คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตจัดตัง้ สำนักงำนผู้แทน (Representative Office) ในประเทศไทย
ของสถำบันกำรเงิ นต่ ำงประเทศ กรณี สำนักงำนใหญ่ของสถำบันกำรเงิ นต่ำงประเทศควบรวมกับ
สถำบันกำรเงิ นอื่นที่ได้รบั อนุญำตจัดตัง้ สำนักงำนผู้แทนในประเทศไทย และมีควำมประสงค์จะมี
สำนักงำนผูแ้ ทนในประเทศไทยต่อไป
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงือ่ นไขการยื่นคาขอ
สถาบันการเงินต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ สานักงานผูแ้ ทนในประเทศไทย ในกรณีสานักงานใหญ่
ของสถาบันการเงินต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ สานักงานผูแ้ ทนในประเทศไทยควบรวมกับสถาบันการเงินอื่น และ
ภายหลังการควบรวม สถาบันการเงินต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ สานักงานผูแ้ ทนเลิกกิจการหรือ
สภาพนิตบิ ุคคลตามกฎหมายของสถาบันการเงินต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ สานักงานผูแ้ ทนหมดสิน้ ลง
หากยังประสงค์ทจ่ี ะจัดตัง้ สานักงานผูแ้ ทนในประเทศไทยต่อไป ให้สถาบันการเงินต่างประเทศทีร่ บั โอนกิจการหรือ
สถาบันการเงินต่างประเทศแห่งใหม่ย่นื ขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจัดตัง้ สานักงานผูแ้ ทนใน
ประเทศไทยใหม่ ทัง้ นี้ ให้สถาบันการเงินต่างประเทศเลิกสานักงานผูแ้ ทนเดิมพร้อมคืนใบอนุญาต และให้
สถาบันการเงินต่างประเทศทีร่ บั โอนกิจการหรือสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งใหม่เปิดทาการสานักงานผูแ้ ทน
แห่งใหม่ในวันเดียวกับทีส่ านักงานใหญ่ควบรวมกิจการและเปลีย่ นชื่อ
ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 14
(2) แนวปฏิบตั ธิ นาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ งการอนุญาตจัดตัง้ และการกากับดูแลสานักงานผูแ้ ทน
(Representative Office) ในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2554/ThaiPDF/25540224.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2554/EngPDF/25540224.pdf
2. วิธกี ารยื่นคาขอ
2.1 กรณีการยื่นคาขอด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบอานาจ (ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็ นผูร้ บั มอบอานาจ) หาก
คาขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของคาขอหรือรายการข้อมูล/เอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งนาส่งเพิม่ เติม พร้อม
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กาหนดระยะเวลาทีต่ อ้ งจัดส่ง โดยเจ้าหน้าทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยและผูย้ น่ื คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจ
จะลงนามในบันทึกดังกล่าว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผยู้ ่นื
คาขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน หากผูย้ น่ื คาขอไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะ
ถือว่าผูย้ น่ ื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอ
ดังกล่าวทางไปรษณีย์
2.2 กรณีการนาส่งคาขอทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application หากคาขอมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผูย้ น่ ื คาขอนาส่งข้อมูล /เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ น่ ื คาขอแก้ไขคาขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่
กาหนด หากผูย้ น่ ื คาขอไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ น่ื คาขอละทิง้ คาขอ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอดังกล่าวทางไปรษณียห์ รือผ่าน
ระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ น่ื
คาขอจะแก้ไขคาขอหรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีไ่ ด้แจ้งให้ผยู้ ่ืนคาขอ
ดาเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 เรียบร้อยแล้ว
2.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ น่ื คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางไปรษณียห์ รือระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.5 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 หรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

3

ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
1) ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขต
พระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2283 5931 โทรสาร : 0 2356
7448
(หมายเหตุ: (วันหยุดทีท่ างราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุดทา
การตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบัน
การเงิน และเพือ่ อานวยความสะดวกในการเข้าพื้นทีธ่ นาคารแห่ง
ประเทศไทย กรุณาแจ้งชือ่ วัน เวลา เบอร์ตดิ ต่อกลับได้ที ่ โทรศัพท์ :
0 2356 7845 หรือ 0 2356 7846 หรือ 0 2283 6441)
2) ไปรษณี ย์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2283 5931
โทรสาร : 0 2356 7448
(หมายเหตุ: 1. วันหยุดทีท่ างราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุดทา
การตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบัน
การเงิน
2. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอภายหลังเวลา 15.00 น.
จะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)
เว็บไซต์และช่องทำงออนไลน์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืน่ คาขอในวันทาการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือใน
วันหยุดทาการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ าง
ราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 15:00
น.
(มีพกั เทีย่ ง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ าง
ราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เทีย่ ง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการ
ตลอด 24 ชัวโมง
่
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ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื
จัดส่งเอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
เวลาทีก่ าหนด หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอัน
ตกไป
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิ จำรณำ
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1.เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2.เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธปท. อาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือ
คณะกรรมการภายใน ธปท. เพื่อขอความคิดเห็น
จากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธปท. ยังคงเห็น
ว่ายังมีประเด็นทีต่ อ้ งการทราบข้อเท็จจริงหรือาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินหรือไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ธปท. อาจแจ้งให้ผูย้ น่ื คา
ขอส่งข้อมูล/ ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
3.เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม
หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับ
ระยะเวลาเมือ่ ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 3 ที่
กาหนดในหลักเกณฑ์วธิ กี ารเงือ่ นไขในการยื่นคา
ขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบัน
การเงิน

29 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบัน
การเงิน
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1) หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รับรองโดยสานักงานกฎหมายและสถานทูตไทยใน
ประเทศทีส่ านักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศตัง้ อยู่ )
2) หนังสือแสดงความจานงทีจ่ ะจัดตัง้ สานักงานผูแ้ ทน อัน
เนื่องมาจากการควบรวมกับสถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั อนุญาตจัดตัง้
สานักงานผูแ้ ทน พร้อมทัง้ เอกสารรับรองโดยสานักงานกฎหมาย
และสถานทูตไทยในประเทศทีส่ านักงานใหญ่ของสถาบันการเงิน
ต่างประเทศตัง้ อยู่
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือของสถาบันการเงินต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้
สานักงานผูแ้ ทนเดิม เพื่อขอเลิกสานักงานผูแ้ ทนเดิมพร้อมคืน
ใบอนุญาต พร้อมทัง้ เหตุผล
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
4) ชื่อและทีอ่ ยูข่ องสานักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศผู้
ขอจัดตัง้ สานักงานผูแ้ ทน พร้อมรายละเอียดการควบรวมกิจการ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) รายงานประจาปีฉบับปีล่าสุด และงบการเงินประจาปีในช่วง 5 ปี
ย้อนหลังของสถาบันการเงินต่างประเทศ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
-

-

-

-

-
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
6) หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบการขอจัดตัง้ สานักงานผูแ้ ทนจาก
ผูก้ ากับดูแลสถาบันการเงินในประเทศทีส่ านักงานใหญ่ของสถาบัน
การเงินต่างประเทศทีข่ อจัดตัง้ สานักงานผูแ้ ทนนัน้ ตัง้ อยู่
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) ขอบเขตการปฏิบตั งิ านของสานักงานผูแ้ ทน และแนวทางการ
ควบคุมดูแลสานักงานผูแ้ ทนของบริษทั แม่หรือสานักงานใหญ่ใน
ต่างประเทศ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 8) วงเงินและปริมาณของสินเชื่อและภาระผูกพันทีส่ ถาบันการเงิน
ต่างประเทศผูข้ อจัดตัง้ สานักงานผูแ้ ทนให้แก่ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงิน ธุรกิจเอกชน และกิจการอื่นในประเทศไทยอยูแ่ ล้ว
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 9) จานวนสาขา สานักงานตัวแทน สานักงานผูแ้ ทน ฯลฯ พร้อมทีต่ งั ้
ทัง้ ในและต่างประเทศ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 10) ชื่อบริษทั ในเครือทีต่ งั ้ อยูใ่ นประเทศไทย สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ดังกล่าว และการประกอบธุรกิจของบริษทั ในเครือดังกล่าว
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 11) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งของสถาบันการเงินประเทศ
ทีข่ อจัดตัง้ สานักงานผูแ้ ทน ตามทีก่ ฎหมายกาหนด ในช่วง 5 ปี
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ลำดับ

12)

13)

14)

15)

16)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
ย้อนหลัง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ชื่อและสถานทีท่ าการของสานักงานผูแ้ ทนในประเทศไทย
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ จานวนพนักงาน เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหาร รวมทัง้ ขอบเขตอานาจ
หน้าทีร่ ะดับบริหารของสานักงานผูแ้ ทนทีจ่ ะขอจัดตัง้
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
ชื่อ ประวัตกิ ารทางาน และคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็น
เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหารของสานักงานผูแ้ ทน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ การจัดอันดับสถาบันการเงินตามขนาด (Top 1,000 โดยนิตยสาร
เกีย่ วกับการเงินการธนาคารสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสากล
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ การจัดอันดับเครดิตและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก
สากล
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
17) เอกสำรอื่นที่จำเป็ นต่อกำรพิ จำรณำ
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) 1) หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ 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
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมำยเหตุ
-

