คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตให้บริ ษทั แม่หรือสถำบันกำรเงิ นสำมำรถกำหนดเงื่อนไข
หรือวิ ธีกำรพิ จำรณำกำรให้สินเชื่อ ก่อภำระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ำยกำรให้สินเชื่อ
ที่แตกต่ ำงจำกบุคคลทัวไปได้
่
กับบริ ษทั ลูกที่ ถือหุ้นทำงตรงตัง้ แต่ ร้อยละ 75
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
การทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ต้องถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แม่ และถือปฏิบตั ติ ามกระบวนการเดียวกันกับการทา
ธุรกรรมกับบุคคลทัวไป
่ โดยต้องจัดทาเป็ นเอกสารสัญญาทีม่ ผี ลบังคับตามกฎหมาย และมีเงือ่ นไขหรือ
ข้อกาหนดทีเ่ ป็ นปกติเหมือนกับการทาธุรกรรมกับบุคคลทัวไปที
่ ม่ คี วามเสีย่ งในระดับเดียวกัน เช่น การซือ้ ขาย
สินทรัพย์ควรซือ้ ขายกันในราคาตลาดโดยมีเงือ่ นไขหรือข้อกาหนดของการซือ้ ขายเช่นเดียวกับการซือ้ ขายกับ
บุคคลภายนอก ซึง่ ตัวอย่างการทาธุรกรรมทีถ่ อื ว่ามีเงือ่ นไขหรือข้อกาหนด หรือกระบวนการ หรือวิธกี าร
พิจารณา ทีแ่ ตกต่างไปจากทีท่ ากับบุคคลทัวไปที
่ ม่ คี วามเสีย่ งในระดับเดียวกัน เช่น การให้สนิ เชื่อหรือลงทุน
โดยไม่ได้พจิ ารณาถึงฐานะและผลการดาเนินงานของธุรกิจ หรือการให้สนิ เชื่อหรือลงทุนในลักษณะทีเ่ ป็น
การเอือ้ ประโยชน์ เช่น เรียกเก็บอัตราดอกเบีย้ อัตราทีต่ ่ากว่าอัตราปกติ หรือต่ากว่าต้นทุนการจัดหาเงิน
หรือเสนอราคาทีต่ ่ากว่าราคาปกติของบุคคลทัวไปที
่ ม่ คี วามเสีย่ งในระดับเดียวกัน
ข้อยกเว้น : บริษทั แม่หรือสถาบันการเงินสามารถใช้เงือ่ นไข หรือข้อกาหนด หรือกระบวนการ หรือ
วิธกี ารพิจารณา สาหรับการให้สนิ เชื่อ ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชื่อ หรือทา
ธุรกรรมอื่น แตกต่างจากบุคคลทัวไปที
่ ม่ คี วามเสีย่ งในระดับเดียวกันได้ กับบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo
Consolidation หรือบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจสนับสนุน ทีส่ ถาบันการเงินหรือบริษทั แม่ถอื หุน้ ทางตรงตัง้ แต่
ร้อยละ 99 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
สาหรับบริษทั ลูกทีส่ ถาบันการเงินหรือบริษทั แม่ถอื หุน้ ทางตรงตัง้ แต่รอ้ ยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้ ให้ขออนุ ญาตธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นรายกรณี ทัง้ นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะพิจารณาตามเหตุผล ความจาเป็ น และผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ลูกค้า และเสถียรภาพทางการเงิน
ของประเทศ
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 58 และมาตรา 59
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(2) 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 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 ่นื มาประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพื่อให้ผยู้ น่ ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ น่ ื คาขอมาชีแ้ จง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอ
และยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ น่ื คาขอจะดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง หรือยื่น
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.
หรือในวันหยุดทาการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
่

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
2) กำรพิ จำรณำ
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เข้า
หารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ
ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต่ อ้ งการทราบ
ข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ ่นื คาขอส่งข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการพิจารณา

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

44 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

4
ลำดับ

ขัน้ ตอน
3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม
หมำยเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมือ่
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 3 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1) หนังสือขออนุญาต พร้อมเหตุผลและความจาเป็นทีบ่ ริษทั แม่หรือ
สถาบันการเงิน จะใช้เงือ่ นไข ข้อกาหนด และกระบวนการ/วิธกี าร
พิจารณาสาหรับการให้สนิ เชื่อ ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมทีม่ ี
ลักษณะคล้ายการให้สนิ เชื่อ แตกต่างจากบุคคลทัวไป
่
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
2) โครงสร้างการถือหุน้ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พร้อมสัดส่วนการ
ถือหุน้ บริษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
3) สรุปรายละเอียดของเงือ่ นไข ข้อกาหนด และกระบวนการ/วิธกี าร
พิจารณาสาหรับการให้สนิ เชื่อ ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมทีม่ ี
ลักษณะคล้ายการให้สนิ เชื่อ กับบริษทั ลูกดังกล่าวทีแ่ ตกต่างจาก
บุคคลทัวไป
่ โดยให้เปรียบเทียบกับเงือ่ นไข ข้อกาหนด หรือ
กระบวนการ/วิธกี ารพิจารณาสาหรับการให้สนิ เชื่อฯ โดยปกติท่ี
ทากับบุคคลทัวไป
่ เช่น การซือ้ ขายทรัพย์สนิ อย่างน้อยควรระบุ
- ประเภทของทรัพย์สนิ (ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้ระบุทต่ี งั ้
ขนาดพืน้ ทีด่ ว้ ย)
- ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ แต่ละรายการ และความ
เกีย่ วข้องกับบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- เอกสารแสดงการคานวณมูลค่าของทรัพย์สนิ แต่ละรายการโดย
แสดงทัง้ ราคาตามบัญชีหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) และ
ราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพย์สนิ นัน้ เป็นต้น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
-

-

5
ลำดับ
4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
สาเนานโยบายการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แม่ ทีถ่ อื ปฏิบตั ติ าม
กระบวนการเดียวกันกับการทาธุรกรรมกับบุคคลทัวไป
่
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
สาเนาสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาธุรกรรมดังกล่าว
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
เอกสำรอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
-

-

-

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
1) ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
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

