คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุ ญาตไม่หกั เงิ นลงทุนในตราสารทีนับเป็ นเงิ นกองทุนของสถาบันการเงิ นอืน
หรือกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นของตนเองหรือกลุ่มอืน ออกจากเงิ นกองทุนของกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 9/2561 เอกสารแนบ กําหนดกรณีบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ซึงเงินลงทุนในบริษทั นันไม่ได้ถูกหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือตราสารทุนที
นับเป็นเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity tier 1 : CET1) และ/หรือ ถือตราสารที
นับเป็นเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1 : AT1) และ/หรือ ถือตราสารที
นับเป็นเงินกองทุนชันที 2 (T2) ของสถาบันการเงินอืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองหรือกลุ่มอืน
ให้หกั เงินลงทุนตามตราสารนันออกจาก CET1 และ/หรือ AT1 และ/หรือ T2 ของแต่ละประเภทตราสาร
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามมูลค่าราคาตามบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ยกเว้นกรณีการถือครองตราสารดังกล่าวทีเป็นธุรกรรมปกติของบริษทั ตามทีได้รบั อนุญาตจาก
หน่วยงานกํากับดูแล เพือใช้ในการป้ องกันความเสียงหรือเป็นการซือขายตราสารระยะสันในตลาดทีมี
สภาพคล่องสูง หรือเพือให้ได้ผลตอบแทนสาหรับจ่ายชาระคืนแก่ผถู้ อื กรมธรรม์ตามทีระบุไว้ในสัญญา
กรมธรรม์ประกันชีวติ ทังนี ต้องไม่มเี จตนาหลีกเลียงเกณฑ์ Double gearing โดยป ัจจุบนั ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณีของ
1) บริษทั หลักทรัพย์และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทีถือตราสารดังกล่าวเพือใช้ในการป้ องกันความ
เสียงหรือทีจัดอยู่ในบัญชีเพือการค้า
2) บริษทั ประกันชีวติ ทีถือตราสารทุนดังกล่าวเพือ ให้ได้ผลตอบแทนสาหรับจ่ายชาระคืนแก่ผถู้ อื
กรมธรรม์ตามทีระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวติ เฉพาะส่วนทีลงทุนในตราสารทีนับเป็น CET ของ
สถาบันการเงินอืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอืนตามสัดส่วนของรายการหนีสินจากสัญญาประกันภัยและ
หนีสินจากสัญญาลงทุน ต่อผลรวมของหนีสินและส่วนของเจ้าของทีได้จากงบการเงินของบริษทั ประกันชีวติ
สําหรับกรณีอนให้
ื บริษทั แม่ทําหนังสือขออนุ ญาตธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี
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ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
( ) พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 31 มาตรา 57 มาตรา 59
( ) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 9/2561 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที 12 เมษายน 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610131.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 ารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดําเนินการ 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
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
3. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
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ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด 24
สถานทีให้บริ การ
ชัวโมง
www.bot.or.th (e-Application)
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลัง 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์ตามทีธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศ จะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 60 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นื จัดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งแห่ง
ประเทศไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
(หมายเหตุ: (-))
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูล ตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้า
หารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ
ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบ
ข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

59 วัน

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือขออนุญาต แสดงเหตุผลและความจําเป็ น
วัตถุประสงค์ของการลงทุน สัดส่วนและจํานวนเงิ นลงทุน
ขอบเขตการประกอบธุรกิ จของกิ จการทีเข้าไปลงทุน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (-)
2) รายงานการประชุมของคณะกรรมการทีมีมติ ในเรืองดังกล่าว
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สําเนาทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดของกิ จการทีเข้าไป
ลงทุน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานราชการ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จ
4) หนังสือรับรอง ข้อบังคับ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ของกิ จการ
ทีเข้าไปลงทุน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานราชการ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จ
5) งบการเงิ นทีผู้สอบบัญชี รบั รองปี ล่าสุดของกิ จการทีเข้าไป
ลงทุน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
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6)

เอกสารหรือข้อมูลอืน ๆ ทีมีความเกียวข้อง หรือจําเป็ น หรือ
เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มีค่าธรรมเนี ยม

-

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร . 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ว น 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
-

