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คําถาม – คําตอบ แนบทาย 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย 

ท่ีเปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 และ 
ประกาศ ธปท. ท่ี สนส.10/2554 เรื่อง หลักเกณฑการขออนุญาตจัดตั้งสาขาและการประกอบกิจการสาขา 

ของธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 

 คําถาม คําตอบ 

I การยื่นขอจัดตั้ง Subsidiary 

1 หนังสือคําขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชยท่ีเปน
บริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 
(Subsidiary) ลงนามโดยธนาคารพาณิชยแม หรือ
สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

คําขออนุญาตจัดตั้ง Subsidiary ตองลงนามโดยผูมีอํานาจ 
ลงนามของธนาคารพาณิชยแมในตางประเทศ 

2 สําหรับเอกสารแนบเพ่ือประกอบการพิจารณาคําขอ  
โดย  
1) หนังสือยินยอมใหจัดตั้งธนาคารพาณิชยท่ีเปน
บริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศจาก
หนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินของประเทศท่ี
ธนาคารพาณิชยตางประเทศหรือบริษัทแมจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท  
2) หนังสือรับรองจากหนวยงานกํากับดูแลสถาบัน
การเงินของธนาคารพาณิชยตางประเทศของผูยื่น 
คําขอวาไดบังคับใชกฎเกณฑการกํากับสถาบันการเงิน
ตามมาตรฐานสากล นั้น หนังสือท้ัง 2 ฉบับนี้จะออก
รวมเปนหนังสือฉบับเดียวไดหรือไม โดยเนื้อหา
ครบถวนตามท่ีกําหนด จะตองใหบุคคลภายนอก 
จัดแปลเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใชหรือไม 

ท้ัง 2 ประเด็นสามารถจัดทําเปนหนังสือฉบับเดียวกันไดและ
ขอใหจัดทําเอกสารเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได ท้ังนี้
หนังสือดังกลาวไมจําเปนตองใชบุคคลภายนอกแปล 

II ประเด็นขอกฎหมายในการโอนกิจการและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

ป 
3 การจัดประชุมผูถือหุน และมติท่ีประชุม ในเรื่องการ

ใหความเห็นชอบการโอนกิจการของสาขาฯ ไปยัง 
Subsidiary ตามมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (พรบ. สง.)  สาขาฯ ตอง
ดําเนินการอยางไร 

การโอนกิจการจากสาขาฯ ไปยัง Subsidiary เปนการเปลี่ยน
สถานะทางกฎหมายในประเทศไทย ซ่ึงสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสัดสวนสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร
พาณิชยแมในตางประเทศ ดังนั้น ธนาคารพาณิชยแมควร 
จัดประชุมผูถือหุน ตามมาตรา 74 แหง พรบ. สง. เพ่ือขอ
ความเห็นชอบการโอนกิจการดังกลาว ท้ังนี้ ธนาคารพาณิชย
ท่ียื่นคําขออนุญาต ตองมีหนังสือรับรองการปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศท่ีธนาคารพาณิชยแมจัดตั้งดวย 
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4 Subsidiary ตองเปลี่ยนชื่อในสินทรัพยและสิทธิใน
สินทรัพยท่ีรับโอนมาจากสาขาฯ ตามมาตรา 75 แหง 
พรบ. สง. หรือไม  

สินทรัพยและสิทธิในสินทรัพยทุกประเภทเปนของผูรับโอน
คือ Subsidiary ตามนัยมาตรา 75 แหง พรบ. สง. แตเพ่ือให
การเปนเจาของสินทรัพยและสิทธิในสินทรัพยอยางสมบูรณ  
Subsidiary ตองดําเนินการเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนดวย  

5 ในกรณีท่ีสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีการ
ฟองบังคับสิทธิเรียกรองเปนคดีอยูในศาล Subsidiary 
สามารถสวมสิทธิเปนคูความแทนในคดีดังกลาวได
หรือไม หรือทางการตองออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ
อ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถดําเนินการสวมสิทธิแทน
ได 

ตามมาตรา 76 แหง พรบ. สง. กําหนดวา สถาบันการเงินท่ี
ดําเนินการตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง หากมีการฟองรอง
บังคับสิทธิเรียกรองเปนคดีอยูในศาล ใหสถาบันการเงินท่ี 
ควบกับ หรือท่ีรับโอนกิจการแลวแตกรณี เขาสวมสิทธิเปน
คูความแทนในคดีดังกลาว และอาจนําพยานหลักฐานใหม 
มาแสดงคัดคานเอกสารท่ีไดยื่นไวแลว ถามคานพยานท่ีสืบ
มาแลว และคัดคานพยานหลักฐานท่ีไดสืบไปแลวได และ 
ในกรณีท่ีศาลไดมีคําพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกรองนั้นแลว  
ก็ใหเขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น 

6 สาขาฯ ไดรับยกเวนการบอกกลาวการโอนสิทธิ  
ขอผูกมัดสินทรัพยและหนี้สินของสาขาฯ ไปยัง 
Subsidiary แกเจาหนี้ ลูกหนี้ และผูเก่ียวของอ่ืน 
ของสาขาฯ ตามมาตรา 77 แหง พรบ. สง. ใชหรือไม 

ตามมาตรา 77 พรบ. สง. สาขาฯ ไดรับยกเวนไมตองบอก
กลาวการโอนไปยังลูกหนี้ ตามมาตรา 306 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย แตไมตัดสิทธิของลูกหนี้ท่ีจะยก 
ขอตอสูตามมาตรา 308 วรรคสองแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย อยางไรก็ตาม กรณีของเจาหนี้ สาขาฯ ยังคง
ตองทําหนังสือแจงเจาหนี้เพ่ือขอความยินยอม 

7 Subsidiary ตองกําหนดมูลคาตอหุนไมเกินหุนละ 
100 บาท ตามนัยมาตรา 15 แหง พรบ. สง. หรือไม  

 

ไมตองปฏิบัติตามมาตรา 15 แหง พรบ. สง. เนื่องจากมาตรา 
23 แหง พรบ. สง. มิใหนํามาตรา 15 ถึงมาตรา 22 มาใช
บังคับกับสาขาฯ และ Subsidiary อยางไรก็ตาม Subsidiary 
ยังคงตองปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของดวย 

8 Subsidiary ถือหุนไมต่ํากวารอยละ 95 ของหุน
จําหนายไดแลวนั้น แตขอกําหนดในมาตรา 16 วรรค 
2 แหง พรบ. สง.  สถาบันการเงินจะตองมีกรรมการ
คนไทยไมต่ํากวา 3/4 ของกรรมการท้ังหมด หาก 
Subsidiary แตงตั้งกรรมการท้ังหมดเปนชาว
ตางประเทศ สามารถทําไดหรือไม อยางไร 

ไมมีขอกําหนดเรื่องการจํากัดจํานวนกรรมการของ 
Subsidiary ท่ีไมมีสัญชาติไทย เนื่องจากไดรับยกเวนตาม
มาตรา 23 แหง พรบ. สง. ท้ังนี้ พรบ. สง. ไดกําหนด
คุณสมบัติของคณะกรรมการ ตามเกณฑธรรมาภิบาล โดยใช
หลักความสามารถและความเหมาะสม (fit and proper) 
เปนหลัก  

9 พรบ. มหาชน มีขอกําหนดใหกรรมการ 
ชาวตางประเทศตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร  
ดังนั้น Subsidiary ตองปฏิบัติตามดวยหรือไม 

Subsidiary จัดตั้งเปนบริษัทมหาชนจํากัด ดังนั้น ตองปฏิบัติ
ตาม พรบ. มหาชน ดวย  
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10 มาตรา 15 แหง พรบ. สง. กําหนดวา หุนสามัญและ
หุนบุริมสิทธิของสถาบันการเงินตองเปนหุนชนิดระบุ
ชื่อผูถือมีมูลคาของหุนไมเกินหุนละ 100 บาท ดังนั้น 
Subsidiary จะตองกําหนดมูลคาตอหุน ไมเกินหุนละ 
100 หรือไม  

สาขาฯ และ Subsidiary ไดรับยกเวนไมตองปฎิบัติตาม
มาตรา 15 ถึงมาตรา 22 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 23 
แหง พรบ. สง. 

11 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทางการเงินอ่ืนท่ีสาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศไดรับจากหนวยงานอ่ืน 
เชน  

 - ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ีไดรับจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย (กลต.)  

 - ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับจากคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (กธอ.)  

 - ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว เปนตน 
เม่ือจัดตั้งเปน Subsidiary แลวจะตองดําเนินการขอ
อนุญาตใหมหรือไม 

 

Subsidiary เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนใหม ซ่ึงเปนคนละ 
นิติบุคคลกับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ดังนั้น 
Subsidiary จะตองขออนุญาตการประกอบธุรกิจอ่ืนภายใต
นิติบุคคลใหมตามกฎหมายไทยท่ีเก่ียวของดวย 

III ประเด็นภาษี  

 12 การผอนปรนขอกําหนดดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การปรับสถานะเปน Subsidiary ครอบคลุมประเด็น
ภาษีตามประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 502) พ.ศ. 2553 
(ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม 
และอากรแสตมป) รวมถึงคาธรรมเนียมการโอน การ
จดจํานอง และการจดจํานําท่ีเกิดจากการโอน
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย หรือไม 

อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

13 ตามท่ี ธปท. อนุญาตใหสาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศสามารถยกระดับเปน Subsidiary ไดนั้น 
การโอนกําไรสะสม (ปจจุบันยังไมนับเปนเงินกองทุน
ของสาขา ธพ. ตปท.) เปนทุนจดทะเบียนของ 
Subsidiary ตองเสียภาษีจําหนายกําไรในอัตรา 
รอยละ 10 หรือไม 

อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง  
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14 Subsidiary ยังคงไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับ
ธุรกรรม Out-Out (ธุรกรรมกูนอกปลอยนอก) 
เชนเดิมหรือไม 

ตามมาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 454 พ.ศ. 2549 
นิยามความหมายคําวา “ธนาคารพาณิชย” หมายถึง ธนาคาร
พาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยซ่ึง
ครอบคลุมถึง Subsidiary ดวย ดังนั้น Subsidiary จะยังคง
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับธุรกรรม Out-Out 

IV หลักเกณฑการกํากับดูแล Subsidiary  

15 การจัดตั้ง Subsidiary จะตองจัดตั้งเปนบริษัทมหาชน 
จํากัดตามกฎหมายไทย โดยจะตองมีทุนจดทะเบียนซ่ึง
ชําระแลวไมต่ํากวา 10,000 ลานบาท  ธนาคาร
พาณิชยตางประเทศจะดําเนินการนําเงินเขามาชําระ
ทุนจดทะเบียนไดอยางไร 

ในกรณีท่ีสาขาฯ มีสินทรัพยตามมาตรา 32 ใหสาขาฯ โอน
สินทรัพยดังกลาวมาเปนทุนจดทะเบียนของ Subsidiary โดย
ประเมินมูลคาตลาด หากทุนจดทะเบียนของ Subsidiary  
ยังไมครบ 10,000 ลานบาท ตามเกณฑท่ีกําหนด ธนาคาร
พาณิชยแมตองโอนเงินทุนจดทะเบียนสวนท่ียังขาดมายัง 
Subsidiary ใหครบ 10,000 ลานบาท จึงจะสามารถเปด
ดําเนินการได 

16 เม่ือสาขาฯ ปรับสถานะเปน Subsidiary แลว 
Subsidiary ไมตองดํารงสินทรัพยตามมาตรา 32 และ
ไมตองคุมดุลสุทธิบัญชีระหวางกันท่ีสาขาฯ เปนลูกหนี้ 
(เจาหนี้) สํานักงานใหญและสาขาอ่ืนท่ีเปนนิติบุคคล
เดียวกัน ถาเชนนั้น หาก Subsidiary ใหสินเชื่อแก
ธนาคารพาณิชยแมและสาขาอ่ืนของธนาคารพาณิชย
แม การนับ SLL จะปฏิบัติตามประกาศ ธปท. สนส. 
85/2551 เรื่อง การผอนผันหลักเกณฑการกํากับการ
ทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญหรือกิจการท่ีมี
ผลประโยชนเก่ียวของ (Related Lending) โดยไดรับ
การผอนผันเกณฑการกํากับลูกหนี้รายใหญ สามารถ
ใหสินเชื่อ ลงทุน และกอภาระผูกพันกับคูคาทุกราย
รวมกันท่ีเปนสถาบันการเงินไดถึงรอยละ 60 ของ
เงินกองทุน ของสาขาฯ หรือ Subsidiary หรือรอยละ 
25 ของหนี้สินรวมของ Related Parties แลวแต
จํานวนใดจะต่ํากวา ใชหรือไม 

 

สาขาฯ และ Subsidiary สามารถใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระ
ผูกพัน หรือทําธุรกรรมท่ีมีลักษณะคลายการใหสินเชื่อแก 
ผูถือหุนรายใหญ หรือแกกิจการท่ีมีผลประโยชนเก่ียวของ 
โดยใหเปนไปตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 85/2551 เรื่อง 
การผอนผันหลักเกณฑการกํากับการทําธุรกรรมกับผูถือหุน
รายใหญหรือกิจการท่ีมีผลประโยชนเก่ียวของ (Related 
Lending) และท่ีจะมีแกไขเพ่ิมเติมตอไป 
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17 เม่ือสาขาฯ ปรับสถานะเปน Subsidiary แลว 
Subsidiary จะไมมีขอจํากัดของแหลงใชไปของทุน 
ใชหรือไม เชน อัตราสวนเงินใหสินเชื่อ (หรือกอภาระ
ผูกพัน) ในประเทศไมต่ํากวาเกณฑรอยละ 70 ของ 
เงินท่ีรับฝากและเงินท่ีกูยืมในประเทศตามเง่ือนไข
ใบอนุญาตของสาขาธนาคารตางประเทศ 

Subsidiary ไมมีขอจํากัดดังกลาว 

18 เงินกองทุนของ Subsidiary ไมจําเปนตองลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลหรือสินทรัพยท่ีตองจดดํารงตาม
หลักเกณฑในประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 89/2551 
เชนเดียวกับสาขาฯ ใชหรือไม  จะไปลงทุนพันธบัตร
ในตางประเทศไดหรือไม 

Subsidiary ไมจําเปนตองนําเงินกองทุนมาลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลหรือสินทรัพยท่ีตองจดดํารงตามหลักเกณฑในประกาศ 
ธปท. ท่ี สนส. 89/2551 สําหรับการลงทุนพันธบัตรใน
ตางประเทศนั้น ใหเปนไปตามการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย และใหปฏิบัติตามหลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนพันธบัตรในตางประเทศดวย 

ในการดํารงเงินกองทุนของ Subsidiary ใหปฏิบัติตาม
ประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 88/2551 เรื่อง องคประกอบของ
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศ 
และประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 11/2552 เรื่อง องคประกอบ
ของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศ (ฉบับท่ี 2) และท่ีจะมีแกไขเพ่ิมเติมตอไป  

19 ธนาคารพาณิชยท่ีไดรับใบอนุญาตเปน Subsidiary 
แลว บริษัทในกลุมในเครือของธนาคารพาณิชยแม 
ตองอยูภายใตการกํากับแบบรวมกลุมหรือไม และตอง
ยื่นขอจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงินพรอมกับการยื่นขอ
อนุญาตจัดตั้ง Subsidiary หรือไม 

 

 

 

 

การพิจารณาโครงสรางของกลุมธุรกิจทางการเงินนั้น  
ใหพิจารณาบริษัทแมลําดับสูงสุดในประเทศไทยกอน และ
พิจารณาตอวาบริษัทแมดังกลาวมีอํานาจควบคุมในบริษัท
ใดบาง (ท้ังท่ีอยูในและนอกประเทศไทย) บริษัททุกแหงท่ี
บริษัทแมดังกลาวมีอํานาจควบคุมนับเปนบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินท้ังหมดและตองยื่นขอจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงิน
และปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม โดยให
เปนไปตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 6/2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกํากับแบบรวมกลุม และท่ีจะมีแกไขเพ่ิมเติมตอไป 
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20 Subsidiary สามารถมีบุคลากรชาวตางประเทศ 
ไดเทากับของสาขาฯ หรือไม 

ตามแนวนโยบายของ ธปท. อนุญาตให สาขาฯ และ 
Subsidiary มีพนักงานชาวตางประเทศเขามาทํางานได 
แหงละไมเกิน 6 คน โดยไมจํากัดตําแหนง ในกรณีท่ี 
สถาบันการเงินมีความจําเปนตองมีพนักงานหรือกรรมการ
ชาวตางประเทศปฏิบัติงานเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด สถาบัน
การเงินตองยื่นคําขอเปนหนังสือขออนุญาตมายัง ธปท. เพ่ือ
พิจารณาใหการรับรองเปนกรณีพิเศษเปนรายบุคคลตาม
ความจําเปนและเหมาะสม ท้ังนี้ กรณีสถาบันการเงินขอการ
รับรองพนักงานชาวตางประเทศ (ไมรวมถึงกรรมการ 
ชาวตางประเทศ) ท่ีมีสัญชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนเขา
มาปฏิบัติงานในสถาบันการเงิน ธปท. จะใหการรับรองโดย 
ไมจํากัดจํานวนและตําแหนง โดยสถาบันการเงินตองเสนอ
แผนการวาจางพนักงานชาวตางประเทศท่ีมีสัญชาติจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อและ
ตําแหนง พรอมแสดงเหตุผล ความจําเปนและความ
สอดคลองกับแผนธุรกิจให ธปท. พิจารณากอน เปนรายกรณี 

V อ่ืนๆ 

21 ธนาคารพาณิชยท่ีไดรับใบอนุญาตเปน Subsidiary 
แลว มีกําหนดระยะเวลาในการเปดดําเนินกิจการ และ
การจัดตั้งสาขา 20 แหงและ ATMs 20 แหง หรือไม 

 

Subsidiary มีระยะเวลา 1 ป เพ่ือเปดดําเนินการประกอบ
ธุรกิจภายใต Subsidiary นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบ
แผนการจัดตั้ง Subsidiary จากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง (หากธนาคารพาณิชยยังไมพรอมเปด
ดําเนินการ ธปท. อาจพิจารณาผอนผันใหไดไมเกิน 6 เดือน) 
ท้ังนี้ ไมมีการกําหนดระยะเวลาการจัดตั้งสาขา 20 แหงและ 
ATMs 20 แหง ข้ึนอยูกับแผนธุรกิจของ Subsidiary 

22 การนับจํานวนสาขาและสาขาอิเล็กทรอนิกสประเภท
เครื่องอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการฝากถอนอัตโนมัติ 
(ATMs) นับอยางไร 

ปฏิบัติเชนเดียวกับการนับสาขาของธนาคารพาณิชยไทยและ
สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ตามประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทยท่ี สนส. 63/2551 เรื่อง หลักเกณฑการ
ประกอบกิจการสาขาธนาคารพาณิชย กลาวคือ 

(1) ATMs จัดตั้งภายในพ้ืนท่ีของสาขาท่ัวไป ใหนับรวมกับ
สาขาท่ัวไปเปน 1 แหง  

(2) ATMs จัดตั้งแยกตางหาก นอกสถานท่ีทําการของสาขา
ท่ัวไป เชน ในบริเวณหางสรรพสินคา ใหนับ ATMs นั้นเปน  
1 แหง 

 




