คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอผ่อนผันให้สถำบันกำรเงิ นซื้อหรือมีห้นุ ในบริ ษทั ลูกนอกกลุ่ม
Solo Consolidation และบริ ษทั นอกกลุ่มธุรกิ จทำงกำรเงิ น เมื่อนับรวมกันเกิ นอัตรำที่กำหนด
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
เพื่อให้สถาบันการเงินมุง่ เน้นการดาเนินธุรกิจสถาบันการเงินมากกว่าการลงทุนเพื่อสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจทีเ่ กินกว่าการสนับสนุ นธุรกิจตามปกติ และเพื่อจากัดความเสีย่ งด้านการกระจุกตัวของการลงทุน
ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสีย่ งของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จึงได้กาหนด
หลักเกณฑ์การลงทุนของสถาบันการเงินในบริษทั ต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สถาบันการเงินสามารถถือหรือมีหนุ้ ในบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ได้ไม่จากัดจานวน
1.2 สถาบันการเงินสามารถถือหรือมีหนุ้ ในบริษทั ลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation เมือ่ นับรวมกับการถือ
หรือมีหนุ้ ในบริษทั นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษทั ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารลงทุนของสถาบันการเงิน ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนทัง้ สิน้ ของสถาบันการเงิน เว้นแต่
จะได้รบั การผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) 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 าขอมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์หรือผูย้ น่ ื คาขอนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ให้ผยู้ น่ ื คาขอแก้ไขคาขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากผูย้ น่ื คาขอ
ไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ ่นื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทย
จะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอดังกล่าวผ่านระบบ 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 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 ่นื มาประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ 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
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 : 45 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 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
กำรพิ จำรณำ
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้า
หารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ
ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต่ อ้ งการทราบ
ข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ ่นื คาขอส่งข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม
หมำยเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมือ่
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) หนังสือขอผ่อนผัน พร้อมระบุรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์และความจาเป็น
2. สัดส่วนและจานวนเงินทีจ่ ะเข้าไปถือหรือมีหนุ้
3. ขอบเขตธุรกิจของบริษทั ทีจ่ ะเข้าไปถือหรือมีหนุ้
4. เอกสารการได้มาของหุน้ เช่น สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เอกสารการรับชาระหนี้เป็นหุน้ เป็นต้น

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
-
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ลำดับ

2)

3)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
5. รายละเอียดการซือ้ หรือมีหนุ้ บริษทั ลูกนอกกลุ่ม Solo
Consolidation และบริษทั นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบัน
การเงิน ทุกบริษทั
6. ผลกระทบต่อฐานะและเงินกองทุน
7. แนวทางทีจ่ ะลดสัดส่วนการซือ้ หรือมีหุน้ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ข้อมูลของบริษทั ทีจ่ ะเข้าไปซือ้ หรือมีหุน้
1. สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ฉบับล่าสุด (กรณีทเ่ี ป็ นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ส่งรายชื่อ 20
อันดับแรกและรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทางอ้อมทุกราย ถ้าเป็นบริษทั นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ส่งรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด)
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด
3. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
4. สาเนาข้อบังคับของบริษทั
5. งบการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั รองรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : จะยกเลิ กกำรขอเอกสำรที่ออกโดยหน่ วยงำน
รำชกำร เมื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนรำชกำร
ดำเนิ นกำรแล้วเสร็จ
เอกสำรอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร

-

-

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)

5
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
หมำยเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก

