บริการด้านการเงิน ภาคการธนาคารและบริการด้านการเงินอื่นๆ
Financial Services: Banking and other financial services
1. สถานการณ์ภาพรวมและลักษณะธุรกิจบริการด้านการเงิน (ไม่รวมประกันภัย)
1.1 สถานการณ์ธุรกิจบริการด้านการเงินในตลาดโลก1
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในปี 2561 ภาคธุรกิจธนาคารให้ความสาคัญกับตลาดเป้าหมายในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งมี แนวโน้มที่จะเติบโต
ในตลาดทางเลือกและการลงทุนด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer
experience) และลดความซับซ้อนในการดาเนินงาน สาหรับธุรกิจการกู้ยืมของภาคการค้าและอุตสาหกรรมทั่วโลก
สหภาพยุโรปค่อนข้างมีความระมัดระวังเนื่องจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีระดับที่สูงมากเป็นประวัติการณ์
ขณะที่หนี้ NPL ของจีนปรับตัวลดลง เนื่องจากนโยบายรัฐทีบ่ ังคับให้ธนาคารปรับปรุงงบดุลของตน
สาหรับสหรัฐอเมริกามีความต้องการสินเชื่อในระดับสูงแต่จะได้ประโยชน์จากอัตรดอกเบี้ยเช่นกัน อย่างไร
ก็ดี อาจได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น สาหรับการชะลอตัวการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
เพื่ อ การพาณิ ช ย์ อ าจส่ ง ผลต่ อ ผลก าไรแม้ ว่ า จะมี ก ฎระเบี ย บเพื่ อ ลดความซั บ ซ้ อ นของกฎเกณฑ์ ด้ า นเงิ น ทุ น
ในการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยธนาคารขนาดเล็กและภูมิภาค ซึ่งอาจทาให้การเติบโตของสินเชื่อดีขึ้น และ
ในปี 2561 คาดว่าจะมีการกาหนดเป้าหมายการขยายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังของตลาดกลางที่กาลังขยายตัว
โดยคาดว่ารายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 ใน 12 เดือนข้างหน้า โดยธนาคารเจพีมอร์แกนเชสกาลังคว้าโอกาส
สาหรับตลาดการให้กู้ยืม ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียได้ประกาศลดระยะเวลาของสัญญาสาหรับ
ลู กค้าธุ ร กิจ ขนาดเล็ ก ซึ่ง รายได้ จ ากค่าธรรมเนีย มจะแสดงถึ งแนวโน้มการเติบ โต นอกจากนี้ การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นในสหรัฐฯ และยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA) ได้รับแรงสนับสนุนจากรายรับการทา
ธุรกรรมธนาคารของธนาคารพาณิชย์และการชาระเงินระหว่างประเทศดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1

1

ข้อมูลจากเอกสาร 2018 Banking Industry Outlook: Accelerating the transformation ของ Deloitte Center for
Financial Solutions ; https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/banking-industryoutlook.html#

ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้นาในการใช้เทคโนโลยีชั้นนาสาหรับการแข่งขัน การนาเครื่องจักรมาใช้แทนคน
ในการท างานหรื อ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ โดยใช้ เ ปลี่ ย นแปลงรู ปแบบในการแข่ ง ขั น ส าหรั บ ตลาดทุ น โดยจะสร้ า ง
ผลกระทบที่สาคัญต่อการดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
Fixed income commodities and currencies (FICC) ซึ่งให้บริการผู้ลงทุนเกี่ยวกับบริการการบริหาร
ความเสี่ยง การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ บริการด้านการเงิน และการลงทุนในตลาดซื้ อขายผ่านทางผู้เ ชี่ยวชาญ
ทั้งในด้าน Fixed Income อัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์ โดย FICC ถือตัวชี้วัดสาคัญในการพิจารณา
พัฒนาการของกิจ กรรมตลาดทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีธุรกิจที่มีผลกาไรและเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสานักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความรู้ความเข้าใจอัตโนมัติสามารถนามา
ซึ่ง ประสิ ท ธิ ภ าพและอาจเป็ น แหล่ ง ที่ ม าของการเติ บ โตใหม่ ๆ โดยบริ ษั ท ที่ มี พ รสวรรค์ ที่ เ หมาะสมท าให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะชนะส่วนแบ่งการตลาด
ตั ว อย่ า งของระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ ก าลั ง เป็ น ที่ นิ ย มมากขึ้ น เช่ น บริ ษั ท
Goldman Sachs ได้สร้างระบบการค้าเศษหุ้นในหุ้นกู้ จึงทาให้ผู้ค้าสามารถเน้นในเรื่องผลกาไรที่มากขึ้นได้ และ
ปัญญาประดิษฐ์ยังเป็นนวัตกรรมใหม่ในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ใช้กับข้อมูลการทาธุรกรรมทาให้ธนาคาร
สามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
เมื่ อนโยบายทางการเงิ น ในตลาดโลกมี ความรั ด ตัว ขึ้ น ธนาคารได้ส ร้า งขีด ความสามารถและพัฒ นา
ยุทธศาสตร์เพื่อลดแรงกดดันในระยะใกล้ เพื่อจะได้อยู่ร่วมกับธุรกิจของ FICC ได้ โดยดูจากการจ่ายเงินปันผลครั้ง
ใหญ่ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2
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1.2 ธุรกิจบริการด้านการเงินของไทย
ธนาคารพาณิชย์ของไทยในปัจจุบัน2
(1) ธนาคารพาณิชย์ มี 14 ธนาคาร
1) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
5) ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
6) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

8) ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
9) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
10) ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
11) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
12) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
13) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)
7) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
14) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
(2) ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย มี 1 ธนาคาร คือ ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
(3) ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) มี 4 ธนาคาร คือ
1) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จากัด 3) ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
2) ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จากัด
4) ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
(มหาชน)
(4) สาขาของธนาคารต่างประเทศ มี 11 ธนาคาร คือ
1) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
7) ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
2) ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
8) ธนาคารอาร์ เอช บี จากัด
3) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 9) ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์
4) ธนาคารดอยซ์แบงก์
10) ธนาคารโอเอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
จากัด
5) ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
11) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่น
จากัด
6) ธนาคารมิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
สถาบันการเงินประเภทอื่น ที่นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์3
(5) บริษัทเงินทุน
1) บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จากัด (มหาชน)
2) บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
(6) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์ จากัด
2) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จากัด
3) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จากัด
2

ธุรกิจการเงินที่ ธปท. กากับดูแลและตรวจสอบ,
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Scope/Documents/scope.pdf
3 เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions
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(7) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4) ธนาคารออมสิน
5) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
7) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
8) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(8) ธุรกิจหลักทรัพย์4
8.1 บริษัทหลักทรัพย์
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
4

บมจ. บล. กรุงศรี
บมจ. บล. กสิกรไทย
บล. โกลเบล็ก จากัด
บมจ. บล. คันทรี่ กรุ๊ป
บมจ. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย)
บล. เคที ซีมิโก้ จากัด
บมจ. บล. เคทีบี (ประเทศไทย)
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บล. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บมจ. บล. ซีมิโก้
บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น
บล. โซซิเอเต้ เจเนเรล (ประเทศไทย) จากัด
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บล. ทรีนีตี้ จากัด
บล. ทิสโก้ จากัด
บล. ไทยพาณิชย์ จากัด
บมจ. บล. ธนชาต
บมจ. บล. โนมูระ พัฒนสิน
บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย)

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

บมจ. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)
บมจ. บล. ภัทร
บมจ. บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
บมจ. บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
บมจ. บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
บลน. โรโบเวลธ์
บมจ. บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บล. วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอนน์ จากัด
บลน. เวลท์ รีพับบลิค
บลน. เว็ลธ์ เมจิก
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
บลน. อมุนดิ (ประเทศไทย)
บมจ. บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
บลน. อินฟินิติ
บล. อีลิท จากัด
บลน. เอกการลงทุน
บล. เอเชีย เวลท์ จากัด
บล. เอเซีย พลัส จากัด
บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
บมจ. บล. เออีซี

เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
https://market.sec.or.th/public/orap/companyprofile01.aspx?lang=th
http://www.sec.or.th/TH/Pages/home.aspx
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24)
25)
26)
27)
28)

บมจ. บล. บัวหลวง
บมจ. บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
บลน. ฟินโนมีนา
บล. ฟินันซ่า จากัด
บมจ. บล. ฟินันเซีย ไซรัส

52)
53)
54)
55)
56)
57)

บล. เอเอฟเอส (ประเทศไทย) จากัด
บล. เอเอสแอล จากัด
บมจ. บล. แอพเพิล เวลธ์
บมจ. บล. ไอ วี โกลบอล
บล. ไอซีเอพี จากัด
บมจ. บล. ไอร่า

8.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
1) บลจ. เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จากัด
2) บลจ. ฟิลลิป จากัด
3) บลจ. ภัทร จากัด
4) บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด
5) บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
6) บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
7) บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
8) บลจ. วรรณ จากัด
9) บลจ. สยามไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์ จากัด
10) บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
11) บลจ. เอเชีย เวลท์ จากัด
12) บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี
13) บลจ. แอสเซท พลัส จากัด

1) บมจ. บลจ. กรุงไทย
2) บลจ. กรุงศรี จากัด
3) บลจ. กสิกรไทย จากัด
4) บลจ. แคปปิตอล ลิ้งค์ จากัด
5) บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
6) บลจ. โซลาริส จากัด
7) บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จากัด
8) บลจ. ทหารไทย จากัด
9) บลจ. ทาลิส จากัด
10) บลจ. ทิสโก้ จากัด
11) บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
12) บลจ. ธนชาต จากัด
13) บลจ. บัวหลวง จากัด
14) บลจ. บางกอกแคปปิตอล จากัด
8.3 บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
1)
2)
3)
4)
5)
6)

บลป. เครฟเวลลิ่ง แอนด์ เครฟเวลลิ่ง จากัด
บลป. ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
บลป. ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จากัด
บลป. เทรเชอริสต์ จากัด
บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย)
บลป. เมอคิวริกซ์ จากัด

8.4 บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน
1) บลท. ข้าวกล้า จากัด
2) บลท. วีเน็ท จากัด
8.5 ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1) บลป. คลาสสิก ออสสิริส จากัด
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7) บลป. ยูแคป จากัด
8) บลป. เวลธ์ อินคอเปอร์เรชั่น จากัด
9) บลป. อาแซม พลัส จากัด
10) บลน. เอกการลงทุน
11) บลป. เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
12) บลป. เอ็มบีเอ็มจี จากัด

2)
3)
4)
5)

บจ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์
บจ. วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส
บจ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
บจ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส

8.6 ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1) BNP PARIBAS S.A.
2) COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.
3) SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS
4) บมจ. ธ. กรุงศรีอยุธยา
5) บมจ. ธ. เกียรตินาคิน
6) ธ. ซิตี้กรุ๊ป โกลบอล มาร์เก็ตส์ ลิมิเต็ด
7) ธ. ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. นิวยอร์ก
8) ธ. โซซิเยเต้ เจเนราล
9) ธ. ดอยซ์แบงก์ อัคเทียนเกอเซลชาฟท์
10) บริษัท เครดิตสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล

11) บริษัทเมอร์ริลลินช์ อินเตอร์เนชั่นแนล
12) ธ. บาร์เคลย์ (มหาชน)
13) มอร์ แ กน แสตนลี ย์ แอน โค. อิ น เตอร์
เนชันแนล พีแอลซี
14) ธ. มิซูโฮ จากัด
15) บมจ. มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซีเคียวริตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล
16) ธ. แมคควอรี จากัด
17) ธ. ยูบีเอส เอจี
18) ธ. ออสเตรเลีย แอนด์ นิวซีแลนด์ แบงกิ้ง
กรุ๊ป ลิมิเต็ด
19) บมจ. ธ. เอเอ็นแซด (ไทย)

8.7 ธนาคารพาณิชย์
1) บมจ. ธ. กรุงเทพ
2) บมจ. ธ. กรุงไทย
3) บมจ. ธ. กรุงศรีอยุธยา
4) บมจ. ธ. กสิกรไทย
5) บมจ. ธ. เกียรตินาคิน
6) ธ. เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์
อินเวสเมนท์ แบงก์
7) ธ. เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
8) ธ. ซิตี้แบงก์
9) ธ. ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขาลอนดอน
10) บมจ. ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย
11) ธ. ดอยซ์แบงก์
12) บมจ. ธ. ทหารไทย
13) บมจ. ธ. ทิสโก้
14) ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (สานักงานใหญ่)
8.8 ประกันชีวิต
1) บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
2) บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
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15) บมจ. ธ. ไทยพาณิชย์
16) บมจ. ธ. ธนชาต
17) ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
18) บมจ. ธ. ยูโอบี
19) บมจ. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
20) บมจ. ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
21) ธ. แห่ ง โตเกี ย ว-มิ ต ซู บิ ชิ ยู เ อฟเจ จ ากั ด
สาขากรุงเทพฯ
22) บมจ. ธ. แห่งประเทศจีน (ไทย)
23) ธ. แห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
24) ธ. ออมสิน
25) บมจ. ธ. เอเอ็นแซด (ไทย)
26) บมจ. ธ. ไอซีบีซี (ไทย)
27) ธ. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
บมจ. ไทยประกันชีวิต
บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
บจ. เอไอเอ
บมจ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต

8.9 ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
1) บมจ. บลจ. กรุงไทย
2) บลจ. กสิกรไทย จากัด
3) บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
4) บลจ. บัวหลวง จากัด
5) บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
6) บลจ. วรรณ จากัด
7) บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี
2. ลักษณะธุรกิจบริการด้านการเงินของไทย/ การให้บริการ
2.1 ธนาคารพาณิ ช ย์ 5 คื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละ
หมายความรวมถึง ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลู กของธนาคารต่างประเทศ และ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ขอบเขตธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์จะทาธุรกิจโดยการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป การให้สินเชื่อ การซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายตั๋วแลกเงินซึ่งรวมถึงการขายลดหรือขายช่วงลดตั๋วเงิน การรับรอง รับอาวัล
ค้าประกันตั๋วเงิน นอกจากนี้ ยังให้บริการเพิ่มเติมในด้านการค้าประกันเงินกู้ยืม การให้บริการเกี่ยวกับการชาระเงิน
และโอนเงิน และการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงให้แก่ลูกค้า เช่น ตราสารอนุพันธ์ด้าน
อัตราดอกเบี้ย และอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากธุรกิจที่กล่าวมา ธนาคารแห่งประเทศไทย
ยังได้พิจารณาอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนา
ตลาดทุน (ตลาดตราสารหนี้หรือตราสารทุน ) เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และให้ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด เช่น การให้บริการที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ประกันชีวิต การ
ให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2.2 ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พย์ 6 ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญาตให้ ประกอบธุ ร กิ จหลั ก ทรัพ ย์ ที่ ออกโดยคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ซึ่งครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วมลงทุน เป็นต้น
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องได้รับโทษจาคุก 2-5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,0005

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Scope/Documents/scope.pdf
เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
http://www.sec.or.th/TH/MarketProfessionals/Intermediaries/Pages/sec_license.aspx
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500,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน (มาตรา 289 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535)
ประเภทของธุรกิจ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท
1) ใบอนุญาตแบบ ก คือ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การจัดการเงินร่วมลงทุน
2) ใบอนุญาตแบบ ข คือ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่
การเป็ น นายหน้าซื้อขายหลั กทรั พย์อันเป็นตราสารแห่ งหนี้ การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่ งหนี้ การจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
3) ใบอนุญาตแบบ ค คือ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่
การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน การค้า
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการ
เงินร่วมลงทุน
4) ใบอนุญาตแบบ ง คือ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่
การเป็ น นายหน้ า ซื้อ ขายหลั กทรั พ ย์ ที่ เป็ นหน่ ว ยลงทุน การค้ าหลั ก ทรัพ ย์ที่ เป็ นหน่ว ยลงทุน การจั ดจ าหน่า ย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
5) ใบอนุญาตประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
6) ใบอนุญาตประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
7) ใบอนุญาตประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน
รูปแบบของธุรกิจหลักทรัพย์7 ที่มีผู้ประกอบการ มีดังนี้
1) นายหน้าซื้อขาย
- นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินอื่น
2) ค้า
- ค้าหลักทรัพย์
- ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3) ที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์
- ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4) จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5) นายหน้าค้า จัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
6) ค้าและจัดจาหน่ายตราสารแห่งหนี้
7) ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
8) ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
9) ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า
7 เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ http://www.sec.or.th/TH/Pages/home.aspx
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10) นายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การแบ่งประเภทของสาขาบริการ
การค้าบริการมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจโลก ทั้งในเรื่องมูลค่าตลาด จานวนผู้ประกอบการ และประเภท
ของธุรกิจในแต่ละสาขาบริการ มีการแตกกิจกรรมย่อยหลากหลายมากขึ้น แต่สาหรับการเจรจาเพื่อเปิดตลาด
การค้าบริการระหว่างกัน จาเป็นต้องมีความชัดเจนในสาขาบริการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันใน
ระหว่างประเทศสมาชิก องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้กาหนดสาขาบริการออกเป็น 12 สาขา ซึ่งในแต่ละสาขา
ยังจาแนกออกเป็นสาขาย่อยหรือกิจกรรมต่างๆ ลงไปอีกโดยให้สอดคล้องกับที่องค์การสหประชาชาติ (United
Nation: U.N.) กาหนดตาม Provisional Central Product Classification (CPC)
สาหรับสาขาบริการด้านการเงิน WTO ได้มีแบ่งกิจกรรมตามคานิยามในภาคผนวกบริการด้านการเงิ น
(Annex on Financial Services) (ไม่รวมประกันภัย) ออกเป็น 12 กิจกรรมย่อย ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3
4.
5.

6.

กิจกรรมย่อย
Acceptance of deposits and other
repayable funds from the public
Lending of all types, including
consumer credit, mortgage credit,
factoring and financing of
commercial transaction
Financial leasing
All payment and money
transmission services, including
credit, charge and debit cards,
travellers cheques and bankers
drafts
Guarantees and commitments
Trading for own account or for
account of customers, whether on
an exchange, in an over-the-counter
market or otherwise, the following,
money market instruments
(including cheques, bills, certificates
of deposits); foreign exchange;
derivative products including, but
not limited to, futures and options;
exchange rate and interest rate
instruments, including products such
as swaps, forward rate agreements;
transferable securities; other
negotiable instruments and financial
assets, including bullion

คาอธิบาย
การรับฝากเงินและเงินที่กู้ยืมจากสาธารณชน
การให้สินเชื่อประเภทต่างๆ รวมถึงสินเชื่อผู้บริโภค
สินเชื่อจานอง แฟคเตอริ่งและ การให้กู้เพื่อการพาณิชย์
การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งทางการเงิน
การบริการชาระเงินและการส่งเงินทั้งปวง รวมถึงสินเชื่อ
บัตรชาระหนี้และบัตรเดบิต เช็คเดินทางและดร๊าฟท์
ธนาคาร
การค้าประกันและภาระผูกพัน
การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายนอก
ตลาดหลักทรัพย์อื่นใด จาพวก ตราสาร ตลาดเงิน
(รวมถึงเช็ค ธนบัตร บัตรเงินฝาก) การแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ อนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์และ
ออพชั่น ตราสารเกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยนและอัตรา
ดอกเบี้ย รวมถึงผลิตภัณฑ เช่น การสวอปสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า เป็นต้น หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ตราสาร
เปลี่ยนมืออื่น และสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงทองคา
แท่ง
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ลาดับ
7.
8.

9.

10.

11.

12.

กิจกรรมย่อย
Participation in issues of all kinds of
securities, including underwriting and
placement as agent (whether
publicly or privately) and provision
of services related to such issues
Money broking
Asset management, such as cash or
portfolio management, all forms of
collective investment management,
pension fund management,
custodial, depository and trust
services
Settlement and clearing services for
financial assets, including securities,
derivative products, and other
negotiable instruments
Provision and transfer of financial
information, and financial data
processing and related software by
suppliers of other financial services
Advisory, intermediation and other
auxiliary financial services, including
credit reference and analysis,
investment and portfolio research
and advice, advice on acquisitions
and on corporate restructuring and
strategy

คาอธิบาย
การออกหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงการประกันการ
จาหน่ายและการจาหน่ายในฐานะตัวแทน (ไม่ว่า
จาหน่ายทั่วไปหรือเฉพาะกลุ่ม) และการเสนอบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกหลักทรัพย์ดังกล่าว
นายหน้าค้าเงิน
การจัดการสินทรัพย์ เช่น การจัดการเงินสดหรือเงิน
ลงทุน รูปแบบการจัดการกองทุนรวมทุกประเภท การ
จัดการกองทุนบาเหน็จบานาญ การดูแลทรัพย์สิน การ
บริการรับฝากและ การจัดการสินทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น
การบริการชาระและส่งมอบบัญชีสินทรัพย์ทางการเงิน
รวมถึงหลักทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงินและตราสารเปลี่ยน
มืออื่นๆ
การจัดหาและให้บริการข่าวสารทางการเงินและการ
ประมวลข้อมูลทางการเงินและซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องของ
ผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ และ
การบริการให้คาแนะนา การเป็นตัวกลางและการบริการ
สนับสนุนทางการเงินอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทั้งปวง
รวมถึงการยืนยันเครดิตและการวิเคราะห์สินเชื่อ

4. หน่วยงานและกฎระเบียบที่กากับดูแล (การเปิดเสรี)
4.1) กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ได้แก่ "พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551" โดยกฎหมายกาหนดให้การเข้ามา
ประกอบธุร กิจ ธนาคารในประเทศไทยและกาหนดเงื่อนไขจากัดการถือหุ้ น ของต่างชาติและจานวนกรรมการ
ต่างชาติในธนาคารพาณิชย์ไทย โดยธนาคารพาณิชย์มีนิยามภายใต้ พระราชบัญญัติดังกล่าว คือ "ธนาคารพาณิชย์
หมายความว่า บริษัทมหาชนจากัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึง
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์"
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4.2) กฎหมายที่เกี่ยวกับสาขาหลักทรัพย์ของประเทศไทย ในปัจจุบันมี 5 ฉบับ8 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
- พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ
- พระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540
ทั้ ง นี้ กฎหมายแต่ ล ะฉบั บ ต่ า งให้ อ านาจในการออกกฎล าดั บ รอง ได้ แ ก่ ให้ อ านาจรั ฐ มนต รี ว่ า การ
กระทรวงการคลังในการออกกฎกระทรวง เช่น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับและการให้ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ และออกประกาศกระทรวงการคลัง เช่น เพื่อกาหนดประเภทธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติม นอกจากนี้
ยังให้อานาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และส านั กงาน ก.ล.ต. ในการออกประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในรายละเอียด การใช้บังคับกฎหมายของ ก.ล.ต. จึงต้องพิจารณาทั้งตัวบทกฎหมายที่อยู่
ในพระราชบัญญัติและประกาศต่าง ๆ ประกอบกันไป
4.3) กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ ได้แก่ "พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2542" ที่กาหนดให้คนต่างชาติต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจบริการอื่น อย่างไรก็ตาม
กฎหมายได้ ก าหนดเป็ น ข้อ ยกเว้ น ของธุร กิ จบริ ก ารอื่ น ที่ ไม่ จ าเป็ น ต้อ งขออนุ ญาตในการประกอบธุ ร กิจ ตาม
พระราชบัญญัติฯ ได้ โดยจะต้องออกเป็นกฎกระทรวง เพื่อยกเว้นธุรกิจบริการนั้นๆ และมีกฎกระทรวงแล้ว จานวน
3 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงกาหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงกาหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ255.ศ.9
และ กฎกระทรวงกาหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 ที่ได้กาหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อาทิ ธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิ จสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจาเป็นต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
ธุรกิจอื่นของสถาบันการเงิน และธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจ
บริการที่คนไทยมีความพร้อมในการประกอบกิจการและสามารถแข่งขันกับคนต่างด้าวได้ สมควรกาหนดให้ธุรกิจ
บริการดังกล่าวเป็นธุรกิจบริการที่ไม่อยู่ในบัญชีสาม ประกอบกับบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
5. ข้อผูกพันการเปิดตลาดสาขาบริการด้านการเงิน
5.1 ข้อผูกพันการเปิดตลาดสาขาบริการด้านการเงินของไทยในเวทีต่างๆ
ปัจจุบันไทยมีข้อผูกพันการเปิดตลาดสาขาบริการด้านการเงิน ดังนี้
- WTO (รอบอุรุกวัย)
- อาเซียน (WC-FSL/AFAS)
- อาเซียน-จีน (ACFTA)
- อาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA)
8
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- อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AANZFTA)
- ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
- ไทย-ชิลี (TCFTA)
ข้อผูกพันในสาขาบริการด้านการเงินกรอบต่างๆ มีระดับการเปิดตลาดไม่เกินข้อผูกพันภายใต้ WTO (รอบ
อุรุกวัย ) ยกเว้นกรอบ FTA ไทย-ชิลี และอาเซียน (WC-FSL/AFAS) ที่มีระดับการเปิดตลาดที่สูงกว่า WTO
นอกจากนี้ ภายในกรอบอาเซียนยังอยู่ระหว่างเจรจาเปิดตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งในปัจจุบัน อยู่ระหว่าง
เจรจาจัดทาตารางข้อผูกพันรอบที่ 9
กิจกรรมย่อยของบริการด้านการเงิน ภาคการธนาคาร และบริการด้านการเงินอื่นๆ ที่ไทยผูกพันไว้ สรุปได้ดังนี้
กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ผูกพัน
WTO, ACFTA, AKFTA,
ASEAN (รอบที่ 7),
AANZFTA, JTEPA
TCFTA
การให้บริการเสริมของ Financial intermediation ที่นอกเหนือไปจากธุรกิจประกันภัยและกองทุนบานาญ
การให้บริการบัตรเครดิต (CPC 81133)


บริการให้คาปรึกษาทางการเงิน (CPC 81332)


ธุรกิจการธนาคาร และการบริการทางการเงิน
การรับฝากเงิน และการรับชาระเงินจาก


ประชาชน
การให้กู้ยืมเงินทุกประเภท


การให้บริการลีสซิ่ง


การบริการจ่ายเงินตามเอกสารการเงิน


การรับประกัน


การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้า ได้แก่
- เครื่องมือทางการเงิน
- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


- อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย
- การโอนหลักทรัพย์
การเป็นนายหน้าและการค้าหลักทรัพย์
การเป็นนายหน้าและการค้าตราสารอนุพันธ์


การยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์
การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้า
ดังต่อไปนี้
- อนุพันธ์ทางการเงิน แต่ไม่จากัดเฉพาะสัญญา


ซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์และออพชั่น
- หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้
การร่วมออกหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงการ
รับประกัน การจัดจาหน่าย และการจัดหาบริการ


อื่นๆ
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กิจกรรมที่ผูกพัน

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
WTO, ACFTA, AKFTA,
ASEAN (รอบที่ 7),
AANZFTA, JTEPA
TCFTA

ที่เกี่ยวข้อง
การจัดการสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
- การจัดการเงินสด หรือหลักทรัพย์
- การจัดการการลงทุน
- การดูแลทรัพย์สินและการบริการรับฝาก
การประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์/
การร่วมออกหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงการ
รับประกัน การจัดจาหน่าย และการจัดหาบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการกองทุนรวม
- การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- การจัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์
- การจัดการเงินร่วมลงทุน
การจัดการสินทรัพย์
การให้คาแนะนา การเป็นตัวกลาง และบริการ
เสริมอื่นๆ ด้านการเงิน
การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน
การจัดเตรียม และการเชื่อมโยงข่าวสารและการ
ประมวลข้อมูลด้านการเงิน และ software ที่
เกี่ยวข้อง

























สรุปข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการด้านการเงิน ของไทยในเวที WTO , ACFTA, AKFTA, AANZFTA และ
JTEPA
รูปแบบการให้บริการ/
(Modes of Supply)
Mode 1 การให้บริการข้าม
พรมแดน / (Cross-border
service)

สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ของไทย

Mode 2 การบริโภคใน
ต่างประเทศ/
(Consumption abroad)

การธนาคารและการบริการการเงินอื่นๆ

การธนาคารและการบริการการเงินอื่นๆ
 ไม่มีข้อจากัด (None) ในบริการบัตรเครดิต และบริการประมวลผลข้อมูล
ด้านการเงิน
 ไม่ผูกพัน (Unbound) ในบริการที่ปรึกษาการเงินและบริการประเภทอื่นๆ
 ไม่มีข้อจากัด ในบริการบัตรเครดิต บริการที่ปรึกษาการเงินและบริการ
ประมวลผลข้อมูลด้านการเงิน
 ไม่ผูกพัน ในบริการที่เหลือประเภทอื่นๆ
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สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ของไทย
รูปแบบการให้บริการ/
(Modes of Supply)
Mode 3 การจัดตั้งองค์กร การธนาคารและการบริการการเงินอื่นๆ
ธุรกิจรูปแบบต่างๆ/
 สานักงานตัวแทนของธนาคาร (Representative Office of banks) ไม่มี
(Commercial presence) ข้อจากัด
 สาขาธนาคารต่างประเทศ (Foreign bank branches)
1. เสนอผูกพันสาหรับสาขาธนาคารต่างประเทศภายใต้โครงสร้างการถือ
หุ้นในปัจจุบัน ส่วนการขอจัดตั้งใหม่ต้องได้รับใบอนุ ญาตที่เสนอโดย
รัฐมนตรีคลังและผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
2. การดาเนินการด้าน ATM จะอนุญาตภายใต้เงื่อนไข กล่าวคือต้องเข้า
ร่วม ATM pools ที่ดาเนินการโดยธนาคารของคนไทยหรือ ต้อง
ดาเนินการภายในอาณาบริเวณที่ทาการของตน หรือใช้ร่วมกับธนาคาร
พาณิชย์อื่นในประเทศไทย
3. สาขาธนาคารต่างประเทศที่ได้เปิดสาขาแรกในไทยก่อนเดือนกรกฎาคม
2538 จะได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 2 สาขา
4. ไม่มีข้อจากัดในการเข้าร่วมการเคลียริ่งเช็คและระบบการชาระเงิน
 ธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศ (Locally incorporated banks)
1. การเข้าสู่ตลาดจากัดด้วยการถือหุ้นในธนาคารที่มีอยู่
2. ต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็ม
จานวนแล้ว และสัดส่วนผู้ถือหุ้นร่วมแต่ละรายต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระเต็มจานวน ทั้งนี้ รัฐมนตรีคลังโดยคาแนะนาของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันข้อจากัดการถือหุ้นสูงสุดของผู้ถือ
หุ้นร่วมแต่ละราย ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
ประกาศ ซึ่งรวมถึงการผ่อนคลายในกรณีการฟื้นฟูสภาพหรือธุรกิจของ
ธนาคารพาณิชย์ โดยอนุญาตให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 10 ปี
3. อย่างน้อยสามในสี่ ของกรรมการต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้
รัฐมนตรีคลังโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันให้
มีสัดส่วนกรรมการต่างชาติมากกว่าได้ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไข
เช่นเดียวกับข้อ 2.
 กิจการวิเทศธนกิจ (International Banking Facility) :การขออนุญาต
ประกอบกิจการต้องได้รับใบอนุญาตที่อนุมัติโดยรัฐมนตรีคลัง
 บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (Finance companies and
credit foncier companies)
1. ไม่มีข้อจากัดในการตั้งสานักงานตัวแทน
2. การเข้าสู่ตลาดจากัดด้วยการถือหุ้นในบริษัทที่มีอยู่
3. ต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็ม
จานวนแล้ว และสัดส่วนผู้ถือหุ้นร่วมแต่ละรายต้องไม่เกิน ร้อยละ 10
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รูปแบบการให้บริการ/
(Modes of Supply)

สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ของไทย
ของทุนจดทะเบียนชาระเต็มจานวน ทั้งนี้ รัฐมนตรีคลังโดยคาแนะนา
ของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันข้อจากัดการถือหุ้นสูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นร่วมแต่ละรายภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
ประกาศ ซึ่งรวมถึงการผ่อนผันในกรณีการฟื้นฟูสภาพหรือธุรกิจของ
บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยอนุญาตให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน
10 ปี
4. อย่างน้อยสามในสี่ ของกรรมการต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้
รัฐมนตรีคลังโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันให้
มีสัดส่วนกรรมการต่างชาติมากกว่าได้ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไข
เช่นเดียวกับข้อ 3
 บริษัทหลักทรัพย์ (Securities companies) ในกิจกรรมประเภทนายหน้า
หลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดหน่ายหลักทรัพย์
1. ไม่มีข้อจากัดในการตั้งสานักงานตัวแทน
2. การเข้าสู่ตลาดจากัดด้วยการถือหุ้นในบริษัทที่มีอยู่เท่านั้น และไม่
ผูกพันกรณีการให้ใบอนุญาตใหม่
3. ต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็ม
จานวนแล้ว
4. อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 บริษทั จัดการสินทรัพย์ (Asset management companies)
1. ไม่มีข้อจากัดในการตั้งสานักงานตัวแทน
2. การเข้าสู่ตลาดจากัดด้วยการถือหุ้นในบริษัทที่มีอยู่
3. ระหว่าง 5 ปีแรกหลังจากได้รับใบอนุญาต สัดส่วนต่างชาติถือหุ้นสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็มจานวน และอย่างน้อย
¼ ของกรรมการต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
4. หลังจาก 5 ปี สัดส่วนต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชาระเต็มจานวน และอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 บริการลิสซิ่งทางการเงิน (Financial leasing services) สามารถให้
บริการได้เฉพาะแต่บริษัทลิสซิ่งโดยต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็มจานวน หรือ บริษัทเงินทุนโดยต่างชาติถือหุ้นสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็มจานวน เว้นแต่รัฐมนตรีคลัง
โดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันข้อจากัดการถือหุ้น
สู ง สุ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น ร่ ว มแต่ ล ะราย
ภายใต้ ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่
กระทรวงการคลังประกาศ ซึ่งรวมถึงการผ่อนผันในกรณีการฟื้นฟูสภาพหรือ
ธุรกิจของบริษัทเงินทุน โดยอนุญาตให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 10 ปี
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รูปแบบการให้บริการ/
(Modes of Supply)

สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ของไทย
 บริการแฟคเตอริ่ง (Factoring services) สามารถให้บริการได้เฉพาะแต่
บริษัทลิสซิ่งโดย ต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่
ชาระเต็มจานวน หรือ บริษัทเงินทุนโดยต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 25
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็มจานวนเว้นแต่รัฐมนตรีคลังโดยคาแนะนาของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันข้อจากัดการถือหุ้นสูงสุดของผู้ถือหุ้นร่วม
แต่ละราย ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังประกาศ ซึ่ง
รวมถึงการผ่อนผันในกรณีการฟื้นฟูสภาพหรือธุรกิจของบริษัทเงินทุน โดย
อนุญาตให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 10 ปี
บริการบัตรเครดิต บัตรชาร์ต และบัตรเดบิต (Credit, charge and debit
cards) สามารถให้บริการได้เฉพาะบริษัทที่ต่างชาติถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกิน 49%
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็มจานวน หรือ ธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศ
และสาขาธนาคารต่างประเทศ อนึ่ง กรณีบริการบัตรเครดิต (โดยห้ามระดม
ทุนจากสาธารณะเว้นแต่จะมีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกาหนด) นอกจาก
จะต้องดาเนินการตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว หากผู้ให้บริการเป็นสถาบัน
การเงินจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้
การด าเนิ น งานทางธุ ร กิ จ ของบริ ก ารลิ ส ซิ่ ง ทางการเงิ น บริ ก ารแฟคเตอริ่ ง
บริการบัตรเครดิต บัตรชาร์ต และบัตรเดบิต จะต้องอยู่ภายใต้ใบอนุญาตและ
การกากับดูแลตามที่จะมีประกาศ
 บริการที่ปรึกษาการเงิน (Financial consultancy services) ไม่มี
ข้อจากัดเว้นแต่จะมีกาหนดไว้ในส่วนข้อผูกพันทั่วไป (horizontal section- ที่
กาหนดสัดส่วนต่างชาติถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 และจานวนผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

Mode 4 บุคคลธรรมดาเดิน การธนาคารและการบริการการเงินอื่นๆ
ทางเข้าไปให้บริการแก่
 บริการบัตรเครดิตและบริการที่ปรึกษาการเงิน เปิดตลาดตามที่ระบุไว้ใน
ผู้บริโภค/ (Presence of
ส่วนข้อผูกพันทั่วไป (horizontal กาหนดไม่ผูกพันกรณีการเคลื่อนย้าย
natural persons)
ชั่วคราวของบุคคลธรรมดาเว้นแต่จะมีระบุในแต่ล ะสาขาบริการไว้เป็นการ
เฉพาะ)
 ธนาคาร จากัดจานวนบุคคลากรต่างชาติต่อหนึ่งสานักงานธนาคารต่างชาติ
ดังนี้
 2 คน สาหรับธนาคารที่ดาเนินการในรูปสานักงานตัวแทน
 6 คน สาหรับธนาคารที่เป็นสาขาเต็มรูปแบบ
 4 คนต่อสาขา BIBF (Bangkok International Banking Facility)
 2 คนต่อสาขา PIBF (Provincial International Banking Facility)
 8 คน สาหรับธนาคารที่เป็นสาขาเต็มรูปแบบและเป็นสาขา BIBF
-16-

รูปแบบการให้บริการ/
(Modes of Supply)
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 บริษัทเงินทุน จากัดจานวนบุคคลากรต่างชาติต่อหนึ่งบริษัทเงินทุน ดังนี้
 2 คน สาหรับสานักงานตัวแทน
 กรรมการสูงสุด 4 คน สาหรับบริษัทเงินทุน
 บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการสินทรัพย์ จากัดไว้ที่ 2 คนต่อหนึ่ง
สานักงานตัวแทน

ที่มา : สรุปจากตารางข้อผูกพันเฉพาะของไทยภาคบริการการเงิน (GATS/SC/85/Suppl. 3 ณ วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2541) โดยผู้วิจัยฯ จากสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการเปิดตลาดในเวทีอาเซียนและกรอบไทย-ชิลี (TCFTA) สูงกว่าเวทีที่กล่าวมาข้างต้น
ซึ่งปัจจุบันกาลังอยู่ระหว่างการเจรจารอบที่ 9
สรุปข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการด้านการเงินของไทยในเวทีอาเซียนรอบที่ 7 และกรอบไทย-ชิลี TCFTA
รูปแบบการให้บริการ/
(Modes of Supply)
Mode 1 การให้บริการข้าม
พรมแดน / (Cross-border
service)
Mode 2 การบริโภคใน
ต่างประเทศ/
(Consumption abroad)
Mode 3 การจัดตั้งองค์กร
ธุรกิจรูปแบบต่างๆ/
(Commercial presence)

สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ของไทย
การธนาคารและการบริการการเงินอื่นๆ
 ไม่มีข้อจากัด (None) ในบริการบัตรเครดิต และบริการประมวลผลข้อมูล
ด้านการเงิน
 ไม่ผูกพัน (Unbound) ในบริการที่ปรึกษาการเงินและบริการประเภทอื่นๆ
การธนาคารและการบริการการเงินอื่นๆ
 ไม่มีข้อจากัด ในบริการบัตรเครดิต บริการที่ปรึกษาการเงินและบริการ
ประมวลผลข้อมูลด้านการเงิน
 ไม่ผูกพัน ในบริการที่เหลือประเภทอื่นๆ
การธนาคารและการบริการการเงินอื่นๆ
 สานักงานตัวแทนของธนาคาร (Representative Office of banks) ไม่มี
ข้อจากัด
 สาขาธนาคารต่างประเทศ (Foreign bank branches)
1. เสนอผูกพันสาหรับสาขาธนาคารต่างประเทศภายใต้โครงสร้างการถือหุ้น
ในปัจจุบัน ส่วนการขอจัดตั้งใหม่ต้องได้รับใบอนุญาตที่เสนอโดยรัฐมนตรีคลัง
และผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
2. การดาเนินการด้าน ATM จะอนุญาตภายใต้เงื่อนไข กล่าวคือต้องเข้าร่วม
ATM pools ที่ดาเนินการโดยธนาคารของคนไทยหรือ ต้องดาเนินการภายใน
อาณาบริเวณที่ทาการของตน หรือใช้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์อื่นในประเทศ
ไทย
3. สาขาธนาคารต่างประเทศที่ได้เปิดสาขาแรกในไทยก่อนเดือนกรกฎาคม
2538
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รูปแบบการให้บริการ/
(Modes of Supply)

สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) ของไทย
จะได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 2 สาขา
4. ไม่มีข้อจากัดในการเข้าร่วมการเคลียริ่งเช็คและระบบการชาระเงิน
 ธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศ (Locally incorporated banks)
1. การเข้าสู่ตลาดจากัดด้วยการถือหุ้นในธนาคารที่มีอยู่
2. ไทยต้องถือไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและ
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสัดส่วนผู้ถือหุ้นร่วมแต่ละรายต้องไม่เกิน ร้อยละ10
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องแก้ไขฐานะการดาเนินการหรือเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่ นคงของสถาบัน การเงิ นใด หรือ เพื่ อความมั่น คงของระบบสถาบั น
การเงิน รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจผ่อนผัน
ให้มีจานวนหุ้นแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ข้างต้นได้ ซึ่งการผ่อนผันการถือหุ้น
ดังกล่าว จะอนุญาตให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 10 ปี
3. อย่างน้อยสามในสี่ของกรรมการต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจอนุญาตให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่าหนึ่งในสี่
แต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องแก้ไขฐานะการดาเนินการหรือเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่ นคงของสถาบัน การเงิ นใด หรือ เพื่ อความมั่น คงของระบบสถาบั น
การเงิน รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจผ่อนผัน
ให้ มี กรรมการแตกต่า งไปจากที่ ก าหนดไว้ ข้ างต้ นได้ ในการผ่ อนผั นนั้ น จะ
กาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนเวลาไว้ด้วย
 ส าหรั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ในกิ จ กรรมการเป็ น นายหน้ า และการค้ า
หลักทรัพย์ การเป็นนายหน้าและการค้าตราสารอนุพันธ์ การยืมและการให้ยืม
หลั ก ทรั พ ย์ และ การค้ า ในบั ญ ชี ข องตนหรื อ บั ญ ชี ข องลู ก ค้ า ดั ง ต่ อ ไปนี้
1) อนุพันธ์ทางการเงิน แต่ไม่จากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิว
เจอร์และออพชั่น 2) หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ และ ในกิจกรรมการประกัน
การจ าหน่ายหลั ก ทรั พย์ / การร่ว มออกหลั กทรัพย์ ทุกประเภท รวมถึง การ
รับประกัน การจัดจาหน่าย และการจัดหาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ไม่มีข้อจากัดในการตั้งสานักงานตัวแทน
2. การเข้าสู่ตลาดจากัดด้วยการถือหุ้นในบริษัทที่มีอ ยู่เท่านั้น และไม่ผูกพัน
กรณีการให้ใบอนุญาตใหม่
3. ต่า งชาติ ถื อ หุ้ น ได้สู ง สุ ด ถึ ง ร้ อ ยละ 100 ของทุ น จดทะเบี ย นที่ ช าระเต็ ม
-18-

รูปแบบการให้บริการ/
(Modes of Supply)
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จานวนแล้ว
4. อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย
 สาหรับบริษัทหลักทรัพย์ การให้คาแนะนา การเป็นตัวกลาง และบริการ
เสริมอื่นๆ ด้านการเงิน / การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน
1. ไม่มีข้อจากัด ในการตั้งสานักงานตัวแทน
2. อนุญาตให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ร้อยละ 100 ของทุนที่ชาระแล้ว
3. อาจให้ใบอนุญาตแก่สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายไทย
และบริษัทจากัดซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่
 สาหรับบริษัทจัดการสินทรัพย์
1. ไม่มีข้อจากัดในการตั้งสานักงานตัวแทน
2. อนุญาตมีให้สัดส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ร้อยละ 100 ของทุนที่ชาระแล้ว
อย่ างไรก็ตาม ในระยะ 5 ปีแรกหลั งจากที่ได้รับใบอนุญาต บริษัทดังกล่ าว
จะต้องมีสถาบันการเงินที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของทุนที่ชาระแล้ว
 บริการลิสซิ่งทางการเงิน (Financial leasing services) สามารถ
ให้บริการได้เฉพาะแต่บริษัทลิสซิ่งโดยต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็มจานวน หรือ บริษัทเงินทุนโดยต่างชาติถือหุ้น
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเต็มจานวน เว้นแต่รัฐมนตรี
คลังโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันข้อจากัดการถือหุ้น
สู ง สุ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น ร่ ว มแต่ ล ะราย ภายใต้ ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่
กระทรวงการคลังประกาศ ซึ่งรวมถึงการผ่อนผันในกรณีการฟื้นฟูสภาพหรือ
ธุรกิจของบริษัทเงินทุน โดยอนุญาตให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 10 ปี
 บริการแฟคเตอริ่ง (Factoring services) สามารถให้บริการได้เฉพาะแต่
บริ ษั ท แฟคเตอริ่ ง โดยต่ า งชาติ ถื อ หุ้ น สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 49 ของทุ น จด
ทะเบียนที่ชาระเต็มจานวน หรือ บริษัทเงินทุนโดยต่างชาติถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน
ร้ อยละ 25 ของทุน จดทะเบีย นที่ช าระเต็ มจานวนเว้นแต่ รัฐ มนตรีคลั งโดย
คาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันข้อจากั ดการถือหุ้นสูงสุด
ของผู้ถือหุ้นร่วมแต่ละราย ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
ประกาศ ซึ่งรวมถึงการผ่อนผันในกรณีการฟื้นฟูสภาพหรือธุรกิจของบริษัท
เงินทุน โดยอนุญาตให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 10 ปี
 บริการบัตรเครดิต บัตรชาร์ต และบัตรเดบิต (Credit, charge and
debit cards) สามารถให้บริการได้เฉพาะบริษัทที่ต่างชาติถือหุ้นสูงสุดได้ไม่
เกิ น ร้ อ ยละ 49 ของทุ น จดทะเบี ย นที่ ช าระเต็ ม จ านวน หรื อ ธนาคารที่
จดทะเบียนในประเทศ และสาขาธนาคารต่างประเทศ อนึ่ง กรณีบริการบัตร
เครดิต (โดยห้ามระดมทุนจากสาธารณะเว้นแต่จะมี ใบอนุญาตตามที่กฎหมาย
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กาหนด) นอกจากจะต้องดาเนินการตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว หากผู้ให้บริการ
เป็นสถาบันการเงินจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ด้วย ทั้งนี้ การดาเนินงานทางธุรกิจของบริการลิสซิ่งทางการเงินบริการแฟค
เตอริ่ ง บริ ก ารบั ต รเครดิ ต บั ต รชาร์ ต และบั ต รเดบิ ต จะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
ใบอนุญาตและการกากับดูแลตามที่จะมีประกาศ
 บริ ก ารที่ ป รึ ก ษาการเงิ น (Financial consultancy services) ไม่ มี
ข้อจากัดเว้นแต่จะมีกาหนดไว้ในส่วนข้อผูกพันทั่วไป (horizontal กาหนด
สั ด ส่ ว นต่ า งชาติ ถื อ หุ้ น สู ง สุ ด ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 49 และจ านวนผู้ ถื อ หุ้ น
ชาวต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

Mode 4 บุคคลธรรมดาเดิน การธนาคารและการบริการการเงินอื่นๆ
ทางเข้าไปให้บริการแก่
 บริการบัตรเครดิต และบริการที่ปรึกษาการเงิน เปิดตลาดตามที่ระบุไว้ใน
ผู้บริโภค/ (Presence of
ส่ ว นข้ อ ผู ก พั น ทั่ ว ไป (horizontal ก าหนดไม่ ผู ก พั น กรณี ก ารเคลื่ อ นย้ า ย
natural persons)
ชั่วคราวของบุคคลธรรมดาเว้นแต่จะมีระบุในแต่ล ะสาขาบริการไว้เป็นการ
เฉพาะ)
 ธนาคาร สานักงานตัวแทน และบริษัทเงินทุน ไม่มีข้อจากัดสาหรับจานวน
บุคลากรอาเซียน โดยให้การอนุมัติอิงอยู่บนพื้นฐานของแผนธุรกิจและความ
จาเป็นของผู้ให้บริการต่างชาติ
ที่มา : สรุปจากตารางข้อผูกพันเฉพาะของไทยภาคบริการการเงินรอบที่ 7 ภายใต้ AFAS
5.1 ตัวอย่างข้อผูกพันการเปิดตลาดสาขาบริการด้านการเงินของสมาชิกอาเซียน ภายใต้ข้อผูกพันรอบที่ 6
ประเทศ
บรูไน

ตัวอย่างการเปิดตลาดสาขาบริการด้านการเงิน
 สาขาธนาคารพาณิชย์และบริการทางการเงินอื่นๆ
- ยังไม่เปิดให้ต่างชาติให้บริการข้ามพรมแดน (Mode 1: Cross-Border Services)
- ต่างชาติต้องได้รับอนุญาตจาก Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD)
ก่อน จึงจะถือหุ้นหรือมีอานาจควบคุมในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ได้ถึงร้อยละ 10 ร้อยละ
20 ร้อยละ 33 หรือเสียงข้างมาก ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
- สาขาบริษัททุน (Finance companies) อนุญาตสมาชิกอาเซียนถือหุ้นได้ หากได้รับ
อนุญาตจาก AMBD
 สาขาหลักทรัพย์
- ยังไม่เปิดให้ต่างชาติให้บริการข้ามพรมแดน (Mode 1: Cross-Border Services)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (Asset management) ธุรกิจที่ปรึกษาและ
บริการสนับสนุนทางการเงินอื่นๆ (Advisory and other auxiliary financial
services) และบริการประมวลผลข้อมูล (Provision and transfer of financial
information) อนุญาตต่างชาติถือหุ้นได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก AMBD ก่อน และ
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ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด
- ยังไม่เปิดตลาดให้ต่างชาติให้บริการการจัดการกองทุนบานาญ (Pension Fund
Management) และ บริ ก ารรั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น /รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (Custodial
Depository)

กัมพูชา

 สาขาธนาคารพาณิชย์และบริการทางการเงินอื่นๆ อนุญาตต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 100
ในธุร กิจ ธนาคารพาณิ ช ย์ ภายใต้เงื่อ นการที่กาหนด ส าหรับธุ รกิจลิ ส ซิ่ง ต้องได้รั บ
ใบอนุญาตจาก National Bank of Cambodia และไม่อนุญาตให้ทาธุรกิจลิสซิ่ง
ประเภทอื่ น นอกจากเพื่ อ ทางธุ ร กิ จ เท่ า นั้ น ส าหรั บ ธุ ร กิ จ Guarantee
และ
Commitments อนุญาตให้ต่างชาติทาได้ต่อเมื่อมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อานาจเท่านั้น
 สาขาหลักทรัพย์ ตราสารทุนที่จดทะเบียนและตราสารหุ้นอื่นๆ รวมถึงการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนจาหน่ายหลักทรัพย์ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก Securities
and Exchange Commission of Cambodia (SECC) และไม่อนุญาตให้ต่างชาติถือ
ครองที่ดิน ยกเว้นเช่า

อินโดนีเซีย

 สาขาธนาคารพาณิชย์และบริการทางการเงินอื่นๆ (1) อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ภายใต้กิจกรรมที่กาหนด ซึ่งสามารถจัดตั้งในรูปแบบการร่วมทุนกับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ (Joint Venture) และรูปแบบสาขาธนาคารต่างประเทศ
(Branches) โดยทั้ ง 2 รู ป แบบ อนุ ญ าตให้ มี ส าขาย่ อ ยและส านั ก งานสนั บ สนุ น
(auxiliary office) ได้อย่างละ 2 แห่ง (2) ธนาคารร่วมทุนและสาขาของธนาคารประเทศ
ต่างชาติจะต้องมีที่ตั้งอยู่ในเมืองตามที่ระบุไว้ในตารางข้อผูกพัน และในเมืองอื่นๆ ภายใต้
เงื่อนไขการทดสอบความจาเป็นทางเศรษฐกิจ (3) การซื้อกิจการของธนาคารที่มีอยู่
ภายในประเทศ ผ่านการซื้อหุ้นของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้
ต่างชาติซื้อหุ้นได้ถึงร้อยละ 51 ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การให้สินเชื่อ การรับ
ฝากเงิน บริการการชาระเงิน การค้าประกัน การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การทา
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น สาหรับธุรกิจบริการเช่าซื้อทาง
การเงิ น บริ ก ารแฟคตอริ่ ง บริ ก ารบั ต รเครดิ ต และ (4) ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
(Consumers Finance) อนุญาตต่างชาติจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัทจากัดใน
ลักษณะร่วมทุน (Joint Venture) โดยต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 และ/หรือ ใน
รูปแบบสานักงานตัวแทน (representative office)
 สาขาหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ การค้าตราสารทางการเงินผ่านทางบัญชีของตนหรือ
บัญชีของลูกค้า ไม่ว่าในตลาดหลัก หรือตลาดรอง ในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียน
และตราสารอนุพันธ์ การมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ รวมถึงการ
ประกันการจาหน่าย และการจาหน่ายในฐานะตัวแทน และการเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับประเด็นดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการการลงทุน (Portfolio Management)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (Asset Management) และธุรกิจที่ปรึกษา
หลักทรัพย์การลงทุน (Investment Advisor) โดยอนุญาตต่างชาติจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบ
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นิติบุคคลต่างๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กาหนด อาทิ จัดตั้งในรูปแบบนายหน้าหรือตัวแทน
หลักทรัพย์ หรือ จัดตั้งในรูปแบบบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็น
ต้น ทั้งนี้ ต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 หากเป็นบริษัทเงินทุนที่เป็น non-bank และ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 สาขาธนาคารพาณิ ช ย์แ ละบริ การทางการเงิ น อื่น ๆ อนุ ญาตต่า งชาติ ถือ หุ้ นในธุร กิ จ
ธนาคารพาณิชย์ได้ เงื่อนไขภายใต้กฎหมายธนาคารพาณิชย์ (Commercial Banks
Law) สาหรับธุรกิจ Guarantee และ Commitments อนุญาตให้ต่างชาติทาได้ มี
เงื่อนไขตามกฎหมายธนาคารของสปป.ลาว (Bank of the Lao PDR Law) และธุรกิจ
All payment and money transmission services อนุญาตสมาชิกอาเซียนถือหุ้นขั้น
ต่าร้อยละ 30 และต้องดาเนินธุรกิจในลักษณะร่วมทุน (Joint Venture) ส่วนธุรกิจลิสซิ่ง
ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนด
 สาขาหลักทรัพย์ อนุญาตต่างชาติถือหุ้นในลักษณะร่วมทุน (Joint Venture) ในธุรกิจ
การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้า (Trading for own account or for
account of customers) ในธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการมีส่วน
ร่วมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ รวมถึงการประกันการจาหน่าย และการ
จาหน่ายในฐานะตัวแทน และการเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นดังกล่าว

สปปลาว .


 สาขาธนาคารพาณิชย์และบริการทางการเงินอื่นๆ (1) อนุญาตต่างชาติจัดตั้งธุรกิจใน
รู ป แบบธนาคารพาณิ ช ย์ ธนาคารเพื่อ การลงทุน และธนาคารที่จั ด ตั้ง นอกประเทศ
(Offshore bank) และอนุญาตธนาคารที่จัดตั้งนอกประเทศในธุรกิจรับฝากเงินตรา
ต่ า งประเทศ แต่ ไ ม่ อ นุ ญ าตธนาคารเพื่ อ การลงทุ น (2) ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ อนุ ญ าตให้
ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 อนุญาตธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ โอนเงินให้แก่
บุคคลที่มีถิ่นฐานที่อยู่นอกมาเลเซียได้เท่านั้น (3) ธนาคารพาณิชย์สามารถออกบัตร
เครดิต /เดบิต และให้บริการการตรวจสอบบัญชีได้ (4) ธนาคารอิสลามสามารถออก
travellers cheques และ bank draft ได้ (5) ตัวแทน/นายหน้าในธุรกิจค้าเงินและ
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ อนุญาตให้จัดตั้งสาขาหรือบริษัทลูกในมาเลเซียได้
และอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
 สาขาหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อยู่ภายใต้ธนาคารพาณิชย์ อนุญาต
ต่างชาติถือหุ้น ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนหุ้ นทั้งหมด สาหรับบริการซื้อขาย
หลักทรัพย์ อนุญาตต่างชาติร่วมทุนกับบริษัทที่จัดตั้งในมาเลเซีย ซึ่งต้องรับอนุญาตจาก
the Securities Commission Malaysia และอนุญาตส านักงานตัว แทน
(representative offices) เฉพาะบริการค้นหาข้อมูลและติดต่อประสานงาน เท่านั้น

มาเลเซีย


เมียนมา

 สาขาธนาคารพาณิชย์และบริการทางการเงินอื่นๆ ต่างชาติให้บริการสานักงานตัวแทน
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ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ การจัดและให้บริการข่าวสารทางการเงินและประมวลข้อมูล
ทางการเงินและซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ธุรกิจค้าประกัน
และภาระผู ก พั น (Guarantee an Commitments) ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาและบริ ก าร
สนับสนุนทางการเงินอื่นๆ (Advisory and other auxiliary financial services) ต้อง
ได้รับอนุญาตจาก Central Bank of Myanmar และตามกฎหมายที่กาหนด
 สาขาหลักทรัพย์ ยังไม่เปิดเสรีในธุรกิจนี้

ฟิลิปปินส์

 สาขาธนาคารพาณิชย์และบริการทางการเงินอื่นๆ (1) ต่างชาติให้บริการข้ามพรมแดน
(Mode 1: Cross-Border Services) ตั้งอยู่บนเงื่อนไขให้มีการจัดตั้งธุรกิจในประเทศ
(commercial presence is required) (2) ต่างชาติประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
รูปแบบ (a) สาขาธนาคารต่างประเทศ (Branches) ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดและต้องขอ
ใบอนุญาต (New Licences) (b) การควบรวมกิจการกับธนาคารท้องถิ่น โดยถือหุ้นได้
ไม่เกินร้อยละ 60 และ (c) Subsidiary โดยต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 ภายใต้
การกากับดูแลและกฎระเบียบของฟิลิปปินส์ (3) ต่างชาติทาธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้
(Factoring) และธุรกิจลิส โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 และอยู่ภายใต้การกากับดูแล
และตามกฎหมายที่กาหนด (4) ให้ดาเนินธุรกิจบัตรเครดิต ที่ปรึกษาทางการเงิน ใน
รูป แบบธนาคารพาณิช ย์ หรือตัว กลางทางการเงินที่ไม่ใช่ธ นาคาร และธุรกิจบริการ
ประมวลผลข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
 สาขาหลักทรัพย์ (1) ต่างชาติให้บริการข้ามพรมแดน (Mode 1: Cross-Border
Services) ตั้งอยู่บนเงื่อนไขให้มีการจัดตั้งธุรกิจในประเทศ (commercial presence is
required) (2) อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment houses) อาทิ
ให้คาปรึกษาในการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกรรมอื่น ในรูปแบบ
บริษัทร่วมทุน (Stock corporation) ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 และอาจเข้ามาเป็น
Board of Directors ที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และหากจะดาเนินการในวัตถุประสงค์
อื่น อาทิ quasi-banking functions ต้องได้รับใบอนุญาตจาก Bangko Sentral ng
Philipinas (BSP) (3) ธุรกิจอื่นๆ อาทิ นายหน้าค้าหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจ
การมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ รวมถึงการประกันการจาหน่าย
และการจาหน่ายในฐานะตัวแทน และการเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นดังกล่าว
ต่างชาติถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด

สิงคโปร์

 สาขาธนาคารพาณิช ย์ และบริ การทางการเงิน อื่ นๆ ธุ ร กิจ ธนาคารพาณิช ย์ อนุญ าต
ต่ า งชาติ ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5 และสามารถจั ด ตั้ ง บริ ษั ท สาขา (branches) หรื อ
สานักงานตัวแทน (representative offices) ส่วนธนาคารเพื่อการลงทุนหรือวาณิชธน
กิจ (Merchant banks) อนุญาตให้จัดตั้งบริ ษัทสาขา (branches) หรือบริษัทลูก
(subsidiaries) และดาเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด สาหรับบริษัทเงินทุน (Finance
Companies) ไม่อนุญาตต่างชาติสามารถดาเนินการกิจการโดยลาพัง ถือหุ้นได้ไม่เกิน
ร้ อ ยละ 5 ร้ อ ยละ 12 และร้ อ ยละ 20 แล้ ว แต่ ก รณี และต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
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ประเทศ

ตัวอย่างการเปิดตลาดสาขาบริการด้านการเงิน
(Monetary Authority of Singapore: MAS) อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์อื่นๆ อาทิ ธุรกิจกู้ยืม เช่าซื้อ บริการชาระเงินและส่งเงิน ธุรกิจค้าประกันและ
ภาระผูกพัน (Guarantee an Commitments) ธุรกิจที่ปรึกษาและบริการสนับสนุนทาง
การเงินอื่นๆ (Advisory and other auxiliary financial service) แต่ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดแล้วแต่กรณี
 สาขาหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ การค้าตราสารทางการเงินผ่านทางบัญชีของตนหรือ
บัญชีของลูกค้า ไม่ว่าในตลาดหลัก หรือตลาดรอง ในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียน
และตราสารอนุพันธ์ การมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ รวมถึงการ
ประกันการจาหน่าย และการจาหน่ายในฐานะตัวแทน และการเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ประเด็ น ดั ง กล่ า ว อาทิ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การการลงทุ น ( Portfolio
Management) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (Asset Management) และธุรกิจ
ที่ปรึ กษาหลักทรัพย์ (Advisor) อนุญาตต่างชาติประกอบธุรกิจได้ภายใต้เงื่อนไขที่
กาหนดแล้ วแต่กรณี ทั้งนี้ ส านักงานตัวแทนต่างชาติไม่สามารถดาเนินธุรกิจหรือทา
หน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าได้ ออกหรือค้าหลักทรัพย์ได้ และไม่อนุญาตให้ต่างชาติ
ถือครองตราสารหุ้ นที่ ออกใหม่ห รือที่มีอยู่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์
สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Ltd : SGX-ST)

 สาขาธนาคารพาณิ ช ย์ และบริ การทางการเงินอื่ นๆ ต่า งชาติถื อหุ้ นในธุร กิจธนาคาร
พาณิชย์ได้ในลักษณะร่วมทุนได้ถึงร้อยละ 50 และต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 ใน
ธุรกิจบางประเภท อาทิ บริษัทเงินทุน บริษัทลิสซิ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
 สาขาหลักทรัพย์ การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
บริ การในส่ ว นของสั ญญาซื้อขายล่ ว งหน้า (Derivative) การโอนเงิน (Transferable
securities) เป็นต้น การมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ รวมถึงการ
ประกันการจาหน่าย และการจาหน่ายในฐานะตัวแทน และการเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับประเด็นดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (Asset Management) และ
ธุร กิจ ที่ปรึ กษาหลักทรัพย์ (Advisory) อนุ ญาตต่างชาติถือหุ้ นได้ถึงร้อยละ 49 ใน
ลักษณะการร่วมทุน และอนุญาตให้ถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 ตามเงื่อนไขที่กาหนดรวมถึง
อนุญาตสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติเฉพาะธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมและธุรกิจที่ปรึกษาหลักทรัพย์ (Advisory)

เวียดนาม
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