คู่มือสําหรับประชาชน : การขอผ่อนผันให้บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นให้สินเชือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
หรือทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชือแก่ ( ) กิ จการอืนทีบริ ษทั ลูกทีประกอบธุรกิ จเงิ นร่วมลงทุน
ไปลงทุนเกิ นกว่าร้อยละ ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของกิ จการนัน และ ( ) บริ ษทั ลูกทุกทอด
ของกิ จการตาม ( ) รวมกันเกิ นกว่าอัตราส่วนทีกําหนด
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ:
1.1 ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเป็นธุรกิจการลงทุนระยะยาวในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของกิจการในธุรกิจทีมี
ศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง ผูท้ ประกอบธุ
ี
รกิจเงินร่วมลงทุนเป็นผู้ให้การสนับสนุ นด้านการเงิน และให้
คําปรึกษาต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพือให้ธุรกิจนันสามารถเติบโตได้ต่อไป และ
เตรียมพร้อมทีจะเข้า จดทะเบียนเป็ นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ และเมือบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แล้ว ผูป้ ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนจะจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั นันเพือรับส่วนต่างกําไร (ขาดทุน)
จากการลงทุนดังกล่าว
.2 บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สนิ เชือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือ ทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการให้
สินเชือแก่ ( ) กิจการอืนทีบริษทั ลูกทีประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ ของจํานวนหุน้ ที
จําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษทั นัน และ ( ) บริษทั ลูกทุกทอดของกิจการตาม ( ) รวมกันเมือสินวันหนึง ๆ
ต้องไม่เกินร้อยละ ของเงินกองทุนกลุ่ม Full Consolidation
ทังนี เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นรายกรณี โดยให้บริ ษทั แม่ทาํ หนังสือ
ขออนุญาตมายังธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรับการนับปริมาณการให้สนิ เชือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการให้
สินเชือข้างต้น จะไม่นับรวมถึงเงินลงทุนในกิจการทีบริษทั แม่ได้นําเงินลงทุนในกิจการนันไปหักออกจาก
เงินกองทุนกลุ่ม Full Consolidation แล้ว ตามสัดส่วนของจํานวนทีต้องหักออกจากเงินกองทุนตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศ
(รายละเอียดการคํานวณตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเสียงของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
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ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 54 มาตรา 57 และมาตรา 58
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ทีสนส. 5/2560 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ลงวันที 27 เมษายน 2560
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/ /ThaiPDF/
.pdf
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 8/2561 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลโครงสร้างและขอบเขต
ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที 12 เมษายน 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610128.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผู้
ยืนคําขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอแก้ไขคําขอ
หรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผู้ยนคํ
ื าขอไม่ดําเนินการภายใน
กําหนดเวลาดังกล่า ว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึงจะ
มีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้ยนคํ
ื าขอ
จะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอดําเนินการ
ตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณา
แล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียดของ
เอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
.1 นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
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3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและ
ยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ 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 : 45 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งแห่ง
ประเทศไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้า
หารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทยเพือ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

44 วัน

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

ขันตอน
ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบ
ข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือขอผ่อนผัน พร้อมระบุเหตุผล ความจําเป็ น วงเงิน
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน และระยะเวลาทีขอผ่อนผัน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) งบดุลและงบกําไรขาดทุนทีผูส้ อบบัญชีรบั รองปีลา่ สุดย้อนหลัง
ติดต่อกัน ปี ของ ( ) กิจการอืนทีบริษทั ลูกทีประกอบธุรกิจเงิน
ร่วมลงทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่าย
ได้แล้วทังหมดของกิจการนัน และ ( ) บริษทั ลูกทุกทอดของ
กิจการตาม ( ) ทีขอผ่อนผัน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุดของ
กิจการทีขอผ่อนผันทุกราย
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลําดับ

4)

5)

6)

7)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชื อมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานราชการ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จ
สําเนาบัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้ ซึงรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับ
ล่าสุดของกิจการทีขอผ่อนผันทุกราย
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชื อมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานราชการ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จ
อัตราส่วนวงเงินการให้สนิ เชือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทํา
ธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ ทีขอผ่อนผัน ต่อ
เงินกองทุนกลุ่ม Full Consoliation
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายละเอียดหลักประกัน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มีค่าธรรมเนี ยม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับธุรกิ จสถาบันการเงิน 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
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ
-

