คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอควำมเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แม่ สถำบันกำรเงิ น และบริ ษทั ลูก
ในกลุ่ม Solo Consolidation
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
1.1 ผูส้ อบบัญชีทจ่ี ะรับรองงบการเงินของสถาบันการเงิน และบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ต้องเป็น
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนด
ในข้อ 5.1 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 25/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
ผูส้ อบบัญชีของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561
1.2 สถาบันการเงินอาจขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีมากกว่า 1 คน หรือต่างสานักงาน เพื่อนาไปเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก็ได้
1.3 กิจการทีต่ อ้ งขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
- สถาบันการเงินทุกแห่ง ยกเว้นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
- บริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation และบริษทั โฮลดิง้ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย โดยให้บริษทั แม่มหี นังสือ
ตามแบบที่กาหนดยื่นขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของตนเอง สถาบันการเงิน บริษทั ลูกในกลุ่ม Solo
Consolidation มาในคราวเดียวกัน สาหรับบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีในสานักงานเดียวกับ
สถาบันการเงิน กรณีทส่ี ถาบันการเงินยังไม่สามารถดาเนินการให้มผี สู้ อบบัญชีในสานักงานเดียวกันได้
ให้สถาบันการเงินทาหนังสือขอผ่อนผันต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นรายกรณี ตามคู่มอื สาหรับประชาชน
เรือ่ ง การขอผ่อนผันให้สามารถมีผสู้ อบบัญชีในสานักงานทีแ่ ตกต่างกันได้ สาหรับบริษทั แม่ สถาบันการเงิน
บริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
1.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีทม่ี คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดคราวละ
ไม่เกิน 5 ปี กรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีปฏิบตั งิ านสอบบัญชีให้สถาบันการเงินแห่งเดียวกันมาแล้ว 7 รอบปีบญ
ั ชีไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรือไม่ สถาบันการเงินจะสามารถยื่นขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีรายดังกล่าวได้ต่อเมือ่ พ้นระยะเวลา
การตรวจสอบสถาบันการเงินแห่งนัน้ แล้วอย่างน้อย 5 รอบปีบญ
ั ชีตดิ ต่อกัน ซึง่ เป็ นไปตามทีก่ าหนดใน
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
ในตลาดทุน และประกาศแนวปฏิบตั วิ ่าด้วยแนวทางการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผัน
การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน รวมถึงหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในระยะเวลาเปลีย่ นผ่าน
(transitional period) ตามประกาศดังกล่าวด้วย

2

1.5 ในกรณีทส่ี านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีของสถาบันการเงินใดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ให้ถอื ว่าสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผูส้ อบบัญชีของสถาบันการเงินนัน้ โดยไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ตอ้ งแจ้ง
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของสถาบันการเงินประจาปีอกี
1.6 กรณียน่ ื ขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีตามรอบปกติ หรือขอเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมผูส้ อบบัญชีจาก
ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้สถาบันการเงินหรือบริษทั แม่ย่นื ขอความเห็นชอบ
ผูส้ อบบัญชีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
1.7 กรณีทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยไม่ให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีทส่ี ถาบันการเงินหรือบริษทั แม่ยน่ื ขอ
ความเห็นชอบมา ให้สถาบันการเงินหรือบริษทั แม่ย่นื ขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีรายใหม่ต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
1.8 หากปรากฏในภายหลังว่า ผูส้ อบบัญชีทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบไว้แล้วนัน้ ขาด
คุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งตามทีก่ าหนด ให้สถาบันการเงินหรือบริษทั แม่ยน่ื ขอความ
เห็นชอบผูส้ อบบัญชีรายใหม่ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีท่ ราบว่าผูส้ อบบัญชีท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบไว้แล้วนัน้ ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามข้อใดข้อ หนึ่ง
1.9 เมือ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใดเป็นผูส้ อบบัญชีประจาปีนนั ้ แล้ว ให้สถาบันการเงิน
แจ้งมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ ทีก่ ล่าว
1.10 ทุกปีหลังจากปีทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของสถาบันการเงินและบริษทั
ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ตามคู่มอื สาหรับประชาชน เรือ่ ง การขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษทั
แม่ สถาบันการเงิน และบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว ให้สถาบันการเงินแจ้งการแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูส้ อบบัญชีของสถาบันการเงินประจาปี
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยให้ปฏิบตั ติ ามคู่มอื สาหรับประชาชน
เรือ่ ง การแจ้งการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั แม่ สถาบันการเงินและบริษทั ลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
หลังจากทีเ่ คยได้รบั ความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชีแล้ว
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 67 มาตรา 69 และ มาตรา 71
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 25/2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของ
สถาบันการเงิน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620004.pdf
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(3) 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 ารยื่นคาขอ
2.1 ให้ยน่ ื คาขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทค่ี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ น่ ื คาขอนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ ่นื คา
ขอแก้ไขคาขอหรือจัดส่งข้อมูล/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 โดยอาจจะดาเนินการ
ดังนี้
3.1 นัดหมายผูย้ น่ ื มาประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพื่อให้ผยู้ น่ ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ น่ื คาขอมาชีแ้ จง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือยืน่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
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ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
เว็บไซต์และช่องทำงออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด 24
ชัวโมง
่
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)

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
2) กำรพิ จำรณำ
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือ
คณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอความ
คิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต่ อ้ งการทราบข้อเท็จจริงหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ น่ ื คาขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริง
เพิม่ เติม เพื่อประกอบการพิจารณา

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

29 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบัน
การเงิน
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ขัน้ ตอน
3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม
หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมื่อ
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 3 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1) คาขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของสถาบันการเงิน ตามแบบทีก่ าหนด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สาเนาหนังสือการให้ความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชีจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
3) หนังสือรับรองของผูส้ อบบัญชี ตามแบบทีก่ าหนด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) ประวัตแิ ละรายละเอียดของผูส้ อบบัญชี ตามแบบทีก่ าหนด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองของหัวหน้าสานักงานสอบบัญชี ตามแบบทีก่ าหนด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
6) หนังสือแจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
(ให้สถำบันกำรเงิ นมีหนังสือแจ้งภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจำปี นัน้ แล้ว)

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
-

-

6

ลำดับ

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

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
(หมายเหตุ: -)
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
1) คาขอความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(หมายเหตุ: -)
2) หนังสือรับรองของผูส้ อบบัญชี
(หมายเหตุ: -)
3) ประวัตแิ ละรายละเอียดของผูส้ อบบัญชี
(หมายเหตุ: -)
4) หนังสือรับรองของหัวหน้าสานักงานสอบบัญชี
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ

-

