คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอผ่อนผันหลักเกณฑ์กำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกิ จกำร
ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) ของธนำคำรพำณิ ชย์ และบริ ษทั ในกลุ่ม Solo Consolidation
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
1.1 มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ห้ามมิให้สถาบันการเงินให้สนิ เชื่อ
ลงทุนก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมที่มลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชื่อแก่ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับ
ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันเมือ่ สิน้ วันหนึ่ง ๆ ในแต่
ละรายเกินร้อยละ 5 ของเงินกองทุนของสถาบันการเงิน หรือเกินร้อยละ 25 ของหนี้สนิ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่หรือของกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกี่ยวข้องนัน้ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
1.2 บริษทั ในกลุ่ม Solo Consolidation สามารถให้สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมทีม่ ี
ลักษณะคล้ายการให้สนิ เชื่อแก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ในกลุ่ม Solo Consolidation หรือแก่กจิ การทีม่ ี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Solo Consolidation อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันเมือ่ สิน้ วันหนึ่ง ๆ ในแต่ละ
รายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินกองทุนกลุ่ม Solo Consolidation หรือไม่เกินร้อยละ 25 ของหนี้สนิ ทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ในกลุ่ม Solo Consolidation รวมผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หรือของกิจการทีม่ ผี ล
ประโยชน์เกีย่ วข้องกับกลุ่ม Solo Consolidation นัน้ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผัน
จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี
1.3 ในกรณีทส่ี ถาบันการเงินมีขอ้ จากัดหรือเหตุความจาเป็ นทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การกากับ
การทาธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) ให้สามารถยืน่
ขอผ่อนผันได้ โดยให้ชแ้ี จงเหตุผลความจาเป็ น วัตถุประสงค์การใช้เงิน แหล่งเงินและสภาพคล่องในการชาระหนี้คนื
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 49 และมาตรา 57
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 36/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับการทาธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้อง (Related Lending) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2551/ThaiPDF/25510326.pdf
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 85/2551 เรือ่ ง การผ่อนผันหลักเกณฑ์การกากับการทาธุรกรรม
กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) ลงวันที่ 4 กันยายน 2551
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2551/ThaiPDF/25510469.pdf
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(4) 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
(5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการพิจารณาคาขอ
อนุญาตของสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ลงวันที่ 12 มกราคม2559
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2559/ThaiPDF/25590019.pdf
2. วิธกี ารยื่นคาขอ
2.1 ให้ยน่ ื คาขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทค่ี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ ่นื คาขอนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ ่นื คาขอ
แก้ไขคาขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากผูย้ น่ื 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
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 รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืน่ คาขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากาหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจ่ าเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดาเนินการ ดังนี้
3.1 นัดหมายผูย้ น่ ื มาประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ 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
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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. หรือในวันหยุดทาการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการ
ถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
่

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

ขัน้ ตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

44 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
2)

กำรพิ จำรณำ
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้า
หารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่
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ลำดับ

ขัน้ ตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ น่ ื คาขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการ
พิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม
หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมื่อ
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 3 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอและในการพิจารณาอนุญาต
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร

1)

หนังสือขอผ่อนผัน พร้อมทัง้ ระบุเหตุผล ความจาเป็ น วงเงิน และ
ระยะเวลาทีข่ อผ่อนผัน
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ แผนผังโครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้อง (Related
Parties)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ งบการเงินของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้อง (Related Parties) ทีผ่ สู้ อบ
บัญชีรบั รอง 2 ปีล่าสุดทุกราย
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ –

-

2)

3)

-

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร

4)

การคานวณวงเงินทีข่ อผ่อนผันต่อเงินกองทุน หรือต่อหนี้สนิ
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้อง (Related Parties)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ เอกสารการควบรวมกัน สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แล้วแต่
กรณี
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด และสาเนาทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ ของลูกหนี้ทุกราย
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ : จะยกเลิ กกำรขอเอกสำรที่ออกโดยหน่ วยงำน
รำชกำร เมื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนรำชกำร
ดำเนิ นกำรแล้วเสร็จ
รายละเอียดการให้สนิ เชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมที่
มีลกั ษณะคล้ายการให้สนิ เชื่อแก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้อง (Related
Parties) ย้อนหลัง 1 ปี
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ แผนผังการทาธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related
Parties) เช่น ธุรกรรมการให้สนิ เชื่อฯ ทางตรง หรือธุรกรรมการ
ถ่ายโอนความเสีย่ งด้านเครดิต เป็นต้น
ฉบับจริ ง 1 ชุด

-

5)

6)

7)

8)

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

-

6

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)

ลำดับ

9)

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร

สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ เอกสำรอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

-

ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)

ไม่มคี ่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
1)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
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
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก

หมำยเหตุ
-

