คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตจัดตัง้ กลุ่มธุรกิ จทำงกำรเงิ น
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
1.1 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินประกอบด้วย สถาบันการเงิน บริษทั แม่ บริษทั ลูก และบริษทั ร่วม
ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นและต่างประเทศ โดยบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะเป็นสถาบันการเงินหรือไม่ใช่
สถาบันการเงินก็ได้
1.1.1 ในกรณีทบ่ี ริษทั แม่เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย
(2) มีฐานะทางการเงินทีม่ นคง
ั ่ และมีความสามารถในการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุ นการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้อย่างเพียงพอ
(3) มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมกิจการทีแ่ ท้จริงซึง่ มีคุณสมบัตเิ ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของสถาบันการเงิน
(4) มีกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจในการจัดการ หรือทีป่ รึกษา ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับ
กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจในการจัดการ หรือทีป่ รึกษาของสถาบันการเงิน
1.1.2 บริษทั ลูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(1) บริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ซึง่ สถาบันการเงินจะต้องถือหุน้ โดยตรงไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด และต้องประกอบธุรกิจการให้สนิ เชื่อ หรือธุรกรรมทีม่ ี
ลักษณะคล้ายการให้สนิ เชื่อเท่านัน้ นอกจากนี้ ต้องไม่มขี อ้ จากัดด้านกฎหมายหรือการโอนเงินระหว่าง
ประเทศทีท่ าให้ ไม่สามารถโอนเงินจากบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ไปยังสถาบันการเงิน เว้นแต่
ได้รบั การผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) บริษทั ลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation
ทัง้ นี้ บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษทั จะต้องประกอบธุรกิจเฉพาะธุรกิจทางการเงินหรือ
ธุรกิจสนับสนุ นเท่านัน้
1.2 สถาบันการเงิน (ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ) ทีจ่ ะขออนุญาตจัดตัง้ กลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ให้บริษทั แม่ยน่ ื ขออนุญาตและจะต้องจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ชดั เจน
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1.3 ในกรณีการขอจัดตัง้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริษทั แม่ทาหนังสือขออนุญาตการดารงเงินกองทุน
สาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาพร้อมกับการยื่นขออนุ ญาตจัดตัง้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้ปฏิบตั ติ าม
คู่มอื สาหรับประชาชนสาหรับวิธกี ารคานวณเงินกองทุนทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกใช้ (แล้วแต่กรณี) ได้แก่
1.3.1 การขออนุญาตคานวณสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิตโดยวิธ ี Standardised Approach (วิธ ี SA)
1.3.2 การขออนุญาตคานวณสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิตโดย Internal Rating-Based Approach
(วิธ ี IRB)
1.3.3 การขออนุญาตคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารโดย Standardised
Approach (วิธ ี SA-OR) หรือ Alternative Standardised Approach (วิธ ี ASA)
1.3.4 การขออนุญาตใช้วธิ ี Duration method สาหรับธุรกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ใน
การคานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสีย่ งด้านตลาด
1.3.5 การขออนุญาตใช้วธิ ี Delta-plus method สาหรับธุรกรรม Option ในการคานวณเงินกองทุน
เพื่อรองรับความเสีย่ งด้านตลาด
1.3.6 การขออนุญาตใช้วธิ ี Contingent loss method สาหรับธุรกรรม Option ในการคานวณ
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสีย่ งด้านตลาด
นอกจากนี้ หากกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะเลิกใช้วธิ กี ารคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งแต่ละ
ประเภททีแ่ ตกต่างจากสถาบันการเงินในระดับ Solo Basis จะต้องได้รบั อนุญาตเป็ นรายกรณี โดยให้ปฏิบตั ิ
ตามคู่มอื สาหรับประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง
1.4 นอกจากนี้ ยังมีการขออนุญาตอื่นทีต่ อ้ งจัดทามาพร้อมกับการขออนุญาตจัดตัง้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
และทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ได้แก่
1.4.1 การขอความเห็นชอบแต่งตัง้ กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจในการจัดการ หรือทีป่ รึกษาของ
บริษทั แม่ทเ่ี ป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน
1.4.2 การขอความเห็นชอบแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ทุก
บริษทั
1.4.3 การขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษทั แม่ สถาบันการเงิน และบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo
Consolidation โดยบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีในสานักงานเดียวกัน
1.5 การขออนุญาตจัดตัง้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน อาจต้องมีการขออนุญาตในเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้องเพิม่ เติมใน
ภายหลัง ซึง่ แนวทางการขออนุญาตปรากฏตามคู่มอื สาหรับประชาชนในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น
1.5.1 การขออนุญาตเพิม่ บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1.5.2 การขออนุญาตเปลีย่ นแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1.5.3 การขออนุญาตขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตามเหตุผล ความจาเป็ น และผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ลูกค้า
และเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 54 และมาตรา 58
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2560 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ลงวันที่ 27 เมษายน 2560
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600156.pdf
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและ
ขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 12 เมษายน 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610128.pdf
(4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 9/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 12 เมษายน 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610131.pdf

(5) 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
(6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 9/2560 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดทารายงานและการตรวจสอบ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 27 เมษายน 2560
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600157.pdf
2. วิธกี ารยื่นคาขอ
2.1 ให้ยน่ ื คาขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทค่ี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ น่ ื คาขอนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ ่นื คา
ขอแก้ไขคาขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากผูย้ น่ื คาขอไม่
ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ ่นื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็ นการคืนคาขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ น่ื
คาขอจะแก้ไขคาขอหรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีไ่ ด้แจ้งให้ผยู้ น่ื คาขอ
ดาเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
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2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ น่ื คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพ่ จิ ารณา
แล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทค่ี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ 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 เพื่อให้ผยู้ น่ ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ น่ื คาขอมาชีแ้ จง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือยืน่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
เว็บไซต์และช่องทำงออนไลน์
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)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
่

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลำดับ

2)

ขัน้ ตอน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
กำรพิ จำรณำ
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เข้า
หารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ
ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต่ อ้ งการทราบ
ข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ ่นื คาขอส่งข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม
หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมื่อ
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 3 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

44 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1) กรณี บริ ษทั แม่เป็ นสถำบันกำรเงิ น ให้ยื่นเอกสำรตำมรำยกำร
ดังนี้

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1.1 แบบคาขออนุญาตจัดตัง้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามแบบที่
ปรากฏด้านล่าง)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

1.2 เอกสารและข้อมูลเกีย่ วกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้
1.2.1 ผังโครงสร้างการถือหุน้ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้
1) ณ วันทีย่ น่ ื คาขอ
2) ทีจ่ ะขออนุญาต พร้อมชีแ้ จงเหตุผลและความจาเป็ น
ของการจัดตัง้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามโครงสร้างดังกล่าว
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.2.2 แนวทางการบริหารจัดการบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินในภาพรวม
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
1.2.3 นโยบายและแผนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินในอนาคต (ระยะ 3 ปี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.2.4 นโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.2.5 หนังสือยืนยันหรือรับรองทีล่ งนามโดยคณะกรรมการของ
บริษทั แม่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษทั แม่ได้พจิ ารณา
ความเสีย่ งและจัดให้มนี โยบายการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการ
ทาธุรกรรมภายในกลุ่มทีเ่ หมาะสมและเพียงพอแล้ว
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
-

-

-

-

-

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
สำเนำ 0 ฉบับ
1.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันการเงินและ
บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีม่ มี ติเห็นชอบเข้าร่วมในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.2.7 หนังสือยินยอมเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจทางการเงินและปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษทั ลูก
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษทั
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.2.8 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินโดยประมาณ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.3 เอกสารและข้อมูลของบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุก
บริษทั (ยกเว้นสถาบันการเงินและบริษทั บริหารสินทรัพย์) ดังนี้
1.3.1 ข้อมูลบริษทั :
1) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2) หนังสือบริคณห์สนธิ
3) ข้อบังคับ
เอกสารตาม 1) ถึง 3) นายทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กระทรวง
พาณิชย์รบั รองไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : จะยกเลิ กกำรขอเอกสำรที่ออกโดยหน่ วยงำน
รำชกำร เมื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนรำชกำร
ดำเนิ นกำรแล้วเสร็จ
1.3.2 รายชื่อกรรมการและผูม้ อี านาจในการจัดการ และข้อมูล
เลขประจาตัวประชาชน
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.3.3 บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (กรณีทเ่ี ป็ นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ส่งรายชื่อ 20 อันดับ
แรกและรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทางอ้อมทุกราย ถ้าเป็ นบริษทั นอกตลาดฯ
ให้ส่งรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.3.4 งบการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั รองรอบระยะบัญชีล่าสุด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.3.5 ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษทั ในกลุ่ม
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.3.6 หนังสือขอความเห็นชอบผูบ้ ริหารทีม่ อี านาจสูงสุดของ
บริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ทุกบริษทั
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.4 กรณีทบ่ี ริษทั แม่เป็ นสถาบันการเงินจดทะเบียนในประเทศไทย
ซึง่ มีสถาบันการเงินต่างประเทศเป็ นบริษทั แม่อกี ทอดหนึ่ง ให้ย่นื
เอกสารตามข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และให้เพิม่ เอกสาร ดังนี้
1.4.1 หนังสือของสถาบันการเงินทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
รับทราบหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของไทย
และหน้าทีข่ องสถาบันการเงินจดทะเบียนในประเทศไทยในฐานะเป็ น
บริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
1.4.2 หนังสือของสถาบันการเงินทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
ทีเ่ ป็นบริษทั แม่อกี ทอดหนึ่ง สรุปหลักเกณฑ์แนวทางการกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงินทีส่ ถาบันการเงินทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศนัน้
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ลำดับ

2)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
ต้องถือปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดโดยผูก้ ากับดูแลในต่างประเทศ (home
supervisor)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
กรณี บริ ษทั แม่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิ น ให้ยื่นเอกสำรตำมรำยกำร
ดังนี้
2.1 แบบคาขออนุญาตจัดตัง้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามแบบที่
ปรากฏด้านล่าง)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
2.2 เอกสารและข้อมูลของบริษทั แม่ ดังนี้
2.2.1 หนังสือการอนุญาตเป็ นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินจากหน่วยงานการกากับดูแลเฉพาะ เช่น สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
แล้วแต่กรณี
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : จะยกเลิ กกำรขอเอกสำรที่ออกโดยหน่ วยงำน
รำชกำร เมื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนรำชกำร
ดำเนิ นกำรแล้วเสร็จ
2.2.2 บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อี านาจควบคุมทีแ่ ท้จริงของ
นิตบิ ุคคลทีป่ ระสงค์จะเป็นบริษทั แม่ เช่น บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั
ประกัน กรณีทเ่ี ป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ส่งรายชื่อ 20 อันดับแรก และรายชื่อผูถ้ อื หุน้
ทางอ้อมทุกราย ถ้าเป็ นบริษทั นอกตลาดหลักทรัพย์ให้ส่งรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
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ลำดับ

3)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
2.2.3 หนังสือขอความเห็นชอบกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจ
ในการจัดการ หรือทีป่ รึกษาทุกคนของบริษทั แม่ ซึง่ มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของสถาบันการเงิน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
2.2.4 งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดของนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็น
บริษทั แม่
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
2.2.5 หนังสือของนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินรับทราบหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
และหน้าทีก่ ารเป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
2.3 เอกสารและข้อมูลเกีย่ วกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามข้อ 1.2
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
2.4 เอกสารและข้อมูลของบริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุก
บริษทั ตามข้อ 1.3
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
เอกสำรอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)
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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) แบบคาขออนุญาตจัดตัง้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดไว้ใน ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนส. 8/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ลงวันที่ 12 เมษายน 2561)
เอกสารประกอบการขอ
อนุญาตจัดตัง้ กลุม
่ ธุร กิจทางการเงิน.docx
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