คู่มือสําหรับประชาชน : การขอผ่อนผันการถือหรือมีห้นุ ในสถาบันการเงิ นในต่างประเทศ
เกิ นอัตราทีกํา หนดสําหรับการถือหรือมีห้นุ ในบริ ษทั แต่ละราย
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
1.1 หลักเกณฑ์การถือหรือมีหนุ้ หน่ วยลงทุน หรือใบทรัสต์ : ให้สถาบันการเงินนับรวมหุน้ หน่วยลงทุน
หรือใบทรัสต์ ทีผูท้ เกี
ี ยวข้องกับสถาบันการเงินถือหรือมีดว้ ย ทังนี กรณีของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ให้นับรวมหุน้ หน่วยลงทุน หรือใบทรัสต์ ทีถือหรือมีโดยสํานังานใหญ่หรือสํานักงานสาขาอืน และผูท้ เกี
ี ยวข้อง
กับสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขาอืน เฉพาะหุน้ หน่วยลงทุน หรือใบทรัสต์ ทีจดทะเบียนในประเทศเท่านัน
. การถือหรือมีหนุ้ ของสถาบันการเงิน : การถือหรือมีหนุ้ ในบริษัทใด สถาบันการเงินต้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ ดังนี
. . อัตราส่วนการถือหุน้ : ห้ามมิให้สถาบันการเงินถือหรือมีหนุ้ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษทั ใด
เกินกว่าอัตรา ดังนี
( ) ร้อยละ ของเงินกองทุนของสถาบันการเงินนัน สําหรับการถือหรือมีหนุ้ ในทุกบริษทั รวมกัน
(2) ร้อยละ ของเงินกองทุนของสถาบันการเงินนัน สําหรับการถือหรือมีหนุ้ ในบริษทั แต่ละราย
(3) ร้อยละ ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษทั นัน
1.2.2 ข้อยกเว้นการคํานวณอัตราส่วนในการถือหรือมีหนุ้ ของสถาบันการเงิน
( ) การคํานวณอัตราส่วนการถือหรือมีหนุ้ ตามข้อ . . ไม่รวมถึง
( . ) การถือหรือมีหนุ้ ในธุรกิจบางประเภทตามแนวนโยบายของทางการเพือเอือประโยชน์
ให้แก่ระบบสถาบันการเงินโดยรวม ได้แก่ การถือหรือมีหนุ้ ในบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด และบริษทั
เนชันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากัด
( . ) การถือหรือมีหนุ้ ในบริษทั ทีไม่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยบริษทั ลูกภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินทีมีหน่วยงานหรือหลักเกณฑ์กาํ กับดูแลเป็นการเฉพาะ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจ
ประกันภัย และธุรกิจเงินร่วมลงทุน โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีหลักเกณฑ์กาํ กับดูแลเฉพาะนัน
อนุญาตให้สามารถลงทุนได้
( . ) การถือหรือมีหนุ้ โดยสํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขาอืนของสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ตา่ งประเทศ ทีได้มาจากการทําธุรกรรมทีเกียวเนืองกับการสนับสนุ นการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจไทย
จากต่างประเทศ และพัฒนาการของตลาดทุนไทย ได้แก่ การรับประกันการจําหน่ ายหุน้ แบบรับประกันทัง
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จํานวน (firm underwrite) ทังในตลาดแรกและตลาดรอง หรือการให้หลักทรัพย์ (securities lending) ใน
กรณีทได้
ี หลักทรัพย์คนื ก่อนกําหนด โดยต้องเป็นไปตามเงือนไขทุกข้อดังต่อไปนี
(ก) สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศไม่ได้บนั ทึกบัญชีและไม่ได้รบั โอน
ความเสียงใด ๆ ทีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
(ข) สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศไม่ได้มสี ว่ นได้ในค่าธรรมเนียมหรือ
ผลประโยชน์ทเกิ
ี ดขึนจากการถือหรือมีหนุ้ นัน และไม่ได้รบั ผลกระทบในกรณีทมีี การขาดทุนเกิดขึน
( ) การคํานวณอัตราส่วนการถือหรือมีหนุ้ ตามข้อ . . ไม่รวมถึงการถือหรือมีหุ้นใน
สถาบันการเงินในต่างประเทศ ซึงสถาบันการเงินได้รบั ผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี
โดยให้สถาบันการเงินยืนขอผ่อนผันการถือหรือมีหนุ้ ในสถาบันการเงินในต่างประเทศดังกล่าวมายังธนาคาร
แห่งประเทศไทย พร้อมแสดงเหตุผลและความจําเป็ น ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาจากข้อจํากัด
ทางกฎหมายในประเทศทีสถาบันการเงินจะไปลงทุนซึงห้ามมิให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนจนมีอาํ นาจควบคุม
กิจการในสถาบันการเงินท้องถิน หรือข้อจํากัดในการต่อรองธุรกิจเป็นสําคัญ
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
มาตรา
( ) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. /2561 เรือง หลักเกณฑ์และวิธกี ารลงทุนของสถาบันการเงิน
ลงวันที เมษายน 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610130.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์หรือผูย้ นคํ
ื าขอนํ าส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ให้ผยู้ นคํ
ื าขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอ
ไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทย
จะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้ยนื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
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2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 45 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

2)

ขันตอน
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้า
หารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ
ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบ
ข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

44 วัน

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือขอผ่อนผันถือหรือมีหนุ้ ในสถาบันการเงินต่างประเทศเกิน
อัตราทีกําหนด พร้อมชีแจงเหตุผลและความจําเป็น โดยเฉพาะ
ข้อมูลเกียวกับข้อจํากัดทางกฎหมายในประเทศทีสถาบันการเงิน
จะไปลงทุนซึงห้ามมิให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนจนมีอาํ นาจควบคุม
กิจการในสถาบันการเงินท้องถิน หรือข้อจํากัดอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

5
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
2) ข้อมูลของสถาบันการเงินต่างประเทศทีจะเข้าไปถือหรือมีหนุ้
ได้แก่ ชือ สถานทีตัง ผูถ้ อื หุร้ ายใหญ่กอ่ นและหลังการเข้าถือหุน้
ของสถาบันการเงิน ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว ราคาตลาดหรือ
NAV ผลการดําเนินงาน ปียอ้ นหลัง ช่องทางการให้บริการทังใน
หรือต่างประเทศ รวมทังข้อมูลอืน ๆ ของสถาบันการเงิน
ต่างประเทศทีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาผ่อนผัน (เช่น Rating)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ :
3) ข้อมูลการลงทุนของสถาบันการเงินในสถาบันการเงินต่างประเทศ
ได้แก่
- มูลค่าการลงทุน
- อัตราส่วนการลงทุน (อัตราต่อทุนชําระแล้วของสถาบันการเงิน
ในต่างประเทศ และอัตราต่อเงินกองทุนของสถาบันการเงิน)
- รูปแบบการลงทุน (เช่น เป็นการซือหุน้ เพิมทุน หรือเป็นการซือ
หุ้นจากผูถ้ อื หุน้ เดิม)
- ราคาทีลงทุน (เช่น ราคาตลาด ราคาตามบัญชี)
- ข้อมูลอืน ๆ เกียวกับการลงทุนของสถาบันการเงินทีเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาผ่อนผัน (เช่น การได้สทิ ธิในการส่ง
ผูแ้ ทนเข้าร่วมบริหารงาน)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ :
) เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

6
ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 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
หมายเหตุ
-

ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก

