






2 
 

ฝนสป00-ธภ30001-25610522 
 

3. ประกาศที่ยกเลิก 

3.1 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 

3.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 15/2552 เรื่อง อ านาจหน้าที่ของกรรมการ
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญสูงสุด ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 

4. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับ 

4.1 ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยทุกแห่ง 

4.2 บริษัทเงนิทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทุกแห่ง 

4.3 สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทุกแห่ง ให้ถือปฏิบัติเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ 

 4.3.1 การแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือ 
ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน 

 4.3.2 การเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลในเรื่องข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 4.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน 

5. เนื้อหา 

5.1 ค าจ ากัดความ 

 “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า  

 (1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม 

 (2) กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน 

 “กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 “กรรมการ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินหรือบริษัท แล้วแต่กรณี 

 



3 
 

ฝนสป00-ธภ30001-25610522 
 

 “กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” หมายความว่า 

 (1) กรรมการที่ท าหน้าที่บรหิารงานในต าแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผูช้่วยผู้จัดการ 
หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 

 (2) กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร  และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ 
บริหาร (Executive Committee)1 

 (3) กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการ
ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอ่ืน 

 “กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 

 “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามข้อ 5.2.3 ของประกาศฉบับนี้ 

 “ผู้มีอ านาจในการจัดการ” หมายความว่า  

 (1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของสถาบัน
การเงินหรือบริษัท แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

 (2) บุคคลซึ่งสถาบันการเงินหรือบริษัทท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงาน
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ 

 (3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง าผู้จัดการหรือกรรมการ 
หรือการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือการ
ด าเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท 

  “ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน” หมายความว่า บุคคลที่เป ็นที่ปรึกษาของสถาบัน
การเงิน หรือบุคคลที่อาจท าหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ 
แต่เพียงใช้ชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น รวมไปถึงบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอ่ืนด้วย 
อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงบุคคลที่รับจ้างท างานให้แก่สถาบันการเงิน โดยมีลักษณะของงานที่ใช้ความรู้
ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย 
ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษาด้านภาษา ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กร 
ที่ปรึกษาด้านประกันภัย ที่ปรึกษาด้านแบบจ าลองเชิงปริมาณข้ันสูง เป็นต้น 

                                         
1 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ในที่นี้ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเฉพาะในระดับบริหารจดัการ (Management 
Level)  



4 
 

ฝนสป00-ธภ30001-25610522 
 

 “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และ
ที่ปรึกษาของสถาบันการเงินที่ท าหน้าที่เสมือนผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ แต่เพียง
ใช้ชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น หรือผู้ที่มีต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

5.2 การแต่งตั้ง และคุณสมบัติของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน 

 5.2.1 การแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษา
ของสถาบันการเงิน 

  การแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของ
สถาบันการเงิน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน โดยในการขอความ
เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน และ
การแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษา
ของสถาบันการเงิน 

 5.2.2 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือ 
ทีป่รึกษาของสถาบันการเงิน 

  กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบัน
การเงิน ต้องมีคุณสมบัติและความสามารถท่ีเหมาะสม (Fit and Proper) และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน 

 5.2.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

  (1)  นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 5.2.2 แล้ว กรรมการของสถาบันการเงินซ่ึง
จะเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน 
หรือไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน หรือไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็น 
ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันการเงินได้อย่างเป็นอิสระ  

  (2) บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษา 
หรือพนักงาน ของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนั้น เว้นแต่
จะพ้นจากต าแหน่งหรือสถานะดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนขอความเห็นชอบ 
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  (3) กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี 
โดยให้นับระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบัน
การเงินนั้นด้วย 

   ทั้งนี้ หากกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้ว 
และประสงค์จะกลับมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระที่สถาบันการเงินอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็น
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของสถาบันการเงินและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นขอความเห็นชอบ 

   อนึ่ง กรรมการอิสระทีด่ ารงต าแหน่งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการอิสระของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน
ไม่ถึง 2 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงาน ของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
สถาบันการเงินนั้น สามารถกลับมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยต้องนับระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในทุกครั้ง 

 5.2.4 การมีบทบาทในองค์กรอ่ืนของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
และท่ีปรึกษาของสถาบันการเงิน 

  เพื่อให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของ
สถาบันการเงิน สามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการสถาบันการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน สามารถมีบทบาท
ในองค์กรอ่ืนได้ตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

  (1) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของ
สถาบันการเงิน สามารถเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ในบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจโดยไม่รวมการด ารงต าแหน่งในสถาบันการเงิน 
ทั้งนี้ หากเป็นบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษัทที่
สถาบันการเงินได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ให้นับรวมเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน และ 

  (2) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของ
สถาบันการเงิน สามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์       
ที่สถาบันการเงินได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้  โดยหากสถาบันการเงินที่กรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินด ารงต าแหน่งอยู่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ให้นับเป็นหนึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย  
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  ทั้งนี้ หากธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าการเป็นประธานกรรมการ  
หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทตามข้อ (1) และการเป็นกรรมการในบริษัทตามข้อ (2) หรือ
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในบริษัทอ่ืน มีจ านวนมากเกินไปจนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอาจจะสั่งการเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

  (3) ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอ่ืน เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ที่องค์กรอ่ืนนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการเงิน 

5.3 หน้าที่ ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 

 5.3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 

  คณะกรรมการของสถาบันการเงินมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ส าคัญ ดูแลให้สถาบันการเงินมีกลไกในการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ 
ที่มีประสิทธิผล และติดตามดูแลการด าเนินงานของสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถาบันการเงิน
ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และ
สร้างคุณค่าให้สถาบันการเงินอย่างเหมาะสมในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  (1) ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ส าคัญ โดย 

   (1.1) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของ
สถาบันการเงิน รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน 
โดยดูแลให้สถาบันการเงินค านึงถึงการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

   (1.2) ก าหนดหรืออนุมัติกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk 
Governance Framework) เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงินตามทิศทางและเป้าหมาย
ที่ก าหนด ทั้งนี้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจมากขึ้น คณะกรรมการของสถาบันการเงินต้องมีความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจสถาบันการเงิน เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ดา้นตลาด ดา้นปฏิบัติการ ดา้นสภาพคล่อง ด้านชื่อเสียง 
ด้านกลยุทธ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น การควบรวมกิจการ และการปรับปรุงระบบงานที่ส าคัญ รวมทั้ง 
มีความเข้าใจเครื่องมือที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตลอดจนความเชื่อมโยง
กับความเพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่องของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการของ
สถาบันการเงินต้องดูแลให้สถาบันการเงินมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือรองรับธุรกิจต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึง
ความเสี่ยง (Risk Culture) และดูแลให้สถาบันการเงินมีนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน 
ทีเ่หมาะสม เพ่ือจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และด ารงไว้ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ตลอดจน 
มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง โดยหน้าที่ของ
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คณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดีมีรายละเอียดตาม 
ข้อ 5.5 และโครงสร้างค่าตอบแทนที่มีประสิทธิผลมีรายละเอียดตามข้อ 5.6 

   (1.3) ก าหนดหรืออนุมัตินโยบายเรื่องธรรมาภิบาลที่ดี ที่ชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลที่ดีจะต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
(Stakeholders) อย่างเหมาะสม มีความเป็นธรรมในทางธุรกิจโดยไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า  
และประชาชน ทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก รายการนอกงบดุล หรือในเรื่องอ่ืน ๆ รวมทั้ง 

    (1.3.1) ดูแลให้สถาบันการเงินก าหนดหรืออนุมัตินโยบาย 
การดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพ่ือไม่ให้เกิดการกระท าเพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือเกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมองข้ามความเสี่ยงที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่ต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษ 

    (1.3.2) ดูแลให้สถาบันการเงินมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และ
พนักงาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร 

    (1.3.3) ดูแลให้สถาบันการเงินบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแกลู่กค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Process) 

    (1.3.4) ดูแลให้สถาบันการเงินมีนโยบายและ
กระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีกระบวนการสอดส่องและรายงานการกระท าที่อาจผิดกฎหมาย ขัดต่อนโยบาย 
ระเบียบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดของนโยบายและ
กระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กรตามข้อ 5.7 

  (2) ดูแลให้สถาบันการเงินมีกลไกในการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ  
ที่มีประสิทธิผล โดย 

   (2.1) ดูแลให้มีการถ่วงดุลอ านาจในคณะกรรมการของสถาบัน
การเงินอย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญต่อสัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงิน และการปฏิบัติหน้าที่ถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ เช่น จัดให้มี 
การประชุมหารือเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 

   (2.2) พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง เพ่ือช่วยสนับสนุน
การท าหน้าที่ของคณะกรรมการของสถาบันการเงิน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น  
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ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อ 5.4 

   (2.3) ดูแลให้สถาบันการเงินมีการควบคุมภายใน (Internal 
Control) ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน  
และสามารถสะท้อนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้
การท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและ 
มีประสิทธิผล เพื่อติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกระบวนการที่ก าหนด รวมทั้ง
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางการ ค าสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และระเบียบหรือข้อบังคับภายในของสถาบันการเงินเอง ทั้งนี้ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 5.8  

   (2.4) ดูแลให้สถาบันการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาล 
ที่ส าคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ เพื่อสนับสนุนและแสดงให้เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดี
ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลมีรายละเอียดตามข้อ 5.9 

   (2.5) ดูแลให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของ
คณะกรรมการของสถาบันการเงิน และกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้ง (i) วิธีประเมินตนเอง (Self-
Evaluation) และ (ii) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมินโดยผู้ประเมิน
ภายนอก (Third-Party Evaluation) และมีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในต าแหน่ง
สูงสุดของสถาบันการเงิน รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้รับการเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในการท าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง    

 (3) ติดตามก ากับดูแลการด าเนนิงานของสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง โดย 

   (3.1) ดูแลใหผู้้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินน าเป้าหมาย 
นโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญมาใช้ท่ัวทั้งองค์กร รวมทั้งก าหนดกระบวนการและระบบงาน 
ตลอดจนด าเนินการเพื่อให้สถาบันการเงินบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ
ของสถาบันการเงินอนุมัติหรือก าหนด โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 
มีรายละเอียดตามข้อ 5.10 

   (3.2) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงบอกกล่าวเรื่องท่ีส าคัญของสถาบัน
การเงินต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงิน และมีกระบวนการในการรายงานข้อมูลเพ่ือให้คณะกรรมการ
ของสถาบันการเงนิได้รับข้อมูลอย่างทันกาลและเพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบัติตามอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน (Management Letter) 
จากผู้สอบบัญชีภายนอก และข้อคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต่อคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินโดยไม่ล่าช้า โดยคณะกรรมการของสถาบันการเงินควรได้รับเอกสารดังกล่าวภายใน 4 เดือน 
หลังจากวันที่ปิดงวดการบัญชี ทั้งนี้ หากมีความล่าช้ามาก คณะกรรมการของสถาบันการเงินจะต้องขอ
ค าชี้แจงในเรื่องดังกล่าวจากผู้บริหารระดับสูง 
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   (3.3) ดูแลให้สถาบันการเงินจัดท ารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการของสถาบันการเงินที่มีเนื้อหาครบถ้วน โดยระบุการให้ความเห็นที่ส าคัญเป็น
รายบุคคลส าหรับวาระเพื่อพิจารณาที่ส าคัญ  รวมทั้ง จัดส่งส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงิน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบันการเงิน หรือรายงาน 
การประชุมที่กรรมการของสถาบันการเงินประชุมกันเพ่ือก าหนดนโยบาย หรือเพ่ือการบริหารงานของ
สถาบันการเงิน ให้สายก ากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่
คณะกรรมการมีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว แต่ต้องไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่มีการประชุม 
เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นอันสมควรให้หารือกับผู้ตรวจการสถาบันการเงินเป็นรายกรณี 

   (3.4) ดูแลใหเ้กิดความม่ันใจว่าผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถ
ในการจัดการงานของสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้มีอ านาจในการจัดการที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม  รวมทั้งมีแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง   

 5.3.2 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการของสถาบันการเงิน 

  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการติดตามก ากับดูแล 
การด าเนินงานของสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส กรรมการของ
สถาบันการเงินต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมทั้ง
ปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

  (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและสมเหตุสมผล 
(Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)  ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่เล่นพวกพ้อง ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม โดยไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะ 
ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด (No Conflict of Interest and No Self-Dealing) รวมทั้งสอดส่องดูแล
ไม่ให้เกิดการแทรกแซงการตัดสินใจใด ๆ อันจะท าให้สถาบันการเงินมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน โดยหากมี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะมีเหตุให้ถือเป็นเบื้องต้นว่าเป็นการกระท าที่ขาดความสุจริต เว้นแต่ มีข้ออธิบาย
ที่สมเหตุสมผลได้ 

   ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมี 
การประชุมวาระใดที่ตนเองมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการทราบและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือลงมติ 
ในการประชุมวาระนั้น 

  (2) ตัดสินใจหรือลงมติบนพ้ืนฐานข้อมูลที่เพียงพอ (Informed 
Decision) โดยกรรมการพึงมีข้อมูลที่เพียงพอก่อนการตัดสินใจหรือลงมติ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
หรือลงมตทิี่สมเหตุสมผลทางธุรกิจในระดับท่ีผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการธนาคารพึงมี 
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  (3) ตัดสินใจหรือลงมติอย่างสมเหตุสมผล (Rational Decision) โดย
กรรมการต้องมีเหตุผลสนับสนุนในระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการธนาคารพึงมี โดยในการ
ตัดสินใจหรือลงมติแต่ละเรื่องอาจมีทางเลือกหลายทาง (Range of Decision) ที่ถือว่าสมเหตุสมผลได้ 
อย่างไรก็ดี การตัดสินใจหรือลงมติที่ออกนอกขอบเขตของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการธนาคาร
โดยสิ้นเชิง ย่อมไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจหรือลงมติที่สมเหตุสมผล 

  (4) อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยกรรมการแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินอย่างน้อยท่ีสุดร้อยละ 75 ของจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินที่จัดขึ้นในแต่ละปี ในช่วงที่บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งอยู่ เว้นแต่มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นอันสมควร 

  (5) ประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงินควรมีบทบาทในการ
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอภิปรายอย่างเปิดกว้างในที่ประชุม และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

  (6) น าผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีมาพัฒนาตนเอง 

  (7) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และด าเนินการตามที่ผู้ตรวจการสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
สั่งการอย่างเคร่งครัด 

 5.3.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 

  เพื่อใหก้ารปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของสถาบันการเงินมีการ
ถ่วงดุลอ านาจของผู้มีอ านาจในการจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยูใ่นระดับที่เหมาะสม 
รวมทั้งสามารถดูแลการด าเนินงานของสถาบันการเงินให้เท่าทันกับภาวะแวดล้อมทางการเงินที่มี
ความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน คณะกรรมการ
ของสถาบันการเงินจึงต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

  (1) มีองค์ประกอบตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

  (2) ประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงินต้องเป็นกรรมการอิสระ 
หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นรายกรณีจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบได้เพื่อให้สถาบัน
การเงินมีกลไกที่ช่วยให้เกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมในคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 
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  (3) ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือ
ทักษะโดยรวมที่หลากหลาย เหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อน ลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง 
รวมทั้งกลยุทธ์และการด าเนินงานในระยะยาวของสถาบันการเงิน และมีกรรมการที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน 

5.4 หน้าที่ ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

 เพื่อให้คณะกรรมการของสถาบันการเงินสามารถปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานของสถาบันการเงินให้เป็นไปตามนโยบายและ
กลยุทธ์ที่ก าหนดภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดไีด้อย่างทั่วถึง ให้คณะกรรมการของสถาบันการเงินแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ท าหน้าที่ของคณะกรรมการของสถาบันการเงินตามความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยค านึงถึง
ขนาด ความซับซ้อน ลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และการด าเนินงานในระยะยาว
ของสถาบันการเงิน  ทั้งนี้ คณะกรรมการของสถาบันการเงินสามารถก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นชุดเดียวกันได้ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดต้องมีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบ ดังนี้ 

 5.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  (1) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

   (1.1) สอบทานให้สถาบันการเงินมีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ 

   (1.2) สอบทานและประเมินผลให้สถาบันการเงินมีระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

   (1.3) สอบทานให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของสถาบันการเงิน 

   (1.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน 

   (1.5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ
ในกรณีทีเ่กิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน 

   (1.6) จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของสถาบันการเงิน 
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   (1.7) ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 
และต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปีของสถาบันการเงิน 

   (1.8) รายงานต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินเพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า ดังต่อไปนี้ 

    (1.8.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

    (1.8.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง 
ที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

    (1.8.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงินและหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอ่ืน ๆ หากคณะกรรมการของสถาบันการเงินหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท า
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

   (1.9) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

   (1.10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของสถาบันการเงิน
มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

   นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการสอบทานบทบาทหน้าที่
และก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบด้วย  ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของสถาบันการเงิน 

  (2) องค์ประกอบ  

   เพื่อให้ท าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ 

   (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ  

   (2.2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องไม่เป็นประธาน
ในคณะกรรมการของสถาบันการเงิน คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และ/หรือ
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
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 5.4.2 คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 

  (1) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

   (1.1) ให้ค าแนะน าคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับ
กรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงของสถาบันการเงิน 

   (1.2) ดูแลใหผู้้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

   (1.3) ดูแลใหก้ลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง
เพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของสถาบันการเงินมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้
ที่ได้รับอนุมัติ 

   (1.4) ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของ
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อย  
ปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ โดยคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงควรหารือและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบันการเงินครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และ
มีการด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   (1.5) รายงานต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินถึงฐานะ
ความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 
ที่ค านึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส าคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน 

   (1.6) มีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

  (2) องค์ประกอบ 

   (2.1) คณะกรรมการก ากับความเสี่ยงต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

   (2.2) ประธานคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงต้องเป็น
กรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

   (2.3) สมาชิกทุกคนต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ 
ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน โดยสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ 
ไม่เป็นผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินที่ท าหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ 

   (2.4) สมาชิกอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้ ความช านาญ 
และความเข้าใจด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน 
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   ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่มีขนาดเล็ก และมีลักษณะธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน 
อาจพิจารณาให้คณะกรรมการในระดับก ากับดูแล (Oversight Level) ชุดอ่ืนท าหน้าที่แทน
คณะกรรมการก ากับความเสี่ยงได้ โดยต้องมีความเหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อน และลักษณะ
ธุรกิจและความเสี่ยงของสถาบันการเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนึ่ง หากผู้ตรวจการสถาบันการเงินเห็นว่าคณะกรรมการชุดนั้น
ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เทียบเท่ากับคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงที่ก าหนด
ในประกาศฉบับนี้ ก็อาจจะสั่งการเป็นอย่างอ่ืนได้ 

 5.4.3 คณะกรรมการสรรหา 

  (1) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

   (1.1) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการของสถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติ 
และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ 

   (1.2) คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

    (1.2.1) กรรมการ 

    (1.2.2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  
ที่ได้รับมอบอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 

    (1.2.3) ผู้มีอ านาจในการจัดการ 

    (1.2.4) ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน 

   (1.3) ดูแลให้คณะกรรมการของสถาบันการเงินมีขนาด และ
องค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยคณะกรรมการสรรหาต้องดูแลให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและ
เสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงิน
ประกอบด้วยบุคคลที่มีพฤติกรรม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานในระยะยาว และเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของสถาบันการเงิน เช่น พิจารณาจัดท า
ข้อมูลที่ระบุความรู้ความช านาญในแต่ละด้าน (Skill Matrix) ที่จ าเป็นส าหรับคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินด้วย 

   (1.4) ดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของ
กระบวนการสรรหากรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการในรายงานประจ าปีของสถาบันการเงิน 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาควรมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง และอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของสถาบันการเงิน 
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  (2) องค์ประกอบ 

   (2.1) คณะกรรมการสรรหาต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

   (2.2) ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ 

   (2.3) สมาชิกทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 5.4.4 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

  (1) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

   (1.1) ก าหนดนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน 
รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการที่สะท้อน
วัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
โปร่งใส เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการของสถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ 

   (1.2) ดูแลให้กรรมการ และผู้มีอ านาจในการจัดการได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพ่ิมขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น 

   (1.3) ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผู้มี
อ านาจในการจัดการ เพ่ือพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจ าปี โดยจะต้องค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง รวมถึงให้ความส าคัญกับการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 

   (1.4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม เป้าหมาย
และการด าเนินงาน ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงวิธีและเครื่องมือ
ในการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้สะท้อนความเสี่ยง (หากมี) ไว้ในรายงานประจ าปีของสถาบันการเงินด้วย 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมร่วมกัน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของ
สถาบันการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนควรมีการหารือกับคณะกรรมการ
ก ากับความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนสามารถสะท้อน 
ความเสี่ยงที่ส าคัญของสถาบันการเงินได้ 
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  (2) องค์ประกอบ 

   (2.1) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
3 คน 

   (2.2) ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนควรเป็น
กรรมการอิสระ 

   (2.3) สมาชิกทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

5.5 กรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) 

 คณะกรรมการของสถาบันการเงินมีหน้าที่ก าหนดหรืออนุมัติกรอบการก ากับดูแล
ความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยระดับความเสี่ยงท่ีสถาบันการเงินยอมรับได้ 
(Risk Appetite) นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลให้สถาบันการเงิน 
มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สามารถประมวลให้เห็นความเสี่ยงในภาพรวม 
ครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญท้ังหมด (Comprehensive Risk Management Policy and 
Process) และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง  

 ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับ
กรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี มีดังต่อไปนี้ 

 5.5.1 ก าหนดหรืออนุมัตินโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
นโยบายการท าธุรกรรมหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะความเสี่ยง (Risk Profile) ลักษณะการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน (Business Model) 
และค านึงถึงความส าคัญเชิงระบบของสถาบันการเงิน รวมทั้งความแข็งแกร่งของเงินกองทุน และ
ฐานะสภาพคล่องของสถาบันการเงิน โดยต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการสื่อสารให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายและกลยุทธ์ข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของสถาบันการเงินก่อนทุกครั้ง 

 5.5.2 ดูแลให้สถาบันการเงินมีนโยบายและกระบวนการด าเนินธุรกิจ  
(Risk-Taking Policies and Processes) ซึ่งรวมถึงกระบวนการก าหนดราคาภายใน (Internal 
Pricing) (หากมี) ที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม และระดับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทีอ่นุมัติไว้ รวมทั้งดูแลให้สถาบันการเงินมีนโยบายการท าธุรกรรมที่ต้องมี 
ความระมัดระวังและรอบคอบ เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายในการจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ
หรือการลงทุนที่มีปัญหา ตลอดจนการตั้งส ารองหนี้ด้อยคุณภาพให้เพียงพอกับความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนด้วย 
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 5.5.3 มอบหมายและดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงก าหนดเพดานความเสี่ยง  
(Risk Limit) ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและเข้าใจอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายในระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้และเพดานความเสี่ยงท่ีก าหนด 

 5.5.4 มอบหมายและดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบายในรายละเอียด 
กระบวนการ และระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง
แนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการระบุ ประเมิน ติดตาม ควบคุม และรายงานความเสี่ยง รวมถึงระบบ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถรองรับการบริหารจัดการและการรายงานความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญทั้งหมดของสถาบันการเงินทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และสอดรับกับกลยุทธ์ของ
สถาบันการเงิน โดยอย่างน้อยที่สุดต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด  
ด้านปฏิบัติการ ด้านสภาพคล่อง ด้านชื่อเสียง ด้านกลยุทธ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ค านึงถึงความส าคัญเชิงระบบของสถาบัน
การเงิน และมีการประเมินความเสี่ยงจากภาวะตลาดและเศรษฐกิจมหภาค 

  ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินใช้แบบจ าลองในการวัดความเสี่ยง 
คณะกรรมการของสถาบันการเงินต้องมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงดูแลให้สถาบันการเงินปฏิบัติตาม
มาตรฐานขั้นต่ าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และมีการประเมินและทดสอบความน่าเชื่อถือ
ของแบบจ าลองอย่างเป็นอิสระเป็นประจ า นอกจากนี้ คณะกรรมการของสถาบันการเงินต้อง
ตระหนักและเข้าใจถึงข้อจ ากัดและความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลอง และความเสี่ยง
จากการใช้แบบจ าลองดังกล่าว 

 5.5.5 อนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออ านวยต่อการติดตาม ก ากับ ควบคุม 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบัติในการ
บริหารความเสี่ยง โดยสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานต้องมีลักษณะท่ีมีการถ่วงดุล
อ านาจและแยกเป็นอิสระระหว่างหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Function)  

 5.5.6 ดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง โดย
ควบคุมดูแลให้มีการสื่อสารนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้และเพดานความเสี่ยงโดยอาจอยู่ในรูปของข้อก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite Statement: RAS) ให้พนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับความเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความระมัดระวังและ
ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  

 5.5.7 ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและ 
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างน้อยปีละครั้งหรือ
ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เช่น ลักษณะความเสี่ยง กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
ความส าคัญเชิงระบบของสถาบันการเงิน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมหภาค เพื่อปรับปรุงนโยบาย
และกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
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 5.5.8 ติดตามฐานะความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงโดยรวมและความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ 
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง 
ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยต้องได้รับรายงานจากคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเกี่ยวข้อง 
และผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้องดูแลให้การรายงานดังกล่าวถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันกาล และสะท้อนลักษณะความเสี่ยง รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่อง
ของสถาบันการเงิน  

 5.5.9 ดูแลให้สถาบันการเงินมีเงินกองทุนและสภาพคล่องที่มั่นคงและเพียงพอ 
ที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย 

  (1) ติดตามฐานะเงินกองทุนและสภาพคล่องของสถาบันการเงิน 
อย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการของสถาบันการเงินและผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับข้อมูลที่
เพียงพอและทันกาล รวมทั้งมีความเข้าใจระดับความเสี่ยงท่ีสถาบันการเงินมีอยู่และความเชื่อมโยง
กับฐานะเงินกองทุนและสภาพคล่องของสถาบันการเงิน รวมทั้งมีการทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงท่ีได้รับอย่างสม่ าเสมอ และมีความเข้าใจนัยและข้อจ ากัดของข้อมูลดังกล่าว 

  (2) ดูแลให้สถาบันการเงินมีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ดูแล 
ความเพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่อง เพ่ือให้สถาบันการเงินสามารถติดตามฐานะเงินกองทุน
และสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยกระบวนการที่ได้รับการยอมรับในสากล คือ กระบวนการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) ภายใต้ Pillar 2 ตาม
แนวทางของ Basel ซึ่งต้องมีการทดสอบเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต (Stress Test) และประเมิน
ความสามารถของสถาบันการเงินที่จะอยู่รอดภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมถึงการวางแผน
เงินกองทุน (Capital Planning) ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของสถาบันการเงินทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน รวมทั้งมีแผนรองรับ
กรณีวิกฤต โดยคณะกรรมการของสถาบันการเงินมีหน้าที่ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนเสริมสร้างความม่ันคง (Recovery Plan) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องด้วย 

  (3) ดูแลให้สถาบันการเงินเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่สิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี 6 เดือนหรือภายในระยะเวลาตามมาตรา 67 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน เมื่อปรากฏว่าสถาบันการเงินนั้นประสบปัญหา
การขาดทุนจนท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนลดลงเหลือต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุน
ที่ช าระแล้ว และให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งเมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือต่ ากว่าร้อยละ 25 ของทุน 
ที่ช าระแล้ว เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะและผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินตามความเป็นจริง 
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5.6 โครงสร้างค่าตอบแทน  

 เพื่อให้สถาบันการเงินมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สะท้อนวัตถุประสงค์และความเสี่ยง
ของแต่ละหน่วยงาน ค านึงถึงความม่ันคงในระยะยาวของสถาบันการเงิน รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพ และด ารงไว้ซ่ึงการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและมีประสิทธิภาพของบุคลากร โครงสร้าง
ค่าตอบแทนทีมี่ประสิทธิผลจึงมีลักษณะดังนี้ 

 5.6.1 โครงสร้างค่าตอบแทนทั้งของหน่วยงานและผู้ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ที่ส าคัญ (Material Risk-Taker) และของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุม (Control Function) 
เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) หน่วยงานก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Function) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function) 
จะต้องสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
และไม่ควรผูกโยงกับเป้าหมายในระยะสั้นหรือผลก าไรในระยะสั้นมากเกินไป รวมถึงไม่สร้างแรงจูงใจ
ในการท าธุรกรรมแบบสุ่มเสี่ยงเกินไปจนกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงิน
อาจใช้เครื่องมือและวิธีการที่สนับสนุนให้โครงสร้างค่าตอบแทนสะท้อนหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
ความเสี่ยงในระยะยาว และความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การทยอยจ่ายผลตอบแทน
แบบผันแปร (Deferred Variable Pay) การลดโบนัส (Malus) และการจ่ายโบนัสตามมูลค่าหุ้น
ของสถาบันการเงินเฉลี่ยในอนาคต 

 5.6.2 มีการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงสร้าง
ค่าตอบแทนเป็นระยะ เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนหรือก าหนดมาตรการเพิ่มเติม 
เพื่อให้ม่ันใจว่าโครงสร้างค่าตอบแทนสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันการเงินภายใต้กรอบการ
ก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี  

5.7 นโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy 
and Procedure) 

 เพื่อใหส้ถาบันการเงินมีกระบวนการสอดส่องภายใน และรายงานการกระท า 
ที่อาจผิดกฎหมาย ขัดต่อนโยบาย ระเบียบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งจะ
ช่วยใหผู้้เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมให้มีการรายงานและการแก้ไขปัญหา
การทุจริตหรือการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ภายในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง นโยบาย
และกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กรของสถาบันการเงินจะต้องครอบคลุมประเด็นในเรื่อง
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

 5.7.1 นโยบายการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร โดยระบุถึงกระบวนการและ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ชัดเจน รวมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียน เพื่อปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ การได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแจ้งข้อมูล 
หรือการท าลายพยานหลักฐาน 
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 5.7.2 ผู้รับผิดชอบในการรับแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียน และช่องทาง
ในการรับแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน โดยค านึงถึงการรักษาความลับเพื่อให้ม่ันใจว่า
ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้รับการคุ้มครองและเพื่อให้มีการด าเนินการโดยไม่ถูกแทรกแซง เช่น 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 5.7.3 กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มี
ประสิทธิผล ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อเท็จจริง การประมวลผล การกลั่นกรอง
ข้อมูล องค์ประกอบของคณะผู้พิจารณา ระยะเวลาในการพิจารณา มาตรการด าเนินการลงโทษ
ผู้กระท าผิด มาตรการด าเนินการบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และการรายงาน
ผลการพิจารณาและการลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 

 5.7.4 การสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบถึงนโยบาย กระบวนการ 
และช่องทางการแจ้งเบาะแส 

5.8 การควบคุมภายใน (Internal Control)  

 เพื่อใหส้ามารถติดตามควบคุมความเสียหายและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที สถาบันการเงินจึงต้องมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมรายละเอียด
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

 5.8.1 นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 5.8.2 การก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตอ านาจอนุมัติที่ชัดเจน 
(Delegation of Duties) ซึ่งรวมถึง  

  (1) การจัดท าการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบจาก
คณะกรรมการของสถาบันการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการของ
สถาบันการเงินต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ในการมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย หรือ
ผู้บริหารระดับสูง ความรับผิดชอบสูงสุดยังคงอยู่ท่ีคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 

  (2) ระบบควบคุมดูแล (Monitoring System) ที่เหมาะสมเพียงพอ
เพื่อให้ม่ันใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการเงินได้ด าเนินการโดยผู้ท่ีมีบทบาทหน้าที่และอ านาจ
ความรับผิดชอบตรงตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ควรมีการรายงานการกระท าที่นอกเหนือจากบทบาท
หน้าทีแ่ละอ านาจความรับผิดชอบที่มีนัยส าคัญต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินทันทีที่มีการ
กระท าดังกล่าว 

 5.8.3 กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม (Check and Balance) 
ซึ่งรวมถึง 
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  (1) กระบวนการในการตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนในแต่ละขั้นตอน
และกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญ เพื่อลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ โดยการ
ด าเนนิการในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการไม่ควรใหอ้ยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว 
รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duty) อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง
หน่วยงานธุรกิจ (Front Office) และหน่วยงานปฏิบัติการ (Back Office) 

  (2) การควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบที่เป็นอิสระและสามารถ
ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งต้องมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ทั้งหน่วยงานหรือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงในชั้นแรก (Business 
Unit หรือ First Line of Defense) หน่วยงานก ากับภายใน (Second Line of Defense) เช่น 
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance) หน่วยงานสอบทานสินเชื่อ (Credit Review) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit หรือ Third Line of Defense) เพื่อส่งเสริมให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ที่เหมาะสม โดยให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่อง
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน (Internal Audit) และแนวปฏิบัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน (Compliance) 

   ทัง้นี้ หน่วยงานทีท่ าหน้าทีค่วบคุม เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นอิสระ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของสถาบันการเงิน ขณะที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
และหน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ควรสามารถรายงานไปยังคณะกรรมการในระดับ
ก ากับดูแล เช่น คณะกรรมการของสถาบันการเงิน หรือคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง หรือ
คณะกรรมการชุดอื่นที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากการรายงาน
ต่อผู้จัดการหรือผู้บริหารในต าแหน่งสูงสุดของสถาบันการเงิน  

   นอกจากนี้ คณะกรรมการของสถาบันการเงินต้องอนุมัติการ
แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และแจ้งต่อฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการของสถาบัน
การเงินสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมด าเนินการดังกล่าวแทนได้ 

  (3) การทบทวนความเหมาะสมของกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล 
รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  

 5.8.4 หน่วยธุรกิจ (Business Unit) หน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุม และ
หน่วยงานปฏิบัติการ มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
ทีเ่พียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานดังกล่าวท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งหัวหน้าของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุม เช่น หัวหน้าหน่วยงาน



22 
 

ฝนสป00-ธภ30001-25610522 
 

บริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ต้องมีต าแหน่งหรือสถานภาพในองค์กรที่สูงเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิผล 

 5.8.5 ระบบการรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับภายในของสถาบันการเงินเอง เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถติดตามหรือ
แก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบธุรกิจของสถาบันการเงินอย่างมีนัยส าคัญ 

 5.8.6 การควบคุมดูแลการจัดท าและบันทึกบัญชี (Accounting and Record 
Keeping) ส าหรับทุกกิจกรรมของสถาบันการเงิน และมีการจัดท าและเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบรายงานทางบัญชีและการเงิน เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ที่แท้จริงของสถาบันการเงิน โดยต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน และประชาชนได้รับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการของสถาบันการเงินต้องมีความรู้ความเข้าใจในการก ากับ
การจัดท าบัญชีให้ถูกต้องด้วย  

  อนึ่ง ระบบรายงานทางบัญชีและการเงินต้องสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ที่ถูกต้อง ทันกาล และมี
รายละเอียดมากพอ โดยจัดท าเป็นประจ าและสามารถจัดท าได้เม่ือถูกร้องขอ เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารงานและการติดตามควบคุมการด าเนินงานของสถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
ใช้รายงานต่อผู้ก ากับดูแล ทั้งนี้ สถาบันการเงินควรมีการจัดเก็บบัญชี ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และควรก าหนดช่วงเวลาในการจัดเก็บบัญชี ข้อมูลและ
เอกสารต่าง ๆ โดยค านึงถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปแบบในการจัดเก็บ
ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายและสามารถน าออกมาใช้ได้ง่าย 

 5.8.7 การดูแลป้องกันทรัพย์สิน (Safeguarding Assets) โดยมีระบบควบคุม
ที่เพียงพอและเหมาะสมในการดูแลป้องกันพื้นที่และทรัพย์สินของสถาบันการเงิน รวมถึงสิทธิ์ในการ
เข้าถึงพ้ืนที่ท่ีส าคัญ เช่น ห้องค้า ห้องคอมพิวเตอร์ โดยควรจ ากัดเฉพาะบุคคลที่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้งานพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกรรมท่ีไม่ได้รับอนุญาตและการทุจริตต่าง ๆ 
สิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ส าคัญ เช่น เงินสด หลักทรัพย์ ควรถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 
2 คนขึ้นไป (Dual Control) และจัดท าบันทึกการเข้าถึงเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ สถาบันการเงินควรมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สิน 
เช่น การใช้ตู้นิรภัยทนไฟ 

5.9 การเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาล 

 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของสถาบันการเงินได้รับข้อมูลที่ส าคัญเพื่อประกอบ 
การตัดสินใจลงทุนหรือท าธุรกรรมกับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอเหมาะสม อันจะช่วยก ากับดูแล 
การด าเนินงานของสถาบันการเงินใหมี้ความโปร่งใส และเป็นธรรม สถาบันการเงินจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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 5.9.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี นอกเหนือจากเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบเป็นปกติแล้ว สถาบันการเงินต้องแจ้งหรือแสดงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการของสถาบันการเงินได้รับ
จากสถาบันการเงิน โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   (1.1) ส าหรับกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง ให้สถาบันการเงินแจ้งหรือ
แสดงเป็นรายบุคคล 

   (1.2) ส าหรับกรรมการที่เป็นลูกจ้าง ให้สถาบันการเงินแยกวิธีการ
แจ้งหรือแสดงเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้ 

    (1.2.1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะที่
เป็นกรรมการ ให้สถาบันการเงินแจ้งหรือแสดงเป็นรายบุคคล 

    (1.2.2) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะที่
เป็นลูกจ้าง ให้สถาบันการเงินสามารถแจ้งหรือแสดงเป็นยอดรวมได้ตามที่สถาบันการเงินเห็นสมควร 

  (2) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ 
หรือผู้บริหารอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นกรรมการของสถาบันการเงินได้รับจากสถาบันการเงิน  ให้สถาบันการเงิน
แจ้งหรือแสดงเป็นยอดรวมได้ตามท่ีเห็นสมควร 

  (3) การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสถาบันการเงินที่ท าหน้าที่เสมือนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการ 

 5.9.2 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

  สถาบันการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้ต่อสาธารณะ  
โดยให้เปิดเผยในรายงานประจ าปี หากสถาบันการเงินไม่มีการจัดท ารายงานประจ าปี  
ให้สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน โดยปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง 

  (1) โครงสร้างการบริหารจัดการของสถาบันการเงิน (Organization 
Chart) โดยให้ระบุรายชื่อและต าแหน่งของผู้มีอ านาจในการจัดการ รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในด้วย 

  (2) รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสถาบันการเงิน
สูงสุด 10 อันดับแรก จ านวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น 
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  (3) จ านวนครั้งการประชุมในแต่ละปีของคณะกรรมการของสถาบัน
การเงินและคณะกรรมการชุดย่อยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ
จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

  (4) รายช่ือของคณะกรรมการของสถาบันการเงิน และคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับ
ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน โดยระบุประเภทกรรมการ 
ว่าเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระ และขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด 

  (5) รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  (6) หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงใน
องค์ประกอบรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  (7) นโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการและ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน 

  (8) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของสถาบันการเงิน 

  (9) นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนขององค์กร ซึ่งรวมถึง
ปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม เป้าหมายและการด าเนินงาน 
รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และวิธีหรือเครื่องมือในการจ่ายค่าตอบแทน
เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยง (หากมี) โดยให้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนเฉพาะ
ส าหรับกลุ่มกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และหน่วยงานหรือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส าคัญด้วย 

  (10) ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยให้เปิดเผยทั้งยอดรวมและแยกตามมาตราที่ถูก
เปรียบเทียบปรับอย่างมีนัยส าคัญภายใต้กฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแล ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูล
ค่าปรับที่มีสาเหตุมาจากการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามประกาศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

5.10 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน 

 ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการเพื่อให้สถาบันการเงินบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่คณะกรรมการของสถาบันการเงิน
อนุมัติหรือก าหนด ดังนี้ 
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 5.10.1 น านโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงานของสถาบันการเงิน กรอบการ
ก ากับดูแลความเสี่ยงท่ีดี (ซึ่งรวมถึงนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน และนโยบายเรื่องธรรมาภิบาล 
ทีไ่ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและทั่วถึงภายใน
สถาบันการเงิน ทั้งนี้ ส าหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้พิจารณาน านโยบาย กลยุทธ์ 
และกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ระดับสาขา หรือระดับ
ส านักงานภูมิภาค (Regional Office) หรือระดับกลุ่มธุรกิจ (Group) มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 5.10.2 ก าหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนด าเนินการเพื่อให้สถาบัน
การเงินบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการของสถาบันการเงินอนุมัติไว้ ซึ่ง
รวมถึงการมีระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
รองรับความเสี่ยงที่ส าคัญและกลยุทธ์ของสถาบันการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดแนวทาง 
วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนในการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญทั้งหมด
ของสถาบันการเงิน รวมทั้งก าหนดเพดานความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 5.10.3 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารนโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเพดานความเสี่ยง ให้พนักงาน 
ทุกคนในองค์กรเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างาน โดยต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ 
และกระบวนการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด  

 5.10.4 ควบคุมความเสี่ยงของสถาบันการเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและ
ยอมรับได้ และไม่เกินเพดานความเสี่ยงที่ก าหนด ตามนโยบายที่คณะกรรมการของสถาบันการเงิน
ได้อนุมัติไว้ เพื่อจ ากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธรุกิจให้อยู่ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อฐานะของสถาบันการเงินอย่างมีนัยส าคัญ 

 5.10.5 รายงานฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
สถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส าคัญ 
และสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอหรือทันทีที่พบเพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา รวมทั้งดูแลให้การ
รายงานดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และสะท้อนลักษณะความเสี่ยง รวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนและสภาพคล่องของสถาบันการเงิน 

 5.10.6 ก าหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที่เหมาะสม 
รวมถึงการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชานั้นอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และการก ากับ ควบคุม ตรวจสอบ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งดูแลให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
โดยมีความเป็นมืออาชีพอย่างอิสระ และไม่ถูกครอบง าจากหน่วยธุรกิจ ทั้งนี้ ส าหรับสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้พิจารณาใช้โครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงาน 
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ในระดับสาขา หรือระดับส านักงานภูมิภาค (Regional Office) หรือระดับกลุ่มธุรกิจ (Group) 
เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

 5.10.7 ทบทวนกระบวนการและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเพดาน
ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ หรือทุกครั้งท่ีมีเหตุการณ์ส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของ
สถาบันการเงินอย่างมีนัยส าคัญ เช่น วิกฤติทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดของทางการ เป็นต้น 

 5.10.8 จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจทางด้านเทคนิค 
การเงิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอส าหรับการท าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  

       5.10.9  สนับสนุนคณะกรรมการของสถาบันการเงินในการดูแลให้ผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถในการจัดการงานของสถาบันการเงิน  

6. บทเฉพาะกาล 

6.1 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2552 
เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 และด ารงต าแหน่งอยู่แล้วก่อนวันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.2.3 ใหส้ามารถด ารง
ต าแหน่งอยู่ต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 

6.2 กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
ที่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเกิน 5 บริษัท  
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 5.2.4 (2) ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 

6.3 การก าหนดให้คณะกรรมการของสถาบันการเงินต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน 
ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ 5.3.3 (3) นั้น ให้มีผลบังคับใช้
ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน โดยหาก
สถาบันการเงินใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ได้ ให้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี 

6.4 การก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงตามข้อ 5.4.2 นั้น  
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยในระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2552  
เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ปฏิบัติหน้าทีไ่ปก่อน 

6.5 การก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามข้อ 5.9.2 นั้น ให้เปิดเผยข้อมูล 
ครั้งแรกส าหรับข้อมูลของงวดปี 2561 โดยให้เปิดเผยข้อมูลครั้งแรกภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 





 

 

ค ำถำม-ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ธรรมำภิบำลของสถำบันกำรเงิน 

ลงวันที ่22 พฤษภำคม 2561 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
นิยำมกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
1 ตามประกาศข้อ 5.1 ที่ก าหนดนิยาม กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร ให้หมายความว่า “(1) กรรมการที่ท าหน้าที่
บริหารงานในต าแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วย
ผู้จัดการ หรือผู้ที่มีต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืน…” หากกรณีท่ีประธานคณะกรรมการ 
ของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคาร
ต่างประเทศ (Subsidiary) เป็นผู้บริหารระดับสูง 
ของบริษัทแม่ในต่างประเทศ จะถือว่าประธาน
คณะกรรมการท่านนั้นเข้าข่ายเป็นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารตามประกาศฉบับนี้หรือไม่  

นิยามกรรมการที่เป็นผู้บริหารตามประกาศฉบับนี้ 
พิจารณาจากการด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ที่
สถาบันการเงินในประเทศไทย ดังนั้น ในกรณีนี้จึงอาจ
พิจารณาไดว้่าประธานคณะกรรมการท่านนั้นไมเ่ข้าข่าย
เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ที่เป็น
บริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary)  
อย่างไรก็ดี กรรมการท่านนั้นไม่เข้าข่ายเป็นกรรมการอิสระ 
เนื่องจากเป็นพนักงานของบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน  

2 ตามประกาศข้อ 5.1 ที่ก าหนดนิยาม กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร ให้หมายความว่า “... (2) กรรมการที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการหรือมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้
หมายความรวมถึงกรรมการที่เป็นสมาชิกของ 
คณะกรรมการบริหาร (Executive committee)  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารในที่นี้ หมายความว่า 
คณะกรรมการบริหารเฉพาะในระดับบริหารจัดการ 
(Management Level)” หากเป็นบุคคลที่เป็น
สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร ระดับบริหาร
จัดการ แตไ่ม่ใช่กรรมการในคณะกรรมการของ
สถาบันการเงิน จะไม่ถือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด  

บุคคลที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร 
(Executive committee) ในระดับบริหารจัดการ  
แตไ่ม่ใช่กรรมการในคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 
ไม่ถือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารตามนิยามของประกาศ
ฉบับนี้  

อย่างไรก็ดี บุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็นผู้มีอ านาจ
ในการจัดการของสถาบันการเงิน ตามนิยามข้อ (2) 
เนื่องจากมอี านาจและบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานของสถาบันการเงิน  

3 ตามประกาศข้อ 5.1 ที่ก าหนดนิยาม กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร ว่า “... (3) กรรมการที่มีอ านาจลงนาม
ผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่
คณะกรรมการของสถาบันการเงินมีมติอนุมัติไว้แล้ว
เป็นรายกรณีหรือเป็นครั้งคราว และเป็นการลงนาม
ร่วมกับกรรมการรายอื่น” หากกรณีที่กรรมการที่มี
อ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท ไม่
เคยลงนามให้มีผลผูกพันสถาบันการเงินเลย จะถือว่า
เป็นกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันหรือไม่   

กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน โดยทั่วไปจะ
พิจารณาตามรายชื่อในหนังสือรบัรองของบริษัท อย่างไรก็ด ี
ในกรณีที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อกรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม
ผูกพัน แต่ในทางปฏิบัติกรรมการท่านนั้นไม่ได้มีหน้าที่ 
ในการลงนามให้มีผลผูกพันสถาบันการเงิน หรือลงนาม
ผูกพันเฉพาะรายการที่คณะกรรมการของสถาบันการเงิน 
มีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณีหรือเป็นครั้งคราว และ
เป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอ่ืน ก็อาจพิจารณา
ว่าไม่เป็นกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันได้  



 
 

 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
นิยำมผู้บริหำรระดับสูง 
4 กรณีของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

ซึ่งส่วนใหญ่โครงสร้างขององค์กรมีลักษณะเป็น Flat 
Organization และอาจมีชื่อเรียกต าแหน่งแตกต่างจาก
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
จะเทียบเคียงต าแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ และ 
ผู้ช่วยผู้จัดการอย่างไร 

ให้พิจารณาโดยยึดหลักการดังนี้ 
1. ผู้บริหารระดับสูงสุดของสาขาของธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในไทย (Country Manager) ถือว่ามี
ต าแหน่งเทียบเท่า “ผู้จัดการ”  

2. บุคคลอ่ืนที่สามารถรักษาการแทน (Acting) บุคคลตาม
ข้อ 1. ได้ ถือว่ามีต าแหน่งเทียบเท่ากับ “รองผู้จัดการ” 

3. ต าแหน่งที่อาจพิจารณาเทียบเท่า “ผู้ช่วยผู้จัดการ” 
– เป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลมากกว่า 1 ฝ่ายงาน 

หรือมากกว่า 1 ด้าน เช่น ผู้บริหารที่ดูแลฝ่าย
สินเชื่อส่วนบุคคลและฝ่ายสินเชื่อบัตรเครดิต 

– เป็น Key Person ที่ถึงแม้ดูแลเพียง 1 ฝ่ายงาน 
แต่เป็นสายงานส าคัญของสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศนั้น 

ดังนั้น ส าหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 
ขอให้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็นรายกรณี 

กรรมกำรอิสระ 
5 เนื่องด้วยประกาศฉบับนี้ไม่มีข้อความที่ก าหนดว่า 

“ด้วยเหตุที่การแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าไปอยู่ใน
คณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย 
ท าให้เกิดระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล  
(check and balance) ที่มีประสิทธิภาพ  
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีความเห็นสอดคล้องกับ
หลักการของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ว่า ภายหลังได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไป
ตามท่ีก าหนดแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการ
ด าเนินการ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได”้ ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภบิาล
ของสถาบันการเงิน ข้อ 5.6 นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะพิจารณาว่ากรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการบริหาร เป็นกรรมการอิสระ
ตามประกาศฉบับนี้ได้จนถึงเม่ือใด  
 

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปอยู่ใน
คณะกรรมการบริหารในระดับจัดการโดยตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะและมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็น
กรรมการอิสระตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที ่สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 
ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ สามารถด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระและท าหน้าที่ในคณะกรรมการ
บริหารโดยตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะต่อไปได้จนถึง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ตามบทเฉพาะกาลข้อ 6.1  
โดยการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระภายหลังวันที่  
1 พฤษภาคม 2565 จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามประกาศฉบับนี้ 



 
 

 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
กำรมีบทบำทในบริษัทอ่ืนของกรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร และท่ีปรึกษำ ของสถำบันกำรเงิน 
6 ตามประกาศข้อ 5.2.4 (1) ที่ก าหนดให้กรรมการ 

ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของ
สถาบันการเงิน สามารถเป็นประธานกรรมการ หรือ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
หลายอย่าง ในบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ 
โดยไม่รวมการด ารงต าแหน่งในสถาบันการเงิน ทั้งนี้ 
หากเป็นบริษัทที่มิใช่กลุม่ธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัท
เป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ หากกรรมการ ผู้จัดการ  
ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
ไปด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการที่
เป็นผู้บริหารในองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานของรัฐ จะนับอย่างไร 
 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร หรือ
หน่วยงานของรัฐไม่นับเป็นกลุ่มธุรกิจตามประกาศฉบับนี้ 
อย่างไรก็ดี หากการด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืนส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการเงินของกรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา  
ของสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
อาจสั่งการเป็นอ่ืนได้  

7 ในการนับกลุ่มธุรกิจตามประกาศข้อ 5.2.4 (1) ของ
บริษัทที่สถาบันการเงินได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้
มีหลักการอย่างไร 

บริษัทที่สถาบันการเงินได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ 
ให้นับเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของสถาบันการเงิน โดยแยกต่างหากจาก
สถาบันการเงิน ดังนี้ 

 
 

วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-evaluation) 
8 ตามประกาศข้อ 5.3.1 (2.5) ที่ก าหนดให้

คณะกรรมการของสถาบันการเงินต้องดูแลให้มีการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีประเมินแบบไขว้ 
(Cross-evaluation) หมายความว่าอย่างไร 

การประเมินแบบไขว้ หมายถึง การให้กรรมการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านอื่น ตัวอย่างวิธี
ประเมินแบบไขว้ เช่น  
– กรรมการแต่ละท่านประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการท่านอื่นเป็นรายบุคคล 
– กรรมการทุกคนยกเว้นประธานคณะกรรมการร่วมกัน

ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ 
และประธานคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการท่านอ่ืนเป็นรายบุคคล  



 
 

 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
กำรประชุมของคณะกรรมกำรของสถำบันกำรเงิน 
9 ตามประกาศข้อ 5.3.2 (4) ที่ก าหนดให้กรรมการของ

สถาบันการเงินต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ านวน
ครั้งของการประชุมคณะกรรมการของสถาบัน
การเงินที่จัดขึ้นในแต่ละปี ในช่วงเวลาที่บุคคล
ดังกล่าวด ารงต าแหน่งอยู่ เว้นแต่มีเหตุผลและความ
จ าเป็นอันสมควร กรรมการของสถาบันการเงิน
สามารถเข้าร่วมการประชุมโดยใช้วิธีผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ 

การนับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการของสถาบัน
การเงินตามประกาศฉบับนี้ สามารถใช้การประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
โดยสถาบันการเงินที่จะใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงโดยเฉพาะด้านความปลอดภัย
ของข้อมูล และการรักษาความลับของลูกค้า นอกจากนี้ 
สถาบันการเงินต้องมีกระบวนการตรวจสอบการเข้าร่วม
ประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมของคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงินเป็นไปตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย 
เช่น การนับองค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรของสถำบันกำรเงิน 
10 ตามประกาศข้อ 5.3.3 (3) ที่ก าหนดให้มีกรรมการที่มี

ความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) อย่างน้อย 1 คน 
กรณีกรรมการไม่มีคุณวุฒิด้าน IT แต่มีประสบการณ์
ด้านการบริหารงาน IT มาก่อน จะถือว่ามีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้าน IT ตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ 

การมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน IT สามารถ
พิจารณาจากการจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT  
หรือมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับ IT  
เช่น การด ารงต าแหน่งใน IT Steering Committee 
ขององค์กรต่าง ๆ  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีสถาบันการเงินไม่แน่ใจ 
ให้หารือกับผู้ตรวจสอบสถาบันการเงินเป็นรายกรณี  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
11 เนื่องจากประกาศฉบับนี้ก าหนดให้สถาบันการเงินต้อง

จัดตั้งคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง สถาบันการเงิน
ยังต้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2552 
เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินหรือไม่ อย่างไร 

ประกาศฉบับนี้เน้นหน้าที่ของคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินในการก ากับดูแลความเสี่ยง จึงก าหนดให้
ต้องมีคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงในระดับก ากับดูแล 
(Oversight Level) เพ่ือช่วยสนับสนุนการท าหน้าที่ใน
การก ากับดูแลความเสี่ยงของคณะกรรมการของสถาบัน
การเงิน และให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการของสถาบัน
การเงินเกี่ยวกับความเสี่ยงในภาพรวมทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ส าหรับการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในระดับบริหารจัดการ (Management Level) ให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจ เหตุผลความจ าเป็น และความสอดคล้องกับ
โครงสร้างความซับซ้อนของธุรกิจของแต่ละสถาบันการเงิน  

 
 

 
 



 
 

 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
กำรเปิดเผยข้อมูลกำรถูกเปรียบเทียบปรับ   
12  ตามประกาศข้อ 5.9.2 (10) ที่ก าหนดให้สถาบัน 

การเงินเปิดเผยข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับโดย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย โดยให้เปิดเผยทั้งยอดรวมและแยกตาม 
มาตราที่ถูกเปรียบเทียบปรับอย่างมีนัยส าคัญภายใต้ 
กฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแล มีหลักเกณฑ์ในการ
เปิดเผยอย่างไร  

ให้สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับ 
ดังนี้  

1. เปิดเผยยอดรวมจ านวนเงินที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 
เป็นรายปี โดยแยกตามหน่วยงานก ากับดูแล  
(ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย)   

2. เปิดเผยจ านวนเงินที่ถูกเปรียบเทียบปรับส าหรับ 
มาตราที่ถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุด 3 อันดับแรก 
จากแต่ละหน่วยงานก ากับดูแลในรอบปีที่ผ่านมา  
โดยให้แยกตามหน่วยงานก ากับดูแล และแยกเป็น
รายมาตรา  

3. เปิดเผยจ านวนครั้งที่ถูกเปรียบเทียบปรับส าหรับ 
มาตราที่ถูกเปรียบเทียบปรับบ่อยที่สุด 3 อันดับ 
แรกจากแต่ละหน่วยงานก ากับดูแลในรอบ 5 ปี  
(หรือเท่าท่ีมี หากสถาบันการเงินมีข้อมูลย้อนหลัง 
น้อยกว่า 5 ปี ณ วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ) โดย
ให้แยกตามหน่วยงานก ากับดูแลและแยกเป็นราย
มาตรา 

4. เปิดเผยข้อมูลค่าปรับที่มีสาเหตุมาจากการ
ให้บริการที่ไม่เป็นธรรม ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรของสถำบันกำรเงิน 
13 ตำมประกำศข้อ 5.3.1 (1.1) ที่ก ำหนดให้

คณะกรรมกำรของสถำบันกำรเงินต้องพิจำรณำ
อนุมัตินโยบำยและกลยุทธ์ที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำน
ของสถำบันกำรเงินนั้น รวมถึงแผนกลยุทธ์ด้ำน
ช่องทำงให้บริกำรประจ ำปีของธนำคำรพำณิชย์ 
ด้วยหรือไม่ 
(เพิ่มเติมเมื่อ 30  ธันวำคม 2563) 

 แผนกลยุทธ์ด้ำนช่องทำงให้บริกำรที่ธนำคำร
พำณิชย์จะด ำเนินกำรในปีนั้นถือเป็นนโยบำยท่ีส ำคัญ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ จึงต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรของธนำคำรพำณิชย์และต้องมีควำม
สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรพำณิชย์ด้วย 
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