คู่มือสําหรับประชาชน : การขอจดแจ้งเปลียนแปลงสิ นทรัพย์ทีดํารงเป็ นเงิ นกองทุน (สิ นทรัพย์ตาม
มาตรา ) ของสาขาธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ (กรณีเงิ นกองทุนไม่เปลียนแปลง)
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
1. พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 32 กําหนดให้สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ต้องดํารงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทย
หรือมีหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทยประกาศกําหนด และให้ถอื ว่า
สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็นเงินกองทุน
. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 8/2558 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2558
. . ข้อ 5.3 และเอกสารแนบ 1 กําหนดให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องมีเงินทุน
นําเข้าเพือมาดํารงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทยหรือมีหลักทรัพย์ในต่างประเทศไม่ตํากว่า 125 ล้านบาท หรือ
ตามทีกําหนดในใบอนุญาตการเปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศแล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า โดย
พิจารณาเงินกองทุนจากจํานวน ทีตํากว่าระหว่างมูลค่าสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ทดํี า รงไว้กบั เงินทุนนําเข้า
สุทธิจากสํานักงานใหญ่หรือสาขาอืนในต่างประเทศ และนํารายการปรับและรายการหักจากเงินกองทุนมา
พิจารณาด้วย ตามหลักเกณฑ์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทยกําหนด
. . ข้อ . และเอกสารแนบ การจดแจ้งเปลียนแปลงประเภทสินทรัพย์ตามมาตรา 32 ทังกรณี
การถอนหลักทรัพย์และจดเพิมหลักทรัพย์หรือถอนหลักทรัพย์ออกอย่างเดียว ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศต้องจัดทํารายงานการเปลียนแปลงสินทรัพย์ตามแบบรายงานทีกําหนดยืนต่อ ธปท. โดยมี
ข้อกําหนดดังนี
(1) สินทรัพย์ทดํี ารงจะต้องปราศจากภาระผูกพัน
(2) สินทรัพย์ทดํี ารงต้องเป็นส่วนหนึงต่างหากจากสินทรัพย์สภาพคล่องซึงต้องดํารงไว้ตาม
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
(3) สินทรัพย์ทสามารถนั
ี
บเป็นเงินกองทุนได้นัน สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องถือ
ครองสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันทีจดแจ้งสินทรัพย์เป็นเงินกองทุน ยกเว้นกรณีเงินฝากทีธนาคาร
แห่งประเทศไทย
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. . ข้อ . กรณีนําหลักทรัพย์ทไม่
ี มนี ายทะเบียนหรือหลักทรัพย์ทออกในต่
ี
างประเทศมาจดดํารงเป็น
สินทรัพย์ตามมาตรา 32 ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถแจ้งการดํารงหลักทรัพย์ดงั กล่าวกับนายทะเบียน
ได้ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องดําเนินการ ดังนี
( ) ฝากสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดงั กล่าวไว้กบั ผูด้ ูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ทเป็
ี นธนาคาร
พาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั หลักทรัพย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศ
( ) สัญญาว่าจ้างผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ต้องมีขอ้ กําหนดให้แจ้งธนาคารแห่งประเทศ
ไทยให้ทราบก่อนการจําหน่ ายจ่ายโอนและการเปลียนแปลงใด ๆ เกียวกับสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดงั กล่าว
โดยให้ส่งสําเนาสัญญาดังกล่าวมายังฝ่ายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
( ) ผูด้ ูแลหลักทรัพย์จะต้องส่งใบยืนยันการมีอยู่ของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์มายังธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทุกปีภายใน 15 วัน นับจากวันสินปี
หากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทกั ท้วงภายใน 15 วัน นับจากวันทีได้รบั หนังสือแจ้ง ให้ถอื ว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบและได้ดําเนินการเปลียนแปลงสินทรัพย์ดงั กล่าวให้แล้ว
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
( ) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 32
( ) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 8/2558 เรือง องค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ลงวันที 8 พฤษภาคม 2558
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2558/ThaiPDF/25580120.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
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
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2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
. แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณา
.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ 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. หรือ
ในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 15 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ ายกํา กับธุรกิจสถาบัน
การเงิน
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ลําดับ
ขันตอน
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการ
ทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที
กําหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่ง
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา
14 วัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือขอจดแจ้งสินทรัพย์ตามมาตรา 32 เป็นเงินกองทุน
(แบบฟอร์มแนบ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) ทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรา 32 (Excel File) (แบบฟอร์มแนบ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
3) สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในสินทรัพย์ทนํี ามาจดแจ้ง เช่น ใบ
พันธบัตร/ใบแทนพันธบัตร แบบคําขอออกใบตราสาร ใบรับ (SLIP)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ ายกํา กับธุรกิจสถาบัน
การเงิน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-
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ลําดับ

)

)

)

7)

8)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานราชการ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จ
กรณี มีใบพันธบัตร
. หาก ธพ. ประสงค์ทีจะไถ่ถอนพันธบัตรเพือฝากเข้าเป็ น
Scripless ให้ ธพ. ส่งแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี
และใบพันธบัตรผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ปณ.
4.2. หากเป็ นการยืนไถ่ถอนเมือครบกําหนด ให้ ธพ. ส่งแบบ
คําขอรับคืนเงินต้นและใบพันธบัตรผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ปณ.
กรณี มีใบแทนพันธบัตร
. หาก ธพ. ประสงค์ทีจะไถ่ถอนใบแทนพันธบัตรเพือฝาก
เข้าเป็ น Scripless ที TSD ให้ ธพ. แจ้งความประสงค์เพิมเติม
ในหนังสือแจ้งเปลียนแปลงสินทรัพย์ตามมาตรา พร้อมทัง
scan แบบคําขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี เพือนําส่งผ่าน
ระบบ e-Application ด้วย
5.2 หากเป็ นการยืนไถ่ถอนเมีอครบกําหนด ให้ ธพ. ส่งแบบคํา
ขอรับคืนเงินต้นผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ปณ.
รายละเอียดของสิ นทรัพย์
(1) รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทีจดแจ้ง
(2) มูลค่าสิ นทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ทีกําหนด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาหลักฐานทีแสดงราคาตลาดของสิ นทรัพย์ทีนํามาจดแจ้ง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หลักฐานใบยืนยันการมีอยู่ของสิ นทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที
ไม่มีนายทะเบียนหรือออกจําหน่ ายในต่างประเทศทีนํามา
จดแจ้งจากผูด้ ูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์
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9)

10)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณี นํากรรมสิ ทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์หรือสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ ตามมาตรา 80 (2) (ก) มาจดแจ้ง จะต้องมี
เอกสารประกอบเพิ มเติ มทีมีผรู้ บั มอบอํานาจของสาขา
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศนันลงนามรับรองความถูกต้อง
ด้วย ดังนี
6.1 สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิ ทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์หรือ
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
6.2 สําเนาหนังสือสัญญาซือขายทีระบุหน่ วยการซือขาย
ราคาซือขาย และรายละเอียดอืน ๆ
6.3 สําเนาหลักฐานการนําเงิ นเข้าเพือซืออสังหาริ มทรัพย์
หรือสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ซึงต้องสอดคล้องกับ
บทบัญญัติในมาตรา 32 วรรค 2 และสําเนาแบบทําธุรกรรม
เงิ นตราต่างประเทศ
6.4 เอกสารแสดงรายละเอียดราคาทีดิ น ทรัพย์ส่วนบุคคล
ทรัพย์ส่วนกลาง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งภายใน) และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอสังหาริ มทรัพย์หรือสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
6.5 ประมาณการการคํานวณค่าเสือมราคาของ
อสังหาริ มทรัพย์หรือสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละปี
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-
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ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน 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
1) แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเปลียนแปลงสินทรัพย์ตามมาตรา (หมายเหตุ: -)

เอกสารการแจ ้ง
เปลียนแปลงส ินทรัพย์ ม

)

แบบฟอร์มทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรา

แบบฟอร์ม ทะเบียน
ส ินทรัพย์มาตรา 32 พร ้อมคําอธิบาย

)

ตัวอย่างใบพันธบัตร/ใบแทนพันธบัตร

ตัวอย่างใบพันธบัต ร ใบ
แทนพันธบัตร แนบคู่ม อ

)

แบบคําขอออกใบตราสาร

แบบคําขอออกใบตรา
สาร แนบคู่ม ือ ปชช กพร

พร้อมคําอธิบาย (Excel File)
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ลําดับ
5) แบบคําขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี

ชือแบบฟอร์ม

แบบคําขอลงทะเบียน
รับโอนตราสารหนี แนบคู่ม ือ

6)

ตัวอย่างใบรับ (SLIP)

ตัวอย่างใบรับ (SLIP)
แนบคู่ม ือ ปชช กพร.docx

7)

แบบหนังสือแสดงความยินยอมให้หกั เงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที ธปท.

แบบฟอร์ม หนังสื อ
แสดงความยินยอมให ้หัก เงินจากบัญชี เงินฝากกระแสรายวันที

หมายเหตุ
-

