
 
 

  30 มกราคม  2547 
เรียน   ผูจัดการ 
 บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอรทุกบริษัท 
 ที ่ธปท.สนส.(12)ว. 137/2547 เร่ือง การขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย 
 ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2522 พิจารณาเห็นชอบใหบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอรท่ีมี 
คุณสมบัติผานเกณฑที่กําหนดยื่นคําขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชยได ตามประกาศกระทรวงการคลัง  
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย ลงวันที ่23 มกราคม 2547 ซึ่ง 
ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 11 ง วันท่ี 28 มกราคม 2547 
แลว 
 ธนาคารแหงประเทศไทยจึงขอนําสงประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกลาวพรอมทั้งแบบ
คําขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชยมาเพ่ือทราบ  ทั้งนี้ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัท
เครดิตฟองซิเอรที่มีคุณสมบัติผานเกณฑและประสงคจะขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชยสามารถยื่นแบบ 
คําขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชยที่ฝายกํากับสถาบันการเงินและตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจ สายกํากับ
สถาบันการเงิน ธนาคารประเทศไทยไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 อน่ึง ธนาคารแหงประเทศไทยขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการคลังฉบับ 
ดังกลาว ดังน้ี 
 1. เพื่อประโยชนในการพิจารณาดําเนินการตามประกาศดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทย 
ขอชี้แจงความหมายของคําวา  “ผูถือหุนหลัก”  “ผูบริหารระดับสงู”  “บริษัทในเครือ” “กลุมธุรกิจเดียวกัน”  
“ผูที่เกี่ยวของ” และ “ผูมีอํานาจในการจัดการ” ดังน้ี 
  1.1 “ผูถือหุนหลัก” หมายความวา ผูที่มีอํานาจควบคุมกิจการ อันไดแก 
          (ก) การที่บุคคลหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งมีหุนในอีกบริษัทหนึ่งเกินกวารอยละหาสิบของ
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือ 
          (ข) การที่บุคคลหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญใน 
ที่ประชุมผูถือหุนของอีกบริษัทหนึ่ง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือไมวาเพราะเหตุอ่ืนใด หรือ 
          (ค) การท่ีบุคคลหน่ึงหรือบริษัทหน่ึงมีอํานาจควบคุมการแตงต้ังหรือถอดถอน
กรรมการต้ังแตก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมดในอีกบริษัทหน่ึง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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          ในกรณีที่บุคคลหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งมีหุนในอีกบริษัทหนึ่งตั้งแตรอยละยี่สิบขึ้นไป
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลหรือบริษัท
ที่มีหุนดังกลาวมีอํานาจควบคุมกิจการอีกบริษัทหนึ่งนั้น 
  1.2 “ผูบริหารระดับสงู” หมายความวา ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ รองผูจัดการอาวุโส  
รองผูจัดการ หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทาท่ีกําหนดช่ือเปนอยางอ่ืน หรือบุคคลอื่นซึ่งสถาบันการเงิน 
ทําสัญญาใหมีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารงานของสถาบันการเงิน ตลอดจนผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกบุคคลอื่น
น้ันดวย 
  1.3 “บริษัทในเครือ” หรือ “กลุมธุรกิจเดียวกัน” หมายความวา บริษัทแม บริษัทลูก  
บริษัทรวม และบริษัทที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน ของบริษัทน้ัน   
        “บริษัทแม” หมายความวา บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น 
        “บริษัทลูก” หมายความวา  
          (ก) บริษัทที่มีบริษัทอื่นมีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทนั้น 
          (ข) บริษัทลูกของบริษัทตาม (ก) ตอไปทุกทอด 
        “บริษัทรวม” หมายความวา บริษัทลูกที่มีบริษัทแมรวมกัน 
  1.4 “ผูที่เกี่ยวของ” หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธกับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะ
อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
       (ก) เปนคูสมรส บิดา มารดา หรือผูรับบุตรบุญธรรม 
       (ข) เปนบุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
       (ค) เปนบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนผูมีอํานาจในการจัดการ 
       (ง) เปนบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมคะแนนเสียง
สวนใหญในที่ประชุมผูถือหุน 
       (จ) เปนบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมการแตงต้ังหรือ
ถอดถอนกรรมการ 
       (ฉ) เปนบริษัทลูกของบริษัทตาม (ค) หรือ (ง) หรือ (จ) 
       (ช) เปนบริษัทรวมของบริษัทตาม (ค) หรือ (ง) หรือ (จ)  
       (ซ) เปนตัวการหรือตัวแทนที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
  ในกรณีที่บุคคลใดถือหุนในบริษัทใดตั้งแตรอยละยี่สิบขึ้นไปของหุนที่จําหนายไดแลว 
ทั้งหมด  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ใหสันนิษฐานไวกอนวาบริษัทนั้นเปนผูที่เกี่ยวของกับบุคคล 
ดังกลาว 
  1.5 “ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา   
          (ก) ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ รองผูจัดการอาวุโส รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ กรรมการ 
ของสถาบันการเงินหรือบริษัท แลวแตกรณี  หรือผูซ่ึงมีตําแหนงเทียบเทาท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 
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          (ข) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งสถาบันการเงินหรือบริษัททําสัญญาใหมีอํานาจใน
การบริหารงานท้ังหมดหรือบางสวน 
          (ค) บุคคลท่ีตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการหรือกรรมการของ
สถาบันการเงินหรือบริษัทใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงานของสถาบัน
การเงินหรือบริษัท 
 2. การคํานวณหาอัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพยรวมตามขอ 4.4 ของประกาศ
กระทรวงการคลังฉบับดังกลาว ใหเปนไปตามวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดังเอกสารแนบ 
 3. การจํากัดวงเงินการใหสินเชื่อแกลูกหนี้แตละรายของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตามขอ 2 
ของประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกลาว จะตองนับรวมวงเงินการใหสินเชื่อแกผูที่เกี่ยวของกับลูกหนี ้
รายน้ันๆ ดวย   
 4. ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตามประกาศกระทรวงการคลังดังกลาวจะขออนุญาตเพื่อ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศก็ได  โดยในระยะแรกนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยมี
นโยบายจะพิจารณาเฉพาะขอบเขตธุรกิจของการซื้อ ขาย เงินตราตางประเทศและเช็คเดินทางท่ีพึงจายเปน
เงินตราตางประเทศ เชนเดียวกับบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเทานั้น 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  (นางธาริษา  วัฒนเกส) 
  รองผูวาการ (เสถียรภาพสถาบันการเงิน) 
  ผูวาการแทน 

สิ่งที่สงมาดวย  1. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตจัดต้ัง 
     ธนาคารพาณิชย 
 2. แบบคําขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย 
 3. วิธีการคํานวณหาอัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพยรวม 

ฝายกลยุทธสถาบันการเงิน  
โทร. 0-2283-5833, 0-2283-6826, 0-2283-6298 

หมายเหตุ      [   ] ธนาคารแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการประชุมชี้แจงในวันที.่..................ณ................... 
                     [X] ไมมีการประชุมชี้แจง 
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คําขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย 
 

 

           หนา 
ขอ 1.  การยื่นคําขอจัดตั้ง    1 
 

ขอ 2.  รายละเอียดผูย่ืนคําขอ    1 
 

ขอ 3. รายละเอียดของบริษัทท่ีจะถกูดําเนินการควบหรือรวมกิจการ  
หรือโอนสินทรัพยและหน้ีสินท้ังหมด หรือสวนใหญ   4 

 

ขอ 4.  แผนจัดตั้งธนาคารพาณิชยใหม    7 
 

ขอ 5.  ขอเท็จจริงอ่ืนๆ ที่ประสงคจะแจงเพิ่มเติม    9 
 

เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาคําขอ   
 

เอกสารแนบ 2  ตัวอยางแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ของธนาคารพาณิชยที่จะจัดตั้งขึ้น  

 

เอกสารแนบ 3  แบบแสดงประวัติผูท่ีจะเปนประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
กรรมการผูจดัการใหญ  รองผูจดัการใหญ  
หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา ของธนาคารพาณิชยที่จะจัดตั้งขึ้น   

 

เอกสารแนบ 4  แบบแสดงประวัติผูถือหุนหลักของธนาคารพาณิชยที่จะจัดตั้งขึ้น  
     

 



 

 
 

คําขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย 
 

ขอ 1. การยื่นคําขอจัดตั้ง  
             1.1  ธนาคารพาณิชย 

             1.2  ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย 

             ยื่น ณ วันท่ี       

  

ขอ 2. รายละเอียดผูยื่นคําขอ 
2.1  ชื่อผูยื่นคําขอ 

(ภาษาไทย)           

(ภาษาอังกฤษ)           

� ที่ตั้งสํานักงานใหญ  เลขท่ี    ถนน      

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต     

จังหวัด     รหัสไปรษณีย     

หมายเลขโทรศัพท    หมายเลขโทรสาร    

� จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด เลขท่ี   วันท่ี    

จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เลขท่ี   วันท่ี     
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2.2  โครงสรางผูถือหุน  

(1) รายช่ือผูถือหุนของบริษัทฯ ต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปΙของจํานวนหุนท้ังหมด ณ วันที่ในประกาศ  
ชื่อและนามสกุลΙΙ จํานวนหุนท่ีถือ รอยละของหุนทั้งหมด 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(2) รายช่ือผูถือหุนของบริษัทฯ ต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปΙของจํานวนหุนท้ังหมด ณ วันยื่นคําขอ  
ชื่อและนามสกุลΙΙ จํานวนหุนท่ีถือ รอยละของหุนทั้งหมด 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                                   
Η  ใหนับจํานวนหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน ซึ่งมีคําจํากัดความตามหนังสือที ่ธปท.สนส.(12)ว. 137/2547 เร่ือง การขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 30 มกราคม 2547 
ΗΗ ใชรายชื่อบุคคล/นิติบุคคลท่ีมีการถือหุนเปนสัดสวนสงูสุดในกลุม 
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2.3  รายชือ่กรรมการและผูบริหารระดับสูง Ι 
ชื่อและชื่อสกุล ตําแหนง วัน/

เดือน/
ปเกิด 

สัญชาติ มีอํานาจกระทาํการ
แทน สง. หรือไม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
2.4  ฐานะและผลการดําเนินงาน  
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ณ วันส้ินเดือนลาสุดกอนวันย่ืนคําขอ   
(วันท่ี                                          ) (ลานบาท) 

 

อัตราสวนเงินกองทุนสุทธิตอสินทรัพยเสี่ยงถวงน้ําหนัก  
ณ วันส้ินเดือนลาสุดกอนวันย่ืนคําขอ  (วันท่ี                                          ) 
(รอยละ)  

 

อัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพยรวม ณ วันสิ้นเดือนลาสุด
กอนวันยื่นคําขอ (วันท่ี                                          )  (รอยละ)  
(รายละเอียดปรากฏในวิธีการคํานวณอัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพ 
ตอสินทรัพยรวม) 

 

 

                                                   
Η ตามคําจํากัดความ ผูบริหารระดับสงู ตามหนังสอืท่ี ธปท.สนส.(12)ว. 137/2547 เร่ือง การขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 30 มกราคม 2547 
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ขอ 3. รายละเอียดของบริษัทท่ีจะถกูดําเนินการควบหรือรวมกิจการ หรือโอนสินทรัพย และหน้ีสิน 
ท้ังหมด หรือสวนใหญ กรณีขอจัดตั้งธนาคารพาณิชยที่ไมใชธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย 

3.1  ชื่อบริษัทที่จะถูกดําเนินการควบหรือรวมกิจการ  หรือโอนสินทรัพยและหน้ีสิน รายท่ี 1 
(ภาษาไทย)           

(ภาษาอังกฤษ)           

� ที่ตั้งสํานักงานใหญ  เลขท่ี   ถนน       

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต      

จังหวัด     รหัสไปรษณีย     

หมายเลขโทรศัพท    หมายเลขโทรสาร    

� จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด เลขท่ี   วันท่ี    

จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เลขท่ี   วันท่ี     

� รายช่ือผูถือหุนของบริษัทท่ีจะถูกดําเนินการควบหรือรวมกิจการ  หรือโอนสินทรัพยและ 
หนี้สิน ต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปΙ ของจํานวนหุนท้ังหมด ณ วันยื่นคําขอ 

ชื่อและนามสกุล จํานวนหุนท่ีถือ รอยละของหุนทั้งหมด 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                                   
Η ใหนับจํานวนหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน ซึ่งมีคําจํากัดความตามหนังสือที ่ธปท.สนส.(12)ว. 137/2547 เร่ือง การขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 30 มกราคม 2547 
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� รายชือ่กรรมการและผูบริหารระดับสงูของบริษัทท่ีจะถกูดําเนินการควบหรือรวมกิจการ   
หรือโอนสินทรัพยและหน้ีสิน 
ชื่อและชื่อสกุล ตําแหนง วัน/

เดือน/
ปเกิด 

สัญชาติ มีอํานาจกระทาํการ
แทน สง. หรือไม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
3.2  ชื่อบริษัทที่จะถูกดําเนินการควบหรือรวมกิจการ  หรือโอนสินทรัพยและหน้ีสิน รายท่ี 2 (ถามี) 

(ภาษาไทย)           

(ภาษาอังกฤษ)           

� ที่ตั้งสํานักงานใหญ  เลขท่ี                              ถนน       

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต      

จังหวัด     รหัสไปรษณีย     

หมายเลขโทรศัพท    หมายเลขโทรสาร    

� จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด เลขท่ี   วันท่ี    

จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เลขท่ี   วันท่ี     

 



 

 

- 6 -

� รายช่ือผูถือหุนของบริษัทท่ีจะถูกดําเนินการควบหรือรวมกิจการ  หรือโอนสินทรัพยและ 
หนี้สิน ต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปΙ ของจํานวนหุนท้ังหมด ณ วันยื่นคําขอ  

ชื่อและนามสกุล จํานวนหุนท่ีถือ รอยละของหุนทั้งหมด 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

� รายชือ่กรรมการและผูบริหารระดับสงูของบริษัทท่ีจะถกูดําเนินการควบหรือรวมกิจการ   
หรือโอนสินทรัพยและหน้ีสิน 
ชื่อและชื่อสกุล ตําแหนง วัน/

เดือน/
ปเกิด 

สัญชาติ มีอํานาจกระทาํการ
แทน สง. หรือไม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

                                                   
Η ใหนับจํานวนหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน ซึ่งมีคําจํากัดความตามหนังสือที ่ธปท.สนส.(12)ว. 137/2547 เร่ือง การขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 30 มกราคม 2547 
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ขอ 4. แผนจัดตั้งธนาคารพาณิชยใหม 
4.1  ชื่อธนาคารพาณิชยใหม 

(ภาษาไทย)          

(ภาษาอังกฤษ)          

(ภาษาตางประเทศอื่น)         

 
4.2  ท่ีต้ังสํานักงานใหญ  (ถามี) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ  เลขท่ี                              ถนน       

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต      

จังหวัด        รหัสไปรษณีย     

หมายเลขโทรศัพท    หมายเลขโทรสาร    

 
4.3  เงินกองทุนช้ันท่ี 1 (หนวย : ลานบาท) (คาดการณ ณ วันเปดดําเนินการ) 
 

1. ทุนชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน  

2. ทุนสํารองตามกฎหมาย  

3. เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธ ิ  

4. กําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร  

รวมขอ 1 ถึง 4  

5. รายการหัก  

5.1 ผลขาดทุนระหวางงวด  

5.2 คาแหงกูดวิลล  

5.3 มูลคาหุนที่ไดซื้อคืนมาตามกฎหมาย  

รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (ขอ 1 ถึง 4 หักขอ 5)   
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4.4 แหลงท่ีมาของเงินทุน (สรุปสาระพอสังเขปพรอมแนบรายละเอียด) 
           
           
           
           
           
           
           
           
            

 
4.5  โครงสรางผูถือหุน   

รายช่ือผูท่ีจะเปนผูถือหุนในธนาคารพาณิชยท่ีจะจัดต้ังข้ึนต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปΙของจํานวนหุน 
ทั้งหมด พรอมทั้งระบุการถือหุนรายบุคคลในแตละกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน (ผูถือหุนหลัก
กรอกประวัติตามแบบที่แนบมาทายแบบคําขอนี)้ 

ชื่อและนามสกุล จํานวนหุนท่ีถือ (หุน) รอยละของหุนทั้งหมด 
1. กลุมนาย ก. (รวม) (รวม) 
1.1 นาย ก.   
1.2 นาง ข.   
1.3 นางสาว ค.   

   
   
   
   
   
   
   
   

                                                   
Η ใหนับจํานวนหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน ซึ่งมีคําจํากัดความตามหนังสือที ่ธปท.สนส.(12)ว. 137/2547 เร่ือง การขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 30 มกราคม 2547 
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4.6  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปนี้ในธนาคารพาณิชยที่จะจัดตั้งขึ้น (พรอมกรอก
ประวัติตามแบบที่แนบมาทายแบบคําขอนี)้ 

ตําแหนง ชื่อและชื่อสกุล วัน/
เดือน/ 
ปเกิด 

สัญชาติ มีอํานาจ 
กระทาํการแทน 
สง. หรือไม 

1. ประธานกรรมการ     
2. ประธานกรรมการบริหาร     
3. ประธานเจาหนาท่ีบริหาร     
4. กรรมการผูจัดการใหญ     
5. รองผูจัดการใหญ     
     
     

 
5. ขอเท็จจริงอ่ืนๆ ที่ประสงคจะแจงเพิ่มเติม 

            
            
            
            
            
            
             

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ไดลงไวในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาท่ีย่ืนมาพรอมน้ีเปนเอกสารท่ีถูกตอง 

 

(ลายมือชื่อ)        ผูยื่นคําขอ 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 
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(ลายมือชื่อ)        ผูยื่นคําขอ 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

 
หมายเหตุ 
1.   ใหย่ืนแบบคําขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชยพรอมสําเนาอีก 1 ชุด รวมทั้งจัดสงขอมูลเพิ่มเติมที ่ 
ฝายกํากับสถาบันการเงินและตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจ  สายกํากับสถาบันการเงิน  ธนาคารแหง 
ประเทศไทย  เลขท่ี 273  ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200  

2.   หากชองวางที่เวนไวสําหรับกรอกขอความไมเพียงพอ ใหใชแบบเพิ่มเติมโดยหมายเหตุแจงไวในขอ 
ท่ีเพ่ิมเติมน้ันดวย 

3.   คณะกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ/หรือ 
กระทรวงการคลัง มีสิทธิที่จะขอขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่แสดงไวในแบบคําขอนี้



 

 
 

เอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาคําขอ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.   ผูยื่นคําขอ  

1.1    สําเนารับรองการจดทะเบียนบริษัท 

1.2    สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชยรับรอง 

1.3    สําเนาขอบังคับของบริษัทที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชยรับรอง 

1.4    สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชยรับรอง 

1.5    โครงสรางกลุมธุรกจิ ซึ่งประกอบดวย บริษัทแม บริษัทลูก บริษัทรวม 

1.6    งบการเงินท่ีผูสอบบัญชีรับรองลาสุดอยางตอเน่ืองยอนหลัง 2 ป 

1.7    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติใหดําเนินการเพื่อยื่นคําขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย 
ซึ่งจะตองมีรายละเอียดรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอปรับสถานะตางๆ เชน การควบ
หรือรวมกิจการหรือรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินท้ังหมดหรือสวนใหญ นโยบายใหแตละกลุม
ธุรกิจมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนไดเพียง 1 ประเภทเทาน้ัน (One Presence) 
และการแยกธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเงินทุนออกจากกัน (ถาม)ี  

1.8    การคํานวณอัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพยรวม ณ วันสิ้นเดือนลาสุด 
กอนวันยื่นคําขอ 

 

2.   ผูท่ีจะถูกดําเนินการควบหรือรวมกิจการ หรือโอนสินทรัพยและหน้ีสิน 

2.1    สําเนารับรองการจดทะเบียนบริษัท 

2.2    สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชยรับรอง 

2.3    สําเนาขอบังคับของบริษัทที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชยรับรอง 

2.4    สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชยรับรอง 

2.5    โครงสรางกลุมธุรกจิ ซึ่งประกอบดวย บริษัทแม บริษัทลูก บริษัทรวม   

2.6    งบการเงินท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบลาสุดอยางตอเน่ืองยอนหลัง 2 ป 

2.7    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีมติใหสถาบันการเงินถูกควบหรือรวมกจิการ หรือ
โอนสินทรัพยและหนี้สิน 

 

เอกสารแนบ 1
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3.  ธนาคารพาณิชยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม 

3.1    รายละเอียดแหลงที่มาของเงินทุน  

3.2    แผนการดําเนินงานซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย 

 - ประมาณการงบการเงินไมต่ํากวา 3 ป โดยในปแรกตองแสดงรายละเอียดของงบการเงิน 

      เปนรายไตรมาส 

- กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ (Business Strategy) ท่ีครอบคลุมการประกอบธุรกจิการธนาคาร     
พาณิชยอยางครบวงจร  

- การวิเคราะหภาวะการแขงขัน (Competitive Analysis)  

- แผนการระดมทุน แหลงที่มาของเงินทุน และแผนสินเชื่อ  

ทั้งนี ้ ตัวอยางแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงานตองมีขอมูลอยางนอยตามเอกสารแนบ 2  

3.3    รายละเอียดของโครงสรางองคกร พรอมคําอธิบายหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ในการบริหารงานของธนาคารพาณิชยท่ีขอจัดต้ัง รวมท้ัง ระบุคุณสมบัติและประสบการณ 
ของบุคลากรหลักของธนาคารพาณิชยที่ขอจัดตั้ง  

3.4    ประวัติของผูที่จะเปนประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหารและ/หรือประธานเจาหนาท่ี
บริหาร  กรรมการผูจัดการใหญ  รองผูจัดการใหญ รวมท้ังตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทาไมวาจะเรียก
ชื่อประการใด ตามแบบแสดงประวัติที่กําหนด (เอกสารแนบ 3) พรอมเอกสารแนบดังน้ี 

 - ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน (หรือภาพถายหนังสือเดินทาง กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

 - หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา 

 - รายละเอียด การถือหุนในสถาบันการเงินอ่ืนต้ังแตรอยละ 5 ข้ึนไปของจํานวนหุนท้ังหมด  
      ณ วันยื่นคําขอ หรือ การเปนผูบริหารระดับสูงในสถาบันการเงินอ่ืน (แบบแสดงประวัติฯ 
      ขอ 10) 

3.5    รายละเอียดคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย โดยระบุ องคประกอบ  คุณสมบัติและ
ประสบการณ (Job Specification) ซึ่งตองเปนไปตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด 

3.6    ประวัติผูถือหุนหลัก   

- กรณีบุคคลธรรมดา แนบแบบแสดงประวัติที่กําหนด (เอกสารแนบ 4) พรอมแนบภาพถาย
บัตรประจําตัวประชาชน (หรือภาพถายหนังสือเดินทาง กรณีเปนชาวตางประเทศ)  
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- กรณีนิติบุคคล แนบหนังสือยืนยันวาไมเคยมีประวัติทุจริต พรอมผูมีอํานาจกระทําการแทน
บริษัทลงนามรับรอง  

3.7    แผนการแยกธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเงินทุนออกจากกัน กรณีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

3.8    แผนการขายกิจการหรือคืนใบอนุญาตและ/หรือรับโอนสินทรัพยและหน้ีสิน จากสถาบัน 
การเงินแหงอื่นภายใตกลุมธุรกิจเดียวกัน ในกรณีที่มีสถาบันการเงินมากกวา 1 แหงภายใน 
กลุมธุรกิจเดียวกัน (แผนการดําเนินการและปฏิบัติตามนโยบายใหแตละกลุมธุรกิจมีสถาบัน 
การเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนไดเพียง 1 ประเภทเทาน้ัน (One Presence)) 

3.9    แผนการควบหรือรวมกิจการหรือรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินท้ังหมดหรือสวนใหญจากบริษัท
เงินทุนและ/หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรแหงอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณียื่นขอจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยที่ไมใชธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 

 - วิธีการประเมินมูลคาสินทรัพย 

 - การบริหารและฟนฟูสินทรัพยดอยคุณภาพ 

3.10  แผนการเปดสาขา  

3.11  แผนการเตรียมการเพือ่รองรับการประกอบธรุกิจของธนาคารพาณิชย โดยตองแสดงหลักฐาน
เพ่ือใหแนใจวาจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในเร่ืองดังตอไปน้ีตามขอ 7.3 ในประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย 
ลงวันที ่23 มกราคม 2547 ไดครบถวน 

 - ระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงประเภทตางๆ 

 - นโยบายในเรื่องการใหกูยืมแกกลุมธุรกิจหรือธุรกิจที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับธนาคาร 
     ท่ีขอจัดต้ัง 

 - ระบบการควบคุมภายใน 

 - ระบบประเมินคุณภาพสินทรัพย 

- คุณภาพและการจัดสรรบุคลากรภายในองคกร เพื่อแสดงถึงความพรอมของบุคลากรหลัก 
     ที่มีความสามารถในธุรกรรมแตละประเภท  

ทั้งนี ้ใหแสดงถึงความพรอมในระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจดวย 



 

 
 

ตัวอยางแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยที่จะจัดตั้งขึ้น 
 

แผนการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยที่จะจัดตั้งขึ้น 
1. กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 
 1.1วิสัยทัศน แนวทางและเปาหมายหลักในการดําเนินธุรกิจ 
 1.2 กลุมฐานธุรกิจและผลิตภัณฑหลัก 
 1.3 กลุมฐานลูกคาเปาหมาย 
 1.4 กลยุทธในการแขงขัน 
2. แผนการระดมทุน 
 2.1 แหลงเงินทุนหลัก 
 2.2 เปาหมายและการขยายตัว 
3. แผนธุรกิจ   
 3.1 การใหสินเชื่อ 
 3.2 การลงทุนในดานอื่น 
 3.3 เปาหมายและการขยายตัว 
 3.4 นโยบายการกันสํารอง 
4. การวิเคราะหภาวะการแขงขัน  
 4.1 การวิเคราะหสภาพเศรษฐกจิโดยรวมและรายอุตสาหกรรม 
 4.2 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค  
5. ขอมูลทางการเงินและสมมติฐานสําคัญซึ่งเปนปจจัยในการกําหนดแผนการเงิน เชน GDP (%) 
     อัตราเงินเฟอ (%) ชวงอัตราดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือ (%) ชวงอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (%) เปนตน 

 

เอกสารแนบ 2
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หนวย  :  ลานบาท 

  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม  

5.1 งบดุล    
สินทรัพย   

1  เงนิสดและเงินฝากธนาคาร   
2  เงินลงทุนในหลักทรัพย (สุทธิ)   
3  เงินใหสินเชื่อ   

    หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   
4  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)   
5  สินทรัพยอ่ืน   
6  สินทรัพยรวม   

หนี้สิน    
7  เงินฝาก   
8  เงินกูยืม   
9  หนี้สินอื่น   
10  หน้ีสินรวม   

    
สวนของผูถือหุน   

11  ทุนชําระแลว   
12  กําไร (ขาดทุน) สะสม   
13  อื่นๆ   
14  รวมสวนของผูถือหุน   
15  รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน   
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หนวย  :  ลานบาท 

  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม  

5.2 งบกําไรขาดทุน  
1  รายไดดอกเบ้ียจากสินเช่ือ  
2  รวมรายไดดอกเบ้ียและเงนิปนผล  
3  คาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝาก  
4  คาใชจายดอกเบี้ยเงินกูยืม  
5  รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  
6  รายไดท่ีไมใชดอกเบ้ีย  
7  คาใชจายที่ไมใชดอกเบี้ย  
8  คาใชจายกันเงินสํารอง  
9  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  

   
5.3  ฐานะเงินกองทุน       

1  เงินกองทุนตามกฎหมาย       
     - Tier 1       

2  BIS Ratio (%)       
        

5.4 อัตราสวนความสามารถในการหารายได (รอยละตอป)     
1 ดอกเบี้ยรับสินเชื่อ/สินเช่ือเฉล่ีย  
2   ดอกเบ้ียจายเงนิฝาก/เงินรับฝากเฉลี่ย  
3  Spread   
4 ดอกเบ้ียรับสุทธิ/สินทรัพยรวม
เฉลี่ย (NIM) 

 

5  ROA  
6  ROE  
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หนวย  :  ลานบาท 

  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม  

5.5 แนวโนมธุรกิจ (อัตราเพิ่มรอยละตอป)    
1  เงินใหสินเชื่อ N/a     
2  เงินฝาก N/a     
3  สินทรัพยรวม N/a     
4  สวนของผูถือหุน N/a     
5  กําไรสุทธิ N/a     

       
 5.6 ขอมูลทั่วไป   

1  จํานวนพนักงาน (คน)   
2  จํานวนสาขา   

    



 

 
 

แบบแสดงประวัติผูท่ีจะเปนประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  
และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  กรรมการผูจดัการใหญ รองผูจดัการใหญ  

หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา ของธนาคารพาณิชยที่จะจัดตั้งขึ้น 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (1) ชื่อภาษาไทย     (ชื่อสกุลเดิม   ) 

(2) ชื่อภาษาอังกฤษ        

(3) ช่ือภาษาตางประเทศอ่ืน       

2. เกดิป พ.ศ.   ปจจุบันอายุ  ป 

3. สัญชาติ     

4. ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได    เลขท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน     

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    

จังหวัด    โทรศัพท    
5. ฐานะสมรส  

(1) คูสมรสชื่อ    (ชื่อสกุลเดิม    ) 

(2) มีบุตร  คน (กรณีบุตรบรรลุนิติภาวะแลว ใหระบุสถานที่ทํางานดวย)  คือ 

2.1  เกดิ พ.ศ.  

 สถานที่ทํางาน  
 ตําแหนง  
2.2  เกดิ พ.ศ.  
 สถานที่ทํางาน  
 ตําแหนง  
2.3  เกดิ พ.ศ.  
 สถานที่ทํางาน  
 ตําแหนง  
2.4  เกดิ พ.ศ.  
 สถานที่ทํางาน  
 ตําแหนง  

 

เอกสารแนบ 3



 

 

- 2 -

6. คุณวุฒิทางการศึกษา  
ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาหลัก  ปที่สําเร็จ 

     
     
     
     
     

7. ประสบการณในการทํางาน 
ชื่อสถานที่ทํางาน  ตําแหนง  ต้ังแต-ถึง (รวม..ป)  สาเหตุท่ีออกจากงาน 

       
       
       
       
       
       
       

8.  ตําแหนงงานในธุรกิจอ่ืน หรือกิจกรรมทางสังคมที่ยังดํารงอยูปจจุบัน 
ช่ือบริษัท สถาบัน หรือองคกร  ท่ีต้ัง  ตําแหนง 
     
     
     
     
     

9.  การถือหุนในธนาคารพาณิชยที่จะจัดตั้งขึ้น 

หุนสามัญ   หุน  มูลคาหุนละ  บาท  รวม  ลานบาท 

หุนบุริมสิทธ ิ  หุน  มูลคาหุนละ  บาท  รวม  ลานบาท 

นอกจากน้ัน ผูที่เกี่ยวของΗทั้งหมด ถือหุนสามัญ หุน  มูลคาหุนละ  บาท รวม ลานบาท 
และหุนบุริมสิทธ ิ  หุน  มูลคาหุนละ  บาท  รวม  ลานบาท 

                                                   
Η ใหนับจํานวนหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน ซึ่งมีคําจํากัดความตามหนังสือที ่ธปท.สนส.(12)ว. 137/2547 เร่ือง การขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 30 มกราคม 2547 
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10.  ระบุการถือหุนในสถาบันการเงินอ่ืนต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปΗ ของจํานวนหุนท้ังหมด ณ วันยื่นคําขอ  
หรือ การเปนผูบริหารระดับสูงในสถาบันการเงินอ่ืน  

            
            
             

11.  ขาพเจามีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และไมมีลักษณะตองหาม ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
และตามที่กําหนดในขอ 7.2 (2) แหงประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย  ลงวันที ่23 มกราคม 2547   

พรอมนี้ไดแนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน (หรือภาพถายหนังสือเดินทางแทน สําหรับ 
ชาวตางประเทศ) และเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษามาดวยแลว 

ขอรับรองวาขอความขางตนน้ีเปนความจริงทุกประการและเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพรอมน้ี 
เปนเอกสารท่ีถูกตอง 

 

ลงชื่อ     (เจาของประวัติ) 

(      ) 

วันท่ี  /  / พ.ศ.   
 

ลงชื่อ     (กรรมการผ ู มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท) 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

วันท่ี  /  / พ.ศ.   
 

ลงชื่อ     (กรรมการผ ู มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท) 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

วันท่ี  /  / พ.ศ.   

                                                   
Η ใหนับจํานวนหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน ซึ่งมีคําจํากัดความตามหนังสือที ่ธปท.สนส.(12)ว. 137/2547 เร่ือง การขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 30 มกราคม 2547 



 

 
 

 

แบบแสดงประวัติผูถือหุนหลักของธนาคารพาณิชยที่จะจัดตั้งขึ้น 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (1) ชื่อภาษาไทย         

(2) ชื่อภาษาอังกฤษ        

(3) ช่ือภาษาตางประเทศอ่ืน       

2. เกดิป พ.ศ.   ปจจุบันอายุ  ป 

3. สัญชาติ     

4. ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได    เลขท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน     

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    

จังหวัด    โทรศัพท    

5. ฐานะสมรส  

(1) คูสมรสชื่อ    (ชื่อสกุลเดิม    ) 

(2) มีบุตร  คน (กรณีบุตรบรรลุนิติภาวะแลว ใหระบุสถานที่ทํางานดวย)  คือ 

2.1  เกดิ พ.ศ.  

 สถานที่ทํางาน  

 ตําแหนง  

2.2  เกดิ พ.ศ.  

 สถานที่ทํางาน  

 ตําแหนง  

2.3  เกดิ พ.ศ.  

 สถานที่ทํางาน  

 ตําแหนง  

 

 

เอกสารแนบ 4
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6.  การถือหุนในธนาคารพาณิชยที่จะจัดตั้งขึ้น 

หุนสามัญ  หุน  มูลคาหุนละ  บาท  รวม  ลานบาท 

หุนบุริมสิทธ ิ  หุน  มูลคาหุนละ  บาท  รวม  ลานบาท 

7.  หากทานเปนผูถือหุนในสถาบันการเงินอ่ืนต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปΗ ของจํานวนหุนท้ังหมด ณ วันยื่นคําขอ 
หรือ เปนผูบริหารระดับสูงในสถาบันการเงินอ่ืน ใหสรุปสาระพอสังเขป และแนบรายละเอียดมาตางหาก 

            
            
             

8.  ขาพเจามีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และไมมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดในขอ 7.2 (4) แหงประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย ลงวันที ่ 
23 มกราคม 2547 

พรอมนี้ไดแนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน (หรือภาพถายหนังสือเดินทางแทนสําหรับ 
ชาวตางประเทศ) มาดวยแลว 

ขอรับรองวาขอความขางตนน้ีเปนความจริงทุกประการและเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพรอมน้ี 
เปนเอกสารท่ีถูกตอง 

 

ลงชื่อ     (เจาของประวัติ) 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

วันท่ี  /  / พ.ศ.   
 

ลงชื่อ     (กรรมการผ ู มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท) 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

วันท่ี  /  / พ.ศ.   
 

                                                   
Η ใหนับจํานวนหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน ซึ่งมีคําจํากัดความตามหนังสือที ่ธปท.สนส.(12)ว. 137/2547 เร่ือง การขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 30 มกราคม 2547 
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ลงชื่อ     (กรรมการผ ู มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท) 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

วันท่ี  /  / พ.ศ.   
 
 
 



 

 
 

วิธีการคํานวณอัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพยรวม 
สถาบนัการเงิน

สินทรัพยดอยคุณภาพ

 + สินทรัพยจัดชั้น ต่ํา-สูญ
DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 960001(1.สินทรัพยจัดชั้น), EL>Asset Classification Type ->Code 0200003 (ต่ํา) + 0200004 (สงสัย) + 0200005 (สงสัยจะ
สูญ) +0200006 (สูญ)

 - สํารองจากสินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ และสูญ

DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600013( 2.1.1สํารอง ลูกหนีต้ามเกณฑการจัดชัน้),(EL>Asset Classification Type  ->Code 0200005 (สงสัยจะสูญ) +
0200006(สูญ))+DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600015(2.1.3 เงนิลงทุนในหลักทรัพย),(EL>Asset Classification Type  ->Code 0200005 (สงสัยจะสูญ) +
0200006(สูญ))+DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600016(2.1.4 สินทรัพยอื่น),(EL>Asset Classification Type  ->Code 0200005 (สงสัยจะสูญ) + 0200006
(สูญ))

 + มูลคาตามบัญชีสุทธิจากสํารองของทรัพยสนิรอการขาย DS 3.1.1 el->Balance Sheet Item->code 950091 (ทรัพยสินรอการขายสุทธิ)

 + มูลคาตามบัญชีของหุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและ 
มูลคาปจจุบันสุทธิของหุนกูที่ไดรับจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

ขอมูลที่สถาบันการเงินเปนมูลคาตามบัญชีของหุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและ มูลคาปจจุบันสทุธิของหุนกู ที่ไดรับจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

 + มูลคาตามบัญชีของสินเชื่อและทรัพยสินรอการขายที่โอนไปบริษัท
บรหิารสินทรัพยในเครือ

งบดุลของ AMC ขอ 2.1(เงนิลงทุนในลูกหนี้)+ขอ3 (เงนิใหสนิเชือ่)+ขอ4 (ทรัพยสินรอการขาย)-ขอ 2.2 (คาเผื่อดอยคาของเงนิลงทุนในลูกหนี้)

 + Potential NPL ตามคําสั่งผูตรวจการธนาคารพาณิชย

เงินกองทุนสุทธิ
เงนิกองทุนทัง้สิ้น DS 3.1.3 el->Capital Fund Item -> code 940028 (เงนิกองทุนทั้งสิ้นตามกฏหมาย)  Net Capital Fund Amount

 + เงินสํารอง
DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600017(2.2. เงินสํารองที่มีอยู),(EL>Asset Classification Type  ->Code 0200001 (ปกติ) + 0200002(พึงระวัง)+
Code0200003 (ต่ําฯ) Code0200004 (สงสัย) +0200005(สงสัยจะสูญ)+0200006(สูญ))

 - สํารองสวนขาดตามที่พนักงานเจาหนาที่หรือผูตรวจการธนาคาร
พาณิชยสั่งการ

DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600018(5. เกิน / (ขาด) ) - สํารองตามที่พนักงานเจาหนาที่หรือผูตรวจการธนาคารพาณิชยสั่งการ

 - สํารองจากสินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ และสูญ

DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600013( 2.1.1สํารอง ลูกหนีต้ามเกณฑการจัดชัน้),(EL>Asset Classification Type  ->Code 0200005 (สงสัยจะสูญ) +
0200006(สูญ))+DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600015(2.1.3 เงนิลงทุนในหลักทรัพย),(EL>Asset Classification Type  ->Code 0200005 (สงสัยจะสูญ) +
0200006(สูญ))+DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600016(2.1.4 สินทรัพยอื่น),(EL>Asset Classification Type  ->Code 0200005 (สงสัยจะสูญ) + 0200006
(สูญ))

สินทรัพยรวมที่ปรับสํารองฯ
 + สินทรัพยทั้งสิ้น DS 3.1.1 el->Balance Sheet Item->code 950002 (สินทรัพย)

 + เงินสํารอง
DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600017(2.2. เงินสํารองที่มีอยู),(EL>Asset Classification Type  ->Code 0200001 (ปกติ) + 0200002(พึงระวัง)+
Code0200003 (ต่ําฯ) Code0200004 (สงสัย) +0200005(สงสัยจะสูญ)+0200006(สูญ))

 - สํารองจากสินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ และสูญ

DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600013( 2.1.1สํารอง ลูกหนีต้ามเกณฑการจัดชัน้),(EL>Asset Classification Type  ->Code 0200005 (สงสัยจะสูญ) +
0200006(สูญ))+DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600015(2.1.3 เงนิลงทุนในหลักทรัพย),(EL>Asset Classification Type  ->Code 0200005 (สงสัยจะสูญ) +
0200006(สูญ))+DS 3.1.6 el->Provision Summary Item->code 9600016(2.1.4 สินทรัพยอื่น),(EL>Asset Classification Type  ->Code 0200005 (สงสัยจะสูญ) + 0200006
(สูญ))  


