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ข้อมูลทำงเศรษฐกิจ 

 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy) ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และได้รับ
การประเมินจาก Credit Rating Agency หลักท้ัง 3 ราย ให้อยู่ในระดับ Triple A โดยเศรษฐกิจของสิงคโปร์
พ่ึงพาภาคการบริการโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเป็นหลัก เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่ใหญ่และมี
ความส าคัญที่สุดในภูมิภาค ทั้งนี้ ธุรกิจการค้าส่วนใหญ่จะเป็นการน าเข้าสินค้ามาเพ่ือ re-export เป็นหลัก 
โดยมีอัตราส่วน Trade-to-GDP มากกว่า 400% ส าหรับความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยนั้น สิงคโปร์เป็นคู่ค้า
ล าดับที่ 5 ของไทย ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าล าดับที่ 9 ของสิงคโปร์  
 สิงคโปร์เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (ร้อยละ 22 ของ
การลงทุนในต่างประเทศ) ผ่านบริษัทลงทุนหรือกองทุนที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อาทิ Temasek และ 
Government of Singapore Investment Corporation (GIC) ทั้งนี ้ในปี 2555 นักลงทุนสิงคโปร์ลงทุนใน
ไทยจ านวน 18.7 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซ่ึงคิดเป็นอันดับ 3 ของการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนรองจาก
อินโดนีเซียและมาเลเซีย นอกจากนี้ ด้วยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
แรงงานที่มีคุณภาพ รวมถึงการเก็บภาษีในระดับต่ า ท าให้ในปี 2556 และ 2557 สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้
เป็นประเทศท่ีง่ายต่อการลงทุนท าธุรกิจมากที่สุดในโลก (จาก 189 ประเทศ) โดย World Bank’s Ease of 
Doing Business1 ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีบริษัทข้ามชาติจากทั่วโลกกว่า 10,000 บริษัทเข้ามาท าธุรกิจในทุกสาขา
ธุรกิจในสิงคโปร์ 
 นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของสิงคโปร์ได้กล่าวถึงทิศทางนโยบายการพัฒนาประเทศ
ในโอกาสวันชาติสิงคโปร์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยมีใจความส าคัญคือ การลดช่องว่างทางสังคมที่เริ่ม
ขยายตัวมากขึ้นในระยะหลังผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ Housing program การสนับสนุนด้านสวัสดิการทาง
สังคม (Social welfare) และ การให้ความส าคัญด้านการศึกษาแก่บุคคลากรในประเทศ เป็นต้น 

โครงสร้ำงระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงิน  

ภำพที่ 1: สัดส่วนสินทรัพย์ของสถำบันกำรเงินในระบบกำรเงินสิงคโปร์ ณ ธันวำคม 2557 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการเงินของสิงคโปร์เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยมีสัดส่วนต่อ 

GDP ถึงร้อยละ 12 หรือคิดเป็นล าดับ 4 รองจากภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคธุรกิจบริการ สิงคโปร์เป็น
หนึ่งในศูนย์กลางทางการเงิน (Financial hub) ของภูมิภาค ซ่ึงประกอบด้วยสถาบันการเงินประเภทต่างๆ 
จากทั่วโลก อาทิ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ส านักงานผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน บริษัทที่
ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น โดยธนาคารพาณิชย์ของสิงคโปร์แบ่งประเภทตามขอบเขตธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 
ได้แก่ Full Bank หรือ Qualified Full Bank, Wholesale Bank, และ Offshore Bank ทั้งนี้ สถาบันการเงิน
ในสิงคโปร์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) 
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ภาคธนาคารมีความส าคัญอย่างมากต่อสิงคโปร์ ด้วยสินทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของระบบ
การเงินของสิงคโปร์2 ซึ่งประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์จากทั่วโลกกว่า 100 แห่ง3 และเป็นแหล่งระดมเงินทุนที่
ส าคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

ภาคธุรกิจหลักทรัพย ์ซึ่งประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ มีสัดส่วนสินทรัพย์ในระบบการเงินประมาณ
ร้อยละ 1.1 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจาก Market capitalization ตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ 
(Singapore Exchange Ltd: SGX) จัดว่ามีขนาดทีใ่หญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน หรือประมาณ 570.6 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี ้SGX ประกอบด้วยบริษัทท้องถิ่นและต่างชาติโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนกว่า 800 
บริษัท นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางในการท าธุรกรรมด้าน Foreign exchange ที่ใหญ่ที่สุดในทวีป
เอเชีย ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย Bank for International Settlements (BIS) โดยในปี 2557 สิงคโปร์มี
ปริมาณ FX turnover เฉลี่ยสูงถึง 340 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อวัน  

ภาคธุรกิจประกันมีสัดส่วนสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของระบบการเงิน ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางธุรกิจประกันของภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการท้องถิ่นและผู้ให้บริการจากต่างชาติจ านวนมาก 
โดยมีการให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมในทุกสาขา ทั้งประกันภัยและประกันชีวิต รวมถึงการ
ให้บริการ Reinsurance และ Captive insurance 

โครงสร้ำงระบบธนำคำรของสิงคโปร์ 
ระบบธนาคารในสิงคโปร์ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น 5 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

120 แห่ง4 โดยธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นทุกแห่งได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจในรูปแบบ Full bank มีสัดส่วน
สินทรัพย์ร้อยละ 31.5 ของภาคการธนาคาร ทั้งนี้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นของธนาคารท้องถิ่น 3 แห่ง คือ DBS 
Bank Limited, United Overseas Bank (UOB)  และ Overseas-Chinese Banking Corp. (OCBC) ส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้น มีบทบาทในตลาดการเงินสิงคโปร์ค่อนข้างสูง โดยมีสัดส่วนสินทรัพย์ในภาคการ
ธนาคารถึงร้อยละ 68.5 โดยเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบ Wholesale bank (ร้อยละ 24.6) Qualifying full 
bank (ร้อยละ 19.1) Full bank (ร้อยละ 17.4) และ Offshore bank (ร้อยละ 7.4) ทั้งนี้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมาจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28 ของ
สินทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทั้งหมด5 

1. กฎหมำยก ำกับสถำบันกำรเงินและผู้ก ำกับดูแล  

สถำบันกำรเงิน เอกสำรแนวทำงด ำเนินธุรกิจ กฎหมำยก ำกับดูแลหลัก ผู้ก ำกับดูแล 

Full Banks - 

Banking Act (2008 )/  
Banking Regulations (2004) 

Monetary Authority 
of Singapore (MAS) 

Qualified Full Banks (QFBs) - 

Wholesale Banks 
Guidelines for Operations 
of Wholesale Banks (2008) 

Offshore Banks 
Guidelines for Operations 
of Offshore Banks (2008) 

Merchant Banks 
Guidelines for Operations 
of Merchant Banks (2007) 

Banking Act (2008)/  
Banking Regulations (2004)/ 
Merchant Bank Directives 

 
 
 

Local banks Foreign banks 
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2. ประเภทใบอนุญำตธนำคำรพำณิชย์ 

เงื่อนไขเงินทุนจดทะเบียนและข้อจ ำกัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ 
ส ำหรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจธนำคำรแต่ละประเภท 

ประเภทใบอนุญำต กรณีจดทะเบียนจัดตั้งในสิงคโปร์ กรณีจัดตั้งในรูปแบบสำขำ ข้อจ ำกัดสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้น

ชำวต่ำงชำติ 
Paid-up 
capital6 

Capital funds7 
(Paid-up + published reserves) 

Head office 
capital funds8 

Net head 
office funds9 

1. Full bank/QFB10 SGD 1,500 ล้าน SGD 1,500 ล้าน SGD 200 ล้าน - ไม่มี 
2. Wholesale bank SGD 100 ล้าน 
3. Offshore bank11 SGD 1,500 ล้าน 
4. Merchant bank SGD 15 ล้าน SGD 15 ล้าน - SGD 15 ล้าน 

 

อัตรำค่ำธรรมเนียมส ำหรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจธนำคำรแต่ละประเภท 
ประเภทใบอนุญำต Application fee Annual license fee Supervision fee 

1. Full bank/QFB ไม่มีข้อมูล 
- ส าหรับ Head office: SGD 125,000 

- ส าหรับ branch: SGD 10,000 
ไม่มีข้อมูล 

2. Wholesale bank ไม่มีข้อมูล SGD 100,000 ไม่มีข้อมูล 
3. Offshore bank ไม่มีข้อมูล SGD 75,000 ไม่มีข้อมูล 
4. Merchant bank ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล SGD 25,000 

ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจ 
1) Full Banks 

ด าเนินธุรกิจธนาคารได้ครอบคลุมตามขอบเขตท่ีก าหนดใน Banking Act โดยสามารถประกอบธุรกิจ
ไดท้ั้งด้าน Corporate และ Retail banking 

- รับเงินฝาก : เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า เงินฝากเผื่อเรียก หรือเงินฝากประเภทใกล้เคียงอ่ืนๆ 
- ให้สินเชื่อ : สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อเพ่ือการน าเข้าและส่งออก สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี 
- การให้บริการด้าน Treasury : ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ 
- บริการด้านช าระเงิน : เช็ค Clearing และ Remittance 
- บริการด้าน Custody 
- บริการด้าน Wealth management 
- บริการด้าน Leasing และ Factoring 

 นอกจากนี้ Full Banks ยังสามารถประกอบธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดต้ามที่ระบุไว้ใน Banking 
Regulation12 ส าหรับการให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตยังต้องขออนุญาตจาก MAS เป็นรายกรณี 

2) Qualifying Full Banks (QFBs) 
Qualifying Full Banks (QFBs) มีขอบเขตการประกอบธุรกิจเท่ากับ Full Banks อย่างไรก็ดี QFBs 

ได้รับสิทธิพิเศษเพ่ิมเติมมากกว่า Full Banks ทั่วไป ดังนี้ 
1. มีสถานประกอบกิจการรวมได้สูงสุด 25 แห่ง (รวมสาขาและ Off-site ATM)13 
2. สามารถใช้ ATMs ร่วมกันระหว่าง QFBs ด้วยกันได้ และย้ายสถานที่ตั้งสาขาได้โดยเสรี 
3. สามารถเจรจากับธนาคารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้ถือบัตรเครดิตของ QFB สามารถใช้บริการ Cash in 

advance จาก ATM Network ของธนาคารท้องถิ่นได้ 
4. ให้บริการ Debit ผ่าน EFTPOS14 Network ได้ 
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5. ให้บริการเปิดบัญชี Supplementary Retirement Scheme และ CPF15 Investment Scheme ได้ 
6. สามารถรับฝาก Fixed Deposit ภายใต้ CPF Investment Scheme 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ใบอนุญำต QFBs 

ปัจจุบันสิงคโปร์ให้สิทธิพิเศษในการจัดตั้งเป็น QFBs แก่ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติผ่านการเจรจา Free 
Trade Agreements (FTAs) ระหว่างประเทศเท่านั้น โดยธนาคารพาณิชย์ต่างชาติที่ได้รับสิทธิดังกล่าว 
จะต้องจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ (Locally-incorporated) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองเงิน
ฝากของผู้ฝากเงินรายย่อยของทางการ และเป็นการดูแลเสถียรภาพระบบธนาคารของประเทศ เนื่องจาก 
QFBs มีสิทธิพิเศษด้านการจัดตั้งสาขาเพ่ิมเติม จึงสามารถระดมเงินฝากจากผู้ฝากเงินรายย่อย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณา QFBs แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. สถำนะและควำมม่ันคงของธนำคำร อาทิ สถานะทางการเงิน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Credit ratings) จ านวนเงินทุน จ านวนสินทรัพย์ และชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น 

2. Commitments และประโยชน์ที่สิงคโปร์จะได้รับ อาทิ ขอบเขตการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน  
แผนการด าเนินธุรกิจในสิงคโปร์ในอนาคต การใช้ส านักงานในสิงคโปร์เพื่อบริหารจัดการธุรกรรมในภูมิภาค  
การสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ และการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสิงคโปร์ เป็นต้น 

3) Wholesale Banks 
ขอบเขตการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ Full Banks อย่างไรก็ตาม การท าธุรกรรมกับบุคคล/นิติ

บุคคลที่ไม่ใช ่Approved financial institutions16 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบ Wholesale 
banks มีข้อจ ากัด ดังนี้ 

ประเภทบริกำร ข้อจ ำกัด 
Saving account ไมอ่นุญาตให้บริการ Saving account ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ยกเว้นจะได้รับ

อนุญาตจาก MAS เป็นรายกรณ ี
Fixed account ไม่อนุญาตให้บริการ Fixed deposits ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ที่ต่ ากว่า 250,000 

ดอลลาร์สิงคโปร์  
ตรำสำรหนี้ (Bond) 
และบัตรเงินฝำก 
(Negotiable 
Certificate of 
Deposit: NCD) 

ต้องอยู่ในเงื่อนไข 
1) เป็นตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ หรือ  
2) กรณีตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ที่ออกให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นผู้มีฐานะดี
และมีความเข้าใจในการลงทุน (Sophisticated investor)17 ตราสารดังกล่าวจะต้อง
มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 12 เดือน นับ
จากวันที่ออก 

4) Offshore Banks 
ขอบเขตการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ Full bank และ Wholesale Bank อย่างไรก็ตาม  

การท าธุรกรรมในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์จะมีข้อจ ากัดมากกว่า ขณะที่การท าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ
จะต้องด าเนินการผ่าน Asian Currency Unit (ACU) 

การให้บริการแก่บุคคล/นิติบุคคลที่ไม่ใช่ Approved financial institutions ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตในรูปแบบ Offshore banks จะต้องปฏิบัติตามข้อจ ากัด ดังนี้ 
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ประเภทของลูกค้ำ ข้อจ ำกัด 
กำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำมีถิ่นที่อยู่ใน
สิงคโปร์ 

- ไม่อนุญาตให้บริการ Saving account และ Fixed deposit สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 
- ไมอ่นุญาตให้บริการสินเชื่อรวมเกินกว่า 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจาก MAS เป็นรายกรณ ี

กำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำไม่มีถิ่นที่อยู่ใน
สิงคโปร์ 

- ไมอ่นุญาตให้บริการ Saving account สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 
- ไมอ่นุญาตให้บริการ Fixed deposits สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ที่ต่ ากว่า 250,000 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

ตรำสำรหนี้ (Bond) 
และบัตรเงินฝำก 
(Negotiable 
Certificate of 
Deposit: NCD) 

ต้องอยู่ในเงื่อนไข 
1) เป็นตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ หรือ  
2) กรณีตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ที่ออกให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นผู้มีฐานะดีและ 
มีความเข้าใจในการลงทุน (Sophisticated investor) โดยตราสารดังกล่าวจะต้องมีมูลค่า 
ไม่ต่ ากว่า 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 12 เดือน นับจากวันที่ออก 

5) Merchant Banks 

ขอบเขตการด าเนินธุรกิจครอบคลุมการใหบ้ริการด้าน Investment banking อาทิ จัดจ าหน่ายตรา
สารทางการเงิน (Stock underwriting and bond issuance) การควบรวมกิจการ (Mergers and 
acquisitions) การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring) และท า Syndicated loans เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังรวมถึงการบริหารพอร์ตลงทุน (Portfolio investment management) การรับเป็นที่ปรึกษา 
(Management consultancy) และด าเนินธุรกรรม Foreign exchange ทั้งนี้ Merchant Bank ส่วนใหญ่จะ
มีการขออนุญาตจัดตั้ง Asian Currency Units (ACUs) จาก MAS เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกรรมใน Asian 
Dollar Market ได้ 

อย่างไรก็ตาม Merchant Banks ไม่สามารถด าเนินธุรกรรม ดังต่อไปนี้ได้ 

I. รับฝากเงิน/กู้เงินจาก Public sector ทีไ่ม่ใช่ ธนาคาร บริษัทเงินทุน ผู้ถือหุ้น และบริษัทที่มีผู้ถือ
หุ้นของ Merchant bank ควบคุมกิจการ  

II. ระดมทุนผ่านการออก Promissory notes, Commercial papers, Certificates of deposit 
หรือ Acceptance of Bills of exchange.  

III. ด าเนินธุรกรรมผ่าน Asian Currency Unit (ACU) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก MAS 

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส ำหรับธนำคำรต่ำงประเทศที่จัดตั้งในสิงคโปร์ 

MAS ออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ Asset Maintenance Requirements18 ซ่ึงก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์
ต่างชาติต้องด ารงสินทรัพย์ (Eligible Assets) ขั้นต่ าไว้ในสิงคโปร์ตามสัดส่วนที่ทางการก าหนดตามแต่ประเภท
ใบอนุญาต (Asset Maintenance Ratio)19 ทั้งนี้ การออกกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษา
เสถียรภาพในระบบการเงินของประเทศ โดยเฉพาะเป็นการป้องกันในกรณีที่บริษัทแม่ของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศประสบปัญหาฐานะทางการเงินและต้องการดึงสินทรัพย์ของสาขาที่อยู่ในสิงคโปร์กลับไป ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธนาคารดังกล่าวในสิงคโปร์ได้ นอกจากนี้ MAS ยังมีอ านาจเปลี่ยนแปลง 
Asset Maintenance Ratio ได้เป็นรายกรณีตามความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์แต่ละรายและสถานการณ์
ตลาดการเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส าหรับประเภทและการคิดมูลค่าลดของ Eligible Assets ไดร้ะบุไว้ใน Annex 1 ของ Notice 640 
Minimum Asset Maintenance Requirements  
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กำรด ำรง Asset Maintenance Requirements ของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงชำติแต่ละประเภท 
ประเภทสำขำ ธพ. 

ต่ำงชำติ 
Asset Maintenance Requirements20 

Offshore Bank Eligible Assets ไม่ต่ ากว่า 5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร ์
Wholesale Bank Asset Maintenance Ratio ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0.15 หรือ Eligible Assets ไม่

ต่ ากว่า 5 ล้านดอลลารส์ิงคโปร์ (ใช้เกณฑ์ที่ Eligible Assets สูงกว่า) 
Full Bank Asset Maintenance Ratio ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0.35 หรือ Eligible Assets ไม่

ต่ ากว่า 5 ล้านดอลลารส์ิงคโปร์ (ใช้เกณฑ์ที่ Eligible Assets สูงกว่า) 

Asset Maintenance Requirements ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการค้ าประกันเงินฝาก (Deposit 
Insurance Scheme) ของทางการ โดย Deposit Insurance Act ได้ก ำหนดให้สถำบันกำรเงินที่เป็น
สมำชิกของ Deposit Insurance Scheme21 ต้องด ำรง Eligible assets ในอัตรำส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 1 ต่อ 1 
ของเงินฝำกที่ได้รับควำมคุ้มครอง (Insured deposit base) เพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมี
สินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์เพียงพอต่อการค้ าประกันเงินฝาก เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ฝากเงินใน
ธนาคารต่างประเทศที่ด าเนินกิจการในสิงคโปร์  

ทั้งนี้ การด ารง Eligible assets ต่อ Insured deposit base ดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยในการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของ Deposit Insurance Scheme ซ่ึงอยู่ระหว่างร้อยละ 0.2 
ถึงร้อยละ 0.7 ของ Insured deposit base22 

4. กำรถือหุ้นในธนำคำรพำณิชย์ท้องถิ่นโดยผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ 
ไมม่ีการก าหนดเพดานสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติในธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ถือหุ้นธนาคารได้รายละไม่เกิน 12% หรือเมื่อรวมกับผู้เกี่ยวข้องแล้วต้องไม่เกิน 20% ของจ านวน
หุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ทั้งนี้ การท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับจ านวนหุ้นตั้งแต่ 5% ขึ้นไป เช่น การชื้อ-ขาย จะต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อน 
5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ใบอนุญำตธนำคำรพำณิชย์และ Merchant banks 

(ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง Full Bank, QFB, Wholesale Bank และ Offshore Bank) 
MAS เป็นหน่วยงานพิจารณาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และ Merchant banks ใน

สิงคโปร์ โดยเปิดพิจารณาเป็นการทั่วไป ซ่ึง MAS จะพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้ 
- ความเข้มแข็งทางการเงิน ประวัติการด าเนินงาน และชื่อเสียงในระดับนานาชาติของสถาบันการเงิน

ผู้สมัคร บริษัทแม่ และผู้ถือหุ้นหลัก 
- ความสามารถของสถาบันการเงินผู้สมัครและบริษัทแม่ในการรักษา Capital requirement ตามท่ี Basel 

Capital Adequacy Framework ก าหนด รวมถึงอันดับขนาดสินทรัพย์และเงินทุนของสถาบันผู้สมัคร
และบริษัทแม่ใน Home country และในระดับนานาชาติ 

- ความเข้มแข็งของผู้ก ากับสถาบันการเงินใน Home country ความเต็มใจและความสามารถในการ
ด าเนินงานร่วมกับ MAS โดยรวมถึงการก ากับดูแลสถาบันการเงินตาม Basel Concordat และมี Legal 
and regulatory framework ที่สามารถประสานงาน และแก้ไขฐานะของสถาบันการเงินร่วมกับ MAS 
ในกรณีที่เกิดปัญหาได ้โดยสถาบันการเงินผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้
ก ากับในประเทศส าหรับจัดตั้งการด าเนินงานในสิงคโปร์  

- มีกลยุทธ์และแผนด าเนินธุรกิจในการให้บริการทางการเงินที่ดี โดยมีการประเมินรายละเอียดต่างๆ อาทิ 
Sustained economic viability และ Nature and criticality of business เป็นต้น 
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- มีระบบและขั้นตอนการจัดการบริหารความเสี่ยง (Risk management system) ที่เข้มแข็ง และ
สอดคล้องกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ 

ก่อนการส่งใบสมัคร ผู้สมัครควรติดต่อ Banking Department ของ MAS (bd@mas.gov.sg) เพ่ือสอบถาม
และปรึกษาเก่ียวกับกฎเกณฑ์ข้อก าหนดรวมถึงอุปสรรคในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อน ส าหรับระยะเวลา
ในการพิจารณาข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของผู้สมัครแต่ละรายและความสมบูรณ์ของเอกสารที่ส่งมายัง MAS 

6. เอกสำรที่ใช้ย่ืนค ำขอจัดตั้งธนำคำรพำณิชย์และ Merchant banks 
 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร และเตรียมข้อมูลเอกสารตามที่ MAS ก าหนด 
 ผู้ยื่นใบสมัคร: Chief Executive ของธนาคารผู้สมัครหรือเทียบเท่า 
 รายละเอียดใบสมัครแบ่งเป็น 7 ส่วนคือ  

Section I: ข้อมูลพื้นฐาน  
Section II: ตัวชี้วัดทางการเงินของธนาคารและการจัดอันดับเรทติ้ง  
Section III: กลยุทธ์การท าธุรกิจในสิงคโปร์  
Section IV: แผนการส าหรับธรุกิจหลักของธนาคาร 
Section V: ระบบธนาคารของ Home Country  
Section VI: ข้อมูลอื่นประกอบการพิจารณา 
Section VII: เอกสารประกอบการพิจารณา  
 
Section I: ข้อมูลพื้นฐำน (Background information)  

1. ประวัติของธนาคาร รวมถึงประวัติการเทคโอเวอร์หรือการควบรวม 
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 5% รวมถึง Holding company 
3. ระบุจ านวนหุ้น (%) ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่มีหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 5% พร้อมระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

ความสัมพันธ์กัน (Related shareholders) 
4. หากไม่มีผู้ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 5% ให้ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก พร้อมระบุรายชื่อผู้ถือ

หุ้นที่มีความสัมพันธ์กัน (Related shareholders) 
5. ระบุชื่อตลาดหุ้นที่ธนาคารผู้สมัคร listed อยู่ 
6. หากธนาคารผู้สมัครเป็นบริษัทลูก (Subsidiary) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และธุรกิจของบริษัทแม่ รวมถึงชื่อตลาด

หุ้นที่บริษัทแม่ listed อยู่และจ านวนหุ้นในธนาคารผู้สมัคร 
7. ระบุชื่อ สถานที่จัดตั้ง และธุรกิจของบริษัทลูก/บริษัทในเครือของธนาคารผู้สมัคร พร้อมระบุจ านวนหุ้น 

(%) และอธิบายธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการรวมถึงระบุชื่อบริษัทที่ด าเนินงานในธุรกิจหลักดังกล่าว 
8. ระบุหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ (เช่น Risk management, treasury เป็นต้น) 
9. ระบุหน่วยงานที่หากหยุดด าเนินงานโดยทันทีจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยต่อกลุ่มกิจการ โดยอธิบายหน้าที่ 

การให้บริการ รวมถึงความส าคัญของหน่วยงานดังกล่าว 
10. แนบแผนผังองค์กรของธนาคารผู้สมัคร (แสดงบริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทในเครือ) 
11. ระบุรายชื่อ Board of Director และ Supervisory Board รวมถึงชื่อและประสบการณ์ของ Chairman, 

Chief Executive และผู้บริหารระดับสูง (EVP หรือ SVP) ของธนาคารผู้สมัครและของ Holding company 
12. ระบุสาขาต่างประเทศ ส านักงานผู้แทน และบริษัทร่วมทุนของธนาคารผู้สมัคร 
13. ระบุว่าธนาคารผู้สมัคร บริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือเคยถูกลงโทษโดยศาลหรือผู้ก ากับภายใน 

3 ปีล่าสุดหรือไม่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหรือไม่ 
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14. ปัจจุบันมีการระงับการด าเนินงานบางอย่างของธนาคารผู้สมัคร (รวมถึงสาขา) บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัท
ในเครือโดยผู้ก ากับในประเทศหรือไม่ 

15. ระบุว่าธนาคารผู้สมัครเคยถูกปฏิเสธใบสมัครในประเทศอ่ืนหรือไม่ และให้แจ้งค าอธิบายถ้าเคยถูกปฏิเสธ 

Section II: ตัวช้ีวัดทำงกำรเงินของธนำคำรและกำรจัดอันดับเรทติ้ง (Financial indicators of 
the bank on a global basis and credit rating) 

1. อันดับด้านสินทรัพย์รวม และ Tier 1 capital ในระดับนานาชาติและใน Home country 3 ปีล่าสุดของ
ธนาคารผู้สมัครจากการจัดอันดับของ “The Banker”  

2. Capital ratio (Tier 1 และ Total capital) ของธนาคารผู้สมัคร 3 ปีล่าสุด และระบุส่วนประกอบของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3 ปีล่าสุด พร้อมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ 

3. ระบุขนาดด้านสินทรัพย์และรายได้ (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) ของการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 3 ปีล่าสุด  
4. Liquidity ratios 3 ปีล่าสุด ซึ่งประกอบด้วย 
 Total deposits / Total liabilities 
 Net interbank deposits / Total liabilities 
 Loans / Deposits and bonds 
 Liquid assets, securities and interbank assets / Total assets 

5. Profitability ratios 3 ปีล่าสุด ซึ่งประกอบด้วย 
 Operating profit / Total assets 
 Operating profit / Equity 
 Net interest income / Total assets 
 Net interest income / Total income 
 Pre-tax profits / Total income 

6. Asset quality ratios 3 ปีล่าสุด ซึ่งประกอบด้วย 
 Loan loss provisions / Total loans 
 Loan loss provisions / Operating income 
 Non-performing loans / Total loans 
 Loan loss provisions / Non-performing loans 

7. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
8. อธิบายระบบการจัดล าดับชั้นหนี้ โดยระบุกฎเกณฑ์และนโยบายที่ใช้ 
9. ระบุจ านวนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า non-bank ปีล่าสุดในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ เช่น คมนาคม 

อุตสาหกรรม เป็นต้น 
10. ระบุ Credit rating ที่ได้รับ 3 ปีล่าสุดจาก 
 Fitch 
 Moody’s 
 Standard & Poors 
 อ่ืนๆ 
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Section III: กลยุทธ์กำรท ำธุรกิจในสิงคโปร์ (Overview of strategies of the Group in Singapore) 

1. อธิบายการจัดหาบุคคลากรและการก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักงานในสิงคโปร์โดยส านักงานใหญ่
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2. หากเป็นการจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์ (Locally incorporated) ให้ระบุชื่อที่จะใช้จัดตั้ง จ านวนเงินทุนจัดตั้ง 
(Paid-up capital) รายชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้น รวมถึงจ านวนหุ้นเป็นตัวเลข และอัตราส่วน (%) 

3. ระบุท่ีมาของเงินทุนส าหรับ Initial disbursement of capital 
4. ระบธุุรกิจปัจจุบันของกลุ่มกิจการในสิงคโปร์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ โครงการในอนาคตในสิงคโปร์ (3 ปี) 

รวมถึงแสดงความสัมพันธ์ทางการเงินหรือการด าเนินงานระหว่างธุรกิจที่ด าเนินงานในสิงคโปร์กับธุรกิจที่
ด าเนินงานในประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก และชี้แจงปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว 

5. ชี้แจงการระดมเงินทุนเพ่ือด าเนินการประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ พร้อมด้วย Projected Balance sheet 
และ Profit & loss statement ส าหรับ 3 ปีข้างหน้า 

6. ชี้แจงกรอบการบริหารจัดการและติดตามความเสี่ยงของธนาคารผู้สมัคร 
7. ระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงในสิงคโปร์ รวมถึงความพร้อมด้านทรัพยากร

ในสิงคโปร์ อาทิ บุคลากร ระบบปฏิบัติงาน เป็นต้น 
8. ให้ข้อมูลแผนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในสิงคโปร์ 

Section IV: แผนกำรส ำหรับธุรกิจหลักของธนำคำร (Detailed plans for each major business 
area of the bank) 

1. อธิบายลักษณะการท าธุรกิจของธนาคารผู้สมัครในภูมิภาค Asia Pacific และท่ัวโลก 
2. แนบโครงสร้างองค์กรของส านักในสิงคโปร์ที่ประกอบด้วยแนวทางการรายงานการด าเนินงานต่อ Head office 
3. อธิบายส่วนธุรกิจที่ด าเนินการโดยส านักงานในสิงคโปร์รวมถึง Geographical coverage 
4. ระบุส่วนธุรกิจที่มีความส าคัญต่อกลุ่มกิจการ และอธิบายเหตุผลความส าคัญ (เช่น ด้านการเงิน ด้านการ

ปฏิบัติงาน เป็นต้น) 
5. ระบุส่วนธุรกิจที่มีความสัมพันธ์/ผลกระทบกับผู้เล่นอ่ืนในตลาดการเงินหรือระบบการเงินในสิงคโปร์ 
6. แจ้งประมาณการ Market share ของส่วนธุรกิจ 
7. อธิบายความรับผิดชอบของส านักงานในสิงคโปร์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจการในภูมิภาค Asia Pacific 
8. แจ้งรายละเอียดของแหล่งรายได้หลัก 3 ปีในอนาคต 
9. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการขยายธุรกิจ และการจ้างงาน 3 ปีในอนาคต 

Section V: ระบบธนำคำรของ Home Country 

1. อธิบายระบบการธนาคารใน Home country และประเภทใบอนุญาตที่ธนาคารผู้สมัครได้รับใน Home country 
2. อธิบายอ านาจและหน้าที่ของผู้ก ากับใน Home country ในการก ากับดูแลธนาคารผู้สมัคร บริษัทลูก 

และบริษัทในเครือ เพื่อประเมินฐานะทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
3. ระบุความถี่และขอบเขตการท า On-site examination รวมถึงระบุวันที่ล่าสุดที่มีการท า On-site 

examination ธนาคารผู้สมัคร 
4. ถ้า Home country ไม่ได้เป็นสมาชิกของ WTO ธนาคารผู้สมัครจะต้องแจ้งเกี่ยวกับนโยบาย 

Reciprocity เกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตของผู้ก ากับใน Home country กรณีที่ธนาคารผู้สมัครได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ได้ 
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5. ชี้แจงเกี่ยวกับ Resolution regime ของผู้ก ากับสถาบันการเงินใน Home country ซึ่งอาจประกอบด้วย  
 วัตถุประสงค์  
 อ านาจการแก้ปัญหาสถาบันการเงินของผู้ก ากับ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือการโอนย้ายธุรกิจ 

เป็นต้น  
 ขอบเขตของอ านาจ (Scope of application) ว่าครอบคลุมสถาบันการเงินชนิดใดบ้าง และครอบคลุม

ถึงธุรกิจที่จัดตั้งในสิงคโปร์หรือไม่  
 Triggers ส าหรับผู้ก ากับในการเข้าไปแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน 

6. ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาฐานะของธนาคารผู้สมัครซึ่งได้รับการอนุมัติ/พิจารณาจากผู้ก ากับใน Home 
country แล้ว และอธิบายถึงการน าแผนการดังกล่าวมาใช้ส าหรับส านักงานในสิงคโปร์ 

7. ชี้แจงว่ามีกฎเกณฑ์การห้ามโยกย้ายสินทรัพย์ระหว่างส านักงานในสิงคโปร์และบริษัทแม่ ในสถานการณ์
ปกติ หรือสถานการณ์วิกฤติหรือไม่ โดยให้อธิบายถ้ามี 

8. ชี้แจงว่ามีกฎเกณฑ์การห้ามส่ง/แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินของสถาบัน
การเงินกับ Host country หรอืไม่ โดยให้อธิบายถ้ามี 

9. ชี้แจงว่า Home country มีกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวสถานการณ์วิกฤติและมาตรการที่สถาบัน
การเงินใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือไม่ 

10. ชี้แจงว่า Home country มี Deposit insurance scheme หรือไม่ โดยให้อธิบายรายละเอียดของ
แผนงาน เช่น ขอบเขตผู้ได้รับประโยชน์ แหล่งที่มาของเงินทุน เป็นต้น และให้ชี้แจงว่าแผนงานดังกล่าว
ครอบคลุมถึงส านักงานในสิงคโปร์หรือไม่ 

11. ชี้แจงว่า Home country มีมาตรการอ่ืนในการปกป้องผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินนอกเหนือจากเงิน
ฝากหรือไม่ 

12. ชี้แจงเงื่อนไขในการให้สภาพคล่องแก่ธนาคารที่ประสบปัญหาของผู้ก ากับใน Home country และชี้แจง
ว่าครอบคลุมถึงธนาคารในสิงคโปร์หรือไม่ รวมทั้งระบุหน่วยงานที่มีอ านาจตัดสินใจดังกล่าว 

13. ชี้แจงว่า Home country มีข้อจ ากัดด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุน กระแสเงินสด หรือมี Foreign 
exchange control ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ (business-as-usual) หรือช่วงวิกฤติหรือไม่ 
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Section VI: ข้อมูลอ่ืนประกอบกำรพิจำรณำ (Any other information) 

ข้อมูลใดๆ ที่ใช้เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาค าขอ 

Section VII: เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ (Documents to be submitted) 

เอกสารประกอบการพิจารณาต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยหากต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ Certified 
English translation แทน 

1. จดหมายอนุญาต (ฉบับจริง) จากผู้ก ากับใน Home country ให้จัดตั้งส านักงานในสิงคโปร์ 
2. ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (Certified copy of the Memorandum and Articles of 

Association) ของธนาคารผู้สมัคร 
3. สัญญา (Undertaking) ของธนาคารผู้สมัครผูกพันการแจ้งข้อมูลต่อ MAS เกี่ยวกับ any material 

adverse developments including breach of legal and prudential requirements 
4. รายงานประจ าปี (Annual report) ของธนาคารผู้สมัคร 2 ปีล่าสุด รวมทั้งงบการเงิน (Balance sheet) 

และงบก าไร-ขาดทุน (Profit and Loss) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นใบสมัคร 
5. รายงานประจ าปีล่าสุด (Annual report) ของ Holding company หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจบริหาร 

(Controlling interest) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ “ผู้น าข้อมูลไปใช้โปรดระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลของต่างประเทศ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ได้จากช่วงเวลาที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ทั้งในเรื่องของกฎหมายต่างๆ รวมทั้งอาจมีกฎหมาย/เกณฑ์อื่นที่มิได้น ามาแสดงในที่น้ีด้วย” 
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อ้ำงอิงข้อมูล 

1. ที่มา: http://www.doingbusiness.org/rankings 
2. ค านวณข้อมูลจาก MAS Statistics และ MAS Annual Report 2013/2014 โดยร้อยละ 30 มาจาก

สินทรัพย์ของธนาคารท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 3 แห่ง คือ DBS Bank Limited, United Overseas 
Bank (UOB)  และ Overseas-Chinese Banking Corp. (OCBC)  

3. ปี 2557 สิงคโปร์มีธนาคารพาณิชย์ในประเทศจ านวน 124 ธนาคาร และส านักงานผู้แทนจ านวน 37 แห่ง 
(Monetary Authority of Singapore website) 

4. ที่มา: Monetary Authority of Singapore website ณ วันที่ 25 พ.ย. 57 
5. ที่มา: IMF Country Report No. 13/325 
6. ไม่รวมหุ้นที่ซื้อคืน (Treasury shares/stock)  
7. นิยามของ Capital funds ภายใต้ Banking Act (2008): “capital funds” means in the case of a 

bank incorporated in Singapore the aggregate of its paid-up capital (excluding any 
amount represented by treasury shares) and its published reserves (excluding such 
reserves as the Authority may specify by notice in writing), deduction having been made 
for any loss appearing in the accounts of the bank 

8. นิยามของ Head office capital funds ภายใต้ Banking Act (2008): “head office capital funds”, 
in relation to a bank incorporated outside Singapore, the aggregate of its paid-up capital 
(or its equivalent recognised by the Authority as applicable to the bank under the laws 
of the country or territory in which the bank is incorporated, formed or established) and 
its published reserves (excluding such reserves as the Authority may specify in writing), 
deduction having been made for any loss appearing in the accounts of the bank 

9. นิยามของ Net head office funds ภายใต้ MAS Notice 1001: “net head office funds” means 
the net liability of the Domestic Banking Unit (DBU) operations of the merchant bank to 
the merchant bank’s head office, other branches outside Singapore, and its Asian 
Currency Unit (ACU) in Singapore, deduction having been made for any loss appearing in 
the books of the DBU and ACU operations. 

10. QFB: Qualifying Full Bank  
11. ณ ปี 2557 ยังไมม่ี Offshore bank แห่งใดจดทะเบียนจัดตั้งในสิงคโปร์ 
12. 18 July 2001): Part IX PRESCRIBED BUSINESSES 
13. ส าหรับ QFBs ที่มีการจัดตั้งในสิงคโปร์มาเป็นเวลานานในรูปแบบ Local subsidiary ทางการสิงคโปร์

อาจพิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนสถานประกอบกิจการอีก 25 แห่ง (แบ่งเป็นสาขาไม่เกิน 10 แห่ง) รวมเป็น 
50 แห่ง 

14. EFTPOS: Electronic funds transfer at point of sale 
15. CPF: Central provident fund 
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16. Approved financial institution ประกอบด้วย Bank, Finance company, Merchant bank และ 
Insurer ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนในสิงคโปร์ 

17. กรณีบุคคลธรรมดาจะต้องมีสินทรัพย์สุทธิไม่ต่ ากว่า 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ออกตราสาร หรือมี
รายได้รวม 12 เดือน ก่อนวันที่ออกตราสารไม่ต่ ากว่า 3 แสนดอลลาร์สิงคโปร์ กรณีนิติบุคคลจะต้องมี
สินทรัพย์สุทธิไม่ต่ ากว่า 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์  

18. ที่มา: Notice 640 Minimum Asset Maintenance Requirement 
19. Asset Maintenance Ratio = Eligible assets / Deposit liabilities with non-bank customers 
20. MAS สามารถเปลี่ยนแปลง Asset Maintenance Requirement ได้ตามความเสี่ยงของธนาคารและ

ระบบการเงินของประเทศ 
21. คุ้มครองเงินฝากเป็นจ านวนไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อผู้ฝากหนึ่งรายต่อธนาคารหนึ่งแห่ง 
22. ที่มา: IMF Country Report No. 13/325 

 




