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ธุรกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) และการใหสนิ เชือ่ แก SMEs
1. นิยามของธุรกิจขนาดยอย (Micro Enterprises) และธุรกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยตองการสงเสริมใหไดรบั บริการทางการเงินอยางทัว่ ถึงตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน มีความแตกตางกันอยางไร
ตอบ
ธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมใหสถาบันการเงินใหบริการแกธุรกิจทั้งสองประเภทนี้
เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินจะเปนผูวางแผนกลยุทธของตนเองตามกลไกตลาด โดยนิยาม
เบือ้ งตน คือ
 Micro Enterprises หมายความถึงกิจการประเภทวิสาหกิจชุมชน (โดยทั่วไป มีลูกจางนอยกวา
10 คน รวมแรงงานในครัวเรือน) ซึ่งมีขนาดของสินทรัพยและรายไดต่ํา และอาจมีผูประกอบ
การเพียงคนเดียว โดยมักจะเปนอาชีพเสริมจากการทําเกษตรกรรม เชน การแปรรูปอาหาร และ
งานหัตถกรรม โดย Micro Enterprises จะมีขนาดเล็กกวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs)
 ธุรกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) จะอางอิงจากคํานิยามของกระทรวงอุตสาหกรรม หมายถึง
กิจการที่มีจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิไมรวมที่ดิน ดังตอไปนี้
ประเภท

กิจการการผลิต
กิจการบริการ
กิจการคาสง
กิจการคาปลีก

ขนาดยอม
จํานวน
สินทรัพยถาวร
(คน)
(ลานบาท)
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50
ไมเกิน 25
ไมเกิน 50
ไมเกิน 15
ไมเกิน 30

ขนาดกลาง
จํานวน
สินทรัพยถาวร
(คน)
(ลานบาท)
51-200
เกินกวา 50-200
51-200
เกินกวา 50-200
26-50
เกินกวา 50-100
16-30
เกินกวา 30-60

ทั้งนี้ คํานิยามดังกลาว ยังเปนเพียงคํานิยามเบื้องตน โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะหารือกับ
สถาบันการเงินในรายละเอียดตอไป เพื่อไมใหเปนปญหาในทางปฏิบัติตอสถาบันการเงิน และให
SMEs และ Micro Enterprises ไดรับประโยชนสูงสุด จากการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
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2. คําจํากัดความของธุรกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) ดูไดจากจํานวนสินเชื่อที่ปลอยไมเกิน 50
ลานบาทอยางเดียวไดหรือไม
ตอบ การพิจารณาจํานวนสินเชื่อที่ปลอยใหแกธุรกิจแตเพียงอยางเดียว ไมสามารถชี้ใหเห็นไดวา
ธุรกิจนัน้ เปน SMEs หรือไม จึงจําเปนตองพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องธุรกิจนัน้ เอง โดยอาจพิจารณา
จํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรอยางใดอยางหนึ่งตามคําตอบในขอ 1
ทั้งนี้ สินเชื่อ SMEs รายที่ไมเกิน 50 ลานบาท และวงเงินไมเกินรอยละ 0.2 ของสินเชือ่ รวมทีใ่ หกบั
SMEs สามารถใชน้ําหนักความเสี่ยงตามเกณฑใหมได โดยมีน้ําหนักความเสี่ยงสําหรับ PL รอยละ
75 และ NPL รอยละ 150
3. นิยามธุรกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนดโดยอางอิงจํานวน
การจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรนั้น
3.1 จํานวนการจางงานหมายความถึงลูกจางประเภทใด เชน ลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจํา
และมูลคาสินทรัพยถาวรนับรวมมูลคาที่ดินหรือไม
3.2 ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) ครอบคลุมกิจการ 4 ประเภทคือ
กิจการการผลิต กิจการบริการ กิจการคาสง และกิจการคาปลีก ถามวา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เขา
เกณฑเปน SMEs หรือไม ถาเขาจะเปนกิจการประเภทใด
ตอบ ขณะนี้ ธปท. อยูระหวางพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคํานิยามของ SMEs และจะ
หารือรวมกับสถาบันการเงินกอนที่จะกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับนิยามและการแบงประเภทของ
SMEs
4. การคํานวณน้ําหนักความเสี่ยงของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) ของธนาคาร
พาณิชย (ธพ.) และธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย (ธย.) ถาเปนลูกคารายเดิม แตขอวงเงินใหมจะใช
เกณฑคํานวณน้ําหนักความเสี่ยงตามเกณฑใหมที่กําหนดหรือเกณฑปจจุบัน (หมายความวาลูกคา 1
ราย ตองคํานวณน้ําหนักความเสี่ยงเปน 2 แบบตามเกณฑใหมและเกณฑเดิมใชหรือไม)
ตอบ ธปท. จะพิจารณาวาลูกคาดังกลาวมีการทําสัญญาใหมหรือไม เปนหลัก โดยถามีการทําสัญญา
ใหม ก็จะใหคํานวณน้ําหนักความเสี่ยงตามเกณฑใหมสําหรับลูกหนี้รายนั้นทั้งจํานวน ไมแยกเปน 2
เกณฑ อยางไรก็ดี ธปท. จะมีการออกประกาศ ซึ่งกําหนดรายละเอียดตอไป
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5. วงเงินสินเชื่อสําหรับลูกคาธุรกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) และลูกคารายยอยของธนาคาร
พาณิชยเพื่อรายยอย (ธย.) แตละรายกําหนดเพดานไวที่จํานวนเทาใด
ตอบ (1) สินเชือ่ แก SMEs แตละรายไมเกินรอยละ 10 ของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
(2) สินเชื่อแกประชาชนรายยอยที่ไมมีหลักประกัน แตละรายไมเกินรอยละ 0.05 ของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
(3) สินเชื่อแกประชาชนรายยอยที่มีหลักประกัน แตละรายไมเกินรอยละ 1 ของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
6. หากลูกคาของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย (ธย.) ทีเ่ ปนธุรกิจขนาดกลางและยอม (SMEs)
ตามคํานิยามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ตอมาภายหลังมีความสามารถขยายกิจการจนมี
ขนาดใหญเกินกวานิยามของ SMEs ทีก่ าํ หนด ธย. ตองดําเนินการอยางไรในกรณีดังตอไปนี้
6.1 วงเงินสินเชือ่ ของลูกคารายดังกลาวไมเกินรอยละของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ตอบ กรณีที่ ธย. ใหสินเชื่อแก SMEs แตตอมาลูกคารายนั้นขยายกิจการจนมีขนาดใหญเกินกวา
นิยามของ SMEs ไมถือวา ธย. ดําเนินการในลักษณะที่ขัดตอประกาศกระทรวงการคลัง ในเรือ่ ง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการขออนุญาตการจัดตัง้ ธนาคารพาณิชย อยางไรก็ดี โดยปกติ
แลว ธย.จะตองมีการประเมินลูกหนี้ทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งทําใหไมสามารถปลอยสินเชื่อ
เพิ่มไดในกรณีที่ลูกหนี้มีการขยายกิจการดังกลาว นอกจากนี้ ธย. ควรมีการกําหนดไวเปนเงือ่ นไข
ดวย เพือ่ จะไดไมตอ งปลอยสินเชือ่ เพิม่ ตามวงเงิน ในกรณีที่ลูกคามีการขยายกิจการในระหวางที่
ยังกูไมเต็มวงเงิน ทั้งนี้ ธปท.จะมีการพิจารณาจากเจตนาของ ธย. ประกอบดวย
สําหรับคํานิยามของ SMEs จะมีการหารือกับ สง. ตอไป ซึ่งคํานิยามของ SMEs นัน้ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ถาเศรษฐกิจมีการขยายตัว ซึ่ง ธปท. จะไดมีการทบทวนตอไปตามความเหมาะสม
6.2 วงเงินสินเชือ่ ของลูกคารายดังกลาวเกินรอยละของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด
ตอบ กรณีนี้ ธย. ตองปรับลดวงเงินสินเชือ่ ลง หรือเพิม่ เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 เพือ่ ใหวงเงินสินเชือ่ ทีใ่ ห
แกลูกคาดังกลาวไมเกินรอยละของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด
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7. กรณีเดิมบริษทั เงินทุน (บง.) และ/หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ใหสินเชื่อแกลูกคาทั่วไป
7.1 มียอดคงคางของลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) และประชาชนรายยอย
แตละรายเกินรอยละของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด
7.2 มีลูกหนี้คงคางนอกเหนือจาก SMEs และประชาชนรายยอย
เมือ่ มีการปรับฐานะขึน้ เปนธนาคารเพือ่ รายยอย (ธย.) แลว จะตองดําเนินการอยางไร
ตอบ ธนาคารแหงประเทศไทยพยายามที่จะใหเกิดผลกระทบตอ ธย. นอยที่สุด จึงจะมีการผอนผัน
ใหในชวง transition period สําหรับกรณี
(1) สัญญามีกําหนดอายุ (term loan) จะผอนผันจนหมดอายุสญ
ั ญา
(2) สัญญาไมมีกําหนดอายุ (call loan) จะผอนผันไมเกิน 1 ป นับจากเปดดําเนินการ
ทั้งนี้ จะผอนผันเฉพาะกรณีสัญญาที่ไดทําไวกอนวันที่ในประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการขออนุญาตจัดตัง้ ธนาคารพาณิชย เทานัน้
8. เกณฑนาํ้ หนักความเสีย่ ง (Risk-weighted asset ratio) ใหมของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและยอม
(SMEs) นัน้ จะใชกับสินเชื่อเดิมกอนเกณฑใหมนี้ดวยหรือไม
ตอบ น้ําหนักความเสี่ยงใหมนี้จะใชกับสินเชื่อใหมที่เขาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
อยางไรก็ดี สําหรับสินเชื่อเดิมของธนาคารพาณิชย (ธพ.) ปจจุบนั ถามีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด สามารถเลือกไดระหวางเกณฑปจจุบันและเกณฑใหม แตตอ งแบงแยก Portfolio ตาม
น้ําหนักความเสี่ยงใหชัดเจน และหามโอนยายลูกหนี้ขาม Portfolio ไปมาเพื่อใชประโยชนจาก
น้ําหนักความเสี่ยงที่ต่ํากวา
9. ตามน้ําหนักความเสี่ยง (Risk-weighted asset ratio) ใหมของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและยอม
(SMEs) นัน้ สินเชื่อที่เสื่อมคุณภาพลง (NPL) มาระยะเวลาหนึง่ (เชน 3 เดือน) แลวมาใชหนีท้ เ่ี สีย
หรือเสือ่ มคุณภาพนัน้ ครบแลว จะกลับไปใชน้ําหนักความเสี่ยงของหนี้ปกติ (PL) ไดทนั ทีทช่ี าํ ระ
หนี้ที่เสื่อมคุณภาพนั้นหมดไดหรือไม หรือวาตองรอขออนุญาต ธปท. กอน
ตอบ ในเบือ้ งตน การปรับสภาพจาก NPL เปน PL นี้ ยังคงเปนไปตาม หลักเกณฑเรื่องสินทรัพย
ดอยคุณภาพ อยางไรก็ดี ธปท. จะออกประกาศที่เกี่ยวของ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนตอไป
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นโยบาย One presence
1. ธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาสัดสวนการถือหุน ทีถ่ อื วาเขาขายเปนบริษทั ในเครือ บริษทั แม
บริษทั ลูก และบริษทั รวมอยางไร
ตอบ “บริษทั ในเครือ” หรือ “กลุมธุรกิจเดียวกัน” หมายความวา บริษัทแม บริษัทลูก และบริษัท
รวม และบริษัทที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน ของบริษทั นัน้
“บริษัทแม” หมายความวา บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น
“บริษัทลูก” หมายความวา
(ก) บริษัทที่มีบริษัทอื่นมีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทนั้น
(ข) บริษัทลูกของบริษัทตาม (ก) ตอไปทุกทอด
“บริษทั รวม” หมายความวา บริษัทลูกที่มีบริษัทแมรวมกัน
ทั้งนี้ ผูที่มีอํานาจควบคุมกิจการ หรือ ผูถือหุนหลัก ไดแก
(ก) การที่บุคคลหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งมีหุนในอีกบริษัทหนึ่งเกินกวารอยละหาสิบของ
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม หรือ
(ข) การที่บุคคลหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่
ประชุมผูถ อื หุน ของอีกบริษทั หนึง่ ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม หรือไมวา เพราะเหตุอน่ื ใด หรือ
(ค) การทีบ่ คุ คลหนึง่ หรือบริษทั หนึง่ มีอาํ นาจควบคุมการแตงตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการตัง้ แตกง่ึ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมดในอีกบริษทั หนึง่ ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม
ในกรณีที่บุคคลหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งมีหุนในอีกบริษัทหนึ่งตั้งแตรอยละยี่สิบขึ้นไป
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคล
หรือบริษัทที่มีหุนดังกลาวมีอํานาจควบคุมกิจการอีกบริษัทหนึ่งนั้น
2. ธนาคารตางประเทศที่ถือหุนในธนาคารพาณิชยไทย (Hybrid Bank) จะอยูภายใตนโยบาย
One Presence นี้ หรือไม อยางไร
ตอบ สถาบันการเงินทุกแหงจะอยูภายใตนโยบายของ ธปท. อยางเทาเทียมกัน โดยธนาคารพาณิชย
ไทยที่อยูในรูปแบบ Hybrid Bank ซึ่งมีธนาคารตางประเทศเปนผูถือหุนรายใหญ ก็จะตองอยูภ ายใต
นโยบาย One Presence นี้ เชนกัน
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3. การทีบ่ ริษทั ในเครือหรือบริษทั แมซง่ึ อยูใ นกลุม ธุรกิจเดียวกับธนาคารพาณิชย (ธพ.) ถือหุน ใน
สถาบันการเงิน ก ที่รับเงินฝากจากประชาชน จะตองนับรวมการถือหุน ของบริษทั ในเครือหรือ
บริษัทแมนั้นเขาขายที่จะตองปฏิบัติตามหลัก One Presence หรือไม
ตอบ ในกรณีที่บริษัทในเครือหรือบริษัทแมซึ่งอยูในกลุมธุรกิจเดียวกับ ธพ. ถือหุนในสถาบันการ
เงิน ก นัน้ ไมวา ธพ. นั้นจะถือหุนในสถาบันการเงิน ก นัน้ ดวยหรือไม จะถือวา ธพ. นั้นและ
สถาบันการเงิน ก อยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน ซึ่งตองเปนตามหลัก One Presence คือมีสถาบันการเงิน
ที่รับเงินฝากจากประชาชนเพียงประเภทเดียวเทานั้น
4. กรณีบริษทั เงินทุน (บง.) ทีม่ ธี นาคารพาณิชยเปนผูถ อื หุน ใหญ (ธพ.แม) ในปจจุบัน แนวทาง
อยางเดียวคือตองควบรวมกับ ธพ. แมใชหรือไม โดย บง. ดังกลาวจะสามารถหาผูถือหุนใหมไดหรือ
ไม
ตอบ บง.ทีม่ ี ธพ. ถือหุน ใหญมแี นวทางการปรับตัว 2 รูปแบบ คือ
(1) รวมกับ ธพ. แม ตามหลัก One Presence หรือ
(2) ขายเพื่อใหสถาบันการเงินอื่นควบรวมเพื่อยกระดับเปน ธพ. หรือ Subsidiary ตาม
เกณฑที่ ธปท. กําหนด
ทั้งนี้ ในกรณีที่ (2) บง. ที่จะถูกควบรวมนี้ จะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนหลักไดบาง
แตจะตองไมใชการเปลี่ยนแปลงที่จะทําใหผูถือหุนรายใหมสามารถเขาไปมีอํานาจควบคุมกิจการ
หรือครอบงําการบริหารในบริษทั ทีจ่ ะยืน่ ขอจัดตัง้ ธพ. หรือ ธพ. ทีจ่ ะตัง้ ขึน้ ในอนาคต
5. ธุรกิจ Factoring และ Leasing จะเขาขาย One Presence ซึ่งตองควบรวมกัน หรือรวมกับ
ธนาคารพาณิชยหรือไม
ตอบ หลักการ One Presence จะใชกับบริษัทในเครือที่รับเงินฝากจากประชาชนเทานั้น บริษัทลูกที่
ไมไดรับเงินฝากจากประชาชน เชน บริษัท Leasing หรือ Factoring จึงไมตอ งควบรวม
6. กรณีกจิ การวิเทศธนกิจ (BIBF) ที่อยูภายใตธนาคารพาณิชยไทยจะตองทําอยางไร และตองคืน
ใบอนุญาตหรือไม ถาตองคืน จะตองคืนเมื่อไร
ตอบ กรณีธนาคารพาณิชย (ธพ.) ที่มีกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) อยูใ นเครือ จะตองรวมกิจการ
วิเทศธนกิจนั้นเขามาเปนสวนงานหนึ่งที่ประกอบกิจการวิเทศธนกิจของ ธพ. นัน้ โดย ธพ. จะตอง
ทําแผนดําเนินการเพือ่ ใหเปนไปตามหลัก One Presence สงมาที่ธนาคารแหงประเทศไทย และเมื่อ
ธพ. ไดรวมกิจการวิเทศธนกิจนั้นแลว จะตองคืนใบอนุญาตประกอบกิจการวิเทศธนกิจนัน้ ดวย
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คุณสมบัติของผูที่สามารถยื่นคําขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย (ธพ.) และธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
(ธย.)
1. ในเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงสถาบันการเงินเปนธนาคารพาณิชย (ธพ.) และธนาคารพาณิชยเพื่อ
รายยอย (ธย.) นัน้ สําหรับกรณีทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงเปน ธพ.นั้นตองเขาเกณฑคุณภาพและเกณฑ
ปริมาณ และตองมีแผนทีจ่ ะควบหรือรวมกิจการหรือรับโอนสินทรัพยและหนีส้ นิ ทัง้ หมดหรือ
สวนใหญจาก บริษทั เงินทุน (บง.)/บริษัทเครดิตฟองซิเอร (บค.)แหงอืน่ อยางไรก็ตาม สําหรับกรณี
จะจัดตั้งเปน ธย. จะเปนการรวมกันระหวางสถาบันการเงินไดหรือไม เชน บค. กับ บค. หรือ บค.
กับ บง. และตองผานเกณฑคณ
ุ ภาพและเกณฑปริมาณเชนเดียวกับกรณีเปลีย่ นแปลงเปน ธพ.
หรือไม
ตอบ บง. หรือ บค. ทีต่ อ งการเปลีย่ นรูปแบบการใหบริการทางการเงินมาเปน ธย. ไมจาํ เปนตอง
ควบรวมกับสถาบันการเงินอื่น แตตองมีคุณสมบัติทั้งเกณฑคุณภาพและปริมาณผานตามที่ระบุใน
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการขออนุญาตจัดตัง้ ธนาคาร
พาณิชย ทั้งนี้ หาก บง. หรือ บค. ที่ตองการยื่นขอปรับสถานะเปน ธย. ประสงคจะควบรวมกับ
บริษทั อืน่ ก็สามารถทําได โดยสงรายละเอียดมาพรอมกับแผน
2. ในเรือ่ งการผานเกณฑปริมาณ ทีว่ า ไมมีบุคคลอื่นเขามาเปนผูถือหุนหลักรายใหมในระหวาง
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดประมาณ 6 เดือนนัน้
2.1 ระยะเวลาทีก่ าํ หนดหมายถึงภายหลังออกประกาศกระทรวงการคลังใชหรือไม
ตอบ ระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง นับแตวนั ทีร่ ฐั มนตรีลงนามในประกาศกระทรวงการคลังเรือ่ ง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการขออนุญาตจัดตัง้ ธนาคารพาณิชย จนถึงวันทีไ่ ดรบั ใบอนุญาต
ประกอบการธนาคารพาณิชยหรือจนถึงวันที่ไดรับแจงการไมเห็นชอบคําขอที่ยื่น (คือ ตัง้ แตวนั ที่ 23
มกราคม 2547 เปนตนมา)
2.2 ถามีผูสนใจที่จะมาถือหุนใหมจะมาถือหุนในระหวางระยะเวลาที่กําหนดไมไดใช
หรือไม ถาทํากอนไดหรือไม และถาทําภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไดหรือไม
ตอบ สถาบันการเงินที่ยื่นคําขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย จะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนหลัก ตัง้
แตวนั ที่ 23 มกราคม 2547 ซึ่งเปนวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามในประกาศ
กระทรวงการคลังเรือ่ ง หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการขออนุญาตจัดตัง้ ธนาคารพาณิชย จน
ถึงวันทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยหรือจนถึงวันทีไ่ ดรบั แจงการไมเห็นชอบคํา
ขอที่ยื่น หากผูถ อื หุน หลักโอนหรือขายหุน ของตนใหแกบคุ คลอืน่ แมวา บุคคลอืน่ นัน้ จะมีจาํ นวน
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หลายคนก็ตาม ก็ตอ งถือวาบุคคลอืน่ ๆ นัน้ เขามาเปนผูถ อื หุน หลักแทนทีผ่ ถู อื หุน หลักคนเดิม สวน
บริษัทเงินทุน/บริษทั เครดิตฟองซิเอรทจ่ี ะถูกควบรวมนัน้ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนหลัก
ไดบาง แตจะตองไมใชการเปลี่ยนแปลงที่จะทําใหผูถือหุนรายใหมสามารถเขาไปมีอํานาจควบคุม
กิจการหรือครอบงําการบริหารในบริษทั ทีจ่ ะยืน่ คําขอจัดตัง้ ธพ. หรือ ธพ. ทีจ่ ะตัง้ ขึน้ ในอนาคต
และถาหลังจากระยะเวลาที่กําหนด ธพ. หรือ ธย. ที่จัดตั้งขึ้นใหม จะเปลี่ยนแปลงผูถือหุน ตองขอ
อนุญาต ธปท. ตามเกณฑที่ ธปท. กําหนดตามปกติ
3. ในเรื่องของการผานเกณฑการจัดการในดานตาง ๆ จะขอสอบถามวา
3.1 ตองยืน่ เรือ่ งการผานเกณฑพรอมการจัดทําแผนใชหรือไม
ตอบ สถาบันการเงินสามารถติดตอเจาหนาที่สัมพันธสถาบันการเงิน (Central Point of Contact,
CPC) เพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาวาสถาบันการเงินผานเกณฑคุณสมบัติตางๆ ที่กําหนด
ในประกาศกระทรวงการคลังและรับทราบผลการประเมิน หากผานเกณฑดังกลาว สถาบันการเงิน
จะมีสิทธิยื่นคําขอพรอมกับเสนอแผนการดําเนินการเพื่อปรับสถานะโดยมีรายละเอียดตามที่กําหนด
ในประกาศกระทรวงการคลัง
3.2 ลักษณะการประเมินของสวนเจาหนาที่สัมพันธสถาบันการเงิน (Central Point
of Contact, CPC) จะเปนเชนไรเหมือนการตรวจสอบสภาบันการเงินในระหวางปหรือไม
ตอบ CPC จะประเมินเกณฑคุณภาพการจัดการ ดังนี้
• บทบาทและพฤติกรรมของกรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
• การบริหารความเสีย่ ง
• การดําเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
• โครงสรางองคกรและระบบงาน
• การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สําคัญ
• การใหความรวมมือกับทางการ
• พฤติกรรมไมขดั ตอหลักธรรมาภิบาล
และ เกณฑเชิงปริมาณ ไดแก
• การดํารงเงินกองทุนสุทธิเปนอัตราสวนตอสินทรัพยถวงน้ําหนักไมต่ํากวารอยละ 10
• มีอัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพยรวมไมเกินกวารอยละ 15
• กันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดเพียงพอ
ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ CPC

10

4. ถาไมผานเกณฑคุณภาพการจัดการสามารถยื่นขอผานเกณฑไดอีกหรือไม ถาไดไดอีกไมเกิน
กีค่ รัง้
ตอบ หากสถาบันการเงินที่ยื่นคําขอแลวไมผานเกณฑสามารถกลับไปปรับปรุงแกไขคุณภาพ และ
เมื่อมั่นใจวาสามารถแกไขจุดบกพรองไดแลวก็สามารถยื่นขออีกได ทัง้ นีก้ ารยืน่ คําขอใหมตอ งอยู
ในชวงระยะเวลาของการยื่นคําขอตามที่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงือ่ นไขในการขออนุญาตจัดตัง้ ธนาคารพาณิชยกาํ หนด (คือ ไมเกิน 6 เดือนนับจากวันทีป่ ระกาศ
กระทรวงการคลังมีผลบังคับใช)
การควบรวม
1. บริษทั เงินทุน (บง.) และ/หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร (บค.) ที่ประสงคจะควบรวมและยื่นคําขอ
ปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย (ธพ.) หรือธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอย (ธย.) จะตองยื่นแผน
ประกอบธุรกิจดวยหรือไม หากจําเปนตองใชแผนประกอบธุรกิจประกอบการยื่นคําขอปรับสถานะ
การจัดทําแผนประกอบธุรกิจดังกลาวจะมีแนวทางอยางไรในเบื้องตน
ตอบ บง. และ/หรือ บค. ที่ประสงคจะควบรวมและยื่นคําขอปรับสถานะเปน ธพ. หรือ ธย. จําเปน
ตองยืน่ แผนประกอบธุรกิจ โดยรายละเอียดของแผนประกอบธุรกิจดังกลาวจะอยูในประกาศ
กระทรวงการคลังเรือ่ ง หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการขออนุญาตจัดตัง้ ธนาคารพาณิชย และ
คําขออนุญาตจัดตัง้ ธนาคารพาณิชย เพือ่ ใหคณะกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตจัดตัง้ ธนาคาร
พาณิชยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้งไดทราบถึง
แนวทางดําเนินกิจการของ ธพ. หรือ ธย. นัน้ ในภาพรวมเพือ่ ประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการปรับสถานะเปน ธพ. หรือ ธย. ตอไป
2. ตามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหบริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอรทป่ี ระสงคจะ
ควบรวมและยื่นคําขอปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย (ธพ.) หรือธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอย
(ธย.) จะตองมีการควบรวมกับบริษัทเงินทุน (บง.) และ/หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร (บค.) แหงอืน่
โดยมิใหมผี ถู อื หุน รายใหม ตามกรณีดังกลาว ผูถ อื หุน เดิมของสถาบันการเงินทีท่ าํ การควบรวมจะ
ถือเปนผูถ อื หุน รายใหมของ ธพ. หรือ ธย. ทีต่ ง้ั ขึน้ ใหมหรือไม และจะมีผูถือหุนรายใดเขาขายไดรับ
ยกเวนไมนบั รวมเปนผูถ อื หุน รายใหมอกี หรือไม
ตอบ กรณีที่ บง. และ/หรือ บค. A จะควบรวมกับ บง. และ/หรือ บค. B เพือ่ จัดตัง้ เปน ธพ. หรือ ธย.
ใหม ผูถือหุนหลักของ ธพ. หรือ ธย. แหงใหมนั้นตองมาจากผูถือหุนหลักของ บง. และ/หรือ บค. A
และ B เทานัน้ จะมีผูถือหุนหลักรายใหมที่มาจากภายนอก เชน บริษัท C ไมได
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3. การผอนปรนขอกําหนดดานกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน
ที่ตองการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย (ธพ.) หรือธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอย (ธย.) จะ
ครอบคลุมถึงประเด็นดังตอไปนี้หรือไม
3.1 ปญหาในทางปฏิบัติอันสืบเนื่องมาจากขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ไดแก สถาบันการเงินทีจ่ ะทําการควบรวมตองไดรบั ความเห็นชอบจาก
ผูถือหุนกอนหรือมิฉะนั้นจะตองมีการขอเสนอซื้อหุน (Tender Offer) จากผูถ อื หุน รายยอยทีไ่ ม
เห็นชอบกับการควบรวม สถาบันการเงินที่จะทําการควบรวมจะตองแจงใหเจาหนี้และลูกหนี้ที่มีอยู
กอนการควบรวมทราบวาจะมีการโอนหนีภ้ ายหลังจากการควบรวมแลว
ตอบ
- การขอซือ้ หุน (Tender Offer) จากผูถือหุนรายยอยนั้นเปนไปตามกฎเกณฑของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลต.) ซึ่ง ธปท. จะรวบรวมปญหาทัง้ หมด
ที่สถาบันการเงินเสนอมาเพื่อประสานงานกับ กลต. ตอไป
- สําหรับขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ าม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัดนั้น ตองเปนไปตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดใน
กฎหมายที่ใชกํากับดูแลสถาบันการเงินในขณะนั้น
3.2 ภาษีการจดจํานองที่ดินกับกรมที่ดิน
ตอบ ธนาคารแหงประเทศไทยจะไดดําเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อลด
อุปสรรคทีเ่ กิดจากการควบรวม ในดานของภาษี คาธรรมเนียม ตางๆ
4. บริษทั เงินทุน (บง.) ที่มีธนาคารพาณิชย (ธพ.) เปนผูถ อื หุน หลัก (บริษทั แม) และมีหุนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หาก บง. นั้นจะควบรวมกับ ธพ. แม การกระทําดังกลาวจะ
กระทบตอผูถ อื หุน รายยอยของ บง. อยางไร
ตอบ เปนการควบรวมปกติ โดยจะตองเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของกฎหมาย
มหาชน กฎหมายแพง และเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกฎหมายตาง ๆ นัน้ จะ
ชวยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน และทายที่สุดผูถือหุน บง. จะไปถือหุน ธพ. แทน ดวยอัตรา
สวนตามที่ตกลงกัน
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5. ในกรณีมี BIBF เปนของธนาคารตางประเทศ และธนาคารตางประเทศนัน้ เปนผูถ อื หุน ใหญใน
Local commercial bank ในลักษณะ Hybrid Bank BIBF ดังกลาวสามารถควบรวมเปนสวนหนึ่ง
ของ Local commercial bank หรือ Hybrid Bank นั้นไดหรือไม
ตอบ สามารถทําได โดยในกรณีนี้จะสามารถเลือกได 2 ทาง ตามหลัก One Presence ซึ่งกําหนดให
มีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากไดเพียง 1 รูปแบบในกลุมธุรกิจเดียวกัน คือ
(1) หากเลือกที่จะถือหุนใน Hybrid Bank นัน้ ตอ จะตองรวม BIBF เขามาเปนสวนหนึ่งใน
Hybrid Bank นัน้
(2) หากตองการปรับฐานะของ Stand-alone BIBF ขึน้ เปน Subsidiary หรือ full branch ก็
สามารถทําได โดยขายหุน Hybrid Bank ดังกลาว โดยในกรณีที่จะยกฐานะขึ้นเปน Subsidiary
BIBF นัน้ จะตองเปนแกนในการควบรวมกับสถาบันการเงินอืน่ อยางนอย 1 แหง
การดําเนินกิจการและขอบเขตธุรกิจของธนาคารพาณิชย (ธพ.) และธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
(ธย.)
1. ธนาคารพาณิชย (ธพ.) และธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย (ธย.) จะทําธุรกรรมเชาซือ้ หรือ Leasing
ตองขออนุญาตเพิ่มเติมหรือไม
ตอบ ธปท. สามารถออกประกาศขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยอํานาจตามพระราช
บัญญัตกิ ารธนาคารพาณิชย มาตรา 9 ทวิ โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขประกอบไวดวย
2. กรณีบริษทั เงินทุน (บง.)/บริษัทเครดิตฟองซิเอร (บค.) ไดรับอนุญาตเปนธนาคารพาณิชย (ธพ.)
หรือธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอย (ธย.) แลว จะสามารถประกอบธุรกิจ “ขายฝาก” ไดหรือไม
ตอบ ทั้ง ธพ. และ ธย. ยังไมไดรับอนุญาตใหทําธุรกิจ “ขายฝาก” ได
3. บริษทั เงินทุน (บง.) หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร (บค.) ที่ไดรับอนุญาตใหปรับฐานะเปนธนาคาร
พาณิชย (ธพ.) หรือธนาคารพาณิชยเพือ่ รายยอย (ธย.) จะตองเปดใหบริการทางการเงินทุกประเภท
ทีอ่ ยูใ นขอบเขตธุรกิจของ ธพ. หรือ ธย. ในทันทีทเ่ี ปดดําเนินการหรือไม ทางการจะเปดโอกาสให
ธพ. หรือ ธย. ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหมนน้ั ทยอยใหบริการทางการเงินภายในขอบเขตทีก่ าํ หนดไวในใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจ ธพ. หรือ ธย. ที่ไดรับตามความพรอมของ ธพ. หรือ ธย. ดังกลาวหรือไม
ตอบ ทางการจะไมบังคับให ธพ. หรือ ธย. ทําธุรกรรมทุกประเภทภายใตขอบเขตใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ ธพ. หรือ ธย. ในทันที ณ วันเปดดําเนินการ โดย สามารถทยอยใหบริการทางการเงิน
แตละประเภทไดตามความพรอม ทั้งนี้ ขึน้ อยูก บั การตัดสินใจเชิงธุรกิจของ ธพ./ธย. นัน้ ๆ
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4. ในกรณีขอจัดตั้งเปนธนาคารพาณิชย (ธพ.) ใหม จะประกอบธุรกิจปจจัยชําระเงินตางประเทศ
ไดทนั ทีเชนเดียวกับ ธพ. ทัว่ ไปหรือไม หรือ ธปท. ตองพิจารณาและเขาตรวจสอบความพรอมกอน
ตอบ กรณี ธพ.ใหม ถาในแผนธุรกิจระบุไวแตตนวาจะประกอบธุรกิจปจจัยชําระเงินตางประเทศ
โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตจัดตัง้ ธนาคาร
พาณิชย (กพพ.)จะประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได กอนเสนอรัฐมนตรีวา การกระทรวง
การคลังเพือ่ ใหความเห็นชอบตอไป แตหากตอนยืน่ คําขอไมมใี นแผนธุรกิจ และตอมามี
ความประสงคจะทําธุรกรรมนี้ ธปท. จะพิจารณาจากความสามารถในการบริหารความเสีย่ งตอไป
อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินตองขออนุญาตประกอบธุรกิจดังกลาวจากรัฐมนตรีวา การกระทรวง
การคลังตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินดวย ซึ่งสามารถยื่นคําขอไดเมื่อไดรับความ
เห็นชอบใหประกอบธุรกิจ ธพ.
5. การทีธ่ นาคารพาณิชยเพือ่ รายยอย (ธย.) จะสามารถขอเปดสาขาได แตเนือ่ งจากทุนของ ธย.
มีคอนขางจํากัด การเปดสาขาเต็มรูปแบบของ ธย. โดยเฉพาะในภูมิภาคคอนขางเปนไปไดยาก
ธย.สามารถขอเปดสาขาหรือสํานักงานเฉพาะดาน เชน เฉพาะดานการใหสินเชื่อไดหรือไม
ตอบ การกระทําดังกลาวสามารถทําไดตามแผนธุรกิจของ ธย. นัน้ ซึ่งจะเปนไปตามความเหมาะสม
เชิงธุรกิจของ ธย. นัน้ ๆ ซึ่ง ธย. ควรเสนอมาในแผนธุรกิจดวย
6. กรณีบริษทั เงินทุน (บง.)/บริษัทเครดิตฟองซิเอร (บค.) ถาไดยกฐานะเปนธนาคารพาณิชยเพื่อ
รายยอย (ธย.) แลว จะมีแนวทางดําเนินการเรื่องตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note P/N) ทีอ่ อกให
ลูกคากอนการยกฐานะอยางไร ลูกคาจะขอถอนตั๋วสัญญาใชเงิน คืนกอนกําหนดไดหรือไม
ตอบ ในกรณีนี้ ธย. ที่จัดตั้งขึ้นใหมสามารถเปลี่ยนประเภทตราสารจากตั๋วสัญญาใชเงินเปนสมุด
บัญชีเงินฝากไดทันที โดยไมตอ งไถถอนตัว๋ สัญญาใชเงินคืนกอนกําหนด (ตราสารเปลี่ยนไป)
7. ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย (ธย.) ทําธุรกิจ chequing เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจํา และบัตรเครดิตไดหรือไม หากทําธุรกิจบัตรเครดิตไดจะจัดเปนสินเชื่อแกประชาชน
รายยอยหรือสินเชือ่ อืน่ ๆ และจะตองเขาเงื่อนไขสินเชื่อรายยอยหรือไม
ตอบ ธย. สามารถทําธุรกรรมขั้นพื้นฐาน เชน chequing เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจํา รวมทัง้ บัตรเครดิตได แตกลุมลูกคาจะตองเปนลูกคารายยอยหรือ SMEs เทานัน้
โดยธุรกิจบัตรเครดิตถือเปนสินเชือ่ แกประชาชนรายยอยทีจ่ ะตองมีวงเงินใหสนิ เชือ่ แกลกู คาแตละ
รายตามเกณฑที่ ธปท. ไดกําหนดไว
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8. ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย (ธย.) สามารถใหสินเชื่อแกบุคคลอื่นหรือสถาบันอื่นนอกเหนือจาก
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เชน บริษทั ทีม่ มี ลู คาสินทรัพยถาวรหรือจํานวนการจาง
งานสูงกวานิยามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนดไดหรือไม
ตอบ เนือ่ งจาก ธปท. ตองการสงเสริมให ธย. ใหบริการแกลูกคา SMEs และประชาชนรายยอย ซึ่ง
ยังมีชองวางของการใหบริการอยู จึงกําหนดให ธย. ใหบริการไดเฉพาะลูกคาในกลุมดังกลาวเทานั้น
อยางไรก็ดี ในการกําหนดนิยามของ SMEs ธปท.จะไดหารือกับสถาบันการเงินตอไป
Holding Company
1. นิยามของ Bank-Parent Structure และ Holding Company Structure
ตอบ Bank-Parent Structure คือ กลุมธุรกิจที่มีบริษัทแมเปนธนาคารพาณิชย ขณะที่ Holding
Company Structure คือ กลุมธุรกิจที่มีบริษัทแมเปนบริษัทจํากัดที่เปน Holding Company ที่มิใช
ธนาคารพาณิชย
2. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินจะมีกําหนดบังคับใชเมื่อใด หากสถาบันการเงินตองการจัด
ตั้งธุรกิจในรูปแบบ Holding Company จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร ในกรณีทพ่ี ระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินยังไมออกบังคับใช
ตอบ เนือ่ งจาก ครม. มีมติรบั ทราบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินแลวเมือ่ วันที่ 6 มค. 47 และเห็น
ดวยวา การเรงรัดเรือ่ ง พรบ. ธุรกิจ สง. มีความจําเปนตอความสําเร็จของแผน ทางการจึงจะเรงรัด
การออก พรบ.ฉบับดังกลาว โดยการจัดตัง้ ธุรกิจในรูปแบบ Holding Company ของสถาบันการเงิน
ก็นาจะสามารถดําเนินการไดตามกรอบของกลุมธุรกิจการเงิน

