คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอผ่อนผันในกรณี ที่บริ ษทั แม่ สถำบันกำรเงิ น และบริ ษทั ลูกในกลุ่ม
Solo Consolidation ใช้สำนักงำนสอบบัญชีที่แตกต่ ำงกัน
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
1.1 บริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation และบริษทั โฮลดิง้ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย ต้องให้บริษทั แม่มหี นังสือตาม
แบบทีก่ าหนดยื่นขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของตนเอง สถาบันการเงิน บริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
มาในคราวเดียวกัน ตามคู่มอื สาหรับประชาชน เรือ่ ง การขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษทั แม่ สถาบันการเงิน
บริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation โดยบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีในสานักงานเดียวกับ
สถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี หากบริษทั แม่ไม่สามารถดาเนินการให้มผี สู้ อบบัญชีในสานักงานเดียวกันได้ ให้
บริษทั แม่ทาหนังสือขอผ่อนผันต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นรายกรณี โดยชีแ้ จงเหตุผล ความจาเป็ น พร้อมทัง้
ยืน่ ขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี ตามคู่มอื สาหรับประชาชน เรือ่ ง การขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี ของบริษทั แม่
สถาบันการเงิน และบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 67 มาตรา 69 และ มาตรา 71
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 25/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620004.pdf
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสีย่ งของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610156.pdf
2. วิธกี ารยืน่ คาขอ
2.1 ให้ยน่ ื คาขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทค่ี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ น่ ื คาขอนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ ่นื
คาขอแก้ไขคาขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากผูย้ ่นื คาขอไม่
ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ ่นื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ น่ื
คาขอจะแก้ไขคาขอหรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีไ่ ด้แจ้งให้ผยู้ น่ื คาขอ
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ดาเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ น่ื คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทค่ี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุ้มครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืน่ คาขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากาหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจ่ าเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดาเนินการ ดังนี้
3.1 นัดหมายผูย้ ่นื มาประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือ่ ให้ผยู้ น่ ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อประกอบการพิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ น่ื คาขอมาชีแ้ จง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือยืน่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
เว็บไซต์และช่องทำงออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด 24
ชัวโมง
่
สถานทีใ่ ห้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืน่ คาขอในวันทาการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทาการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลำดับ

2)

ขัน้ ตอน
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
กำรพิ จำรณำ
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจ
แจ้งให้ผยู้ ่นื คาขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม
หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมื่อ
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 3 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

29 วัน

ฝา่ ยกากับสถาบันการเงิน

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1) หนังสือขอผ่อนผันให้สามารถมีผสู้ อบบัญชีในสานักงานสอบบัญชี
ทีแ่ ตกต่างกันได้ สาหรับบริษทั แม่ สถาบันการเงิน บริษทั ลูกใน
กลุ่ม Solo Consolidation
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) คาขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของสถาบันการเงิน ตามแบบที่

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
-

-
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ลำดับ

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
กาหนด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สาเนาหนังสือการให้ความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชีจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือรับรองของผูส้ อบบัญชี ตามแบบทีก่ าหนด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ประวัตแิ ละรายละเอียดของผูส้ อบบัญชี ตามแบบทีก่ าหนด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือรับรองของหัวหน้าสานักงานสอบบัญชี ตามแบบทีก่ าหนด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
หนังสือแจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
(ให้สถำบันกำรเงิ นมีหนังสือแจ้งภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำปี นัน้ แล้ว)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร

-

-

-

-

-

-
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ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
1) ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(หมายเหตุ: -)
2) หนังสือรับรองของผูส้ อบบัญชี
(หมายเหตุ: -)
3) ประวัตแิ ละรายละเอียดของผูส้ อบบัญชี
(หมายเหตุ: -)
4) หนังสือรับรองของหัวหน้าสานักงานสอบบัญชี
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ -

