความต้องการเหมือนการรับ
ฝากเงิน และเป็นการก่อให้เกิดความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันกับธนาคาร เช่น การเกิดปัญหาการขาดสภาพ
คล่อง ความเสี่ยงในความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ  ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจของ Shadow Banking 
ยังมีการก ากับดูแลแคบ่างเรื่องเท่านั้น เช่น การอพยพทางธุรกิจ การก ากับดูแลการซื้อขายต่างตลาด กรอบการ
แข่งขัน ซึ่งตัวอย่างการด าเนินการของ Shadow Banking ได้แก่ การลงทุนในกองทุน แผนการลงทุนรวมต่าง 
ๆ เช่น กองทุนที่มีความเสี่ยงสูง กองทุนตลาดเงิน กองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยน การลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ในทรัสต์ การระดมทุน (Crowdfunding) หรือการให้ยืมเงินระหว่างบุคคล (P2P lending) การแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือให้มีมาตรการในการก ากับดูแลในเรื่องดังกล่าวประเทศสิงคโปร์ได้ใช้มาตรการการออก
ใบอนุญาตเพ่ือควบคุมก ากับเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกใบอนุญาตตลาดทุนภายใต้
กฎหมาย Securities and futures Act และใบอนุญาตการใช้ยืมเงินภายใต้กฎหมาย Moneylender Act 
รวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่กฎหมาย Soft law เช่น ประมวลแผนการลงทุน แนวทางในการจัดการสภาพคล่อง 
เป็นต้น 

การแก้ไขปัญหาให้แก่ธนาคารในกรณีที่ธนาคารประสบความล้มเหลว (Bank Resolution)  
หนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญของกรอบข้อบังคับของทุกธนาคาร ส าหรับผลกระทบสถานเบา ในกรณีที่

ธนาคารประสบความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ  รวมถึงตัวช่วยในการลดแรงกดดันที่เกิดขึ้นจาก



 
 

๔ 

 

สถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ การที่คณะกรรมการก าหนดเสถียรภาพนโยบายสถาบันการเงินเป็นผู้ก าหนด
ค าแนะน าในการก าหนดกฎหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้แก่สถาบันการเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
เสถียรภาพนโยบายสถาบันการเงินและการจัดบริการที่ช่วยให้เกิดการวางแผนและทดสอบความต่อเนื่อง  
โดยในล าดับแรกจะมีการน ามาตรการการแก้ไขปัญหา คือ การปรับโครงสร้างหนี้ และการตัดหนี้ดีของ
ธนาคารที่ก าลังประสบปัญหาออกและน ามาตั้งเป็นธนาคารใหม่  ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วย MAS ได้ก าหนด
อ านาจให้แก่ MAS ดังนี้ 

๑) MAS สามารถที่จะเรียกร้องให้ธนาคารต่าง ๆ เสนอแนวทางในการฟ้ืนฟูกิจการและเสนอแผน
ฟ้ืนฟูกิจการหากเกิดกรณีที่ธนาคารเกิดความล้มเหลวขึ้น ซึ่งเป็นการก าหนดให้มีการเสนอแผนดังกล่าวเป็น
การล่วงหน้า 

๒) MAS สามารถด าเนินการแปลงหนี้เสียของธนาคารดังกล่าวได้ 
๓) บทบัญญัติส าหรับผู้ใช้สินเชื่อในการให้สิ่งตอบแทนถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นภายใต้มาตรการ

การแก้ไขปัญหา 
สถาบันประกันเงินฝาก (Deposit Insurance)  
เนื่องจากการฝากเงินมีลักษณะเป็นการที่ธนาคารยืมเงินจากผู้ฝากเงินซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร ผู้ฝาก

เงินจึงไม่มีความมั่นคงในเงินฝากเพราะหากตัวธนาคารซึ่งเป็นผู้ฝากล้มละลายจะท าให้เงินฝากนั้ นหายไปและ
อาจส่งผลกระทบต่อวงกว้าง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้เกิดสถาบันประกันเงินฝากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์และ
บทบาท ดังนี้ 

๑) เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค (ลูกค้าของธนาคารหรือผู้ฝากเงิน) 
๒) เพ่ือให้ระบบทางการเงินมีเสถียรภาพ 
๓) เป็นตัวช่วยในการลดการให้ความช่วยเหลือทางเงิน 

ส าหรับการจ่ายเงินของสถาบันประกันเงินฝากนี้จะเป็นการจ่ายเงินตามความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หรือ
อาจจะเป็นการจ่ายในอัตราที่เท่ากันทุกกรณี โดยสถาบันประกันเงินฝากจะด าเนินการเข้ามาจัดการกับ
กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของธนาคาร 

ความลับข้อมูลของลูกค้า 
การรักษาความลับทางข้อมูลของลูกค้าถือเป็นสิทธิของลูกค้าอย่างหนึ่งโดยมาตรา ๔๗ แห่ง Banking 

Act มีสาระส าคัญในการก าหนดห้ามธนาคารและเจ้าหน้าที่ธนาคารห้ามเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยก าหนดให้
เป็นความผิดทางอาญาที่มีทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ  อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดข้อยกเว้นในการ
ที่ธนาคารจะสามารถเปิดเผยความลับทางข้อมูลของลูกค้าในบางกรณี กล่าวคือ ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความ
ยินยอมเป็นหนังสือการด าเนินการทางกฎหมายระหว่างธนาคารและลูกค้า ค าสั่งศาล การสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา การเปิดเผยให้กับองค์กรที่มีอ านาจก ากับดูแลธนาคารต่างประเทศ การเปิดเผยให้กับที่ปรึกษาทาง
วิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเปิดเผยต่อ
เจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจจัดเก็บภาษีอากร เป็นต้น 



 
 

๕ 

 

การคุ้มครองข้อมูล 
ในปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลมีการเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากทั่วโลก ส าหรับประเทศ

สิงคโปร์ได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data protection Act) ขึ้นในปี ๒๐๑๒ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่มีสาระส าคัญในการควบคุมการรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์
มุ่งเน้นไปที่การจัดการข้อมูลมากกว่าความเป็นส่วนตัว และได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งระบบลงทะเบียนการห้าม
โทรรบกวน โดยกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ทั้งกับธนาคารและองค์กรอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายนี้
นอกจากนี ้ในปัจจุบันธุรกิจธนาคารได้มีการน าเอาระบบปฏิบัติการ Cloud ซ่ึงเป็นระบบที่ท าให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ โดยไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ที่อุปกรณ์หนึ่งเท่านั้น เช่น การให้บริการของ Gmail, Instagram เป็นต้น ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Disruptive technology) ต่อผลิตภัณฑ์เดิมโดยเพ่ิมทั้ง
ความสามารถ ความมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุน  อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงใหม่ ๆ อีก
ทั้งยังเป็นความท้าทายต่อกฎหมายต่าง ๆ เช่น ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล ส าหรับสิงคโปร์
การใช้ Cloud ในการเก็บข้อมูลของธนาคารโดยหน่วยงานภายนอกถูกควบคุมภายใต้หลักเกณฑ์ทั่วไป แต่ใน
การประกอบธุรกิจธนาคารที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Cloud จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎทั่วไปของการควบคุมการ
จัดจ้างหน่วยงานภายนอก๑ 

บทสรุป 
เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของทั้ง

ภูมิภาคและของโลก จึงเห็นได้ว่ากฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเงินนั้นมีความหลากหลาย
และคลอบคลุม อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่ก ากับดูแลอย่าง MAS ที่คอยพัฒนากฎหมายโดยตลอด เพ่ือให้มั่นใจว่า
กฎหมายทางการเงินของสิงคโปร์นั้นจะสามารถรองรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการเงินในสังคมประเทศสิงคโปร์ที่
มีการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินอยู่ต่อเนื่อง การที่ผู้ที่สนใจมีโอกาสได้เรียนรู้แนว
ทางการก ากับดูแลของประเทศสิงคโปร์ก็สามารถน ามาเป็นภาพตัวอย่างในการก ากับดูแลด้านการเงินของ
ประเทศไทยในอนาคตได้เช่นกัน  
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