คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตให้สถาบันการเงิ นมีจาํ นวนหุ้นทีบุคคลผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติ ไทยถือ
อยู่เกิ นกว่าร้อยละ 25 (ไม่เกิ นร้อยละ 49) และมีกรรมการทีเป็ นบุคคลผู้ไม่มีสญ
ั ชาติ ไทยได้เกิ นกว่า
หนึ งในสีของจํานวนกรรมการทังหมด (ตามมาตรา 16 วรรคสอง)
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
1.1 พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 16 กําหนดให้สถาบันการเงินต้องมีจาํ นวน
หุน้ ทีบุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยถืออยู่ไม่ตํากว่าร้อยละ75 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้ว
ทังหมด และต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มสี ญ
ั ชาติไทยไม่ตํากว่าสามในสีของจํานวนกรรมการทังหมด ทังนี
กรณีทสถาบั
ี
นการเงินมีจาํ นวนหุน้ ของบุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย และกรรมการทีเป็นบุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
แตกต่างจากทีกําหนดดังกล่าวข้างต้น ให้ยนขออนุ
ื
ญาต/ขอผ่อนผัน ดังนี
1.1.1 กรณีสถาบันการเงินมีบุคคลผู้ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยถือหุน้ เกินร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทังหมด และมีกรรมการทีเป็นบุคคลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยเกิน
กว่าหนึงในสีแต่ไม่ถงึ กึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด ให้สถาบันการเงินยืนขออนุญาตธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามทีกําหนดไว้ในคู่มอื สําหรับประชาชนฉบับนี
1.2.2 กรณีสถาบันการเงินมีบุคคลผู้ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยถือหุน้ เกินร้อยละ 49 และมีกรรมการทีเป็ น
บุคคลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยตังแต่กึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด สถาบันการเงินต้องได้รบั การผ่อนผันจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน โดยให้ยนคํ
ื าขอผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงจะมีเหตุผลทีจะรับพิจารณาผ่อนผัน 3 กรณี ได้แก่
(1) กรณีทมีี เหตุจําเป็ นต้องแก้ไขฐานะการดําเนินการของสถาบันการเงิน หรือ
(2) เพือเสริมสร้างความมันคงของสถาบันการเงิน หรือ
(3) เพือความมันคงของระบบสถาบันการเงิน
ทังนี ในการผ่อนผันนันจะกําหนดหลักเกณฑ์ หรือเงือนเวลาไว้ดว้ ยก็ได้ และให้สถาบันการเงิน
ทีขอผ่อนผันปฏิบตั ติ ามทีกําหนดไว้ในคู่มอื สําหรับประชาชน เรือง การขอผ่อนผันให้สถาบันการเงินมีจาํ นวน
หุน้ ทีถือโดยบุคคลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยเกินร้อยละ 49 และมีกรรมการทีเป็ นบุคคลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยตังแต่กงหนึ
ึ ง
ขึนไป (ตามมาตรา 16 วรรคสาม) นอกจากนี หากการขออนุญาต/ผ่อนผันของสถาบันการเงินดังกล่าว ทําให้
มีบุคคลใดถือหุน้ หรือมีไว้
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ซึงหุน้ ของสถาบันการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้ว
ทังหมด บุคคลนันต้องขออนุญาตตามมาตรา 18 รวมทัง หากเป็นสถาบันการเงินถือหรือมีไว้ซงหุ
ึ น้ หรือ
หลักทรัพย์ทเกี
ี ยวข้องกับหุน้ ของสถาบันการเงินอืนทีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน สถาบันการเงินนันต้อง
ขอผ่อนผันตามมาตรา 35 (1) ตามทีกําหนดไว้ใน
คู่มอื สําหรับประชาชน เรือง การขออนุญาตให้บุคคลใดถือหุน้ หรือมีไว้ซงหุ
ึ น้ ของสถาบัน
การเงินไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
คู่มอื สําหรับประชาชน เรือง การขอผ่อนผันให้สถาบันการเงินถือหรือมีไว้ซงหุ
ึ น้ หรือหลักทรัพย์
ทีเกียวข้องกับหุน้ ของสถาบันการเงินอืนทีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 16
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
แก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผู้ยนคํ
ื าขอไม่
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุติการพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอ
จะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
3.1 นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
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3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอ
และยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง หรือยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร . 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 60 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้ว น จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

59 วัน

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

ขันตอน
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการ
ทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที
กําหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่ง
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ 3 ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือขออนุญาต โดยระบุเหตุผลและความจําเป็น พร้อม
โครงการหรือแผนในการถือหุน้ เช่น จํานวนและอัตราการ
ถือหุน้ ราคาซือขายและวิธกี ารในการเข้าถือหุน้ รวมทังสัดส่วน
การถือหุน้ ของผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยทุกรายรวมกัน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
2) รายละเอียดเกียวกับผูท้ จะเข้
ี ามาถือหุน้ เช่น โครงสร้างกลุ่ม
ผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ทีเกียวข้อง ข้อมูลเกียวกับกรรมการทีเป็ น
บุคคลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีจะเข้าร่วมบริหารงาน รวมทังระยะเวลา
ในการเข้าถือหุน้ หรือร่วมบริหารงาน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) หลักฐานแสดงประวัติผถู้ อื หุน้ งบการเงินหรือฐานะการเงินของ
ผูท้ จะเข้
ี ามาถือหุน้ ย้อนหลัง 3 ปี
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-
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ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
4) รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถาบันการเงิน
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5) เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน โทรศัพท์ 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ
-

