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ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของ
สถาบันการเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน 
และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินถือปฏิบัติตามความในประกาศฉบับนี้ 

3. ประกาศทีย่กเลิก

3.1 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 11/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน      
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

3.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ข้อ 5.7.4 (1.1) – (1.2) และข้อ 6.2 (2) 

4. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับ 

4.1 สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง 

4.2 บริษัทแม่ของสถาบันการเงินและบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง เว้นแต่บริษัทดังกล่าวมีกฎหมายที่ควบคุม
การประกอบธุรกิจก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว   

5. เนื้อหา

5.1 ค าจ ากัดความ 

ในประกาศฉบับนี้ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน หรือส าหรับกรณีบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และ
บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินให้หมายถึงบุคคลที่มีลักษณะหน้าที่ในท านองเดียวกับที่ปรึกษา
ของสถาบันการเงินข้างต้น 
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“กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า กลุ่มธรุกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

“บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินที่ประกอบธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

“บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation”  หมายความว่า บริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลโครงสร้าง
และขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

“ธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน” หมายความว่า 

(1) ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(2) ธุรกิจบัตรเครดติ ธรุกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั ธุรกิจสนิเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ  
ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ซึ่งเป็น
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 

(3) ธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับและธุรกิจบริการการช าระเงิน
ภายใต้การก ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน 

(4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

(5) ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน 

(6) ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 

(7) ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน และ
ธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(8) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(9) ธุรกิจทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
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(10) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

(11) ธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2 หลักการ 

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน   
บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการ
ก าหนดทิศทางและติดตามดูแลการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจ หากบุคคลที่จะด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวขาดความรู้ ความสามารถ หรือขาดความซื่อสัตย์สุจริต อาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ 
และเกิดความเสียหายต่อสถาบันการเงิน ดังนั้น พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
มาตรา 24 (1) – (9) จึงก าหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว และธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจึงก าหนดลักษณะต้องห้ามเพ่ิมเติมในประกาศฉบับนี้ ซึ่งครอบคลุมลักษณะที่ส าคัญ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียง (Honesty, Integrity and Reputation) ด้านความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ (Competence, Capability and Experiences) และด้านสถานะ 
ทางการเงิน (Financial Soundness)  

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ยังก าหนดให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน   
ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการ
จัดการ หรือท่ีปรึกษา และเนื่องจากบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ถือเสมือนเป็นแผนกหนึ่ง
ของสถาบันการเงินและได้รับสินเชื่อโดยไม่จ ากัดจ านวนจากสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
จึงก าหนดให้บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารในต าแหน่ง
สูงสุดก่อนด ารงต าแหน่งด้วย โดยสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกในกลุ่ม  
Solo Consolidation ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มี
คุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสม (Fit and Proper) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
และประกาศฉบับนี้ก าหนด 

นอกจากนี้ กรณีที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินโดยพฤติการณ์ 
มีการมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ท าหน้าที่เป็นผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงินด้วย 
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5.3 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษา 

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน บริษัทแม่
ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 (1) 
ถึงมาตรา 24 (9) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และลักษณะต้องห้ามเพ่ิมเติม 
3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียง (Honesty, Integrity and Reputation) 

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน 
บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ที่เกี่ยวกับประเด็นความซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียง ดังต่อไปนี้ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(2) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน 

(3) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดในความผิดมูลฐาน
หรือกระท าความผิดฐานฟอกเงิน หรือเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนด 
ให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  
หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
หรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(4) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ
ของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงินในขณะที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ
หรือเพิกถอนการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ โดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอน
การอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 
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(5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ
ของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน  
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนหรือพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  หรือ 
เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตหรือบริษัทประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย เว้นแต่การถอดถอนหรือการพ้นจากต าแหน่งนั้น  
ไม่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

(6) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือก าลังถูกด าเนินคดี ในความผิดฐาน
ฉ้อโกง หรือทุจริต เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด 

(7) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลหรือ
การปฏิบัติงานที่พึงกระท าตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ซึ่งท าให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ คู่มือการ
ปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนมติของคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
พิจารณาสินเชื่อ การตัดสินใจลงทุน หรือด าเนินการอื่นใด อันเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงินหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างมีนัยส าคัญ เช่น ท าให้การด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS 
Ratio) ลดต า่ลงอย่างมากหรือลดต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด หรือท าให้ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์ 
สภาพคล่องได้ตามที่กฎหมายก าหนด หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าของธุรกิจสถาบัน
การเงินอย่างมีนัยส าคัญ  

(8) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าหรือเคยกระท าการอันเป็นการหรือ
ก่อให้เกิดการฉ้อโกง หรือฉ้อโกงประชาชน หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือ  
ไม่เป็นธรรม 
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(9) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าหรือเคยกระท าการอันเป็นการหรือ
ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน  
การตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หรือมีเหตุอันควรสงสัย 
ว่ามีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระท าอันส่อไปในทางไม่สุจริต 

5.3.2 ด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (Competence, Capability 
and Experiences) 

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน 
บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
พึงมี และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี หรือผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

(2) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของ
สถาบันการเงินแห่งอ่ืน หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(3) เป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ครบ 1 ปี
ในต าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการข้ึนไปหรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด หรือ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการอาวโุสหรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชือ่อย่างอ่ืนในสายงานที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
ก าหนดนโยบายก ากับดูแลหรือการก ากับตรวจสอบสถาบันการเงิน 

(4) มีหรือเคยมีการท างานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐาน
การบริหารความเสี่ยง หรือมาตรฐานทางวิชาชีพอ่ืน ๆ ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานก าหนดมาตรฐานอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การอ าพรางฐานะ  
ทางการเงินหรือผลการด าเนินงานที่แท้จริง การจงใจหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลในประเด็น อันเป็น
สาระส าคัญ การถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
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5.3.3 ด้านสถานะทางการเงิน (Financial Soundness) 

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน 
บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินจะต้องไม่มีปัญหาในการช าระเงินต้น 
หรือดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือเข้าข่ายถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(non-performing) 

5.4 ข้อยกเว้นเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
หรือท่ีปรึกษาของสถาบันการเงิน ตามมาตรา 24 (7) (ข) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 

ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 (7) (ข) 
โดยอนุญาตให้ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ าประกัน
หรืออาวัลหรือมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงิน สามารถเป็นหรือท าหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ   
ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  

5.4.1 เป็นบุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัท  
ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันกับสถาบันการเงินนั้น 

5.4.2 เป็นบุคคลที่สถาบันการเงินจ าเป็นต้องส่งเข้าไปด ารงต าแหน่งผู้จัดการ หรือ
ผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ าประกันหรืออาวัลหรือมีภาระผูกพัน
อยู่กับสถาบันการเงิน เนื่องมาจากสถาบันการเงินมีความจ าเป็นในการเข้าควบคุมดูแลบริษัทดังกล่าว
ที่เป็นลูกหนี้ หรือควบคุมดูแลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทดังกล่าว 

ทั้งนี้ ให้บริษัทแม่ของสถาบันการเงินและบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน  
น าหลักเกณฑ์ข้อ 5.4 มาบังคับใช้โดยอนุโลม   

อนึ่ง การด ารงต าแหน่งผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทที่ได้รับ
สินเชื่อ ให้ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน  
และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 
ในเรื่องการมีบทบาทในองค์กรอ่ืนของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของ
สถาบันการเงิน และบริษัทแม่ของสถาบันการเงินด้วย   
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5.5 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือ
ทีป่รึกษา 

5.5.1 สถาบันการเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ต้องขอความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา   
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

ในกรณีบุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในต าแหน่งสูงสุดของสถาบันการเงิน และ
บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ขอความเห็นชอบ
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยทุกครั้งก่อนที่จะมีการต่อวาระหรือต่ออายุ
สัญญาเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งต่อไป หรือทุก 4 ปี นับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน 

5.5.2 ส าหรับบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน การขอความเห็นชอบบุคคล 
ให้ขอความเห็นชอบเฉพาะบุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในต าแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งบุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

ตารางสรุปต าแหน่งที่ต้องขอความเห็นชอบ 

สถาบันการเงิน 
บริษัทแม่ 

ของสถาบันการเงิน 
บริษัทลูกในกลุ่ม 

Solo Consolidation 

กรรมการ  

ผู้มีอ านาจในการจัดการ  

ผู้บริหารในต าแหน่งสูงสุด * * 

ที่ปรึกษา  

* ผู้บริหารในต าแหน่งสูงสุดของสถาบันการเงิน และบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ต้องขอความเห็นชอบทุกครั้งก่อนที่จะมีการต่อวาระ
หรือต่ออายุสัญญาเพื่อให้ด ารงต าแหน่งต่อไป หรือทุก 4 ปี นับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

5.5.3 สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ  
ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา แล้วแต่กรณี เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
และที่ก าหนดในข้อ 5.3 ของประกาศฉบับนี้ 
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5.5.4 ให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation มีหนังสือขอความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบและจัดส่งตามช่องทางที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน ทั้งนี้ หากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีหนังสือแจ้ง
ทักท้วง หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือ
ขอความเห็นชอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งนั้นแล้ว และให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation แจ้งการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา แล้วแต่กรณี ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน  
15 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้งด้วย 

อนึ่ง สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation ต้องไม่เปิดเผยรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งต่อสาธารณชนก่อน
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

5.6 ปัจจัยประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการ
จัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 (1) ถึงมาตรา 24 (9) 
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ก าหนด
เพ่ิมเติมในข้อ 5.3 ของประกาศฉบับนี้ 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่บุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม  
ตามมาตรา 24 (4) ถึงมาตรา 24 (6) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งให้
อ านาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการพิจารณายกเว้นได้ หรือมีลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมตาม  
ข้อ 5.3.1 (4) ข้อ 5.3.1 (7) ถึง (9) ข้อ 5.3.2 (2) ข้อ 5.3.2 (4) และข้อ 5.3.3 ของประกาศฉบับนี้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจน าปัจจัยอ่ืนมาประกอบการพิจารณาตามเหตุผลและความจ าเป็น  
ในแต่ละกรณี โดยปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณามีดังต่อไปนี้ 

5.6.1 การขาดคุณสมบัตินั้น มิได้ร้ายแรง หรือมิได้ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน 
บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน จนถึงขั้นไม่สมควรได้รับความเห็นชอบ 

5.6.2 ระยะเวลาที่ล่วงเลยมานับจากการมีลักษณะต้องห้ามนั้นต้องไม่น้อยกว่า 10 ปี 
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5.6.3 การขาดคุณสมบัตินั้น มิได้มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ต าแหน่งที่ขอความเห็นชอบ 

5.6.4 ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล หรือนัยส าคัญของหลักฐานหรือเหตุการณ์  
ตลอดจนผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอ านาจตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5.6.5 ไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หรือไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น 

5.7 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา 

ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบัน
การเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือผู้บริหารในต าแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation ลาออก เสียชีวิต หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในต าแหน่งงานระดับเดียวกัน ให้สถาบัน
การเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
ตามช่องทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน  

5.8 การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบไปแล้ว มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ 5.3 ของประกาศฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเพิกถอน  
การให้ความเห็นชอบการด ารงต าแหน่งของบุคคลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ 

6. บทเฉพาะกาล

6.1 กรณีกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน 
บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบให้ด ารง
ต าแหน่งจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ ให้บุคคลดังกล่าวยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปได้ 
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยสถาบันการเงิน บริษัทแม่  





 

 

ค ำถำม-ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรแต่งตั้งกรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร 

หรือที่ปรึกษำของสถำบันกำรเงิน บริษัทแม่ของสถำบันกำรเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทำงกำรเงิน 
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
กำรขอควำมเห็นชอบ 

1 ที่ปรึกษาทีส่ถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบัน
การเงิน (ที่ปรึกษาฯ) ต้องยื่นขอความเห็นชอบการ
แต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย หมายความถึง
บุคคลใดบ้าง 
(วันที่ 11 สิงหำคม 2564) 

ที่ปรึกษาฯ ที่ต้องยื่นขอความเห็นชอบการ
แต่งตั้ง หมายความถึง ที่ปรึกษาฯ ที่ท าหน้าที่เสมือน
หนึ่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วย
ผู้จัดการ เพียงแต่ใช้ชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น รวมถึง
บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวแต่เรียกชื่ออย่างอ่ืนด้วย  

2 ตามประกาศข้อ 5.5.1 ที่ก าหนดให้สถาบันการเงิน
หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงินขอความเห็นชอบ
การแต่งตั้งบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารใน
ต าแหน่งสูงสุดของสถาบันการเงิน หรือบริษัทแม่
ของสถาบันการเงิน จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุกครั้งที่จะมีการต่อวาระหรือต่ออายุสัญญาเพ่ือให้
ด ารงต าแหน่งต่อไป หรือทุก 4 ปี นั้น ในกรณีที่
ผู้บริหารรายดังกล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการด้วย 
และครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ สถาบัน
การเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงินสามารถ
ยื่นขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ในคราวเดียวกันได้หรือไม่ 
(วันที่ 11 สิงหำคม 2564) 

สถาบันการเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบัน
การเงินสามารถขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคล 
ที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารในต าแหน่งสูงสุดมาใน
คราวเดียวกันเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการได้ โดยต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าเป็นการขอ
ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 
ในต าแหน่งสูงสุดพร้อมกัน 

 

3 บุคคลที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของสถาบันการเงิน บุคคลใดบ้างที่ต้องยื่น
ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  
(วันที่ 11 สิงหำคม 2564) 

บุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในต าแหน่ง
สูงสุดของบริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation 
เท่านั้น ที่ต้องยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของ
บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินไม่ว่าจะอยู่  
ในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม Solo Consolidation ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 (1) – (9) แห่ง  
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และที่ก าหนดเพิ่มเติม 
ในประกาศฉบับนี้ 

4 การขอความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลต าแหน่งใดบ้าง
ที่สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน 
ต้องหารือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นหนังสือ
ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง 
(วันที่ 11 สิงหำคม 2564) 
 

สถาบันการเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบัน
การเงินต้องยื่นค าขอหารือบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ผู้จัดการ หรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนของสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของ
สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้
ด ารงต าแหน่งใด ๆ ในสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่
ของสถาบันการเงินนั้น ๆ มาก่อน  

5 บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งรองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ทีป่รึกษาของสถาบันการเงิน หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่ได้รับความเห็นชอบ
การด ารงต าแหน่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 
และสัญญาจ้างงานครบอายุและสถาบันการเงิน
พิจารณาต่อสัญญาจ้างงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ด ารงต าแหน่งต่อไป โดยไม่มีการแต่งตั้งเข้ารับ
ต าแหน่งใหม่หรือไม่มีการหมดวาระ สถาบันการเงิน
จะต้องขอความเห็นชอบมายังธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ 
(วันที่ 11 สิงหำคม 2564) 
 

สถาบันการเงินสามารถต่ออายุสัญญาจ้างงาน
บุคคลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบ 
การแต่งตั้ง และไม่ต้องแจ้งการต่อสัญญาจ้างดังกล่าว
มายังธนาคารแห่งประเทศไทย หากการต่ออายุ
สัญญาจ้างงานดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการแต่งตั้งใหม่ และ
ไม่มีการก าหนดวาระของการด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ไว้ในระเบียบค าสั่งของสถาบันการเงินนั้น   

อย่างไรก็ดี กรณีที่สัญญาจ้างงานขาดตอน 
ซ่ึงถือว่าบุคคลนั้นได้สิ้นสภาพของการด ารงต าแหน่ง
นั้นแล้ว และหากสถาบันการเงินมีความประสงค์จะ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีก 
จะต้องขอความเห็นชอบมายังธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนแต่งตั้ง 

ทั้งนี้ บริษัทแม่ของสถาบันการเงินให้ถือ
ปฏิบัติในท านองเดียวกันกับสถาบันการเงิน รวมทั้ง
ให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation  
ถือปฏิบัติในเรื่องนี้ส าหรับกรณีผู้บริหารในต าแหน่ง
สูงสุดด้วย 

6 สถาบันการเงินต้องขอความเห็นชอบบุคคล  
ที่จะรักษาการแทนบุคคลในต าแหน่งที่ต้อง 
ขอความเห็นชอบ หรือไม่ 
(วันที่ 11 สิงหำคม 2564) 

สถาบันการเงินต้องขอความเห็นชอบบุคคลที่
จะมารักษาการแทนในต าแหน่งที่ต้องขอความเห็นชอบ
ในระดับท่ีสูงกว่าต าแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 
และหากภายหลังบุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้
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ด ารงต าแหน่งที่รักษาการอยู่ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงการ
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ บริษัทแม่ของสถาบันการเงินและบริษัท
ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ให้ถือปฏิบัติ 
ในท านองเดียวกันกับสถาบันการเงิน 

7 กรณผีู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน หรือ
บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน จะไปด ารงต าแหน่ง
เป็นพนักงานเต็มเวลาหรือพนักงานประจ าใน
องค์กรอ่ืน เช่น การส่งผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบันการเงินไปปฏิบัติงานในบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินโดยที่ยังมีต าแหน่งอยู่ที่สถาบันการเงิน 
หรือการส่งผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติงานที่บริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยยังคงปฏิบัติงานที่
สถาบันการเงินในเวลาเดียวกัน  สถาบันการเงิน
หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงินต้องด าเนินการ
อย่างไร   
(วันที่ 11 สิงหำคม 2564) 

สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบัน
การเงินต้องขออนุญำตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 
ที่จะส่งผู้บริหารระดับสูงของตนไปด ารงต าแหน่งเป็น
พนักงานเต็มเวลาหรือพนักงานประจ าในองค์กรอ่ืน  
(ซึ่งรวมถึงการไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน) โดยต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น
ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานที่สถาบันการเงินหรือ
บริษัทแม่ของสถาบันการเงินให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาด้วย  

กำรตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอควำมเห็นชอบ 
8 ขอทราบความคาดหวังของธนาคารแห่งประเทศไทย

ต่อสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน 
หรือบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ใน
เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ยื่นขอ
ความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีมีข้อจ ากัดในการเข้าถึง
ข้อมูลของบุคคลที่ยื่นขอความเห็นชอบ และไม่มี
แหล่งข้อมูลอื่นให้ตรวจสอบได้ เช่น ข้อมูลการถูก
สอบสวนโดยอดีตนายจ้าง  
(วันที่ 11 สิงหำคม 2564) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวังให้สถาบนั
การเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทลูก 
ในกลุ่ม Solo Consolidation มีกระบวนการในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงด้วยความรอบคอบ 
เท่าท่ีจะสามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ  
หากสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงนิ หรือ
บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ได้สอบถาม
ข้อมูลจากบุคคลที่ยื่นขอความเห็นชอบ และตรวจสอบ
ข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข้อมูลอื่น 
ที่น่าเชื่อถือได้ตามสมควร และคณะกรรมการที่ท า
หน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลได้รับข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งรวมถึงข้อมูล 
ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการด ารงต าแหน่งของ
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บุคคล เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
มาด ารงต าแหน่งที่เหมาะสม ก็ถือได้ว่าสถาบันการเงิน 
บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทลูกในกลุ่ม 
Solo Consolidation ได้ใช้ความระมัดระวังและ
รอบคอบตามสมควรแลว้  

กำรแจ้งเปลี่ยนแปลง 

9. การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ
ในการจัดการ หรือที่ปรึกษา หรือผู้บริหารใน
ต าแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation ตามข้อ 5.7 สถาบันการเงินหรือ
บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ต้องแจ้งกรณีใดบ้าง 
(วันที่ 11 สิงหำคม 2564) 

ให้สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบัน
การเงินแจ้งการเปลี่ยนแปลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. กำรพ้นจำกกำรด ำรงต ำแหน่งในสถาบัน
การเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือ บริษัทลูก
ในกลุ่ม Solo Consolidation ไม่ว่าจะเป็นการ
ลาออก เสียชีวิต ครบวาระ หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารใน
ต าแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation 

2. กำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำรงต ำแหน่งใน
คณะกรรมกำรชุดย่อย (ท่ีก าหนดไว้ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน) ของกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง 
ของสถาบันการเงิน และบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน 
โดยต้องพิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้สอดคล้องตามที่
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

3. กำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ในต ำแหน่งงำนระดับเดียวกันของผู้บริหารระดับสูง 
(ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/ที่ปรึกษาที่ท า
หน้าที่เทียบเท่า) เฉพาะการเปลี่ยนแปลงการด ารง
ต าแหน่งภายในสถาบันการเงิน หรือภายในบริษัทแม่
ของสถาบันการเงิน (แล้วแต่กรณี) ดังนี้ 

 (1)  การโยกย้ายหรือเปลี่ยนสายงาน/ 
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน และ เพ่ิมหรือลดต าแหน่งรักษาการ
สายงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน (แลว้แต่กรณี ตามโครงสร้าง
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ของแต่ละสถาบันการเงิน) โดยที่ยังคงด ารงต าแหน่ง
ในระดับเดียวกับที่เคยได้รับความเห็นชอบ 

(2) การเลื่อนต าแหน่งในระดับเดียวกับท่ี
เคยได้รับความเห็นชอบ โดยไม่ได้เพ่ิมอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบจนเทียบเท่าระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น
(เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส โดยอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในต าแหน่งดังกล่าวยังไม่ขึ้นไปเทียบเท่าระดับ 
รองผู้จัดการ)      

4. กำรไปด ำรงต ำแหน่งและพ้นจำกกำร
ด ำรงต ำแหน่งพนักงำนเต็มเวลำที่องค์กรอื่นของ
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน หรือบริษัทแม่
ของสถาบันการเงิน ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเต็ม
เวลาที่องค์กรอ่ืน  
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