คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมกำร หรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของบริ ษทั
บริ หำรสิ นทรัพย์
หน่ วยงำนที่ให้ บริ กำร : ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการไม่มคี ุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิม่ เติมพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม นอกจากนี้ ต้องไม่เป็นบุคคลทีถ่ ูก
ดาเนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือถูก
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุ ภาพทาลายล้างสูง ไม่เคยถูกหน่วยงานอื่นของรัฐ ทัง้ ในและต่างประเทศ
กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกาลังถูกดาเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริตทางการเงิน เว้นแต่ปรากฏว่า
คดีถงึ ทีส่ ุดโดยไม่มคี วามผิด
1.2 กรณีทบ่ี ริษทั บริหารสินทรัพย์มกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วันทาการนับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ในการแจ้งดังกล่าวให้ผปู้ ระกอบธุรกิจดาเนินการให้กรรมการ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ จัดทาแบบ
รับรองคุณสมบัตขิ องกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ ตามรูปแบบทีก่ าหนด และนาส่งแบบ
รับรองคุณสมบัตดิ งั กล่าว และแบบรับทราบอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ หรือ
ผูม้ อี านาจในการจัดการมาพร้อมกับการแจ้งเปลีย่ นแปลงด้วย
1.3 ผูท้ ี่ได้รบั ใบทะเบียนบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ก่อนหน้ าวันที่ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่ สนส. 5/2562 เรื่อง การกาหนดสิ นทรัพย์ด้อยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ต้องถือปฏิ บตั ิ ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ให้บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์แจ้งข้อมูลตามบทเฉพาะกาล ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 30 วันทา
การนับแต่วนั ที่ ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้ (ภายในวันที่ 18 มิ ถนุ ายน 2562) ได้แก่ แบบรับรองคุณสมบัติ
กรรมการ ผู้จดั การ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ แบบรับทราบอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ และแบบรับรองคุณสมบัติผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ฯ
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ทัง้ นี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี
(1) พระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม
พระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/Law_Notification/DocLib_Acts/A
ct_AMC_2541_2550.pdf
(2) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ลงวันที่
23 ธันวาคม 2541
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2541/ThaiPDF/25410877.htm
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2562 เรือ่ ง การกาหนดสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพและ
หลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั บริหารสินทรัพย์ตอ้ งถือปฏิบตั ิ ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 และพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620098.pdf
2. วิ ธีการยื่นคาขอ
2.1 กรณีการยืน่ คาขอทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application หรือยื่นด้วย
ตนเองหรือผูร้ บั มอบอานาจ (ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็ นผูร้ บั มอบอานาจ) หากคาขอมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์หรือผูย้ ่นื คาขอนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้
ยืน่ คาขอแก้ไขคาขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากผูย้ น่ื คาขอไม่
ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ น่ื คาขอละทิง้ คาขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุตกิ าร
พิจารณาซึง่ จะมีผลเป็นการคืนคาขอดังกล่าวทางไปรษณียห์ รือผ่านระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่า
ผูย้ น่ ื คาขอจะแก้ไขคาขอหรือนาส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีธ่ นาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ น่ื คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางไปรษณียห์ รือระบบ e-Application แล้วแต่กรณี
2.4 กรณีทค่ี าขอมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก่อนยื่นคาขอ เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากาหนดรูปแบบ รายละเอียดของเอกสารที่
จาเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
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3. กำรพิ จำรณำ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง หากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจ
ขอให้ผยู้ น่ ื คาขอชีแ้ จงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิม่ เติมเพื่อประกอบการพิจารณา หรือเชิญให้มาชีแ้ จง โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะ
ดาเนินการแก้ไข/ชีแ้ จงข้อเท็จจริง หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
1 เว็บไซต์และช่องทำงออนไลน์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร 02 356 7373,
02 356 7845, 02 356 7846
(หมายเหตุ:
1. .สามารถสมัครใช้บริการได้ที ่ https://iservice.bot.or.th/
2. หากยืน่ คาขอในวันทาการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือใน
วันหยุดทาการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอในวันทาการถัดไป)
2 ไปรษณี ย์
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2356 7373, 02
356 7845, 02 356 7846 โทรสาร : 0 2356 7448
หมายเหตุ
1. วันหยุดทีท่ างราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุดทาการ
ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับ
สถาบันการเงิน
2. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คาขอภายหลังเวลา
15.00 น. หรือในวันหยุดทำกำรของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่ำธนำคำรแห่งประเทศไทยได้รบั คำขอใน
วันทำกำรถัดไป

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด 24
ชัวโมง
่

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
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3 ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ เลขที ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2356 7373, 02
356 7845, 02 356 7846 โทรสาร : 0 2356 7448
หมายเหตุ:
1. วันหยุดทีท่ างราชการกาหนดข้างต้น คือ วันหยุดทาการ
ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับ
สถาบันการเงิน
2. เพือ่ อานวยความสะดวกในการเข้าพื้นทีธ่ นาคารแห่ง
ประเทศไทย กรุณาแจ้งชือ่ วัน เวลา เบอร์ตดิ ต่อกลับได้ที ่
โทรศัพท์ : 02 356 7373, 02 356 7845, 02 356 7846

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

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม : 15 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ ่นื จัดส่ง
เอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคาขอนัน้ เป็ นอันตกไป
2) กำรพิ จำรณำ/ลงนำม
การพิจารณาคาขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาทีร่ อบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

14 วัน

ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลำดับ

ขัน้ ตอน
เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ น่ ื คาขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพื่อประกอบการ
พิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาลงนาม
หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการพิจารณาจะเริม่ นับระยะเวลาเมื่อ
ได้มกี ารดาเนินการตามข้อ 3 ทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือ่ นไขในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1) หนังสือแจ้งเปลีย่ นแปลงกรรมการ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ
ได้แก่ กรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ และผูม้ อี านาจ
ลงนามทุกราย
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
2) แบบรับรองคุณสมบัตกิ รรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ อี านาจในการ
จัดการ ได้แก่ กรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ และผู้
มีอานาจลงนามทุกราย
(ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดในคู่มอื ประชาชนฉบับนี้)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
-
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ลำดับ

3)

4)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
หมำยเหตุ กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
แบบรับทราบอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ หรือ
ผูม้ อี านาจในการจัดการ ได้แก่ กรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ และผูม้ อี านาจลงนามทุกราย
(ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดในคู่มอื ประชาชนฉบับนี้)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั
เอกสำรอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ กรรมการหรือผูจ้ ดั การทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
หรือผูร้ บั มอบอานาจทีถ่ ูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม
ประทับตราบริษทั

ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนี ยม
ไม่มีค่ำธรรมเนี ยม

ค่ำธรรมเนี ยม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
1) ฝา่ ยกากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 02 356 7373, 02 356 7845, 02 356 7846 หรือ
FinAppDep@bot.or.th
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
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) แบบรับรองคุณสมบัตกิ รรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ
2) แบบรับทราบอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ
หมำยเหตุ -

