คูมือสําหรับประชาชน : การขอผอนผันการกํากับลูกหนี้รายใหญ (Single Lending Limit) ของธนาคารพาณิชย
และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
หนวยงานที่ใหบริการ : ฝายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1.1 มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หามมิใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระ
ผูกพัน หรือทําธุรกรรมทีม่ ีลกั ษณะคลายการใหสินเชื่อแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแกบคุ คลหลายคนรวมกันในโครงการ
หนึ่งโครงการใด หรือเพื่อใชในวัตถุประสงคอยางเดียวกัน เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใด
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑทธี่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
1.2 มาตรา 57 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติธรุ กิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอาํ นาจ
กําหนดอัตราสวนเงินกองทุนหรือทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนั้นเปนอัตราสวนกับสินทรัพย หนี้สิน
ภาระผูกพัน หรือตัวแปรและความเสี่ยงอื่นใด หรือกําหนดอัตราสวนอื่น ๆ ของกลุม ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน
นั้นได รวมทั้งมีอาํ นาจกําหนดใหกลุมธุรกิจ ทางการเงินเปดเผยขอมูลระหวางกันได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด
1.3 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงของกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน กําหนดใหบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน (ไมรวมกรณีกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยเพื่อราย
ยอย) สามารถใหสินเชือ่ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมทีม่ ีลักษณะคลายการใหสินเชือ่ แกบคุ คลหนึ่งบุคคลใด
หรือแกบคุ คลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่งโครงการใด หรือเพื่อใชในวัตถุประสงคอยางเดียวกัน เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ
ไดไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนกลุม Full Consolidation เวนแตไดรับการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทย
เปนรายกรณี
1.4 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนใหธนาคารพาณิชยสามารถยื่นคําขอผอนผันไดโดยกรณีที่ผอนผันตองเปนไปตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับลูกหนีร้ ายใหญ (Single Lending Limit) และแนวนโยบาย
ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง แนวทางการพิจารณาผอนผันการกํากับลูกหนี้รายใหญแกกลุมธุรกิจที่มีศักยภาพและ
มีฐานะกิจการที่มั่นคงสําหรับธนาคารพาณิชย โดยพิจารณาลูกหนีท้ มี่ คี วามสัมพันธในลักษณะกลุมธุรกิจ สรุปไดดังนี้
ปจจัยในการพิจารณา
1. นิติบคุ คลในกลุม ลูกหนีต้ องมีศกั ยภาพ มีฐานะกิจการทีม่ ั่นคง และประกอบธุรกิจที่เปนกลไกสําคัญตอยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ หรือประกอบธุรกิจหรือลงทุนในโครงการโครงสรางพื้นฐาน
2. วงเงินทีข่ อผอนผันสําหรับกลุม ธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดไมนอ ยกวารอยละ 50 ตองเปนการใหสนิ เชือ่ ลงทุน กอภาระ
ผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มลี ักษณะคลายการใหสินเชื่อแกนติ ิบุคคลในกลุมซึ่งไดรับการจัดอันดับเครดิตลาสุดไมต่ํากวา
ระดับ BBB+ หรือเทียบเทา หรือมีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรองปลาสุดยอนหลัง
ติดตอกันไมนอยกวา 2 ป
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3. นิติบคุ คลในกลุม ลูกหนีท้ จี่ ะไดรบั สินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพันหรือทําธุรกรรมทีม่ ีลกั ษณะคลายการใหสนิ เชือ่
จากธนาคารพาณิชย ซึ่งมีทุนชําระแลวตั้งแต 300 ลานบาทขึ้นไป ตองไดรับการตรวจสอบงบการเงินจากผูสอบบัญชี
ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ ภายใน 2 ป นับตั้งแตรอบปบญ
ั ชีที่
ถัดจากปที่ไดรับการผอนผัน
เงือ่ นไขในการผอนผัน
1. ธนาคารพาณิชยตองมีขอมูล ความเชื่อมโยงและความสัมพันธทางการเงินในกลุมลูกหนี้ เพื่อ ใชป ระเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบทางการเงินในกลุมลูกหนี้ได เชน ขอมูลเงินลงทุน เงินกูยมื หรือการค้าํ ประกันระหวางกัน
ในกลุมลูกหนี้ รวมทั้งสามารถประเมินความเพียงพอของระดับเงินทุนของกลุมลูกหนี้ทจี่ ะรองรับภาระหนี้ทงั้ หมดที่มีตอ
ธนาคารพาณิชยได
2. การขอผอนผันการใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อแก
กลุมลูกหนี้รายใหญตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารโดยมีมติเปนเอกฉันท
3. ธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนสว นเพิ่ม (capital add-on) รองรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
(concentration risk) สําหรับลูกหนี้ทุกกลุม ที่ไดรบั ผอนผัน (แสดงเปนยอดสะสม) โดยคํานวณจากวงเงินสวนที่เกิน
รอยละ 25 ของเงินกองทุน ตามวิธีการทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด หรือคํานวณตามแบบจําลองภายใน (internal
model) ของธนาคารพาณิช ยเอง แลวแตจาํ นวนใดจะสูงกวา และเมื่อนํามาหักออกจากเงินกองทุนแลว อัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงทัง้ สิ้นตองไมตา่ํ กวาระดับทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด และเปดเผยขอมูลเงินกองทุน
และอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนสวนเพิม่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายการยอแสดง
สินทรัพยและหนีส้ ิน
4. จัดทําการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) สําหรับกลุมลูกหนี้ที่ขอผอนผันกรณีเกิดความเสียหายรอยละ 36
รอยละ 60 และรอยละ 100 โดยหากอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นของธนาคารพาณิชยภายหลังการทํา
stress test ต่ํากวาระดับทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ใหธนาคารพาณิชยจดั ทําแผนรองรับความเสียหายตอเงินกองทุน
(recovery plan) ที่เหมาะสมดวย
5. จัดทํา stress test กรณีการใหสินเชื่อแกโครงการที่เปนกลไกสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ หรือ
โครงการโครงสรางพื้นฐาน
6. วงเงินลูกหนี้แตละบริษัทตองไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุน
7. วงเงินรวมของลูกหนี้ทุกกลุมที่ขอผอนผันตองไมเกินรอยละ 20 ของยอดสินเชื่อรวมที่ไมรวมเงินใหกูยืม
ระหวางสถาบันการเงิน
8. ติดตามความเสี่ยงและฐานะทางการเงินของกลุม ลูกหนีท้ ี่ไดรับการผอนผัน รวมทัง้ จัดทําแผนการทยอยปรับลด
วงเงินที่ขอผอนผัน
การผอนผันการคํานวณอัตราสวนการกํากับลูกหนีร้ ายใหญกรณีสาขาของธนาคารพาณิชยตา งประเทศ
กรณีการใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มลี ักษณะคลายการใหสินเชื่อแกโครงการที่เปนกลไกสําคัญ
ตอยุทธศาสตรความสําคัญตอการพัฒนาประเทศหรือโครงการโครงสรางพื้นฐานที่มี Standby Letter of Credit จาก
สํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขาอืน่ ของสาขาของธนาคารพาณิชยตา งประเทศเปนผูประกันความเสีย่ ง สามารถขอผอน
ผันการคํานวณอัตราสวนการกํากับลูกหนี้รายใหญไดตามเงื่อนไขทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด
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ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดไดที่
(1) พระราชบัญญัติธรุ กิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 50 และมาตรา 57
(2) ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 22/2555 เรื่อง หลักเกณฑการกํากับลูกหนี้รายใหญ (Single Lending
Limit) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2555/ThaiPDF/25550350.pdf
(3) หนังสือธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ธปท.ฝกก.(12)ว. 1030/2562 เรื่อง นําสงแนวนโยบาย เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาผอนผันการกํากับลูกหนีร้ ายใหญแกกลุมธุรกิจที่มศี กั ยภาพและมีฐานะกิจการทีม่ ั่นคงสําหรับธนาคารพาณิชย
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620153.pdf
(4) ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทาง
การเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610156.pdf
(5) ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับระยะเวลาการพิจารณาคําขออนุญาต
ของสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2559/ThaiPDF/25590019.pdf
2. วิธีการยื่นคําขอ
2.1 ใหยื่นคําขอทางอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ e-Application ในกรณีทคี่ าํ ขอมีความบกพรองไมสมบูรณหรือผูยื่น
คําขอนําสงขอมูล/เอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน ธนาคารแหงประเทศไทยจะแจงใหผูยื่นคําขอแกไขคําขอหรือ
จัดสงขอมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาํ หนด หากผูยื่นคําขอไมดาํ เนินการภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว จะถือวาผูยื่นคําขอละทิง้ คําขอ และธนาคารแหงประเทศไทยจะแจงยุตกิ ารพิจารณาซึ่งจะมีผลเปนการคืน
คําขอดังกลาวผานระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแหงประเทศไทยจะยังไมพจิ ารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาการดําเนินการ จนกวาผูยื่นคําขอจะ
แกไขคําขอหรือนําสงขอมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามที่ไดแจงใหผูยื่นคําขอดําเนินการตาม
ขอ 2.1 เรียบรอยแลว
2.3 ธนาคารแหงประเทศไทยจะแจงผลการพิจารณาใหผยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พจิ ารณาแลว เสร็จ
ตามมาตรา 10 แหง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผาน
ระบบ e-Application
2.4 กรณีทคี่ าํ ขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม ครองผูใชบริการ ขอใหหารือธนาคารแหงประเทศไทย
กอนยื่นคําขออนุญาต เพื่อธนาคารแหงประเทศไทยจะไดพิจารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด ของเอกสารที่จาํ เปน
เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
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3. การพิจารณา
ธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกตองของเอกสารและขอเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี้
3.1 นัดหมายผูยื่นมาประชุมหารือซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและใหขอเท็จจริงเพิ่มเติม
3.2 ตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริงจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.3 แจงประเด็น/ขอสังเกต เพื่อใหผูยื่นคําขอชีแ้ จงและ/หรือสงขอมูล/เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแหงประเทศไทยตรวจพบวาขอมูลและเอกสารหลักฐานไมถกู ตอง/ไมครบถวน/ไมสมบูรณ
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจขอใหผูยื่นคําขอมาชีแ้ จง โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะยังไมพจิ ารณาคําขอและ
ยังไมนับระยะเวลาการดําเนินการ จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข/ชีแ้ จงขอเท็จจริง หรือยื่นเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนเรียบรอยแลว
ชองทางการใหบริการ
เว็บไซตและชองทางออนไลน
สถานที่ใหบริการ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยื่นคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแหงประเทศไทยจะถือวา
ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับคําขอในวันทําการถัดไป)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด
24 ชัว่ โมง

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถวนของคําขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑตาง ๆ
2. หากพบวาเอกสารยังไมครบถวน จะแจงใหผูยื่นจัดสง
เอกสารเพิ่มเติมหรือแกไขภายในเวลาทีก่ ําหนด
หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยจะ
ถือวาคําขอนั้นเปนอันตกไป
2) การพิจารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกตองครบถวน
1. เจาหนาทีพ่ ิจารณาคําขอ วิเคราะหขอมูลตามหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ
2. เพื่อใหเกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคาร
แหงประเทศไทยอาจนําขอมูลหรือขอเท็จจริงเขาหารือ
คณะกรรมการภายในธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อขอความ
คิดเห็นจากคณะกรรมการดังกลาว หาก ธนาคารแหงประเทศไทย

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
ฝายกํากับธุรกิจสถาบัน
การเงิน

44 วัน

ฝายกํากับธุรกิจสถาบัน
การเงิน
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ลําดับ

ขั้นตอน
ยังคงเห็นวายังมีประเด็นที่ตองการทราบขอเท็จจริงหรืออาจ
สงผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม
สอดคลองกับหลักเกณฑที่กาํ หนด ธนาคารแหงประเทศไทย
อาจแจงใหผูยื่นคําขอสงขอมูล/ขอเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม
หมายเหตุ : ขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มนับระยะเวลาเมื่อได
มีการดําเนินการตามขอ 3 ที่กาํ หนดในหลักเกณฑวธิ ีการ
เงื่อนไขในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) หนังสือขอผอนผัน พรอมระบุเหตุผล ความจําเปน วงเงิน วัตถุประสงค
ในการใชเงิน รายละเอียดโครงการ และระยะเวลา
ที่ขอผอนผัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) แบบคําขอผอนผันการใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรม
ที่มีลกั ษณะคลายการใหสินเชื่อ ตามมาตรา 50 และมาตรา 57 แหง
พระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของลูกหนี้ทผี่ สู อบบัญชีรบั รอง
ปลา สุดยอนหลังติดตอกัน 2 ป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

สวนที่รับผิดชอบ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-
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ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
4) เอกสารแสดงขอมูลการจัดอันดับความนาเชื่อถือลาสุดของลูกหนี้
ในกลุมทีข่ อผอนผัน โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยใหความเห็นชอบตามประกาศธนาคารแหงประเทศ
ไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ
ธนาคารพาณิชยโดย Standardised Approach (วิธี SA) (หากมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5) สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยฉบับลาสุดของลูกหนี้
ที่ขอผอนผันทุกราย หรือขอมูลเลขประจําตัวประชาชนในกรณีบคุ คล
ธรรมดา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
6) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถ ือหุนซึง่ รับรองโดยกระทรวงพาณิชยฉบับลาสุด
ของลูกหนี้ทขี่ อผอนผันทุกราย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
7) แผนผังโครงสรางการถือหุนในกลุมลูกหนี้ รวมถึงเอกสารประกอบการ
ประเมินผลกระทบทีม่ ีตอกันในกลุมลูกหนี้ และการประเมินความ
เพียงพอของระดับเงินทุนของกลุมลูกหนีท้ ี่จะรองรับภาระหนี้ทั้งหมด
ที่มีตอธนาคารพาณิชยได
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 8) เอกสารแสดงการคํา นวณเงินกองทุนสวนเพิ่ม (capital add-on)
ตามแนวทางที่ ธปท. กําหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 9) เอกสารแสดงการคํานวณเงินกองทุนภายหลังทํา Stress test จากการ
ใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มลี ักษณะคลายการ
ใหสินเชื่อแกลูกหนีท้ ี่ธนาคารพาณิชยขอผอนผันในครั้งนี้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-
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ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
10) แผนรองรับความเสียหายตอเงินกองทุน (recovery plan) (หากมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 11) สําเนามติคณะกรรมการธนาคารที่อนุมัติการขอผอนผันการใหสินเชื่อ
ลงทุน กอภาระผูกพันหรือทําธุรกรรมที่มลี ักษณะคลายการใหสินเชื่อ
แกกลุมลูกหนี้ทขี่ อผอนผัน และสําเนามติคณะกรรมการที่เกี่ยวของที่
พิจารณาอนุมัติเงื่อนไข (covenant) ของการใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระ
ผูกพัน หรือทําธุรกรรมทีม่ ีลกั ษณะคลายการใหสินเชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 12) แผนการทยอยปรับลดวงเงินทีข่ อผอนผัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 13) ยอดคงคางของลูกหนี้ในกลุมทีข่ อผอนผันยอนหลัง 12 เดือน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 14) เอกสารอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการพิจารณา (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีคา ธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
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ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) ฝายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
ผูยื่นคําขอสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมจากระบบ e-Application
หมายเหตุ
-

