








 

 

 
คําขออนุญาตจัดตั้ง 

ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม (Subsidiary) 
 

     

  หนา 

ขอ 1  รายละเอียดเก่ียวกับธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ียื่นคําขออนุญาตจัดต้ัง         2 

ขอ 2 รายละเอียดเก่ียวกับความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินของ 
 ธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ียื่นคําขออนุญาต            5 

ขอ 3 รายละเอียดเก่ียวกับแผนธุรกิจของธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของ        9 
ธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม     

ขอ 4  แผนการจัดต้ังธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม      10 

ขอ 5  ขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีประสงคจะแจงเพ่ิมเติม         10 

ขอ 6    ขอมูลผูประสานงานของธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ียื่นคําขออนุญาตจัดต้ัง    11 

 

เอกสารแนบ 1 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชยท่ีเปน 
บริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม 

เอกสารแนบ 2 แนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของ 
ธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม 

เอกสารแนบ 3 แบบแสดงประวัติผูท่ีจะเปนประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร  ผูจัดการ หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทาของธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศท่ีจะจัดต้ังขึ้น 
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คําขออนุญาตจัดต้ัง 
ธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม 

ขอ 1. รายละเอียดเก่ียวกับธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ียื่นคําขออนุญาตจัดต้ัง 

1.1  ขอมูลท่ัวไปของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

▪ ช่ือผูย่ืนคําขอ 
(ภาษาไทย)______________________________________________________ 
(ภาษาอังกฤษ)____________________________________________________ 

▪ ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

▪ ประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ังธนาคารพาณิชย_______________________________________ 

▪ รายละเอียดการจดทะเบียน1/_________________________________________________ 

1.2  โครงสรางผูถือหุน 

▪ โครงสรางผูถือหุนของธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ียื่นคําขออนุญาตจัดต้ัง  
(รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ณ วันยื่นคําขอ) 

รายชื่อผูถือหุน 
ประเภทบุคคล2/ 

ของผูถือหุน 

ประเภทธุรกิจ 
ของผูถือหุน 

(กรณีเปนนิติบุคคล) 

รอยละของหุนท่ี
จําหนายไดแลว

ท้ังหมด 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6    
7.    
8    
9.    
10.    

 

                                                        
1/ ระบุรายละเอียด เชน ทุนจดทะเบียน วันที่จดทะเบียน และเลขที่จดทะเบียน 
2/ บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สมาคม สหกรณ และกิจการเจาของคนเดียว 
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1.3  รายชื่อกรรมการ รวมถึง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร ผูจัดการหรือผูซึ่งมีตําแหนงเทียบเทาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

รายชื่อ  ตําแหนง สัญชาติ 
มีอํานาจกระทําการแทน 
สถาบันการเงิน หรือไม 

    
    
    
    
    

1.4  รายละเอียดเครือขายท่ัวโลกของธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ียื่นคําขออนุญาตจัดต้ัง 

 
จํานวน 
ท้ังหมด 
(แหง) 

รายละเอียดเครือขาย 5 อันดับแรก 

ท่ีต้ัง 
(เมือง และ ประเทศ) 

ขนาดสินทรัพย 
(ลานดอลลาร สรอ.) 

ธน
าค

าร
พ

าณ
ิชย

 
ที่เ

ปน
บร

ิษัท
ลูก

  1.  
2. 
3. 
4. 
5 

 

สา
ขา

 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

สํา
นัก

งา
นผ

ูแท
น 

(ถ
าม

ี) 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

Jo
in

t 
Ve

nt
ur

e 
(ถ

าม
ี)3/

 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

                                                        
3/ ระบุชื่อผูรวมลงทุนกับผูยื่นคําขออนุญาตจัดตั้ง 
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1.5 ประวัติการกระทําความผิดของธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ีมีผลกระทบทางลบตอชื่อเสียงในวงกวาง 
ยอนหลัง 3 ป (ถามี) 

 โปรดระบุรายละเอียดหากธนาคารพาณิชยตางประเทศ (รวมถึงสถาบันการเงินในกลุม ที่จัดต้ังใน
ประเทศอื่นๆ) ที่ย่ืนคําขออนุญาตจัดต้ัง เคยมีประวัติการกระทําความผิดทางกฎหมาย การฟองรองคดี 
หรือถูกปฏิเสธคําขอจัดต้ังธนาคารพาณิชยจากหนวยงานกํากับดูแลในประเทศอื่น ในชวง 3 ปที่ผานมา 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

1.6 โปรดระบุประสบการณและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ รวมท้ังบทบาทสนับสนุนการคาการลงทุนท่ีสําคัญของธุรกิจไทย (ถามี) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ขอ 2. รายละเอียดเก่ียวกับความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ียื่นคําขอ
อนุญาตจัดต้ัง 

2.1 ฐานะและผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

▪ ขอมูลฐานะทางการเงินยอนหลัง 5 ป กอนวันย่ืนคําขออนุญาตจัดต้ัง  
(ขอมูล ณ วันที่                        ) 

 ป 25.... ป 25.... ป 25.... ป 25.... ป 25.... 
สินทรัพยรวม 
(ลานดอลลาร สรอ.) 

     

ขนาดเงินกองทุน
(ลานดอลลาร สรอ.) 

     

กําไรกอนหักภาษี
(ลานดอลลาร สรอ.) 

     

กําไรสุทธ ิ
(ลานดอลลาร สรอ.) 

     

BIS Ratio (%)      
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▪ อัตราสวนเงินกองทุน และคุณภาพสินทรัพย 

รายการ 

ณ สิ้นไตรมาส
ลาสุดกอนยื่น 
คําขออนุญาต  

(วันท่ี..............) 

ป 25…. ป 25…. ป 25…. ป 25…. ป 25…. 

การดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II 
กลุมสถาบันการเงิน (Consolidated 
Basis) 

      

  Tier 1 ratio (%)       
  BIS ratio (%)       
  เงินกองทุนทั้งสิ้น (ลานดอลลาร สรอ.)       
  สินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น (ลานดอลลาร สรอ.)       
สถาบันการเงิน (Solo Basis)       
  Tier 1 ratio (%)       
  BIS ratio (%)       
  เงินกองทุนทั้งสิ้น (ลานดอลลาร สรอ.)       
  สินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น (ลานดอลลาร สรอ.)       
การดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel III (ถามี) 
กลุมสถาบันการเงิน (Consolidated 
Basis) 

      

 Common Equity Tier 1 ratio (%)       
  Tier 1 ratio (%)       
  BIS ratio (%)       
  Conservation buffer (%)       
  Countercyclical buffer (%)       
  เงินกองทุนทั้งสิ้น (ลานดอลลาร สรอ.)       
  สินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น (ลานดอลลาร สรอ.)       
สถาบันการเงิน (Solo Basis)       
 Common Equity Tier 1 ratio (%)       
  Tier 1 ratio (%)       
  BIS ratio (%)       
  Conservation buffer (%)       
  Countercyclical buffer (%)       
  เงินกองทุนทั้งสิ้น (ลานดอลลาร สรอ.)       
  สินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น (ลานดอลลาร สรอ.)       
คุณภาพสินทรัพย 
สินทรัพยดอยคุณภาพ       
  จํานวนเงิน (ลานดอลลาร สรอ.)       
  อัตราสวนตอสินทรัพยทั้งสิ้น (%)        
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รายการ 

ณ สิ้นไตรมาส
ลาสุดกอนยื่น 
คําขออนุญาต  

(วันท่ี..............) 

ป 25…. ป 25…. ป 25…. ป 25…. ป 25…. 

สินเชื่อดอยคุณภาพ       
  จํานวนเงิน (ลานดอลลาร สรอ.)       
  อัตราสวนตอสินเช่ือทั้งสิ้น (%)        
เงินสํารอง       
  จํานวนเงิน (ลานดอลลาร สรอ.)       
  อัตราสวนตอสินทรัพยดอยคุณภาพ (%)        

ระบุคําจํากัดความของสินทรัพยดอยคุณภาพและสินเช่ือดอยคุณภาพ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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▪ ขอมูลทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม 
         (หนวย : รอยละ) 

รายการ 

ณ สิ้นไตรมาส
ลาสุดกอนยื่น 
คําขออนุญาต  
(วันท่ี..............) 

ป 25.. ป 25.. ป 25.. ป 25.. ป 25.. 

ขนาดของการดําเนินธุรกิจ       
อัตราสวนสินทรัพยของเครือขายใน 
ตางประเทศ ตอ สินทรัพยของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศ  
(Ratio of overseas operations to  
global operations by  assets) 

      

อัตราสวนรายไดของเครือขายใน
ตางประเทศ ตอ รายไดของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศ  
(Ratio of overseas operations to 
global operations by  income) 

      

สภาพคลอง       
อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง 
หลักทรัพย และสินทรัพยระหวางธนาคาร 
ตอ สินทรัพยรวม 
(หมายเหตุ : โปรดระบุนิยามสินทรัพย
สภาพคลองตามความหมายของผูกํากับ
ดูแลประเทศที่ธนาคารพาณิชย
ตางประเทศจัดต้ัง) 

      

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินฝาก       

ความสามารถในการทํากําไร (สะสม
ต้ังแตตนป) 

      

  ROA (รอยละตอป)       
ROE (รอยละตอป)       
กําไรสุทธิ (ลานดอลลาร สรอ.)       

ขอมูลดานรายได (สะสมต้ังแตตนป)       
  รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (ลานดอลลาร สรอ.)       

รายไดคาธรรมเนียม (ลานดอลลาร สรอ.)       
รายไดอื่นๆ (ลานดอลลาร สรอ.)       

ขอมูลรายไดแยกตามผลิตภัณฑ 
1. _______________________ 
2. _______________________ 

      

Cost to income       
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▪ ขอมูลการจัดอันดับ 3 ปยอนหลังโดยสถาบันการจัดอันดับที่นาเช่ือถือ พรอมแนบรายงานผลการ 
จัดอันดับครั้งลาสุด 

2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

▪ โปรดระบุรายละเอียดกระบวนการดูแลและบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
โดยเฉพาะความเสี่ยงของธุรกรรมที่สําคัญ (Significant Activities) รวมถึงการติดตามดูแลหรือ
ตรวจสอบธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกที่เขาไปเปดดําเนินการในประเทศอื่น 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

ขอ 3.  รายละเอียดเก่ียวกับแผนธุรกิจของธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม 

3.1  โปรดอธิบายแผนงานและกลยุทธการดําเนินธุรกิจโดยยอของธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม รวมท้ังบทบาทในการชักนําธุรกิจเขามาในประเทศไทย และ
สนับสนุนธุรกิจไทยไปตางประเทศ  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3.2 การประมาณการดําเนินธุรกรรมท่ีสําคัญ (Significant Activities)  

สถาบันการจัดอันดับ ป 25.... ป 25.... ป 25.... Outlook 
    Moody’s      

    S&P     

    Fitch     

    อื่น ๆ (ระบุ)      

ประเภทของธุรกรรมที่สําคัญ  

ประมาณการการทําธุรกรรมที่สําคัญ 
ป 25.. ป 25.. ป 25.. 

จํานวน 
(ลานบาท) 

% ตอ 
สินทรัพย

รวม 

จํานวน 
(ลานบาท) 

% ตอ 
สินทรัพย

รวม 

จํานวน 
(ลานบาท) 

% ตอ 
สินทรัพย

รวม 
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ขอ 4.  แผนการจัดต้ังธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม 

 4.1  ชื่อธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม 

 (ภาษาไทย)           
 (ภาษาอังกฤษ)           
 (ภาษาตางประเทศอื่น)          

4.2  โครงสรางผูถือหุน  

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนท่ีถือ 
รอยละของหุน 

ท่ีจําหนาย 
ไดแลวท้ังหมด 

1. ธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ย่ืนคําขอฯ   
2.   
3.   
4.   
5.   
ผูถือหุนที่เหลือ   
รวม   

 
4.3  โปรดระบุรายชื่อ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ผูจัดการ หรือผูซึ่งมีตําแหนงเทียบเทาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ของธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม พรอมกรอกประวัติตามแบบฟอรมท่ีแนบมาทายแบบคําขอน้ี  

ตําแหนง รายชื่อ สัญชาติ 

   
   

   

   

ขอ 5. ขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีประสงคจะแจงเพ่ิมเติม 
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ขอ 6. ขอมูลผูประสานงานของธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ียื่นคําขออนุญาตจัดต้ัง 

 6.1  ชื่อ             
 6.2  โทรศัพท             
 6.3  E-mail address            

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ไดลงไวในคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการและเอกสารประกอบการ
พิจารณาที่ย่ืนมาพรอมน้ีเปนเอกสารที่ถูกตอง 

(ลายมือช่ือ)         ผูย่ืนคําขอ 

 (      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

(ลายมือช่ือ)         ผูย่ืนคําขอ 

 (      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

 
 
 

หมายเหตุ 
1.   ใหยื่นแบบคําขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชยพรอมสําเนาอีก 2 ชุด รวมทั้งจัดสงขอมูลเพิ่มเติมที่สายกํากับสถาบันการเงิน   
      ธนาคารแหงประเทศไทย  เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
2.   สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ FinAppDep@bot.or.th  
3.   หากชองวางที่เวนไวสําหรับกรอกขอความไมเพียงพอ ใหใชแบบเพิ่มเติมโดยหมายเหตุแจงไวในขอที่เพิ่มเติมน้ันดวย 
4.   ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ กระทรวงการคลัง มีสิทธิที่จะขอขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่แสดงไวในแบบคําขอน้ี 
5.   ผูลงนามในแบบฟอรมคําขอตองเปนกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจในการลงนามแทนธนาคารพาณิชยตางประเทศ 
 



เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขออนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชยท่ีเปนบริษัทลูกของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม มีรายละเอียดดังน้ี 
 
1.  ธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ย่ืนคําขอ 

1.1 หนังสือแสดงการเปนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยที่รับรองโดยสถานทูตหรือ
สถานกงสุลของประเทศน้ันซึ่งต้ังอยูในประเทศไทย หรือโนตารีพับลิกหรือบุคคลซึ่งมีอํานาจ
และหนาที่อยางเดียวกับโนตารีพับลิก 

1.2 หนังสือแสดงการมีอํานาจลงนามแทนธนาคารพาณิชยตางประเทศของกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงทีร่ับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศน้ันซึ่งต้ังอยูในประเทศไทย หรือ
โนตารีพับลิกหรือบุคคลซึ่งมีอํานาจและหนาที่อยางเดียวกับโนตารีพับลิก 

1.3  หนังสือจากหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินของธนาคารพาณิชยตางประเทศผูย่ืนคําขอ 
หรือบริษัทแม ยินยอมใหจัดต้ังธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
รายใหม 

1.4 หนังสือรับรองจากธนาคารพาณิชยตางประเทศหรือบริษัทแม ดังน้ี 
-   รับรองวาจะดูแลและดําเนินการใหธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และนโยบายของประเทศไทย ทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบัน หรือที่จะมีข้ึนใน
อนาคต 

-   รับรองวาจะใหการสนับสนุนดานสภาพคลองและการเพิ่มทุนในธนาคารพาณิชยที่เปน
บริษัทลูกอยางเต็มที่โดยทันทีที่เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกลดลง
หรือมีแนวโนมวาจะลดลงตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

1.5 รายงานประจําปซึ่งประกอบดวยโครงสรางผูถือหุน และงบการเงินของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศที่ย่ืนคําขอ ยอนหลัง 5 ป รวมถึงสัดสวนรายไดจําแนกตามประเภทกลุมผลิตภัณฑ 

1.6 โครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบดวย บริษัทแม บริษัทลูก และบริษัทรวม 
1.7 ขอมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) ของ

ประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ังธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ย่ืนคําขอ  
1.8 ขอมูลแสดงวงเงินและยอดคงคางของการใหกูยืมหรือรวมลงทุนกับภาครัฐบาล   

ภาคสถาบันการเงินและภาคเอกชนอื่น ๆ ในประเทศไทย หรือการใหกูยืมแกภาคธุรกิจของ
ไทยที่ไปประกอบธุรกิจในตางประเทศ ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกป 
ยอนหลัง 3 ป (ถาม)ี 

1.9 หลักเกณฑการใหใบอนุญาตธนาคารพาณิชยตางประเทศของประเทศที่ธนาคารพาณิชยมี   
 สํานักงานใหญหรือบริษัทแมจดทะเบียนจัดต้ัง และขอบเขตธุรกิจที่ธนาคารพาณิชย  
 ตางประเทศสามารถทําไดภายใตใบอนุญาตดังกลาว  

 
2.  ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่จะจัดต้ัง 

2.1    แผนการดําเนินงานซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 
- ประมาณการงบการเงินไมตํ่ากวา 3 ป โดยในปแรกตองแสดงรายละเอียดของงบ

การเงินเปนรายไตรมาส พรอมแสดงรายละเอียดสมมติฐานในการจัดทําประมาณ
การงบการเงิน 

เอกสารแนบ 1 
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- กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ (Business Strategy) ที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศอยางครบวงจร 

- การวิเคราะหภาวะการแขงขัน (Competitive Analysis)  
- แผนการระดมทุน แหลงที่มาของเงินทุน และแผนสินเช่ือ  

ทั้งน้ี ใหจัดทําแผนการดําเนินงานที่มีขอมูลที่ครบถวนตามแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ของธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศ (เอกสารแนบ 2) 

2.2   แผนการจัดต้ังสํานักงานใหญ สาขา และกลุมธุรกิจทางการเงิน 
2.3   รายละเอียดของโครงสรางองคกร พรอมคําอธิบายหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ

บริหารงานของธนาคารพาณิชยที่ขอจัดต้ัง รวมทั้งระบุคุณสมบัติและประสบการณของ
บุคลากรหลักของธนาคารพาณิชยที่ขอจัดต้ัง 

2.4   ประวัติของผูที่จะเปนประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบรหิารและ/หรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร  ผูจัดการ  หรือผูซึ่งมีตําแหนงเทียบเทาที่เรียกช่ืออยางอื่น โดยใหกรอก
ขอมูลตามที่ระบุในแบบแสดงประวัติ (เอกสารแนบ 3) 

 ทั้งน้ี บุคคลที่จะดํารงตําแหนงดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบแตงต้ังกรรมการ 
ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน  

2.5   แผนการเตรียมการเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศ โดยตองแสดงหลักฐานเพื่อใหแนใจวาจะสามารถปฏิบัติตาม
แผนการหลังจากไดรับอนุญาตใหจัดต้ังธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศได  



 

 

แนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงานของ 
ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม 

 
1. กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 
 1.1 วิสัยทัศน แนวทางและเปาหมายหลักในการดําเนินธุรกิจ 
 1.2 กลุมฐานธุรกิจและผลิตภัณฑหลัก 
 1.3 กลุมฐานลูกคาเปาหมาย 
 1.4 กลยุทธในการแขงขัน 
2. เปาหมายและการขยายตัวของธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 
3. แผนธุรกิจ   
 3.1 การใหสินเช่ือ 
 3.2 การลงทุนในดานอื่น 
 3.3 เปาหมายและการขยายธุรกิจ 
 3.4 นโยบายการกันเงินสํารอง 
          3.5 แผนการเปดสาขาและ ATMs 
4. การวิเคราะหภาวะการแขงขัน  
 4.1 การวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและรายอุตสาหกรรม 
 4.2 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  
5. ขอมูลทางการเงินและสมมติฐานสําคัญ ซึ่งเปนปจจัยในการกําหนดแผนการเงิน เชน GDP (%)
 อัตราเงินเฟอ (%) ชวงอัตราดอกเบี้ยเงนิใหสินเช่ือ (%)  ชวงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)  
 อัตราการขยายตัวของสินเช่ือและเงินรับฝาก (%) เปนตน 
 

เอกสารแนบ 2 



ขอมูลทางการเงิน
หนวย  :  ลานบาท

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3

5.1 งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย
1. เงินสด

2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

3. สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย

4. สินทรัพยตราสารอนุพันธ

5. เงินลงทุนสุทธิ

6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ

7. เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ

8. ดอกเบี้ยคางรับ

9. ภาระของลูกคาจากการรับรอง

10. ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ

12. คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนสุทธิ

13. สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

14. สินทรัพยอ่ืนสุทธิ

รวมสินทรัพย

หน้ีสินและสวนของเจาของ

หนี้สิน
15. เงินรับฝาก

16. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

17. หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม

18. ภาระในการสงคืนหลักทรัพย

19. หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม

20. หนี้สินตราสารอนุพันธ

21. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

22. ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง

23. หนี้สินอ่ืน

รวมหนี้สิน

สวนของเจาของ

24. สวนของทุน

25. องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ

26. กําไร (ขาดทุน) สะสม

รวมสวนของเจาของ

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ

2



ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3

5.2 งบกําไรขาดทุน
1. รายไดดอกเบี้ย

2. คาใชจายดอกเบี้ย

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

3. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

4. คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

5. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต

เงินตราตางประเทศ

6. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดให

แสดงดวยมูลคายุติธรรม

7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

8. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

9. รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ

รวมรายไดจากการดําเนินงาน

10. คาใชจายจากการดําเนินงาน

10.1 คาใชจายเก่ียวกับพนักงานและคาตอบแทนกรรมการ

10.2 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

10.3 อ่ืน ๆ

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน

11. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

12. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได

13. ภาษีเงินได

14. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3

5.3  ฐานะเงินกองทุน

1  เงินกองทุนตามกฎหมาย

  - Common Equity Tier 1 ratio (%)

  - Tier 1 ratio (%)

2  สินทรัพยเสี่ยงท้ังสิ้น

3  อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงท้ังสิ้น (%)

5.4 อัตราสวนความสามารถในการหารายได (รอยละตอป)

1  ดอกเบี้ยรับสินเชื่อ/สินเชื่อเฉลี่ย

2  ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก/เงินรับฝากเฉลี่ย

3  Spread

4  ดอกเบี้ยรับสุทธิ/สินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (NIM)*

5  ROA

6  ROE

7  Cost to Income

1  เงินใหสินเชื่อ (ไมรวม interbank) N/A

2  เงินใหสินเชื่อ N/A

3  เงินรับฝาก N/A

4  สินทรัพยรวม N/A

5  สวนของผูถือหุน N/A

6  กําไรสุทธิ N/A

5.6 ขอมูลท่ัวไป

1  จํานวนพนักงาน (คน)

2  จํานวนสาขา

5.5 แนวโนมธุรกิจ (อัตราเพ่ิมรอยละตอป)

* ดอกเบี้ยรับสุทธิ = รายไดดอกเบี้ย - คาใชจายดอกเบี้ย

  สินทรัพยสุทธิ = สินทรัพย - สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย - ภาระของลูกคาจากการรับรอง
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แบบแสดงประวัติผูท่ีจะเปนประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร  ผูจัดการ หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทาของธนาคารพาณิชยท่ีเปน

บริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ีจะจัดต้ังขึ้น 

1. ช่ือ – ช่ือสกุล (1) ช่ือภาษาไทย     (ช่ือสกุลเดิม   ) 

(2) ช่ือภาษาอังกฤษ        

(3) ช่ือภาษาตางประเทศอื่น       

2.  ช่ือตําแหนงที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุใหตรงกับตําแหนงในหนังสือขอความเห็นชอบ) ...…………… 

3.  วันเดือนปเกิด………………………………..อายุ……………ป  

4.  สัญชาติ…………………….. 

5.  ที่อยูปจจุบัน: บานเลขที่..........หมู......... ซอย........................ ถนน..........................แขวง/ตําบล.................... 

     เขต/อําเภอ..........................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท............................ 

     โทรศัพทมือถือ.................................... E-mail Address................................................................................ 

6.  สถานภาพการสมรส  (  )  โสด                 (  ) สมรส                     (   )  หยาราง 

           ช่ือคูสมรสช่ือ……………….……………….……(ช่ือสกุลเดิม…………………..…….) 

           รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 
 

ช่ือบุตร วัน/เดือน/ปเกิด อายุ (ป) สถานที่ทํางาน 
1. .................................... ..................................... ..................................... ......................................... 
2. .................................... .................................... ..................................... ......................................... 
3. .................................... .................................... ..................................... ......................................... 
4. .................................... .................................... ..................................... ......................................... 

7.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ 

            (1)  คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากลาสุด) 
ช่ือสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ช่ือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปที่สําเร็จ 
……………………………………… …………………………… ……….. 
……………………………………… …………………………… ……….. 
……………………………………… …………………………… ……….. 

            (2)  หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่ขอความเห็นชอบ 
ช่ือหลักสูตร ผูจัดหลักสูตร ปที่เขารวม 

……………………………………… …………………………… ……….. 
……………………………………… …………………………… ……….. 
……………………………………… …………………………… ……….. 

เอกสารแนบ 3 



 2 

8.  ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบัน 

ช่ือสถานที่ทํางาน ประเภทธุรกิจ ตําแหนงงาน ต้ังแตป… ถึงป… 
………………..…………… ……………………… …………………. ……….. 
………………..…………… ……………………… …………………. ……….. 
………………..…………… ……………………… …………………. ……….. 
……………………………. ……………………… …………………. ……….. 

 9.  หนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงงานปจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………….......................
............................................................................................................................................................................ 

 10.  การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวของกับตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยใหรายงานทุกบริษัท 
 ที่เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุน 

       10.1  บริษัทที่ตนเองเกี่ยวของ 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ตําแหนงงานในธุรกิจ ต้ังแตป รอยละของหุนที่ถือ 
 กลุมธุรกิจที่ 1     
    1) ....................... …………… ………………..... ……… ………………..... 
    2) ....................... …………… ………………..... ……… ………………..... 
 กลุมธุรกิจที่ 2     
    1) ....................... …………… ………………..... ……… ………………..... 
    2) ....................... …………… ………………..... ……… ………………..... 
 กลุมธุรกิจที่ 3     
    1) ....................... …………… ………………..... ……… ………………..... 
    2) ....................... …………… ………………..... ……… ………………..... 

       10.2  บริษัทที่คูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเกี่ยวของ 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ตําแหนงงาน
ในธุรกิจ 

ต้ังแตป ความเกี่ยวของ รอยละของหุนที่ถือ 

1) ............... …………… …………… ……… …………… …………… 
2) ............... …………… …………… ……… …………… …………… 

       หมายเหตุ  (1)  “กลุมธุรกิจ”  หมายความวา 
 (1.1)  กลุมของบริษัทที่ประกอบดวยบริษัทแม บริษัทลูก หรือบริษัทรวม 
 (1.2)  กลุมของบริษัทที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน 

 (2)  สําหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวของ  
 (2.1)  ใหจัดกลุมตามนิยาม “กลุมธุรกิจ” ใน (1) ทั้งน้ี กรณีบริษัทที่มิใชกลุมธุรกิจ  

                                   ก็ใหถือวาแตละบริษัทเปนหน่ึงกลุมธุรกิจดวย 
 (2.2)  กรณีมีตําแหนงงานในธุรกิจเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือ 

                                   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ใหระบุใหชัดเจนดวย 



 3 

11.  ประวัติการฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหุโทษ) 
ศาล สถานะ 

(โจทก/จําเลย/ผูรอง) 
คดี(แพง/อาญา/ 

ลมละลาย) 
ขอหาหรือ 

ฐานความผิด 
ทุนทรัพย เลขที่คดี ผลคดี 

……... ……………....... ……………. …………… ……… …… ………… 
……… ……………....... ……………. …………… ……… …… ………… 

 

 
12.  เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยผูที่ขอความเห็นชอบ (ขอใดจัดหาไมได ใหระบุเหตุผลไวดวย)  

1)      หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา 
2)      ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน 
3)      สําเนาทะเบียนบาน 
4)      หลักฐานแสดงการชําระภาษีเงินไดในปที่ผานมา 
5)      สําเนาหนังสือตรวจคนเขาเมือง/สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางประเทศ) 

 
13.  คํารับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ 
 ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดในแบบประวัติขางตนและเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมาดวยน้ี
ถูกตอง ครบถวนและเปนความจริง และขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามใด 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ 
ทั้งน้ี ขาพเจาเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบและขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางถองแท  โดยจะ
ปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับความเห็นชอบดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณตลอดระยะเวลาที่
ดํารงตําแหนง  หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในรายการที่ 11 จะแจงใหทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่เกิด
เหตุการณ 

พรอมน้ีไดแนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน (หรือภาพถายหนังสือเดินทางแทนสําหรับ 
ชาวตางประเทศ) และเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษามาดวยแลว 

ทั้งน้ี ธปท. สามารถขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

 

 

ลงช่ือ     (เจาของประวัติ) 

(      ) 

วันที่  /  / พ.ศ.   

 

 

ลงช่ือ     (กรรมการผ ู มีอํานาจกระทําการแทนธนาคาร) 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

วันที่  /  / พ.ศ.   
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ลงช่ือ     (กรรมการผ ู มีอํานาจกระทําการแทนธนาคาร) 

(      ) 

ประทับตรา (ถาม)ี 

วันที่  /  / พ.ศ.   

 




