คู่มือสําหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบแต่งตังหรือแจ้งเปลียนแปลงกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผู้มีอาํ นาจ
ในการจัดการ หรือทีปรึกษาของสถาบันการเงิ นหรือบริ ษทั โฮลดิ งทีเป็ นบริ ษทั แม่ของกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
และบุคคลที มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจสูงสุดของบริ ษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
. เงือนไขในการยืนคําขอ
1.1 สถาบันการเงิน / บริษทั โฮลดิงทีเป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีประสงค์จะแต่งตังบุคคล
เพือดํารงตําแหน่งกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี าํ นาจในการจัดการ หรือทีปรึกษาของสถาบันการเงิน / บริษทั โฮลดิง
ทีเป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บุคคลทีมีอํานาจในการตัดสินใจสูงสุดของบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo
Consolidation ต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตังบุคคลดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
ดําเนินการแต่งตัง โดยหากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มหี นังสือแจ้งทักท้วงภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที
ยืนเอกสารทีกําหนดถูกต้องและครบถ้วน ให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบ
1.2 ในกรณีการแต่งตังบุคคลเพือดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งผูจ้ ดั การของสถาบันการเงิน / บริษทั
โฮลดิงทีเป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ขอให้สถาบันการเงิน / บริษทั โฮลดิงทีเป็นบริษทั แม่ของกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน หารือและเสนอชือบุคคลทีจะแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวก่อนการยืนหนังสือขอความ
เห็นชอบ โดยให้นําส่งข้อมูลของบุคคลทีเสนอชือเบืองต้น ได้แก่ รายละเอียดตามแบบประวัตขิ องบุคคลทีขอ
ความเห็นชอบเฉพาะในส่วนของ ประสบการณ์ทํางานจนถึงป ัจจุบนั การรายงานธุรกิจทีเกียวข้องกับตนเอง
คูส่ มรส และบุตรทียังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ประวัตกิ ารฟ้ องร้อง หรือถูกฟ้ องร้องดําเนินคดี และหนังสือรับรองหรือ
เอกสารอืนใดจากสถาบันการเงินหรือบริษทั ทีให้สนิ เชือแก่บุคคลทีขอความเห็นชอบ หรือจากบริษทั ข้อมูล
เครดิต หรือจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง เพือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายจัดชันเป็นลูกหนีชันตํ ากว่า
มาตรฐาน ชันสงสัยจะสูญ หรือสูญ
1.3 ก่อนยืนขอความเห็นชอบ/ขอหารือตามข้อ . และ . สถาบันการเงิน / บริษทั โฮลดิงทีเป็นบริษทั แม่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ต้องตรวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจะเสนอชือแต่งตัง เพือให้แน่ใจว่าบุคคลทีจะ
เสนอชือไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 (1) - (10) แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง กรรมการ ผู้จดั การ ผูม้ ี
อํานาจในการจัดการ หรือทีปรึกษาของสถาบันการเงิน รวมทังบุคคลดังกล่าวมีการดํารงตําแหน่งสอดคล้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทประกาศธนาคารแห่
ี
งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกําหนด
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ทังนี สามารถดูรายละเอียด ( ) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ( ) – ( ) แห่งพระราชบัญญัตธิ ุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ.
( ) ลักษณะต้องห้ามใน ด้านหลัก ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยใช้มาตรา
( ) แห่งพระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
กําหนดเพิมเติม และ ( ) ข้อกําหนดอืน ๆ ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ได้ในหัวข้อ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ฯ
ในคู่มอื สําหรับประชาชนฉบับนี
1.4 คณะกรรมการสรรหาของสถาบันการเงิน / บริษทั โฮลดิงทีเป็นบริษทั แม่ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ต้อ งมีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่ง กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจในการจัดการ หรือทีปรึกษา
ของสถาบันการเงิน / บริษทั โฮลดิงทีเป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บุคคลทีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจสูงสุดของบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation แล้วแต่กรณี
1.5 สถาบันการเงิน / บริษทั โฮลดิงทีเป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บริษทั ลูกในกลุ่ม Solo
Consolidation ต้องไม่เปิดเผยรายชือของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือให้ดํารงตําแหน่งต่อสาธารณชนก่อนได้รบั
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
. ในกรณีทกรรมการ
ี
ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจในการจัดการ หรือทีปรึกษาของสถาบันการเงิน / บริษทั โฮลดิงที
เป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บุคคลทีมีอํานาจในการตัดสินใจสูงสุดของบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo
Consolidation ลาออก เสียชีวติ หรือเปลียนแปลงหน้าทีในตําแหน่งงานระดับเดียวกัน สถาบันการเงินต้อง
แจ้งการเปลียนแปลงดังกล่า วให้ฝ ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ส ายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบภายใน วัน นับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลงดังกล่าว
. ในกรณีทสถาบั
ี
นการเงินทราบข้อมูลทีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณสมบัตหิ รือความเหมาะสมใน
การดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจในการจัดการ หรือทีปรึกษาของสถาบันการเงิน ให้
สถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเร็ว
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 24 มาตรา 25 และ มาตรา
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 10/2561 เรือง ธรรมภิบาลของสถาบันการเงิน
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610157.pdf
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 11/2561 เรือง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
แต่งตังกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี าํ นาจในการจัดการ หรือทีปรึกษาของสถาบันการเงิน
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610159.pdf
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(4) หนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที ธปท.ฝนส. (23) ว.832/2553 เรือง การปรับปรุงแนวทางในการ
หารือและเสนอชือบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งก่อนการยืนหนังสือขอความเห็นชอบ ลงวันที 15 มิถุนายน 2553
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2553/ThaiPDF/25530125.pdf
(5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 8/2561 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลโครงสร้างและ
ขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที 12 เมษายน 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610128.pdf
(6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 12/2561 เรือง หลักเกณฑ์การดูแลความเสียงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610156.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
แก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดาํ เนินการ
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ าร
พิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้ยนื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
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3. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 5 วันทําการ
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

14 วันทําการ

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

ขันตอน
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว
หากธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็น
ทีต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการ
พิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลา
เมือได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) แบบหนังสือขอความเห็นชอบแต่งตังกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี าํ นาจ
ในการจัดการ หรือทีปรึกษาของสถาบันการเงิน / บริษทั โฮลดิงที
เป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บุคคลทีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจสูงสุดของบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation (ตาม
ตัวอย่างในหัวข้อ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ฯ ในคู่มอื สําหรับประชาชน
ฉบับนี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) แบบประวัตบิ ุคคลทีขอความเห็นชอบ พร้อมเอกสารทีกําหนดให้
นําส่งแนบแบบประวัตดิ งั กล่าว (ตามตัวอย่างในหัวข้อ แบบฟอร์ม
ตัวอย่างฯ ในคู่มอื สําหรับประชาชนฉบับนี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) แบบรับทราบอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
(เฉพาะกรณีขอความเห็นชอบกรรมการ) (ตามตัวอย่างในหัวข้อ
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ฯ ในคู่มอื สําหรับประชาชนฉบับนี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายละเอียดอํานาจหน้าทีของตําแหน่งทีขอความเห็นชอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีทํางานเดิม (กรณี
ชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying form
(ตามตัวอย่างในหัวข้อ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ฯ ในคู่มอื สําหรับ
ประชาชนฉบับนี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : ภาพถ่ายหลักฐานแสดงคุณวุฒทิ างการศึกษา
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ แผนภูมกิ ารแบ่งส่วนงาน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือรับรองหรือเอกสารอืนใดของสถาบันการเงินหรือบริษัททีให้
สินเชือแก่บุคคลทีขอความเห็นชอบ หรือจากบริษทั ข้อมูลเครดิต
หรือจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง เพือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่
เข้าข่ายจัดชันเป็นลูกหนีจัดชันตํากว่ามาตรฐาน
ชันสงสัย ชันสงสัยจะสูญ หรือสูญ

-

-

-

-

-
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10)

11)

12)

ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หลักฐานการแสดงการชําระภาษีเงินได้ในปีทผ่ี านมา
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานราชการ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จ
ข้อมูลทีสถาบันการเงินให้สนิ เชือ ทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการ
ให้สนิ เชือ หรือประกันหนี แก่บุคคลทีขอความเห็นชอบหรือผูท้ ี
เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ไม่รวมถึงการให้สนิ เชือในรูปบัตร
เครดิตและสินเชือเพือเป็นสวัสดิการ) (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

-

-

-

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
1) รายละเอียดลักษณะต้องห้ามและข้อกําหนดอืน ๆ เกียวกับคุณสมบัตขิ องกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของสถาบันการเงิน / บริษทั โฮลดิงทีเป็ นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / บุคคลทีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจสูงสุดของบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
รายละเอียดลัก ษณะ
ลัก ษณะต ้องห ้าม 3
ข ้อกําหนดอืน ๆ
ต ้องหามตามมาตรา
้
ึ
งเกี
ประเทศไทยกํ
ยวกับคุณสมบั
าหนดเพ
ตข
ิ องบุมเต
ิ คคลที
ม
ิ จะขอความเห็นชอบ
24. ด ้านหลัก ซงธนาคารแห่

2)

ตัวอย่างแบบหนังสือขอความเห็นชอบแต่งตังกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผู้มอี าํ นาจในการจัดการ หรือทีปรึกษา
ของสถาบันการเงิน/บริษทั โฮลดิงทีเป็ นบริษัทแม่ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน/บุคคลทีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจสูงสุดของบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
แบบหนังสื อ ขอความ
เห็นชอบการแต่งตังกรรมการ

3)

(หมายเหตุ: -)
แบบประวัตบิ ุคคลทีขอความเห็นชอบ
แบบประวัตบ
ิ ุคคลทีขอ
ความเห็นชอบ.docx

4)

(หมายเหตุ)
ตัวอย่างแบบรับทราบอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
แบบรับทราบอํานาจ
หน ้าทีและความรับผ ด
ิ ชอบของกรรมการ

5)

(หมายเหตุ: -)
ตัวอย่าง Company Testifying Form
Company Testifying
Form.docx

(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ

รายละเอียดลักษณะตองหามตามมาตรา 24 (1) – (9) แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
มาตรา 24 หามมิใหสถาบันการเงินแตงตั้งหรือยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
เปนหรือทําหนาทีก่ รรมการ ผูจัดการ ผูม ีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
(1) เปนบุคคลลมละลายหรือพนจากการเปนบุคคลลมละลายมาแลวไมถึงหาป
(2) เคยตองคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต
ไมวาจะมีการรอการลงโทษหรือไมก็ตาม
(3) เคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ
ฐานทุจริตตอหนาที่
(4) เคยเปนผูมีอํานาจในการจัดการซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต เวนแตจะไดรบั ยกเวนจากธนาคารแหงประเทศไทย
(5) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจ ัดการ หรือผูมอี ํานาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิน ตามมาตรา 89 (3) หรือมาตรา 90 (4) หรือตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เวนแตจะไดรับยกเวนจากธนาคารแหงประเทศไทย
(6) เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
แหงอื่นอีกในเวลาเดียวกัน เวนแตไดรับยกเวนจากธนาคารแหงประเทศไทย
(7) เปนผูจัดการ หรือผูม ีอํานาจในการจัดการนอกเหนือจากตําแหนงกรรมการของ
บริษัทที่ไดรบั สินเชื่อหรือไดรับการค้ําประกันหรืออาวัลหรือมีภาระผูกพันอยูกับสถาบันการเงินนั้น เวนแต
(ก) เปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินซึ่งไมใชกรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร
(ข) เปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(8) เปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(9) เปนพนักงานธนาคารแหงประเทศไทยหรือเปนผูท ี่พนจากการเปนพนักงานของ
ธนาคารแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด เวนแตไดรับ
แตงตั้งจากธนาคารแหงประเทศไทยใหเขาไปแกไขฐานะการเงินหรือการดําเนินการของสถาบันการเงิน
หรือเปนการดํารงตําแหนงในสถาบันการเงินทีเ่ ปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ทั้งนี้ พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย หรือผูท ี่พนจากการเปนพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
แตยังตองหามไมใหรับตําแหนงตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดังกลาว ไมมีสทิ ธิ
ที่จะไดรบั สิทธิในการซือ้ หุนของสถาบันการเงินนั้น
(10) เปนบุคคลที่มลี ักษณะตองหามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ทัง้ นี้ ตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด

ขอยกเวนเกี่ยวกับลักษณะตองหามของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอาํ นาจ
ในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินตามมาตรา 24 (7) (ข) แหงพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดขอยกเวนเกี่ยวกับ ลัก ษณะตองหามตาม
มาตรา 24 (7) (ข) ดังนี้
1. เพื่อใหสอดคลองกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
การกํากับดูแลความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยจึงอนุญาตให
ผูจัดการ หรือผูม ีอํานาจในการจัดการของบริษัทที่ไดรบั สินเชื่อหรือไดรบั การค้ําประกันหรืออาวัล
หรือมีภาระผูกพันอยูกบั สถาบันการเงินนั้น และเปนบริษทั ทีอ่ ยูในกลุมธุรกิจทางการเงินเดียวกันกับ
สถาบันการเงิน สามารถเปนหรือทําหนาที่กรรมการ ผูจ ัดการ ผูม ีอํานาจในการจัดการ หรือทีป่ รึกษา
ของสถาบันการเงินนั้นได
2. โดยที่มีกรณีเกิดขึ้นอยูบอยครั้งที่สถาบันการเงินมีความจําเปนจะตองสง
กรรมการ ผูจัดการ หรือผูม ีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินของตนเขาไปกํากับดูแล
บริษัทที่ไดรับสินเชื่อหรือไดรับการค้ําประกันหรืออาวัลหรือมีภาระผูกพันอยูกบั สถาบันการเงินนั้น
โดยเฉพาะอยางยิง่ บริษทั ที่อยูในระหวางการปรับปรุงโครงสรางหนี้ จึงสมควรอนุญาต ใหสถาบัน
การเงินสามารถสงกรรมการ ผูจ ัดการ หรือผูมอี ํานาจในการจัดการ ไปเปนผูจัดการ หรือผูม ี
อํานาจในการจัดการของบริษัทที่ไดรับสินเชื่อหรือไดรับการค้ําประกันหรืออาวัลหรือมีภาระ
ผูกพันอยูกับสถาบันการเงินนั้นและเปนบริษัทที่อยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี้กับ
สถาบันการเงินได หรืออีกนัยหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหผูจัดการ หรือผูม ีอํานาจ
ในการจัดการของบริษัทที่ไดรับสินเชื่อหรือไดรับการค้ําประกันหรืออาวัลหรือมีภาระผูกพันอยูกับ
สถาบันการเงิน ที่ไดรับการแตงตั้งมาจากสถาบันการเงิน สามารถเปนหรือทําหนาที่กรรมการ
ผูจัดการ ผูมอี ํานาจในการจัดการ หรือทีป่ รึกษาของสถาบันการเงินนั้นได เพราะเหตุแหงความ
จําเปนที่จะตองควบคุมดูแลลูกหนี้ดังกลาวมาขางตนนั้น

ลักษณะตองหาม 3 ดานหลัก ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยใขอํานาจตามมาตรา 24 (10) แหง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน กําหนดเพิ่มเติม
1. ดานความซื่อสัตย สุจริต และชื่อเสียง (Honesty, Integrity and Reputation)
กรรมการ ผูจ ัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือทีป่ รึกษาของสถาบันการเงินจะตองไมมี
ลักษณะตองหามทีเ่ กี่ยวกับประเด็นความซือ่ สัตย สุจริต และชื่อเสียง ดังตอไปนี้
(1) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย สัง่ ถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพยใดมากอน เวนแตจะพนระยะเวลาที่กําหนดหาม
ดํารงตําแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับการยกเวนจากธนาคารแหงประเทศไทยหรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลวแตกรณี
(2) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ซึ่งมีหนาทีก่ ํากับและควบคุม
สถาบันการเงิน กลาวโทษ รองทุกข หรือกําลังถูกดําเนินคดี ในความผิดฐานฉอโกง หรือทุจริต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของสถาบันการเงินและหลักทรัพย และกฎหมายอื่น ๆ เวนแต
ปรากฏวาคดีถึงที่สุดโดยไมมีความผิด
(3) เคยถูกหนวยงานอื่นของรัฐ ทั้งในและตางประเทศ นอกจากที่ระบุไวในขอ (2)
กลาวโทษ รองทุกข หรือกําลังถูกดําเนินคดี ในความผิดฐานฉอโกง หรือทุจริตทางการเงิน เวนแต
ปรากฏวาคดีถึงที่สุดโดยไมมีความผิด
(4) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย
หรือที่มลี ักษณะเปนการหลอกลวงผูอื่นหรือประชาชน
(5) มีหรือเคยมีประวัติสวนตัวหรือพฤติกรรมทีเ่ ปนการกระทําอันไมเปนธรรมหรือเอารัด
เอาเปรียบผูบ ริโภค หรือมีสวนรวมหรือสนับสนุนใหเกิดการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น
(6) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทํางานอันสอไปในทางไมสจุ ริตหรือฉอฉล หรือมี
สวนรวมหรือสนับสนุนใหเกิดการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการเลือกปฏิบัติ หรือ
แสวงหาประโยชนสวนตนหรือพวกพอง หรือเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจใดอันอาจกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)
(7) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลหรือ การปฏิบัตงิ าน
ที่พึงกระทําตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผูจดั การ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
ซึ่งทําใหสถาบันการเงินฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ คูมือการปฏิบัติงานภายใน
ตลอดจนมติของคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนเรื่องการพิจารณา
สินเชื่อ การตัดสินใจลงทุน หรือดําเนินการอื่นใด อันเปนสาเหตุใหเกิดความไมเชื่อมั่นในธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรือความเสียหายตอชื่อเสียง ฐานะ หรือการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน

อยางมีนัยสําคัญ หรือเกิดความเสียหายตอลูกคาของธุรกิจสถาบันการเงิน เชน ทําใหการดํารง
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ ง (BIS Ratio) ต่ํากวาที่กฎหมายกําหนด หรือทําใหไมสามารถดํารง
สินทรัพยสภาพคลองไดตามที่กฎหมายกําหนด เปนตน
2. ดานความรู ความสามารถ และประสบการณ (Competence, Capability and Experiences)
กรรมการ ผูจัดการ ผูม ีอํานาจในการจัดการ หรือทีป่ รึกษาของสถาบันการเงินตองเปนผูมี
ความรู ความสามารถ และประสบการณที่จําเปนและเหมาะสมกับตําแหนงหนาทีท่ ี่รับผิดชอบใน
ระดับทีผ่ ปู ระกอบวิชาชีพการเงินการธนาคารพึงมี และตองไมมีลกั ษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
ทุจริต นอกเหนือจากตําแหนงทีร่ ะบุไวตามมาตรา 24 (8) แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ใหรวมถึงผูดํารงตําแหนงกรรมการผูชวยรัฐมนตรี หรือผูชวยรัฐมนตรี
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
(2) เปนผูที่พนจากการเปนพนักงานของธนาคารแหงประเทศไทยยังไมครบ 1 ป ใน
ตําแหนงผูชวยผูวาการขึ้นไปหรือตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชือ่ อยางอื่นของสวนงานตาง ๆ ไมวาจะ
อยูในสายงานใด หรือในตําแหนงผูอํานวยการอาวุโสหรือตําแหนงเทียบเทาทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นใน
สายงานทีม่ ีอํานาจในการตัดสินใจกําหนดนโยบายกํากับดูแลหรือการกํากับตรวจสอบสถาบัน
การเงิน
(3) มีห รือเคยมีการทํางานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐานทางบัญ ชี มาตรฐานการ
บริหารความเสี่ยง หรือมาตรฐานทางวิชาชีพอื่น ๆ ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานของ
รัฐ หรือหนวยงานกําหนดมาตรฐานอื่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน การอําพรางฐานะ
ทางการเงินหรือผลการดําเนินงานที่แทจริง การจงใจหลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลในประเด็น
อันเปนสาระสําคัญ การถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน
3. ดานสถานะทางการเงิน (Financial Soundness)
กรรมการ ผูจ ัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือทีป่ รึกษาของสถาบันการเงินจะตองไมมี
ลักษณะตองหามทีเ่ กี่ยวกับประเด็นดานสถานะทางการเงิน กลาวคือ บุคคลดังกลาวจะตองไมมี
ปญหาในการชําระเงินตน หรือดอกเบีย้ กับสถาบันการเงินหรือบริษทั ที่ใหสนิ เชื่อ หรือเขาขายจัด
ชั้นเปนลูกหนี้ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ขอกําหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบ
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
. ผูบ้ ริหารระดับสูงของสถาบันการเงินฯ ต้องไม่ปฏิบตั หิ น้าทีเป็นพนักงานเต็มเวลาที
องค์กรอืน เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบตั หิ น้าทีทีองค์กรอืนนัน
ไม่สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีในสถาบันการเงิน
. เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการทีเป็นผูบ้ ริหาร อย่างใดอย่างหนึง หรือหลาย
อย่าง ในบริษทั อืนได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจโดยไม่รวมการดํารงตําแหน่งในสถาบันการเงิน ทังนี
หากเป็นบริษทั ทีมิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นบั แต่ละบริษทั เป็นหนึงกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษทั ที
สถาบันการเงินได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี ให้นบั รวมเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษทั ทีอยูใ่ น
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน
. เป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงในประเทศและต่
ั
างประเทศ
ได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยไม่นบั รวมบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทสถาบั
ี
นการเงินได้มา
จากการปรับโครงสร้างหนี โดยหากสถาบันการเงินทีกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจในการจัดการ
หรือทีปรึกษาของสถาบันการเงินดํารงตาแหน่งอยูเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้
นับเป็นหนึงบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย ในกรณีมกี ารดํารงตําแหน่งเกิน บริษทั
ให้ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามทีกําหนดภายใน พฤษภาคม
4. การดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในสถาบันการเงิน / บริษทั โฮลดิงทีเป็นบริษทั แม่ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดํารงตําแหน่งต่อเนืองได้ไม่เกิน ปี ในกรณีทดํี ารงตําแหน่งอยูก่ ่อน
ประกาศมีผลบังคับใช้ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปได้แต่ไม่เกินวันที พฤษภาคม
. ให้ขอความเห็นชอบบุคคลทีดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบันการเงิน / บริษทั
โฮลดิงทีเป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน อย่างน้อยทุก 4 ปี ในกรณีทบุี คคลดังกล่าวได้รบั
ความเห็นชอบก่อนประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที /
และ /
มีผลบังคับใช้โดย
ไม่มวี าระการดํารงตําแหน่ง ให้ขอความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวภายในวันที พฤษภาคม
. คณะกรรมการของสถาบันการเงินฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินฯ อย่างน้อยทีสุดร้อยละ 75 ของจํานวนครังของการประชุมคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินฯ ทีจัดขึนในแต่ละปี ในช่วงทีบุคคลดังกล่าวดํารงตาแหน่งอยู่ เว้นแต่มเี หตุผล
และความจําเป็นอันสมควร
. ประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงินต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการทีไม่
เป็นผูบ้ ริหาร เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบเป็นรายกรณีจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงธนาคาร
แห่งประเทศไทยอาจพิจารณากําหนดเงือนไขในการให้ความเห็นชอบได้เพือให้สถาบันการเงินมี
กลไกทีช่วยให้เกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมในคณะกรรมการของสถาบันการเงิน

1
แบบหนังสือขอความเห็นชอบการแตงตั้งกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ
หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน1
ชื่อสถาบันการเงิน………………………………….
ที่ (ถามี)
วันที่………………………………
เรียน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ดวยธนาคาร/บริษัท มีความประสงคจะขอความเห็นชอบการแตงตั้งกรรมการ ผูจัดการ
ผูมีอาํ นาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ตามนัยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. ชื่อ…………………………………………………………..……………………………
2. ตําแหนงที่ขอความเห็นชอบ.........................................................................
ธนาคาร/บริษัท ไดตรวจสอบรายละเอียดประวัติบุคคลที่ธนาคาร/บริษัทยื่นขอ
ความเห็นชอบขางตนแลว และขอรับรองวาบุคคลดังกลาว ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน
มาตรา 24 (1) ถึงมาตรา 24 (10) แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมทั้ง
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามที่กาํ หนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
ที่เกี่ยวของ รวมถึงไมมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
(2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
(3) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หรือ
เคยตองคําพิพากษาถึงทีส่ ุดวากระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือ
(4) เคยเปนบุคคลที่ถูกกําหนด หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิด
ฐานสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มอี านุภาพทําลายลางสูง
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ทั้งนี้ หากปรากฏวาบุคคลที่ธนาคาร/บริษัทยื่นขอความเห็นชอบนั้น ขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะตองหาม หรือมีลักษณะตามที่กลาวไวแลวขางตน รวมทั้งหากพบในภายหลังวาบุคคล
ที่ธนาคาร/บริษัทยื่นขอความเห็นชอบใหขอมูลอันเปนเท็จในแบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบและ
เอกสารแนบ ธนาคาร/บริษัทจะดําเนินการเพื่อใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงที่ธนาคารแหงประเทศไทยได
ใหความเห็นชอบไวแลวโดยเร็ว เวนแตธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวาการมีลักษณะตามขอ
(1) ไมไดแสดงถึงความไมซื่อสัตยสุจริต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พรอมนี้ไดแนบประวัติและเอกสารทีเ่ กี่ยวของมาดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ……………………………………ผูมีอํานาจลงนาม
(………………………………………)
ตําแหนง
สิ่งทีส่ งมาดวย แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

ฝนสป00-ธภ30002-25610522

แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ1
ชื่อสถาบันการเงิน........................................

1. ชื่อ - นามสกุล (1) ภาษาไทย…………………………………..…..(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถามี)………………..…..)
(2) ภาษาอังกฤษ…………………………………..(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถามี)………………..…..)
เลขประจําตัวประชาชน ……………………………… เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ..............................
เลขที่ Passport (กรณีชาวตางประเทศ)........................................
2. กรณีกรรมการ
ชื่อตําแหนงที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุใหตรงกับตําแหนงในหนังสือขอความเห็นชอบ).……..….
ประเภทกรรมการ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร/กรรมการที่เปนผูบริหาร).........
ประเภทการขอความเห็นชอบ (รายเดิม/รายใหม)........................................
กรณีผูบริหาร
ชื่อตําแหนงที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุใหตรงกับตําแหนงในหนังสือขอความเห็นชอบ)..……..
หนาที่รับผิดชอบงานหลัก....................................................
เปนผูบริหารของ (สถาบันการเงิน/บริษัทโฮลดิ้ง/บริษัทลูกใน Solo Consolidation)...................
ประเภทการขอความเห็นชอบ (รายเดิม/รายใหม)........................................
3. วันเดือนปเกิด………………………………..อายุ……………ป
4. สัญชาติ………………………………………...เพศ…………….........
5. ที่อยูปจ จุบัน: ……………………………………………….…………………รหัสไปรษณีย… …..……………………….
หมายเลขโทรศัพท .................................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ....................................
E-mail Address................................................................................
6. สถานภาพการสมรส (โสด/สมรส(จดทะเบียน)/สมรส(ไมจดทะเบียน)/หยาราง/หมาย)………..………
6.1 ชื่อ-นามสกุลคูสมรส ..................................................(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถามี)..........)
สถานที่ทํางาน.....................................................สัญชาติ...................................
เลขประจําตัวประชาชน ………………………………..............................
เลขที่ Passport (กรณีชาวตางประเทศ).........................................

1

กรอกขอมูลตามแบบฟอรมในระบบ e-Application

2/4
6.2 ชื่อ-นามสกุลบุตร/บุตรบุญธรรม .........................................(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถามี)..........)
สถานที่ทํางาน.....................................................สัญชาติ...................................
เลขประจําตัวประชาชน ………………………………..............................
เลขที่ Passport (กรณีชาวตางประเทศ).........................................
วัน/เดือน/ปเกิด.......................................
7. หนาที่เพิ่มเติมในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ถามี)
ชื่อคณะกรรมการ

ตําแหนง

8. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
8.1 คุณวุฒิทางการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ระดับการศึกษา

กลุมคุณวุฒิ

ปที่สําเร็จ (พ.ศ.)

8.2 หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่ขอความเห็นชอบ
ชื่อหลักสูตร

ผูจัดหลักสูตร

ปที่เขารวม (พ.ศ.)

9. ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบัน
ชื่อสถานที่
ทํางาน

ประเภทธุรกิจ

ตําแหนง
(กรรมการ/ผูบริหาร/พนักงาน)

ตั้งแตป (พ.ศ.)

ถึงป (พ.ศ.)

9.1 หนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงงานปจจุบัน
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
9.2 การดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือการดํารงตําแหนงอื่นใดที่เขาขายลักษณะตองหามตาม
มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแหงประเทศ
ไทยที่เกี่ยวของ (มี/ไมม)ี กรณีตอบวา “มี” โปรดระบุตําแหนง และโปรดชี้แจงแนวทาง
ดําเนินการเพื่อใหมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
10. ความรู ความสามารถ และประสบการณ ที่เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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11. การรายงานธุรกิจทีเ่ กี่ยวของกับตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยใหรายงานทุกบริษัท
ที่เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มกี ารถือหุน
11.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวของ
กลุมธุรกิจที่ 1
ลําดับ

ชื่อ
บริษัท

บริษัทจด
ทะเบียนใน
ตลาด
หลักทรัพย
ทั้งในและ
ตางประเทศ
(ใช/ไมใช)

ประเภท
ธุรกิจ

ชื่อ
ตั้งแตป
ตําแหนง – ถึงป
(พ.ศ.)

รอยละ
ประเภทของ
ไดรับสินเชื่อจาก
ของหุน ตําแหนง (ประธาน สง. / บริษัทในกลุม
ที่ถือ
กรรมการ/
Solo
กรรมการที่เปน
consolidation
ผูบริหาร/กรรมการ
ของ สง. ที่ขอ
ที่ไมเปนผูบริหาร/
ความเห็นชอบ
กรรมการอิสระ )
(ใช/ไมใช)

ประเภท
ธุรกิจ

ชื่อ
ตั้งแตป
ตําแหนง – ถึงป
(พ.ศ.)

รอยละ
ประเภทของ
ไดรับสินเชื่อจาก
ของหุน ตําแหนง (ประธาน สง. / บริษัทในกลุม
ที่ถือ
กรรมการ/
Solo
กรรมการที่เปน
consolidation
ผูบริหาร/กรรมการ
ของ สง. ที่ขอ
ที่ไมเปนผูบริหาร/
ความเห็นชอบ
กรรมการอิสระ )
(ใช/ไมใช)

ประเภท
ธุรกิจ

ชื่อ
ตั้งแตป
ตําแหนง – ถึงป
(พ.ศ.)

รอยละ
ประเภทของ
ไดรับสินเชื่อจาก
ของหุน ตําแหนง (ประธาน สง. / บริษัทในกลุม
ที่ถือ
กรรมการ/
Solo
กรรมการที่เปน
consolidation
ผูบริหาร/กรรมการ
ของ สง. ที่ขอ
ที่ไมเปนผูบริหาร/
ความเห็นชอบ
กรรมการอิสระ )
(ใช/ไมใช)

กลุมธุรกิจที่ 2
ลําดับ

ชื่อ
บริษัท

บริษัทจด
ทะเบียนใน
ตลาด
หลักทรัพย
ทั้งในและ
ตางประเทศ
(ใช/ไมใช)

กลุมธุรกิจที่ 3
ลําดับ

ชื่อ
บริษัท

บริษัทจด
ทะเบียนใน
ตลาด
หลักทรัพย
ทั้งในและ
ตางประเทศ
(ใช/ไมใช)

รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวของ..........กลุม..........บริษัท
รวมบริษัทที่ตนเองเปนประธานกรรมการ/กรรมการที่เปนผูบริหาร ..... กลุม
รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศที่ตนเองเปนกรรมการ ..... บริษัท
คําชี้แจงเพิ่มเติม (กรณีเปนบุคคลที่มีการดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการ/กรรมการที่เปนผูบริหาร ใน
บริษัทอื่นมากกวา 3 กลุม หรือเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทั้งในและ
ตางประเทศมากกวา 5 บริษัท ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่
เกี่ยวของ โปรดชี้แจงแนวทางดําเนินการเพื่อใหมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด)
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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11.2 บริษัทที่คสู มรสเกี่ยวของ
ลําดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตําแหนง

ตั้งแตป – ถึงป
(พ.ศ.)

รอยละของหุน
ที่ถือ

ไดรับสินเชื่อจาก สง.
/ บริษัทในกลุม Solo
consolidation ของ
สง. ที่ขอความ
เห็นชอบ (ใช/ไมใช)

11.3 บริษัททีบ่ ุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเกี่ยวของ
ลําดับ

ชื่อบุตร

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ตําแหนง

ตั้งแตป – ถึงป รอยละของหุน ไดรับสินเชื่อจาก สง. /
(พ.ศ.)
ที่ถือ
บริษัทในกลุม Solo
consolidation ของ
สง. ที่ขอความ
เห็นชอบ (ใช/ไมใช)

หมายเหตุ (1) “กลุม ธุรกิจ” หมายความวา
(1.1) กลุมของบริษทั ที่ประกอบดวยบริษัทแม บริษัทลูก หรือบริษัทรวม
(1.2) กลุมของบริษทั ที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
(2) สําหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวของ
(2.1) ใหจัดกลุมตามนิยาม “กลุม ธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัททีม่ ิใช
กลุมธุรกิจ ก็ใหถือวาแตละบริษัทเปนหนึง่ กลุมธุรกิจดวย
(2.2) กรณีมีตําแหนงงานในธุรกิจเปนประธานกรรมการ/ กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร
ใหระบุใหชัดเจนดวย
12. ประวัติการฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคดี
ศาล

สถานะในคดี
(โจทก/จําเลย/ผูรอง/
ผูฟองคดี/ผูถูกฟองคดี)

ประเภทคดี
ขอหาหรือ
(แพง/อาญา/
ฐาน
ลมละลาย/ปกครอง) ความผิด

ทุนทรัพย

เลขที่คดี

วันที่พิจารณา
คดีลาสุด

ผลคดี

13. ประวัตกิ ารถูกกลาวโทษ รองทุกข การถูกสอบสวน หรืออยูระหวางการถูกสอบสวนโดยหนวยงานของ
รัฐทั้งในและตางประเทศ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปนตน
หนวยงานที่กลาวโทษ/
รองทุกข/สอบสวน

เรื่องที่ถูกกลาวโทษ/
รองทุกข/สอบสวน

วันที่ถูกกลาวโทษ/
รองทุกข/สอบสวน

สถานะ
การสอบสวน

ผลการพิจารณา/
ผลการสอบสวน
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14. ประวัตกิ ารถูกสอบสวนโดยอดีตนายจางหรือนายจางปจจุบัน (หากมีประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีต
นายจางหรือนายจางปจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับภายในองคกรที่เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตยสุจริต ใหสถาบันการเงินยื่นเอกสารตามขอ 15 (8) ดวย)
หนวยงานที่
สอบสวน

เรื่องที่ถูก
สอบสวน

วันที่ถูก
สอบสวน

ผูสอบสวน

สถานะ
การสอบสวน

ผลการสอบสวน

15. เอกสารประกอบการพิจารณา (ใชเอกสารที่เคยสงมาแลว/มีเอกสารเพิ่มเติม/ไมมี เนื่องจาก.......)
(1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
(2) หลักฐานแสดงการชําระภาษีเงินไดในปทผี่ านมา
(3) หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทํางานเดิม (กรณีชาวตางประเทศใหใชแบบ Company
Testifying Form)
(4) สําเนาหนังสือตรวจคนเขาเมือง/สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางประเทศ)
(5) รายละเอียดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอความเห็นชอบ
(6) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ใหสินเชื่อแกบุคคลที่ขอ
ความเห็นชอบ หรือจากบริษัทขอมูลเครดิต หรือจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อรับรองวาบุคคล
ดังกลาวไมเขาขายจัดชั้นเปนลูกหนี้ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ
(7) แบบรับทราบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ (กรณีขอความเห็นชอบดํารงตําแหนง
กรรมการ)
(8) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการใหดํารงตําแหนง
(8.1) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการใหดํารงตําแหนงจาก
ประธานคณะกรรมการสรรหา หากบุคคลที่ข อความเห็นชอบถูกหรือเคยถูก สอบสวน
โดยอดีตนายจา งหรือนายจา งปจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับภายในองคกรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต และ
(8.2) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการใหดํารงตําแหนงจาก
ประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงิน หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบให
ดํารงตําแหนงกรรมการ ผูจัดการ หรือผูซึ่งมีตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น
ถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจางหรือนายจางปจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การทําผิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับภายในองคกรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต
ทั้งนี้ สําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ใหใชหนังสือยืนยันเจตนาขอความเห็นชอบ
หรือหนังสือยืนยันเจตนาการใหดาํ รงตําแหนงจากคณะกรรมการหรือผูมีหนาที่ใหความเห็นชอบหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงของสาขาของธนาคารพาณิชยตา งประเทศที่
สํานักงานภูมิภาค (Regional Office) หรือสํานักงานใหญ แทนได
(9) ขอเท็จจริงหรือขอมูลอื่น เพื่อประโยชนในการพิสูจนคุณสมบัติที่เหมาะสม (ถามี)
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16. คํารับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ
ขาพเจาขอรับรองและใหความยินยอม ดังตอไปนี้
(1) ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาไมมลี ักษณะตองหามใด ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไมมลี ักษณะตองหามตามที่กําหนด
ในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ รวมถึงไมมีลักษณะดังตอไปนี้
(1.1) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
(1.2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
(1.3) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หรือเคยตอง
คําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
(1.4) เคยเปนบุคคลที่ถูกกําหนด หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
(2) ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในแบบประวัติขางตนและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาดวยนี้ ถูกตอง
ครบถวน และเปนความจริง โดยขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบประวัติ และ
เปดเผยขอมูลขางตนตอหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินหรือธุรกิจ
ทางการเงิน ตามขอตกลงที่มีระหวางกัน เพื่อใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด
(3) ขาพเจายินยอมพนจากตําแหนงที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบไวแลวโดยเร็ว โดย
ขาพเจาจะไมติดใจเรียกรองหรือเอาความใด ๆ ตอธนาคารแหงประเทศไทยและบุคคลที่
มีสวนเกี่ยวของ ในกรณีดังตอไปนี้
(3.1) หากขาพเจาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม หรือมีลักษณะตามที่กลาวไวแลวขางตน
ในขอ (1) ตามที่ขาพเจาไดใหการรับรองไว เวนแตธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลว
เห็นวาการมีลักษณะตามขอ (1.1) ไมไดแสดงถึงความไมซื่อสัตยสุจริต หรือ
(3.2) หากปรากฏในภายหลังวา ขาพเจาใหขอมูลอันเปนเท็จในแบบประวัติขางตนและเอกสาร
เพิ่มเติมที่แนบมาดวยนี้
ทั้งนี้ หากขอมูลของขาพเจาในแบบประวัติขางตนและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาดวยนี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหาม ขาพเจา
จะแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่ทราบ หรือหากขาพเจาไดรับ
ความเห็ นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลวและตอมาถูกสอบสวนโดยธนาคาร/บริษั ท ที่
ขาพเจาดํารงตําแหนงอยู ขาพเจาจะดําเนินการใหมีหนังสือยืนยันเจตนาการใหดาํ รงตําแหนง ตาม
ขอ 15 (8) และยื่นตอฝายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศ

ไทยภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเริ่มกระบวนการสอบสวน แลวแตวันใด
ถึงกอน
ขาพเจารับทราบและเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งขอกําหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของอยางถองแท โดยจะปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับความเห็นชอบดวยความซื่อสัตย
สุจริตและมีจรรยาบรรณตลอดระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหนง

ลงชื่อ………………………..………(เจาของประวัต/ิ ผูใหคํายินยอม)
(……………………………)
วันที่…………..…………

แบบรับทราบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
เรียน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ขาพเจา นาย/นาง/น.ส…………………………………………….. ซึ่งไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง
กรรมการในธนาคาร/บริษัท………………………………………….ตระหนักถึงบทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบตาม
กฎหมายตอการดําเนินงานทั้งปวงวา
1. กรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบายการดําเนินงานทั้งหลายและติดตามฐานะและผลการ
ดําเนินงานอยางใกลชิด จึงตองจัดใหฝายจัดการนําขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับฐานะและการดําเนินงานทุกดานเสนอ
ตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการโดยสม่ําเสมอ
2. กรรมการมีหนาที่กําหนดขอบเขตการมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการชุดยอยและ
ฝายจัดการในเรื่องเกีย่ วกับการควบคุมภายใน การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะหความเสี่ยง การกอภาระผูกพัน
การซื้อขายทรัพยสิน และการทํานิติกรรมตาง ๆ ในระดับทีเ่ หมาะสมและรัดกุม เพื่อปองกันมิใหเกิด
ความเสียหายแกประชาชน
3. กรรมการมีหนาที่ดูแลมิใหสถาบันการเงินปฏิบัติผิดกฎหมายตาง ๆ โดยกรรมการผูจัดการ
ตองนําเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหนังสือเวียนตาง ๆ ตอที่
ประชุมคณะกรรมการทันทีที่ไดรับจากทางการ และตองรายงานเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ในขอกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอตอที่ประชุมโดยสม่ําเสมอ โดยกรรมการตองเรงหาทางแกไข
มิใหเกิดการกระทําผิดอีกตอไป
4. กรรมการมีหนาที่จัดใหเจาหนาทีท่ ําการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้ สินเชื่อและภาระผูกพันตาง ๆ
นําเสนอตอที่ประชุมโดยสม่ําเสมอ และกรณีที่มลี ูกหนี้ประสบปญหาตองกําหนดแนวทางการแกไขรวมทั้งติดตาม
ความคืบหนาเปนประจํา
5. กรรมการมีหนาที่ติดตามผลการตรวจสอบและสั่งการของธนาคารแหงประเทศไทยและรายงาน
ตาง ๆ ของผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบกิจการภายในที่เกิดขึ้นทุกครั้ง และตองกําชับใหมี
การปฏิบัติตามคําสั่งการหรือแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ อยางเครงครัด
6. กรรมการมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินใหมีความมั่นคงในระยะยาว
โดยใหถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
นอกจากนี้ กรรมการจะตองศึกษาและทําความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ในฐานะกรรมการ ตามที่บญ
ั ญัติไวในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของทั้งปวงอยางถองแท
ลงชื่อ……………………………………….
(………………………………..……)
วันที่……………………………………

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
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. (State if any)

Best regards,
(Signature)
(Printed name)
(Position)
(Date)

