
สนสว13-อญ00002-25470130ด 
อญ 000      วันท่ี 30 ม.ค. 2547 

       30  มกราคม  2547 
เรียน ผูจัดการ 

 สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศทุกธนาคาร 

ที ่ธปท. สนส. (11) ว. 138 /2547   เร่ือง  การขออนุญาตจัดต้ังสาขาของธนาคาร 
ตางประเทศ   

 ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6  แหง 
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2522 พิจารณาเห็นชอบใหธนาคารตางประเทศที่เปดดําเนินการสํานักงานวิเทศธนกิจใน
ประเทศไทยและมีคุณสมบัติผานเกณฑที่กําหนด ย่ืนคําขออนุญาตจัดต้ังสาขาของธนาคารตางประเทศได 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตจัดต้ังสาขาของ
ธนาคารตางประเทศ ลงวันที ่23  มกราคม  2547  ซึ่งไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ 
ทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 11 ง วันท่ี 28 มกราคม 2547 แลว 

 ธนาคารแหงประเทศไทยจึงขอนําสงประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกลาว พรอมท้ัง 
แบบคําขออนุญาตจัดต้ังสาขาของธนาคารตางประเทศมาเพ่ือทราบ  ทั้งนี้ ธนาคารตางประเทศที่ม ี
คุณสมบัติผานเกณฑและประสงคจะขออนุญาตจัดตั้งสาขา สามารถยื่นแบบคําขออนุญาตจัดตั้งสาขา 
ของธนาคารตางประเทศ พรอมทั้งเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตที่ฝายกํากับสถาบันการเงินและ
ตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจ สายกํากับสถาบันการเงิน  ธนาคารแหงประเทศไทยได  ต้ังแตวันท่ี  
1 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที ่31 กรกฎาคม 2547  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นางธาริษา  วัฒนเกส) 
รองผูวาการ (เสถียรภาพสถาบันการเงิน) 

    ผูวาการแทน 
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สิ่งที่สงมาดวย 1.   ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต 
 จัดต้ังสาขาของธนาคารตางประเทศ 
 2.   แบบคําขออนุญาตจัดต้ังสาขาของธนาคารตางประเทศ 

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

ฝายกลยุทธสถาบันการเงิน 
โทร.  02283-5833, 0-2283-5868, 0-2283-6875 

















คําขออนุญาตจัดตั้งสาขาของธนาคารตางประเทศ  (Full Branch) 
          หนา 

ขอ 1  รายละเอียดธนาคารตางประเทศผูย่ืนคําขอ       1 

ขอ 2 รายละเอียดธุรกิจในประเทศไทยท่ีธนาคารตางประเทศผูย่ืนคําขอ 

ไดรับอนุญาตหรือมีหุนอยู        4  

ขอ 3 แผนจัดตั้งสาขาของธนาคารตางประเทศ       7 

ขอ 4 ขอเท็จจริงอ่ืนๆ ที่ประสงคจะแจงเพิ่มเติม       8 

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาคําขอฯ 

เอกสารแนบ 2    ตัวอยางแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงานของสาขาธนาคารตางประเทศ 

เอกสารแนบ 3 แบบแสดงประวัติผูที่จะเปนผูบริหารสูงสุดฯ  

 

 

 



 

 คําขออนุญาตจัดตั้งสาขาของธนาคารตางประเทศ 

ขอ 1. รายละเอียดธนาคารตางประเทศผูย่ืนคําขอ 

1.1  ขอมูลท่ัวไปของธนาคารตางประเทศผูย่ืนคําขอ 
▪ ชื่อผูยื่นคําขอ  (ภาษาไทย)______________________________________________________ 

  (ภาษาอังกฤษ)____________________________________________________ 
▪ ที่ตั้งสํานักงานใหญ ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

▪ ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งธนาคารพาณิชย_________________________________________ 
▪ รายละเอียดการจดทะเบียน*______________________________________________________ 

1.2  โครงสรางผูถือหุนของธนาคารตางประเทศผูย่ืนคําขอ(10 รายแรก ณ วันย่ืนคําขอ)  

ชื่อและชื่อสกุล จํานวนหุนท่ีถือ รอยละของหุนทั้งหมด 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                                        
*  ระบุรายละเอียด เชน วันท่ีจดทะเบียน และเลขท่ีจดทะเบียน 
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1.3  รายช่ือกรรมการและผูบริหารระดับสูง* ของธนาคารตางประเทศผูย่ืนคําขอ 
ชื่อและชื่อสกุล ตําแหนง วัน

เดือน
ปเกิด 

สัญชาติ มีอํานาจกระทําการ
แทนสถาบันการเงิน 

หรือไม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

1.4  ฐานะและผลการดําเนินงานของธนาคารตางประเทศผูย่ืนคําขอ 
▪ ขอมูลขนาดสินทรัพยและเงินกองทุนลาสุดกอนวันยื่นคําขอ (วันท่ี                                        )   

   จํานวนเงิน 
(ลานดอลลาร สรอ.) 

อันดับโลก 
(ณ วันท่ี                     ) 

อันดับในประเทศท่ี 
จดทะเบียน 

ขนาดสินทรัพย    
ขนาดเงินกองทุน    

▪ อัตราสวนเงินกองทุนสุทธิตอสินทรัพยเสี่ยงถวงน้ําหนักของกลุมสถาบันการเงิน (Consolidated  Basis) 
ณ วันสิ้นเดือนลาสุดกอนยื่นคําขอ (วันท่ี                                           )  รอยละ________________   

   
▪ อัตราสวนเงินกองทุนสุทธิตอสินทรัพยเสี่ยงถวงน้ําหนักของสถาบันการเงิน (Solo  Basis) 
 ณ วันสิ้นเดือนลาสุดกอนยื่นคําขอ (วันท่ี                                           )   รอยละ_______________   
   

                                                        
* “ผูบริหารระดับสงู” หมายความวา ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ รองผูจัดการอาวุโส รองผูจัดการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาที่กําหนดชื่อเปนอยางอื่น หรือบุคคลอื่นซึ่ง
สถาบันการเงินทําสัญญาใหมีอาํนาจเด็ดขาดในการบริหารงานของสถาบันการเงิน ตลอดจนผูซึง่ปฏิบัติงานใหแกบุคคลอ่ืนน้ันดวย 
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▪ อัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพยรวม  
 ณ วันสิ้นเดือนลาสุดกอนยื่นคําขอ (วันท่ี                                           )  รอยละ_______________ 
  ระบุคําจํากัดความของสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพยรวม___________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
▪ อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 
          (หนวย:   รอยละ) 
 ป 2545 ป 2546 

ROA   
ROE   

▪ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับ 

สถาบันการจัดอันดับ อันดับ 
Moody’s      (วันท่ี                                     )  
S&P             (วันท่ี                                     )  
อ่ืนๆ (ระบุ)                 (วันท่ี                       )  

▪ จํานวนเครือขาย ทั่วโลก  (วันท่ี                                                ) 
รายละเอียดเครือขาย  5 อันดับแรก  จํานวน 

ท้ังหมด 
(แหง) ที่ตั้ง  

(เมือง  ประเทศ) 
ขนาดสินทรัพย  

(ลานดอลลาร สรอ.) 

ธน
าคา
รพ
าณ
ิชย
 

ที่เป
นบ
ริษั
ทลู
ก 

 1.  
2. 
3. 
4. 
5 

 

สาข
า 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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รายละเอียดเครือขาย  5 อันดับแรก  จํานวน 
ท้ังหมด 
(แหง) ที่ตั้ง  

(เมือง  ประเทศ) 
ขนาดสินทรัพย  

(ลานดอลลาร สรอ.) 
สํานั
กงา
นผู
แท
น 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

� ประสบการณและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศหรือบทบาทในศูนยกลางการ
เงินของโลก
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

ขอ 2.  รายละเอียดธุรกิจในประเทศไทยท่ีธนาคารตางประเทศผูย่ืนคําขอไดรับอนุญาตหรือมีหุนอยู  

 2.1  รูปแบบการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในประเทศไทยในปจจุบัน 
(    ) ก) สํานักงานวิเทศธนกิจ (Stand-alone BIBF) 
 ชื่อ________________________ 
(    ) ข) บริษัทเงินทุน 
 ชื่อ________________________  
(    ) ค) ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย แตมีผูถือหุนตางชาติ เน่ืองจากไดรับการผอนผัน 

(Hybrid Bank) 
 ชื่อ________________________ 

 
2.2  ฐานะการดําเนินงานของธุรกิจสถาบันการเงินในประเทศลาสุด ณ วันท่ี______________ 

2.2.1 กรณีรูปแบบ 2.1 (ก)  
 สินทรัพยตามมาตรา 6    _______________ ลานบาท 
 สินทรัพยรวม     _______________ ลานบาท 
 อัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพยรวม รอยละ_________________ 
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2.2.2 กรณีรูปแบบ 2.1 (ข) (ค) 
 เงินกองทุน     _______________ ลานบาท 
 สินทรัพยรวม     _______________ ลานบาท 
 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง  รอยละ_________________ 
 อัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพยรวม รอยละ_________________ 
 อัตราสวนการถือหุนของธนาคารพาณิชยตางประเทศในบริษัทเงินทุน รอยละ____  
 อัตราสวนการถือหุนของธนาคารพาณิชยตางประเทศในธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนใน 
 ประเทศไทยแตมีผูถือหุนตางชาต ิเน่ืองจากไดรับการผอนผัน   รอยละ__________ 

2.3  การใหสินเช่ือแกภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย 

 2.4  การชักนําธุรกิจเขามาในประเทศไทย 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ประมาณการ ป 2545 ป 2546 
ป 2547 ป 2548 ป 2549 

 

จํานวน  
(ลานบาท) 

% ตอ 
สินเชื่อ 
รวม 

จํานวน  
(ลานบาท) 

% ตอ 
สินเชื่อ
รวม 

จํานวน  
(ลานบาท) 

% ตอ 
สินเชื่อ
รวม 

จํานวน  
(ลานบาท) 

% ตอ 
สินเชื่อ
รวม 

จํานวน  
(ลานบาท) 

% ตอ 
สินเชื่อ 
รวม 

สินเช่ือรวม           
สินเชื่อเพื่อการเกษตร           
สินเชื่อเพื่อเหมืองแรและ
เหมืองหิน 

          

สินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม 
การผลิต 

          

สินเชื่อเพื่อการสงสินคาออก           
สินเช่ือเพ่ือการคาสงผลิตผล
ทางการเกษตร 

          

สินเช่ือเพ่ือการจัดหาท่ีอยู
อาศัยสวนบุคคล 

          

สินเช่ือเพ่ือการพาณิชยนาวี           
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 2.5  Joint Venture กับธุรกิจไทย 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 2.6  การใหความรวมมือกับทางการไทย 
▪ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

▪ ดานการพัฒนาความรูในระบบการเงินของไทย 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

▪ อ่ืนๆ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 2.7  กรอบนโยบายการเปดเสรีดานการเงินการธนาคารของทางการประเทศท่ีธนาคารตางประเทศจัดต้ัง  

� เกณฑการใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบันการเงินแกสถาบันการเงินในตางประเทศ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

� ขอบเขตธุรกิจท่ีทางการอนุญาตใหสถาบันการเงินตางประเทศ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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� กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับผูประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมไดถือสัญชาติ
ของประเทศท่ีธนาคารตางประเทศจัดต้ัง ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

- เพดานการถือหุนในสถาบันการเงินของชาวตางชาต_ิ__________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

- การดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับ สินทรัพย หนี้สิน หรือภาระผูกพัน__________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

- การดํารงเงินสดสํารองเปนอัตราสวนกับเงินฝากหรือเงินกูยืม____________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

- การซ้ือหรือมีหุนในบริษัทจํากัด___________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

- การใหสินเช่ือหรือลงทุน หรือกอภาระผูกพันเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง_____________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

- อ่ืน ๆ _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

ขอ 3. แผนจัดตั้งสาขาของธนาคารตางประเทศ 

 3.1  ชื่อสาขาของธนาคารตางประเทศ 
 (ภาษาไทย)          
 (ภาษาอังกฤษ)          
 (ภาษาตางประเทศอื่น)         

 3.2  ท่ีต้ังสาขา (ถามี) 
 ที่ตั้งสาขา  เลขที่                              ถนน                            
 ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต      
 จังหวัด        รหัสไปรษณีย     
 หมายเลขโทรศัพท    หมายเลขโทรสาร    
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3.3  ผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของสาขาในประเทศไทย (พรอมกรอกประวัติ
ตามแบบที่แนบมาทายแบบคําขอนี)้ 
▪ ชื่อและชื่อสกุล___________________________________________________________ 
▪ วันเดือนปเกิด____________________ 
▪ สัญชาติ__________________ 
▪ (       )  มี      (      ) ไมมี  อํานาจกระทําการแทนสถาบันการเงิน 

ขอ 4. ขอเท็จจริงอ่ืนๆ ที่ประสงคจะแจงเพิ่มเติม 
            
            
            
            
             

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีไดลงไวในคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการและเอกสารประกอบ
การพิจารณาท่ีย่ืนมาพรอมน้ีเปนเอกสารท่ีถูกตอง 

(ลายมือชื่อ)        ผูยื่นคําขอ 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

(ลายมือชื่อ)        ผูยื่นคําขอ 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 
หมายเหตุ 
1.   ใหย่ืนแบบคําขออนุญาตจัดต้ังสาขาของธนาคารตางประเทศพรอมสําเนาอีก 1 ชุด รวมท้ังจัดสงขอมูล 
เพ่ิมเติมท่ี ฝายกํากับสถาบันการเงินและตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจ  สายกํากับสถาบันการเงิน  
ธนาคารแหงประเทศไทย  เลขที่ 273  ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กทม. 10200  

2.   หากชองวางที่เวนไวสําหรับกรอกขอความไมเพียงพอ ใหใชแบบเพ่ิมเติมโดยหมายเหตุแจงไวในขอท่ี 
เพ่ิมเติมน้ันดวย 

3.   คณะกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ/หรือ 
กระทรวงการคลัง มีสิทธิที่จะขอขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่แสดงไวในแบบคําขอนี ้



เอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาคําขออนุญาตจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ธนาคารตางประเทศผูยื่นคําขอ 
1.1 หนังสือแสดงการเปนนิติบุคคลที่รับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น
ซึ่งตั้งอยูในประเทศไทย หรือโนตารีพับลิกหรือบุคคลซึ่งมีอํานาจและหนาที่อยางเดียวกับ
โนตารีพับลิก 

1.2   หนังสือยินยอมใหจัดตั้งสาขาของธนาคารตางประเทศจากทางการของประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้งธนาคารตางประเทศผูยื่นคําขอ 

1.3  หนังสือรับรองจากธนาคารตางประเทศ ดังน้ี 
- รับรองวาจะดูแลและดําเนินการใหสาขาของธนาคารตางประเทศตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือนโยบายของประเทศไทย ทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นใน
อนาคต  

- รับรองวาจะใหการสนับสนุนดานการเงินและสภาพคลองแกสาขาของธนาคารตางประเทศ  
- รับรองวาสาขาของธนาคารตางประเทศจะใหความรวมมือในการใหขอมูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานหรือขอมูลอ่ืนๆ ของตนเองโดยตรงกับผูกํากับดูแลสถาบันการเงินของประเทศที่
ธนาคารตางประเทศหรือบริษัทแมจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทดวย 

1.4 หนังสือรับรองจากหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินของธนาคารตางประเทศผูยื่นคําขอ
วาไดบังคับใชกฎเกณฑการกํากับสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากล เชน การกํากับความ
เพียงพอของเงินกองทุนตามแนวทางของ Bank for International Settlements 

1.5 รายงานประจําป ซึ่งประกอบดวยโครงสรางผูถือหุนและงบการเงินของธนาคารตาง
ประเทศผูยื่นคําขอ ยอนหลัง 2 ป 

1.6 ขอมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) ของประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตั้งธนาคารตางประเทศผูยื่นคําขอ โดยแปลเปนภาษาอังกฤษ 

1.7 ขอมูลแสดงวงเงินและยอดคงคางของการใหกูยืมหรือรวมลงทุนกับภาครัฐบาล  ภาคสถาบัน
การเงินและภาคเอกชนอ่ืนๆ ในประเทศไทยหรือการใหกูยืมแกภาคธุรกิจของไทยที่ไป
ประกอบธุรกิจในตางประเทศ ของสํานักงานวิเทศธนกิจและของธนาคารตางประเทศผูยื่น 

 คําขอ ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกป ยอนหลัง 3 ป 
1.8 โครงสรางกลุมธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย บริษัทแม บริษัทลูก และบริษัทรวม 

เอกสารแนบ 1
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1.9 ขอมูลประกอบที่แสดงถึง 
- ประสบการณและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจการเงินระหวางประเทศ  
- บทบาทในศูนยกลางทางการเงินของโลก  
- บทบาทในการพัฒนาธุรกิจการเงินระหวางประเทศในประเทศที่ธนาคารตางประเทศ
นั้นเปดธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกหรือเปดสาขา 

2.  สาขาของธนาคารตางประเทศที่จะจัดตั้ง 
2.1    แผนการดําเนินงานซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย  

- กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ (Business Strategy) ที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจ 
การธนาคารพาณิชยอยางครบวงจร  

- ประมาณการงบการเงินไมต่ํากวา 3 ป โดยในปแรกตองแสดงรายละเอียดของ 
งบการเงินเปนรายไตรมาส 

- การวิเคราะหภาวะการแขงขัน (Competitive Analysis)  
- แผนการระดมทุน แหลงที่มาของเงินทุน และแผนสินเชื่อ 
ตัวอยางแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงานของสาขาธนาคารตางประเทศ ตองมีขอมูล
อยางนอยตามเอกสารแนบ 2  

2.2    รายละเอียดของโครงสรางองคกร พรอมคําอธิบายหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ 
 บริหารงานของสาขาของธนาคารตางประเทศ รวมท้ัง ระบุคุณสมบัติและประสบการณ

ของบุคลากรหลักของสาขาของธนาคารตางประเทศ  
2.3    ประวัติของผูที่จะเปนผูบริหารสูงสุดของสาขาธนาคารตางประเทศ ตามแบบแสดง

ประวัติที่กําหนด (เอกสารแนบ 3) พรอมเอกสารแนบดังน้ี 
- ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน (หรือภาพถายหนังสือเดินทาง กรณีเปน 

ชาวตางประเทศ) 
- หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา 
- รายละเอียด การถือหุนในสถาบันการเงินอ่ืนต้ังแตรอยละ 5 ข้ึนไปของจํานวนหุน 

ทั้งหมด ณ วันยื่นคําขอ หรือการเปนผูบริหารระดับสูงในสถาบันการเงินอ่ืน 
(แบบแสดงประวัติขอ 10) 
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2.4    แผนการเตรียมการเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจของสาขาธนาคารตางประเทศ โดยตอง
แสดงหลักฐานเพื่อใหแนใจวาจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในเรื่องดังตอไปนี้ตามขอ 5.9 
ของประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตจัด
สาขาของธนาคารตางประเทศไดครบถวน 

 - ระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงประเภทตางๆ 
 - นโยบายในเรื่องการใหกูยืมแกกลุมธุรกิจหรือธุรกิจที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับ 

สาขาของธนาคารตางประเทศ 
 - ระบบการควบคุมภายใน 
 - ระบบประเมินคุณภาพสินทรัพย 
 - คุณภาพและการจัดสรรบุคลากรภายในองคกร เพื่อแสดงความพรอมของบุคลากร 

หลักที่มีความสามารถในธุรกรรมแตละประเภท 
 ทั้งนี ้ใหแสดงถึงความพรอมในระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ดําเนินธุรกิจดวย 

2.5    แผนการขายกิจการหรือคืนใบอนุญาตและ/หรือรับโอนสินทรัพยและหน้ีสิน จาก
สถาบันการเงินแหงอื่นภายใตกลุมธุรกิจเดียวกัน ในกรณีที่มีสถาบันการเงินมากกวา 1 
แหงภายในกลุมธุรกิจเดียวกัน (แผนการดําเนินการและปฏิบัติตามนโยบายใหแตละกลุม
ธุรกิจมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนไดเพียง 1 ประเภทเทาน้ัน (One 
Presence)) 



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

เอกสารแนบ 2
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หนวย  :  ลานบาท
ปที่ 2 ปที่ 3

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5.1 งบดุล 
สินทรัพย
1  เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2  เงินลงทุนในหลักทรัพย (สุทธิ)
3  เงินใหสินเชื่อ

   หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัญจะสูญ
4  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
5  สินทรัพยอื่น
6  สินทรัพยรวม

หนี้สิน
7  เงินฝาก
8  เงินกูยืม
9  หนี้สินอื่น
10  หนี้สินรวม
สวนของสํานักงานใหญฯ
11  เงินทุนนําเขาเพ่ือดํารงสินทรัพยตาม ม.6
12 ยอดดุลสุทธิบัญชีระหวางสํานักงานใหญกับสาขาฯ
13  กําไร (ขาดทุน) สะสม
14  อื่นๆ
15  รวมสวนของสํานักงานใหญฯ
16 รวมหนี้สินและสวนของสํานักงานใหญฯ

5.2 งบกําไรขาดทุน
1  รายไดดอกเบ้ียจากสินเช่ือ
2  รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล
3  คาใชจายดอกเบ้ียเงินรับฝาก
4  คาใชจายดอกเบ้ียเงินกูยืม
5  รายไดดอกเบ้ียสุทธิ
6  รายไดท่ีไมใชดอกเบ้ีย
7  คาใชจายท่ีไมใชดอกเบ้ีย
8  คาใชจายกันเงินสํารอง
9  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปที่ 1
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หนวย  :  ลานบาท
ปที่ 2 ปที่ 3

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
ปที่ 1

5.3  ฐานะเงินกองทุน
1  เงินกองทุน
2  BIS Ratio (%)

5.4 อัตราสวนความสามารถในการหารายได (รอยละตอป)
1  ดอกเบ้ียรับสินเช่ือ/สินเชื่อเฉลี่ย
2  ดอกเบ้ียจายเงินฝาก/เงินรับฝากเฉล่ีย
3  Spread 
4 ดอกเบ้ียรับสุทธิ/สินทรัพยรวมเฉล่ีย (NIM)
5  ROA

5.5 แนวโนมธุรกิจ (อัตราเพ่ิมรอยละตอป)
1  เงินใหสินเชื่อ N/A
2  เงินฝาก N/A
3  สินทรัพยรวม N/A
4  สวนของสํานักงานใหญ ฯ N/A
5  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ N/A

5.6 ขอมูลท่ัวไป
1  จํานวนพนักงาน (คน)



แบบแสดงประวัติผูที่จะเปนผูบริหารสูงสุดของสาขาธนาคารตางประเทศที่จะจัดตั้งขึ้น 

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

(2) ชื่อภาษาอังกฤษ        

(3) ช่ือภาษาตางประเทศอ่ืน       

2. เกิดป พ.ศ.   ปจจุบันอายุ  ป 

3. สัญชาติ     

4. ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได    เลขที่  ตรอก/ซอย  ถนน     

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    

จังหวัด    โทรศัพท    

5. ฐานะสมรส  

(1) คูสมรสชื่อ    (ชื่อสกุลเดิม    ) 

(2) มีบุตร  คน (กรณีบุตรบรรลุนิติภาวะแลว ใหระบุสถานที่ทํางานดวย)  คือ 

2.1  เกิด พ.ศ.  

 สถานที่ทํางาน  

 ตําแหนง  

2.2  เกิด พ.ศ.  

 สถานที่ทํางาน  

 ตําแหนง  

2.3  เกิด พ.ศ.  

 สถานที่ทํางาน  

 ตําแหนง  

2.4  เกิด พ.ศ.  

 สถานที่ทํางาน  

 ตําแหนง  
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6. คุณวุฒิทางการศึกษา  
ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาหลัก  ปที่สําเร็จ 

     
     
     
     
     

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

       
       
       
       
       
       
       

8.  ตําแหนงงานในธุรกิจอ่ืน หรือกิจกรรมทางสังคมที่ยังดํารงอยูปจจุบัน 
ช่ือบริษัท สถาบัน หรือองคกร  ท่ีต้ัง  ตําแหนง 
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9.  ระบุการถือหุนในสถาบันการเงินอ่ืนต้ังแตรอยละ 5 ข้ึนไปของจํานวนหุนท้ังหมด* ณ วันยื่นคําขอ หรือ 
การเปนผูบริหารระดับสูง** ในสถาบันการเงินอื่น 

            
             
             

10. ขาพเจามีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และไมมีลักษณะตองหาม ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
 และตามที่กําหนดในขอ 5.8 (3) แหงประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน 
 การขออนุญาตจัดต้ังสาขาของธนาคารตางประเทศ ลงวันที ่ 23   มกราคม  2547   

พรอมนี้ไดแนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน (หรือภาพถายหนังสือเดินทางกรณีเปนชาวตาง
ประเทศ) และเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา มาดวยแลว 

ขอรับรองวาขอความขางตนน้ีเปนความจริงทุกประการและเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพรอมน้ีเปน
เอกสารท่ีถูกตอง 

 

ลงชื่อ     (เจาของประวัติ) 

(      ) 

วันท่ี  /  / พ.ศ.   

 

ลงชื่อ     (กรรมการผ ู มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท) 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

วันท่ี  /  / พ.ศ.   

                                                        
*  ใหนับจํานวนหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย  โปรดดูนิยาม “ผูท่ีเก่ียวของ” และ “ผูมีอํานาจจัดการ”  ทายแบบแสดงประวัติน้ี 
** “ผูบริหารระดับสงู” หมายความวา ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ รองผูจัดการอาวุโส รองผูจัดการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาที่กําหนดชื่อเปนอยางอื่น หรือบุคคลอื่นซึ่ง
สถาบันการเงินทําสัญญาใหมีอาํนาจเด็ดขาดในการบริหารงานของสถาบันการเงิน ตลอดจนผูซึง่ปฏิบัติงานใหแกบุคคลอ่ืนน้ันดวย 
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ลงชื่อ     (กรรมการผ ู มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท) 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

วันท่ี  /  / พ.ศ.   

 

 

 

 

 

 
1.   “ผูท่ีเก่ียวของ” หมายความวา บุคคลท่ีมีความสมัพนัธกับอีกบุคคลหน่ึงในลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
       (ก) เปนคูสมรส บิดา มารดา หรือผูรับบุตรบุญธรรม 
       (ข) เปนบุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
       (ค) เปนบริษัทท่ีบุคคลน้ันหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนผูมีอํานาจในการจัดการ 
       (ง) เปนบริษัทท่ีบุคคลน้ันหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมคะแนนเสยีงสวนใหญในท่ีประชุมผูถือหุน 
       (จ) เปนเปนบริษัทท่ีบุคคลน้ันหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
       (ฉ) เปนบริษัทลูกของบริษัทตาม (ค) หรือ (ง) หรือ (จ) 
       (ช) เปนบริษัทรวมของบริษัทตาม (ค) หรือ (ง) หรือ (จ)  
       (ซ) เปนตัวการหรือตัวแทนท่ีมีลักษณะตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
      ในกรณีท่ีบุคคลใดถือหุนในบริษัทใดต้ังแตรอยละย่ีสบิข้ึนไปของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ใหสนันิษฐานไว
กอนวาบริษัทน้ันเปนผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
 
2.  “ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา   
          (ก) ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ รองผูจัดการอาวุโส รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ กรรมการ ของสถาบันการเงินหรือบริษัท แลวแตกรณี  หรือผูซึ่งมี
ตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น 
          (ข) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึง่สถาบันการเงินหรือบริษัททําสญัญาใหมีอํานาจในการบริหารงานท้ังหมดหรือบางสวน 
          (ค) บุคคลท่ีตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการหรือกรรมการของสถาบันการเงินหรือบริษัทใหปฏิบัติตามคําสัง่ของตนในการ
กําหนดนโยบายหรือการดําเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท 
 

 


