คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบธุรกิ จรับซือหรือรับโอนลูกหนี เงิ นให้ก้ยู ืมของธนาคารพาณิ ชย์
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบัน การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจรับซือหรือรับโอนลูกหนีเงินให้กยู้ มื ทังที
เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศได้จากธนาคารพาณิชย์และนิตบิ ุคคลอืนในประเทศ โดยธนาคารพาณิชย์ตอ้ ง
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ต่อไปนี
1.1 หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจสําหรับธนาคารพาณิชย์
1.1.1 สามารถรับซือหรือรับโอนลูกหนีเงินให้กยู้ มื และสินทรัพย์อนของสถาบั
ื
นการเงิน 56 แห่ง ทีถูก
ปิดกิจการจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้
1.1.2 ต้องกระทําภายใต้ขอบเขตทีธนาคารพาณิชย์สามารถกระทําได้ตามทีกําหนดไว้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินเท่านัน และจะต้องถือปฏิบตั ติ ่อลูกหนีเงินให้กยู้ ืมทีรับซือหรือรับโอนตาม
หลักเกณฑ์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทยกําหนด
1.1.3 การรับซือหรือรับโอนลูกหนีเงินให้กยู้ มื ทังกรณีเป็นรายลูกหนี หรือเป็นรายกลุ่ม (Portfolio)
ต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าลูกหนีเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวจะสามารถก่อให้เกิดรายได้
แก่ธนาคารพาณิชย์ในอนาคต โดยรายได้ให้หมายความถึงกระแสเงินสดทีจะได้รบั คืนทังหมดจากลูกหนีนัน
1.1.4 ให้ใช้ราคายุตธิ รรม (fair value) ซึงมีความหมายเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
1.1.5 ต้องกําหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบตั ทิ ดีี เพือป้ องกันมิให้ กรรมการ ผู้จดั การ หรือบุคคล
ใดซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานกระทําการหรืองดเว้นกระทําการใดๆ อันผิดหน้าทีของตนโดยทุจริต
1.1.6 ต้องมีการกํากับดูแล ดังนี (1) ต้องตรวจสอบดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทยอมรั
ี บ
ทัวไปและกฎหมายทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด (2) ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกํากับลูกหนีรายใหญ่ (Single Lending Limit) (3) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํ นาจยับยังหรือ
สังเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ในกรณี ธนาคารพาณิชย์ฝ ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ทกํี าหนด และกรณีอนๆ
ื ทีเห็นว่ากระทบกับความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
1.2 หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจสําหรับธนาคารพาณิชย์เพือรายย่อย
ธนาคารพาณิชย์เพือรายย่อยต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.1 เว้นแต่เรืองขอบเขตในการประกอบ
ธุรกิจ และเรืองการนับลูกหนีรายใหญ่ ให้ถอื ปฏิบตั ิดงั นี
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1.2.1 ขอบเขตในการประกอบธุรกิจ ให้ประกอบธุรกิจรับซือหรือรับโอนลูกหนีเงินให้กู้ยมื ทีเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และประชาชนรายย่อยเท่านันไม่ว่าผูข้ าย
จะเป็นใคร ทังนี ขอบเขตการประกอบธุรกิจต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์
เพือรายย่อยตามประกาศกระทรวง การคลัง เรือง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการขออนุ ญาตจัดตัง
ธนาคารพาณิชย์ ลงวันที 23 มกราคม 2547 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 30/2551 เรือง
ขอบเขตการประกอบธุรกิจและขอบเขตการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์เพือรายย่อย ลงวันที 3 สิงหาคม
2551 และทีแก้ไขเพิมเติม รวมทังตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
1.2.2 การนับลูกหนีรายใหญ่ ต้องปฏิบตั ิตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
กํากับลูกหนีรายใหญ่ (Single Lending Limit)
1.3 ในกรณีทเป็
ี นการรับซือหรือรับโอนลูกหนีมาจากบริษทั บริหารสินทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์ผรู้ บั ซือ
หรือรับโอนนันเป็ นบริษทั แม่ของบริษทั บริหารสินทรัพย์นัน ลูกหนีดังกล่าวต้องได้รบั การปรับปรุงโครงสร้างหนีแล้ว
และเป็นสินทรัพย์จดั ชันปกติหรือสินทรัพย์จดั ชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดชันและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงินและทีแก้ไขเพิมเติม
สําหรับธนาคารพาณิชย์ทต้ี องการรับซือหรือรับโอนลูกหนีเงินให้กยู้ มื นอกเหนือจากทีกําหนด ต้องขอ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 36
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 6/2555 เรือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจ
รับซือหรือรับโอนลูกหนีเงินให้กู้ยมื ลงวันที 19 มีนาคม 2555
https://www.bot.or.th/Thai/fipcs/Documents/FPG/2555/ThaiPDF/25550085.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื า
ขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุติการพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้ยนื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

3

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
3.1 นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร . 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 30 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน แจ้งให้ผยู้ นื จัดส่ง

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

2)

ขันตอน
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย จะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ที
เกียวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย อาจนํ าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะ
กรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย เพือขอความคิดเห็น
จากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังคง
เห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผล
กระทบต่อระบบการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที
กําหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่ง
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลา
เมือได้มกี ารดําเนินการตามข้อ 3 ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

29 วัน

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือคําขออนุญาตโดยระบุเหตุผลและความจําเป็ น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) เอกสารประกอบ
(1) รายละเอียด/ขอบเขตของธุรกรรม ซึงครอบคลุมถึงขันตอน
หรือวิ ธีการดําเนิ นการ พร้อมแผนภาพประกอบ (Flow Chart)
ประโยชน์ทีสถาบันการเงิ นและลูกค้าจะได้รบั จากการทําธุรกรรม
และรายได้หรือค่าบริ การทีจะได้รบั จากการทําธุรกรรม
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ลําดับ

3)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(2) ระบบการควบคุมภายใน การประเมิ นความเสียง และการ
บริ หารความเสียงทีเกียวข้อง
(3) การประเมิ นศักยภาพและความเพียงพอของทรัพยากรในการ
ทําธุรกรรม
(4) แนวทางการคุ้มครองผู้บริ โภค รวมทังการรับข้อร้องเรียน
และแก้ปัญหาแก่ลกู ค้า
(5) มติ คณะกรรมการที เห็นชอบให้ประกอบธุรกรรมดังกล่าว
(6) ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่าย กํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน 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 -

