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กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ตามความในประกาศฉบับนี้  

3. ประกาศที่ยกเลิก 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 6/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
และท่ีปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

4.   ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคาร
เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

5. เนื้อหา 

5.1 ค าจ ากัดความ 

ในประกาศฉบับนี้ 

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศัย 

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือ
บุคคลที่อาจท าหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ผู้จัดการ รองผูจ้ัดการ หรือผู้ชว่ยผู้จดัการ แตเ่พียงใช้ชื่อว่า
เป็นที่ปรึกษาเท่านั้น รวมไปถึงบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอ่ืนด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึง
บุคคลที่รับจ้างท างานให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีลักษณะของงานที่ใช้ความรู้ ความสามารถพิเศษ
ด้านเทคนิค หรือใช้ความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษาด้านภาษา ที่ปรึกษาดา้นการสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษาด้านประกันภัย 
ที่ปรึกษาด้านแบบจ าลองเชิงปริมาณข้ันสูง เป็นต้น 

“กรรมการโดยต าแหน่ง” หมายความว่า กรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งก าหนด และให้หมายความรวมถึง
กรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการด้วย   

5.2 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
ในการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา 
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ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไป โดยให้ด าเนินการดังนี้   

5.2.1 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

(1) การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง
ต้องด าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยให้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเสนอรายชื่อบุคคล     
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(2) การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้จัดการต้องด าเนินการตามขั้นตอนและ
แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนการเสนอกระทรวงการคลงัพิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้าง เพ่ือเสนอให้ผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป 

ส าหรับต าแหน่งผู้มีอ านาจในการจัดการอ่ืน และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการแต่งตั้ง 
ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีท่ีสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งที่ว่างอยู่ 
ซึ่งต าแหน่งที่ว่างนั้นเป็นต าแหน่งที่ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการแต่งตั้ง 
โดยหากต่อมาบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างซึ่งตนเคยรักษาการอยู่ ก็ไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีก เนื่องจากถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้
ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวในต าแหน่งนั้นแล้ว และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจรายงานให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทราบตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงตามท่ีก าหนดในข้อ 5.4 ของประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

(3) สถาบันการเงินเฉพาะกิจตอ้งตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อ
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมาย
จัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง กฎหมายว่าดว้ยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายและหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ
ในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย 
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

(4) ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจส่งหนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะเสนอชื่อ
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พร้อมแบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบและเอกสารประกอบ 
(เอกสารแนบ) ไปยังฝ่ายก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สายก ากับสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจนั้นทราบภายใน 15 วันท าการนบัแต่วันทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยได้รับค าขอและเอกสารที่
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เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน หากธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนั้นแล้ว 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งดังกล่าว ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้น ให้บุคคลดังกล่าว
รายงานต่อประธานกรรมการ หน่วยงานที่ท าหน้าที่เจ้าของ และธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจด าเนินการถอดถอนบุคคลดังกล่าว
ออกจากต าแหน่ง ส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่งให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเสนอ
ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งตามกฎหมายถอดถอนต่อไป  

อนึ่ง สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่พึงเปิดเผยชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อสาธารณชนก่อนได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
หากมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับต าแหน่งที่ต้องขอความเห็นชอบก่อนการแต่งตั้ง ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี  

5.2.2 ปัจจัยประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ  
โดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศธนาคาร  
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง  
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่บุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด  
ในข้อ 5.2.1 (4) ถึง (6) ข้อ 5.2.2 (1) ข้อ 5.2.2 (2) (2.2) และข้อ 5.2.2 (3) ของประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง  
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแหง่ประเทศไทย
อาจน าปัจจัยอ่ืนมาประกอบการพิจารณาตามเหตุผลและความจ าเป็นในแต่ละกรณี โดยปัจจัยที่ใ ช้
ประกอบการพิจารณามีดังต่อไปนี้  

(1) ลักษณะต้องห้ามนัน้ มิได้รา้ยแรง หรือมิได้ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน 
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ถึงข้ันไม่สมควรได้รับความเห็นชอบ 

(2) ระยะเวลาที่ลว่งเลยมานบัจากการมีลักษณะต้องห้ามนั้นต้องไม่น้อยกว่า 10 ป ี

(3) ลักษณะต้องห้ามนั้น มิได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบตามต าแหน่งที่ขอความเห็นชอบ  

(4) ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล หรือนัยส าคัญของหลักฐานหรือเหตุการณ์ 
ตลอดจนผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(5) ไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good corporate governance) หรือไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
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แบบหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จดัการ  
ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ1

ชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ …………………………………. 

ที่   (ถ้ามี)                                                                                               
วันที่……………………………… 

เรียน  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ด้วยธนาคาร/บรรษัท มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบการแต่งตั้ง กรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ตามนัยมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. ชื่อ …………………………………………………………..…………………………… 

 2. ต าแหน่งที่ขอความเห็นชอบ ........................................................................... 

 ธนาคาร/บรรษัท ได้ตรวจสอบรายละเอียดประวัติบุคคลที่ธนาคาร/บรรษัทยื่นขอความเห็นชอบ
ข้างต้นแล้ว และขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด 
ในกฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กฎหมายและหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษา
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
รวมทั้งไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ 

(2) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องค า
พิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือ 

(3) เคยเป็นบุคคลที่ถูกก าหนด หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

ทั้งนี้ หากปรากฏว่าบุคคลที่ธนาคาร/บรรษัทยื่นขอความเห็นชอบนั้น ขาดคุณสมบัติ   
หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีลักษณะตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น รวมทั้งหากพบในภายหลังว่าบุคคล   
ที่ธนาคาร/บรรษัทยื่นขอความเห็นชอบให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบและ 

 

                                                        
1 กรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มในระบบ e-Application 

เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ ธนาคาร/บรรษทัจะด าเนนิการเพื่อให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดยเร็ว  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว 

                   ขอแสดงความนับถือ 
  
  
  
     ลงชื่อ …………………………………… ผู้มีอ านาจลงนาม 
           (………………………………………) 
               ต าแหน่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ 
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แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ2

ชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ………………………………… 

  
 

1.  ชื่อ - นามสกุล (1) ภาษาไทย ……………………………………... (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)………………..…..) 
(2) ภาษาอังกฤษ ………………………………… (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)………………..…..)  

เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………… เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ..............................   
เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)........................................    

2.   กรณีกรรมการ      
 ชื่อต าแหน่งที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุให้ตรงกับต าแหน่งในหนังสือขอความเห็นชอบ)..…….. 
 ประเภทการขอความเห็นชอบ (รายเดิม/รายใหม่)........................................   

 กรณีผู้บริหาร  
 ชื่อต าแหน่งที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุให้ตรงกับต าแหน่งในหนังสือขอความเห็นชอบ)..…….. 
 หน้าที่รับผิดชอบงานหลัก.................................................... 
     ประเภทการขอความเห็นชอบ (รายเดิม/รายใหม่)........................................   

3.  วัน/เดือน/ปีเกิด ……………………………….. อายุ …………… ปี  

4.  สัญชาติ………………………………………...เพศ……………......... 

5.  ที่อยู่ปัจจุบัน ……………………………………………….…………………รหัสไปรษณีย์……..………………………. 
 หมายเลขโทรศัพท์ .................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ....................................  
 E-mail Address................................................................................ 

6.  สถานภาพการสมรส (โสด/สมรส(จดทะเบียน)/สมรส(ไม่จดทะเบียน)/หย่าร้าง/หม้าย)………..……… 

          6.1 ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส  ..................................................(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)..........)  
              สถานที่ท างาน.....................................................สัญชาติ................................... 
          เลขประจ าตัวประชาชน ………………………………..............................  
              เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ).........................................   

 

 

 

 

                                                        
2 กรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มในระบบ e-Application 

รูปถ่าย 
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6.2 ชื่อ-นามสกุลบุตร/บุตรบุญธรรมท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ..................(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)..........)  
         สถานที่ท างาน.....................................................สัญชาติ................................... 
      เลขประจ าตัวประชาชน ………………………………..............................  
         เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ).........................................   
      วัน/เดือน/ปีเกิด....................................... 

7.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ 

คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด)  

ช่ือสถาบันท่ีส าเรจ็การศึกษา ระดับการศึกษา กลุ่มคณุวุฒิ ปีท่ีส าเรจ็ (พ.ศ.) 
    

8.  ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบัน (เรียงจากล่าสุด) 

ช่ือสถานท่ี
ท างาน 

ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง 
(กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน) 

ตั้งแต่ปี (พ.ศ.) ถึงปี (พ.ศ.) 

     

8.1  หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบัน 

…………………………………………………………………………………………………………….......…………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………….......................................... 

8.2 การด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือการด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง (มี/ไม่มี) 
กรณีตอบว่า “มี” โปรดระบุต าแหน่ง และโปรดชี้แจงแนวทางด าเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติ    
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .................................................................. ................  

9. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .................................................................................. 

10. การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัท 
ที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ข้ึนไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
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     10.1  บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง 

     กลุ่มธุรกิจที่ 1 
ล าดับ ช่ือ

บริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ช่ือ
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ปี 
– ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละ
ของหุ้น
ที่ถือ 

ประเภทของ
ต าแหน่ง (ประธาน

กรรมการ/
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร/กรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนาม) 

ได้รับสินเชื่อจาก 
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ที่ขอ 
ความเห็นชอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

        

     กลุ่มธุรกิจที่ 2 
ล าดับ ช่ือ

บริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ช่ือ
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ปี 
– ถึงปี 
(พ.ศ.) 

 
 
 

ร้อยละ
ของหุ้น
ที่ถือ 

ประเภทของ
ต าแหน่ง (ประธาน

กรรมการ/
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร/กรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนาม) 

ได้รับสินเชื่อจาก 
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ที่ขอ 
ความเห็นชอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

        

  กลุ่มธุรกิจที่ 3 
ล าดับ ช่ือ

บริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ช่ือ
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ปี 
– ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละ
ของหุ้น
ที่ถือ 

ประเภทของ
ต าแหน่ง (ประธาน

กรรมการ/
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร/กรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนาม) 

ได้รับสินเชื่อจาก 
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ที่ขอ 
ความเห็นชอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

        

รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง..........กลุ่ม..........บริษัท 
รวมบริษัทที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ..... กลุ่ม 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม (กรณีเป็นบุคคลที่มีการด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ในบริษัทอ่ืนอีกมากกว่า 3 กลุ่มธุรกิจ โดยนับรวมการด ารงต าแหน่ง 
ในรัฐวิสาหกิจอ่ืนด้วย ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 
โปรดชี้แจงแนวทางด าเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด) 

...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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     10.2  บริษัทที่คู่สมรสเกี่ยวข้อง 

ล าดับ ช่ือบริษัท ประเภท
ธุรกิจ 

ต าแหน่ง ตั้งแต่ปี – ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละของ 
หุ้นท่ีถือ 

ได้รับสินเชื่อจาก 
สถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจ ที่ขอ 
ความเห็นชอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 
       

     10.3  บริษัททีบุ่ตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง   

ล าดับ ช่ือบุตร ช่ือบริษัท ประเภท
ธุรกิจ 

ต าแหน่ง ตั้งแต่ปี – ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละของ 
หุ้นท่ีถือ 

ได้รับสินเชื่อจาก 
สถาบันการเงิน  
เฉพาะกิจ ที่ขอ 
ความเห็นชอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 
        

 หมายเหตุ  (1)  “กลุ่มธุรกิจ”  หมายความว่า 

 (1.1)  กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม 

 (1.2)  กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน 

               (2)  ส าหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง  

 (2.1)  ให้จัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ  
                                ใหถ้ือว่าแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจด้วย 

 (2.2)  ในกรณีมีต าแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
        หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย 

       (3)  “กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” หมายความว่า  

    (3.1)  กรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานในต าแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
                                หรอืผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 

                      (3.2)  กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการหรือมีส่วนร่วมใน 
                                การบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่เป็น 
                               สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)3  
                         (3.3)  กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่ 
                                คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกับ 
       กรรมการรายอื่น 

 

                                                        
3
 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ในที่นี้ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเฉพาะในระดับบริหารจดัการ (Management Level) 
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11. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี  

 ศาล สถานะในคด ี
(โจทก์/จ าเลย/ผูร้้อง/ 
ผู้ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี) 

ประเภทคด ี
(แพ่ง/อาญา/
ล้มละลาย/
ปกครอง) 

ข้อหาหรือ
ฐานความผดิ 

ทุนทรัพย ์ เลขท่ีคด ี วันที่พิจารณาคดี
ล่าสุด/วันที่ศาล 

มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

ผลคด ี

        

12. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของร ัฐ
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น 

หน่วยงานที่กล่าวโทษ/  
ร้องทุกข์/สอบสวน 

เร่ืองท่ีถูกกล่าวโทษ/ 
ร้องทุกข์/สอบสวน 

วันที่ถูกกล่าวโทษ/
ร้องทุกข์/สอบสวน 

สถานะ 
การสอบสวน 

ผลการพิจารณา/ 
ผลการสอบสวน 

     

13. ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน  

หน่วยงานที่
สอบสวน 

เร่ืองท่ีถูก
สอบสวน 

วันที่ถูก
สอบสวน    

ผู้สอบสวน 
สถานะ 

การสอบสวน 
ผลการสอบสวน 

      

หมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาข้อมูลที่กรอกตามข้อ 11 ถึงข้อ 13 ว่าลักษณะความผิด
ดังกล่าวแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีหรือไม่  

14. เอกสารประกอบการพิจารณา (ใช้เอกสารที่เคยส่งมาแล้ว/มีเอกสารเพิ่มเติม/ไม่มี เนื่องจาก.......) 

 (1) ผังโครงสร้างองค์กร 

 (2) หนังสือรับรองการท างานจากสถานที่ท างานเดิม (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company  
Testifying Form) 

 (3) ส าเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 

 (4) รายละเอียดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอความเห็นชอบ 

 (5) หนังสือรับรองหรือเอกสารอ่ืนใดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ
แก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับรอง
ว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ 

 (6)  แบบรับทราบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ (กรณีขอความเห็นชอบด ารง
ต าแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง) 

 (7) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี) 
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15. ค ารับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ  

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้  

(1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด 
ในกฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายและหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ
โดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
รวมถึงไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1.1) เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ 

(1.2) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้อง
ค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือ 

(1.3) เคยเป็นบุคคลที่ถูกก าหนด หรือต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

(2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นความจริง โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติ 
และเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลสถาบันการเงินหรือ
ธุรกิจทางการเงิน ตามที่กฎหมายก าหนด 

(3) ข้าพเจ้ายินยอมพ้นจากต าแหน่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดยเร็ว 
โดยข้าพเจ้าจะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและบุคคล    
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้  

(3.1) หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีลักษณะตามที่กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้นในข้อ (1) ตามที่ข้าพเจ้าได้ให้การรับรองไว้ หรือ 

(3.2) หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบประวัติข้างต้นและ
เอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ 

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ข้าพเจ้าจะแจ้งต่อประธานกรรมการ หน่วยงานที่ท าหน้าที่เจ้าของ และธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือหากข้าพเจ้าได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยแล้วและต่อมาถูกสอบสวนโดยธนาคาร/บรรษัทที่ข้าพเจา้ด ารงต าแหน่งอยู่ 
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ข้าพเจ้าจะแจ้งต่อฝ่ายก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สายก ากับสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเริ่ม
กระบวนการสอบสวน แล้วแต่วันใดถึงก่อน 

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อก าหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยจะปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 

  ลงชื่อ ………………….......................... (เจ้าของประวัติ/ผู้ให้ค ายินยอม) 
                                       (…….……....…….........………...) 
         วันที่ ………..……………..…………..……..  
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แบบรับทราบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

เรียน  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส…………………………………………….. ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในธนาคาร/บรรษัท……………………………………..........…….ตระหนักถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อการด าเนินงานทั้งปวงว่า 

 1. กรรมการมีหน้าที่ก าหนดนโยบายการด าเนินงานทั้งหลาย และติดตามฐานะและ      
ผลการด าเนนิงานอย่างใกล้ชิด จึงต้องจัดให้ฝ่ายจัดการน าข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับฐานะและการด าเนินงาน
ทุกด้านเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการโดยสม่ าเสมอ 

 2. กรรมการมีหน้าที่ก าหนดขอบเขตการมอบอ านาจให้แกค่ณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ
ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก่อภาระผูกพัน 
การซื้อขายทรัพย์สิน และการท านิติกรรมต่าง ๆ ในระดับที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชน 

 3. กรรมการมีหน้าที่ดูแลมิให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติผิดกฎหมายต่าง ๆ โดย
กรรมการผู้จัดการต้องน าเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หนังสือเวียนต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันทีท่ีได้รับจากทางการ และต้องรายงานเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดในข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอต่อท่ีประชุมโดยสม่ าเสมอ โดยต้องเร่งหาทางแกไ้ข
มิให้เกิดการกระท าผิดอีกต่อไป 

 4. กรรมการมีหน้าที่จัดให้เจ้าหน้าที่ท าการวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ สินเชื่อและภาระผูกพัน
ต่าง ๆ น าเสนอต่อที่ประชุมโดยสม่ าเสมอ และกรณีที่มีลูกหนี้ประสบปัญหา ต้องก าหนดแนวทางการแก้ไข
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเป็นประจ า 

 5. กรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบและสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทยและ
รายงานต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการภายในที่เกิดขึ้นทุกครั้ง และต้องก าชับให้มี 
การปฏิบัติตามค าสั่งการหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

 6. กรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีความม่ันคงในระยะยาว
โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 นอกจากนี้ กรรมการจะต้องศกึษาและท าความเข้าใจในบทบาท อ านาจหนา้ที่ และความรับผิดชอบ
ในฐานะกรรมการ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียน
ที่เกี่ยวข้องท้ังปวงอย่างถ่องแท้ 

 
 
       ลงช่ือ………………………………………. 
            (………………………………..……) 
      วันที…่…………………………………….. 
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Company Testifying Form 
      (Name of Company) 

Dated ............................................ 

The Governor, Bank of Thailand 

 I am Mr./Ms. ………………………………… in charge of (position) take full responsibility  
on behalf of (name of company) to testify moral integrity, propriety and honesty     
of (name of person required). I therefore have thoroughly verified the information required 
by the Bank of Thailand and certify that the above-mentioned person 

 (tick proper box (es)) 

   has no evidence of dishonesty or financial irregularities. 
   possesses appropriate qualifications. 
   has practical experience in relevant environment. 
   has proven ability to make sound decisions. 
   has earned respect of the financial community. 
   holds high integrity and respect for acceptable principles. 
   has ability to undertake and complete a task in a proper way. 
   has no criminal records. (State if any) 
   has never been filed suit against by relevant authorities. (State if any) 
   has never been fired, discharged or relieved of duty by any         

                    financial institution and specialized financial institution (State if any) 

 

                                            Best regards, 

 

                  (Signature) 
                (Printed name) 
                  (Position) 

                        (Date) 




