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จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยทั่วไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน   
จึงก าหนดคุณสมบัติของบริษัทแม่ที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินและบทบาทหน้าที่ของบริษัทแม่ โดยให้
บริษัทแม่ต้องมีการก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจ แผนการด าเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และต้องมีการควบคุมดูแลให้บริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

ส าหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินไทย
สามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้ และรองรับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้สอดรับกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) โดยอนุญาตให้บริษัทแม่ถือหรือ
มีหุ้นในสถาบันการเงินในต่างประเทศเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
สถาบันการเงินนัน้โดยไม่มีอ านาจควบคุมกิจการได้ โดยให้บริษัทแม่ยื่นค าขออนุญาตมายังธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายกรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาจากข้อจ ากัดทางกฎหมายในประเทศ
ที่บริษัทแม่จะไปลงทุนซึ่งห้ามมิให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนจนมีอ านาจควบคุมกิจการในสถาบันการเงิน
ท้องถิ่น หรือข้อจ ากัดในการตอ่รองทางธุรกิจเป็นส าคัญ ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทแม่ถือหุ้นจนมีอ านาจควบคุม
กิจการ ให้บริษัทแม่น าสถาบันการเงินในต่างประเทศดังกล่าวมารวมเป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดด้วย นอกจากนี้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรบัปรุงหลักเกณฑ์การเปลี่ยนผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินจากการขออนุญาตเป็นการรายงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากขึ้น 

2. อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 
มาตรา 58 มาตรา 59 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมของสถาบันการเงินในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

3. ประกาศทีย่กเลิก 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
โครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 
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4. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุกแห่ง
ของสถาบันการเงินในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ยกเว้น สาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

5. เนื้อหา 

5.1 ค าจ ากัดความ 

“การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” (Consolidated Supervision) หมายความว่า 
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยค านึงถึง
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยรวมที่มีผลกระทบต่อบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินและสถาบันการเงินนั้น ๆ ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะปรากฏอยู่ในบัญชีของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือไม่ก็ตาม เพ่ือให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการด าเนินธุรกิจในขอบเขต
ทีเ่หมาะสมและมีความม่ันคง 

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า 

ก. ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึง ธนาคารพาณิชย์
เพ่ือรายย่อย และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

ข. บริษัทเงินทุน 

ค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“อ านาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อ านาจควบคุมกิจการในบริษัทอ่ืนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

ก. มีหุ้นในบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ข. มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึ่ง 

ค. มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้มีอ านาจในการจัดการหรือกรรมการ
ตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง หรือ 

ง. มีอ านาจควบคุมกิจการในลักษณะอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด 

การมีหุ้นในบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า มีอ านาจควบคุมกิจการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
มิได้มีอ านาจควบคุมกิจการ 
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“สถาบันการเงินไทยที่มีต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง (Hybrid financial 
institution)” หมายความว่า สถาบันการเงินจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีต่างชาติรายใดรายหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
สถาบันการเงินแห่งนั้น 

“สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินต่างประเทศ (Subsidiary)” 
หมายความว่า สถาบันการเงินจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง
ถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ต่ ากว่าร้อยละเก้าสิบห้าของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของสถาบัน
การเงินแห่งนั้น 

“สถาบันการเงินในตา่งประเทศ” หมายความว่า บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินในลักษณะเดียวกันกับที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551  

“ธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology : FinTech)” หมายความว่า 
ธุรกิจที่มีการน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจทาง
การเงินหรือธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน 

“ธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ” หมายรวมถึง 
ธุรกิจการให้เช่าซื้อ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ธุรกิจแฟ็กเตอริง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

“กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดในประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 

“ที่ปรึกษา” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 

5.2 โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินประกอบด้วย สถาบันการเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม
ของสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัทจะประกอบธุรกิจ
ได้แต่เฉพาะธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนตามที่ก าหนดในข้อ 5.3 เท่านั้น จะประกอบการค้าหรือ
ธุรกิจอ่ืนมิได้ ทั้งนี้ โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ (ตัวอย่าง
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามเอกสารแนบ 1) 

5.2.1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย บริษัทแม่ที่เป็นสถาบันการเงิน
ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
หรือธุรกิจสนับสนุน ทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินรูปแบบนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
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(1) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถาบันการเงินซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น 
ในประเทศไทยเป็นบริษัทแม่ (Domestic financial institution) 

(2) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถาบันการเงินซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น 
ในประเทศไทยเป็นบริษัทแม่ และสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศ (Hybrid financial institution หรือ Subsidiary) 

(3) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถาบันการเงินซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น 
ในประเทศไทยเป็นบริษัทแม่ และสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นบริษัทลูกของบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ซึ่งไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน (Subsidiary of a company, not a financial institution) 

5.2.2 กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย บริษัทแม่ที่เป็นบริษัทที่ 
จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เป็น
สถาบันการเงิน บริษัทลูก และบริษัทร่วมของสถาบันการเงิน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษทัแม่ประเภทนี้ 
ได้แก่ 

(1) บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ 
(Regulated entity) เช่น บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกัน ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลดังกล่าวต้องมี
มาตรฐานการก ากับดูแลเป็นที่ยอมรับของธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานก ากับดูแลของตนให้เป็นบริษัทแม่ 

(2) บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ท าธุรกิจของตนเอง (Non-operating holding 
company) แต่เข้าถือหุ้นในบริษัทอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการมีอ านาจควบคุมกิจการในบริษัทอ่ืน
มากกว่าเพ่ือการลงทุนหาผลตอบแทนทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและประกอบ
ธุรกิจตามท่ีก าหนดในข้อ 5.5 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่สถาบันการเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยไม่ได้ถูกก ากับดูแลในลักษณะของการก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใช้บังคับกับสถาบันการเงิน
ที่จดทะเบียนในต่างประเทศนั้นยังไม่เพียงพอหรือมีมาตรฐานต่ ากว่ามาตรฐานในเรื่องเดียวกันของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

5.3 ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้เฉพาะธุรกิจทาง
การเงินหรือธุรกิจสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิต 
ฟองซิเอร์ ธุรกิจการให้เช่าซื้อ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ธุรกิจแฟ็กเตอริง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อ
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ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ ธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้กู้ยืม ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุน
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเอง ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ธุรกิจเกี่ยวกับการช าระเงิน
และโอนเงิน ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันวินาศภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ธุรกิจทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินที่มี
ลักษณะเป็นธุรกิจทางการเงิน และธุรกิจอ่ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

ส าหรับธุรกิจเทคโนโลยีการเงินที่มีลักษณะเป็นธุรกิจทางการเงิน ได้แก่
ธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการให้บริการที่ก่อให้เกิดการท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น 
การให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน  
(Crowd-funding Portal) การให้บริการเก่ียวกับการโอนเงินและการช าระเงินทั้งในและต่างประเทศ 

(2) เป็นการให้บริการการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการให้
สินเชื่อ หลักทรัพย์ หรือประกันภัย รวมถึง การให้บริการข้อมูล การให้ค าแนะน า และการเปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 

ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินที่มีลักษณะตามที่ก าหนดข้างต้นที่มีกฎหมายเฉพาะ
หรือมีหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ ใหถ้ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์เฉพาะ
ดังกล่าวด้วย 

5.3.2 ธุรกิจสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

(1) ธุรกิจที่ให้บริการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันการเงิน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และหน่วยงานราชการ ได้แก่ 
ธุรกิจที่มีขอบเขตและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 

(1.1) ขอบเขตธุรกิจ : เป็นงานด้านปฏิบัติการซึ่งบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจทางการเงินจะต้องปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจปกติ หรือเป็นงานที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานของ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินโดยตรง เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
เป็นไปตามเป้าหมาย 

(1.2) เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ : เป็นการให้บริการแก่บริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันหรือบุคคลอ่ืน ได้แก่ สถาบันการเงินอ่ืน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และหน่วยงานราชการ ตามที่ก าหนดในประกาศ
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ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์รับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือ
ทางการ (Insourcing) แต่จะให้บริการแก่บุคคลทั่วไปไม่ได้ ยกเว้น1 

(1.2.1) ธุรกิจวิจัยข้อมูล ธุรกิจกฎหมาย ธุรกิจประเมิน
ราคาสินทรัพย์ และธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึง ธุรกิจการให้บริการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เช่น เทคโนโลยี Blockchain 

(1.2.2) ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรม โดยการให้บริการต้อง
เป็นไปตามขอบเขต ประเภทผู้รับบริการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้บริการ ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอ่ืน (Services) แก่ลูกค้าทั่วไป
เพ่ิมเติมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์บางประการ ซึ่งการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการใช้บริการ
ศูนย์ฝึกอบรมนั้น ต้องสอดคล้องกับประเภทของธุรกิจหลักที่ธุรกิจสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ
ตามหนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและให้บริการเป็นปกติอยู่แล้ว 

(1.2.3) ธุรกิจการให้บริการขนส่งเงินที่ให้บริการแก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งเงินรายอ่ืน เฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งเงินรายอ่ืนนั้น
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องด าเนินการตามแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan : BCP)2 

ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่จากการให้บริการตามข้อ (1.2.1) และ 
(1.2.2) ที่กล่าวข้างต้น ต้องมาจากการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันและบุคคลอื่น
ตามท่ีก าหนดข้างต้น (ซึ่งไม่ใช่บุคคลทั่วไป) เมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัทนั้น 

(2) ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินที่มีลักษณะเป็นการให้บริการเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจ หรือเป็นบริการที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้ามีข้อมูลทางการเงินที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึง
สินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 

(2.1) ขอบเขตธุรกิจ : เป็นการให้บริการเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจและการจัดการข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือเพ่ือสนับสนุนให้ลูกค้ามีข้อมูลทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอต่อการ
เข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน เช่น การให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการ
ซื้อขายสินค้าและบริการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ขายสินค้า (e-Marketplace Platform) การให้บริการเครื่องมือ
หรือผู้ช่วยทางธุรกิจ (Business tools) เช่น การให้บริการแอปพลิเคชัน (application) ที่เกี่ยวกับ
การจัดการด้านบัญชีหรือภาษี 

                                                        
1 การยกเว้นให้กับธุรกิจตามข้อ (1.2.1) และ (1.2.2) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดประโยชนส์ูงสุด 

เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง หรือใช้ความรู้และประสบการณเ์ฉพาะด้าน 
2 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่อาศัยความเช่ียวชาญและมีจ านวนผู้ประกอบการจ ากัด โดยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น  

อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินของสถาบันการเงินได้ 
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(2.2) เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ : เป็นการให้บริการแก่บุคคล
ธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป หรือบุคคลอื่นตามท่ีก าหนดในข้อ 5.3.2 (1.2) 

ทั้งนี้ กรณีเป็นธุรกิจเทคโนโลยีการเงินที่ไม่อยู่ในขอบเขตหรือเงื่อนไข
ที่ก าหนดข้างต้น ให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาตมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ส าหรับธุรกิจสนับสนุนที่มีกฎหมายเฉพาะหรือมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
หน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ (Regulated entity) ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์นั้น 

5.4 หน้าที่ของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

เพ่ือให้การประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีประสิทธิภาพ 
มีความม่ันคง และสอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทแม่
ต้องมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
และรายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบเป็นประจ าทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
โดยให้บริษัทแม่รายงานนโยบายและแผนกลยุทธ์ดังกล่าวมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแม่
ให้ความเห็นชอบ 

(2) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ระบบการควบคุมและติดตามดูแล โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : 
BCM) และการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
ของสถาบันการเงิน 

(3) ควบคุมและดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทแม่
ก าหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

(4) ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามสมควร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือแก้ไขให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

(5) รายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะในกรณีที่อาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน เช่น บริษัทแม่ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยให้บริษัทแม่รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  ภายใน  
15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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(6) มีและจัดเตรียมข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งรายบริษัทและภาพรวม
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้ตรวจการสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
เข้าตรวจสอบได้ เช่น งบการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

5.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้ง 

5.5.1 คุณสมบัติของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้ง 

เนื่องจากบริษัทแม่มีบทบาทส าคัญต่อความมั่นคงในการด าเนินธุรกิจ ทั้งในด้าน
การสนับสนุนทางการเงินและการก าหนดนโยบายการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนั้น บริษัทโฮลดิ้ง
ที่เป็นบริษัทแม่จึงต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญดังนี้ 

(1) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 

(2) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความสามารถในการระดมเงินทุน 
เพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้อย่างเพียงพอ 

(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมกิจการบริษัทโฮลดิ้งที่แท้จริง
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงาน
การถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถือหุ้น
หรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ต้องตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้น
ทุกครั้งก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นหรือก่อนจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดแก่ผู้ถือหุ้น  และแจ้งผล
การตรวจสอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดท ารายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของ
บริษัทโฮลดิ้งตามแบบรายงานเช่นเดียวกับกรณีของสถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแจ้งผลการตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงิน และจัดส่งมายังฝ่ายก ากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มี
การตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือก่อนจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใด
แก่ผู้ถือหุ้น 

(4) มีกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือ 
ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน  โดยให้
บริษัทแม่ท าหนังสือขอความเห็นชอบมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ
นับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

5.5.2 ขอบเขตธุรกิจของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้ง 

บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่สามารถประกอบธุรกิจได้เฉพาะที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

(1) ลงทุนและท าธุรกรรมกับบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเอง 
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ทั้งนี ้การลงทุนในบริษัทอ่ืนใดอันมีผลท าให้บริษัทโฮลดิ้งมีอ านาจ
ควบคุมกิจการในบริษัทนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทแม่ตามข้อ 5.6.1 ซึ่งการนับ
การถือหุ้นจะนับทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นเดียวกับสถาบันการเงิน รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้นับ
การถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมกิจการทุกทอด 

(2) ลงทุนในบริษัทอ่ืนใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเอง
ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ยกเว้นกรณีลงทุนใน
สถาบันการเงินในต่างประเทศโดยไม่มีอ านาจควบคุมกิจการ ตามทีบ่ริษัทโฮลดิ้งได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี ตามที่ก าหนดในข้อ 5.6.1 (2.1) ฉ. และรวมกันทุกบริษัทไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง ทั้งนี้ ในการนับการลงทุนจะนับเฉพาะการถือหุ้นทางตรง
ของบริษัทโฮลดิ้งเท่านั้น 

(3) บริหารเงินเพื่อตนเองหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเอง 

(4) จัดหาเงินทุนโดยวิธีอ่ืนใด เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินและของตนเอง รวมถึงการออกหุ้นกู้ ยกเว้น การท าธุรกรรมที่เทียบเคียงได้กับการรับฝากเงิน 

(5) ประกอบธุรกิจสนับสนุน 

(6) ประกอบธุรกิจอ่ืนใดตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

5.6 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทแม่ 

5.6.1 ขอบเขตการลงทุน 

ห้ามบริษัทแม่ลงทุนในบริษัทใดเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีดังต่อไปนี้ โดยให้
บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาตดังกล่าวมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน (ตัวอย่างการก ากับดูแลกรณีบริษัทแม่ลงทุนในบริษัทใด
เกินร้อยละ 10 ตามเอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ในการอนุญาตดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศอาจก าหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยกไ็ด้ 

(1) การลงทุนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทแม่ต้องลงทุนในบริษัทจนมี
อ านาจควบคุมกิจการ และต้องเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 

(1.1) ธุรกิจทางการเงิน ตามที่ก าหนดในข้อ 5.3.1 ทั้งนี้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะอนุญาตให้เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่มีศักยภาพสูงลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
(Venture Capital) เนื่องจากธุรกิจเงินร่วมลงทุนเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ บริษัทแม่ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การก ากับธุรกิจเงินร่วมลงทุนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตามเอกสารแนบ 3 

(1.2) ธุรกิจสนับสนุน ตามท่ีก าหนดในข้อ 5.3.2 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทแม่ลงทุนในบริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บริษัทแม่
ต้องตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่า จะสามารถด าเนนิการจัดส่งข้อมูลของบริษัทนั้นให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ตามท่ีร้องขอ 

(2) การลงทุนในบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(2.1) กรณีบริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน 

สถาบันการเงินจะลงทุนในบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้นได้ เฉพาะในบริษัทดังต่อไปนี้ 

ก. บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมกิจการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นอยู่ก่อนแล้ว 

ข. บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินโดยรวม เช่น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ บริษัท S.W.I.F.T และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 

ค. บริษัทที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การช าระหนี้ 
การบังคับช าระหนี้ หรือการประกันการให้สินเชื่อ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ง. บริษัทที่อยู่ระหว่างการช าระบัญชี 

จ. บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน 
ที่บริษัทแม่ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการ หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจอ่ืน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการลงทุน
โดยบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ (Regulated entity) และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก ากับดูแลดังกล่าวอนุญาตให้สามารถลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนของบริษัทลูกดังกล่าวต้องไม่
เป็นการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทแม่ตามประกาศฉบับนี้ เช่น การลงทุนที่มี
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการเข้าไปมีอ านาจในการสั่งการ รวมถึง มีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปร
ตามผลการด าเนินงานในธุรกิจนั้น และสามารถใช้อ านาจในการท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
ที่จะได้รับ นอกเหนือไปจากการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนทั่วไปที่จะได้รับจากเงินปันผลและการเปลี่ยนแปลง
ในราคาหุ้น 

ฉ. สถาบันการเงินในต่างประเทศตามที่สถาบันการเงิน
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
จากข้อจ ากัดทางกฎหมายในประเทศทีส่ถาบันการเงินจะไปลงทุนซึ่งห้ามมิให้นักลงทุนต่างชาติลงทุน
จนมีอ านาจควบคุมกิจการในสถาบันการเงินท้องถิ่น หรือข้อจ ากัดในการต่อรองทางธุรกิจเป็นส าคัญ 
และสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตนั้นต้องถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงินด้วย  
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(2.2) กรณีบริษัทแม่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน 

ห้ามบริษัทแม่ที่เป็นนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินลงทุน
ในบริษัทใดเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้นโดยไม่มีอ านาจควบคุม
กิจการ เว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะของบริษัทแม่นั้นอนุญาต หรือเป็น
การลงทุนในบริษัทตามที่ก าหนดในข้อ 5.6.1 (2.1) ง. 5.6.1 (2.1) จ. และ 5.6.1 (2.1) ฉ. 

ทั้งนี้ ในกรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย การลงทุน
ในบริษัทลูกถือเป็นธุรกรรมการลงทุนในตราสารทุน ดังนั้น บริษัทแม่ของธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย
ต้องปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยขอบเขตการประกอบธุรกิจและขอบเขตการท า
ธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยด้วย เว้นแต่กรณีบริษัทแม่นั้นมีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนดในเรื่องนั้น ๆ 

5.6.2 การนับการถือหุ้น 

(1) ในการนับการถือหุ้นของบริษัทแม่ ให้นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยนับการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทแม่เข้ามารวมกับการถือหุ้นของบริษัทแม่นั้นด้วย 
นอกจากนี้ ให้นับการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ลงไปทุกทอดที่บริษัทแม่มีอ านาจควบคุมกิจการ แม้บริษัทแม่
จะมีการถือหุ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการถือหุ้นในบริษัทนั้นเลย 

(2) ในกรณีที่กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็น
กระทรวงการคลัง กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือส่วนราชการอ่ืน) และบุคคล
ที่ท าหน้าที่เยี่ยงกรรมการของบริษัทแม่ รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทแม่
ถือหุ้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า การถือหุ้นของบุคคลเหล่านั้นเป็นการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทแม่ เว้นแต่
บริษัทแม่จะพิสูจน์ได้ว่า การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการกระท าในฐานะตัวแทนของตน 
หรือไม่ใช่เป็นการถือหุ้นทางอ้อมของตน 

(3) การถือหุ้นในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการเงินตามที่ก าหนด
ในข้อ 5.3.1 (1) – (2) และ 5.3.2 (2) เมื่อรวมกับการถือหุ้นหรือการลงทุนดังต่อไปนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 3 
ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของสถาบันการเงิน 

(3.1) การลงทุนของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน  
ในธุรกิจเทคโนโลยีการเงินโดยตรง ตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบ 3 

(3.2) การลงทุนของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนใน 
(1) ธุรกิจเงินร่วมลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือ (2) กองทรัสต์เพ่ือประกอบ
กิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 
หรือ (3) ธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ในรูปแบบอื่น ที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 3 

(3.3) การลงทุนของสถาบันการเงินผ่านกองทรัสต์เพื่อประกอบ
กิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน
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ที่มีการร่วมลงทุน (1) ในธุรกิจเทคโนโลยีการเงินโดยตรง หรือ (2) ในธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ไม่ใช่บริษัทลูก
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือในธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ในรูปแบบอื่น ที่มีการร่วมลงทุน
ในกิจการที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน 

ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี 
โดยให้บริษัทแม่ท าหนังสือขอผ่อนผันมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่
ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน ซึ่งในการพิจารณาผ่อนผันธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนด
หลักเกณฑ์ให้ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมได้ 

5.7 กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามลักษณะการก ากับดูแล 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถแบ่งตามลักษณะการก ากับดูแลออกได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

5.7.1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินระดับ Solo Consolidation ประกอบด้วย สถาบัน
การเงิน และบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ทุกบริษัท 

(1) บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation หมายถึง  

(1.1) บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มี
ลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ซึ่งมีลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(1.1.1) สถาบันการเงินถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 75 
ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(1.1.2) การบริหารงานของบริษัทลูกอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของสถาบันการเงินโดยตรง 

(1.1.3) ไม่มีข้อจ ากัดในด้านกฎหมายหรือการโอนเงิน
ระหว่างประเทศท่ีท าให้ไม่สามารถโอนเงินจากบริษัทลูกในกลุ่มนี้ไปยังสถาบันการเงิน เว้นแต่ได้รับการ
ผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้บริษัทแม่ท าหนังสือขอผ่อนผันมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบัน
การเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถเลือกที่จะไม่น าบริษัทที่เข้าลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นเข้ามาเป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ได้ และธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจพิจารณาให้บริษัทใดอยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation หรือไม่ก็ได้ 

(1.2) บริษัทลูกที่เป็นสถาบันการเงินในต่างประเทศ 

ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะลงทุนในบริษัทลูก
ในกลุ่ม Solo Consolidation ในวันที่น าบริษัทดังกล่าวเข้ามาอยู่ในกลุ่ม กล่าวคือ เมื่อสถาบันการเงิน
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น าเงินลงทุนในบริษัทลูกดังกล่าวมาหักออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้นของสถาบันการเงินแล้ว สถาบันการเงิน
ยังสามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามกฎหมาย 

(2) ในกรณีที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินใดไม่มีบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation ให้ถือว่า สถาบันการเงินคือกลุ่มธุรกิจทางการเงินระดับ Solo Consolidation 

5.7.2 กลุ่มธุรกิจทางการเงินระดับ Full Consolidation ประกอบด้วย สถาบัน
การเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 5.7.1 (1) และบริษัทลูกนอกกลุ่ม 
Solo Consolidation (ซึ่งหมายถึง บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งหมดที่ไม่ใช่บริษัทลูกในกลุ่ม 
Solo Consolidation) 

5.8 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินอาจประกอบธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจการให้
เช่าซื้อ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง และธุรกิจแฟ็กเตอริง ผ่านบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation 
หรือบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation ดังนั้น เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติจึงได้ก าหนดแนวทาง 
การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทลูกในแต่ละระดับ ดังนี้ 

5.8.1 การประกอบธุรกิจของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation 

บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่มี
กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะหรือมีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่หน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะนั้นก าหนด ทั้งด้านขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจและหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

(2) ธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่ไม่มี
กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะหรือไม่มีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในการอนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และให้กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินน าหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(2.1) ธุรกิจการให้เช่าซื้อและธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี 

ก. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

ข. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้
บริษัทเงินทุนให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์และการรับโอนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจ าหน่ายสินค้าในกิจการ
เงินทุนเพ่ือการจ าหน่ายและการบริโภค หรือ 
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ค. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
ในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเงินทุนประเภทกิจการเงินทุนเพ่ือการเคหะและ
ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ทั้งนี้ บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation สามารถให้ 
บริการได้เฉพาะสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial lease) เท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้บริการสัญญาเช่า
ด าเนินงาน (Operating lease) ซึ่งในกรณีที่บริษัทลูกได้มีการท าสัญญาให้บริการสัญญาเช่าด าเนินงาน
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้บริษัทดังกล่าวใหบ้รกิารสัญญาเช่าด าเนนิงานต่อไปได้จนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาเท่านั้น 
และห้ามมิให้มีการท าสัญญาเช่าด าเนินงานเพิ่มเติมหรือต่ออายุสัญญาอีก 

(2.2) ธุรกิจแฟ็กเตอริง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายหรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ให้ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง (Factoring) 

5.8.2 การประกอบธุรกิจของบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation 

บริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ธุรกิจทางการเงินและธุรกจิสนบัสนุนที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบ
ธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะหรือมีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ ให้ถอืปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลที่หน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะนั้นก าหนด ทั้งด้านขอบเขตการประกอบธุรกิจและหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 
เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกจิประกันวินาศภัย ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ ธุรกิจสินเชือ่รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
โดยธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณี
บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ตามท่ีก าหนดในข้อ 5.8.1 (1) 

(2) ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ไม่มีกฎหมายควบคุมการประกอบ
ธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะหรือไม่มีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ เช่น ธุรกิจการให้เช่าซื้อ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 
และธุรกิจแฟ็กเตอริง ให้ประกอบธุรกิจได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในการอนุญาตจัดตั้ง
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงนิ เช่น การให้บริการด้านงานสนับสนุน 

ทั้งนี้ บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย นอกจาก
ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 5.8.1 และ 5.8.2 แล้ว ยังต้องถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ขอบเขตการประกอบธุรกิจและขอบเขตการท าธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยด้วย 
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5.9 การขออนุญาตจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

5.9.1 การขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทแม่ต้องด าเนินการขออนุญาต
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ  
การขออนุญาตตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 4 มายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบัน
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะค านึงถึงความมั่นคงของ
สถาบันการเงินและประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นหลัก 

5.9.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(1) ในกรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามที่เคยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว  
ให้บริษัทแม่ยื่นค าขออนุญาตมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงนิ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พร้อมรายละเอียดดังนี้ 

(1.1) เหตุผลความจ าเป็นของการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(1.2) ข้อมูลของบริษัทที่ต้องการมีอ านาจควบคุมกิจการ เช่น 
โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

(1.3) แผนด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

(1.4) เอกสารหรือข้อมูลอ่ืนใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอ 
ให้ยื่นเพิ่มเติมตามความจ าเป็นรายกรณี 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

กรณีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
แม้ไม่ได้ท าให้โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเปลี่ยนแปลงก็ตาม ให้บริษัทแม่รายงานมายังฝ่ายก ากับ
ธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เม่ือทราบข้อมูลการเปลี่ยน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินนั้น 

 (2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดยการถอนบริษัทที่เคยได้รับอนุญาตอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินออกจากกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
บริษัทแม่ต้องด าเนินการดังนี้ 

(2.1) กรณีสิ้นสุดการมีอ านาจควบคุมกิจการในบริษัทนั้น  
แต่บริษัทแม่ยังคงมีอัตราส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบริษัทนั้น 
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เอกสารแนบ 1 

ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและตัวอย่างผังโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

1. ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

แบบท่ี 1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 2 กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สถาบันการเงิน (บริษัทแม่) 

บริษัท ก. (บริษัทลูกของ สง.)
สง.)สง.) 

บริษัท ข. (บริษัทลูกของ สง.)
สง.)สง.) 

สถาบันการเงิน 

บริษัท ก. (บริษัทลูกของ สง.)
สง.)สง.) 

บริษัทร่วมของ สง.  

นิติบุคคล (บริษัทแม่) 

บริษัทลูกของบริษัทร่วมของ สง.  
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ประเทศไทย 

2. ตัวอย่างผังโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

2.1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน 

(1) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สถาบันการเงินทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทแม่ ซึ่งไม่ได้
อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบริษัทอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สถาบันการเงินทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทแม่ และ
มีสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นบริษัทแม่อีกทอดหนึ่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 

สง. ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

บ.ลูก 

บ.ลูก 

ประเทศไทย 

ต่างประเทศ 

สาขา 
สาขา 

บ.ลูก บ.ลูก 

บ.ลูก 

สง. 

บ.การเงิน บ.สนับสนุน บล. บ.ประกันชีวิต บ.ประกันภัย 

บ.ลูก บ.ลูก 

บ.ลูก สาขา 

สง. 

บ.การเงิน บ.สนับสนุน บล. บ.ประกันชีวิต บ.ประกันภัย 

บ.ลูก 

บ.ลูก 

บ.ลูก 

บ.ลูก 
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ประเทศไทย 

ประเทศไทย ประเทศไทย 

(3) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สถาบันการเงินจดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทแม่  
มีนิติบุคคลอ่ืนที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นบริษัทแม่อีกทอดหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่บริษัทแม่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน 

 
 

บ.การเงิน 

บ.ลูก บริษัทโฮลดิ้ง หรือบริษัทการเงินอื่น 
ต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 

บ.ประกันภัย 

บ.ลูก สาขา 

สง. 

บ.การเงิน 
บ.ลูก 

บล. บ.ประกันชีวิต บ.สนับสนุน 

บ.ลูก 

บ.ลูก 

บ.ลูก 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 

ต่างประเทศ 

สง. 

บ.การเงิน บ.ลูก บล. บ.ประกันชีวิต บ.สนับสนุน 

บ.ลูก 

บ.ลูก 

บ.ลูก 

บ.การเงิน 

บริษัทโฮลดิ้ง หรือบริษัทการเงิน
อ่ืน 

บ.ลูก 

บ.สนับสนุน 

บ.ประกันภัย 

บ.ลูก สาขา 
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เอกสารแนบ 2 

การก ากบัดูแลเงินกองทนุและการจัดท างบการเงินรวมส าหรับบริษัททีส่ถาบันการเงินหรือบริษัทแมล่งทนุเกินร้อยละ 10  
ตามหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

ประเภทธุรกิจ 
อ านาจ
ควบคุม
กิจการ 

การอนุญาต 

ถือหุ้นต่ ากว่า 50% ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 

หมายเหตุ ท างบ
การเงินรวม 

หัก
เงินกองทุน* 

การลดหุ้น
เหลือ 10% 

ท างบ
การเงินรวม 

หัก
เงินกองทุน* 

การลดหุ้น
เหลือ 10% 

ธุรกิจทาง
การเงิน 

มี อนุญาต ไม่ท า หัก ไม่ต้องลด ท า ไม่หัก ไม่ต้องลด กรณีถือหุ้นในสถาบันการเงินตา่งประเทศ
จนมีอ านาจควบคุมกิจการ แม้จะถือหุ้น
ต่ ากว่า 50% ก็ให้น ามาจัดท างบการเงิน
รวมด้วย 

ไม่มี อนุญาต** ไม่ท า หัก ไม่ต้องลด  

ธุรกิจประกัน มี อนุญาต ไม่ท า หัก ไม่ต้องลด ไม่ท า หัก ไม่ต้องลด - 
ไม่มี อนุญาต** ไม่ท า หัก ไม่ต้องลด  

ธุรกิจเงินรว่ม
ลงทุน (VC) 

มี อนุญาต ไม่ท า หัก ไม่ต้องลด ท า ไม่หัก ไม่ต้องลด ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์การก ากับธรุกิจเงินรว่ม
ลงทุนตามเอกสารแนบ 3 ไม่มี อนุญาต** ไม่ท า หัก ไม่ต้องลด  

ธุรกิจสนบัสนุน มี อนุญาต ไม่ท า หัก ไม่ต้องลด ท า ไม่หัก ไม่ต้องลด ควรปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้ถึง 50% 
ไม่มี อนุญาต** ไม่ท า ไม่หัก 

(คิดน  าหนัก 
ความเสี่ยง) 

ไม่ต้องลด  อนุญาตเฉพาะบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุน
เพื่อประโยชน์ในการด าเนนิธุรกิจของ
สถาบนัการเงินและระบบสถาบนัการเงิน
โดยรวม 

ไม่มี ไม่อนุญาต ไม่ท า หัก ลดภายใน 
3 ปี 

 - 
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ประเภทธุรกิจ 
อ านาจ
ควบคุม
กิจการ 

การอนุญาต 

ถือหุ้นต่ ากว่า 50% ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 

หมายเหตุ ท างบ
การเงินรวม 

หัก
เงินกองทุน* 

การลดหุ้น
เหลือ 10% 

ท างบ
การเงินรวม 

หัก
เงินกองทุน* 

การลดหุ้น
เหลือ 10% 

ธุรกิจอื่น มี หรือ 
ไม่มี 

ไม่อนุญาต ไม่ท า 1/ ลดภายใน 
3 ปี 

ไม่ท า 1/ ลดภายใน 
3 ปี 

1/ - กรณีธนาคารพาณชิย์และบริษทัเงินทนุ 
ไม่ต้องหักเงินกองทุนแต่คิดน  าหนัก
ความเสี่ยง 

 - กรณีบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ให้หัก
เงินกองทุน 

2/ - อนุญาตเฉพาะในกรณีที่เป็นการลงทุน
โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ที่มีหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากับ
ดูแลดังกล่าวอนุญาตให้สามารถลงทุนได้ 

มี หรือ 
ไม่มี 

อนุญาต 2/ ไม่ท า 1/ ไม่ต้องลด ไม่ท า 1/ ไม่ต้องลด 

ธุรกิจที่ปรับ
โครงสร้างหนี  

มี หรือ 
ไม่มี 

อนุญาต 
เป็นรายกรณี 

ไม่ท า 3/ 3/ ไม่ท า 3/ 3/ 3/ - หากได้รับอนุญาตให้ถือหุ้น ไม่ต้องหัก
เงินกองทนุแต่คิดน  าหนักความเสีย่ง และ
ให้ลดการถือหุ้นตามเงื่อนไขที่ไดร้ับ
อนุญาต 

 - หากไม่ได้รับอนุญาต ต้องหักเงินกองทุน 
และลดการถือหุ้นทันท ี

* ในกรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ การหักเงินกองทุน หมายถึง การหักเงินกองทุนตามสัดสว่นของจ านวนที่ตอ้งหักออกจากเงินกองทุนตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยวา่ด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ 

** เฉพาะกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตผ่อนผัน 
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เอกสารแนบ 3 

หลักเกณฑ์การก ากับธุรกจิเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) 

1. หลักการและเหตุผล 

นอกเหนือจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแล้ว การเข้าร่วม
ลงทุนโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนก็เป็นช่องทางระดมทุนที่ส าคัญรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยหรือกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน รวมถึง ได้รับค าปรึกษา และการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
ในการด าเนินธุรกิจหรือเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ การเข้าร่วม
ลงทุนโดยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนก็ยังเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี
การเงิน (Financial Technology : FinTech) ซึ่งมักเป็นกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (start-up) สามารถ
เติบโตได้ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นช่องทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนสามารถเรียนรู้
ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินและการให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ด ี
เนื่องจากการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนส่วนใหญ่มักเป็นการร่วมลงทุนในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน
กับเจ้าของกิจการในระยะยาวจึงเป็นธุรกิจทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง สถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินที่จะร่วมลงทุนจึงต้องค านึงถึงศักยภาพในการลงทุนของตนเองและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงอนุญาตให้สถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหรือกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง ผู้ประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีการเงิน โดยการร่วมลงทุนได้ตามขอบเขตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

นอกจากนี้ ช่องทางระดมทุนที่ส าคัญอีกรูปแบบหนึ่งทีช่่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ให้แก่ภาคธุรกิจคือ การระดมทุนผ่านทรัสต์ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับ
ธุรกิจเงินรว่มลงทุนให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้น าทรัสต์มาใช้กับการจัดตั้ง
กิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัสต์
เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุนมากขึ้น 

2. ค าจ ากัดความ 

“ธุรกิจเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า ธุรกิจการลงทุนระยะยาวในลักษณะเป็นหุ้นส่วน
กับเจ้าของกิจการในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต โดยผู้ที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเป็นผู้ให้
การสนับสนุนด้านการเงิน การให้ค าปรึกษา และการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ธุรกิจนั้น
สามารถเติบโตได้ต่อไป รวมถึง การเตรียมความพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาด
หลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเมื่อบริษัท  
ที่เข้าลงทุนนั้น ๆ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผู้ที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
จะจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทนั้น เพ่ือรับส่วนต่างก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนดังกล่าว และให้หมายความ
รวมถึง การลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทาง
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การเงิน หรือกองทรัสต์เพ่ือประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ที่จัดตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน หรือธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ในรูปแบบอ่ืนด้วย 

3. รูปแบบการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

การประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

3.1 การประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนผ่านบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

3.1.1 สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ที่มีศักยภาพสูงสามารถประกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทุนได้ โดยการลงทุนผ่านบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ถือหุ้น
โดยทางตรงหรือทางอ้อมจนมีอ านาจควบคุมกิจการเท่านั้น ยกเว้นในกรณีท่ีได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นอยู่ก่อนแล้ว 
แต่จะไม่อนุญาตให้สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนโดยตรง 

3.1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนตามข้อ 3.1.1 ต้องถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑก์ารก ากับธุรกิจเงินร่วมลงทุนตามท่ีก าหนดในประกาศฉบับนี้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี โดยให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาตมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบัน
การเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

3.2 การประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนผ่านกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน 
(Private Equity Trust) ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

สถาบันการเงินทีป่ระสงค์จะประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนโดยการลงทุนผ่านกองทรัสต์
เพ่ือประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรม
ในตลาดทุน ให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ลงทุนของสถาบันการเงิน 

4. ประเภทธุรกิจทีส่ามารถร่วมลงทุน 

บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนสามารถร่วมลงทุนได้เฉพาะในธุรกิจต่อไปนี้ 

4.1 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.2 ธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology : FinTech) 

4.3 ธุรกิจเงินร่วมลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือกองทรัสต์
เพ่ือประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรม
ในตลาดทุน หรือธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ในรูปแบบอ่ืน ที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่
ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน 

โดยธุรกิจดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต และเป็นกิจการที่ไม่ได้ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน บริษัทแม่ หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเอง 
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ทั้งนี้ กรณีเป็นการรว่มลงทุนในธุรกิจประเภทอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดข้างต้น ให้บริษัทแม่
ท าหนังสือขออนุญาตมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการร่วมลงทุน 

5.1 ระยะเวลาในการร่วมลงทุน 

บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนสามารถร่วมลงทุนในกิจการตามที่ก าหนด
ในข้อ 4. ได้ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุน 

5.2 การลงทุนเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด 

การร่วมลงทุนในกิจการใด ๆ จะต้องไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงระยะเวลาในการร่วมลงทุน
ตามที่ก าหนดในข้อ 5.1 หากการร่วมลงทุนดังกล่าวเกินกว่าระยะเวลาในการร่วมลงทุนที่ก าหนดข้างต้น 
จะถือว่าการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนระยะยาวไม่ใช่เป็นการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนตามท่ีก าหนด
ในประกาศฉบับนี้ ดังนั้น สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ต้องลดการถือหุ้นในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุนจนเหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทลูกที่ประกอบ
ธุรกิจเงินร่วมลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี โดยให้บริษัทแม่
ท าหนังสือขอผ่อนผันมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

หากสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ไม่สามารถลดการถือหุ้นหรือลดการลงทุนดังกล่าวได้ 
ให้สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนในข้อ 6.2 

6. การก ากับดูแลเงินกองทุน 

6.1 การด ารงเงินกองทุนส าหรับการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

6.1.1 กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ลงทุนโดยมีอ านาจควบคุมกิจการใน
บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน และถือหุ้นในบริษัทลูกดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนนั้น ให้สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่
น าบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนนั้นมาจัดท างบการเงินรวม 

6.1.2 กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ลงทุนโดยมีอ านาจควบคุมกิจการใน
บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน แต่สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนนั้น ให้สถาบันการเงิน
หรือบริษัทแม่น าเงินลงทุนในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนมาหักออกจากเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินตามสัดส่วนของจ านวนที่ต้องหักออกจากเงินกองทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ  โดยให้หักจาก
เงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งระดับ Solo Consolidation และ Full Consolidation 
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6.2 การด ารงเงินกองทุนส าหรับการลงทุนในกิจการใด ๆ เกินกว่าระยะเวลาในการ
ร่วมลงทุน 

หากสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ไม่สามารถลดการถือหุ้นในบริษัทลูกที่ประกอบ
ธุรกิจเงินร่วมลงทุนจนเหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามที่ก าหนด
ในข้อ 5.2 ให้สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ค านวณเงินกองทุนทั้งระดับ Solo Consolidation และ 
Full Consolidation โดยคิดน้ าหนักความเสี่ยงสูงสุดตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised 
Approach (วิธี SA) ส าหรับเงินลงทุนที่บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าร่วมลงทุนในกิจการ
ตามท่ีก าหนดในข้อ 4. เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีนับแต่วันที่เข้าร่วมลงทุน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี โดยให้บริษัทแม่ท าหนังสือขอผ่อนผันมายังฝ่ายก ากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแตว่ันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

7. การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีการเงินของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

7.1 การถือหุ้นในกิจการที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการเงินตามข้อ 4.2 และการลงทุน
ในธุรกิจเงินร่วมลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการ
เงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน หรือ
ธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ในรูปแบบอ่ืน ที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี
การเงินตามข้อ 4.3 เมื่อรวมกับการถือหุ้นหรือการลงทุนดังต่อไปนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินกองทุน
ทั้งสิ้นของสถาบันการเงิน 

(1) การถือหุ้นของบริษัทแม่ในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน 

(2) การลงทุนของสถาบันการเงินผ่านกองทรัสต์เพ่ือประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน 
(Private Equity Trust) ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุนที่มีการร่วมลงทุน
ในธุรกิจเทคโนโลยีการเงินโดยตรง หรือในธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ไม่ใช่บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
หรือในธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ในรูปแบบอื่น ที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีการเงิน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบัน
การเงิน 

ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี โดยให้บริษัทแม่
ท าหนังสือขอผ่อนผันมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ซึ่งในการพิจารณาผ่อนผันธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดหลักเกณฑ์
ให้ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมได้ 

7.2 การลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือ
กองทรัสต์เพ่ือประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน หรือธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ในรูปแบบอื่น ที่มีการร่วมลงทุน 
ในกิจการที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการเงินตามข้อ 4.3 เมื่อรวมกับการลงทุนของสถาบันการเงินตาม
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการลงทุนของสถาบันการเงินแลว้ ต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 30 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของสถาบันการเงินตามท่ีก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน 

8. การให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะ
คล้ายการให้สินเชื่อแก่ (1) กิจการอ่ืนที่บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของกิจการนัน้ และ (2) บริษัทลูกทุกทอดของกิจการตาม (1) รวมกัน 
เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินกองทุนกลุ่ม Full Consolidation เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี โดยให้บริษัทแม่ท าหนังสือขอผ่อนผันมายังฝ่ายก ากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแตว่ันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ทั้งนี้ การนับปริมาณการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้าย
การให้สินเชื่อข้างต้น จะไม่นับรวมถึงเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทแม่ได้น าเงินลงทุนในกิจการนั้นไปหัก
ออกจากเงินกองทุนกลุ่ม Full Consolidation แล้ว ตามสัดส่วนของจ านวนที่ต้องหักออกจากเงินกองทุน
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์  
ที่จดทะเบียนในประเทศ (รายละเอียดการค านวณตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) 

9. หลักเกณฑ์ด้านอ่ืน ๆ 

9.1 สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ต้องก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของการลงทุน
ในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน เช่น ก าหนดวงเงินสูงสุดที่จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุนทั้งหมด การติดตามและประเมินผลการลงทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
อย่างต่อเนื่อง 

9.2 ห้ามกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่เข้าไป
บริหารจัดการงานประจ าวัน (day to day operation) ในกิจการที่บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
เข้าไปลงทุน แต่อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเข้าไปบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถฟ้ืนฟูกิจการหรือท าก าไร
ได้โดยเร็ว 

9.3 ห้ามกิจการตามที่ก าหนดในข้อ 4. ที่ได้รับการร่วมลงทุนใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของ
สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ หรือท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผดิว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน
หรือบริษัทแม่ 

10. การรายงานข้อมูลส าหรับการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ต้องจัดท ารายงานการร่วมลงทุนในกิจการตามที่ก าหนดในข้อ 4. 
โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม และจัดเก็บข้อมูลไว้ เพ่ือการตรวจสอบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีปรากฏในตัวอย่างรายงานดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างรายงานการลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

ชื่อสถาบันการเงิน / บริษัทแม่ : ………………………………………………………………………………………………….. ข้อมูล ณ วันที่ : ........................................................................... 

ตารางที่ 1 : รายงานการลงทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

(1) 
ชื่อผู้ลงทุน  

(ชื่อบริษัทลูก 
ที่ประกอบธุรกิจเงิน 

ร่วมลงทุน) 

(2) 
ชื่อกิจการ 

ที่บริษัททีป่ระกอบธุรกิจ 
เงินร่วมลงทุนเขา้ลงทุน 

(3) 
ประเภทอุตสาหกรรม

ตามกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ  
(ISIC-BOT) 

(4) 
ลักษณะ 

การด าเนินธุรกิจ 

(5) 
วันที่เข้าร่วม
ลงทุนครั้งแรก  

(วัน / เดือน / ปี) 

(6) 
ระยะเวลาการร่วม
ลงทุนนับแต่วันที ่
เข้าร่วมลงทุน
จนถึงปัจจุบัน  

(ปี / เดือน / วัน) 

(7) 
จ านวนเงินลงทุน  

(จ านวนหุ้นที่ลงทุน × 
ราคาหุ้น ณ วันลงทุน) 

(บาท) 

(8) 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในกิจการ  

(%) 

(9) 
แนวทาง 

การถอนตัว 

         
         
         

ตารางที่ 2 : รายงานการลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) 
ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ในรูปแบบอ่ืน ที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี
การเงิน (FinTech) 

(1) 
ชื่อผู้ลงทุน  

(ชื่อบริษัทลูก 
ที่ประกอบธุรกจิ
เงินร่วมลงทุน) 

(2) 
ชื่อธุรกิจเงินรว่มลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทลกูในกลุม่ธรุกิจทางการเงิน 

/ กองทรัสตเ์พื่อประกอบ
กิจการเงินร่วมลงทุน / ธรุกิจ
การร่วมลงทุนในรูปแบบอ่ืน 

(3) 
ประเทศ
ที่ (2)  
จด

ทะเบียน
จัดตั้ง 

(4) 
จ านวนเงินลงทุนใน (2)  
(จ านวนหุ้นที่ลงทุน × 
ราคาหุ้น ณ วันลงทุน)  

(บาท) 

(5) 
สัดส่วน 
การลงทุน
ใน (2)  
(%) 

(6) 
วันที่เข้าร่วม
ลงทุนครั้งแรก 

(วัน / เดือน / ปี) 

(7) 
ระยะเวลาการ

ลงทุนใน (2) นับแต่
วันทีเ่ข้าร่วมลงทุน

จนถึงปัจจุบัน  
(ปี / เดือน / วัน) 

(8) 
จ านวนกิจการ

ทั้งหมด 
ที่ (2)  

ร่วมลงทุน  
(แห่ง) 

(9) 
มูลค่าของ

กิจการทั้งหมด 
ที่ (2)  

ร่วมลงทุน  
(บาท) 

(10) 
จ านวนกิจการ 

FinTech  
ที่ (2)  

ร่วมลงทุน  
(แห่ง) 

(11) 
มูลค่าของกจิการ 

FinTech 
ทั้งหมดที่ (2) 
ร่วมลงทุน  

(บาท) 
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เอกสารแนบ 4 

การขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

การขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามที่ก าหนดในข้อ 4.9 ของประกาศฉบับนี้ 
แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีบริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน และกรณีบริษัทแมไ่ม่ได้เป็นสถาบันการเงิน 

1. กรณีบริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน 

ให้สถาบันการเงินซึ่งเป็นบริษัทแม่ยื่นแบบค าขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
เอกสารแนบ 4.1 พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ มายัง 
ฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(1) ผังโครงสร้างการถือหุ้นของสถาบันการเงินในบริษัทต่าง ๆ ในปจัจุบัน และผังโครงสร้าง
การถือหุ้นของสถาบันการเงินในบริษัทต่าง ๆ ที่ประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
โครงสร้างดังกล่าว 

(2) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน1 (กรณทีี่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ส่งรายชื่อ 20 อันดับแรก และรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอ้อมทุกราย 
กรณีท่ีเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ให้ส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด) รวมทั้ง รายชื่อกรรมการและผู้มีอ านาจ
ในการจัดการ 

(3) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(4) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(5) ข้อบังคับของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(6) งบการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 

(7) หนังสือขอความเห็นชอบผู้บริหารที่มีอ านาจสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation ทุกบริษัท2 

(8) แนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในภาพรวม เช่น การขอ
อนุมัตินโยบาย การส่งผู้แทนจากสถาบันการเงินไปบริหารหรือเป็นกรรมการในบริษัทลูก 

(9) นโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในอนาคต 
(ระยะ 3 ปี) และหลังจากได้รับอนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินแล้ว ต้องรายงานให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบเป็นประจ าทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันการเงินให้ความเห็นชอบ 

                                                        
1 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามข้อ (2) – (6) ไม่รวมถึง สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
2 แบบฟอร์มเดยีวกับของสถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภบิาลของสถาบันการเงิน 
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(10) นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และหลังจากได้รับอนุญาต
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินแล้ว ต้องรายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบเป็นประจ าทุกปี และ 
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันการเงิน
ให้ความเห็นชอบ 

(11) หนังสือยืนยัน / รับรอง ที่ลงนามโดยคณะกรรมการของสถาบันการเงิน เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่า คณะกรรมการของสถาบันการเงินได้พิจารณาความเสีย่งและจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ที่เกิดจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มท่ีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และหลังจากได้รับอนุญาตจัดตั้งกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินแลว้ ต้องรายงานให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยทราบอย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของสถาบันการเงินให้ความเห็นชอบ 

(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่มีมติเห็นชอบการเข้าร่วมในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(13) หนังสือยินยอมเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจทางการเงินและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามเอกสารแนบ 4.2 ของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัท 

(14) ส าหรับกรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวตาม
ข้อ (1) – (13) ข้างต้น และเพ่ิมเติมหนังสือขออนุญาตและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุน
ส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(15) ส าหรับกรณีบริษัทแม่เป็นสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีสถาบัน
การเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นบริษัทแม่อีกทอดหนึ่ง ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวตามข้อ (1) – (13) 
ข้างต้น และให้เพ่ิมเติมเอกสารดังต่อไปนี้ 

(15.1) หนังสือของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นบริษัทแม่
อีกทอดหนึ่ง รับทราบหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของไทยและหน้าที่ของสถาบัน
การเงินที่จดทะเบียนในประเทศไทยในฐานะเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย
ตามเอกสารแนบ 4.3 

(15.2) หนังสือของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นบริษัทแม่
อีกทอดหนึ่ง สรุปหลักเกณฑ์แนวทางการก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศนั้น ต้องถือปฏิบัติตามที่ก าหนดโดยผู้ก ากับดูแลในต่างประเทศ (home supervisor) 

(16) เอกสารหรือข้อมูลอ่ืนใด ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ยื่นเพ่ิมเติมตาม
ความจ าเป็นรายกรณี 

2. กรณีบริษัทแม่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน 

ให้บริษัทแม่ยื่นเอกสารตามที่ก าหนดเหมือนกรณีบริษัทแม่เป็นสถาบันการเงินตามข้อ 1. 
ข้างต้น รวมทั้งเอกสารเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ มายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบัน
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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(1) หนังสือการอนุญาตเป็นบริษัทแม่จากหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย แล้วแต่กรณี 

(2) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอ านาจควบคุมท่ีแท้จริงของนิติบุคคลที่ประสงค์จะเป็น
บริษัทแม่ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ส่งรายชื่อ 20 อันดับแรก และรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอ้อมทุกราย ถ้าเป็นบริษัทนอกตลาด
หลักทรัพยใ์ห้ส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

(3) หนังสือขอความเห็นชอบกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา
ทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบัน
การเงิน3 เว้นแต่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาที่ได้รับการผ่อนผันจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามข้อ 4.5.1 (4) ของประกาศฉบับนี้ 

(4) งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทแม่ 

(5) หนังสือของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินรับทราบหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และหน้าที่การเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามเอกสารแนบ 4.4 

 

                                                        
3 แบบฟอร์มเดยีวกับของสถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภบิาลของสถาบันการเงิน 
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เอกสารแนบ 4.1 

ค าขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

ธนาคาร/บริษัท                              

วันที่       

เรียน ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคาร / บริษัทได้ตรวจสอบการถือหุ้นของธนาคาร / บริษัท บริษัทแม่ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการมีอ านาจควบคุมกิจการและการถือหุ้นลงไปทุกทอด และได้พิจารณา
ปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  / บริษัท
ในปัจจุบันเพ่ือให้เป็นไปตามนัยของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโครงสร้าง
และขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันแล้ว 

ธนาคาร / บริษัทจึงขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยมีธนาคาร / บริษัท  
     เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามรายละเอียดและเอกสาร
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด พร้อมนี้ ธนาคาร / บริษัทขอแจ้งรายชื่อบริษัทที่ธนาคาร / บริษัท 
บริษัทแม่ และบริษัทที่เก่ียวข้อง ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทุกบริษัท
มาด้วยแล้ว 
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ข้อ 1 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

แสดงรายชื่อบริษัทที่บริษัทแม่มีอ านาจควบคุมกิจการ เพ่ือขออนุญาตจัดตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน โดยนับสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน ต่อจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของบริษัทนั้น 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ณ วันยื่น
ค าขอ 

ที่ขอ
อนุญาต 

1. บริษัทแม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1.1)    
    
2. บริษัทลูกในกลุ่ม  Solo Consolidation  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1.2) 
   

2.1    
2.2    
2.3    
3. บริษัทลูกนอกกลุ่ม  Solo Consolidation  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1.2) 
   

ธุรกิจทางการเงิน    
3.1    
3.2    
3.3    
ธุรกิจสนันสนุน    
3.4    
3.5    
3.6    
3.7    
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ข้อ 2 บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

แสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทแม่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเกิน
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ดังนี้ 

2.1 บริษัทที่ประสงค์จะถือหุ้นต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1.3) 

แสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
สนับสนุนระบบสถาบันการเงินโดยรวมที่บริษัทแม่ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการแต่ประสงค์จะถือหุ้นต่อไป 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ณ วันยื่น
ค าขอ 

ที่ขอ
อนุญาต 

ธุรกิจทางการเงิน    
1.    
2.    
ธุรกิจสนับสนุน    
3.    
4.    

2.2 บริษัทที่ต้องลดการถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1.4) 

แสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัที่บริษัทแม่ต้องลดการถือหุ้นให้เหลือไม่เกินร้อยละ 10 
ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แล้วแต่กรณี 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ณ วันยื่นค าขอ 

แผนการลดอัตรา 
การถือหุ้น (ร้อยละ) หมายเหตุ 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
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2.3 บริษัทที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

แสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  
ณ วันยื่นค าขอ  

(ร้อยละ) 

วันสิ้นสุด 
ระยะเวลาผ่อนผัน 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

2.4 บริษัทที่อยู่ระหว่างช าระบัญชี 

แสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่อยู่ระหว่างการช าระบัญชีเพ่ือเลิกกิจการ  

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  
ณ วันยื่นค าขอ  

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

1.    
2.    
3.    

2.5 บริษัทที่บริษัทแม่ลงทุนผ่านบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มีหน่วยงานก ากับ
ดูแลเฉพาะ (regulated entity) ได้แก่ บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมหรือบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอื่น 

แสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลดังกล่าว 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น  
ณ วันยื่นค าขอ  

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

1.    
2.    
3.    
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ข้อ 3 รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม 

  
 
 
 
  

ธนาคาร / บริษัทขอรับรองว่าข้อความที่แสดงไว้ในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการและ
เอกสารประกอบการพิจารณาที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง 
 
 
 

(ลายมือชื่อ)       ผู้มีอ านาจลงนาม 

 (     ) 

 ต าแหน่ง      
 
หมายเหตุ 

1. หากช่องว่างที่เว้นไว้ส าหรับกรอกข้อความไม่เพียงพอ ให้ขยายหรือเพ่ิมเติมช่องว่างได้ โดยยังคงโครงสร้าง
ของแบบค าขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินไว้เช่นเดิม 

2. ให้ยื่นค าขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินและเอกสารประกอบการพิจารณาที่ฝ่ายก ากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3. ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีแสดงไว้ในค าขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินและเอกสารประกอบการพิจารณาได้ 
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เอกสารแนบ 4.1.1 

รายละเอียดของบริษัทแม่ 

 ชื่อบริษัท 

 (ภาษาไทย)              
 (ภาษาอังกฤษ)            

 ที่ตั้งส านักงานใหญ่  เลขที่    ถนน        
 ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต     
 จังหวัด         รหัสไปรษณีย์      
 หมายเลขโทรศัพท์     หมายเลขโทรสาร      

 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เลขท่ี     วันที่     
 จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด เลขที่      วันที่     

 ประเภทธุรกิจ            
 ขอบเขตการประกอบธุรกิจ           

 ทุนจดทะเบียน    หุ้น  จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด         หุน้ 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น 

 แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในแต่ละกลุ่ม 
ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นเฉพาะ 20 อันดับแรก ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในแต่ละกลุ่ม 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ความสัมพันธ์กับสถาบัน
การเงินและบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน 

วันยื่นค าขอ 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มบุคคล / นิติบุคคล................. 
    1.1 นาย.............    
    1.2 บริษัท.........    
2. นาย.....................    
3. กลุ่มบุคคล / นิติบุคคล............... 
    3.1 นาย.............    
    3.2 บริษัท.........    

รวม    
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 รายช่ือกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้มีอ านาจในการจัดการ  ณ  วันยื่นค าขอ 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่ง สัญชาติ 

ความสัมพันธ์และ
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันการเงิน
และบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 

    
    
    
    
    
    

 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีล่าสุด 

สินทรัพย์รวม   (ล้านบาท)  
หนี้สินรวม   (ล้านบาท)  
ส่วนของผู้ถือหุ้น   (ล้านบาท)   
ก าไรสุทธิ   (ล้านบาท)  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม   (ร้อยละ)  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   (ร้อยละ)  
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สินทรัพย์และภาระผูกพันถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ) ของทั้งกลุ่ม   (โดยประมาณ) 

 

 รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม 
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เอกสารแนบ 4.1.2 

รายละเอียดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (แยกเป็นรายบริษัท) 

 ชื่อบริษัท ที่ 1 

 (ภาษาไทย)              
 (ภาษาอังกฤษ)            

 ที่ตั้งส านักงานใหญ่  เลขที่    ถนน        
 ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต     
 จังหวัด          รหัสไปรษณีย์      
 หมายเลขโทรศัพท์     หมายเลขโทรสาร      

 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เลขท่ี     วันที่     
 จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด เลขที่      วันที่     

 ประเภทธุรกิจ            
 ขอบเขตการประกอบธุรกิจ           

 ทุนจดทะเบียน    หุ้น  จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด        หุ้น 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น 

 ให้แยกเป็นการถือหุ้นของบริษัทแม่ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการถือหุ้นของบุคคลอ่ืน โดยกรณีท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นเฉพาะ 20 อันดับแรก และผู้ถือหุ้นที่เป็นทางอ้อม
ของบริษัทแมทุ่กราย ส่วนกรณีท่ีเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ความสัมพันธ์กับสถาบัน
การเงินและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

วันยื่นค าขอ ที่ขออนุญาต 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วน
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วน
(ร้อยละ) 

การถือหุ้นของบริษัทแม่  
1.      
2.      
3.      

รวม      
การถือหุ้นของบุคคลอ่ืน 
1.      
2.      

รวม      
รวมทั้งสิ้น      
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 เหตุผลที่ไม่นับผู้ถือหุ้นบางรายเป็นการถือหุ้นทางอ้อม      
                 
                  

 แผนการปรับสัดส่วนการถือหุ้น        
                 
                  

 รายช่ือกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้มีอ านาจในการจัดการ  ณ  วันยื่นค าขอ 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่ง สัญชาติ 

ความสัมพันธ์และ
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันการเงิน
และบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 

    
    
    
    
    
    
    

 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีล่าสุด 

สินทรัพย์รวม   (ล้านบาท)  
หนี้สินรวม   (ล้านบาท)  
ส่วนของผู้ถือหุ้น   (ล้านบาท)   
ก าไรสุทธิ   (ล้านบาท)  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม   (ร้อยละ)  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   (ร้อยละ)  

 รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม       
                 
                  



4.1.3/1 

ฝนสป90-กก00001 -25610411 

เอกสารแนบ 4.1.3 

รายละเอียดของบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการ 
แต่ประสงค์จะถือหุ้นต่อไป (แยกเป็นรายบริษัท) 

 ชื่อบริษัท ที่ 1 

 (ภาษาไทย)              
 (ภาษาอังกฤษ)            

 ที่ตั้งส านักงานใหญ่  เลขที่    ถนน        
 ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต     
 จังหวัด          รหัสไปรษณีย์      
 หมายเลขโทรศัพท์     หมายเลขโทรสาร      

 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เลขท่ี     วันที่     
 จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด เลขที่      วันที่     

 ประเภทธุรกิจ            
 ขอบเขตการประกอบธุรกิจ           

 ทุนจดทะเบียน    หุ้น  จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด        หุ้น 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น 

 ให้แยกเป็นการถือหุ้นของบริษัทแม่ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการถือหุ้นของบุคคลอ่ืน โดยกรณีท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นเฉพาะ 20 อันดับแรก และผู้ถือหุ้นที่เป็นทางอ้อม
ของบริษัทแมทุ่กราย ส่วนกรณีท่ีเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ความสัมพันธ์กับสถาบัน
การเงินและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

วันยื่นค าขอ ที่ขออนุญาต 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วน
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วน
(ร้อยละ) 

การถือหุ้นของบริษัทแม่  
1.      
2.      
3.      

รวม      
การถือหุ้นของบุคคลอ่ืน 
1.      
2.      

รวม      
รวมทั้งสิ้น      
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 เหตุผลที่ไม่นับผู้ถือหุ้นบางรายเป็นการถือหุ้นทางอ้อม        
                 
                  

 เหตุผลและความจ าเป็นในการถือหุ้นโดยไม่มีอ านาจควบคุม       
                 
                  

 รายช่ือกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้มีอ านาจในการจัดการ  ณ  วันยื่นค าขอ 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่ง สัญชาติ 

ความสัมพันธ์และ
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันการเงิน
และบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 

    
    
    
    
    
    
    

 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีล่าสุด 
สินทรัพย์รวม   (ล้านบาท)  
หนี้สินรวม   (ล้านบาท)  
ส่วนของผู้ถือหุ้น   (ล้านบาท)   
ก าไรสุทธิ   (ล้านบาท)  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม   (ร้อยละ)  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   (ร้อยละ)  

 รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม         
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เอกสารแนบ 4.1.4 

รายละเอียดของบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ต้องลดสัดส่วนการถือหุ้น (แยกเป็นรายบริษัท) 

 ชื่อบริษัท ที่ 1 
               

 รายช่ือผู้ถือหุ้น 

 ให้แยกเป็นการถือหุ้นของบริษัทแม่ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการถือหุ้นของบุคคลอ่ืน โดยกรณีท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นเฉพาะ 20 อันดับแรก และผู้ถือหุ้นที่เป็นทางอ้อม
ของบริษัทแมทุ่กราย ส่วนกรณีท่ีเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ความสัมพันธ์กับสถาบัน
การเงินและบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน 

วันยื่นค าขอ 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

การถือหุ้นของบริษัทแม่ 
1.    
2.    

รวม    
การถือหุ้นของบุคคลอ่ืน 
1.    
2.    

รวม    
รวมทั้งสิ้น    

 เหตุผลที่ไม่นับผู้ถือหุ้นบางรายเป็นการถือหุ้นทางอ้อม        
              
              
               

 แผนการลดสัดส่วนการถือหุ้น          
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 รายช่ือกรรมการ  กรรมการบริหาร และผู้มีอ านาจในการจัดการ  ณ  วันยื่นค าขอ 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่ง สัญชาติ 

ความสัมพันธ์และ
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันการเงิน
และบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 

    
    
    
    
    
    
    
    

 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีล่าสุด 

สินทรัพย์รวม   (ล้านบาท)  
หนี้สินรวม   (ล้านบาท)  
ส่วนของผู้ถือหุ้น   (ล้านบาท)   
ก าไรสุทธิ   (ล้านบาท)  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม   (ร้อยละ)  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   (ร้อยละ)  

 รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม         
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ธนาคาร / บริษัท ขอส่งเอกสารประกอบค าขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังต่อไปนี้ 

 1. ผังโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันยื่นค าขอ 

 2. ผังโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ขออนุญาต 

 3. แนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในภาพรวม เช่น การขออนุมัตินโยบาย 
การส่งผู้แทนจากบริษัทแม่ไปบริหารหรือเป็นกรรมการในบริษัทลูก 

 4. ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รวม         บริษัท 

 5. ส าเนาหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์ รวม         บริษัท 

 6. ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ รวม         บริษัท 

 7. ส าเนาข้อบังคับ รวม         บริษัท 

เอกสารตามข้อ 4 – 7 นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน 

 8. งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ณ สิ้นปีล่าสุด รวม          บริษัท 

 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีมติ 
เห็นชอบการเข้าร่วมในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวม          บริษัท 

 10. หนังสือยินยอมเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน  รวม          บริษัท 

 11. หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและหน้าที่การเป็นบริษัทแม่ 
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
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เอกสารแนบ 4.2 

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

วันที่       

เรียน ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่อง การยินยอมเข้ารว่มกลุ่มธุรกิจทางการเงินและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ก าหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจทางการเงินและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดนั้น 

ข้าพเจ้า บริษัท    ซึ่งประกอบธุรกิจ     และเป็น
บริษัทลูก / บริษัทแม่ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร / บริษัท           ได้รับทราบ
หลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ในหนังสือดังกล่าวแล้ว และยินยอมที่จะเข้าร่วมเป็นบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร / บริษัท    รวมทั้งยินดีที่จะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทแม่ก าหนด
ทั้งในเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การให้สินเชื่อ การจัดส่งข้อมูล และการรายงาน 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้ข้าพเจ้า
เข้าร่วมเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร / บริษัท            มาด้วยแล้ว 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(ลายมือชื่อ)       ผู้มีอ านาจลงนาม 

 (     ) 

 ต าแหน่ง      
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เอกสารแนบ 4.3 

แบบฟอร์มหนังสือรับทราบหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ 
หน้าที่ของบริษัทแม่ของสถาบันการเงินในประเทศไทย 

วันที่       

เรียน ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่อง รับทราบหน้าที่ของบริษัทแม่ของสถาบันการเงินในประเทศไทย 

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ก าหนดให้สถาบันการเงินซึ่งมี
บริษัทแม่เป็นสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จัดให้บริษัทแม่ยืนยันการรับทราบหลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และดูแลให้สถาบันการเงินในประเทศปฏิบัติหน้าที่ของการ
เป็นบริษัทแม่ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดนั้น 

ข้าพเจ้า   (ช่ือสถาบันการเงินท่ีเป็นบริษัทแมใ่นต่างประเทศ)    
ที่อยู่เลขที่                ซึ่งเป็น
บริษัทแม่ของ    (ช่ือสถาบันการเงินในประเทศไทย)  ได้รับทราบหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และหน้าที่ที่  (ช่ือสถาบันการเงินในประเทศไทย)    พึงต้อง
ปฏิบัติในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือดังกล่าวข้างต้น เช่น การก าหนด
นโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน การควบคุม ดูแล และให้การสนับสนุนบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้สามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธภิาพ การจัดท ารายงานข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และจดัส่งให้ธนาคารแหง่
ประเทศไทยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะให้การสนับสนุน  
   (ช่ือสถาบันการเงินในประเทศไทย)          ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือสรุปหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ออก
โดย          ซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลข้าพเจ้ามาพร้อมนี้ด้วยแล้ว 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ลายมือชื่อ)      ผู้มีอ านาจลงนาม 

 (     ) 

 ต าแหน่ง     
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เอกสารแนบ 4.4 

แบบฟอร์มหนังสือรับทราบหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ 
หน้าที่การเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

วันที่       

เรียน ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่อง รับทราบหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและหน้าที่การเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ก าหนดหน้าที่ของบริษัทแม่ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินไว้ในหลักเกณฑ์การก ากับดูแลดังกล่าวนั้น 

ข้าพเจ้า บริษัท        ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร / บริษัท 
     ได้รับทราบหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน และหน้าที่ที่ข้าพเจ้าพึงปฏิบัติในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามที่ก าหนดไว้
ในหนังสือดังกล่าวข้างต้นแล้ว เช่น การก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การควบคุมดูแลและให้การสนับสนุนบริษัทลูก
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท ารายงานข้อมูลต่าง ๆ 
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจทางการ เงิน
ตลอดจนให้การสนับสนุนแก่ธนาคาร / บริษัท     ในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ลายมือชื่อ)      ผู้มีอ านาจลงนาม 

 (     ) 

 ต าแหน่ง      



ค ำถำม – ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลโครงสร้ำงและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2560 

ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
โครงสร้ำงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

1. บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation 
รวมถึงบริษัทลูกทุกทอดหรือไม ่

บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ต้องเป็น
บริษัทที่สถาบันการเงินถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 75 
ข้ึนไป ซึ่งหมายถึงทอดแรกเท่านั้น ไม่รวมถึงบริษัทลูก
ทอดต่อไปทีส่ถาบันการเงนิไมไ่ด้ถือหุน้โดยตรงหรือ
มีส่วนที่ถือโดยตรงแต่ไม่ถึงร้อยละ 75 

2. หากบริษัทโฮลดิ้งหรอืสถาบันการเงิน 
ที่เป็นบริษัทแม่ลงทุนในหน่วยลงทุนใน
สัดส่วนที่มากทีสุ่ดของกองทุนรวมกองใด
กองหนึง่ จะถือว่าบริษัทแม่มอี านาจ
ควบคุมกองทุนรวมนั้นและต้องน ามารวม 
อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือไม ่

เนื่องจากกองทุนรวมม ีFund manager ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และได้รบัมอบหมายจาก
บริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุนรวมให้ท าหน้าที่
บรหิารกองทุนตามนโยบายทีก่ าหนด ดังนั้น แม้ว่า
บริษัทโฮลดิง้หรอืสถาบนัการเงินจะถือหน่วยลงทุน
ในสัดส่วนทีม่ากทีสุ่ดของกองทุนรวมนัน้ ก็ไม่ต้องน า
กองทนุรวมดงักล่าวเข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
3. บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกัน

วินาศภัย สามารถน าส่งเบี้ยประกันภัย
รถจักรยานยนต์ให้กบับริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถได้หรอืไม่ เนื่องจาก
ปัจจบุัน บริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับประกันภัย
รถจักรยานยนต์แต่เพียงแห่งเดียว 

เนื่องจากธุรกจินายหน้าประกันวินาศภัยเป็นธุรกจิ
ที่ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา 63 
แห่งพระราชบญัญัตปิระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
จึงถือว่าเป็นธุรกจิทีส่ามารถท าไดต้ามประกาศ ธปท. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโครงสร้างและ
ขอบเขตธุรกจิของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนั้น 
บริษัทลูกทีป่ระกอบธุรกจินายหน้าประกันวินาศ
ภัยจึงสามารถใหบ้ริการได้ตามขอบเขตที่กฎหมาย
นั้นก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องให้บริการเฉพาะ
บุคคลที่ประกาศ ธปท. ว่าด้วยการอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชยร์ับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือ
ทางการ (Insourcing) ได้ก าหนดไว้ 

4. ธุรกิจต่อไปนี้ถือเป็นธุรกิจทางการเงิน
ตามขอบเขตที่ ธปท. ก าหนดใช่หรอืไม ่
(1) การใหส้ินเช่ือแกบุ่คคลธรรมดา หรอื

นิติบุคคล ซึ่งไม่เข้าลักษณะของ
ธุรกจิสินเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การ
ก ากับหรือธุรกจิสนิเช่ือรายย่อยเพือ่
การประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากับ 

ธุรกิจการใหส้ินเช่ือและการเป็นนายหน้าประกัน
ถือเป็นธุรกจิทางการเงิน โดย 
(1) การใหส้ินเช่ือแกบุ่คคลธรรมดา หรือนิติ

บุคคล ซึ่งไมเ่ข้าลักษณะของธุรกจิสินเช่ือส่วน
บุคคลภายใตก้ารก ากับหรือธุรกจิสินเช่ือราย
ย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 
ถือเป็นธุรกจิเกี่ยวกับการใหกู้้ยืม 
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
(2) การเป็นนายหนา้ประกันชีวิต หรือ 

นายหน้าประกันวินาศภัย 
(2) การเป็นนายหน้าประกันชีวิต ถือเป็นธุรกิจ

ประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต 
(3) การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ถือเป็น

ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย 

5. Crowdfunding portal หมายถึง การ
เป็นตัวกลางในการระดมทุนเฉพาะใน
รูปแบบ financial crowdfunding เช่น 
P2P Lending และ Equity เท่านั้น หรือ
รวมถึงรปูแบบ non-financial 
crowdfunding เช่น donation และ 
reward ด้วย 

Crowdfunding portal หมายถึง การเป็นตัวกลางใน
การระดมทุน ทั้งรูปแบบที่เป็น financial 
crowdfunding และ non-financial 
crowdfunding 

6. บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ให ้
บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทาง FinTech เพื่อบริษัทอื่นที่อยูใ่น
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของตน โดยที่
บริษัทวิจัยและพฒันาดังกล่าวไม่มีการ
ออกผลิตภัณฑ์ใด ๆ  จะถือว่า บริษัทวิจัย
และพัฒนานั้นเป็นธุรกิจประเภทใด 

การใหบ้ริการวิจัยและพฒันาดังกล่าวถือเป็นธุรกิจ
สนับสนุนในกลุม่ธุรกจิทางการเงิน 

หน้ำท่ีของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
7. ในการรายงาน ธปท. เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ท าใหเ้กิดความเสี่ยง
เพิ่มอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะในกรณี
ที่อาจกระทบต่อฐานะและช่ือเสียงของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม ต้องรายงาน ธปท. ทุกกรณีใช่
หรือไม ่
 

บริษัทแม่ตอ้งรายงาน ธปท. ในทุกกรณีที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงทีท่ าให้ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินเพิ่มอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งรวมถึงกรณีบริษัทลูก
ในต่างประเทศของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการ
กระท าผิดกฎหมาย รายการผิดปกติ ข้อผิดพลาด 
ความไร้ประสิทธิภาพ การสูญเปล่า ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงจุดอ่อนที่อาจท าให้
ระบบการควบคุมภายในล้มเหลว 

ขอบเขตธุรกิจของบริษัทแม่ท่ีเป็นบริษัทโฮลดิ้ง 
8. หากบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ต้องการ

ซื้ออสงัหารมิทรัพยม์าเพื่อใหบ้ริษัทลกูเช่า
เป็นสถานที่ท าการ บริษัทแม่จะตอ้งท า
หนังสือขออนุญาตต่อ ธปท. หรอืไม ่

บริษัทแม่ไม่ตอ้งขออนญุาต ธปท. ในกรณีการซื้อ
อสังหารมิทรพัย์ดังกล่าว เนื่องจากถือเป็นการให ้
บริการทางด้านงานสนบัสนุนแกบ่ริษัทลกูในกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน 
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลงทุนของบริษัทแม่ 

9. กรณีบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่อยู่ใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุนในบริษัทอื่นใด
ที่ไม่อยู่ในกลุม่ธุรกจิทางการเงิน ซึ่งตาม
ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ลงทุนของสถาบันการเงิน ได้ยกเว้นให้
ไม่ต้องน าเงินลงทุนดังกล่าวมานับรวมใน
อัตราส่วนการลงทุนของสถาบันการเงินนั้น 
หากสถาบันการเงินเข้าร่วมลงทุนในบริษัท
ดังกล่าวด้วย แต่ลงทุนไมเ่กินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทนั้น แต่เมื่อนับรวมกับการลงทุน
ของ บล. แล้วเกินร้อยละ 10 สถาบันการเงิน
ต้องขออนุญาตการลงทุนในบริษัทดังกล่าว
หรอืไม่ และจะต้องหกัเงินลงทุนในบริษัท
ดังกล่าวออกจากเงินกองทุนเป็นจ านวน
เท่าใด 

กรณี บล. ลงทุนในบริษัทอื่นใดที่ไม่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องน ามานับรวม
ในอัตราส่วนการลงทุนของสถาบันการเงินตาม
ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุน
ของสถาบันการเงิน หากสถาบันการเงินร่วมลงทุน
ในบริษัทดังกล่าวด้วยแต่ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 
สถาบันการเงนิไม่ต้องขออนญุาตการลงทนุในบริษัท
ดังกล่าว แต่ในส่วนของการค านวณเงินกองทุนนัน้ 
ให้นับการลงทุนของ บล. รวมกับการลงทุนของ
สถาบันการเงิน ซึง่หากรวมแล้วเกินรอ้ยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
สถาบันการเงินต้องน าเงินลงทนุในบริษัทดังกล่าวทัง้
ส่วนทีส่ถาบันการเงนิลงทุน และส่วนที่ บล. ลงทุน 
มารวมค านวณเงินกองทุนตามประกาศ ธปท. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนส าหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

10. กรณีบริษัททีอ่ยู่นอกกลุม่ธุรกจิทางการเงิน
ที่สถาบันการเงินถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมรวมกันเกินร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทที่อยู่นอกกลุ่มธุรกจิทางการเงินนั้น 
ไปลงทุนในบริษัทอื่นใดร้อยละ 10 และ
สถาบันการเงินลงทุนด้วยอีกรอ้ยละ 10 
รวมเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทอื่นใด 
สถาบันการเงินตอ้งขออนญุาตการลงทุน
ในบริษัทอื่นใดนั้นหรือไม่ และต้องน า
เงินลงทุนในบริษัทอื่นใดนั้นมาหักออก
จากเงินกองทุนหรือไม ่

กรณีบริษัทที่อยู่นอกกลุ่มธุรกจิทางการเงินที่
สถาบันการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวไป
ลงทุนในบริษัทอื่นใด การพิจารณาว่าจะต้องขออนุญาต 
ธปท. หรือหักเงินลงทุนออกจากเงินกองทุนหรอืไม่นั้น 
ให้แยกพิจารณาเป็น 2 กรณีดังนี ้
(1) กรณีบริษัททีอ่ยู่นอกกลุม่ธุรกจิทางการเงินนัน้ 

เข้าข่ายเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน 
(เช่น สถาบันการเงินเข้าไปมีอ านาจในการจัดการ) 
จะต้องน าการไปลงทุนในบริษัทอื่นใดมานับ
รวมกับการถือหุ้นของสถาบันการเงินและผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ของสถาบันการเงิน หากรวมแล้ว
เกินร้อยละ 10 จะต้องขออนุญาต ธปท. และ
ต้องน าเงินลงทุนในบริษัทอื่นใดนั้นมาค านวณ
เงินกองทุนตามประกาศ ธปท. ว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลเงนิกองทุนส าหรบั
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(2) กรณีบริษัททีอ่ยู่นอกกลุม่ธุรกจิทางการเงินนัน้ 
ไม่เข้าข่ายเปน็ผูท้ี่เกี่ยวข้องกบัสถาบนัการเงิน 
ไม่ต้องน าการไปลงทุนในบริษัทอื่นใดมานับ
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รวมกับการถือหุ้นของสถาบันการเงินและผู้ที่
เกี่ยวข้องอืน่ ๆ ของสถาบันการเงิน และถึงแม้
บริษัทดังกล่าวจะลงทุนเองเกินรอ้ยละ 10  
ก็ไม่ต้องขออนญุาต ธปท. และไม่ต้องน า 
เงินลงทุนมาค านวณเงินกองทุนตามประกาศ 
ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
เงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

กำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
11. บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation 

ต้องปฏิบัติตามประกาศ ธปท. ว่าด้วย
หลักเกณฑเ์กี่ยวกับช่องทางให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์ เช่นเดียวกับสถาบัน
การเงินด้วยหรือไม ่

บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ไม่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางใหบ้ริการ
ของธนาคารพาณิชย์ แต่ยังคงต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้บริการจากผู้ให ้
บริการภายนอก (Outsourcing) ในการประกอบ
ธุรกิจของสถาบันการเงิน 

กำรขออนุญำตจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงิน 
12. กรณีกลุม่ธุรกจิทางการเงินต้องการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงินกรณีการเพิ่มบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน โดยขณะที่ขออนญุาต
อาจมีเอกสารหรือข้อมูลที่ยังไม่สามารถ
ส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ เช่น 
เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการจดทะเบียน
บริษัท (หนังสือรบัรองการจดทะเบียน
จัดต้ังบริษัทในต่างประเทศ (เฉพาะกรณี
จดทะเบียนในต่างประเทศ) หนงัสอื
บริคณหส์นธิ บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
ข้อบังคับ (ถ้าม)ี) ภายหลงัจากที่ได้รับ
อนุญาต บริษัทแม่ตอ้งจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวหรือเอกสารอื่นเพิ่มเติมมายัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่   

ให้บริษัทแม่จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ 
จดทะเบียนบริษัทที่เพิ่มเข้ากลุม่ธุรกจิทางการเงิน 
ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท
ในต่างประเทศ (เฉพาะกรณีจดทะเบียนใน
ต่างประเทศ) หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชีรายช่ือ 
ผู้ถือหุ้น ข้อบงัคับ (ถ้ามี) มายงัธนาคารแห่ง
ประเทศไทยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ และจัดส่งหนังสือยินยอมเข้าร่วม 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทลูก
มายังธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่คณะกรรมการของบริษัทลูกมมีติ
เห็นชอบให้เข้าร่วมกลุม่ธุรกจิทางการเงิน 

13. กรณีการถอนบริษัทออกจากกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน เนื่องจากบริษัทลูกเลิกกจิการ
แต่บริษัทแม่ยงัคงมีอัตราส่วนการถือหุ้น
มากกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ใหบ้ริษัทแม่
ขออนญุาต ธปท. ในการถือหุ้นบริษัทนอก
กลุ่มธุรกิจทางการเงินเกินกว่ารอ้ยละ 10 

บริษัทแม่ไม่ต้องขออนุญาตการถือหุ้นในบริษัทที่อยู่
ระหว่างการช าระบญัชีที่ถือเกนิรอ้ยละ 10 เนื่องจาก
ได้รับยกเว้นตามข้อ 5.6.1 (2) ง. แตบ่ริษัทแม่ต้อง
ขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุม่ธุรกจิ
ทางการเงินกรณีที่ถอนบริษัทลูกออกจากกลุ่มธุรกจิ 
และใหบ้ริษัทแม่แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัท
และการช าระบญัชีเสร็จสิ้นมายงัธนาคารแห่ง
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ตามที่ก าหนดในข้อ 5.9.2 (2) หากบริษัทลูก
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดจ้ดทะเบียน
เลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์และ
อยู่ระหว่างการช าระบญัชี ถือว่าเข้าข่าย
ต้องขออนุญาตหรือไม ่

ประเทศไทยภายใน 15 วันนับแต่วันทีจ่ดทะเบียน
เลิกบริษัทและภายใน 15 วันนับจากวันที่ช าระ
บัญชีเสรจ็สิ้น 
 

14. กรณีบริษัทแมห่รือบริษัทในกลุ่มธุรกจิ
ทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุน้จากทีเ่คยไดร้บัความเห็นชอบ
จาก ธปท. จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ต้องให้
บริษัทแม่ยื่นขออนุญาตหรือไม ่

กรณีทีบ่ริษัทแม่หรือบริษัทในกลุม่ธุรกจิทางการเงินมี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น หากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างกลุม่ Solo Consolidation หรือ
กลุ่ม Full Consolidation บริษัทแม่ต้องยื่นขอ
อนุญาตการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนและกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับบริษัทท่ีสถำบันกำรเงินลงทุนเกิน 
ร้อยละ 10 ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

15. กรณีสถาบันการเงินลงทุนในธุรกิจ Joint 
Venture โดยร่วมลงทุน 2 ฝ่าย ฝ่ายละ
ร้อยละ 50 หรือร่วมลงทุน 3 ฝ่ายข้ึนไป 
สถาบันการเงินตอ้งน า Joint Venture 
ดังกล่าวมาจัดท างบการเงินรวมอย่างไร 

สถาบันการเงนิต้องแสดงเงินลงทุนในธุรกจิ Joint 
Venture ในงบการเงินรวม ตามที่มาตรฐานการ
บัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวข้อง
ก าหนด 

หลักเกณฑ์กำรก ำกับธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) 
16. กรณีบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ Venture 

Capital ไปลงทุนในกิจการใดต้ังแต่รอ้ย
ละ 50 ข้ึนไป ต้องน ากิจการนัน้มาจัดท า
งบการเงินรวมของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
หรือไม ่
(ปรบัปรุงเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563) 

กิจการใด ๆ ที่บริษัทลูกที่ประกอบธุรกจิ Venture 
Capital เข้าไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นจ านวนเท่าใด  
ไม่ถือเป็นบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน เนื่องจาก
การลงทุนของบริษัทลกูที่ประกอบธุรกิจ Venture 
Capital เป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
สนับสนุนด้านการเงิน การให้ค าปรึกษา และ 
การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพือ่ให้บริษัท
ที่ไปลงทุนนั้นเตบิโตได้ ซึ่งจะเป็นการลงทนุในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง และต้องจ าหน่ายออกไปภายใน 10 ปี 
ไม่ใช่การลงทนุเพื่อสรา้งเครือข่ายหรือขยายขอบเขต
ทางธุรกจิ ดังนัน้ ถึงแมจ้ะถือหุน้ในกจิการที่ไปลงทุน
ร้อยละ 50 ข้ึนไป ก็ไม่ถือเป็นบริษัทในกลุม่ธุรกจิ
ทางการเงินและไม่ต้องน ามาจัดท างบการเงินรวม
ของกลุม่ธุรกจิทางการเงิน 
ท้ังน้ี ให้สถำบันกำรเงินและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ปฏิบัตติำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรให้สินเชื่อ ลงทุน 
ก่อภำระผูกพัน หรือท ำธุรกรรมท่ีมีลักษณะคล้ำยกำร
ให้สินเชื่อกับกิจกำรท่ีบริษัทลูกท่ีประกอบธุรกิจ 
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Venture Capital ไปร่วมลงทุน ตำมท่ีก ำหนด
ในประกำศฉบับน้ี (เอกสำรแนบ 3) โดยไม่ต้อง
ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรก ำกับ 

กำรท ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกิจกำร
ท่ีมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) 
ตำมมำตรำ 49 แห่ง พ.ร.บ. ธรุกิจสถำบันกำรเงิน 
พ.ศ. 2551 นอกจำกน้ี ในกำรท ำธุรกรรมกับกิจกำร
ดังกล่ำว ไม่ควรมีเง่ือนไขหรือข้อก ำหนดพิเศษ
ท่ีมีลักษณะเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ให้แก่กิจกำรน้ัน 
เช่น มีกำรเรยีกเก็บอัตรำดอกเบ้ียต่ ำกว่ำอัตรำปกติ
ของลูกค้ำท่ีมีควำมเสี่ยงในระดับเดียวกัน เป็นต้น     

17. ธุรกิจทีบ่ริษัทลูกที่ประกอบธุรกจิ 
Venture Capital สามารถร่วมลงทุนได้ 
จะต้องเป็นกจิการที่ไม่ได้มสี่วนเกีย่วข้อง
กับสถาบันการเงิน บริษัทแม่ หรือกลุ่ม
ธุรกจิทางการเงินของตนเอง นิยามของค า
ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างไร เช่น หาก
เป็นบริษัทที่มกีารท างานให้กลุม่ธุรกิจทาง
การเงิน หรือเป็น Partnership กัน จะถือ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง และจะจ ากัดการ
ลงทุนหรอืไม่ หรอืใช้นิยามตาม มาตรา 
4 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 

นิยามของค าว่า มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ใช้นิยามของ
ค าว่า ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. 
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

18. การลงทุนของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ 
Venture Capital ใน FinTech ไม่จ าเป็น 
ต้องเป็น FinTech ที่อยู่ในระดับ Start-
up ใช่หรือไม่ หากเป็น FinTech ที่ 
Mature แล้ว ยังเข้าเกณฑ์ที่ Venture 
Capital สามารถร่วมลงทุนได้หรือไม ่

บริษัทลูกทีป่ระกอบธุรกจิ Venture Capital 
สามารถลงทุนได้ทั้ง FinTech ที่เป็น Start-up 
และที่ Mature แล้ว 

19. การลงทนุในธุรกิจ FinTech ที่เข้าข่าย
เป็น SMEs ให้ถือเป็นการลงทุนประเภทใด 

การลงทุนในธุรกจิ FinTech ที่เข้าข่ายเป็น SMEs ให้
ถือเป็นการลงทุนในธุรกจิ FinTech 

20. กรณีบริษัทแม่มีบริษัทลกูที่ประกอบธุรกจิ 
Venture Capital ซึ่งบริษัทลูกดังกล่าวไป
ร่วมลงทุนในหลายกจิการ ในการนับ
ระยะเวลาการร่วมลงทุนที่เกินกว่าระยะ 
เวลาทีก่ าหนด ซึง่ท าให้บริษัทแม่ตอ้งลด
การถือหุ้นในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกจิ 

ในการนับระยะเวลาการลงทุน ให้นับตัง้แต่วันที่
บริษัทลูกทีป่ระกอบธุรกจิ Venture Capital เข้า
ร่วมลงทุนในกิจการใดกจิการหนึ่งซึ่งต้องลงทุนไมเ่กิน 
10 ปีในกิจการนั้น ทัง้นี้ กรณีมีการร่วมลงทุน
มากกว่า 1 ครั้งในกิจการเดียวกัน ให้นบั
ระยะเวลาต้ังแต่การลงทุนครัง้แรก 
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
Venture Capital ลงให้เหลือไมเ่กินร้อย
ละ 10 นั้น ให้นับอย่างไร 

21. หากบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ Venture 
Capital ไม่สามารถลดการร่วมลงทุนใน
กิจการที่มรีะยะเวลาการร่วมทุนเกินกว่า
ระยะเวลาทีก่ าหนดได้ สถาบันการเงินต้อง
ลดการถือหุ้นในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ 
Venture Capital นั้น โดยไม่ 
พิจารณาสัดส่วนการร่วมลงทุนของ 
Venture Capital ในกิจการนั้น 
ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ไม่พิจารณาสัดส่วนการร่วมลงทุนของ Venture 
Capital ในกิจการนั้น เนื่องจากการร่วมลงทุนใน
กิจการใด ๆ จะตอ้งไม่มเีจตนาหลีกเลี่ยงระยะเวลา
ในการร่วมลงทุนตามที่ก าหนด ดังนั้น หากมกีาร
ร่วมลงทุนเกินกว่าระยะเวลาในการร่วมลงทุนที่
ก าหนดข้างต้น จะถือว่าการลงทุนนั้นเป็นการลงทุน
ระยะยาวไม่ใช่เป็นการประกอบธุรกิจ Venture 
Capital ตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี ้ดังนั้น 
บริษัทแม่ต้องลดการถือหุ้นในบริษัทลูกที่ประกอบ
ธุรกิจ Venture Capital ลงจนเหลอืไม่เกิน 
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทลูกนั้น 

22. หากสถาบันการเงินไม่สามารถลดการถือ
หุ้นในบริษัทลกูทีป่ระกอบธุรกิจ Venture 
Capital จนเหลอืไมเ่กินร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ
ได้รับการผอ่นผันจาก ธปท. แล้ว ยงัคง
ต้องด ารงเงินกองทุนโดยคิดน้ าหนกัความ
เสีย่งสูงสุดส าหรบัเงินลงทนุที่ Venture 
Capital เข้าร่วมลงทุนในกิจการใด ๆ  
เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 

เมื่อไดร้บัการผ่อนผันการถือหุ้นจาก ธปท. แล้ว 
ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการผ่อนผันดังกล่าว 

23. การนับการถือหุ้นหรือการลงทุนใน 
FinTech ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินกองทุน 
ของสถาบันการเงิน เป็นการนบัแบบ 
Pro rata ตามสัดส่วนการร่วมลงทุนของ
บริษัทลูกทีป่ระกอบธุรกจิ Venture 
Capital ในกิจการใด ๆ ใช่หรือไม ่

ในการนับการถือหุ้นหรอืการลงทุนใน FinTech 
ให้นับจ านวนเงินลงทุนที่บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ 
Venture Capital ไปลงทุน ณ วันที่ร่วมลงทุน 

24. กรณีสถาบันการเงินลงทุนในบริษัท 
FinTech ไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนั้น 
ต้องน ามานับรวมเป็นการถือหุ้นหรือการ
ลงทุนใน FinTech ไม่เกินรอ้ยละ 3 
ของเงินกองทุนของสถาบันการเงินหรือไม่ 

การลงทุนในบริษัท FinTech ไม่เกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
นั้น จะถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป (general 
investment) จึงไม่ต้องน าเงินลงทุนดังกล่าวมา
นับเป็นการถือหุ้นหรือการลงทุนใน FinTech 
ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินกองทุนของสถาบันการเงิน 

25. สถาบันการเงนิสามารถแตง่ตัง้กรรมการ ห้ามกรรมการหรอืผู้มอี านาจในการจัดการของ
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
หรือผูม้ีอ านาจในการจัดการของตนเอง 
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในกจิการที่
บริษัทลูกทีป่ระกอบธุรกจิ Venture 
Capital เข้าไปลงทุนได้หรือไม ่

สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่เข้าไปบรหิารจัดการ
งานประจ าวัน (day to day operation) ในกิจการที่
บริษัทลูกทีป่ระกอบธุรกจิ Venture Capital เข้า
ไปลงทุน หากสถาบันการเงินต้องการสง่ผู้แทนไป
เป็นกรรมการในกิจการนั้นกส็ามารถท าได้หาก
ไม่ได้ท าหน้าที่ในลกัษณะที่เป็น day to day 
operation 

26. การห้ามกิจการที่ได้รับการร่วมลงทุน ใช้
สัญลักษณ์หรือช่ือของสถาบันการเงินหรือ
บริษัทแม่ หรือท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจ
ผิดว่าเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกบัสถาบัน
การเงินหรือบริษัทแม่ หากกจิการดังกล่าว
เปิดเผยว่า มีใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้างจะ
สามารถท าไดห้รือไม ่

กิจการที่บริษัทลูกทีป่ระกอบธุรกิจ Venture 
Capital ไปร่วมลงทุนสามารถเปิดเผยรายช่ือ 
ผู้ถือหุ้นได ้

27. ขอให้ยกตัวอย่างการนับการถือหุ้นใน
บริษัทลูกทีป่ระกอบธุรกจิ FinTech ทั้ง
กรณี 5.6.2 (3) การถือหุ้นหรอืการ
ลงทุนต้องไม่เกินร้อยละ 3 และใน
เอกสารแนบ 3 ข้อ 7.2 การถือหุ้นหรือ
การลงทุนต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของ
เงินกองทุนทัง้สิ้นของสถาบันการเงิน 

ตัวอย่างการนับการถือหุ้นแสดงในเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 

ตัวอย่างการนับการถือหุ้นในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน  
(กรณีที่สถาบันการเงินเป็นบริษัทแม่) 

 

ข้อมูลการลงทุนทางตรงและทางอ้อมของสถาบันการเงิน แสดงได้ดังนี้ 

1. การลงทุนทางตรง : 

สถาบันการเงินมีการลงทุนทางตรง โดยการถือหุ้นหรือมีการลงทุนดังนี้ 

 บริษัท (หุ้น) ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป 250 ลบ. 

 กองทุนรวม (หน่วยลงทุน) ทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมประเภทอ่ืน 200 ลบ. 

 กองทรัสต์ (ใบทรัสต์) 90 ลบ. 

 กองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) 100 ลบ. 

 บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ FinTech 100 ลบ. 

 บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture capital : VC) 150 ลบ. 

 บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน / ธุรกิจสนับสนุน 110 ลบ. 

2. การลงทุนทางอ้อม : 

สถาบันการเงินมีการลงทุนทางอ้อม โดยการถือหุ้นหรือมีการลงทุนดังนี้ 

2.1 PE Trust ตามข้อ  ไปลงทุนในกิจการอื่น ดังนี้ 

 กิจการ SMEs 40 ลบ. 

 กิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 50 ลบ. 
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 VC อ่ืนที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 20 ลบ. 
(VC อ่ืนดังกล่าวร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 4 ลบ.) 

 PE อ่ืนที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 10 ลบ. 
(PE อ่ืนดังกล่าวร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 5 ลบ.) 

2.2 บริษัทลูก VC ตามข้อ  มีการร่วมลงทุนในกิจการอื่นดังนี้ 

 กิจการ SMEs 50 ลบ. 

 กิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 80 ลบ. 

 VC อ่ืนที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 10 ลบ. 
(VC อ่ืนดังกล่าวร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 5 ลบ.) 

 PE Trust อ่ืนที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 5 ลบ. 
(PE Trust ดังกล่าวร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 3 ลบ.)  

 PE อ่ืนที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 5 ลบ. 
(PE อ่ืนดังกล่าวร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 3 ลบ.) 

การนับการถือหุ้นในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (FinTech limit) 

1. การนับ FinTech limit ตามที่ระบุในประกาศข้อ 4.6.2 (3) หรือเอกสารแนบ 3 ข้อ 7.1  
ประกอบด้วย  

1.1 การลงทุนของสถาบันการเงินโดยตรง 

 การถือหุ้นในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ FinTech  
 (ตามที่ก าหนดในข้อ 4.3.1 (1) – (2) และ 4.3.2 (2) 100 ลบ. 

1.2 การลงทุนของสถาบันการเงินผ่านบริษัทลูก VC 

 การร่วมลงทุนของบริษัทลูก VC ในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 80 ลบ. 

 VC อ่ืนที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 10 ลบ. 

 PE Trust อ่ืนที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 5 ลบ. 

 PE อ่ืนที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 5 ลบ. 
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1.3 การลงทุนของสถาบันการเงินผ่าน PE Trust ตามข้อ  ที่มีการร่วมลงทุนในธุรกิจ
ดังต่อไปนี้ 

 กิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech  50 ลบ. 

 VC อ่ืนที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 20 ลบ. 

 PE อ่ืนที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 10 ลบ. 

ดังนั้น จากตัวอย่างข้างต้นจะสามารถค านวณ FinTech limit ได้ดังนี้ 

FinTech limit = 
E +(F2 + F3 + F4 + F5)+ (D2 + D3 + D4)   

เงินกองทุนของสถาบันการเงิน
 

 = 100 + (80 + 10 + 5 + 5) + (50 + 20 + 10)  

10,000
 

 = 280 

10,000
 

 = 2.80%  น้อยกว่า 3% 

2. การนับ FinTech limit ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 3 ข้อ 7.2 นั้น จะประกอบด้วย 

 การถือหรือมีหุ้นในบริษัท (หุ้น) ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปของสถาบันการเงิน 250 ลบ. 

 การถือหรือมีหุ้นในกองทุนรวม (หน่วยลงทุน) ของสถาบันการเงิน 200 ลบ. 

 การถือหรือมีหุ้นในกองทรัสต์ (ใบทรัสต์) ของสถาบันการเงิน 90 ลบ. 

 การถือหรือมีหุ้นในกองทรัสต์เพ่ือประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) 
 ของสถาบันการเงิน 100 ลบ. 

 บริษัทลูก VC ซึ่งไปลงทุนใน VC อ่ืนที่มีการร่วมลงทุน 
 ในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 10 ลบ. 

 บริษัทลูก VC ซึ่งไปลงทุนใน PE Trust อ่ืนที่มีการร่วมลงทุน 
 ในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 5 ลบ. 

 บริษัทลูก VC ซึ่งไปลงทุนใน PE อ่ืนที่มีการร่วมลงทุน 
 ในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech 5 ลบ. 
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ดังนั้น จากตัวอย่างข้างต้นจะสามารถค านวณ FinTech limit ได้ดังนี้ 

FinTech limit = 
(A + B + C + D) + (F3 + F4 + F5)

เงินกองทุนของสถาบันการเงิน
 

 = (250 + 200 + 90 + 100) + (10 + 5 + 5)

10,000
 

 = 660

10,000
 

 = 6.60%  น้อยกว่า 30% 




