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บทสรุปผู้บริหาร
การวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียนด้านกฎหมายและ
ข้อบังคับในสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
ในกรอบอาเซียนเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) นี้
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ (2) เพื่อศึกษา วิเคราะห์
และเปรี ย บเทีย บกฎหมายและข้อ บั งคับ ที่เ กี่ยวข้อ งกับการประกอบธุรกิจ หลั กทรัพย์ ใ นประเทศสมาชิ ก
อาเซียน 10 ประเทศ โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Study) กฎหมาย (Law) ข้อบังคับ
(Regulation) และข้อผูกพันของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่ผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
ไว้ตามที่ระบุในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitment: SOC) เป็นประเภทงานวิจัย
เชิงประยุกต์ ใช้ร ะยะเวลาศึกษาประมาณ 6 เดือน วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary
Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่และเวปไซต์ที่เป็นทางการของหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานกากับดูแลด้านการเงิน และองค์กรระหว่างประเทศ กรอบแนวคิดในการวิจัยมีการกาหนด
ปัจจัยนาเข้า (Input) โดยทาการศึกษาและแปลตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ในรอบที่ 5 ภายใต้กรอบความ
ตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นตารางข้อผูกพันรวม (Consolidated SOC) ที่รวมข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การเงินในภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และภายใต้กรอบการเปิด
เสรีบริการด้านการเงินของอาเซียนตั้งแต่รอบที่ 1 – 5 มารวมกันเป็นฉบับเดียว นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีในสาขาธนาคารพาณิชย์และสาขาหลักทรัพย์
ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกฎหมาย
ข้อบังคับภายในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง SOC ว่าพบหรือไม่พบเงื่อนไขเกี่ยวกับอุปสรรคหรือข้อจากัด
ในการเข้าสู่ตลาด (Market Access: MA) และอุปสรรคหรือข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National
Treatment: NT) ระหว่างธุรกิจธนาคารและหลักทรัพย์ในประเทศกับต่างประเทศหรือไม่ เพื่อนามาสู่ผลผลิต
(Output) ของงานวิจัย คือ สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับสาขาธนาคารพาณิชย์และ
หลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ การเปิดเสรีด้านการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบั ติเยี่ยงคนชาติ ทั้งนี้ ได้จาแนกประเทศในอาเซียนเพื่อ การวิเคราะห์เปรียบเทียบออกเป็ น 2 กลุ่ ม
ประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน 6 (ASEAN 6) ที่ประกอบไปด้วยประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ และกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ หรือ CLMV ซึ่งประกอบไปด้วย
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม
แนวคิดหรือทฤษฎีที่นามาใช้ ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ แนวคิดเรื่องการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การเงินซึ่งมีที่มาจากแนวคิดการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบ WTO ซึ่งอาเซียนได้รับแนวคิดดังกล่าว
มาใช้ ซึ่งทาให้ทราบว่าการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และสาขาหลักทรัพย์ คือ การลดหรือยกเลิกข้อจากัด
ด้านการเข้าสู่ตลาด (Limitation on Market Access) และข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitation on National Treatment) รวม 7 ข้อจากัด นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์การกากับดูแลธุรกิจธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ โดยใช้แนวคิดการกากับดูแลธนาคารพาณิชย์
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) เป็นหลักซึ่งมุ่งเน้น
i

ไปที่การดารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในขณะที่การกากับดูแลสาขา
หลักทรัพย์มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามแนวทางสากลของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) นอกจากนี้ยังผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ได้เคยศึกษาไว้ในงานวิจัยปี 2554 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ตลาดสาขาบริการด้าน
การเงินในประเทศลาวและกัมพูชาภายใต้แผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 งานวิจัยของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เมื่อปี 2548 เกี่ยวกับผลกระทบแนวทางการเจรจา
การค้าเสรีแบบทวิภาคี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่
กอบศักดิ์ ภูตระกูล ดอน นาครทรรพ และหฤษฎ์ รอดประเสริฐ ทีไ่ ด้ศึกษาเมื่อปี 2548 ถึงการเปิดเสรีภาค
สถาบันการเงินไทยภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ คณะผู้ วิจั ย ได้ทาการศึกษาประวัติความเป็นมาของการเปิดเสรีบริการด้านการเงิน
ภายใต้กรอบอาเซียน โดยพบว่า การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในกรอบอาเซียนและเพื่อจัดตั้งเป็น
AEC เป็นภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งของกระทรวงการคลัง โดยที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Ministers: AEM) เมื่อปี 2542 ได้มีมติให้การเจรจาเปิดเสรีทางการเงินในกรอบอาเซี ยนอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้
มีมติจัดตั้งคณะทางานเปิดเสรีทางการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (Working
Committee on ASEAN Financial Services Liberalization under ASEAN Framework Agreement
on Services: WC-FSL) เป็นกลไกเจรจาทางเทคนิคเพื่อผลักดันให้มีการเปิดเสรีสาขาบริการด้านการเงินใน
อาเซียนตาม Roadmap for Monetary and Financial integration of ASEAN (RIA-Fin) และตาม AEC
Blueprint ซึ่งที่ผ่านมา WC-FSL ได้เจรจาเพื่อเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบอาเซียนเป็น
รอบๆ (Round) ซึ่งตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปี 2553 อาเซียนได้มีการเจรจาเปิดเสรีฯ ไปแล้ว 5 รอบและผลลัพธ์
ของการเจรจาเปิ ดเสรี ฯ จะน าไปสู่ การจั ดทาตารางข้อ ผู กพันเฉพาะ (SOC) ของแต่ล ะประเทศ ซึ่ง SOC
ดังกล่าวได้มีการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ตามพิธีสารอนุวัติข้อ
ผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบที่ (แต่ละรอบ) ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
ของอาเซียน (Protocol to Implement the (Round) Package of Commitments on Financial
Services under AFAS) เพื่อให้ตารางข้อผูกพันเฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีผลเป็นข้อผูกพัน
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทาการแปลตารางข้อผูกพันเฉพาะในรอบที่ 5 รูปแบบของตารางข้อผูกพัน
รวม (Consolidated SOC) อย่างไม่เป็นทางการเอาไว้ แยกตามกลุ่มอาเซียน 6 (ภาคผนวก ก) และกลุ่ม
ประเทศ CLMV (ภาคผนวก ข) โดยได้แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ (ภาคผนวก ค)
ส าหรั บ การวิ เคราะเปรี ยบเทีย บกฎหมายและข้อ บัง คับ เกี่ย วกั บการเปิ ดเสรี กรณีส าขา
ธนาคารพาณิชย์ และสาขาหลักทรัพย์ คณะผู้วิจัยได้ทาการสรุปโครงสร้างของระบบธนาคารพาณิชย์และ
หลักทรัพย์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จากนั้นทาการวิเคราะห์โครงสร้างของกฎหมาย
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศด้วยการเปรียบเทียบกฎหมาย ข้อบังคับ
ตลอดจน SOC ว่ามีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปิดเสรีในประเด็นข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติ
เยี่ยงคนชาติหรือไม่อย่างไร โดยจัดทาในลักษณะของตารางวิเคราะห์ของแต่ละประเทศ
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1. กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า
1.1 กลุ่มประเทศ ASEAN 6
(1) ข้อจากัดจานวนผู้ให้บริการสาขาธนาคารพาณิชย์ มักพบในรูปของการจากัด
จานวนสาขาธนาคารต่างประเทศ โดยประเทศที่พบข้อจากัดดังกล่าว ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
ในขณะที่บรูไนฯ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไม่พบข้อจากัดนี้
(2) ข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการ/จานวนสินทรัพย์ในสาขาธนาคารพาณิชย์
พบในประเทศฟิลิ ป ปิ น ส์ และสิ ง คโปร์ โดยมี ลั กษณะของข้อ จากัดแตกต่ า งกัน ไป กล่ าวคือ ฟิลิ ปปิ นส์ มี
ข้อจากัดด้านการนาเข้าเงิ น ทุนเพื่อตั้งสาขาในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐ สิ งคโปร์มีข้อจากัดการธุรกรรมของ
ธนาคารเพื่อลูกค้ารายใหญ่ (Wholesale Bank) และธนาคารที่ทาธุรกรรมนอกประเทศสิงคโปร์ (Offshore
Banks) ในขณะที่ประเทศไทย บรูไนฯ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไม่พบข้อจากัดนี้
(3) กรณีข้อจากัดเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตของบริการในสาขาธนาคารพาณิชย์
ไม่พบว่าประเทศใดใน ASEAN 6 มีข้อจากัดนี้ในสาขาธนาคารพาณิชย์
(4) ข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์สามารถพบได้ใน
ประเทศไทย บรูไนฯ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกาหนดสัดส่วนบุคลากรในประเทศกับ
ต่างชาติ ในขณะที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ไม่พบข้อจากัดนี้
(5) ข้อจากัดเกี่ยวกับกาหนดประเภทของนิติบุคคลในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบว่า
ทุกประเทศสมาชิก ASEAN 6 ต่างมีข้อจากัดนี้ โดยกาหนดให้การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะต้องจัดตั้ง
เป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
(6) ข้อจากัดจานวนทุนต่างชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบว่า ประเทศไทย
บรูไนฯ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ต่างพบข้อจากัดนี้ ซึ่งเป็นการกาหนดเพดานหรือสัดส่วนการถือหุ้นของ
ต่างชาติตามที่กฎหมายกาหนด ยกเว้นอินโดนีเซีย และสิงคโปร์ที่ไม่พบข้อจากัดนี้
(7) กรณีข้อจ ากัดการเลื อกประติบัติระหว่างบุคคลในประเทศและต่างชาติห รือ
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์นั้น ประเทศบรูไนฯ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่พบ
ข้อจากัดนี้ โดยกรณีของบรูไนฯ เป็นข้อจากัดเรื่องจานวนทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารต่างชาติ
กับธนาคารท้องถิ่น อินโดนีเซียเป็นกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับต่างชาติเป็นพิเศษ ส่วนมาเลเซียเป็นกรณี
การที่ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติไม่สามารถเชื่อ มระบบ ATM กับธนาคารในประเทศได้ ในขณะที่ประเทศไทย
ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ไม่พบข้อจากัดนี้
1.2 กลุ่มประเทศ CLMV
(1) ไม่พบว่ากลุ่มประเทศ CLMV มีข้อจากัดด้านจานวนผู้ให้บริการในสาขาธนาคาร
พาณิชย์
(2) ข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการ/จานวนสินทรัพย์ในสาขาธนาคารพาณิชย์
พบได้เฉพาะในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีข้อ จากัดด้านพื้นที่ที่อนุญาตให้ทาธุรกรรมของธุรกิจร่วมทุน ในขณะที่
กัมพูชา สปป.ลาว และพม่า ไม่พบข้อจากัดนี้
(3) ไม่ พบว่าประเทศใดในกลุ่ ม CLMV มีข้ อจ ากัด เกี่ย วกั บ ปริ มาณผลผลิ ต ของ
บริการในสาขาธนาคารพาณิชย์
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(4) ข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบได้ในประเทศ
กัมพูชา และสปป.ลาว โดยทั้งสองประเทศมีการกาหนดสัดส่วนบุคลากรระหว่างคนท้องถิ่นกับชาวต่างชาติไว้
ในขณะที่พม่าและเวียดนามไม่พบข้อจากัดนี้
(5) เช่นเดียวกับกลุ่ม ASEAN 6 พบว่าทุกประเทศในกลุ่ม CLMV ต่างมีการกาหนด
ประเภทของนิติบุคคลในสาขาธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ
(6) ไม่พบว่ามีข้อจากัดจานวนทุนต่างชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มประเทศ
CLMV ซึ่งอาจสะท้อนได้ว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้มีความต้องการทุนต่างชาติให้เข้ามาช่วยพัฒนาระบบธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศ
(7) พบว่า สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม มีข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
โดยสปป.ลาว และพม่าเป็นกรณีการเก็บภาษีเป็นพิเศษสาหรับต่างชาติ ในขณะที่เวียดนามเป็นกรณีของการที่
ต่างชาติอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้มาตรการอุดหนุนต่างๆ ของเวียดนาม
2. กรณีสาขาหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า
2.1 กลุ่มประเทศ ASEAN 6
(1) ข้อจากัดจานวนผู้ให้บริการสาขาหลักทรัพย์ มีเพียงประเทศฟิลิปปินส์ที่พบ
ข้อจากัดนี้ในกลุ่มประเทศ ASEAN 6 โดยฟิลิปปินส์จากัดว่านายหน้าหรือผู้ค้าหลักทรัพย์ต้องเป็นสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์ และจากัดจานวนสมาชิกไว้ที่ 200 ราย
(2) ข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการ/จานวนสินทรัพย์ในสาขาหลักทรัพย์
มีเพียงประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นที่พบข้อจากัดนี้ในกลุ่มประเทศ ASEAN 6 โดยเป็นการจากัดการทาธุรกรรม
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) ของบริษัทนายหน้า/ผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ต้องดาเนินการบนหลักการ
Best-Effort Basis เท่านั้น
(3) ข้อจากัดเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตของบริการในสาขาหลักทรัพย์ ไม่พบว่า
ประเทศใดใน ASEAN 6 มีข้อจากัดนี้ ซึ่งคล้ายคลึงกับกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์
(4) ข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาหลักทรัพย์พบได้ในประเทศมาเลเซีย
และฟิลิปปินส์ โดยมาเลเซียเป็นกรณีจากัดจานวนผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติในบริการนายหน้าตลาดสินค้า
โภคภัณฑ์ล่ วงหน้าและสานักงานตัวแทนของบริษัทนายหน้าหลักทรัพย์ ส่ว นกรณีฟิลิ ปปินส์เป็นข้อจากัด
จานวนกรรมการเสียงข้างมากในคณะกรรมการของบริษัทวาณิชธนกิจทีต่ ้องเป็นบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์
(5) ข้ อจ ากั ดเกี่ย วกั บ ก าหนดประเภทของนิ ติบุ คคลในสาขาหลั ก ทรั พย์ พบว่ า
ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ พบข้อจากัดนี้ ซึ่งส่วนใหญ่กาหนดให้ต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
ในรูปแบบต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละประเทศ
(6) ข้อจากัดจานวนทุนต่างชาติในสาขาหลักทรัพย์ พบว่ามีประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซียที่พบข้อจากัดนี้ โดยอินโดนีเซียเป็นกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้การ
ร่วมทุนเมื่อเปิดตัวในตลาด จานวนหุ้นส่วนถือโดยนักลงทุนต่างด้าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด ส่วนมาเลเซียเป็นกรณีจากัดจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติรายหนึ่งๆ ไม่เกินร้อยละ 15 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ทุกรายรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 และสาหรับธุรกรรมจัดหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) บริหารสินทรัพย์
(Asset Management) นายหน้าหลักทรัพย์ (Securities Broking) จะจากัดจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติทุกราย
รวมกันไม่เกินร้อยละ 70
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(7) ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ในสาขาหลักทรัพย์พบเพียงกรณีประเทศ
อินโดนีเซียที่กาหนดข้อจากัดเหมือนกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ โดยอินโดนีเซียจะมี การเก็บค่าธรรมเนียม
สาหรับต่างชาติเป็นพิเศษในสาขาบริการด้านการเงินซึ่งรวมถึงสาขาหลักทรัพย์ด้วย
2.2 กลุ่มประเทศ CLMV (ยกเว้นพม่าซึ่งยังไม่มีตลาดหลักทรัพย์และยังอยู่ระหว่าง
ริเริ่มการเตรียมการพัฒนาสาขาหลักทรัพย์ จึงยังไม่มีข้อมูล)
(1) ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม มีข้อจากัดด้านจานวนผู้
ให้บริการในสาขาหลักทรัพย์ ซึ่งคล้ายคลึงกับกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์
(2) เช่นเดียวกับข้อจากัดด้านจานวนผู้ให้บริการ ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.
ลาว และเวียดนาม มีข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการ/จานวนสินทรัพย์ในสาขาหลักทรัพย์
(3) ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม มีข้อจากัดเกี่ยวกับ ปริมาณ
ผลผลิตของบริการในสาขาหลักทรัพย์เช่นเดียวกับข้อจากัดกรณี (1) และ (2)
(4) เช่นเดียวกันกับข้อจากัด (1) – (3) ข้างต้น ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว
และเวียดนาม มีข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาหลักทรัพย์แต่อย่างใด
(5) ข้อจากัดเกี่ยวกับการกาหนดประเภทนิติบุคคล พบว่าทั้งประเทศกัมพูชา สปป.
ลาว และเวี ย ดนาม ล้ ว นมี ข้ อ จ ากั ด ดั ง กล่ า วในลั ก ษณะของการก าหนดประเภทของนิ ติ บุ ค คลในสาขา
หลักทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ
(6) ข้อจากัดจานวนทุนต่างชาติ ในสาขาหลักทรัพย์สามารถพบได้ที่สปป.ลาว ซึ่ง
กาหนดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ได้ในลักษณะของการร่วมทุน (Joint Venture)
กับนักลงทุนในประเทศ โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างประเทศต้องไม่เกินร้อยละ 51 ของทุนทั้งหมด ในขณะที่
กัมพูชาและเวียดนามไม่พบข้อจากัดดังกล่าว
(7) พบว่าสปป.ลาว และเวียดนาม มีข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติใน
สาขาหลักทรัพย์เช่นเดียวกับกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ โดยสปป.ลาว เป็นกรณีการเก็บภาษีเป็นพิเศษสาหรับ
ต่างชาติ ในขณะที่เวียดนามเป็นกรณีของการที่ต่างชาติอาจไม่ ได้รับประโยชน์จากการใช้มาตรการอุดหนุน
ต่างๆ ของเวียดนาม ในขณะที่กัมพูชาไม่พบข้อจากัดดังกล่าว
อนึ่ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง คณะผู้วิจัยได้จัดงาน
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 65 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานกากับ
ดูแลภาคการเงินที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคเอกชน และบุคลากรในสานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนางสาว
ประภากร วรรณกนก ผู้บริหารส่วนนโยบายต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร
ผู้อานวยการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นผู้วิพากษ์ผลงาน โดยผล
การสัมมนาได้มีการสรุปไว้โดยละเอียดในภาคผนวก ง
ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับ คณะผู้วิจัยจึงได้ทาการประมวล
และนาเสนอเป็นข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้
3. ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงิน และนักธุรกิจทั่วไปที่สนใจทาธุรกิจ
การเงินในสมาชิกอาเซียน
3.1 ในการทาธุรกิจการเงินในอาเซียน ไม่เพียงแต่ต้องคานึงถึงข้อจากัดการเปิดตลาด
เท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ต้องการไปธุรกิจได้แก่ ความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยง
ด้านความไม่ชัดเจนด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากการขาดโครงสร้างพื้นที่
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จาเป็ น ในการทาธุรกิจ การเงิน เป็น ต้น ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาเหล่ านี้คือการหาหุ้นส่ วนคนท้องถิ่น หรือธุรกิจ
การเงินท้องถิ่นเข้าร่วมทาธุรกิจด้วยกัน เนื่องจากนักธุรกิจท้องถิ่นเข้าใจกฎระเบียบและวัฒนธรรมการทา
ธุรกิจการเงินในประเทศตนดีกว่า รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการที่รู้จักคนสาคัญมากกว่า ซึ่งเป็นลักษณะการทา
ธุรกิจที่สาคัญของสมาชิกอาเซียน
3.2 นโยบายการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในต่างประเทศในปัจจุบัน จะเป็น
โอกาสดีที่ของสถาบันการเงินไทยที่จะมีบทบาทเข้าไปส่งเสริมการขยายธุรกิจไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรวมกลุ่ม (Cluster Investment) กันไปลงทุนร่วมกันในประเทศ CLMV ซึ่งสถาบันการเงินไทย
ควรศึกษาและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่กาลังเกิดขึ้นนี้
3.3 สถาบันการเงินเอกชนไทยควรเข้ามามีบทบาทในการทางานร่วมกันกับหน่วยงาน
กากับดูแลและกระทรวงการคลัง ในการใช้ประโยชน์จากช่องทางราชการ เพื่อเจรจาเปิ ดตลาดในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ตนสนใจไปทาธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสทางตลาดให้มากและกว้างขึ้น นอกเหนือจากที่ข้อจากัด
ทางการตลาดที่ระบุไว้ในข้อมูลตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitment: SOC) ซึ่ง
เป็นพันธกรณีการเปิดตลาดการเงินของสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ เอกชนควรปรับเปลี่ยนวิธีการคิด จากเดิม
ที่ขอให้ทางการช่วยเหลือหรือปิดตลาดการเงินไทยไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเหมือนเช่นในอดีต แต่ต้องมีวิธีคิดแบบ
มองไปข้างหน้า (Forward Looking) ว่าจะมีจุดยืนทางธุรกิจตรงไหนในอาเซียน กล่าวคือบทบาทในการ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนของธุรกิจ ไทยในอาเซียนอยู่ตรงไหน และควรเข้ามามีบทบาทในการจัดทากฎเกณฑ์
หรือระเบียบปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจการเงินของตน ในการทาธุรกิจการเงินในอาเซียนหรือที่เรียกว่า
Rules Setting เช่น การจัดทาระบบการชาระเงินข้ามพรมแดนอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการชาระเงินของ
ธุร กรรมด้า นการค้าและการลงทุน หรื อการช าระเงินของธุรกรรมการลงทุนในตลาดหลั กทรัพย์อาเซียน
เนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติเอง และทราบความต้องการของลูกค้า รวมทั้งทราบวิธีปฏิบัติที่ใช้ต้นทุนต่าสุดในการ
ทาธุรกรรม เพื่อผลักดันเป็นระบบที่ใช้ในอาเซียน เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทาธุรกิจการเงินของ
อาเซียนจะเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยด้วย ไม่ควรให้สิงคโปร์หรือมาเลเซียซึ่งมีระบบการเงินที่ก้าวหน้า
กว่ามาทา Rules Setting แต่เพียงผู้เดียว
3.4 ปัจจุบันระบบการกากับดูแลธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์ของสมาชิก
อาเซีย นได้มุ่งไปในทางการใช้มาตรฐานสากลตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Blueprint) ที่ต้องการให้สมาชิกอาเซียนยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลสถาบัน
การเงิ น ตามมาตรฐานสากลซึ่ ง ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ จ ะใช้ ม าตรฐานของ Basel
Committee on Banking Supervision และมาตรฐานสากลของการกากับธุรกิจหลักทรัพย์ จะใช้ของ
International Organization of Securities Commissions ( IOSCO) ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจการเงิน และ
นักธุรกิจไทยสนใจการประกอบธุรกิจการเงินในสมาชิกอาเซียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจ
การเงินดังกล่าว ก็จะสามารถทาธุรกิจการเงินในสมาชิกอาเซียนได้ง่ายขึ้น ตามระบบ Fit and Proper Basis
กล่ าวคือ หากสถาบั น การเงิน ใด หรื อผู้ ป ระกอบธุ รกิ จการเงิน ใดมี คุณ สมบัติ ครบถ้ว นตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของของประเทศเจ้าบ้านก็สามารถเข้าไปทาธุรกิจการเงินในประเทศนั้นได้
3.5 ข้อเสนอแนะและผลสรุปจากงานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ที่ปรากฎในกฏหมาย กฎระเบียบที่เผยแพร่เป็นการทั่วไปและทางคณะผู้วิจัยสามารถค้นหาได้ทางห้องสมุด
และทางเวบไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการระบุถึงข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาด (Market Access) และอุปสรรคหรือ
ข้อจากัดในการประติ บัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ระหว่างธุรกิจธนาคารและหลักทรัพย์ใน
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ประเทศ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติยังมีกฎระเบียบอื่นที่ไม่ได้เผยแพร่หรือเปิดเผยทางสื่อที่ชัดเจน ในรูปของ
การแก้ไขกฎหมายลูกทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความคลุมเครือและการตีความของกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการที่อนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปทาธุรกิจในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่ (CLMV) ที่โครงสร้างด้านกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินยังไม่มีความเข้มแข็งพอ
เนื่องจากระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเงินยังล้าหลังอยู่
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.1 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจการเงินและและกระทรวงการคลังควรปรับเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้อานวยความสะดวกการทาธุรกิจแก่สถาบันการเงินเอกชน ที่จะสนับสนุน
ซึ่งกันและกันในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เปิดกว้างของอาเซียนนี้ เอกชนเป็นผู้ให้ข้อมูล
ความต้องการแก่ภาครัฐ เพื่อให้ผลักดันจนเกิดผลสาเร็จต่อไป
4.2 ในการพบปะกับผู้นาอาเซียน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนที่เป็น
ทวิภาคี ควรนานักธุรกิจการเงินไปพบนักธุรกิจการเงินของสมาชิกอาเซียนด้วย เพื่อทาความรู้จัก แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดการเงินในทางปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจของกันและกันได้
(Business Matching)
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อ
5.1 งานวิจัยนี้มีข้อจากัดของการวิจัยโดยสภาพ 2 ประการ กล่าวคือ (1) วิธีการวิจัย
ที่ใช้เป็นการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) นั้นเหมาะกับงานวิจัยในลักษณะที่เป็นงานวิจัย
ขั้นต้น (Initial Stage) หรือที่เป็นแบบ “Loose Research Question” และ (2) การเข้าถึงข้อมูลอาจไม่ลึก
หรือทันสมัยเพียงพอเนื่องจากข้อมูลที่แต่ละประเทศเปิดเผยต่อสาธารณะอาจมีความลึกและความทันสมัย
ไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น แนวทางในการวิจัยต่อไปเพื่อแก้ปัญหาวิธีการวิจัยและการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและ
ทันสมัยดังกล่าว จึงควรใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) หรือการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและทันสมัยจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ น ผู้ เชี่ย วชาญด้านการเปิ ดเสรี ธ นาคารพาณิช ย์และหลั กทรัพย์ในประเทศอาเซียนอื่นนอกเหนือจาก
ประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวควรประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานกากับดูแล และตัวแทนของ
ผู้ประกอบการ
5.2 เนื่องจากงานวิจัยนี้เน้นเพียงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Study) ด้านกฎหมายและข้อบังคับในมิติเดียวภายใต้ระยะเวลาวิจัยจากัดเพียง 6 เดือน จึงอาจยังไม่เพียงพอ
ต่อการศึกษาให้ครอบคลุมแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการวิจัยต่อไปด้วยมีการศึกษาวิเคราะห์ให้
ครอบคลุ ม บางมิ ติที่ ส าคั ญ ต่ อ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ เพื่อ ใช้ ใ นการวางแผนธุ ร กิ จ หรื อ สร้า งแผนทางธุ ร กิ จ
(Business Model) อาทิ การวิเคราะห์ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
ธุรกิจ การวิเคราะความเสี่ยงด้านอื่นๆ นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เช่น ความเสี่ยงด้านการเมือง
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
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ทั้งนี้ ประโยชน์ ที่ได้จ ากงานวิจัยนี้ มี 2 ประการ กล่ าวคือ เป็นฐานข้อมู ล เชิงลึ ก ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
ในกรอบอาเซียน ซึ่งสามารถใช้งานวิจัยนี้ในการกาหนดกลยุทธ์หรือท่าทีในการเจรจาต่อไปได้ และเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียนด้านธุรกิจ
ธนาคารและธุรกิจหลักทรัพย์ในอาเซียน เพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถนาไปประยุกต์ใช้
กับการดาเนินธุรกิจของตนได้ต่อไป
_____________________________
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Executive Summary
This research of Comparative Study on Domestic Regulation in
Relation to Liberalization in Banking and Securities Businesses to Establish ASEAN
Economic Community has 2 objectives: (1) to study, analyze and compare relevant
regulations governing the conduct of banking businesses in 10 member countries of
ASEAN and (2) to study, analyze and compare relevant regulations governing the
conducts of securities businesses in 10 member countries of ASEAN. The project is
based on a comparative study of laws, regulations and relevant agreements, which
those member countries have engaged upon and reflected in their respective
“Schedule of Specific Commitment” (SOC). The duration of this project is 6 months
and the method for this research is primarily based on documentary research,
including those available electronically on the websites of respective government
organizations, governing or supervision bodies, and relevant international
organizations.
The research team has studied and translated the SOCs, which were
agreed upon at the 5th round of the ASEAN Framework agreement on Services or
AFAS, due to the fact that they comprehensively consolidate agreed commitments
of financial services under the World Trade Organization (WTO) and the
commitments from the 1st to the 5th rounds of the AFAS.
In analyzing those relevant laws and regulations as well as SOCs, this
paper tries to indentify the restrictions on (1) Market Access (MA) and (2) National
Treatment (NT) imposed in conducting banking and securities businesses in each of
the 10 country members, which can be divided into groups: ASEAN 6 - Thailand,
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines and Singapore and; CLMV –
Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.
Theories used in this research paper derive from WTO’s liberalization
of trade in services, which are also subsequently adopted by ASEAN. The result of
which, for banking and securities businesses, is the reduction/elimination of 7
limitations on MA and NT. The paper also explains the principles of banking
supervision by Basel Committee on Banking Supervision, which is focusing on the
minimum capital requirement and risk managements, and the principles of securities
sector supervision by International Organization of Securities Commission (IOSCO).
The paper reviews previous research projects including “Strategic
Plans to Enter Laos and Cambodia Financial Markets Under the Plan to Establish
ASEAN Economic Community (AEC) in 2015” commissioned by Fiscal Policy Office in
2011, “Impact of Bilateral Trade Agreements” by TDRI in 2003, and “Liberalization of
Thai Banking Sector under WTO and the Financial Master Plan” by a group of
economists from the Bank of Thailand in 2003.
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Financial services liberalization under ASEAN, which will eventually be
one of the core aspects of AEC, is important to the Ministry of Finance. In responding
to the resolution of the ASEAN Economic Ministers (AEM) in 1999 requesting ASEAN
Finance Ministers to advance the financial services liberalization in line with the
Roadmap for Monetary and Financial integration of ASEAN (RIA-Fin) and the AEC
Blueprint, a Working Committee on ASEAN Financial Services Liberalization under
ASEAN Framework Agreement on Service (WC-FSL) was set up to serve as a main
platform for discussions on this issue. To date, WC-FSL has completed 5 rounds of
negotiation. The outcomes of each round were separately become SOCs and were
later endorsed by ASEAN Finance Ministers for implementation. The research team
has unofficially translated into Thai the Consolidated SOCs of the 5th Round, appear
as Annexes.
This paper also summarizes the landscape of banking and securities
sectors in all 10 member countries and analyses legal structure relating to
liberalization of banking and securities businesses, specifically regarding MA and NT in
all member countries.
1. Banking Businesses
1.1 ASEAN 6
(1) Limitations on the number of service suppliers in commercial
banks are often found in term of a limit in number of branches for foreign banks.
These restrictions are found in Thailand, the Philippines and Singapore. There are no
such restrictions, however, in Brunei, Indonesia and Malaysia.
(2) Limitations on the value of service transactions or value of
assets in commercial banks are found in the Philippines and Singapore. The
Philippines places restrictions on importing US dollars to set up bank branches while
Singapore has restrictions on whole-sale banking and off-shore banking transactions.
No restriction is found in Thailand, Brunei, Indonesia and Malaysia.
(3) None of the ASEAN 6 has limitations on the quantity of
service output supplied by commercial banks.
(4) Restrictions regarding natural persons of foreign
nationality can be found in Thailand, Brunei, Malaysia and the Philippines, which
impose proportion between domestic and foreign personnel. No such restrictions
were found in Indonesia and Singapore.
(5) All of ASEAN 6 countries place a measure which restrict
or require specific types of legal entity in commercial banks.
(6) Thailand, Brunei, Malaysia and the Philippines have
limitations on foreign capital in commercial banks by placing a maximum percentage
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of shareholders with foreign nationality as specified in the law. Only Singapore and
Indonesia do not have such provisions.
(7) Brunei, Indonesia and Malaysia have provisions regarding
NT. Brunei has different provisions on the total number of registered capital for
foreign banks and local banks. Indonesia imposes extra charges for foreign banks.
Malaysia does not allow foreign banks to connect their ATMs to the local system.
No such requirements, however, are found in Thailand, the Philippines and
Singapore.
1.2 CLMV
(1) No CLMV countries have limitations on the number of
service suppliers in commercial banks.
(2) Limitations on the value of service transactions or value
of assets in commercial banks are found in Vietnam as a limitation for geographical
location of joint-venture businesses while none is found for Laos and Myanmar.
(3) No CLMV countries have limitations on the quantity of
service output supplied by commercial banks.
(4) Cambodia and Laos have limitations on the number of
natural persons of foreign nationality in commercial banks by placing a maximum
percentage of such personnel in a bank. No such limitations are found in Myanmar
and Vietnam.
(5) All CLMV restrict or require specific types of legal entity
in commercial banks.
(6) No limitations on foreign capital in CLMV countries.
This may reflect their need for foreign capital to assist further development in
banking sector.
(7) Laos, Myanmar and Vietnam have provisions regarding
NT. Laos and Myanmar impose special tax for foreign banks while Vietnam has
provision which restrict foreign banks from certain benefits or subsidy.
2. Securities Businesses
2.1 ASEAN 6
(1) Only the Philippines has limitations on the number of
service suppliers by requiring securities brokers and dealers
to be a member of the stock exchange and limiting the number of stock exchange
members at 200.
(2) Only the Philippines has limitations on the value of
service transactions or value of assets by stipulating that broker/securities
underwriting companies have to conduct their business only on “Best-Effort” basis.
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(3) None of the ASEAN 6 countries has limitations on the
quantity of service output.
(4) Malaysia and the Philippines have limitations on natural
persons of foreign nationality in securities businesses. Malaysia places a maximum
number of persons with executive/director position in securities, brokerage and
future companies while the Philippines places restriction for the total number of
director with majority voting power in a securities companies to be Filipinos.
(5) Thailand, Indonesia, the Philippines and Singapore
requires specific types of legal entity in conducting securities businesses.
(6) Indonesia and Malaysia have limitations on the
maximum amount of foreign capital in securities
businesses. Indonesia requires securities companies in the country to operate as
joint venture companies and to have at least 85 percent of total capital from person
with Indonesian nationality. Malaysia places a requirement that any foreign
shareholder cannot hold more than 15 percent of the total amount of share in a
securities company and the total number of shares held by foreign individuals may
not exceed 30 percent. Foreign shareholders may not hold more than 70 percent of
total number of shares in underwriting companies, asset management companies
and securities brokering.
(7) Indonesia has provisions regarding NT by placing special
taxes for foreign securities companies.
2.2 CLMV (Information on Myanmar is unavailable due to the
development of securities market is still ongoing)
(1) No limitations are found regarding the number of
service suppliers in securities businesses of CLMV.
(2) No limitations are found regarding the value of
service transactions or value of assets in securities businesses of CLMV.
(3) No limitations are found regarding the quantity of
service output in securities businesses of CLMV.
(4) As same as in (1)-(3) above, no limitations are found
regarding the number of natural persons of foreign nationality conducting securities
businesses of CLMV.
(5) Cambodia, Laos and Vietnam all have requirement
for specific types of legal entity in securities companies.
(6) Laos has restrictions on the maximum amount of
foreign capital by requiring foreign securities companies to be established as jointventure companies with foreign shares not exceeding 51 percent of total number of
shares. No such restrictions are found in Cambodia and Vietnam.

xii

(7) For NT, Laos collects special tax for foreign securities
companies while foreign companies conducting securities businesses in Vietnam will
not be entitled to benefits schemes provided to local companies. No restrictions
regarding NT have been found in Cambodia.
On the 16th of May 2012, the research team conducted a
seminar on this research paper. There were 65 attendants from financial supervisory
bodies, representatives from public sector and economists from Fiscal Policy Office.
Distinguished guest speakers include representatives from the Bank of Thailand and
Federation of Thai Capital Market Organization (FERCO). The summary of the seminar
appears as Annex.
Comments made during the above seminar and results of
the study are summarized below.
3. Recommendations for financial firms and other financial
businesses interested in doing financial businesses in ASEAN countries
3.1 When conducting businesses in the ASEAN, restrictions on
market access are not the only issue to consider. Other factors in each ASEAN
countries, particularly political, regulatory, operational, and other structural risks,
should also be taken into account. One of the means to solve these problems is by
setting up a partnership with local or domestic person(s) who has better
understanding and expertise in their country.
3.2 Present policies to support Thai firms to invest overseas provide
opportunities to Thai financial institutions in expanding to foreign markets, especially
through “cluster investment” in CLMV.
3.3 Financial institutions should cooperate with regulatory bodies
and the Ministry of Finance to utilize governmental channels in gaining more market
access in interested markets than those already provided in the SOCs under AFAS.
Further, Thai private sectors should adjust their traditional and conservative practices
to a more “forward looking” perspective to be able to identify their position in
ASEAN and play greater role in “rules setting” with regards to cross boarder
settlement in both the capital and financial markets, which will in turn help break
Singapore and Malaysia dominance in this process.
3.4 As set out in the AEC Blueprint, banking and securities
supervisions in ASEAN countries are required to adopt international standards such as
those set by Basle Committee on Banking Supervision and IOSCO. Along this line,
according to “Fit and Proper Basis”, banking and securities firms meeting those
standards will find their business be generally accepted to operate in most ASEAN
countries.
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3.5 Recommendations made in this research paper are results of
analysis of relevant legislations that the research team is able to
access. There may be other relevant legislations governing MA and NT in banking
and securities sectors in ASEAN countries that are not published or translated into
English. Interpretation of some legislations is also problematic for this research,
especial those of CLMV, where financial and capital market structures are still in the
early stage.
4. Policy recommendations
4.1 Financial regulatory bodies and the Ministry of Finance should
adjust their roles from being a regulator to being service providers for financial
institutions in exploiting the wider opportunities available in ASEAN market. Financial
Institutions should, at the same time, be able to clearly identify their needs to
government sector.
4.2 Representatives from the business sector should be able to join
bilateral meetings of ASEAN Finance Minister, which would enhance opportunities for
business matching.
5. Recommendations for future works
5.1 Due to the fact that this paper is a documentary research, it is
therefore suitable only for initial-stage research or “loose research question”. Since
the information used in this paper may be superficial and not update because of the
different levels of accessibility in each country, a further quantitative research by
having in-depth interviews and focus groups consisting of ASEAN financial regulators
and representatives from business sectors could be conducted for further study.
5.2 This paper is focused on a comparative study on the legal and
legislative dimension. Therefore, future works may include other
aspects needed to develop appropriate business models including analysis of
financial infrastructures, examination of associated risks in conducting businesses and
analysis of other associated factors such as political, operational and financial risks.
This research project could serve as a consolidated information
source that would be beneficial for future operations of governmental bodies in
handling ASEAN financial services negotiations and be used in consideration of
strategic planning for future related negotiations. Furthermore, since this paper
contains most of the relevant legislations in banking and securities businesses, the
private sector could also use this information for their planning and operation, where
legal information in other ASEAN countries are needed.
______________________________________
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of Southeast
Asian Nations – ASEAN) เกิดขึ้นเมื่อปี 2510 ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
10 ประเทศ ได้ แ ก่ บรู ไ นดารุ ส ซาลาม ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เริ่มต้นขึ้น
ตั้งแต่ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อปี 2545 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ผู้นาอาเซียนได้เห็นชอบวาระพนมเปญเพื่อกาหนดทิศทางการก้าวเข้าสู่เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน
(Phnom Penh Agenda Towards a Community of Southeast Asian Nations) โดยมอบหมายให้
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers : AEM) เป็นผู้รับผิดชอบศึกษาแนวทางการ
ดาเนินการภายใต้ 4 หลักการ ได้แก่ (1) ประสานความร่วมมือกับความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Greater
Mekong Subregion: GMS) (2) ให้อาเซียนเป็นจุดหมายเดียวในสาขาการท่องเที่ยว (3) ให้อาเซียนเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในด้านการรักษาความสงบ ความมั่นคง โดยเฉพาะในการต่อต้านการก่อการร้าย (4) ให้ร่วมกันหา
แนวทางบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผู้นาอาเซียนได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ที่ประกาศเจตนารมณ์
กาหนดแนวทางการพัฒนาอาเซียนไปสู่ก ารเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) โดยมีเสาหลัก
3 ด้าน เป็นองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม และ (3) ด้านความมั่นคง
ต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 ณ เมืองเซบู
ประเทศฟิลิ ป ปิ น ส์ ผู้ น าอาเซี ย นจึ งได้ป ระกาศปฏิ ญญาเซบูว่า ด้ว ยการเร่ งรัด การจัดตั้ งประชาคมอาเซีย น
(Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community
by 2015) ซึ่ งประกอบด้ ว ย (1) ประชาคมความมั่ นคงอาเซีย น (2) ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน และ
(3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จากปี ค.ศ. 2020 ให้สาเร็จภายในปี ค.ศ. 2015
ในการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2550
ณ ประเทศสิงคโปร์ ผู้นาอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community Blueprint: AEC Blueprint) และตารางเวลาเพื่อดาเนินการไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ Strategic Schedule เพื่อเป็นพิมพ์เขียวในการจัดตั้ง AEC โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ
การเร่งรัดการจัดตั้ง AEC เป็นภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ที่จะเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียว (Single
Market and Production Base) โดยการเคลื่อนย้าย สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานอย่างเสรี และการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น
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การที่ประเทศไทยจะได้รับ ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มที่
ผู้ประกอบการไทยจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นๆ เพื่อสามารถนามาใช้ในการวางแผนทางธุรกิจในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน ทั้งนี้ ในสาขาธุรกิจด้าน
การเงิน โดยเฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีความชานาญ
และมี ป ระสบการณ์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ เป็ น อย่ า งดี เ มื่ อ เที ย บกั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นอื่ น ดั ง นั้ น
หากภาครั ฐให้ การสนั บสนุน โดยเฉพาะด้านฐานข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกั บการกากับดูแลในสาขาธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ โดยทาการศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
(comparative laws and regulations) ในสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ จะเป็นข้อมูลเชิงลึกด้ าน
วิชาการที่สาคัญต่อผู้ประกอบการไทย และจะส่งผลให้ ผู้ประกอบการไทยในธุรกิจดังกล่าวสามารถนามา
พิจารณาใช้ประโยชน์ ประกอบการตัดสินใจขยายฐานธุรกิจธนาคารพาณิช ย์และหลักทรัพย์ ออกไปลงทุน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
1.2.2 เพื่อศึ กษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อ งกับการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย
1.3.1 ศึกษาเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
1.3.2 ศึกษากฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศ ที่มีอยู่ในรูปของกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาขาธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์
1.3.3 ศึกษาเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตลาด (Market Access)
และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) เพื่อเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในกรอบความ
ตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)
1.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ โดยมีกระบวนการเริ่มต้น
ด้วยการหาข้อมูลด้านปัจจัยนาเข้า จากนั้นนาปัจจัยนาเข้ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ ผลผลิตจาก
การวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่ผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับในสาขาธนาคารพาณิชย์และ
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีฯ แสดงได้ตามตารางที่ 1-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.4.1 ปัจจัยนาเข้า (input) ประกอบด้วย
- ข้อมูลพันธกรณีในการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในกรอบอาเซียน โดย
มาจากตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitment:
SOC) เพื่อเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
10 ประเทศ
- กฎเกณฑ์กติกาของอาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
ในกรอบอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วยการลด/ยกเลิกข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาด
(Limitation on Market Access) และการลด/ยกเลิกข้อจากัดใน
การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (Limitation on National Treatment)
- กฎระเบียบภายในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวกับ ธนาคารพาณิชย์
และสาขาหลักทรัพย์ ในรูปของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Laws and
Regulations)
1.4.2 กระบวนการ (Process) ในที่นี้คือการนาปัจจัยนาเข้าตามข้อ 1. มาทาการวิเคราะห์
ในตารางเปรี ย บเทียบกฎหมายและข้อบังคับสาขาธนาคารพาณิช ย์และหลั กทรัพย์ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่เกี่ยวกับข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
1.4.3 ผลผลิต (Output) ได้แก่ สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับสาขา
ธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่
ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ตารางที่ 1-1
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการวิเคราะห์

ผลผลิต

1. ข้อมูล SOC สาขาบริการ
ด้านการเงินของอาเซียน
2. ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
และข้อจากัดการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
3. กฎหมายและข้อบังคับ

วิเคราะห์หากฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การเงินสาขาธนาคารฯ และ
หลักทรัพย์ (การลด/ยกเลิก
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและ
การประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติ)

สรุปผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกฎหมาย
และข้อบังคับของ
อาเซียนที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเสรีฯ
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1.5 วิธีกำรวิจัย
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (documentary research) โดยสืบค้นข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ รวมถึงเอกสารจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจหลักทรัพย์
ในประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ธนาคารกลาง กระทรวงการคลัง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับดูแลสถาบันการเงิน รวมถึงสถาบันที่ทาหน้าที่นิติบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ กฎหมายสถาบั น การเงิ น โดยรวบรวมข้อมู ล จากห้ องสมุดต่ างๆ และจากเวบไซต์ที่ เป็น ทางการของ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล และองค์การระหว่างประเทศ
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
งานวิจัยนี้มีประโยชน์ 2 ด้าน คือ
1.6.1. เป็นฐานข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในกรอบอาเซียน ซึ่งสามารถใช้งานวิจัยนี้ในการกาหนดกลยุทธ์
หรือท่าทีในการเจรจาต่อไปได้
1.6.2 เป็ น แหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล และเผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บ
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนด้านธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลักทรัพย์ในอาเซียน เพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนและ
ผู้สนใจทั่วไปสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินธุรกิจของตนได้
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย
แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ย วกับ การเปิด เสรีการค้าบริการด้านการเงินในกรอบอาเซียน แนวคิดหรือทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลักทรัพย์ และการนาเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเรื่องกำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำรด้ำนกำรเงิน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ย วกับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินส่ ว นใหญ่จะอิงอยู่กั บ
แนวคิดการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
โดยเฉพาะภายหลังจากการเจรจาการค้าโลกรอบอุรุกวัยจบลงเมื่อปี ค.ศ. 1993 นามาซึ่งการสร้างกฎเกณฑ์
กติกาใหม่ที่เรียกว่า “ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services:
GATS)” และนั บเป็นครั้งแรกที่ภ าคบริ การซึ่งรวมถึงภาคบริการด้านการเงินต้องกลายมาเป็นประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางการค้าของโลก (Key, 1999) โดยการเจรจาการค้าภาคบริการถูกหยิบยกเป็น
หัวข้อใหญ่ที่เสนอโดยประเทศพัฒนาแล้วในการเจรจารอบอุรุกวัย โดยมีหัวใจหลักอยู่ที่การลดหรือยกเลิก
อุปสรรคทางการให้บริการ (reduction or elimination of barrier to services) เช่นเดียวกับการเจรจา
เปิดเสรีการค้าสินค้า (Trebilcock & Howse, 1999) โดยการเปิดเสรีการค้าในภาคบริการตามแนวคิดของ
WTO แบ่งลักษณะการค้าหรือการให้บริการ ออกเป็น 4 รูปแบบ (Modes) (WTO, 2005) ได้แก่
รูปแบบที่ 1 (Mode 1) : การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) เป็นการ
“ให้”บริการจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง อาทิ การให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
รูปแบบที 2 (Mode 2) : การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) โดยผู้บริโภค
หรือบริษัทไป “ใช้” บริการในอีกประเทศหนึ่ง อาทิ นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
รู ป แบบที่ 3 (Mode 3) : การจัดตั้ งองค์ก รธุร กิจ (Commercial Presence) โดยองค์ก ร
รก ต่างชาติ “ ” บริษัทลูกหรือสาขาเพื่อให้บริการในอีกประเทศหนึ่ง อาทิ ธนาคารต่างประเทศไป
จัดตั้งสานักงานประกอบกิจการในประเทศหนึ่ง หรือการเข้าไปถือหุ้นในองค์กรธุรกิจในประเทศนั้นๆ
รูปแบบที่ 4 (Mode 4) : บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค (Presence of
Natural Persons)
การ
ธรรมดา
เดินทางจากประเทศของตนเพื่อไปให้บริการในอีก
ประเทศหนึ่ง อาทิ ไปเป็นที่ปรึกษาบริษัท หรือเป็นนางแบบแฟชั่นในอีกประเทศหนึ่ง
เมื่อบริการสามารถค้าขายกันได้ผ่านการให้บริการ 4 รูปแบบดังกล่าว การค้าใน
ภาคบริการด้านการเงินย่อมสามารถให้บริการระหว่างกันได้ 4 รูปแบบการให้บริการได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้
การค้าบริการภายใต้กรอบ WTO และรวมถึงกรอบอาเซียน มีบริการที่สามารถนามาเปิดเสรีการค้าบริการได้
12 ประเภทบริการ ได้แก่ 1) บริการด้านธุรกิจและวิชาชีพ (Business and Professional Services) 2)
บริการด้านการสื่อสารคมนาคม (Communication) 3) บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
(Construction and Engineering) 4) บริการการกระจายสินค้า (Distribution) 5) บริการด้านการศึกษา
(Education) 6) บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 7) บริการด้านการเงิน (Financial Services)
8) บริการด้านสุขภาพ (Health) 9) บริการการท่องเที่ยว (Tourism and Travel) 10) บริการด้าน
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สันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา (Recreation, Cultural and Sporting) 11) บริการด้านการขนส่ง
(Transport) และ 12) บริการอื่นๆ (Other) เช่น สปา นวด ภัตตาคาร เป็นต้น
สาหรับบริการด้านการเงินที่สามารถเจรจาเปิดเสรีเพื่อค้าขายกันได้มีลักษณะอย่างไรนั้น
WTO ได้ให้คาจากัดความของบริการการเงินและประเภทของบริการการเงินที่สามารถนามาเปิดเสรีการค้า
ได้ว่า
“บริการด้านการเงิน หมายถึง การบริการใดๆ ที่มีลักษณะทางการเงินซึ่งเสนอโดยผู้
ให้บริการการเงินของสมาชิก โดยการบริการการเงินจะรวมถึง การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกันภัย การธนาคาร และการบริการการเงินอื่นๆ” โดยแบ่งประเภทหรือธุรกรรมของบริการการเงิน
เพื่อการค้าเสรี 16 สาขาย่อย ได้แก่ (1) การประกันภัยโดยตรง (รวมถึงการประกันภัยร่วม) ซึ่งแบ่งได้เป็น การ
ประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย (2) การประกันภัยต่อและการประกันช่วง (3) ตัวกลางประกันภัย เช่น
นายหน้าและตัวแทน (4) การบริการสนับสนุนการประกันภัย เช่น การให้คาปรึกษา การคณิตศาสตร์
ประกันภัย การประเมินความเสี่ยงและการบริการจัดการเรียกร้องตามสิทธิ (5) การรับฝากเงินและเงินที่กู้ยืม
จากสาธารณชน (6) การให้สินเชื่อประเภทต่างๆ รวมถึงสินเชื่อผู้บริโภค สินเชื่อจานอง แฟคเตอริ่งและ
การให้กู้เพื่อการพาณิชย์ (7) การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งทางการเงิน (8) การบริการชาระเงินและการส่ง
เงินทั้งปวง รวมถึงสินเชื่อบัตรชาระหนี้และบัตรเดบิต เช็คเดินทาง และดร๊าฟท์ธนาคาร (9) การค้าประกัน
และภาระผูกพัน (10) การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
หรือ ศูนย์ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์อื่นใด จาพวก ตราสารตลาดเงิน (รวมถึงเช็ค ธนบัตร บัตรเงินฝาก)
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทฟิวเจอร์สและ ออปชั่น ตราสารเกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงผลิตภัณฑ์
เช่น การสวอปสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ตราสารเปลี่ยนมืออื่น และสินทรัพย์
ทางการเงินรวมถึงทองคาแท่ง (11) การออกหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงการประกันการจาหน่ายและการ
จาหน่ายในฐานะตัวแทน (ไม่ว่าจาหน่ายทั่วไปหรือเฉพาะกลุ่ม ) และการเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการออก
หลักทรัพย์ดังกล่าว (12) นายหน้าค้าเงิน (13) การจัดการสินทรัพย์ เช่น การจัดการเงินสดหรือเงินลงทุน
รูปแบบการจัดการกองทุนรวมทุกประเภท การจัดการกองทุนบาเหน็จบานาญ การดูแลทรัพย์สิน การบริการ
รับฝากและการจัดการสินทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น (14) การบริการชาระและส่งมอบบัญชีสินทรัพย์ทางการเงิน
รวมถึง หลักทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงินและตราสารเปลี่ยนมืออื่นๆ (15) การจัดหาและให้บริการข่าวสาร
ทางการเงินและการประมวลข้อมูลทางการเงินและซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ
และ (16) การบริการให้คาแนะนา การเป็นตัวกลางและการบริการสนับสนุนทางการเงินอื่น ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมทั้งปวงซึ่งระบุในข้อก่อนหน้านี้ (ตั้งแต่ (1) ถึง (11)) รวมถึงการยืนยันเครดิตและการวิเคราะห์สินเชื่อ
(เอกสารของ WTO แปลโดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2542)
ทั้งนี้ WTO ได้กาหนดให้การเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการซี่งรวมถึงบริการด้านการเงินนั้น
เป็นไปเพื่อให้บริการด้านการเงินทั้ง 16 สาขาย่อย เกิดการค้าบริการใน 4 รูปแบบข้างต้น โดยการเปิดเสรี
การค้าบริการด้านการเงินจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการ “ลดหรือยกเลิกข้อจากัด” ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ การลด/
ยกเลิกข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด (Limitation on Market Access) และการลด/ยกเลิกข้อจากัดด้านการ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติ (Limitation on National Treatment)
ภายใต้ความตกลง GATS ของ WTO มาตรา 16 (Article XVI) ได้กาหนดหลักการไม่ให้
ประเทศสมาชิกมีใช้มาตรการต่างๆ (Measures) ที่เป็นข้อจากัด 6 ประการ เพื่อไปจากัดการเข้าสู่ตลาด
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การค้าบริการ เว้นแต่จะระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitment: SOC)
ซึง่ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดทั้ง 6 ประการดังกล่าว มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
(1) ข้อจากัดจานวนผู้ให้บริการไม่ว่าจะในรูปของการกาหนดโควตา การผูกขาด การให้สิทธิ
พิเศษแก่ผู้ให้บริการรายเดียว หรือกาหนดเงื่อนไขความจาเป็นทางเศรษฐกิจ (Limitations on the number
of service suppliers whether in the form of numerical quotas, monopolies, exclusive service
suppliers or the requirements of an economic needs test) (Article XVI (2) (a))
(2) ข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการหรือจานวนสินทรัพย์ในรูปของการกาหนดโควตา
หรือกาหนดเงื่อนไขความจาเป็นทางเศรษฐกิจ (Limitations on the total value of service
transactions or assets in the form of numerical quotas or the requirement of an economic
needs test) (Article XVI (2) (b))
(3) ข้อจากัดปริมาณผลผลิตของบริการหรือจานวนประเภทของบริการในรูปของโควตาหรือ
กาหนดเงื่อนไขความจาเป็นทางการเศรษฐกิจ (Limitations on the total number of service
operations or on the total quantity of service output expressed in terms of designated
numerical units in the form of quotas or the requirement of an economic needs test)
(Article XVI (2) (c))
(4) ข้อจากัดจานวนบุคลากรที่อาจถูกจ้างไปให้บริการในรูปของโควตาหรือกาหนดเงื่อนไข
ความจาเป็นทางการเศรษฐกิจ (Limitations on the total number of natural persons that may be
employed in a particular service sector or that a service supplier may employ and who are
necessary for, and directly related to, the supply of a specific service in the form of
numerical quotas or the requirement of an economic needs test) (Article XVI (2) (d))
(5) มาตรการที่ไปจากัดหรือเรียกร้องให้กาหนดประเภทของนิติบุคคล (legal entity) หรือ
จากัดการร่วมทุน (joint venture) เป็นพิเศษ (Measures which restrict or require specific types of
legal entity or joint venture through which a service supplier may supply a service) (Article
XVI (2) (e)) และ
(6) ข้อจากัดทุนต่างชาติในรูปของสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือมูลค่าการถือครอง
หุ้นของแต่ละบุคคลหรือมูลค่าการลงทุนรวมของต่างชาติ (Limitations on the participation on foreign
capital in terms of maximum percentage limit on foreign share-holding or the total value of
individual or aggregate foreign investment) (Article XVI (2) (f))
สาหรับข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาตินั้น ได้ถูกระบุไว้ตามมาตรา 17 (Article XVII)
ของความตกลง GATS ซึ่งได้กาหนดเป็นหลักการมีสาระสาคัญไว้ว่ าประเทศสมาชิกจะต้องใช้มาตรการ
เกี่ยวกับการบริการและผู้ให้บริการของประเทศสมาชิกอื่นไม่ด้อยไปกว่าที่ใ ช้มาตรการนั้นกับคนในชาติของ
ตนเอง (Member shall accord to services and service suppliers of any other Meber, in respect
of all measures affecting the supply of services, treatment no less favorable than that it
accords to its own like services and service suppliers) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างคน
ชาติสมาชิกอื่นกับคนชาติของตนนั่นเอง
กระบวนการเจรจาเพื่อลดหรือยกเลิกข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคน
ชาติจะเริ่มจากการยื่น “รายการข้อเรียกร้อง” (Request List) ให้คู่เจรจาอีกฝ่ายหนึ่ง และเมื่อคู่เจรจาอีก
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ฝ่ายตกลงที่จะลดอุปสรรคทางการค้าแล้ว จะระบุรายการที่เปิดเสรีเพิ่มเติมลงใน “รายการข้อเสนอ” (Offer
List) หรือในบางกรณี จะระบุลงในข้อผูกพันเฉพาะของประเทศตนเองที่เรียกว่า “ตารางข้อผูกพันเฉพาะ
(Schedule of Specific Commitment: SOC)” ซึ่งตารางข้อผูกพันดังกล่าวจะเป็นพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศของตนต้องเปิดเสรีการค้าภาคบริการตามที่ระบุไว้ในตารางฯ ให้แก่ประเทศสมาชิกทั้งหมด
ของ WTO
ทั้งนี้ ในตารางข้อผูกพันนั้น กรณีที่สมาชิกยังมีข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติ
เยี่ยงคนชาติในสาขาย่อยบางรายการ จะต้องระบุในตารางข้อผูกพันฯ สาขาย่อยของบริการนั้นว่า “ไม่ผูกพัน
(Unbound)” หรือ ระบุมาตรการจากัดต่างๆ อาทิ การจากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นต้น สาหรับกรณีที่
สมาชิกเปิดเสรีในสาขาย่อยใด ก็จะระบุในตารางข้อผูกพันว่า “ไม่มีข้อจากัด (None)” ให้ตรงกับรูปแบบการ
ให้บริการที่เปิดเสรีนั้น
สาหรับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ภายใต้กรอบอาเซียน มีกฎเกณฑ์กติการะบุไว้
ใน “ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน [ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)]
ซึ่งใช้แนวคิดและแนวทางในการเจรจาเปิดเสรีเช่นเดียวกับกรอบความตกลง GATS ภายใต้ WTO โดยมาตรา
3 ของ AFAS กาหนดหลักการสาคัญเกี่ยวกับการเปิดเสรีโดยกาหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเปิดเสรี
การค้าบริการตามแต่ละสาขาภายในเวลาที่กาหนดด้วยการ
(1) ยกเลิกมาตรการที่เลือกปฏิบัติและข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด และ
(2) ห้ามมิให้สร้างมาตรการที่เลือกปฏิบัติและข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดขึ้นมาใหม่หรือ
มากขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งมาตรการเลือกปฏิบัติจะมีหลักการและความหมายเช่นเดียวกับข้อจากัดด้านการ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติตามมาตรา 17 ของ GATS ส่วนข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดจะมีหลักการและความหมาย
เช่นเดียวกับมาตรา 16 ของ GATS เรื่องข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด 6 ประการ นั่นเอง
ทั้งนี้ มาตรา 4 ของ AFAS กาหนดให้ใช้วิธีการเปิดเสรีโดยจัดทาตารางข้อผูกพัน เฉพาะ
(SOC) เช่นเดียวกับ WTO
ดัง นั้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า การเปิด เสรี การค้ า บริ ก ารด้า นการเงิ น ของอาเซีย นจะใช้ แ นวคิ ด
หลักการ และแนวทางการเจรจาเปิดเสรีเช่นเดียวกับกรอบการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบ
WTO ทุกประการ เพียงแต่ระดับความลึก (degree) ของการเปิดเสรีฯ จะลึกกว่าภายใต้กรอบ WTO
เนื่องจากเป็นการตกลงระดับภูมิภาคเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเท่านั้น ซึ่งการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงินในกรอบอาเซียน จะมีส่วนส่งเสริมอย่างสาคัญต่อการสร้างตลาดและฐานการผลิ ตเดียว
(Single Market and Production Base) เพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ต่อไป
ทั้งนี้ แนวคิดที่ได้จากบทที่ 2.1 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC)
ในส่วนของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินจะมีการนาไปวิเคราะห์ในบทที่ 3 เกี่ยวกับข้อผูกพันการเปิด
เสรี บริ การด้านการเงินภายใต้กรอบอาเซียน ส่ว นแนวคิดเรื่องข้อจากัดการเข้าสู่ ตลาดและข้อจากัดการ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติ จะนาไปใช้เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเสรี
สาขาธนาคารพาณิชย์และสาขาหลักทรัพย์ในอาเซียนต่อไปตามบทที่ 4 และบทที่ 5 ตามลาดับต่อไป
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2.2 แนวคิดเรื่องกฎเกณฑ์กำรกำกับดูแลธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และหลักทรัพย์
2.2.1 กำรกำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์
แนวคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การกากับดูแลธนาคารพาณิชย์อาศัยแนวความคิดมาจากการกากับ
ดูแลสากลตามแนวทางของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการดูแลและสร้างแนวทางป้องกันผ่านทางหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่ตั้งไว้ โดยทาง BCBS ได้ประมวล
และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินในช่วงวิกฤตและพิจารณาแนวทางการกากับดูแลเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยปัจจุบันได้สร้างหลักเกณฑ์ Basel III ที่ได้ปรับปรุงมาจาก Basel II และหลักเกณฑ์กากับดูแล
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบสถาบันการเงินให้สามารถรองรับความผันผวน
ของสภาพแวดล้อมทางการเงินในภาวะวิกฤตได้ โดยมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง
และระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม นอกจากนี้ ยังมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจโลก โดยองค์ประกอบ
ของหลักเกณฑ์ Basel III แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักใหญ่ได้แก่ (1) การดารงเงินกองทุน (2) การบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง และ (3) การเพิ่มมาตรการกากับดูแลสถาบันการเงินที่มีความสาคัญต่อระบบการเงินโลก
(Global Systemically Important Financial Institutions (G-SIFIs))1
ในปัจจุบัน ทางด้านมาตรการด้านการดารงเงินกองทุน หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตาม
แนวทางของ Basel II ที่ใช้อยู่ประกอบด้วย 3 หลักการ ได้แก่ (1) การกาหนดอัตราส่วนการดารงเงินกองทุน
ขั้นต่า (Minimum Capital requirement) เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ตลาด และปฏิบัติการ
(2) การกากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Supervisory Review Process) เพื่อให้สถาบันการเงินมี
เงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงด้านอื่ นๆ และ (3) การใช้กลไกตลาดในการกากับดูแล (Market
Discipline) แต่จากวิกฤตที่ผ่านมา แม้สถาบันการเงินจะสามารถดารงเงินกองทุนขั้นต่าได้ตามอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ที่กาหนด แต่เงินกองทุนดังกล่าวโดยส่วนใหญ่
เป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพรองลงมาจึงไม่สามารถรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จริง ด้วยเหตุนี้ Basel III จึง
ได้กาหนดให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบเงินกองทุนทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงคุณสมบัติของเงินกองทุนโดยให้มีองค์ประกอบหลักเป็นหุ้นสามัญและกาไรสะสม
หรือที่เรียกว่า Common Equity Tier 1 ซึ่งถือเป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถรองรับผล
ขาดทุนได้ดีที่สุด โดยมีคุณสมบัติที่สาคัญ เช่น ได้รับชาระเป็นลาดับสุดท้าย ไม่มีกาหนดเวลาในการชาระคืน
ซื้อคืน ไถ่ถอน หรือยกเลิก ไม่สะสมเงินปันผล และสถาบันการเงินต้องไม่สนับสนุนการซื้อขายตราสารทุน
ที่ตนเป็นผู้ออกเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้น ยังได้มีการปรับคุณสมบัติของตราสารอื่นๆ ที่จะ
นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 เพิ่มเติม (Additional Tier 1 Capital) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 Capital)
เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับความเสียหายหรือผลขาดทุนได้อย่างแท้จริง ซึ่งคุณสมบัติที่สาคัญของ
เงินกองทุนสองประเภทหลังนี้ ต้องสามารถแปลงสภาพตราสารเป็นหุ้นสามัญ หรือตัดหนี้สูญได้เมื่อทางการ
ต้องเข้าช่วยเหลือ และต้องไม่มีการปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นใหม่คือ Common
1

Global Systemically Important Financial Institutions (G-SIFIs) คือสถาบันทางการเงินที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
ระบบการเงินของโลก (Systemically Important Financial Institutions (SIFIs)) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก BCBS และ
Financial Stability Board (FSB) โดยมีการดูแลและกากับเป็นพิเศษในกรณีจะเกิดปัญหาทางการเงิน
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Equity Ratio ที่ 4.5% และเพิ่มปริมาณเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 Ratio) เป็น 6% ขณะที่อัตราส่วนขั้นต่า
ของเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total Capital Ratio) ยังคงเดิมที่ 8%
นอกจากนี้ BCBS ได้นาประเด็น สาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจในตลาดทุนของสถาบัน
การเงิน ที่นาไปสู่วิกฤตการเงินโลกมาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง (ตัวเลขที่แสดงถึงระดับ
ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ) เพื่อเพิ่มความมั่นคงของสถาบันการเงิน ด้วยการกาหนดให้มีเงินกองทุน
ที่เ พีย งพอสอดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งของธุร กรรมทางการเงิ นที่ มี ความซั บ ซ้อ นในปัจ จุ บัน นอกจากนี้
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงครั้งนี้ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
ในการตัดสิน ใจประกอบธุรกิจของสถาบั นการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ BCBS ปรับปรุงสามารถแบ่งออกเป็น 5 เรื่องหลักคือ (1) การปรับปรุงการใช้แบบจาลองใน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนของแบบจาลองจากสถานการณ์จริง และความ
ไม่เพียงพอของข้อมูลที่สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริง (2) การปรับปรุงการใช้ Rating ของ External Credit
Assessment Institutions (ECAI) ในการคานวณเงินกองทุนขั้นต่าเพื่อสะท้อนความเสี่ยงได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
(3) การเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) (4) การเพิ่ม
เงิน กองทุน ขั้น ต่าส าหรั บ ความเสี่ ย งด้านเครดิตของคู่สั ญญาสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์น อกตลาด (OTC
Derivatives) และ (5) การเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิตสาหรับธุรกรรมที่ทากับสถาบัน
การเงินขนาดใหญ่และสถาบันการเงินที่มีระดับของอัตราส่วนการก่อหนี้ (Leverage Ratio) สูง ซึ่งข้อสุดท้าย
นี้ยังครอบคลุมถึงตราสารหนี้ทั้งหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาล
หลักการคิดคานวณอัตราส่วนการก่อหนี้เป็นมาตรการเสริมจากการกาหนดอัตราส่วนการดารง
เงินกองทุนขั้นต่าต่อสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่คานึงถึงลักษณะความเสี่ยงประเภทต่างๆด้วย แต่การ
กาหนดให้สถาบันการเงินต้องดารงอัตราส่วน Leverage Ratio นี้ เป็นการกากับดูแลแบบ Non Risk-Based
ซึ่งเป็นการคานวณโดยไม่คานึงถึงความเสี่ยงของธุรกรรม แต่เป็นอัตราส่วนที่ใช้เพื่อควบคุมปริมาณการทา
ธุรกรรม ทั้งในงบดุลและนอกงบดุลของสถาบันการเงินให้เหมาะสม
Leverage Ratio 

Tier 1 Capital
Total Exposure

ใช้คู่กับ

Capital Ratio 

Total Capital
Risk- weighted Assets

ดังนั้น Basel III จึงได้กาหนดอัตราส่วน Leverage Ratio เป็นเครื่องมือเสริมกับ Capital
Ratio เพื่อใช้ควบคุมปริมาณการทาธุรกรรมของสถาบันการเงินไม่ให้มากเกินกว่าเงินกองทุนชั้นดีที่มี โดยใน
ชั้นนี้ BCBS เสนอให้กาหนดอัตราส่วนขั้นต่าไว้ที่ 3% ทั้งนี้การคานวณ Leverage Ratio จะใช้ตัวเลขทาง
บัญชีเป็นหลัก โดยกาหนดให้สินทรัพย์ทุกประเภทไม่มีการทอนด้วยน้าหนักความเสี่ยงตามสภาพความเสี่ยง
รวมทั้งรายการนอกงบดุลก็ต้องนามารวมในการคานวณทั้งจานวนด้วย ยกเว้นธุรกรรมอนุพันธ์ที่ต้องมีการ
คานวณปรับปริมาณธุรกรรมก่อน
นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินให้มีความยืดหยุ่น ไม่เพิ่มความ
รุนแรงของวัฏจักรเศรษฐกิจ และสามารถรองรับความรุนแรงของภาวะวิกฤตได้ดีขึ้น BCBS ได้เสนอแก้ไข
ปัญหา Procyclicality เป็น 4 แนวทาง คือ (1) ปรับปรุงวิธีการคานวณ Probability of Default (PD)
สาหรับสถาบันการเงินที่ใช้วิธี Internal Rating-Based approach (IRB) ในการคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
ภายใต้กรอบ Basel II ให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาวิกฤต (2) สนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศให้กันสารองแบบ Expected Loss คือให้มีการคาดการณ์ถึงผลเสียหายล่วงหน้า แทนการกันสารอง
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เพิ่มเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแบบ Incurred Loss (3) Capital Conservation Buffer เป็นการดารง
เงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อสารองไว้ยามฉุกเฉิน และ (4) Countercyclical Buffer เป็นการดารงเงินกองทุน
เพิ่มเติม เมื่อมีภาวะสินเชื่อขยายตัวมากเกินควร (Excessive Credit Growth)
ส่วนทางด้านมาตรการด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง วิกฤตการเงินโลกที่ผ่านมา
ทาให้ ผู้ กากับ ดูแลตระหนั กถึงความจ าเป็ นในการปรับปรุงหลั กเกณฑ์บริห ารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ อง
เนื่องจากแม้สถาบันการเงิน จะมีเงินกองทุนสูงก็อาจประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง จนกระทบต่อฐานะและ
ความมั่ น คงอัน ส่ งผลให้ ส ถาบั น การเงิน นั้ น ต้องรับ ความช่ ว ยเหลื อจากทางการหรื อปิ ดตัว ลงไปได้ห ากมี
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ไม่มีประสิทธิภาพ การกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III นี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) มาตรฐานที่ใช้วัดความเสี่ยงด้าน
สภาพความคล่องประกอบด้วยอัตราส่วน 2 ประเภท เพื่อชี้วัดว่าสถาบันการเงินมีสินทรัพย์สภาพคล่อง
เพียงพอรองรับภาวะวิกฤตหรือไม่และมีโครงสร้างแหล่งเงินทุน ที่มั่นคงเพียงพอหรือไม่ ได้แก่ (1) Liquidity
Coverage Ratio (LCR) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงิน มีการบริหารสภาพคล่องที่สามารถ
รองรับความผันผวนในภาวะวิกฤตระยะสั้นได้ โดยกาหนดให้สถาบันการเงินมีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและ
สภาพคล่องสูงเพียงพอในการรองรับความผันผวนในภาวะวิกฤต (2) Net Stable Funding Ratio (NSFR)
เป็นอัตราส่วนที่ช่วยเสริม LCR โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันการเงินมีโครงสร้างแหล่งเงินทุนระยะกลางและ
ระยะยาวที่มั่นคง อันได้แก่ ส่วนของทุนหรือหนี้สินที่จะยังคงอยู่กับสถาบันการเงิน หรือไม่ไหลออกแม้ในภาวะ
วิกฤต ในปริมาณที่สูงเพียงพอต่อความต้องการเงินทุนที่มีความมั่นคงดังกล่าวเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาสภาพคล่องอันเนื่องมาจากการพึ่งพาแหล่งเงินทุนระยะสั้นจากเจ้าหนี้หรือผู้ฝากเงิน
รายใหญ่มากจนเกินไปเพื่อนามาปล่อยสินเชื่อในระยะยาว (Funding Mismatch) ซึ่งอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
NSFR เป็นการเปรียบเทียบแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนโดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งในและนอกงบดุล
ปรับด้วยค่าแปลงสภาพที่สะท้อนความมั่นคงของแหล่งที่มาของเงินทุนและสภาพคล่องของสินทรัพย์อันเป็น
แหล่งใช้ไปของเงินทุนนั้น
ทั้งนี้ ในแนวความคิดด้านเครื่องมือติดตามดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อช่วยให้สถาบัน
การเงิน และผู้กากับดูแลสามารถติดตามและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถดาเนินการได้ทันท่วงทีหากพบ ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น BCBS ได้กาหนด
เครื่องมือขั้นต่าเพื่อให้สถาบันการเงิน และผู้กากับดูแลสามารถติดตามและบริ หารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้กากับดูแลสามารถดาเนินการได้ทันท่วงทีหากพบข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อให้มาตรฐานการกากับดูแลมีความสอดคล้องกันและ
สามารถเทียบเคียงกันระหว่างประเทศได้ โดยผู้กากับดูแลแต่ละประเทศอาจพัฒนาเครื่องมือติดตามดูแลอื่น
เพื่อเสริมให้เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบันการเงินในประเทศตนได้
ท้ายสุดนี้ มาตรการกากับดูแล SIFIs เป็นความรับผิดชอบร่วมระหว่าง BCBS และ Financial
Stability Board (FSB) ซึ่งตามแนวทางของ G-20 เน้นให้ลดจริยะวิบัติ (Moral Hazard) ที่เกิดจากการที่
ตลาดมองว่า SIFIs มีความเสี่ยงต่า จึงทาให้ SIFIs สามารถระดมทุนจากตลาดได้โดยมีต้นทุนการเงินต่ากว่า
สถาบันการเงินอื่น ในขณะที่ SIFIs อาจไปทาธุรกรรมที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะเชื่อว่าตนจะได้รับความ
ช่วยเหลือจากทางการหากประสบปัญหาทางการเงิน
BCBS ได้กาหนดระยะเวลาการบังคับใช้หลักเกณฑ์ Basel III โดยเป็นการทยอยใช้ (Transition
Period) ตั้งแต่ปี 2556 และบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2562 เพื่อให้สถาบันการเงินและระบบการเงินมีการ
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เตรียมความพร้อม สร้างความเข้มแข็ง และไม่ส่งผลในเชิงลบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ยกตัวอย่างเช่น
การเพิ่มการดารงเงินกองทุนขั้นต่าจะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน เพราะว่าสถาบันจาเป็นที่จะต้องเพิ่ม
เงินกองทุนมากขึ้น ซึ่งในสภาวะวิกฤตอาจจะทาให้ยากในการกระทาเช่นนี้ ยกตัวอย่างเช่น โดยในส่วนของ
หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน Tier 1 Ratio (Common Equity + Additional Tier 1 Capital) จะบังคับ
อยู่ที่ร้อยละ 4.5 ในปี 2556 และเพิ่มขี้นอีกร้อยละ 1 ในปี 2557 จนในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 6 ทั้งนี้ตั้งแต่
ปี 2558 ที่จะมีการจัดตั้ง AEC ที่จะเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน หลักเกณฑ์ต่างๆได้มีผลบังคับใช้
ไปแล้ว ซี่งทางประเทศสมาชิกควรจะมีการจัดเตรียมความพร้อมในภายภาคหน้า
จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารเพื่อการชาระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International
Settlement: BIS) พบว่าค่าหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน Tier 1 Ratio ของประเทศในกลุ่มอาเชียนอยู่ใน
ระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วในโซนเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพและความ
มั่นคงทางระบบการเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยประเทศไทยมีค่า Tier 1 Ratio สูงสุดในกลุ่มอาเซียน
อยู่ที่ร้อยละ 15.0 รองลงมาได้แก่สิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละ 13.6
ตารางที่ 2-1
อัตราส่วนหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน Tier 1 ในทวีปเอเชีย

นอกจากนี้ ตารางที่ 2-1 ยังแสดงให้ เห็ นถึง ในกรณีที่ เกิด วิกฤตหนี้ของประเทศยุโ รป
และมีปัญหาการปลดหนี้ของสถาบันการเงินในยุโรปซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กรณี ตารางข้างบนยังคงแสดงให้เห็นถึง
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เสถียรภาพของสถาบันการเงินในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยแต่ละประเทศมีค่าอัตราส่วนหลักเกณฑ์การดารง
เงินกองทุน Tier 1 ที่สูงกว่าร้อยละ 8 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่าเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ
2.2.2 กำรกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์
จากงานวิจัยศึกษาของ Yung Chul Park (2554) พบว่า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมีน้อย
กว่าการลงทุนนอกภูมิภาค ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ตลาดการเงินภายในภูมิภาคยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่
จึงไม่สามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนอาเซียนด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การลงทุ นในธุรกิจหลักทรัพย์ของอาเซียนได้
ขยายตัวอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และยังคงมีเสถียรภาพแม้ว่าจะเกิดวิกฤตในปี ค.ศ. 2008 ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
นอกเหนื อ จากนี้ ค วามแตกต่ า งทางด้ า นธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ข องแต่ ล ะประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้แก่ความก้าวหน้าของสถาบันการเงิน ขนาดและความมั่นคง เป็นสิ่งสาคัญในการกากับ
ดูแลธุรกิจโดยรวม ยกตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์มีดลาดหลักทรัพย์ที่พัฒนาอย่างสูง และอีกหลายประเทศที่
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่งจะเริ่มพัฒนา หรือดาเนินการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายในอนาคต
ทั้งนี้ หลักการกากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ตามแนว Risk-Based Approach (RBA) เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจและเชื่อถือในกลไกการทางานของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสถาบันตัวกลางในตลาดทุน
โดยบริษัทหลักทรัพย์ ต้องมีการให้บริการและการดาเนินงานที่ได้มาตรฐาน มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
จัดการที่ดี รวมทั้งมีฐานะการเงินที่มั่นคง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีและเป็นธรรม ทรัพย์สินและ
ข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในความดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ มีความปลอดภัย และ บริษัทหลักทรัพย์มีฐานะการเงิน
ที่มั่นคงที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ กรอบในการกากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์
ซึ่งให้ความสาคัญกับเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ ของบริษัทหลักทรัพย์ (Risk-Based
Approach : RBA) โดยหลักการกากับดูแลนี้ได้อยู่ในความเห็นชอบของ The International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) ซึ่งประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนได้เป็นสมาชิก โดยการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Factors) สามารถพิจารณาแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้
2.2.2.1 Prudential Risk: พิจารณาความเสี่ยงด้านความเพียงพอและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจาก
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ทั้งอัตราส่วนและเม็ดเงินขั้นต่า) และตัวเลขอัตราส่วน
ที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์
- ระบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของบริ ษัท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ะช่ ว ยป้ อ งกั น มิ ใ ห้ บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์ มีปัญหาด้านฐานะการเงิน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการพิจารณาวงเงิน รวมทั้ง
มาตรการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ ทาธุรกรรมที่อาจจะมีผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงิน
2.2.2.2 Operational/Management Risk: พิจารณาความรัดกุมของโครงสร้าง ระบบและ
วิธีการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยพิจารณาจากปัจจัยชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่
- ทัศนคติและจรรยาบรรณผู้บริหารในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานที่ดีในบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Culture) โดยพิจารณาจากการให้ความสาคัญของผู้บริหาร
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ในเรื่องการส่งเสริมให้เกิด Compliance Culture ที่ดี การดูแลให้มีการจัดทาคู่มือการปฏิบั ติงาน การแก้ไขหรือ
การปฏิบัติตามคาแนะนาของสานักงานหรือหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี (Compliance Unit)
- โครงสร้างและระบบงานโดยรวมที่สามารถป้องกันมิให้บริษัทหลักทรัพย์มีปัญหาด้าน
การปฏิบัติงานและบริหารงาน โดยพิจารณาจากการจัดโครงสร้ างงานในลักษณะที่ทาให้สามารถตรวจสอบและ
คานอานาจซึ่งกันและกัน สามารถป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถป้องกันการล่วงรู้ข้อมูล
ภายใน (Chinese Wall)
การควบคุมดูแลการปฏิบัติง านของหน่ว ยงาน Compliance โดยพิจ ารณาจาก
ความเป็นอิสระของหน่วยงาน Compliance คุณสมบัติและจานวนของบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวว่าเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ การกาหนดแผนการตรวจสอบดาเนินการอย่างมีระบบและ
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในส่วนที่สาคัญของบริษัทหลักทรัพย์หรือไม่
2.2.2.3 Customer Relationship Risk: พิจารณาความรัดกุมของโครงสร้าง ระบบงานและ
วิธีปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้าในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า การที่ลูกค้าจะไม่ได้รับบริการหรือคาแนะนาที่ดีและ
เป็นธรรม และการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยพิจารณาจากปัจจัยชี้วัด ดังนี้
- การป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้าเกิดความเสียหาย
- การให้บริการที่ดี
- การให้บริการที่เป็นธรรม
- การรับข้อร้องเรียน
2.2.2.4 Information Technology Risk: โดยพิจารณาว่าบริษัทหลักทรัพย์มีโครงสร้าง
และการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ที่รัดกุมที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่
ไม่มีอานาจเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า การมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเมื่อต้องการใช้งาน รวมทั้งการมีระบบการ
ควบคุมภายในและทรัพยากรทางด้าน IT ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่
2.3 ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) ได้จัดทางานวิจัยเมื่อปี 2554 เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ตลาดสาขาบริการด้านการเงินในประเทศลาวและกัมพูชาภายใต้แผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
2558” โดยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการวิจัยสรุปแยกเป็น
การเข้าสู่ตลาดในกัมพูชาและการเข้าสู่ตลาดในลาว ดังนี้
2.3.1.1 กำรเข้ำสู่ตลำดในประเทศกัมพูชำ
จากผลการศึกษาสภาพธุรกิจบริการด้านการเงิน ประกอบกับภาพรวมการลงทุนใน
ประเทศกัมพูชาซึ่งมีปริมาณการลงทุนที่ขยายตัวขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของกัมพูชามีการพัฒนาดีขึ้น ประกอบ
กับผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านการเงินที่อยู่ในประเทศกัมพูชา คณะผู้วิจัยเห็นว่ากัมพูชามี
ศักยภาพในการเป็นเป้าหมายในการขยายธุรกิจบริการด้านการเงินไทย ทั้งนี้ โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ
ดังนี้
1) ธนาคารพาณิชย์ – บริการในภาคธนาคารพาณิชย์มีความน่าสนใจในเชิง
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ผลตอบแทนธุรกิจ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาประกอบกับการที่อัตราการเข้าถึงธนาคารพาณิชย์ของประชากรกัมพูชา
ที่ยังอยู่ในระดับต่า ผลสารวจและความต้องการของผู้บริโภคทั้งนักธุรกิจไทยและบุคลากรไทยที่ไปทางานใน
กัมพูชาที่มีความประสงค์จะใช้บริการธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้ง (1) เพิ่มมูลค่าวงเงินธุรกรรมใน
ธนาคารพาณิชย์ไทย 2 แห่ ง (ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย) และ (2) สนับสนุนให้ธนาคาร
พาณิชย์ไทยรายอื่นเข้าไปเปิดให้บริการในประเทศกัมพูชาเพิ่มเติม ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าบริการด้านการเงินโดย
ธนาคารพาณิชย์ไทยในกัมพูชาจึงยังมีช่องว่างทางธุรกิจที่จะให้ธนาคารพาณิชย์ไทยเข้าสู่ตลาดได้เพิ่มเติม
นอกจากนี้ กัมพูชาไม่มีข้อจากัดด้านการถือหุ้นของคนต่างด้าว และไม่มีข้อจากัดด้านจานวนใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจ ดังนั้นการเข้าสู่ตลาดกัมพูชาในรู ปแบบการเข้าไปดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น
การจัดตั้งบริษัทลูก (Subsidiary) หรือเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ของไทย (Branch) ก็สามารถดาเนินการได้
โดยไม่ยากนัก ทั้งนี้สถาบันการเงินไทยที่ประสงค์จะเข้าไปดาเนินธุรกิจในกัมพูชาควรพิจารณาขยายฐานลูกค้า
จากคนไทยเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติอื่นด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางธุรกิจ
2) ลิสซิ่งทางการเงิน (Financial Leasing) – จากระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี
ขึ้น จึงมีช่องว่างทางธุรกิจในสาขาลิ สซิ่งทางการเงิน ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายธุรกิจลิ สซิ่งทางการเงิน
ในกัมพูชาได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ดาเนินธุรกิจในกัมพูชาสามารถขยายขอบเขต
การให้บริการทางการเงินโดยสามารถให้บริการแบบลิสซิ่งทางการเงินได้เพิ่มเติม หรือ (2) สามารถขออนุญาต
ธนาคารกลางกัมพูชาเข้าไปจัดตั้งธุรกิจลิสซิ่งได้ (ไม่ต้องอยู่ในรูปแบบธนาคารพาณิชย์)
3) ประกันภัย – เนื่องจากปัจจุบันบริษัทที่ให้บริการประกันภัยในกัมพูชามี
จานวนเพียง 7 บริษัท และให้บริการเฉพาะประกันวินาศภัยเท่านั้น ในขณะที่ผลสารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการพบว่ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการประกันสุขภาพ การประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ ดังนั้น
ในระยะแรกผู้ประกอบการในสาขาประกันภัยควรพิจารณาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในกัมพูชาโดยอาจให้บริการข้ามพรมแดนไปก่อน ต่อจากนั้นเมื่อระดับเศรษฐกิจของกัมพูชามีการ
พัฒนาไปมากขึ้นและมีอุปสงค์มากเพียงพอจากผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตของไทยควรขยายฐาน
ธุรกิจ เข้าไปตั้งในกัมพูชา โดยอาจจั ดตั้งในรูปแบบธุรกิจไทยที่จดทะเบียนในกัมพูชา หรือการร่วมทุนกับ
นักลงทุนท้องถิ่น
4) หลักทรัพย์ – ตลาดหลักทรัพย์ของกัมพูชาเพิ่งเปิดทาการเมื่อเดือนกรกฎาคม
2554 และยังไม่มีหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดฯ อย่างไรก็ตาม การเข้าไปมีบทบาทในสาขาหลักทรัพย์เป็น
รายแรกๆ แม้ว่าจะยังไม่ให้ผลตอบแทนในเชิงธุรกิจมากนัก แต่มีผลในแง่การสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของ
ผู้ใช้บริการในกัมพูชา ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาในด้านการทาธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในการนาหลักทรัพย์เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อันจะเป็นรายได้หลักในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์มากกว่า
รายได้จากการเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ การเข้าไปทาธุรกิจในกัมพูชาอาจเป็นไปในรูปแบบการร่วมทุนกับ
สถาบันการเงินท้องถิ่นเพื่อให้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าสถาบัน
การเงินและการอานวยความสะดวกในด้านการซื้อขายและชาระราคาหลักทรัพย์
2.3.1.2 กำรเข้ำสู่ตลำดในสปป.ลำว
จากผลการศึกษาสภาพธุรกิจบริการด้านการเงิน ประกอบกับภาพรวมการลงทุน
ในสปป.ลาว ทาให้คณะผู้วิจัยเห็นว่าสปป.ลาวมีศักยภาพในการเป็นเป้าหมายในการขยายธุรกิ จบริการด้าน
การเงินของไทย ทั้งนี้ โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ ดังนี้
1) ประกันภัย – ปัจจุบันลาวมีบริษัทประกันภัยเพียง 6 บริษัทซึ่งไม่เพียงพอต่อ
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ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสาขาประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ยังไม่มีการให้บริการในสปป.
ลาว ทาให้ประชากรลาวจานวนมากได้ข้ามพรมแดนออกมาซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพในประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการด้านสุขภาพจากผู้ให้บริการโรงพยาบาลในประเทศไทยด้วยเช่นกัน สาเหตุ
หนึ่งที่ประกันชีวิตและประกันสุขภาพในสปป.ลาวยังไม่มีการพัฒนาเนื่องจากคุณภาพของสถานพยาบาล
ในสปป.ลาวยั งไม่ไ ด้ มาตรฐาน ประชาชนที่มี กาลั ง ซื้อ ซึ่ง ส่ ว นใหญ่พ านั กอยู่ใ นเขตเวีย งจั นทน์ จึ งได้ข้ า ม
พรมแดนมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของไทย ดังนั้นในชั้นแรกนี้ คณะผู้วิจัยเห็นควรสนับสนุนให้บริษัท
ประกันภัยไทยในประเทศไทยพิจารณาออกสินค้าบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคลาว รวมทั้ง
การจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาลาวเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค และเสนอ
บริการแบบข้ามพรมแดนเพื่อให้ผู้บริโภคในสปป.ลาวสามารถทาประกันชีวิตและประกันสุขภาพได้ นอกจากนี้
ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิตไทยให้ผู้บริโภคลาวเกิด ความคุ้นเคย และในระยะต่อไปหาก
ผู้บริโภคในประเทศลาวมีความพร้อมและความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ก็สามารถขยายธุรกิจ
เข้าไปดาเนินการในประเทศลาวได้อย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากลาวไม่มีข้อจากัดด้านการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ในบริษัทประกันภัย
ในด้านประกันวินาศภัย เนื่องจากการลงทุนของไทยในประเทศลาวมีการ
ขยายตัว เพิ่ ม มากขึ้ น และมีโ ครงการขนาดใหญ่ ที่ไ ด้ รับ อนุ มัติ การส่ ง เสริม การลงทุน จานวนเพิ่ มมากขึ้ น
ตามลาดับ ดังนั้น จึงมีความต้องการบริการประกันวินาศภัยในประเภทการประกันอัคคีภัยและประกันภัย
ทรัพย์สินมากขึ้นตามมา แต่ทว่าปัจจุบันยังมีเพียงบริษัทประกันภัยเพียงแห่งเดียวที่มีผู้ร่วมทุนเป็นบริษัทไทย
ในขณะที่มีบริษัทประกันภัยของเวียดนามและบริษัทที่ร่วมทุนกับชาวเวียดนามอยู่ถึง 2 บริษัท นอกจากนี้
จากปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศลาว ส่งผลให้มีความต้องการประกัน อุบัติเหตุและ
ประกันภัยรถยนต์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรสนับสนุนธุรกิจประกันวินาศภัยไทยให้พิจารณาความเป็นไป
ได้ในการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจเข้าไปยังประเทศลาว
2) หลักทรัพย์ – เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ลาวเพิ่งเปิดดาเนินกิจการได้เพียง
ไม่เกิน 1 ปี และมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียง 2 หลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่า
จะมีหลั กทรั พย์ ที่เป็ นรั ฐวิสาหกิจ และบริ ษัทเอกชนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต ดั งนั้ น บริ ก ารสาขาหลั กทรั พ ย์ ใ นลาวจึง ควรจะเน้ นไปยั ง การเป็ นที่ ปรึ กษาและการจั ดจ าหน่ า ย
หลักทรัพย์มากกว่าการเป็นนายหน้า ดังนั้น จึงเห็นควรสนับสนุนบริษัทหลักทรัพย์ไทยให้บริการข้ามพรมแดน
หรือจัดตั้งธุรกิจในสปป.ลาวโดยในช่วงแรกเน้นการเป็นที่ปรึกษาและการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์เป็นหลัก
3) ธนาคารพาณิชย์ – ธนาคารพาณิชย์ของไทยได้เข้าไปเปิดสาขาให้บริการใน
สปป.ลาวเป็นจานวน 5 ธนาคาร รวม 6 สาขาแล้ว คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าการขยายธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของ
ไทยในลาวน่าจะเพียงพอในแง่ของความหลายหลายของผู้ให้บริการ แต่ในด้านความหลากหลายของบริการ
และกลุ่มลูกค้านั้ นอาจจะยั งไม่เพีย งพอ เนื่องจากบางธนาคารมีนโยบายที่จะให้ บริการเฉพาะกลุ่ มลูกค้า
คนไทยเท่านั้น จึงเห็นควรสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ประกอบธุรกิจในประเทศลาวพิจารณาขยายฐาน
ลูกค้าไปยังลู กค้ากลุ่มธุร กิจชาติอื่นด้ว ย นอกจากนี้ เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ของลาวกาลังขยายตัว
ดังนั้ นการพิจ ารณา สิ นค้าใหม่ในด้านสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสิ นเชื่อแก่ผู้ บริโ ภครายย่อย ก็น่าจะเป็น
ทางเลือกในการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยได้ในอนาคต
4) ลิสซิ่งทางการเงิน (Financial Leasing) – สปป.ลาวมีการพัฒนาใน
การลงทุนภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีอัตราการบริโภคยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นตามระดับ
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การพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น จึงมีช่องว่างทางธุรกิจในสาขาลีสซิ่งทางการเงิน คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรส่งเสริม
ให้ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ดาเนินธุรกิจในลาวสามารถขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินโดยสามารถ
ให้บริการแบบลิสซิ่งทางการเงินได้เพิ่มเติม และส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยให้ศึกษาความ
เป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ตลาดลาว โดยอาจจัดตั้งกิจการใหม่หรือร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น
2.3.2 สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (2548, น. 4-29 – 4-33) หรือทีดีอาร์ไอ ได้ทา
การวิจัยถึงผลกระทบแนวทางการเจรจาการค้าเสรี แบบทวิภาคีครอบคลุมหลายสาขาโดยใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งในส่วนของภาคบริการด้านการเงิน พบว่า การเปิดเสรีบริการการเงินจะช่วยสร้างโอกาส
ใหม่ๆ ในการประกอบการให้แก่สถาบันการเงินและนักลงทุน และเพิ่มช่องทางในการให้บริการด้านการเงิน
ข้ามพรมแดน และช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น แต่กฎระเบียบของไทยยังมีข้อจากัด หลายประการ เช่น
การจ ากั ด สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ของต่ า งชาติ หรื อ จ ากั ด สั ด ส่ ว นผู้ บ ริ ห ารชาวต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้
ได้มีการสารวจถึงสภาพการแข่งขันในตลาดบริการด้านการเงินในไทย พบว่า ทั้งในตลาดบริการการธนาคาร
ตลาดบริการการประกันภัย และตลาดบริษัทหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างมาก หากมีการเปิดเสรี
จะทาให้ ธุรกิจเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น แต่การแข่งขันจะส่งผลให้ ต้นทุนและคุณภาพของบริการดีขึ้น
ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐ ควรต้องมีการพัฒนากฎกติกาในการกากับดูแลเพื่ อรองรับรูปแบบและ
เครื่องมือและธุรกรรมการเงินใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยดังกล่ าว มีประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจสภาพตลาดการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเงิน
ในประเทศไทย และมีป ระเด็น ข้อกังวลในเรื่องของการพัฒ นากฎเกณฑ์ก ารกากับ ดูแลให้ ตอบสนองกั บ
การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือและธุรกรรมการเงินแบบใหม่ (New Financial Products) ที่มีความซับซ้อน
2.3.3 กอบศักดิ์ ภูตระกูล ดอน นำครทรรพ และหฤษฎ์ รอดประเสริฐ (2548) ได้ศึกษาถึงการเปิดเสรี
ภาคสถาบันการเงินไทยภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และ
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและกาหนดขอบเขตการศึกษาใน
สถาบันการเงินเฉพาะธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี
แนวโน้มความต้องการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ ดูได้จากกระแสการรวมกลุ่มของ
สถาบันการเงินที่มีมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทยเริ่มมีบทบาทสาคัญใน
ระบบสถาบันการเงินไทยมากขึ้น นาไปสู่ความต้องการเปิดเสรีเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าในระบบสถาบัน
การเงินในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งการเจรจาการค้าเสรีภาคบริการด้านการเงินในเวที WTO มีความสาคัญต่อ
การตอบสนองกระแสความต้องการเปิดเสรี ทั้งนี้ ทางการไทยได้วางแผนรองรับการแข่งขันจากต่างประเทศ
ด้ว ยการกาหนดแผนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินโดยมีวัตถุประสงค์ห ลัก 3 ประการ คือ เพื่อส่งเสริม
การให้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน และเพื่อส่งเสริมการดูแล
ผู้บริโภค นอกจากนี้ ทางคณะผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงประโยชน์และความท้าทายของการเปิดเสรีภาคสถาบัน
การเงิน โดยพบว่าการเปิดเสรีจ ะมีประโยชน์ทั้งในด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านราคาและคุณภาพของ
การให้บริการ แต่จะมีความท้าทายและผลกระทบจากการเปิดเสรี 3 ด้าน กล่าวคือ การเปิดเสรีทาให้สถาบัน
การเงินของไทยอาจแข่งขันกับสถาบันการเงินต่างชาติไม่ได้ การเปิดเสรีอาจเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้ารายใหญ่
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสถาบันการเงินต่างชาติมากกว่าลูกค้ารายย่อย และการเปิดเสรีอาจส่งผลกระทบหรือ
เพิ่มความเสี่ยงในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของทางการ
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บทที่ 3
ข้อผูกพันกำรเปิดเสรีบริกำรด้ำนกำรเงินภำยใต้กรอบอำเซียน
ในบทที่เป็นการนาเสนอข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการด้านการเงินภายใต้ กรอบอาเซียนที่ผ่าน
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยบริการด้านการเงิน ซึ่งหนึ่งในสาขาบริการ 12 สาขาที่สามารถผูกพันการเปิด
เสรีการค้าบริการได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 นั้น อาเซียนได้จัดทากรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2539 โดยมี
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister AEM) เป็นกลไกเชิงนโยบายในการดาเนินงานเพื่อ
เปิดเสรีการค้าบริการตามกรอบความตกลง AFAS
ทั้งนี้ ในการเจรจาเปิ ดเสรีการค้าบริการครั้งแรกของอาเซียน คือ ในรอบที่ 1 (2539 –
2541) เป็นการจัดทาข้อผูกพันฯ ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนซึ่ง มีการผูกพันในสาขา
บริการด้านการเงินด้ว ย อย่างไรก็ดี จากนั้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2542 ได้ ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนได้มีมติให้การเจรจาเปิดเสรี บริการด้านการเงินในกรอบอาเซียนไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของที่
ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers Meeting: AFMM) ซึ่ง
รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง อาเซี ย นได้มี มติ จัด ตั้ง “คณะท างานเปิ ดเสรี ทางการเงิน ภายใต้ก รอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (Working Committee on ASEAN Financial Services
Liberalization under ASEAN Framework Agreement on Services : WC-FSL)”โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อผลักดันให้มีการเปิดเสรีสาขาบริการด้านการเงินในอาเซียนตาม Roadmap for Monetary and
Financial integration of ASEAN (RIA-Fin) และตาม AEC Blueprint
ที่ผ่านมา WC-FSL ได้ทาหน้าที่เจรจาด้านเทคนิคเพื่อเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
ภายใต้กรอบอาเซียนเป็นรอบๆ (Round) ซึ่งเมื่อรวมการเจรจาตั้งแต่รอบที่ 1 ตั้งแต่ปี 2539 จนมาถึงการ
เจรจาในความรับผิดชอบของ WC-FSL แล้ว พบว่า อาเซียนได้มีการเจรจาเปิดเสรีบริการด้านการเงินมาแล้ว
5 รอบ (ตั้งแต่ 2539-2553) ซึ่งผลลัพธ์ของการเจรจาเปิดเสรีฯ จะนาไปสู่การจัดทา “ ารา ก
า
(Schedule of Specific Commitment: SOC) ของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อาเซียนจะมีบทบาทรับผิดชอบในการลงนามในพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
รอบที่ (แต่ละรอบ) ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (Protocol to Implement
the (Round) Package of Commitments on Financial Services under AFAS) เพื่อให้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีผลเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศที่รับรองโดยรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกอาเซียน พิธีสารดังกล่าวที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ผ่านมามีการลงนามในพิธีสารไปแล้วตั้งแต่รอบที่ 2 ถึงรอบที่ 5
ทั้งนี้ ตารางข้อผูกพันเฉพาะในรอบที่ 5 มีลักษณะพิเศษจากตารางข้อผูกพันฯ ที่ผ่านมา
เนื่องจากมีการจัดทาในรูปแบบของ “ตารางข้อผูกพันรวม (Consolidated SOC)” ซึ่งเป็นการรวมข้อผูกพัน
การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในภายใต้กรอบ WTO และภายใต้อาเซียนตั้งแต่รอบที่ 1 – 5 มารวมกัน
เป็นฉบับเดียว ทาให้ง่ายต่อการเข้าใจว่า ณ ปัจจุบันแต่ละประเทศในอาเซียนได้ผูกพันการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงินของตนตามพันธกรณีในกรอบอาเซียนและ WTO ไว้ในระดับและความครอบคุลมแค่ไหน
อย่างไรบ้าง ซึ่งจากความสาคัญของตารางข้อผูกพันเฉพาะของรอบที่ 5 นี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการแปล
ตารางข้อผูกพันรวมการเปิดเสรีบริการด้านการเงินของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในตารางข้อผูกพันรวม
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ดังกล่าวไว้แล้ว (คาแปลอย่างไม่เป็นทางการ) โดยแบ่งประเภทของประเทศสมาชิกอาเซียนออกเป็นประเทศ
สมาชิกอาเซียนเดิม (ASEAN 6) ได้แก่ ไทย บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
(ภำคผนวก ก) และกลุ่มอาเซียนใหม่ (CLMV) ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม (ภำคผนวก ข)
โดยแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ (ภำคผนวก ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ ไซต์สานักเลขาธิการ
อาเซียน (www.aseansec.org)
ทั้งนี้ ตารางข้อผูกพันฯ สาหรับรอบที่ 5 ดังกล่าว แบ่งตารางออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1) ตารางข้อผูกพันทั่วไป (Schedule of Horizontal Commitments under AFAS)
ซึ่งแสดงข้อผูกพันที่ใช้บังคับกับทุกสาขาย่อยของบริการด้านการเงิน และ
2) ตารางข้อผูกพันเฉพาะบริการด้านการเงิน (Schedule of Specific Commitments
for Financial Service under AFAS) ซึ่งแสดงข้อผูกพันในแต่ละสาขาย่อยของบริการด้านการเงินที่ผูกพันไว้
โดยตารางข้อผูกพันฯ จะประกอบไปด้วยคอลัมน์ 4 คอลัมน์
คอลัมน์ที่ 1 : ระบุสาขาย่อย (Sub-sector)
รการ า การ
ร
ก
ร
คอลัมน์ที่ 2 : ระบุการเปิดเสรีโดยการลด/ยกเลิกข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด (Limitation on
Market Access) ของการค้าบริการด้านการเงินตามรูปแบบการค้าบริการ 4 รูปแบบ (Mode)2 ตั้งแต่ Mode
1-4 ซึ่งหากระบุว่า “None (ไม่มีข้อจากัด)”หมายถึงมีการยกเลิกข้อจากัด การเข้าสู่ตลาดใน Mode
ร ก
มีการ
รการ า รการด้านการเงินในสาขาย่อยนั้นใน Mode
ากร า า
“Unbound ( ก )” า
มีการยกเลิกข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดสาขาย่อยใน Mode นั้นๆ
คอลัมน์ที่ 3 : ระบุการเปิดเสรีโดยการลด/ยกเลิกข้อจากัดเรื่องการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitation on National Treatment) ของการค้าบริการด้านการเงินตามช่องทางหรือรูปแบบการค้า
บริการ 4 รูปแบบ (Mode) และเช่นเดียวกับคอลัมน์ที่ 2 หากระบุว่า “None (ไม่มีข้อจากัด)” หมายถึงมีการ
ยกเลิกข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติใน Mode
ร ก
การ
รการ า รการด้าน
การเงินในสาขาย่อยนั้นใน Mode
ากร า า “Unbound ( ก )” า
มีการ
ยกเลิกข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติสาขาย่อยใน Mode นั้นๆ
คอลัมน์ที่ 4 : ร
ก
(Additional Commitment) ก
าก
2
3ซ า
า การ า รการ า การ ก ีการระบุข้อผูกพันในคอลัมน์นี้
การแปลตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของรอบที่ 5 ในภาคผนวกดังกล่าวของทุกชาติ
สมาชิกอาเซียนจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการนาไปวิเคราะห์กฎหมายและข้อบังคับเปรียบเทียบด้าน
ธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในบทที่ 4 และบทที่ 5 ต่อไป โดยจะพิจารณา
นาข้อผูกพันตาม SOC ดังกล่าวที่แต่ละประเทศผูกพันไว้ตามกรอบความตกลง AFAS ไปใช้วิเคราะห์ร่วมกับ
กฎหมายและข้อบังคับ ภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อตรวจสอบว่าแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนมีข้อจากัดเกี่ยวกับการเปิดเสรีทั้งข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
อย่างไรบ้าง
2

การค้าบริการโดยทั่วไปสามารถทาการค้าผ่านช่องทางหรือรูปแบบการค้า 4 ช่องทาง/รูปแบบ คือ Mode 1) การให้บริการ
ข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) Mode 2) การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) Mode 3) การ
จัดตั้งองค์กรธุรกิจ (Commercial Presence) และ Mode 4) การ
า
รร า า (Presence of Natural
Person) รา
ร
2 ว่าด้วยแนวคิดการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
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บทที่ 4
การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์กฎหมายและข้อบังคับในอาเซียนเกี่ยวกับ
การเปิดเสรีในสาขาธนาคารพาณิชย์
ในบทนี้เป็น การเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์กฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนในรูปของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์ โดยคณะผู้วิจัยได้ทา
สรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบธนาคารและทาการวิเคราะห์โครงสร้างของกฎหมายการประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของแต่ละประเทศด้วยการเปรียบเทียบกฎหมาย ข้อบังคับ และตารางข้อผูกพันเฉพาะ
(SOC) ว่ามีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปิดเสรีในประเด็นข้อจากั ดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยง
คนชาติหรือไม่อย่างไร โดยจัดทาในลักษณะของตารางวิเคราะห์ของแต่ละประเทศ
4.1 สรุปโครงสร้างระบบธนาคารของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
4.1.1 โครงสร้างระบบธนาคารของประเทศไทย
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบัน การเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งแบ่ งรูปแบบของธนาคารพาณิชย์ออกเป็น (1) ธนาคารพาณิช ย์ (2)
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (3) ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (4) สาขา
ของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ที่ถือหุ้นโดยธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 95 และได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์จะเปิดดาเนินกิจการในประเทศไทยได้นั้นต้องเป็นบริษัทมหาชนจากัด และ
ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรี
สามารถกาหนดเงื่อนไขใดๆ ในการอนุญาตก็ได้ สาหรับการถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์นั้นมีข้อจากัดห้ามบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคลถือหุ้ นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของหุ้นที่ช าระแล้ วทั้งหมด เว้นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกฎหมายจากัดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติรวมกันไม่เกินร้อยละ 25
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาอนุญาตขยายสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ
49 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจาหน่ายได้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไข
ฐานะการดาเนินการหรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์หรือเพื่อความมั่นคงของระบบสาบัน
การเงิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศมีอานาจผ่อนผันให้ถือหุ้น
เพิ่มเติมจากร้อยละ 49 ได้
นอกจากนี้ในกฎหมายยังระบุกฎระเบียบของการดาเนินธุรกิจธนาคารโดยทั่วไป อาทิ การจัดทา
บัญชี การเปิดเผยข้อมูล การลงทุนของสถาบันการเงิน คุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจจัดการ
ผู้ทาหน้าที่กากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยคือ ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีอิสระ
ในการดาเนิ น การ เว้น แต่ การออกและเพิ กถอนใบอนุ ญาตต้ องได้ รับความเห็ นชอบจากรัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลัง
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4.1.2 โครงสร้างระบบธนาคารของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
การประกอบธุรกิจธนาคารในประเทศบรูไนดารุสซาลาม สามารถกระทาได้ใน 2 รูปแบบ คือ
ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม สาหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์นั้น ผู้ได้รับอนุญาตให้
ดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สมเด็จพระราชาธิบดี ผู้ขอใบอนุญาตสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศ หรือเป็นธนาคารต่างชาติ
โดยในกฎหมายจะไม่ระบุ เงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตในรายละเอียดนอกเหนือจากมูลค่าทุนจดทะเบียน
ว่า หากเป็นนิติบุคคลในประเทศทุนจดทะเบียนจะต้องไม่ต่ากว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีทุนชาระแล้วไม่ต่า
กว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และหากเป็นธนาคารต่างชาติ ทุนจดทะเบียนต้องไม่ต่ากว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐ
นอกจากนี้ยังได้ระบุว่าการอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตอยู่ในพระวินิจฉัยของสมเด็จพระราชาธิบดี (ซึ่ง
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเช่นกัน) และพระวินิจฉัยเป็นอย่างไรก็ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
กฎหมายยังระบุว่าให้ธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศกันสารองร้อยละ 20 จากผลกาไรใน
แต่ละปีเพื่อตั้งเป็นกองทุนจนกระทั่งเงินกองทุนเท่ากับมูลค่าทุนที่ชาระแล้วของธนาคาร นอกจากนี้กฎหมาย
ยั ง ระบุ เ กี่ ย วกั บ สั ด ส่ ว นการด ารงเงิ น สดขั้ น ต่ า สิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต และ
กระบวนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน
ผู้ทาหน้าที่กากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศบรูไนฯ คือ Financial Institutions Division
สังกัดกระทรวงการคลัง
4.1.3 โครงสร้างระบบธนาคารของประเทศอินโดนีเซีย
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซีย สามารถกระทาได้ใน 2 รูปแบบ คือ
ธนาคารพาณิช ย์ (Commercial Bank) ซึ่งรวมการประกอบธุรกิจตามหลั กศาสนาอิส ลาม (Sharia
Commercial Bank) และธนาคารชนบท (Rural Bank) ความแตกต่างระหว่างธนาคารชนบทกับธนาคาร
พาณิชย์ได้แก่ ธนาคารชนบทไม่สามารถรับเงินฝากแบบเผื่อเรียก รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ลงทุนใน
ตลาดทุน ประกอบธุร กิ จ เกี่ย วกับ ประกัน ภัย และธุรกิจอื่นๆ ตามที่ธ นาคารกลางกาหนด อย่างไรก็ตาม
ธนาคารชนบทสามารถประกอบธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลามได้ด้วยเช่นกัน
กฎหมายได้ระบุรูปแบบการอนุญาตให้ก่อตั้งธนาคารพาณิชย์ในอินโดนีเซียเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนการอนุญาตเบื้องต้นให้ผู้ก่อตั้ง ธนาคารเข้ามาดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ธนาคารกลาง และเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจะได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเต็มรูปแบบ ที่ทาให้ธนาคาร
นั้น เปิ ดดาเนิ น กิจการได้ อย่ างไรก็ตาม ได้มีการจากัดว่าผู้ ก่อตั้งและเป็นเจ้าของธนาคารจะต้องมีบุคคล
ธรรมดาสัญชาติอินโดนีเซียหรือนิติบุคคลอินโดนีเซียหรือรัฐบาลอินโดนีเซียร่วมอยู่ด้วย โดยต่างชาติสามารถ
จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซียได้ผ่านการร่วมทุน (Joint Venture) กับผู้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย
และ/หรือ องค์กรตามกฎหมายสัญชาติอินโดนีเซีย โดยเงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
อินโดนีเซียกาหนด อย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นการร่วมทุนกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างชาติ บุคคล
ต่างชาติส ามารถถือหุ้ น หรื อเป็ น เจ้ าของธนาคารได้ไม่เกินร้อยละ 99 ของทุนที่ช าระแล้ ว ทั้งนี้ ต่างชาติ
ไม่สามารถมีส่วนในการจัดตั้งหรือความเป็นเจ้าของในธนาคารชนบทของอินโดนีเซียได้ไม่ว่าจะในรูปแบบใด
สาหรับทุนจดทะเบียนของธนาคารจะต้องไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้านรูเปียห์
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ธนาคารพาณิช ย์ ส ามารถจั ดตั้งกิจการได้ในรูป แบบ สาขา (Branches) สาขาย่อย (SubBranches) และ สานักงานตัวแทน (Representative Offices) โดยเมื่อได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งสาขา
ธนาคารพาณิชย์แล้วนั้น ก่อนการจัดตั้งสานักงานสาขาย่อย (Sub-branch Offices) ใดๆ จะต้องรายงานให้
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติที่มีบริษัทแม่ตั้งอยู่ในประเทศ
อินโดนีเซีย (Overseas Banks) สามารถจัดตั้งกิจการได้ในรูปแบบ สานักงานสาขา (Overseas Branch
Offices) สานักงานตัวแทน (Overseas Representative Offices) และ สานักงานในลักษณะอื่นๆ โดย
จะต้องได้รับใบอนุญาต (License) จากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย สาหรับธนาคารต่างชาติที่
บริษัทแม่มิได้ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (Foreign Banks) สามารถจัดตั้งกิจการได้ในรูปแบบ สานักงาน
สาขา (Foreign Branch Offices) สานักงานสาขาย่อย (Foreign Sub-Branch Offices) สานักงานตัวแทน
(Foreign Representative Offices) จะต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอินโดนี เซีย
โดยก่อนการจัดตั้งสานักงานสาขาย่อย (Sub-branch Offices) ใดๆ จะต้องรายงานให้ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศอินโดนีเซียรับทราบ
ผู้ทาหน้าที่กากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซีย คือ ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย
(Bank of Indonesia)
4.1.4 โครงสร้างระบบธนาคารของประเทศมาเลเซีย
ระบบธนาคารในประเทศมาเลเซียประกอบด้วยธนาคาร 3 รูปแบบ ได้แก่ ธนาคารพาณิช ย์
(Commercial Bank) ธนาคารวาณิชย์ธนกิจ (Merchant Bank) และธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม
สาหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์นั้น มีกฎหมายหลักที่กากับดูแลคือ Banking and Financial Institutions Act
1989 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีรายละเอียดครอบคลุมการอนุญาตและขอบเขตการทาธุรกิจของธนาคารพาณิชย์
และธนาคารวาณิชย์ธนกิจ ส่วนธนาคารตามหลักศาสนาอิสลามนั้นมีกฎหมายที่ใช้กากับดูแลคือ Islamic
Banking Act
การประกอบธุ ร กิ จ ธนาคารในประเทศมาเลเซี ย ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของธนาคารกลาง ในการอนุมัติใบอนุญาตนั้นรัฐมนตรีจะสามารถกาหนด
เงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ นอกจากนี้รัฐมนตรียังมีอานาจ (ด้วยคาแนะนาจากธนาคารกลาง) ในการเพิกถอน
ใบอนุญาตธนาคารหรือจากัดการประกอบธุรกิจของธนาคารได้ โดยในกฎหมายเปิดโอกาสเจ้าของใบอนุญาต
ที่ถูกเพิกถอนหรื อถูก จ ากั ดขอบเขตการประกอบธุ รกิจ สามารถร้ องต่ อศาลเพื่อ ขอให้ รัฐ มนตรี ระงั บการ
ตัดสินใจหรือมีคาตัดสินใหม่แทนคาสั่งของรัฐมนตรีได้ สาหรับการจัดตั้งสานักงานตัวแทนธนาคารต่างชาติใน
ประเทศมาเลเซียนั้นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลาง ส่วนการจัดตั้งสานักงานหรือสาขาไม่ว่าในประเทศ
หรือในต่างประเทศจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางเช่นกัน
กฎหมายยังระบุว่าให้ธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศกันสารองเกินกว่าร้อยละ 50 จากผล
กาไรในแต่ล ะปีเพื่อตั้งเป็นกองทุนจนกระทั่งเงินกองทุน เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูล ค่าทุนที่ช าระแล้ว จึง
สามารถลดการกันสารองเหลือร้อยละ 25 ของผลกาไรจนกระทั่งเงินกองทุนเท่ากับมูลค่าทุนที่ชาระแล้วของ
ธนาคาร นอกจากนี้กฎหมายยัง จากัดการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาในธนาคารในสัดส่วนรายละไม่เกินร้อยละ
10 และกรณีนิติบุคคลรายละไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว และระบุเกี่ยวกับสัดส่วนการดารงเงินสด
ขั้นต่า สินทรัพย์สภาพคล่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน
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มาเลเซียจากัดเพดานการถือหุ้นของคนต่างชาติในธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งในมาเลเซียไม่เกิน
ร้อยละ 30 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต่างชาติรายใดรายหนึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 20 หากผู้ถือหุ้นรายใดมีหุ้นเกินกว่าร้อยละ
5 ในธนาคารหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อนละ 5 ในธนาคารอื่นได้
ผู้ทาหน้าที่กากับดูแลธนาคารพาณิชย์และธนาคารวาณิชย์ธนกิจในประเทศมาเลเซียคือ ธนาคาร
กลางแห่งประเทศมาเลเซีย (Central Bank of Malaysia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Bank Negara Malaysia) ซึ่งมี
อิสระในการดาเนินการ เว้นแต่ การออกและเพิกถอนใบอนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
4.1.5 โครงสร้างระบบธนาคารของประเทศฟิลิปปินส์
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในฟิลิปปินส์ มีกฎหมายหลักที่กากับดูแลคือ The General Banking
Law of 2000 การประกอบธุรกิจธนาคารในประเทศฟิลิปปินส์สามารถดาเนินการได้ 7 รูปแบบได้แก่ (1)
ธนาคารเต็มรูปแบบ (Universal Bank) (2) ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) (3) ธนาคารเพื่อรายย่อย
(Thrift Bank) (4) ธนาคารชนบท (Rural Bank) (5) ธนาคารสหกรณ์ (Cooperative Bank) (6) ธนาคารตาม
หลักศาสนาอิสลาม (Islamic Bank) และ (7) ธนาคารรูปแบบอื่นตามที่ธนาคารกลางจะเป็นผู้กาหนด ทั้งนี้
ผู้พิจารณาอนุญาตดาเนินธุรกิจธนาคารเต็มรูปแบบและธนาคารพาณิชย์คือ ธนาคารกลางแห่ งฟิลิปปิน ส์
อย่างไรก็ตามในบางกรณีหากมีข้อพิพาทว่าธุรกิจใดเข้าข่ายการประกอบธุรกิจธนาคารหรือไม่ ผู้ที่มีอานาจ
พิจารณาข้อพิพาทนั้นคือคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Board)
กฎหมายของฟิลิปปินส์จากัดการถือหุ้นของคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และจากัดสัดส่วนกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติไว้ไม่เกิน
สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติ นอกจากนี้กฎหมายของฟิลิปปินส์มีการระบุข้อกาหนดเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานโดยให้อานาจคณะกรรมการนโยบายการเงินเป็น ผู้มีอานาจกากับดูแล
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานได้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ และได้มี
ข้อห้ามอย่างชัดเจนไม่ให้ข้าราชการปฏิบัติงานในธนาคารเอกชน เว้นแต่จะมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องยกเว้นให้
เป็นกรณีพิเศษ
ในกฎหมาย ได้มีการระบุเวลาทาการของธนาคารว่าต้องเปิดทาการในวันธรรมดาได้ไม่น้อยกว่า
6 ชั่วโมง และอาจเปิดทาการในวันหยุดหรือสุดสัปดาห์ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง นอกจากนี้กฎหมายยังได้ระบุ
ว่าในกรณีที่เกิดการประท้วงนัดหยุดงานหรือมีเหตุให้ต้องหยุดทาการเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันให้รายงานต่อ
ธนาคารกลางและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ซึ่งอาจพิจารณาตัดสินข้อพิพาทหรือมอบให้คณะกรรมาธิการ
แรงงานแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาข้อพิพาท อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เป็นผู้มีอานาจในการ
แทรกแซงและตัดสิ นข้อพิพาทด้านแรงงานในสาขาธนาคารเช่นกันเนื่องจากเป็นสาขาที่มีความส าคัญ ต่อ
ประโยชน์ของชาติ
ผู้ทาหน้าที่กากับดูแลธนาคารพาณิชย์ คือ ธนาคารกลางแห่งฟิลิปปินส์ (Bangko Sentral Ng
Pilipinas) โดยในบางกรณีอาจเป็นอานาจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Board)
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4.1.6 โครงสร้างระบบธนาคารของประเทศสิงคโปร์
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์มีกฎหมายหลักที่กากับดูแลคือ Banking Act การขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจธนาคารได้ต้องมี ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 1,500 ล้านเหรียญสิงคโปร์สาหรับธนาคารที่
ก่อตั้งในสิงคโปร์ หรือไม่น้อยกว่า 200 ล้านเหรียญ สาหรับธนาคารที่มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ต่างประเทศ ทั้งนี้
หากเป็นกรณีของบริษัทลูก (Subsidiary) ที่ก่อตั้งในสิงคโปร์ก็สามารถรับอนุญาตได้หากมีทุนชาระแล้ว
ไม่น้อยกว่า 100 ล้านเหรียญสิงคโปร์
ธนาคารต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในสิงคโปร์แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ (1) ธนาคารพาณิชย์เต็ม
รูปแบบ (Full Banks) ธนาคารประเภทนี้จะได้รับสิทธิที่เรียกว่า Qualified Full Bank สามารถประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้หลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ข้ามชาติรายใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักกันดี ที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์ (2) Wholesale Banks เป็นธนาคารที่
ให้ บริ การแก่ลู กค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าสถาบันรายใหญ่ๆ การทาธุรกรรมมีลักษณะเช่นเดียวกับธนาคาร
พาณิ ช ย์ เ ต็ ม รู ป แบบแต่ ไ ม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า รายย่ อ ยในธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ง คโปร์ ด อลลาร์ ไ ด้
(3) ธนาคารที่ทาธุรกรรมนอกประเทศสิงคโปร์ (Offshore Banks) ซึ่งสามารถประกอบธุรกรรมเหมือน Full
Banks และ Wholesale Banks แต่ต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นสกุ ลเอเซียอื่นๆ ไม่ใช่สิงคโปร์ดอลลาร์
(4) ธนาคารวาณิชธนกิจหรือธนาคารการลงทุน (Merchant Banks) ไม่ถือเป็นธนาคารพาณิชย์ ทาธุรกรรม
คล้ายบริ ษัทเงิน ทุนหลักทรัพย์ของไทยในอดีต ที่รับเงินฝาก/ให้บริการกู้ยืมได้เฉพาะจากธนาคาร บริษัท
เงินทุน ผู้ถือหุ้นบริษัท และให้บริการธุรกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
ผู้ทาหน้าที่กากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์คือ The Monetary Authority of Singapore
4.1.7 โครงสร้างระบบธนาคารของประเทศกัมพูชา
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศกัมพูชามี 2 รูปแบบหลัก คือธนาคารพาณิชย์ และ
ธนาคารเฉพาะกิจ (Specialized Bank) โดยธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจหลักครบ 3 ประการ
ได้แก่ (1) การให้สินเชื่อ รวมถึงลีสซิ่ง การค้าประกัน และภาระผูกพันที่มีการลงนาม (2) การรับฝากเงินเป็น
การทั่วไปจากสาธารณะ และ (3) การจัดให้มีระบบชาระเงินตราทั้งเงินตราสกุลท้องถิ่นและสกุลเงินต่างชาติ
ซึ่งหากธนาคารใดมีบริการไม่ครบทั้ง 3 องค์ประกอบที่กล่าว ก็จะถูกเรียกว่าเป็นธนาคารเฉพาะกิจ
ธนาคารจะเปิดดาเนินกิจการในประเทศกัมพูชาได้นั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางของ
กัมพูช า ซึ่งก่อนที่ธ นาคารกลางจะออกใบอนุญาตได้นั้น จะต้องมั่นใจว่าธนาคารมีองค์ประกอบหลั ก
3 ประการ ได้แก่ (1) ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นและสถานะทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ (2) ผู้ถือหุ้นหลักมี
ศักยภาพในการปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะดาเนิ นการร่วมกันหรือต่างคนต่างดาเนินการในภารกิจของการเพิ่มทุน
เพื่ อให้ ธ นาคารเข้ มแข็ง (3) ความเพี ย งพอของบุ ค ลากร เทคโนโลยี และทรั พยากรด้ า นการเงิ นในการ
ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว ของธนาคารพาณิชย์ได้แก่ 1.5 แสนล้านรีล หรือ ประมาณ 35 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และสาหรับธนาคารเฉพาะกิจได้แก่ 3 หมื่นล้านรีล หรือ ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
ส่วนหนึ่งของทุน (ประมาณ ร้อยละ 5 ของทุนขั้นต่า) จะต้องฝากไว้กับธนาคารกลางเพื่อเป็นหลักประกัน
ผู้ทาหน้ าที่กากับ ดูแลธนาคารพาณิช ย์ในประเทศกัมพูช า คือ ธนาคารแห่ งประเทศกัมพู ช า
(National Bank of Cambodia: NBC)
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4.1.8 โครงสร้างระบบธนาคารของสปป.ลาว
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในสปป.ลาวมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมาย
ว่าด้วยธนาคารธุรกิจ 2550 (Law on Commercial Banks 2007) และ กฤษฎีกา (ดาลัด) ว่าด้วยการจัดตั้ง
ปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจ 2553 (Decree on the Implementation of the Law on
Commercial Banks 2010) กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับกับธนาคารธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในสปป.ลาวและสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในสปป.ลาว
เงื่อนไขของการให้ใบอนุญาต ได้ระบุกว้างๆ ว่าธนาคารแห่ง สปป.ลาวเป็นหน่วยงานเดียวที่มี
อานาจพิจ ารณาให้ ใบอนุ ญาตการประกอบธุรกิจธนาคารธุรกิจ โดยจะพิจารณาจากความเป็นไปได้ของ
แผนการดาเนินธุรกิจ ทุนจดทะเบียนและเงินกองทุนที่พอเพียง คุณสมบัติ ประสบการณ์ และจรรยาบรรณ
ของผู้บริหาร และต้องได้รับใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมการวางแผนและการลงทุน (Committee for
Planning and Investment) สาหรับทุนจดทะเบียนขั้นต่า ในกฎหมายได้กาหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่าของ
การจัดตั้งธนาคารธุรกิจใหม่ว่าไม่ต่ากว่า 1 แสนล้านกีบ และทุนจดทะเบียนขั้นต่าของสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างชาติไม่ต่ากว่า 5 หมื่นล้ านกีบ โดยที่เปิดโอกาสให้ รัฐบาลสามารถกาหนดทุนจดทะเบียนได้ใหม่ตาม
ความเหมาะสมแต่ไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายนี้ ดังนั้น ในประกาศธนาคารแห่ง สปป.ลาวล่าสุด ณ ปี
2552 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่าของการจัดตั้งธนาคารธุรกิจใหม่ว่าไม่ต่ากว่า 3 แสน
ล้านกีบ ภายในปี 2555 และทุนจดทะเบียนขั้นต่าของสาขาธนาคารพาณิช ย์ต่างชาติไม่ต่ากว่า 1 แสนล้านกีบ
ภายในปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจการแล้วสามารถเพิ่มทุนให้สอดคล้องกับ
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศลาวได้ภายในระยะเวลา 3 ปี
นอกจากนี้กฎหมายธนาคารธุรกิจฯ ยังได้กาหนดขอบเขตของการดาเนินธุรกิจธนาคารธุรกิจ
องค์ประกอบและโครงสร้างของการบริหาร องค์ประชุมของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น กรรมการ
และคณะกรรมการบริหาร บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการทั่วไป (General Director) หัวหน้าฝ่าย
การเงิน (Chief Financial Officer) รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกาหนดเพื่อ
ความมั่นคง (Prudential Requirements) ต่างๆของธนาคารกลาง
ทั้ ง นี้ ธนาคารธุ ร กิ จ ในสปป.ลาวนั้ น นอกจากธุ ร กิ จ ของธนาคารพาณิ ช ย์ แ ล้ ว ยั ง สามารถ
ออกจาหน่ าย ซื้อ และขายพันธบัตร เป็ น ตัว กลางทางการเงิน ทาธุรกิจประกันภัย ทาธุรกิจลีส ซิ่ง เป็นที่
ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้จัดการกองทุนและที่ปรึกษาการลงทุน ออกและจัดจาหน่ายหลักทรัพย์รวมถึงการ
เป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ได้อีกด้วย
ผู้ทาหน้าทีก่ ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในสปป.ลาว คือ ธนาคารแห่งสปป.ลาว
4.1.9 โครงสร้างระบบธนาคารของประเทศพม่า
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศพม่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ The Financial
Institutions of Myanmar Law 1990 โดยสถาบันการเงินในประเทศพม่ามี 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) ธนาคาร
พาณิชย์ (Commercial Banks) (2) ธนาคารเพื่อการลงทุนหรือพัฒนา (Investment or Development
Bank) (3) บริษัทเงินทุน (Finance Companies) (4) สินเชื่อชุมชน (Credit Societies) ทั้งนี้ ธนาคาร
พาณิชย์สามารถรับฝากและให้กู้ยืมเงินตลอดจนทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ ในขณะที่ธนาคารเพื่อการ
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ลงทุนมีข้อจากัดการรับฝากเงินว่าจะต้องเป็นประเภทเงินฝากประจาที่มีระยะเวลาฝากเงินเกินกว่า 1 ปี และ
สามารถลงทุนได้ในโครงการที่มีระยะเวลาสอดคล้องกับแหล่งทุนที่ระดมได้
สถาบั น การเงิ น ที่ มี สั ด ส่ ว นทุ น ต่ า งประเทศหรื อ เป็ น สาขาธนาคารต่ า งประเทศต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ จากธนาคารกลางพม่ า โดยมีเงื่ อนไขการได้ รับอนุญ าต อาทิ ต้อ งช าระทุนจด
ทะเบียนเต็มมูลค่า มีทรัพยากรทางการเงินครบถ้วน มีตลาดรองรับการให้บริการ ผ่านเงื่อนไขคุณสมบัติและ
ความสามารถในการบริหาร
ผู้ทาหน้าที่กากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศพม่า คือ ธนาคารกลางพม่า (Central Bank of
Myanmar)
4.1.10 โครงสร้างระบบธนาคารของประเทศเวียดนาม
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศเวียดนาม มี 5 รูปแบบได้แก่ (1) ธนาคารที่เป็น
ของรัฐ (State-owned Bank) (2) ธนาคารพาณิชย์ (Joint-stock Commercial Bank) (3) ธนาคารร่วมทุน
(Joint Venture Bank) (4) ธนาคารพาณิชย์ที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ (Wholly Foreign-owned Bank)
(5) สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ (Foreign Bank Branch)
กฎหมายที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจธนาคารในเวียดนาม คือ Vietnam Law on Credit
Institutions ซึ่งมีโครงสร้างที่ครอบคลุมค่อนข้างกว้างและไม่ลงในรายละเอียด ในกฎหมายแบ่งออกเป็น
ส่วนๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การบริหารควบคุมกิจการ เงื่อนไขการให้บริการด้านสินเชื่อ การเลิกกิจการ
หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
ผู้ทาหน้าที่กากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศเวียดนาม คือ ธนาคารกลางเวียดนาม (State
Bank of Vietnam)
4.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคาร
พาณิชย์
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ โดยให้ความสาคัญกับกฎหมายและข้อบังคับที่เป็นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการ
จัดตั้งและดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน ดังมีรายชื่อกฎหมายและข้อบังคับตามตารางที่ 4-1 ต่อไปนี้
ตารางที่ 4-1
รายชื่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
กลุ่ม ASEAN 6
ไทย

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
-ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ
-ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 10/2554
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ประเทศสมาชิกอาเซียน
บรูไน ดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
-Laws of Brunei Chapter 95 Banking Act Revised Edition of 2002
-The Companies Act (Cap 39)
-International Banking Order 2000
-Act of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 Concerning
Banking as Amended by Act Number 10 of 1998
-Banking and Financial Institution Act 1989
-Republic Act No. 7721
-Republic Act No. 8791
-Banking Law 2000
-Banking Act, Cap.19 MAS Notice 619
-Cap 186 Directives to Merchant Banks

กลุ่ม CLMV
กัมพูขา
สปป.ลาว

-Law on Banking and Financial Institution (18 November 1999)
-Law on Commercial Bank 2007
-Decree on the Implementation of the Law on Commercial
Banks 2010
พม่า
-Financial Institutions of Myanmar Law 1990
เวียดนาม
-1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam
-Vietnam Law on Credit Instituions 1997
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย ณ เดือนสิงหาคม 2555
สาหรับแนวทางการวิเคราะห์ คณะผู้วิจัยได้แบ่งอาเซียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ASEAN
6 ได้แก่ ไทย (ตารางที่ 4-2) บรูไน ดาลุสซาลาม (ตารางที่ 4-3) อินโดนีเซีย (ตารางที่ 4-4) มาเลเซีย (ตารางที่
4-5) ฟิลิปปินส์ (ตารางที่ 4-6) และสิงคโปร์ (ตารางที่ 4-7) และอีกกลุ่มคือกลุ่มประเทศ CLMV
(
4-8)
. (
4-9) พม่า (ตารางที่ 4-10) และเวียดนาม (ตารางที่ 4-11) โดยพิจารณา
มาตราหรือข้อกาหนดในกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ รวมถึงที่ปรากฎในตารางข้อผูกพันเฉพาะ
(SOC) ที่แสดงไว้ในภาคผนวก ก ข และ ค ที่มีผลเป็นการสร้างข้อจากัด 7 ประเภท แบ่งเป็นด้านการเข้าสู่
ตลาด 6 ประเภทและด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติเฉพาะข้อจากัดที่มีความแตกต่างเป็นพิเศษระหว่างการให้
การประติบัติต่อผู้ให้บริการท้องถิ่นกับผู้ให้บริการต่างชาติ ที่นอกเหนือไปจากความแตกต่างตามข้อจากัดด้าน
การเข้าสู่ตลาด ซึ่งโดยปกติย่อมนาไปสู่การประติบัติที่แตกต่างกันระหว่างผู้ให้บริการท้องถิ่นกับผู้ให้บริการ
ชาวต่างชาติอยู่แล้ว
อนึ่ ง ในการวิเคราะห์ข้ อจากัดด้านจานวนผู้ให้ บริการ มีประเด็นเกี่ยวกับการตีความว่า
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการต้องได้รับใบอนุญาต (License) ประกอบการธนาคารพาณิชย์นั้น ถือว่า
เป็นการสร้างเงื่อนไขที่เป็นข้อจากัดจานวนผู้ให้บริการด้วยหรือไม่ เนื่องจากธุรกิจด้านการเงินซึ่งรวมถึงสาขา
ธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับบริการสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จาเป็นที่รัฐต้อง
เข้ า มาก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม การด าเนิ น กิ จ การ ดั ง นั้ น การควบคุ ม ด้ ว ยการก าหนดเงื่ อ นไขการต้ อ งมี
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ใบอนุญาตประกอบธุรกิจซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติของสาขาธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงขอสรุปในที่นี้ว่า
การกาหนดให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์นั้นไม่ใช่ข้อจากัดด้านจานวนผู้ให้บริการ แต่การ
จากัดจานวนใบอนุญาตโดยไม่ปล่อยให้เป็นไปตามการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หรือโดยไม่มี
เหตุอันควรที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องประโยชน์ของประชาชนทั่ วไปหรือผู้ฝากเงินจะถือเป็นการจากัดการ
เข้าสู่ตลาดอย่างหนึ่งได้
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ตารางที่ 4-2
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศไทย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ พบ/ไม่
ข้อกฎหมาย (มาตรา)
สรุปรายละเอียด
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
พบ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
พบ มาตรา 13 พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบัน - สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศสามารถขออนุญาตจัดตั้งสาขาเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 2 สาขา โดย ATM นับเป็นอีก
การเงิน พ.ศ. 2551 และ
1 สาขา
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 1/2553
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ

ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากร
ต่างชาติ

(5) กาหนดประเภทของนิติ

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

พบ

พบ

บุคคล

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ

พบ

มาตรา 16 พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551

- กรณีปกติคนต่างชาติสามารถเป็นกรรมการในธนาคารพาณิชย์ได้โดยปกติไม่เกิน 1 ใน 4 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด
- กรณีที่ ธปท. เห็นสมควร อาจอนุญาตให้มีกรรมการต่างชาติได้เกินกว่า 1 ใน 4 แต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด
- กรณีมีเหตุจาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของธปท. มีอานาจผ่อนผันให้มีจานวน
กรรมการต่างชาติแตกต่างจากกรณีที่ ธปท. เห็นสมควรได้
มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 14 ธนาคารต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ใน 3 รูปแบบ คือ
พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. - สาขาธนาคารต่างประเทศ (Foreign Bank Branches)
2551
- สานักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ (Representative Office)
- ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary) โดยในกรณีนตี้ ้องจดทะเบียนเป็น
บริษัทมหาชนจากัด
มาตรา 16 มาตรา 18 พ.ร.บ.
- กรณีปกติคนต่างชาติสามารถถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ พบ/ไม่
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด
- กรณีที่ ธปท. เห็นสมควร อาจอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49
- กรณีมีเหตุจาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของธปท. มีอานาจผ่อนผันให้มีจานวนหุ้น
ต่างชาติแตกต่างจากกรณีที่ ธปท. เห็นสมควรในวรรคก่อนได้ (มาตรา 16)

(7) การเลือกประติบตั ิระหว่าง

ไม่พบ

-

-

บุคคลในประเทศและ
ต่างชาติ (ข้อจากัดการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ)

ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย
ตารางที่ 4-3
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศบรูไน ดาลุสซาราม
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากร
ต่างชาติ

พบ/
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

-

-

ไม่พบ

-

พบ

The Companies Act
(Cap 39)

- อนุญาตเฉพาะบุคลากรต่างชาติในตาแหน่งระดับ ผู้จดั การ (Managers) ผู้บริหาร (Executives) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง (Specialists) ที่ได้รับการโอนย้ายภายในบริษัทมาให้บริการในประเทศบรูไนฯ ผ่านสาขา สานักงานสาขาหรือบริษัท
ในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศบรูไนฯ และเป็นผู้ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทดังกล่าวที่อยู่นอกประเทศบรูไนฯ มาก่อนเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันยื่นคาขอโอนย้าย โดยบุคคลากรดังกล่าวจะได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติงานภายในประเทศ
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ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ

พบ/
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด
บรูไนฯ ได้ไม่เกิน 3 ปี ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 5 ปี
- บุคคลากรในตาแหน่งผู้อานวยการ (Directors) จานวนกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้ถือสัญชาติบรูไนฯ

(5) กาหนดประเภทของนิติ
บุคคล

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ

พบ

พบ

The Companies Act
(Cap 39)

- ธนาคารต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศบรูไนฯ สามารถจัดตั้งธุรกิจในประเทศบรูไนฯ ได้ในรูปแบบสานักงาน
สาขาเท่านั้น (Branches)
- สาขาของธนาคารต่างชาติต้องมีการจดทะเบียนการตั้งสานักงานสาขาในประเทศบรูไนฯ และแต่งตั้งบุคลากรท้องถิ่น
ประจาสานักงานอย่างน้อยหนึ่งท่าน
- สานักงานสาขาใดๆ จะต้องเสียภาษีนิติบุคคล (Corporate Tax) ในอัตรา 30% ของกาไรขั้นต้นประจาปี (Gross
Yearly Profit)
- สาขาของธนาคารที่มีกิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมนอกประเทศบรูไนฯ นายทะเบียน (ภายใต้
คาแนะนาจากสุลต่านแห่งบรูไนฯ) อาจพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นรายปี (Annual License)

Laws of Brunei
Chapter 95
Banking Act Revised
Edition of 2002

- ธนาคารต่างชาติสามารถทาธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดทางการธนาคารในประเทศบรูไนฯ ได้ จะต้องมีการจัดตั้งธุรกิจ
ในรูปบริษัท (Company) ที่เป็นไปตาม The Companied Act (Cap 39) หรือ ในรูปธนาคารระหว่างประเทศ (ผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตภายใต้ International Banking Order (S 53/2000) ) เท่านั้น -- [ 3 (1) ]
- บริษัท (Company) ใดๆ จะประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจกรรมทางการธนาคารได้โดยต้องได้รับใบอนุญาต (License)
จากสุลต่านแห่งบรูไนฯ (ยกเว้นธนาคารระหว่างประเทศ (International Bank) ) โดยสุลต่านสามารถปฏิเสธการให้
ใบอนุญาตดังกล่าวโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผล – [ 4 (1) ]

International Banking
Order 2000

- ธนาคารต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการธนาคารระหว่างประเทศ (International Bank) ในประเทศ
บรูไนฯ ภายใต้ International Banking Order 2000 (ซึ่งจากัดลักษณะและกิจกรรมทางการธนาคารตามปรากฎใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ของ International Banking Order 2000) จะต้องมีถิ่นที่ตั้งสานักงานอยู่ในประเทศบรูไนฯ และต้องมี
บุคคลากรผู้มีถิ่นพานักในประเทศบรูไนฯ เป็นผู้อานวยการ (Directors) – [ Part II 5 (2) (e), (f) ]

The Companies Act

- โดยปกติ ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการใดๆ แต่เพียงผู้เดียว (Sole Proprietorship)
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ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ

(7) การเลือกประติบตั ิระหว่าง
บุคคลในประเทศและ
ต่างชาติ (ข้อจากัด
การประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติ)
ที่มา : สรุปโดยคณะวิจัย

พบ/
ไม่พบ

พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

(Cap 39)

- ในการจัดตั้งธุรกิจใดๆ ในประเทศบรูไนฯ ไม่ได้มีการจากัดสัดส่วนของทุนต่างชาติ โดยต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100%
อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบรูไนฯ เป็นรายธุรกิจ
- ไม่ได้มีการจากัดสัดส่วนของจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคล (Individuals) ธนาคาร
ท้องถิน่ (Local Companies) และสาขาของธนาคารต่างชาติ โดยนายทะเบียนอาจพิจารณาเป็นกรณีพิเศษให้ผู้ถือหุ้น
รายบุคคลต่างชาติ (Foreign Individuals) เข้าถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นส่วนทั้งหมดต้องไม่เกิน 20 ส่วน โดย
อย่างน้อยต้องมีผู้ถือหุ้นที่ถือสัญชาติบรูไนฯ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศบรูไนฯ จานวนหนึ่งหุ้นส่วน
- สาหรับธนาคารที่มีลักษณะเป็นองค์กรเอกชน (Private Companies) : จะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 หุ้น โดยผู้ถือหุ้น
นั้นอาจเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายทะเบียนเป็นกรณี และบริษัทลูก (Subsidiary
Company) สามารถเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ได้
- สาหรับธนาคารที่มีลักษณะเป็นองค์กรมหาชน (Public Companies) :
 ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้ถือสัญชาติบรูไนฯ หรือมีถิ่นพานักถาวรในประเทศบรูไนฯ
 บริษัทลูก (Subsidiary Company) สามารถเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ได้

Laws of Brunei
Chapter 95
Banking Act Revised
Edition of 2002

ธนาคารหรือองค์กรใดๆ ที่มีกิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับกิจการธนาคารที่จดทะเบียนนอกประเทศบรูไนฯ จะสามารถ
ดาเนินกิจการธนาคารได้ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว (Paid Up Capital) ไม่ตากว่
่ า 6,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือเทียบเท่า (ในกรณีของธนาคารท้องถิ่นต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่ต่ากว่า 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ )
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ตารางที่ 4-4
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศอินโดนีเซีย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของบริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากรต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของนิติบุคคล

พบ/ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

ไม่พบ
ไม่พบ

-

-

ไม่พบ
ไม่พบ
พบ

Act of the Republic - ธนาคารพาณิชย์ใดๆ สามารถจัดตั้งได้ตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจาก 3 รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย –
of Indonesia
( (1) 21 ) :
Number 7 of 1992
a. บริษัทจากัด (Limited Liability Company)
Concerning Banking b. องค์กรความร่วมมือ (Cooperative Enterprise)
as Amended by Act c. องค์กรรัฐส่วนภูมิภาค (Regional Government Enterprise)
Number 10 of 1998 - ธนาคารชนบทใดๆ สามารถจัดตัง้ ได้ตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจาก 3 รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย -( (2) 21 ) :
a. องค์กรเพื่อการพัฒนาส่วนภูมิภาค (Regional Development Enterprise)
b. องค์กรความร่วมมือ (Cooperative Enterprise)
c. บริษัทจากัด (Limited Liability Company)
d. องค์กรตามกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในเกฎระเบียบของรัฐ
- การจัดตั้งองค์กรตามกฎหมายของสานักงานตัวแทนและสาขาของธนาคารที่มีบริษัทแม่มิได้ตั้งอยู่ใน
ประเทศอินโดนีเซียจะต้องมีรูปแบบสอดคล้องกับรูปแบบตามกฎหมายของบริษัทแม่นั้น – ( (3) 21 )
- ธนาคารพาณิชย์สามารถจัดตั้งกิจการได้ในรูปแบบ สาขา (Branches) สาขาย่อย (Sub-Branches) และ
สานักงานตัวแทน (Representative Offices) โดยเมื่อได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งสาขาธนาคารพาณิชย์
แล้วนั้น ก่อนการจัดตั้งสานักงานสาขาย่อย (Sub-branch Offices) ใดๆ จะต้องรายงานให้ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศอินโดนีเซียรับทราบ ( (1) (2) (3) 18, 19 )
- ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติที่มบี ริษทั แม่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (Overseas Banks) สามารถจัดตั้ง
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ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
(7) การเลือกประติบตั ิระหว่างบุคคล
ในประเทศและต่างชาติ

พบ/ไม่พบ

ไม่พบ
พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

Act of the Republic
of Indonesia
Number 7 of 1992
Concerning Banking
as Amended by Act
Number 10 of 1998

สรุปรายละเอียด
กิจการได้ในรูปแบบ สานักงานสาขา (Overseas Branch Offices) สานักงานตัวแทน (Overseas
Representative Offices) และ สานักงานในลักษณะอื่นๆ โดยจะต้องได้รับใบอนุญาต (License) จากผู้ว่า
การธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซีย -- ( (2) 18)
- ธนาคารต่างชาติที่บริษัทแม่มไิ ด้ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (Foreign Banks) สามารถจัดตั้งกิจการได้ใน
รูปแบบ สานักงานสาขา (Foreign Branch Offices) สานักงานสาขาย่อย (Foreign Sub-Branch Offices)
สานักงานตัวแทน (Foreign Representative Offices)จะต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้วา่ การธนาคารแห่ง
ประเทศอินโดนีเซีย โดยก่อนการจัดตั้งสานักงานสาขาย่อย (Sub-branch Offices) ใดๆ จะต้องรายงานให้
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียรับทราบ -- ( (1) (2) (3) 20) ทั้งนี้ คุณสมบัติ ขั้นตอน และ
กระบวนการในการขอใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียกาหนด -- ( (3) 20 )
- การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์สามารถทาได้โดย – (22)
a. ผู้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย และ/หรือ องค์กรตามกฎหมายสัญชาติอินโดนีเซีย; หรือ
b. ต่างชาติสามารถจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซียได้ผ่านการร่วมทุน (Joint Venture) กับผู้
ถือสัญชาติอินโดนีเซีย และ/หรือ องค์กรตามกฎหมายสัญชาติอินโดนีเซีย โดยเงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่
ธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียกาหนด
- ทั้งนี้ ต่างชาติไม่สามารถมีส่วนในการจัดตั้งหรือความเป็นเจ้าของในธนาคารชนบทของอินโดนีเซียได้ไม่ว่า
จะในรูปแบบใด – (23)

ตารางข้อผูกพันเฉพาะ - บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชาวต่างชาติ (Expatriate Charges)
(SOC)*
โดยรัฐบาล
*พบข้อจากัดดังกล่าวได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของอินโดนีเซีย รายละเอียดดูได้จาก SOC ของอินโดนีเซียในภาคผนวก ก และภาคผนวก ค
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วจิ ัย
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ตารางที่ 4-5
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศมาเลเซีย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและ
การประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของบริการ
(4) จากัดจานวน บุคลากรต่างชาติ

พบ/ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

ไม่พบ
ไม่พบ

-

สรุปรายละเอียด
-

ไม่พบ
พบ

ตารางข้อผูกพันเฉพาะ  มีข้อจากัดด้าน Board of Directors ว่าต้องเป็นคนชาติมาเลเซียเท่านั้น
(SOC)*
 จากัดจานวนบุคลากรในระดับบริหารที่เป็นต่างชาติไม่เกิน 2 คน และบุคลากรระดับปฏิบัติงานหรือ
ผู้เชี่ยวชาญไม่เกิน 5 คนในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารวาณิชย์ธนกิจ
 จากัดจานวนบุคลากรต่างชาติไม่เกิน 2 คนในสานักงานตัวแทน (Representative Office)
(5) กาหนดประเภทของนิติบุคคล
พบ
Part II Article 4 of  การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ธนาคารวาณิชธนกิจ (merchant banking) และ
Banking and
ธุรกิจรับฝากเงินเพื่อลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐ (discount house business) จะต้องจัดตั้งเป็นบริษัท
Financial
มหาชนจากัดเท่านั้น
Institutions Act
 ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติสามารถเข้ามาตั้งกิจการในรูปแบบของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ หรือ
1989
เป็นบริษัทลูก (Subsidiaries) ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมาเลเซีย
(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
พบ
ตารางข้อผูกพันเฉพาะ ธนาคารพาณิชย์ จากัดเพดานการถือหุ้นของคนต่างชาติในธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งในมาเลเซียไม่เกิน ร้อย
(SOC)*
ละ 30 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต่างชาติรายใดรายหนึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 20 หากผู้ถือหุ้นรายใดมีหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5
ในธนาคารหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อนละ 5 ในธนาคารอื่นได้
ธนาคารอิสลาม จากัดเพดานการถือหุ้นของต่างชาติในธนาคารอิสลามไม่เกินร้อยละ 70
ธนาคาร Merchant Bank จากัดเพดานการถือหุ้นของต่างชาติในธนาคารวาณิชย์ธนกิจไม่เกินร้อยละ 70
(7) การเลือกประติบตั ิระหว่างบุคคล
พบ
ตารางข้อผูกพันเฉพาะ ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ ATM กับ ธพ. ท้องถิ่นได้
ในประเทศและต่างชาติ
(SOC)*
*พบข้อจากัดนี้ได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของมาเลเซีย รายละเอียดดูได้จาก SOC ของมาเลเซียในภาคผนวก ก และภาคผนวก ค
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจยั
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ตารางที่ 4-6
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศฟิลิปปินส์
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ พบ/ไม่
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
พบ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
พบ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์

พบ

(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวน บุคลากร
ต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของนิติ
บุคคล

ไม่พบ

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ

พบ

พบ
พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

ตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC)*

อนุญาตให้เปิดสาขาธนาคารต่างประเทศได้ 6 สาขา โดย 3 สาขาแรกเปิดได้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามความ
ต้องการของธนาคารต่างประเทศ แต่อีก 3 สาขาที่เหลือต้องเปิดในพื้นที่ที่คณะกรรมการการเงิน (Monetary
Board) กาหนดไว้
Republic Act No. 7721 – An การเปิดสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในฟิลิปปินส์ ธนาคารผู้ได้รับอนุญาตต้องนาเงินทุนเข้ามาเป็นการถาวร
Act Liberalizing the Entry
ในประเทศ ในสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ จานวนเท่ากับ 210,000,000 เปโซ และจานวน 35,000,000 เปโซ สาหรับ
and Scope of Operations of การเปิดสาขาเพิ่มเติมต่อ 1 สาขา
Foreign Banks in the
Philippines and for other
Purposes
Section 15 Board of
Directors
Section 2, 4, 10 Republic
Act No. 7721 – An Act
Liberalizing the Entry and
Scope of Operations of
Foreign Banks in the
Philippines and for other
Purposes
Section 11 Republic Act
No.8791, Republic Act No.
7721, An Act Providing for

คนต่างชาติสามารถเป็นกรรมการบริหารได้ ขึ้นอยู่กับจานวนการถือหุ้นของต่างชาติในธนาคารฟิลิปปินส์นั้นๆ
การเข้ามาทาธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของต่างชาติในฟิลิปปินส์ต้องได้รบั อนุญาตจากธนาคารกลาง (Bangko
Sentral ng Pilipinas: BSP) มีรูปแบบการเปิดสาขาธนาคารต่างชาติใน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ทาธุรกิจครบวงจร (Foreign Universal Bank)
2. เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Foreign Commercial Banks)
3. เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiaries of Foreign Commercial Banks)
1. ธนาคารพาณิชย์ของต่างชาติสามารถเข้าถือหุ้นในธนาคารฟิลิปปินส์ที่ดาเนินการอยู่แล้วได้ถึงร้อยละ 60 ของ
จานวนหุ้นที่ออกเสียงได้
2. ธนาคารพาณิชย์ของต่างชาติสามารถเข้าถือหุ้นในธนาคารลูก (a New Banking Subsidiary Incorporated)
36

ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ พบ/ไม่
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

the Regulation of the
รายใหม่ในฟิลิปปินส์ได้ถึงร้อยละ 60 ของจานวนหุ้นที่ออกเสียงได้
Organization and
3. ผู้ถือหุ้นรายบุคคลต่างประเทศ (Foreign Individual) และธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
(NonOperations of Banks, Quasibank Corporation) สามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่ออกเสียงได้ในธนาคารพาณิชย์ และ
Banks, Trust Entities and for
ธุรกิจทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศฟิลิปปินส์
Other Purposes
-

(7) การเลือกประติบตั ิระหว่าง
ไม่พบ
บุคคลในประเทศและ
ต่างชาติ (ข้อจากัดการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ)
*พบข้อจากัดนี้ได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของฟิลิปปินส์ รายละเอียดดูได้จาก SOC ของฟิลิปปินส์ในภาคผนวก ก และภาคผนวก ค
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย
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ตาราง 4-7
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศสิงคโปร์
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ

พบ/ไม่
พบ
พบ

(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์

พบ

(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากร
ต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของ

ไม่พบ
ไม่พบ
พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

Banking Act,Cap.19
MAS Notice 619, MAS
Act, Cap 186
Directives to
Merchant Banks
Banking Act,Cap.19
MAS Notice 619

-

- อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเต็มรูปแบบ (Full Banks) ประเภท Qualified Full Bank มีสาขาได้ 6 สาขา
- ให้ธนาคารต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจให้บริการลูกค้าได้เพียงจุดเดียว
- ไม่อนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศเข้าร่วมเครือข่าย ATM ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
- ให้ใบอนุญาตใหม่สาหรับธนาคารต่างประเทศประเภท Wholesale Banks เพียง 20 ใบ
- Merchant Banks สามารถประกอบธุรกิจให้บริการลูกค้าได้มากกว่าจุดเดียว
Wholesale Banks ไม่สามารถทาธุรกรรม ดังต่อไปนี้
- รับเงินฝากประจาเกิน 250,000 สิงคโปร์ดอลลาร์
- ให้บริการบัญชีออมทรัพย์
- ทาธุรกรรมเงินในบัญชีเดินสะพัดที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเป็นสิงคโปร์ดอลล่าร์แก่ชาวสิงคโปร์
- ออกตราสารหนี้ที่เป็นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์
Offshore Banks ไม่สามารถทาธุรกรรม ดังต่อไปนี้
- ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์สิงคโปร์เป็นเงินเกินกว่า 500 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์
- ให้บริการบัญชีออมทรัพย์
- ทาธุรกรรมเงินในบัญชีเดินสะพัดทีก่ ่อให้เกิดดอกเบี้ยเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์แก่คนชาติสิงคโปร์
- ทาธุรกรรมเงินในบัญชีเดินสะพัดแก่คนชาติสิงคโปร์ที่ไม่ใช่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ยกเว้น การให้สินเชื่อ หรือทา
ธุรกรรมกับลูกค้า หรือธุรกรรมของลูกค้าของสานักงานใหญ่
- รับเงินฝากประจาเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์จากบัญชีเดินสะพัดของคนชาติสิงคโปร์
- ออกตราสารหนี้ที่เป็นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์
-

-

-

Banking Act,Cap.19

ธนาคารต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในสิงคโปร์แบ่งเป็น
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ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
นิติบุคคล

พบ/ไม่
พบ

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
(7) การเลือกประติบตั ิระหว่าง
บุคคลในประเทศและ
ต่างชาติ (ข้อจากัดการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ)
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย

ไม่พบ
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)
MAS Notice 619

-

สรุปรายละเอียด
1) ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Full Banks) ธนาคารประเภทนี้จะได้รับสิทธิที่เรียกว่า Qualified Full Bank สามารถ
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้หลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ข้ามชาติรายใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียง
และเป็นทีร่ ู้จักกันดี ที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์
2) Wholesale Banks เป็นธนาคารที่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าสถาบันรายใหญ่ๆ การทาธุรกรรมมีลักษณะ
เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแต่ไม่สามารถให้บริการลูกค้ารายย่อยในธุรกรรมที่เกี่ยวกับ สิงคโปร์ดอลลาร์ได้
3) ธนาคารที่ทาธุรกรรมนอกประเทศสิงคโปร์ (Offshore Banks) ซึ่งสามารถประกอบธุรกรรมเหมือน Full Banks และ
Wholesale Banks แต่ต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นสกุลเอเซียอื่นๆ ไม่ใช่สิงคโปร์ดอลลาร์
4) ธนาคารวาณิชธนกิจหรือธนาคารการลงทุน (Merchant Banks) ไม่ถือเป็นธนาคารพาณิชย์ ทาธุรกรรมคล้ายบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ของไทยในอดีต ที่รับเงินฝาก/ให้บริการกูย้ ืมได้เฉพาะจากธนาคาร บริษัทเงินทุน ผู้ถอื หุ้นบริษัท และ
ให้บริการธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
-
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ตารางที่ 4-8
แสดงข้อจากัดการเข้าสูต่ ลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศกัมพูชา
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากร
ต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของนิติ
บุคคล

พบ/ไม่
พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)
-

-

ไม่พบ

-

-

พบ
พบ

นโยบายภายในและกฎหมาย
แรงงาน*
มาตรา 11ประกอบมาตรา 12
Law on Banking and
Financial Institution (18
November 1999)
-

สรุปรายละเอียด

กาหนดสัดส่วนการจ้างพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติต่อคนท้องถิ่น 1:10
สาขาธนาคารต่างประเทศต้องจัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนภายใต้กฎหมายพาณิชย์

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
ไม่พบ
(7) การเลือกประติบตั ิระหว่าง ไม่พบ
บุคคลในประเทศและ
ต่างชาติ (ข้อจากัดการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ)
*เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการค้นคว้าที่ปรากฎในงานวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2554) เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ตลาดสาขาบริการ
ด้านการเงินในประเทศลาวและกัมพูชาภายใต้แผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558.
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 4-9
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับภายในสปป.ลาว
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากร
ต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของนิติ
บุคคล

พบ/ไม่
พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)
-

-

ไม่พบ

-

-

พบ
พบ

ตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC)*
และนโยบายภายใน**
มาตรา 17 Law on
Commercial Banks 26
December 2006
ตารางข้อผูกพัน (SOC)*

สรุปรายละเอียด

ธุรกิจต่างชาติที่ต้องการจ้างชาวต่างชาติต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งมีกาหนดสัดส่วนการจ้าง
พนักงานที่เป็นชาวต่างชาติต่อคนท้องถิ่นไว้
ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดตั้งและดาเนินการในรูปของบริษัทตามกฎหมายวิสาหกิจ (Enterprise Law)

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
ไม่พบ
(7) การเลือกประติบตั ิระหว่าง พบ
ผู้ให้บริการชาวต่างชาติและบุคลากรต่างชาติที่ทางานอยู่ใน สปป.ลาว ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่
บุคคลในประเทศและ
บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายและข้อบังคับของสปป.ลาว
ต่างชาติ (ข้อจากัดการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ)
*พบข้อจากัดนี้ได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของสปป.ลาว รายละเอียดดูได้จาก SOC ของสปป.ลาวในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค
**เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการค้นคว้าที่ปรากฎในงานวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2554) เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ตลาดสาขาบริการ
ด้านการเงินในประเทศลาวและกัมพูชาภายใต้แผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558.
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 4- 10
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศพม่า
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากร
ต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของนิติ
บุคคล

พบ/ไม่
พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)
-

-

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

พบ

Article 3 of The Financial
Institutions of Myanmar Law
1990
ตารางข้อผูกพัน (SOC)*

สรุปรายละเอียด

สถาบันการเงินต้องจัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจากัดตามกฎหมายประกอบธุรกิจของพม่าและกฎหมายบริษทั พิเศษ ค.ศ.
1950

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
ไม่พบ
(7) การเลือกประติบตั ิระหว่าง พบ
นิติบุคคลต่างชาติต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย (withholding tax) และภาษีเงินได้นิติบคุ คล (corporate income tax)
บุคคลในประเทศและ
ในอัตราตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายภาษีเงินได้ของพม่า (Incom Tax Law 1974)
ต่างชาติ (ข้อจากัดการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ)
*พบข้อจากัดนี้ได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของพม่า รายละเอียดดูได้จาก SOC ของพม่าในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 4-11
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศเวียดนาม
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ พบ/ไม่
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
พบ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
ไม่พบ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
พบ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากร
ต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของนิติ
บุคคล

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

Article 22 of Vietnam Law
on Credit Institutions 1997

- อนุญาตให้ธุรกิจร่วมทุน (Joint Venture) เปิดได้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามความต้องการสาหรับธุรกรรม
ธนาคารในพื้นที่นั้นๆ

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

พบ

Article 105 of Vietnam Law ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจในเวียดนาม แบ่งออกเป็น
on Credit Institutions 1997
- ธุรกิจร่วมทุน (Joint Venture)
- สาขาธนาคารต่างประเทศ (Foreign Bank Branches) เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ และเข้ามาเปิดสาขาในเวียดนาม
- สานักงานตัวแทนของธนาคารต่างประเทศ (Representative Offices)

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
ไม่พบ
(7) การเลือกประติบตั ิระหว่าง
พบ
Article 22 of Vietnam Law - ผู้บริหารและผู้อานวยการต้องเป็นพลเมืองของเวียดนามและมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตามความต้องการของรูปแบบ
บุคคลในประเทศและ
on Credit Institutions 1997 ธุรกิจที่ไปจัดตั้งนั้นๆ
ต่างชาติ (ข้อจากัด
ตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC)* - การอุดหนุน (Subsidies) อาจให้เฉพาะแก่ผู้ให้บริการชาวเวียดนามเท่านั้น
การประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติ)
*พบข้อจากัดนี้ได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของเวียดนาม รายละเอียดดูได้จาก SOC ของเวียดนามในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย
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จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดตามตารางที่ 4-2 ถึงตารางที่
4-11 พบว่า ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์นั้นมีทั้งที่ระบุ
ชัดเจนไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ และระบุไว้เป็นนโยบายภายในหรือกฎหมายอื่นๆ ตามที่ปรากฎใน SOC
ของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ จากการค้นคว้า รวบรวม และการตีความตัวบทของคณะผู้วิจัย สามารถสรุปผลได้
ตามตารางที่ 4-12
ตารางที่ 4-12
สรุปข้อจากัดการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
ข้อจากัด

ASEAN 6
CLMV
T B I MA P S C L M
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
 - - -   - - (2) จ ากั ด มู ล ค่ า ธุ ร กรรมการให้ บ ริ ก าร /จ านวน - - - -   - - สินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของบริการ
- - - - - - - - (4) จากัดจานวนบุคลากรต่างชาติ
  -   -   (5) กาหนดประเภทของนิติบุคคล
        
(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
  -   - - - (7) จากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (ที่แตกต่างเป็น -    - - -  
พิเศษนอกเหนือจากการเลือกประติบัติโดยผลของ
การจากัดการเข้าสู่ตลาด (1) – (6)
หมายเหตุ : T= Thailand B = Brunei Darussalam I = Indonesia MA = Malaysia P = Philippines
S = Singapore C = Cambodia L = Lao PDR M = Myanmar V = Vietnam
 = พบข้อจากัด

V




กลุ่มประเทศ ASEAN 6
(1) ข้อจากัดจานวนผู้ให้บริการสาขาธนาคารพาณิชย์ มั กพบในรูปของการจากัดจานวน
สาขาธนาคารต่างประเทศ โดยประเทศที่พบข้อจากัดดังกล่าว ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ในขณะที่
บรูไนฯ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไม่พบข้อจากัดนี้
(2) ข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการ/จานวนสินทรัพย์ในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบใน
ประเทศฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยมีลักษณะของข้อจากัดแตกต่างกันไป กล่าวคือ ฟิลิปปินส์มีข้อจากัดด้าน
การนาเข้าเงินทุนเพื่อตั้งสาขาในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐ สิงคโปร์มีข้อจากัดการธุรกรรมของธนาคารเพื่อลูกค้า
รายใหญ่ (Wholesale Bank) และธนาคารที่ทาธุรกรรมนอกประเทศสิงคโปร์ (Offshore Banks) ในขณะที่
ประเทศไทย บรูไนฯ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไม่พบข้อจากัดนี้
(3) กรณีข้อจากัดเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตของบริการในสาขาธนาคารพาณิชย์ ไม่พบว่า
44

ประเทศใดใน ASEAN 6 มีข้อจากัดนี้ในสาขาธนาคารพาณิชย์
(4) ข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์สามารถพบได้ในประเทศ
ไทย บรูไนฯ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกาหนดสัดส่วนบุคลากรในประเทศกับต่างชาติ
ในขณะที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ไม่พบข้อจากัดนี้
(5) ข้อ จ ากั ดเกี่ ย วกั บ กาหนดประเภทของนิติ บุคคลในสาขาธนาคารพาณิช ย์ พบว่ า
ทุกประเทศสมาชิก ASEAN 6 ต่างมีข้อจากัดนี้ โดยกาหนดให้การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะต้องจัดตั้ง
เป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
(6) ข้อจากัดจานวนทุนต่างชาติ ในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบว่า ประเทศไทย บรูไนฯ
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ต่างพบข้อจากัดนี้ ซึ่งเป็นการกาหนดเพดานหรือสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติตามที่
กฎหมายกาหนด ยกเว้นอินโดนีเซีย และสิงคโปร์ที่ไม่พบข้อจากัดนี้
(7) กรณีข้อจากัดการเลือกประติบัติระหว่างบุคคลในประเทศและต่างชาติ หรือข้อจากัด
การประติบั ติเยี่ ย งคนชาติ ในสาขาธนาคารพาณิช ย์ นั้น ประเทศบรูไนฯ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่พบ
ข้อจ ากัดนี้ โดยกรณีของบรู ไนฯ เป็ น ข้อจากัดเรื่องจานวนทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกันระหว่างธนาคาร
ต่างชาติกับธนาคารท้องถิ่น อินโดนีเซียเป็นกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับต่างชาติเป็นพิเศษ ส่วนมาเลเซีย
เป็นกรณีการที่ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติไม่สามารถเชื่อ มระบบ ATM กับธนาคารในประเทศได้ ในขณะที่
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ไม่พบข้อจากัดนี้
กลุ่มประเทศ CLMV
(1) ไม่พบว่ากลุ่มประเทศ CLMV มีข้อจากัดด้านจานวนผู้ให้บริการในสาขาธนาคาร
พาณิชย์
(2) ข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการ/จานวนสินทรัพย์ในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบ
ได้เฉพาะในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีข้อจากัดด้านพื้นที่ที่อนุญาตให้ทาธุรกรรมของธุรกิจร่วมทุน ในขณะที่
กัมพูชา สปป.ลาว และพม่า ไม่พบข้อจากัดนี้
(3) ไม่พบว่าประเทศใดในกลุ่ม CLMV มีข้อจากัดเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตของบริการใน
สาขาธนาคารพาณิชย์
(4) ข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบได้ในประเทศกัมพูชา
และสปป.ลาว โดยทั้งสองประเทศมีการกาหนดสัดส่วนบุคลากรระหว่างคนท้องถิ่นกับชาวต่างชาติไว้ในขณะที่
พม่าและเวียดนามไม่พบข้อจากัดนี้
(5) เช่นเดียวกับกลุ่ม ASEAN 6 พบว่าทุกประเทศในกลุ่ม CLMV ต่างมีการกาหนด
ประเภทของนิติบุคคลในสาขาธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ
(6) ไม่พ บว่ ามี ข้อจ ากั ดจ านวนทุนต่ างชาติ ใ นสาขาธนาคารพาณิช ย์ ในกลุ่ มประเทศ
CLMV ซึ่งอาจสะท้อนได้ว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้มีความต้องการทุนต่างชาติให้เข้ามาช่วยพัฒนาระบบธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศ
(7) พบว่าสปป.ลาว พม่า และเวียดนาม มีข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ โดย
สปป.ลาว และพม่าเป็นกรณีการเก็บภาษีเป็นพิเศษสาหรับต่างชาติ ในขณะที่เวียดนามเป็นกรณีของการที่
ต่างชาติอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้มาตรการอุดหนุนต่างๆ ของเวียดนาม
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บทที่ 5
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์กฎหมายและข้อบังคับในอาเซียนที่เกี่ยวกับการเปิดเสรี
สาขาหลักทรัพย์
บทนี้มีลักษณะการพรรณาและวิเคราะห์เช่นเดียวกับกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ในบทที่ 4
แต่เป็นกรณีของสาขาหลักทรัพย์ กล่าวคือ เป็นการเปรียบเทียบและวิเคราะห์กฎระเบียบภายในของแต่ละ
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นในรู ป ของกฎหมายและข้ อ บัง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งการเปิ ดเสรี ส าขาหลั ก ทรั พ ย์ โดย
คณะผู้วิจั ยได้ทาสรุปเบื้องต้นเกี่ย วกับโครงสร้างของระบบหลักทรัพย์และทาการวิเคราะห์โครงสร้างของ
กฎหมายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศด้วยการเปรีย บเทียบกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจน
ตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ว่ามีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปิดเสรีในประเด็นข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและ
การประติบัติเยี่ยงคนชาติหรือไม่อย่างไร โดยจัดทาในลักษณะของตารางวิเคราะห์ของแต่ละประเทศ ทั้งนี้
เนื่ องจากพม่ายังไม่ได้จัดตั้งตลาดหลั กทรัพย์และเพิ่งจะมีการเริ่มต้นดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาสาขา
หลั กทรั พย์ ดังนั้ น งานวิจัย นี้ จึ งยั งไม่มีข้อมูล เกี่ยวกับโครงสร้างระบบหลั กทรัพย์ตลอดจนกฎหมายและ
ข้อบังคับในสาขาหลักทรัพย์ของพม่า
5.1 สรุปโครงสร้างระบบหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
5.1.1 โครงสร้างระบบหลักทรัพย์ของประเทศไทย
สาหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในไทยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ซึ่งครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจการเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วม
ลงทุน เป็นต้น
บริษัทที่จะยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าวต้องยื่นแบบคาขอ รายละเอียดประกอบแบบคาขอ
และเอกสารหลักฐานประกอบตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยมีค่าธรรมเนียมดังนี้
(1) คาขอรับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ 30,000 บ.
(2) คาขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับละ 30,000 บ.
(3) ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จ หลั ก ทรั พ ย์ – ตามกฎกระทรวงว่า ด้ ว ย
การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
(4) ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตประกอบธุร กิจสั ญญาซื้ อขายล่ ว งหน้า – ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจตามประเภทที่กาหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้
- มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
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- มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การป้องกันการล่วงรู้
ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและ
ติดตามให้มีการดาเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้
- มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบ
ธุรกิจ
- มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่ม
ประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กาหนด
ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
5.1.2 โครงสร้างระบบหลักทรัพย์ของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
ปัจจุบัน ประเทศบรูไนฯ ยังไม่ได้จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ ปี ค .ศ. 2001 ได้ ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ (Securities Exchange) และการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์เป็นกิจการซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของภาครัฐ (Authority) โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี
เป็นผู้แต่งตั้งหน่วยงานผู้ให้อนุญาตดังกล่าวในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อีกทั้งกาหนดให้ผู้ที่
จะซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ด้วย เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตการ
ดาเนินการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Dealer) และการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะกระทาได้ต่อเมื่ อได้
จัดตั้งในรูปบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นต้น
สาหรับ การจั ดตั้งตลาดหลั กทรัพย์ตามกฎหมายว่ าด้ว ยหลักทรัพย์ในประเทศบรูไนฯนั้น
มีการกาหนดไว้เป็นบทบัญญัติให้ผู้ ขอใบอนุญาตต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกาหนด เช่น การ
กาหนดมาตรฐานด้านการเงิน การบัญชี การเปิดเผยข้อมูล การดารงไว้ซึ่งสินทรัพย์ (Capital Adequacy)
การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ การกาหนดประเภทของ
หลักทรัพย์ การจัดตั้งกองทุน (fidelity fund) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะ (public interest)
และการประกอบการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม เป็นต้น
สาหรับการดาเนินการเป็นผู้แทนซื้อขายหลักทรัพย์ก็มีบทบัญญัติไว้ในลักษณะคล้ายๆ กัน
คือต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานของภาครัฐซึ่งมีอานาจในการออกหลักเกณฑ์ในการให้ใบอนุญาตหรือ
การขอข้อมูลใดๆ จากผู้ขอใบอนุญาตก็ได้
5.1.3 โครงสร้างระบบหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย
การจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศอินโดนิเซียสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือบริษัทที่
มีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมซึ่งถือสัญชาติอินโดนีเซียทั้งหมด (National Securities Company)
และบริษัทหลักทรัพย์ร่วมทุน (Joint Venture Securities Company) ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติ
อินโดนีเซียและนิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติอื่นๆ โดยมีข้อกาหนดเกี่ยวกับเงินทุนในการจัดตั้ งบริษัทหลักทรัพย์และ
บริษัทหลักทรัพย์ร่วมทุน ดังนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ :
1) การดาเนินกิจการเป็นผู้จัดจาหน่ายและนายหน้าตัวแทน (Underwriter and
Brokerdealer) จะต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 10,000 ล้านรูเปียห์ และมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิอย่างน้อย
500 ล้านรูเปียห์
2) การดาเนินกิจการเป็นนายหน้าตัวแทน (Broker-dealer) จะต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 500
ล้านรูเปียห์ และมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิอย่างน้อย 200 ล้านรูเปียห์
3) การดาเนินกิจการในฐานะผู้จัดจาหน่าย ผู้จัดการ ผู้จัดการการลงทุนจะต้องมีเงินทุนอย่าง
น้อย 1,000 ล้านรูเปียห์ และมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิอย่างน้อย 400 ล้านรูเปียห์
บริษัทหลักทรัพย์ร่วมทุน
1) การดาเนินกิจการเป็นผู้จัดจาหน่ายและนายหน้าตัวแทน (Underwriter and
Brokerdealer) จะต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 10,000 ล้านรูเปียห์ และมี เงินทุนหมุนเวียนสุทธิอย่าง
น้อย 500 ล้านรูเปียห์
2) การดาเนินกิจการเป็นนายหน้าตัวแทน (Broker-dealer) จะต้องมีเงินทุนอย่างน้อย
1,000 ล้านรูเปียห์ และมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิอย่างน้อย 200 ล้านรูเปียห์
3) การดาเนินกิจการในฐานะผู้จัดจาหน่าย ผู้จัดการ ผู้จัดการการลงทุนจะต้องมีเงินทุนอย่าง
น้อย 11,000 ล้านรูเปียห์ และมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิอย่างน้อย 700 ล้านรูเปียห์
นอกจากนี้ กฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างชาติจากัดจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติรายหนึ่งๆ
ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 15 และผู้ถือหุ้นต่างชาติทุกรายรวมกันไม่เกินร้อยละ 30
การดาเนินกิจการในตลาดหลักทรัพย์ต้องได้รับการอนุญาตจาก Badan Pengawas Pasar
Modal (BAPEPAM) โดยการขอใบอนุญาตประกอบกิจการในตลาดหลักทรัพย์ผู้ยื่นคาขอจะต้องยื่นเอกสารให้
ครบถ้วน เช่น โฉนดของบริษัทจัดตั้งฯ รายชื่อบริษัทหลักทรั พย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ ประมาณ
การทางการเงิ น 3 ปี โครงสร้ า งขององค์ ก รและโครงสร้ า งการบริ ห าร และงบดุ ล ของบริ ษั ท ที่ เ ปิ ด การ
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ลงทะเบียนกับ BAPEPAM เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ประกอบกิจการในตลาด
หลักทรัพย์ผู้ยื่นคาขอจะต้องมีคุณสมบัติต ามที่กาหนดไว้ เช่น ต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในการดาเนิ น กิจ การในตลาดหลั กทรัพย์ การเสนอแผนงานที่มีความน่าเชื่อถือ และการ
กาหนดระเบียบหรือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ยุติธรรมและมีคุณภาพ
5.1.4 โครงสร้างระบบหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย
การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในประเทศมาเลเซียเป็นไปตามกฎหมาย
Capital Market and Services Act 2007 ซึ่งกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซีย หรือ Securities Commission Malaysia (Suruhanjaya
Sekuriti) ซึ่งกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจเกี่ ยวกับหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) การบริหาร
กองทุนหรือกองทุนเพื่อการเกษียณ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเงินต่างๆ โดยต้องได้รับใบอนุญาต
ประเภท CMSL : Capital Market and Services License และบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ถือใบอนุญาต
ดังกล่าวต้องจัดให้มี Head of Compliance (HoC) และ Compliance Officer (CO) ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้อง
ผ่านการพิจ ารณาของคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซีย เช่น สาหรับ HoC ต้องมีวุฒิ
การศึกษาหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์การทางานอย่า งน้อย 7 ปี และต้องมีประสบการณ์ใน
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การทางานที่เกี่ยวกับตลาดทุนอย่างน้อย 5 ปี และสาหรับ CO ต้องจบปริญญาทางการศึกษาและประสบการ
ทางานที่เกี่ยวกับตลาดทุนอย่างน้อย 3 ปี หรือมีอนุปริญญา (diploma) พร้อมทั้งประสบการในการทางานที่
เกี่ยวกับตลาดทุนอย่างน้อย 5 ปี นอกจากนี้ HoC และ CO ต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตต่างหากที่
จัดทาโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ของมาเลเซีย
สาหรับข้อกาหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใบบริษัทหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
แห่งมาเลเซียได้กาหนดไว้เป็นเกณฑ์ว่าบริษัทดังกล่าวต้องมีบุคคลผู้ซึ่งถือสัญชาติ มาเลเซีย (Bumiputera)
อย่างน้อย 1 คน ซึ่งดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท เว้นแต่ในบางกรณีตามที่ได้กาหนดไว้เป็นข้อยกเว้น และ
ต้องมีลูกจ้างหรือพนักงานในบริษัทซึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งถือสัญชาติมาเลเซียไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เว้นแต่
กรณีที่เป็นบริษัทที่ออกหรือซื้อขายตราสารประเภทอนุพันธ์
5.1.5 โครงสร้างระบบหลักทรัพย์ของประเทศฟิลิปปินส์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and
Exchange Commission) เป็นหน่วยงานซึ่งกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยผู้ประกอบธุ รกิจต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการดังกล่าวในการประกอบธุรกิจซื้อขาย
หลักทรัพย์
ในการจดทะเบียนหรือการขอใบอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนของบริษัท และในกรณีที่เป็นบริษัทที่มีทุนต่างชาติ (Foreign Equity) อยู่เกินร้อยละ 40 ต้อง
ดาเนินการจดทะเบียนพร้อมกรอกแบบฟอร์มตามที่กาหนดในกฎหมาย Foreign Investment Act 1991
หรือสาหรับบริษัทอื่นที่มีทุนต่างชาติต้องดาเนินการจดทะเบียนการลงทุนในประเทศไว้กับธนาคารกลางของ
ฟิลิปปินส์ (Bangko Sentral ng Pilipinas) ด้วย นอกจากนี้ ผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมข้อมู ลเกี่ยวกับสถานที่
ประกอบการ โฉนดที่ดิน ที่ตั้งของสานักงาน หลักฐาน รายการการจดทะเบียนของสานักงาน รายการเสียภาษี
และคาอธิบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยสังเขปด้วย
บริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติก็สามารถขอใบอนุญาตได้จากสานักงานฯ ได้ โดยต้องเตรียม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การจัดตั้งสานักงานสาขาที่ประเทศฟิลิปปินส์ งบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี นับ
จากวันที่ยื่นคาร้องขอใบอนุญาต หลักฐานในการจัดตั้งบริษัท เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการธนาคาร
พาณิชย์กรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ รายชื่อผู้แทนในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น
5.1.6 โครงสร้างระบบหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในสิงคโปร์ต้องได้รับใบอนุญาตประเภท Capital
Markets Services License โดยสามารถยื่นคาร้องขอได้จาก Monetary Authority of Singapore (MAS)
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และอนุพันธ์ (Securities and Futures Act) ได้กาหนดให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ สัญญาตราสารอนุพันธ์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) การให้
คาปรึกษาด้านการเงิน การบริหารเงินของบริษัท (Corporate Finance) การบริหารจัดการกองทุนและ
กองทรัสต์ หรือธุรกิจด้านการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกิจการซึ่งต้องได้รับอนุญาต โดยในการพิจารณาการ
ออกใบอนุญาตนั้น MAS ได้กาหนดเกณฑ์เกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) ของผู้ขอใบอนุญาตในเรื่องของ
คุณลักษณะ (Fit and Proper) เงินทุนในการจดทะเบียนขั้นต่า ทุนที่มีความเสี่ยงและเกณฑ์เกี่ยวกับการ
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บริหารความเสี่ยง การตรวจสอบทางการเงิน และเกณฑ์ในการบริหารจัดการหรือการควบคุม (compliance
arrangements) เป็นต้น เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลซึ่งได้มาตรฐานในการประกอบกิจการในตลาด
หลักทรัพย์
อย่างไรก็ดี เกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลในสิงคโปร์นั้นค่อนข้างเปิดกว้าง
สาหรับผู้ ประกอบการจากต่างประเทศในการเข้าสู่ ตลาด ในการจัดตั้งบริษัทหรือนิติบุคคลในสิ งคโปร์นั้น
กฎหมายกาหนดให้ต้องมีผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่มีที่พักถาวรในประเทศสิงคโปร์ (Permanent Resident)
โดยบุคคลดังกล่าวอาจจะเป็นบุคคลซึ่งถือสัญชาติ สิงคโปร์ บุคคลซึ่งมีที่พักถาวรอยู่ในสิงคโปร์ หรือบุคคลซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตในการประกอบการ (Entrepass/Employment Pass) ก็ได้ ในส่วนของข้อจากัดเรื่องผู้ถือ
หุ้นนั้น กฎหมายสิงคโปร์ไม่ได้มีข้อกาหนดเรื่องสัญชาติไว้ ดังนั้น บริษัทหรือนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์จึง
อาจมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดก็ได้
5.1.7 โครงสร้างระบบหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา
การประกอบธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชา (Cambodia Securities
Exchange - CSX) นั้น อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกฎหมาย 2 ฉบับ ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาล (Government Securities) และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลซึ่งไม่ใช่
หน่วยงานของภาครัฐ (Non-governmental Securities) โดยมีหน่วยงานซึ่งกากับดูแล คือ คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งกัมพูชา (Cambodia Securities and Exchange Commission)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Dealer) เท่านั้นที่สามารถดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ได้
โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อานวยการ CSEC (Director General of Cambodia Securities and
Exchange Commission) อย่างไรก็ดี กฎหมายได้กาหนดเกณฑ์อื่นๆ ไว้สาหรับผู้ประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ การดาเนินการเป็นผู้ชาระบัญชี (Clearance and Settlement) ซึ่งต้อง
ขอใบอนุญาตต่างหาก
กฎหมายกาหนดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะขอใบอนุญาตจาก CSEC เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับการมีกิจการที่มีความน่าเชื่อถือ มีความพร้อมในการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูล
ของ CSX และต้องมีความพร้อมทางด้านบุคลากรเพื่อที่จะดาเนินการได้ตามที่กฎหมายกาหนด
สาหรับค่าธรรมเนียมแรกเข้า มีการกาหนดไว้ดังนี้
สาหรับผู้จั ดตั้งตลาดหลักทรัพย์ /ระบบชาระบัญชี Clearing and Settlement –
20,000,000 Riels
Securities Registrar – 2,000,000 Riels
Securities Transfer Agent – 2,000,000 Riels
Listed company ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
5.1.8 โครงสร้างระบบหลักทรัพย์ของสปป.ลาว
ตลาดหลักทรัพย์แห่งสปป.ลาว (Laos Securities Exchange - LSX) นั้นอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์แห่งสปป.ลาว (Office of the
Securities and Exchange Commission) บุคคลใดที่ต้องการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ต้อ งสมัครขอรับ
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ใบอนุญาตจากสานักงานฯ ตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยบริษัทหลั กทรัพย์นั้นจะต้องจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของ
บริษัทจากัด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนดใน Market Operation Regulation ซึ่งออกตาม
กฎหมาย Securities and Exchange Supervision Regulation, No. 012/SEC และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 24 พฤษภาคม 2010
สาหรับนักลงทุนต่างชาติสามารถร่วมจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ได้ในลักษณะของการร่วมทุน
(Joint Venture) กับบุคคลซึ่งถือสัญชาติลาวได้ โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างประเทศต้องไม่เกินร้อยละ 51 ของ
ทุนทั้งหมด มีการจัดตั้งกองทุน (Joint Compensation Fund) โดยผู้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมดังนี้
สาหรับ General Member 100,000,000 Kip ต่อครั้ง
สาหรับ Participant 10,000,000 Kip ต่อครั้ง
5.1.9 โครงสร้างระบบหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนาม
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนามนั้นเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Securities
Law) ซึ่งกาหนดให้ การเข้ามาจัดตั้ง และดาเนินธุรกิจหลั กทรัพย์ประเภทสาขาของบริษัทหลั กทรัพย์
ต่างประเทศ (Branches of Foreign Securities Companies.) ได้นั้น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสาหรับการ
ออกใบอนุญาตและดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย โดยต้องเป็นองค์กรธุรกิจหลักทรั พย์ใน
ปัจจุบันที่ดาเนินการถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศ
การเข้ามาจัดตั้ง และดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท สานักงานตัวแทนของบริษัท
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Representative Offices of Foreign Securities Companies) ได้นั้น ต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์ของรัฐ (State Securities Commission) ก่อนโดยสามารถ
ประกอบกิจการได้ดังต่อไปนี้
- บริษัทร่วมทุน (Joint Venture)
- Contribution of Shareholding Capital.
- ธุรกิจหลักทรัพย์โดยต่างชาติเป็นเจ้าของ 100% (One hundred percent
foreign owned company)
- สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Branches of Foreign Securities
Companies)
- สานักงานตัวแทนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Representative Offices of
Foreign Securities Companies) โดยได้มีการกาหนด ขอบเขตการดาเนินงาน ไว้ 2 รูปแบบ คือ เป็น
ลักษณะสานักงานติดติดประสานงาน (Contact office) และวิจัยตลาด (Market Research)
อย่างไรก็ดี กฎหมายของเวียดนามกาหนดให้ในกรณีที่รัฐบาลได้ทาการตกลงไว้หรือมี
ข้อผูกพันตามสนธิสัญญาใดซึ่งขัดต่อกฎหมายเวียดนาม ให้ถือข้อกาหนดตามข้อผูกพันหรือสนธิสัญญาที่ได้
ลงนามไว้มีผลบังคับใช้แทนข้อกฎหมาย
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5.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาหลักทรัพย์
เช่ น เดี ย วกั บ กรณี ส าขาธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นบทที่ 4 ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การเปรี ย บเที ย บและ
วิเคราะห์กฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในรูปของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการ
เปิดเสรีสาขาหลักทรัพย์ โดยคณะผู้วิจัยได้รวบรวมกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นพม่า) โดยให้ความสาคัญกับกฎหมายและข้อบังคับที่เป็น
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจัดตั้งและดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน ดั งมีรายชื่อกฎหมายและ
ข้อบังคับตามตารางที่ 5-1 ต่อไปนี้
ตารางที่ 5-1
รายชื่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขาหลักทรัพย์ในอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
กลุ่ม ASEAN 6
ไทย
บรูไน ดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย

มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-Constitution of Brunei Darussalam (Order under section 83 (3))
Securities Order, 2001 Arrangement of Sections
-Law No.8 of 1995 on the Capital Market (Statute Book No. 64,
Supplement to Statute Book No. 3608)
-A Government Regulation of the Republic of Indonesia Number
45 Year 1995 Concerning Capital Market Organization
-A Decree of the Ministry of Finance of the Republic of
Indonesia No.647/KMK.010/1995 Concerning Foreign Ownership
of Securities Companies
-Capital Markets and Services Act 2007 (Act 671) As at 28
September 2007
-Republic Act No. 8799 Securities Regulation Code, 2000
-Presidential Decree No.129 Governing the Establishment,
Operation and Regulation of Investment Houses 1973
-Republic Act No.8366 Act Liberalizating the Philippine
Investment House Industry, Amending Certain Sections of
Presidential Decree No. 129, As Amended, Otherwise Known as
the Investment Houses Law, 1997
-Foreign Investment Act 1991
-Securities and Futures Act (Chapter 289, 2002 Revised Edition)

สิงคโปร์
กลุ่ม CLMV (ยกเว้นพม่า)
กัมพูชา
-Law on the Issuance and Trading of Non-Government Securities
2007
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ประเทศสมาชิกอาเซียน

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
-Membership Rules of the Cambodia Securities Exchange 2011
สปป.ลาว
-Law on the Government of Lao PDR, No. 02/NA, 6 May 2003
-Enterprise Law, No. 11/NA, Dated 9 November 2005
-The Government’s Decree on Securities and Securities Market
2010
-Market Operation Regulation 2011
เวียดนาม
-Securities Law 2006 (Law No.70/2006/QH11)
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย ณ เดือนสิงหาคม 2555
สาหรับแนวทางการวิเคราะห์ คณะผู้วิจัยได้แบ่งอาเซียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ASEAN 6
ได้แก่ ไทย (ตารางที่ 5-2) บรู ไนฯ (ตารางที่ 5-3) อิน โดนี เซีย (ตารางที่ 5-4) มาเลเซี ย (ตารางที่ 5-5)
ฟิลิปปินส์ (ตารางที่ 5-6) และสิงคโปร์ (ตารางที่ 5-7) และอีกกลุ่มคือกลุ่มประเทศ CLMV ยกเว้นพม่า
(
5-8)
. (
5-9) และเวียดนาม (ตารางที่ 5-10) โดยพิจารณามาตราหรือ
ข้อกาหนดในกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ รวมถึงที่ปรากฎในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ที่
แสดงไว้ในภาคผนวก ก ข และ ค ที่มีผลเป็นการสร้างข้อจากัด 7 ประเภท แบ่งเป็นด้านการเข้าสู่ตลาด 6
ประเภทและด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ เฉพาะข้อจากัดที่มีความแตกต่างเป็นพิเศษระหว่างการให้การ
ประติบัติต่อผู้ให้บริการท้องถิ่นกับผู้ให้บริการต่างชาติ ที่นอกเหนือไปจากความแตกต่างตามข้อจากัดด้านการ
เข้าสู่ ตลาด ซึ่งโดยปกติย่ อมน าไปสู่ การประติบัติที่แตกต่างกันระหว่างผู้ ให้บริการท้องถิ่นกับผู้ให้ บริการ
ชาวต่างชาติอยู่ แล้ว และเช่น เดีย วกับ การวิเคราะห์ กรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ การต้องได้รับใบอนุญาต
(License) ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ถือว่าไม่ใช่ข้อจากั ดด้านจานวนผู้ให้บริการ เว้น แต่การจากัดจานวน
ใบอนุญาตโดยไม่ปล่อยให้เป็นไปตามการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หรือโดยไม่มีเหตุอันควร
ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องประโยชน์ของประชาชนทั่วไปหรือผู้ฝากเงิน จะถือเป็นการจากัดการเข้าสู่ตลาด
อย่างหนึ่งได้
ตารางที่ 5-2
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ภายในประเทศไทย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากร
ต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของนิติ

พบ/
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

-

-

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

พบ

มาตรา 90 พระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะ
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ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
บุคคล

พบ/
ไม่พบ

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
(7) การเลือกประติบตั ิระหว่าง
บุคคลในประเทศและ
ต่างชาติ (ข้อจากัดการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ)
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย

ไม่พบ
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

หลักทรัพย์และตลาด
กระทาได้ต่อเมือได้จดั ตั้งในรูป
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
แก้ไขเพิ่มเติม
จากัด
-

-

ตารางที่ 5-3
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ภายในประเทศ
ข้อจากัดการเข้าสู่
ตลาดและการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ
(1) จากัดจานวน
ผู้ให้บริการ

พบ/
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

ไม่พบ

-

-

(2) จากัดมูลค่า
ธุรกรรมการ
ให้บริการ/
จานวน
สินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณ
ผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวน
บุคลากร
ต่างชาติ
(5) กาหนด
ประเภทของนิติ
บุคคล
(6) จากัดจานวน
ทุนต่างชาติ
(7) การเลือกประ
ติบัติระหว่าง
บุคคลใน
ประเทศและ

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-
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ข้อจากัดการเข้าสู่
พบ/
ตลาดและการประ ไม่พบ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ
ต่างชาติ
(ข้อจากัดการ
ประติบตั ิเยี่ยง
คนชาติ)
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

ตารางที่ 5-4
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ภายในประเทศอินโดนีเซีย
ข้อจากัดการเข้าสู่
ตลาดและการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้
ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่า
ธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวน
สินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณ
ผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวน
บุคลากรต่างชาติ
(5) กาหนดประเภท
ของนิติบุคคล

พบ/
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

พบ

- ผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าตัวแทนจาหน่าย

(6) จากัดจานวนทุน
ต่างชาติ

พบ

(7) การเลือก
ประติบตั ิระหว่าง
บุคคลในประเทศและ

พบ

A government
Regulation of the Republic
of Indonesia Number 45
year 1995 concerning
capital
market organization
A decree of the Ministry of
Finance of the Republic of
Indonesia No.
647/KMK.010/1995
concerning Foreign
Ownership of Securities
Companies
ตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC)*

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศหรือบริษัทหลักทรัพย์
ที่ใช้การร่วมทุนเมื่อเปิดตัวในตลาด จานวนหุ้นส่วนถือโดย
นักลงทุนต่างด้าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด

บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติจะต้องเสียค่าธรรมเนียมทีเ่ รียก
เก็บจากชาวต่างชาติ (Expatriate Charges) โดยรัฐบาล
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ข้อจากัดการเข้าสู่
พบ/
ข้อกฎหมาย (มาตรา)
สรุปรายละเอียด
ตลาดและการประ ไม่พบ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ
ต่างชาติ (ข้อจากัด
การประติบัตเิ ยี่ยง
คนชาติ)
*พบข้อจากัดดังกล่าวได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของอินโดนีเซีย รายละเอียดดูได้จาก SOC ของ
อินโดนีเซียในภาคผนวก ก และภาคผนวก ค
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย
ตารางที่ 5-5
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ภายในประเทศมาเลเซีย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและ
การประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวน
สินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิต
ของบริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากร
ต่างชาติ

พบ/
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย
(มาตรา)
-

สรุปรายละเอียด

ไม่พบ

-

-

พบ

ตารางข้อ
ผูกพันเฉพาะ
(SOC)*

(5) กาหนดประเภทของนิติ
บุคคล
(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ

ไม่พบ

-

- กรณีบริ การนายหน้ าตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ลว่ งหน้ า จากัด
จานวนต่างชาติได้ 1 คนในระดับบริหาร (management)
- กรณีบริการนายหน้าหลักทรัพย์ที่ตั้งสานักงานตัวแทน จากัด
ให้มีชาวต่างชาติได้ 2 คนในตาแหน่งระดับสูงเป็นเวลา 5 ปี
-

พบ

ตารางข้อ
ผูกพันเฉพาะ
(SOC)*

-

- จากัดจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติรายหนึ่งๆ ไม่เกินร้อยละ 15
และผู้ถือหุ้นต่างชาติทุกรายรวมกันไม่เกินร้อยละ 30
- ธุรกิจ Underwriting, Asset Management, Securities
Broking จากัดจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติทุกรายรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 70

(7) การเลือกประติบตั ิ
ไม่พบ
ระหว่างบุคคลใน
ประเทศและต่างชาติ
(ข้อจากัดการประติบัติ
เยี่ยงคนชาติ)
*พบข้อจากัดดังกล่าวได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของมาเลเซีย รายละเอียดดูได้จาก SOC ของมาเลเซีย
ในภาคผนวก ก และภาคผนวก ค
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 5-6
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ภายในประเทศฟิลิปปินส์
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและ
การประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ

พบ/ไม่พบ

(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวน
สินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวน บุคลากร
ต่างชาติ

พบ

พบ

ไม่พบ
พบ

(5) กาหนดประเภทของนิติ
บุคคล

พบ

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ

พบ

ข้อกฎหมาย
(มาตรา)
ตารางข้อ
ผูกพันเฉพาะ
(SOC)*
ตารางข้อ
ผูกพันเฉพาะ
(SOC)*
-

สรุปรายละเอียด
นายหน้าหรือผู้ค้าหลักทรัพย์ต้องเป็นสมาชิกของตลาด
หลักทรัพย์ และจากัดจานวนสมาชิกไว้ที่ 200 ราย
การทาธุรกรรมจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting) ของ
บริษัทนายหน้า/ผู้ค้าหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการบทหลักการ
Best-Effort Basis เท่านั้น
-

ตารางข้อ
ผูกพันเฉพาะ
(SOC)*
ตารางข้อ
ผูกพันเฉพาะ
(SOC)*
Sec 5
Investment
House Law
(Republic
Act No.
8366)

กรรมการเสียงข้างมากในคณะกรรมการของบริษัทวาณิชธน
กิจต้องเป็นบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์

ตารางข้อ
ผูกพันเฉพาะ
(SOC)*

- สัดส่วนทุนต่างชาติในบริษัทวาณิชธนกิจต้องไม่เกินร้อยละ
51
- กรณีบริษัทนายหน้า/ผู้ค้าหลักทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์
-

นายหน้าหรือผู้ค้าหลักทรัพย์ต้องจัดตั้งในรูปแบบวาณิชธน
กิจ (Invesment House) หรือบริษัทนายหน้า/ผูค้ ้า
หลักทรัพย์
- บริษัทวาณิชธนกิจต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นคนในประเทศไม่ต่า
กว่าร้อยละ 40

(7) การเลือกประติบตั ิ
ไม่พบ
ระหว่างบุคคลในประเทศ
และต่างชาติ (ข้อจากัด
การประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติ)
*พบข้อจากัดดังกล่าวได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของฟิลิปปินส์ รายละเอียดดูได้จาก SOC ของ
ฟิลิปปินส์ได้ในภาคผนวก ก และภาคผนวก ค
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 5-7
แสดงข้อจากัดการเข้าสูต่ ลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ภายในประเทศสิงคโปร์
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
และการประติบัติเยี่ยงคน
ชาติ
(1) จากัดจานวนผู้
ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรม
การให้บริการ/จานวน
สินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิต
ของบริการ
(4) จากัดจานวน
บุคลากรต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของ
นิติบุคคล

พบ/ไม่
พบ

ข้อกฎหมาย
(มาตรา)

สรุปรายละเอียด

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

ไม่มี

-

-

ไม่พบ

-

-

พบ

ตารางข้อผูกพัน นายหน้าในตลาดการเงินล่วงหน้า (financial futures broker)
เฉพาะ (SOC)* และบริษทั จัดการกองทุนสามารถจัดตั้งได้เฉพาะในรูปแบบสาขา
บริษัทลูก (subsidiaries) หรือบริษัทร่วมทุน (joint venture)
-

(6) จากัดจานวนทุน
ไม่พบ
ต่างชาติ
(7) การเลือกประติบตั ิ
ไม่พบ
ระหว่างบุคคลใน
ประเทศและต่างชาติ
(ข้อจากัดการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ)
*พบข้อจากัดดังกล่าวได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของสิงคโปร์ รายละเอียดดูได้จาก SOC ของสิงคโปร์
ได้ในภาคผนวก ก และภาคผนวก ค
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 5-8
แสดงข้อจากัดการเข้าสูต่ ลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ภายในประเทศกัมพูชา
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวน บุคลากร
ต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของนิติ
บุคคล

พบ/ไม่
พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

-

-

ไม่พบ

-

-

ไม่พบ

-

-

Article 31 Law on the
Issuance and Trading of
Non-Government
Securities

ผู้ค้าหลักทรัพย์ (securities dealer)
เท่านั้นที่สามารถดาเนินธุรกิจ
หลักทรัพย์ได้ โดยต้องได้รับใบอนุญาต
จากผู้อานวยการ CSEC (Director
General of Cambodia Securities
and Exchange Commission

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
(7) การเลือกประติบตั ิระหว่าง
บุคคลในประเทศและ
ต่างชาติ (ข้อจากัดการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ)
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย

ไม่พบ
ไม่พบ

-

-

พบ
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ตารางที่ 5-9
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับภายใน
สปป.ลาว
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประ
ติบัติเยีย่ งคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของบริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากรต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของนิติบุคคล

พบ/ไม่พบ

ข้อกฎหมาย (มาตรา)

สรุปรายละเอียด

ไม่พบ
ไม่พบ

-

-

มาตรา 26 The
Government’s Decree
on Securities and
Securities Market 2010
มาตรา 34 The
Government’s Decree
on Securities and
Securities Market 2010

บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดตั้งขึ้นในรูปแบบ
บริษัทจากัด (Limited Liability
Company)

ไม่พบ
ไม่พบ
พบ

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ

พบ

(7) การเลือกประติบตั ิระหว่าง
บุคคลในประเทศและต่างชาติ
(ข้อจากัดการประติบัตเิ ยี่ยงคน
ชาติ)

พบ

ตารางข้อผูกพันเฉพาะ
(SOC)*

นักลงทุนต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัท
หลักทรัพย์ได้ในลักษณะของการร่วมทุน
(Joint Venture) กับนักลงทุนใน
ประเทศ โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างประเทศต้องไม่เกินร้อยละ 51 ของ
ทุนทั้งหมด
ผู้ให้บริการชาวต่างชาติและบุคลากร
ต่างชาติที่ทางานอยู่ใน สปป.ลาว ต้อง
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่
บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ
สปป.ลาว

*พบข้อจากัดนี้ได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของสปป.ลาว รายละเอียดดูได้จาก SOC ของสปป.ลาวใน
ภาคผนวก ข และภาคผนวก ค
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 5-10
สรุปข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติในสาขาหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ภายในประเทศเวียดนาม
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการ พบ/ไม่พบ ข้อกฎหมาย (มาตรา)
ประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
ไม่พบ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของ
บริการ
(4) จากัดจานวนบุคลากร
ต่างชาติ
(5) กาหนดประเภทของนิติ
บุคคล

ไม่พบ

-

ไม่พบ

-

ไม่พบ

-

พบ

Clause 1 of Article
76,Article 77 and
Article 78 of
Securities Law
2006 (Law
No.70/2006/QH11)

(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
(7) การเลือกประติบัตริ ะหว่าง
บุคคลในประเทศและต่างชาติ

ไม่พบ
พบ

สรุปรายละเอียด
-

ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดาเนิน
ธุรกิจในเวียดนาม แบ่งได้ ดังนี้
- บริษัทร่วมทุน (Joint Venture)
- Contribution of Shareholding
Capital.
- ธุรกิจหลักทรัพย์โดยต่างชาติเป็น
เจ้าของ 100% (One hundred
percent foreign owned company.)
- สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Branches of Foreign Securities
Companies)
สานักงานตัวแทนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Representative Offices of Foreign Securities
Companies.) โดยได้มีการกาหนด ขอบเขตการ
ดาเนินงาน ไว้ 2 รูปแบบ คือ เป็นลักษณะ Contact
office และ Market research
ตารางข้อผูกพันเฉพาะ -การอุดหนุน (Subsidies) อาจให้เฉพาะแก่ผู้
(SOC)*
ให้บริการชาวเวียดนามเท่านั้น

*พบข้อจากัดนี้ได้จากการระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ของเวียดนาม รายละเอียดดูได้จาก SOC ของเวียดนามใน
ภาคผนวก ข และภาคผนวก ค
ที่มา : สรุปโดยคณะผู้วิจัย

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดตามตารางที่ 5-2 ถึงตารางที่
5-10 พบว่า ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติ บัติเยี่ยงคนชาติในสาขาหลักทรัพย์นั้นมีทั้งที่ระบุชัดเจนไว้
61

ในกฎหมายและข้อบังคับ และระบุไว้เป็นนโยบายภายในหรือกฎหมายอื่นๆ ตามที่ปรากฎใน SOC ของแต่ละ
ประเทศ ทั้งนี้ จากการค้นคว้า รวบรวม และการตีความตัวบทของคณะผู้วิจัย สามารถสรุปผลได้ตามตารางที่
5-11
ตารางที่ 5-11
สรุปข้อจากัดการเปิดเสรีสาขาหลักทรัพย์ในอาเซียน
ข้อจากัด

ASEAN 6
T B I MA P S
- - - -  - - - -  -

CLMV
C L
- 
- -

(1) จากัดจานวนผู้ให้บริการ
(2) จากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการ/จานวน
สินทรัพย์
(3) จากัดปริมาณผลผลิตของบริการ
- - - - - - - (4) จากัดจานวนบุคลากรต่างชาติ
- - -   - - (5) กาหนดประเภทของนิติบุคคล
 -  -    
(6) จากัดจานวนทุนต่างชาติ
- -    - - 
(7) จากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (ที่แตกต่างเป็น
- -  - - - - 
พิเศษนอกเหนือจากการเลือกประติบัติโดยผลของ
การจากัดการเข้าสู่ตลาด (1) – (6)
หมายเหตุ : T= Thailand B = Brunei Darussalam I = Indonesia MA = Malaysia P = Philippines
S = Singapore C = Cambodia L = Lao PDR M = Myanmar V = Vietnam
= พบข้อจากัด

V



กลุ่มประเทศ ASEAN 6
(1) ข้อจากัดจานวนผู้ให้บริการสาขาหลักทรัพย์ มีเพียงประเทศฟิลิปปินส์ที่พบข้อจากัด
นี้ในกลุ่มประเทศ ASEAN 6 โดยฟิลิปปินส์จากัดว่านายหน้าหรือผู้ค้าหลักทรัพย์ต้องเป็ นสมาชิกของตลาด
หลักทรัพย์ และจากัดจานวนสมาชิกไว้ที่ 200 ราย
(2) ข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการ/จานวนสินทรัพย์ในสาขาหลักทรัพย์ มีเพียง
ประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นที่พบข้อจากัดนี้ในกลุ่มประเทศ ASEAN 6 โดยเป็นการจากัดการทาธุรกรรม
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting) ของบริษัทนายหน้า /ผู้ค้าหลักทรัพย์ ที่ต้องดาเนินการบนหลักการ
Best-Effort Basis เท่านั้น
(3) ข้อจากัดเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตของบริการในสาขาหลักทรัพย์ ไม่พบว่า
ประเทศใดใน ASEAN 6 มีข้อจากัดนี้ ซึ่งคล้ายคลึงกับกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์
(4) ข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาหลักทรัพย์พบได้ในประเทศมาเลเซีย และ
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ฟิลิปปินส์ โดยมาเลเซียเป็นกรณีจากัดจานวนผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติในบริการนายหน้าตลาดสินค้า
โภคภัณฑ์ล่วงหน้าและสานักงานตัวแทนของบริษัทนายหน้าหลักทรัพย์ ส่วนกรณีฟิลิ ปปินส์ เป็นข้อจากัด
จานวนกรรมการเสียงข้างมากในคณะกรรมการของบริษัทวาณิชธนกิจทีต่ ้องเป็นบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์
(5) ข้อจากัดเกี่ยวกับ กาหนดประเภทของนิติบุคคลในสาขาหลักทรัพย์ พบว่า ประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ พบข้อจากัดนี้ ซึ่งส่วนใหญ่กาหนดให้ ต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคลใน
รูปแบบต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละประเทศ
(6) ข้อจากัดจ านวนทุนต่างชาติ ในสาขาหลั กทรัพย์ พบว่า มีประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซียที่พบข้อจากัดนี้ โดยอินโดนีเซียเป็นกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้การ
ร่วมทุนเมื่อเปิดตัวในตลาด จานวนหุ้นส่วนถือโดยนักลงทุนต่างด้าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด ส่วนมาเลเซียเป็นกรณีจากัดจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติรายหนึ่งๆ ไม่เกินร้อยละ 15 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ทุกรายรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 และสาหรับธุรกิจจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) บริหารสินทรัพย์
(Asset Management) นายหน้าหลักทรัพย์ (Securities Broking) จะจากัดจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติทุกราย
รวมกันไม่เกินร้อยละ 70
(7) ข้ อ จ ากั ด การประติ บั ติ เ ยี่ ย งคนชาติ ใ นสาขาหลั ก ทรั พ ย์ พ บเพี ย งกรณี ป ระเทศ
อินโดนีเซียที่กาหนดข้อจากัดเหมือนกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ โดยอินโดนีเซียจะมี การเก็บค่าธรรมเนียม
สาหรับต่างชาติเป็นพิเศษในสาขาบริการด้านการเงินซึ่งรวมถึงสาขาหลักทรัพย์ด้วย
กลุ่มประเทศ CLMV (ยกเว้นพม่า)
(1) ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม มีข้อจากัดด้านจานวนผู้ให้บริการ
ในสาขาหลักทรัพย์ ซึ่งคล้ายคลึงกับกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์
(2) เช่นเดียวกับข้อจากัดด้านจานวนผู้ให้บริการ ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และ
เวียดนาม มีข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการ/จานวนสินทรัพย์ในสาขาหลักทรัพย์
(3) ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม มีข้อจากัดเกี่ยวกับปริมาณผลผลิต
ของบริการในสาขาหลักทรัพย์เช่นเดียวกับข้อจากัดกรณี (1) และ (2)
(4) เช่นเดียวกันกับข้อจากัด (1) – (3) ข้างต้น ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และ
เวียดนาม มีข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาหลักทรัพย์แต่อย่างใด
(5) ข้อจากัดเกี่ยวกับการกาหนดประเภทนิติบุคคล พบว่า ทั้งประเทศกัมพูชา สปป.ลาว
และเวียดนาม ล้วนมีข้อจากัดดังกล่าวในลักษณะของการกาหนดประเภทของนิติบุคคลในสาขาหลักทรัพย์ใน
รูปแบบต่างๆ
(6) ข้อจากัดจานวนทุนต่างชาติในสาขาหลักทรัพย์สามารถพบได้ที่สปป.ลาว ซึ่งกาหนดให้
นักลงทุนต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ได้ในลักษณะของการร่วมทุน (Joint Venture) กับนักลงทุน
ในประเทศ โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างประเทศต้องไม่เกินร้อยละ 51 ของทุนทั้งหมด ในขณะที่กัมพูชาและ
เวียดนามไม่พบข้อจากัดดังกล่าว
(7) พบว่าสปป.ลาว และเวียดนาม มีข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติในสาขา
หลักทรัพย์เช่นเดียวกับกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ โดยสปป.ลาว เป็นกรณีการเก็บภาษีเป็นพิเศษสาหรับ
ต่างชาติ ในขณะที่เวียดนามเป็นกรณีของการที่ต่างชาติ อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้มาตรการอุดหนุน
ต่างๆ ของเวียดนาม ในขณะที่กัมพูชาไม่พบข้อจากัดดังกล่าว
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บทที่ 6
สรุปและข้อเสนอแนะ
บทนี้เป็นการสรุปผลการศึกษาและยังได้สรุปผลการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับร่าง
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 และสุดท้ายคือข้อเสนอแนะซึ่งแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจการเงินและนักธุรกิจทั่วไปที่สนใจทาธุรกิจการเงินในสมาชิกอาเซียน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อ
6.1 บทสรุป
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับ ที่
เกี่ย วข้องกับ การประกอบธุร กิจ ธนาคารพาณิช ย์ และธุรกิจหลักทรัพย์ ในประเทศสมาชิกอาเซียน 10
ประเทศ โดยเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเอกสารที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่และเวปไซต์ที่เป็น ทางการของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแลด้านการเงิน และองค์กร
ระหว่างประเทศ โดยในการวิจัยนี้เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูล ตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of
Specific Commitment: SOC) ในรอบที่ 5 ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางข้อผูกพันรวม (Consolidated SOC)
ตลอดจนข้อมูลที่เป็น กฎหมายและข้อบั งคับด้านธนาคารพาณิช ย์และหลั กทรัพย์ของแต่ประเทศสมาชิก
อาเซียน จากนั้นทาการวิเคราะห์กฎหมายฯ ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนว่ามีหรื อไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อุปสรรคหรือข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาด (Market Access: MA) และอุปสรรคหรือข้อจากัดในการประติบัติ
เยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) ระหว่างธุรกิจธนาคารและหลักทรัพย์ในประเทศกับต่างประเทศ
หรือไม่ ซึ่งข้อจากัดด้าน MA และ NT ดังกล่าวเป็นอุปสรรคหรือข้อจากัดต่อการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การเงิน ทั้งนี้ ได้แบ่งการวิเคราะห์เปรียบเทียบออกเป็น 2 กลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน
6 (ไทย บรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ) และกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ หรือ CLMV
(กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม)
ทั้งนี้ การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในกรอบอาเซียนและเพื่อจัดตั้งเป็น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็ นภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งของกระทรวงการคลั ง โดยที่ประชุมรัฐ มนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (AEM) เมื่อปี 2542 ได้มีมติให้การเจรจาเปิดเสรีท างการเงินในกรอบอาเซียนอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ซึง่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้
มีมติจัดตั้งคณะทางานเปิดเสรีทางการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (WCFSL) เพื่อผลักดันให้มีการเปิดเสรีสาขาบริ การด้านการเงินในอาเซียนตาม Roadmap for Monetary and
Financial integration of ASEAN (RIA-Fin) และตาม AEC Blueprint ซึ่งที่ผ่านมา WC-FSL ได้ทาหน้าที่
เจรจาด้านเทคนิคเพื่อเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบอาเซียนเป็นรอบๆ (Round) โดยตั้งแต่ปี
2539-2553 อาเซียนได้มีการเจรจาเปิดเสรีฯ ไปแล้ว 5 รอบ โดยผลลัพธ์ของการเจรจาเปิดเสรีฯ แต่ละรอบ
จะนาไปสู่การจัดทา “
(Schedule of Specific Commitment: SOC) ของแต่ละ
ประเทศ จากนั้นจะมีการจัดทาพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในแต่ล ะรอบ
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนเพื่อให้ตารางข้อผูกพันเฉพาะของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีผลเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศที่รับรองโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป
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ทั้งนี้ ตารางข้อผูกพันเฉพาะในรอบที่ 5 มีลักษณะพิเศษจากตารางข้อผูกพันฯ ที่ผ่านมา โดยจัดทาในรูปแบบ
ของตารางข้อผูกพันรวม (Consolidated SOC) ซึ่งเป็นการรวมข้อผูกพัน การเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การเงินในภายใต้กรอบ WTO และภายใต้อาเซียนตั้งแต่รอบที่ 1 – 5 มารวมกันเป็นฉบับเดียว ทาให้ง่ายต่อ
การเข้าใจว่า ณ ปัจจุบันแต่ละประเทศในอาเซียนได้ ผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของตนตาม
พันธกรณีในกรอบอาเซียนและ WTO ไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดาเนินการแปลตารางข้อผูกพัน รวมการ
เปิ ด เสรี บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น ของแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นในตารางข้ อ ผู ก พั น รวมดั ง กล่ า ว ไว้ แ ล้ ว
รายละเอียดตามภาคผนวก ก (กลุ่มประเทศอาเซียน 6) และภาคผนวก ข (กลุ่มประเทศ CLMV) ซึ่งการเปิด
เสรีด้านการค้าบริการทางการเงินตามข้อผูกพันดังกล่าว มีลักษณะของการแสดงให้เห็นถึงการผ่อนคลายหรือ
ยกเลิกอุปสรรคหรือข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาด (MA) 6 ประเภท และการผ่อนคลายหรือยกเลิกอุปสรรคหรือ
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (NT)
ในกรณีของการเปรียบเทียบและวิเคราะห์กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเสรีใน
สาขาธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประเทศ ASEAN 6 มีข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ดังนี้ (1) ข้อจากัดจานวนผู้ให้บริการสาขาธนาคารพาณิชย์ มักพบในรูปของ
การจากัดจานวนสาขาธนาคารต่างประเทศ โดยประเทศที่พบข้อจากัดดังกล่าว ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ และ
สิ ง คโปร์ ในขณะที่ บ รู ไนฯ อิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซีย ไม่ พบข้ อจ ากั ด นี้ (2) ข้ อ จากัด มู ล ค่ า ธุร กรรมการ
ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์ในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบในประเทศฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยมีลักษณะของ
ข้อจากัดแตกต่างกันไป กล่าวคือ ฟิลิปปินส์มีข้อจากัดด้านการนาเข้าเงินทุนเพื่อตั้งสาขาในรูปสกุลดอลล่าร์
สหรัฐ สิงคโปร์มีข้อจากัดการธุรกรรมของธนาคารเพื่อลูกค้ารายใหญ่ (Wholesale Bank) และธนาคารที่ทา
ธุรกรรมนอกประเทศสิงคโปร์ (Offshore Banks) ในขณะที่ประเทศไทย บรูไนฯ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไม่
พบข้อจากัดนี้ (3) กรณีข้อจากัดเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตของบริการในสาขาธนาคารพาณิชย์ ไม่พบว่าประเทศ
ใดใน ASEAN 6 มีข้อจากัดนี้ในสาขาธนาคารพาณิชย์ (4) ข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาธนาคาร
พาณิชย์สามารถพบได้ในประเทศไทย บรูไนฯ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกาหนดสัดส่วน
บุคลากรในประเทศกับ ต่างชาติ ในขณะที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ไม่พบข้อจากัดนี้ (5) ข้อจากัดเกี่ยวกับ
กาหนดประเภทของนิติบุคคลในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบว่า ทุก ประเทศสมาชิก ASEAN 6 ต่างมีข้อจากัดนี้
โดยกาหนดให้การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมาย
กาหนด (6) ข้อจากัดจานวนทุนต่างชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบว่า ประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ ต่างพบข้อจากัดนี้ ซึ่งเป็นการกาหนดเพดานหรือสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติตามที่กฎหมาย
กาหนด ยกเว้นอินโดนีเซีย และสิงคโปร์ที่ไม่พบข้อจากัดนี้ (7) กรณีข้อจากัดการเลือกประติบัติระหว่างบุคคล
ในประเทศและต่างชาติหรือ ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ในสาขาธนาคารพาณิชย์นั้น ประเทศบรูไนฯ
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่พบข้อจากัดนี้ โดยกรณีของบรูไนฯ เป็นข้อจากัดเรื่องจานวนทุนจดทะเบียนที่
แตกต่างกันระหว่างธนาคารต่างชาติกับธนาคารท้องถิ่น อินโดนีเซียเป็นกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับ
ต่างชาติเป็นพิเศษ ส่วนมาเลเซียเป็นกรณีการที่ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติไม่สามารถเชื่อมระบบ ATM กับ
ธนาคารในประเทศได้ ในขณะที่ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ไม่พบข้อจากัดนี้ สาหรับกลุ่มประเทศ
CLMV สรุปผลได้ดังนี้ (1) ไม่พบว่ากลุ่มประเทศ CLMV มีข้อจากัดด้านจานวนผู้ให้บริการในสาขาธนาคาร
พาณิชย์ (2) ข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการ/จานวนสินทรัพย์ในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบได้เฉพาะใน
ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีข้อจากัดด้านพื้นที่ที่อนุญาตให้ทาธุรกรรมของธุรกิจร่วมทุน ในขณะที่กัมพูชา สปป.
ลาว และพม่า ไม่พบข้อจากัดนี้ (3) ไม่พบว่าประเทศใดในกลุ่ม CLMV มีข้อจากัดเกี่ยวกับ ปริมาณผลผลิต
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ของบริการในสาขาธนาคารพาณิชย์ (4) ข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาธนาคารพาณิชย์ พบได้ใน
ประเทศกัมพูช า และสปป.ลาว โดยทั้งสองประเทศมีการกาหนดสั ดส่ว นบุคลากรระหว่างคนท้องถิ่นกับ
ชาวต่างชาติไว้ในขณะที่พม่าและเวียดนามไม่พบข้อจากัดนี้ (5) เช่นเดียวกับกลุ่ม ASEAN 6 พบว่าทุกประเทศ
ในกลุ่ม CLMV ต่างมีการกาหนดประเภทของนิติบุคคลในสาขาธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ (6) ไม่พบว่า
มีข้อจากัดจานวนทุนต่างชาติ ในสาขาธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งอาจสะท้อนได้ว่ากลุ่ม
ประเทศเหล่านี้มีความต้องการทุนต่างชาติให้เข้ามาช่วยพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และ (7) พบ
ว่าสปป.ลาว พม่า และเวียดนาม มีข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ โดยสปป.ลาว และพม่าเป็นกรณี
การเก็บภาษีเป็นพิเศษสาหรับต่างชาติ ในขณะที่เวียดนามเป็นกรณีของการที่ต่างชาติอาจไม่ ได้รับประโชน์
จากการใช้มาตรการอุดหนุนต่างๆ ของเวียดนาม
ในกรณีของการเปรียบเทียบและวิเคราะห์กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเสรีใน
สาขาหลักทรัพย์ในอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประเทศ ASEAN 6 มีข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาดและ
การประติบัติเยี่ยงคนชาติ ดังนี้ (1) ข้อจากัดจานวนผู้ให้บริการสาขาหลักทรัพย์ มีเพียงประเทศฟิลิปปินส์ที่
พบข้อจากัดนี้ในกลุ่มประเทศ ASEAN 6 โดยฟิลิปปินส์จากัดว่านายหน้าหรือผู้ค้าหลักทรัพย์ต้องเป็นสมาชิก
ของตลาดหลักทรัพย์ และจากัดจานวนสมาชิกไว้ที่ 200 ราย (2) ข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการให้บริการ/
จานวนสินทรัพย์ในสาขาหลักทรัพย์ มีเพียงประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นที่พบข้อจากัดนี้ในกลุ่มประเทศ ASEAN
6 โดยเป็น การจ ากัดการทาธุร กรรมจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) ของบริษัทนายหน้า /ผู้ ค้า
หลักทรัพย์ที่ต้องดาเนินการบนหลักการ Best-Effort Basis เท่านั้น (3) ข้อจากัดเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตของ
บริการในสาขาหลักทรัพย์ ไม่พบว่าประเทศใดใน ASEAN 6 มีข้อจากัดนี้ ซึ่งคล้ายคลึงกับกรณีสาขาธนาคาร
พาณิชย์ (4) ข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาหลักทรัพย์พบได้ในประเทศมาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ โดยมาเลเซียเป็นกรณีจากัดจานวนผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติในบริการนายหน้าตลาดสินค้า
โภคภัณฑ์ล่ วงหน้าและสานักงานตัวแทนของบริษัทนายหน้าหลักทรัพย์ ส่ว นกรณีฟิลิ ปปินส์เป็นข้อจากัด
จานวนกรรมการเสียงข้างมากในคณะกรรมการของบริษัทวาณิชธนกิจทีต่ ้องเป็นบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์
(5) ข้อจ ากัดเกี่ย วกับ กาหนดประเภทของนิติบุคคลในสาขาหลักทรัพย์ พบว่า ประเทศไทย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ พบข้อจากัดนี้ ซึ่งส่วนใหญ่กาหนดให้ ต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่างๆ ตามที่
กาหนดไว้ในแต่ละประเทศ (6) ข้อจากัดจานวนทุนต่างชาติ ในสาขาหลักทรัพย์ พบว่ามีประเทศอินโดนีเซีย
และมาเลเซียที่พบข้อจากัดนี้ โดยอินโดนีเซียเป็นกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้
การร่วมทุนเมื่อเปิดตัวในตลาด จานวนหุ้นส่วนถือโดยนักลงทุนต่างด้าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด ส่วนมาเลเซียเป็นกรณีจากัดจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติรายหนึ่งๆ ไม่เกินร้อยละ 15 และผู้ถือหุ้น
ต่างชาติทุกรายรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 และสาหรับธุรกิจจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) บริหาร
สินทรัพย์ (Asset Management) นายหน้าหลักทรัพย์ (Securities Broking) จะจากัดจานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติทุกรายรวมกันไม่เกินร้อยละ 70 และ (7) ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ในสาขาหลักทรัพย์พบ
เพียงกรณีประเทศอินโดนีเซียที่กาหนดข้อจากัดเหมือนกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ โดยอินโดนีเซียจะมี การ
เก็บค่าธรรมเนียมสาหรับต่างชาติเป็นพิเศษในสาขาบริการด้านการเงินซึ่งรวมถึงสาขาหลักทรัพย์ด้วย สาหรับ
กลุ่มประเทศ CLMV (ยกเว้นพม่าซึ่งยังไม่มีตลาดหลักทรัพย์และอยู่ระหว่างริเริ่มการเตรียมการพัฒนาสาขา
หลักทรัพย์ในปัจจุบัน) สรุปผลได้ดังนี้ (1) ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม มีข้อจากัดด้าน
จานวนผู้ให้บริการในสาขาหลักทรัพย์ ซึ่งคล้ายคลึงกับกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ (2) เช่นเดียวกับข้อจากัด
ด้านจานวนผู้ ให้บ ริการ ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม มี ข้อจากัดมูลค่าธุรกรรมการ
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ให้บริการ/จานวนสินทรัพย์ ในสาขาหลักทรัพย์ (3) ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม มี
ข้อจากัดเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตของบริการในสาขาหลักทรัพย์ (4) เช่นเดียวกันกับข้อจากัด (1) – (3) ข้างต้น
ไม่พบว่าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม มีข้อจากัดจานวนบุคลากรต่างชาติในสาขาหลักทรัพย์แต่
อย่ า งใด (5) ข้อ จ ากัด เกี่ย วกั บ การกาหนดประเภทนิติ บุค คล พบว่ า ทั้ ง ประเทศกัม พูช า สปป.ลาว และ
เวียดนาม ล้วนมีข้อจากัดดังกล่าวในลักษณะของการกาหนดประเภทของนิติบุคคลในสาขาหลักทรัพย์ใน
รูปแบบต่างๆ (6) ข้อจากัดจานวนทุนต่างชาติ ในสาขาหลักทรัพย์สามารถพบได้ที่สปป.ลาว ซึ่งกาหนดให้นัก
ลงทุนต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ได้ในลักษณะของการร่วมทุน (Joint Venture) กับนักลงทุนใน
ประเทศ โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างประเทศต้องไม่เกิน ร้อยละ 51 ของทุนทั้งหมด ในขณะที่กัมพูชาและ
เวียดนามไม่พบข้อจากัดดังกล่าว และ (7) พบว่าสปป.ลาว และเวียดนาม มีข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคน
ชาติในสาขาหลักทรัพย์เช่นเดียวกับกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ โดยสปป.ลาว เป็นกรณีการเก็บภาษีเป็นพิเศษ
สาหรับต่างชาติ ในขณะที่เ วียดนามเป็นกรณีของการที่ต่างชาติอาจไม่ ได้รับประโยชน์จากการใช้มาตรการ
อุดหนุนต่างๆ ของเวียดนาม ในขณะที่กัมพูชาไม่พบข้อจากัดดังกล่าว
6.2 สรุปผลการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
คณะผู้วิจัยได้จัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยนี้เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555
เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานกากับดูแลภาคการเงินที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคเอกชน และบุคลากรใน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง จานวนประมาณ 65 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาว
ประภากร วรรณกนก ผู้บริหารส่วนนโยบายต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร
ผู้อานวยการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นผู้วิพากษ์ผลงาน โดยผล
การสัมมนาได้มีการสรุปไว้โดยละเอียดในภาคผนวก ง
6.3 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากผลที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ จะเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจเอกชนด้านธนาคารพาณิชย์ หลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจึง
ของแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
6.3.1 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงิน และนักธุรกิจทั่วไปที่สนใจทาธุรกิจการเงินในสมาชิก
อาเซียน
6.3.1.1 ในการทาธุรกิจการเงินในอาเซียน ไม่เพียงแต่ต้องคานึงถึงข้อจากัดการเปิดตลาด
เท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ต้องการไปธุรกิจได้แก่ ความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยง
ด้านความไม่ชัดเจนด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากการขาดโครงสร้างพื้นที่
จาเป็ น ในการทาธุรกิจ การเงิน เป็น ต้น ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาเหล่ านี้คือการหาหุ้นส่ วนคนท้องถิ่น หรือธุรกิจ
การเงินท้องถิ่นเข้าร่วมทาธุรกิจด้วยกั น เนื่องจากนักธุรกิจท้องถิ่นเข้าใจกฎระเบียบและวัฒนธรรมการทา

67

ธุรกิจการเงินในประเทศตนดีกว่า รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการที่รู้จักคนสาคัญมากกว่า ซึ่งเป็นลักษณะการทา
ธุรกิจที่สาคัญของสมาชิกอาเซียน
6.3.1.2 นโยบายการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในต่างประเทศในปัจจุบัน จะเป็น
โอกาสดีที่ของสถาบันการเงินไทยที่จะมีบทบาทเข้าไปส่งเสริมการขยายธุรกิจไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรวมกลุ่ม (Cluster Investment) กันไปลงทุนร่วมกันในประเทศ CLMV ซึ่งสถาบันการเงินไทย
ควรศึกษาและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่กาลังเกิดขึ้นนี้
6.3.1.3 สถาบันการเงินเอกชนไทยควรเข้ามามีบทบาทในการทางานร่วมกันกับหน่วยงาน
กากับดูแลและกระทรวงการคลัง ในการใช้ประโยชน์จากช่องทางราชการ เพื่อเจรจาเปิดตลาดในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ตนสนใจไปทาธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสทางตลาดให้มากและกว้างขึ้น นอกเหนือจากที่ข้อจากัด
ทางการตลาดที่ระบุไว้ในข้อมูลตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitment: SOC) ซึ่ง
เป็นพันธกรณีการเปิดตลาดการเงินของสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ เอกชนควรปรับเปลี่ยนวิธีการคิด จากเดิม
ที่ขอให้ทางการช่วยเหลือหรือปิดตลาดการเงินไทยไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเหมือนเช่นในอดีต แต่ต้องมีวิ ธีคิดแบบ
มองไปข้างหน้า (Forward Looking) ว่าจะมีจุดยืนทางธุรกิจตรงไหนในอาเซียน กล่าวคือบทบาทในการ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนของธุรกิจไทยในอาเซียนอยู่ตรงไหน และควรเข้ามามีบทบาทในการจัดทากฎเกณฑ์
หรือระเบียบปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจการเงินของตน ในการทาธุรกิจการเงินในอาเซียนหรือที่เรียกว่า
Rules Setting เช่น การจัดทาระบบการชาระเงินข้ามพรมแดนอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการชาระเงินของ
ธุร กรรมด้านการค้าและการลงทุน หรื อการช าระเงินของธุรกรรมการลงทุนในตลาดหลั กทรัพย์อาเซียน
เนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติเอง และทราบความต้องการของลู กค้า รวมทั้งทราบวิธีปฏิบัติที่ใช้ต้นทุนต่าสุดในการ
ทาธุรกรรม เพื่อผลักดันเป็นระบบที่ใช้ในอาเซียน เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทาธุรกิจการเงินของ
อาเซียนจะเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยด้วย ไม่ควรให้สิงคโปร์หรือมาเลเซียซึ่งมีระบบการเงินที่ก้าวหน้า
กว่ามาทา Rules Setting แต่เพียงผู้เดียว
6.3.1.4 ปัจจุบันระบบการกากับดูแลธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์ของสมาชิก
อาเซีย นได้มุ่งไปในทางการใช้มาตรฐานสากลตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Blueprint) ที่ต้องการให้สมาชิกอาเซียนยกระดับมาตรฐานการกากั บดูแลสถาบัน
การเงิ น ตามมาตรฐานสากลซึ่ ง ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ จ ะใช้ ม าตรฐานของ Basel
Committee on Banking Supervision และมาตรฐานสากลของการกากับธุรกิจหลักทรัพย์ จะใช้ของ
International Organization of Securities Commissions ( IOSCO) ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจการเงิน และ
นักธุรกิจไทยสนใจการประกอบธุรกิจการเงินในสมาชิกอาเซียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจ
การเงินดังกล่าว ก็จะสามารถทาธุรกิจการเงินในสมาชิกอาเซียนได้ง่ายขึ้น ตามระบบ Fit and Proper Basis
กล่ าวคือ หากสถาบั น การเงิน ใด หรื อผู้ ป ระกอบธุ รกิ จการเงิ น ใดมี คุณ สมบัติ ครบถ้ว นตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของของประเทศเจ้าบ้านก็สามารถเข้าไปทาธุรกิจการเงินในประเทศนั้นได้
6.3.1.5 ข้อเสนอแนะและผลสรุปจากงานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ที่ปรากฏในกฎหมาย กฎระเบียบที่เผยแพร่เป็นการทั่วไปและทางคณะผู้วิจัยสามารถค้นหาได้ทางห้องสมุด
และทางเวบไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการระบุถึงข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาด (Market Access) และอุปสรรคหรือ
ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ระหว่างธุรกิจธนาคารและหลักทรัพย์ใน
ประเทศ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติยังมีกฎระเบียบอื่นที่ไม่ได้ เผยแพร่หรือเปิดเผยทางสื่อที่ชัดเจน ในรูปของ
การแก้ไขกฎหมายลูกทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความคลุมเครือและการตีความของกฎหมายและระเบียบ
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ที่เกี่ยวข้องกับการที่อนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปทาธุรกิจในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่ (CLMV) ที่โครงสร้างด้านกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินยังไม่มีความเข้มแข็งพอ
เนื่องจากระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเงินยังล้าหลังอยู่
6.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.3.2.1 หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจการเงินและและกระทรวงการคลังควรปรับเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้อานวยความสะดวกการทาธุรกิจแก่สถาบันการเงินเอกชน ที่จะสนับสนุน
ซึ่งกันและกันในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เปิดกว้างของอาเซียนนี้ เอกชนเป็นผู้ให้ข้อมูล
ความต้องการแก่ภาครัฐ เพื่อให้ผลักดันจนเกิดผลสาเร็จต่อไป
6.3.2.2 ในการพบปะกับผู้นาอาเซียน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนที่เป็น
ทวิภาคี ควรนานักธุรกิจการเงินไปพบนักธุรกิจการเงินของสมาชิกอาเซียนด้วย เพื่อทาความรู้จัก แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดการเงินในทางปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจของกันและกันได้
(Business Matching)
6.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อ
6.3.3.1 งานวิจัยนี้มีข้อจากัดของการวิจัยโดยสภาพ 2 ประการ กล่าวคือ (1) วิธีการวิจัยที่ใช้
เป็นการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) นั้นเหมาะกับงานวิจัยในลักษณะที่เป็นงานวิจัยขั้นต้น
(Initial Stage) หรือที่เป็นแบบ “Loose Research Question” และ (2) การเข้าถึงข้อมูลอาจไม่ลึกหรือ
ทันสมัยเพียงพอเนื่องจากข้อมูลที่แต่ละประเทศเปิดเผยต่อสาธารณะอาจมีความลึกและความทันสมัย
ไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น แนวทางในการวิจัยต่อไปเพื่อแก้ปัญหาวิธีการวิจัยและการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและ
ทันสมัยดังกล่าว จึงควรใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) หรือการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและทันสมัยจากกลุ่ มตัวอย่าง
ที่เป็ น ผู้ เชี่ย วชาญด้านการเปิ ดเสรี ธ นาคารพาณิช ย์และหลั กทรัพย์ในประเทศอาเซียนอื่นนอกเหนือจาก
ประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวควรประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานกากับดูแล และตัวแทนของ
ผู้ประกอบการ
6.3.3.2 เนื่องจากงานวิจัยนี้เน้นเพียงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Study) ด้านกฎหมายและข้อบังคับในมิติเดียวภายใต้ระยะเวลาวิจัย จากัดเพียง 6 เดือน จึงอาจยังไม่เพียงพอ
ต่อการศึกษาให้ครอบคลุมแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการวิจัยต่อไปด้วยมีการศึกษาวิเคราะห์ให้
ครอบคลุมบางมิติที่สาคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อใช้ในการวางแผนหรือสร้างแผนทางธุรกิจ (Business
Model) อาทิ การวิเคราะห์ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอื่นๆ นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เช่น ความเสี่ยงด้านการเมือง
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
________________________________
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ภาคผนวก ก
คาแปลตารางข้อผูกพันรวมในสาขาการค้าบริการด้านการเงินของกลุ่มประเทศ
ASEAN 6 รอบที่ 1-5

ภาคผนวก ข
คาแปลตารางข้อผูกพันรวมในสาขาการค้าบริการด้านการเงินของกลุ่มประเทศ CLMV
รอบที่ 1-5

ภาคผนวก ค
ตารางข้อผูกพันรวม (Consolidated Schedule of Specific Commitment)
ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ Protocol to Implement the Fifth
Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN
Framework Agreement on Services

ภาคผนวก ง
สรุปผลการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

1. ประเทศไทย
ตารางข้อผูกพันรวมสาหรับการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน รอบที่ 1-5
รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไปกับสาขาบริการด้านการเงิน
ใช้กับทุกสาขาและสาขาย่อยที่ 1), 2), 3) สาหรับขอบเขตของการดาเนินการและ
1), 2), 3) สาหรับขอบเขตของการดาเนินการและ
อยู่ในตารางนี้
ประเภทของบริการด้านการเงินที่สามารถ
ประเภทของบริการด้านการเงินที่สามารถ
ดาเนินการได้นั้น สถาบันการเงินแต่ละ
ดาเนินการได้นั้น สถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทจะได้รับอนุญาตให้ดาเนินการใน
ประเภทจะได้รับอนุญาตให้ดาเนินการใน
สาขาหรือสาขาย่อยของภาคการธนาคาร
สาขาหรือสาขาย่อยของภาคการธนาคาร
และบริการด้านการเงินอื่นๆ ตามขอบเขตที่
และบริการด้านการเงินอื่นๆ ตามขอบเขต
กฎหมายอนุญาตให้ทาเท่านั้น
ที่กฎหมายอนุญาตให้ทาเท่านั้น
3) ยกเว้นสานักงานตัวแทนและสาขา การจัดตั้งธุรกิจ 3) สาหรับการจัดตั้งหน่วยธุรกิจตามกฎหมายและ
ใน สาขาบริการด้านการเงินในตารางนี้จะต้องเป็น
ระเบียบของไทยที่มีสัดส่วนหุ้นต่างชาติไม่เกิน
ในรูปบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่จด
ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน: ไม่มีข้อจากัด
ทะเบียนในประเทศไทย
การจัดตั้งธุรกิจที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของหรือ
การจัดตั้งธุรกิจในสาขาบริการด้านการเงินใน
ควบคุมกิจการอาจต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน
ตารางนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ด้าว
หากมิได้ระบุข้อผูกพันเฉพาะเป็นอย่างอื่นอย่าง
ชัดเจน สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียน

สาหรับอื่นๆ: ไม่ผูกพัน รวมถึงการอุดหนุน
1

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
4) ไม่ผูกพันการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาชั่วคราว
ยกเว้น
ในประเภทดังต่อไปนี้:

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุในช่องข้อจากัดด้าน
การเข้าสู่ตลาด

I. ผู้เยี่ยมเยือนทางด้านธุรกิจ:
บุคคลธรรมดาที่พานักในไทยด้วยวัตถุประสงค์
ด้านติดต่อหรือประชุมทางธุรกิจ, เข้าร่วม
สัญญาซื้อหรือขายบริการ, เยี่ยมเยือนธุรกิจที่
จัดตั้งหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน และ
เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธุรกิจใน
ไทย การเข้ามาเป็นการชั่วคราวดังกล่าวจะ
อนุญาตในชั้นต้นไม่เกิน 90 วัน และอาจขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 1 ปี โดยต้องผ่าน
เงื่อนไขตามที่กาหนดโดยสานักงานตรวจคนเข้า
เมืองและกรมการจัดหางาน
II. ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือ:
ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือในระดับ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคล
นั้นต้องได้รับการจ้างโดยบริษัทดังกล่าวนอก
ประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อน
ดาเนินการเข้ามาในไทย และต้องผ่านเงื่อนไข

2

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ตามที่กาหนดโดยสานักงานตรวจคนเข้าเมื
อง
1
และเงื่อนไขความจาเป็นด้านการจัดการ ของ
กรมการจัดหางาน การพานักชั่วคราว
ดังกล่าวจะอนุญาตไม่เกิน 1 ปี และอาจขยาย
ระยะเวลาได้อีก 3 ครัง้ ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
3), 4) การครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน: ตาม
3), 4)
ประมวลกฎหมายที่ดินของไทย บุคคลต่างชาติ
หรือบริษัทในประเทศที่ถือเป็นต่างชาติจะไม่ได้
รับอนุญาตให้ซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม อาจเช่าที่ดินหรือ
เป็นเจ้าของอาคารได้ นอกจากนี้ ต่างชาติ
สามารถเป็นเจ้าของบางส่วนของคอนโดมิเนียม
ได้ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ดูแลเรื่องการ
เป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม
เอ. ประกันภัย รวมถึง
ประกันภัยต่อและการ
ประกันภัยต่อช่วง
บริการประกันชีวิต (CPC
81211)

การครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน: ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินของไทย บุคคล
ต่างชาติหรือบริษัทในประเทศที่ถือเป็น
ต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อหรือเป็น
เจ้าของที่ดินในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
อาจเช่าที่ดินหรือเป็นเจ้าของอาคารได้
นอกจากนี้ ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของ
บางส่วนของคอนโดมิเนียมได้ภายใต้
กฎหมายและระเบียบที่ดูแลเรื่องการเป็น
เจ้าของคอนโดมิเนียม

1) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด

2) ไมมีข้อจากัด

2) ค่าเบี้ยประกันชีวิตสามารถนามาหักลดหย่อน
ภาษีได้จานวนหนึ่ง สาหรับผู้ทาประกันกับบริษัท

1

ในการพิจารณาความจาเป็นด้านการจัดการ ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการพิจารณาโดยหน่วยงานผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ขนาดของทุนที่ชาระแล้วทั้งหมด (2) การสร้างการว่าจ้าง
(3) ระดับของการลงทุนโดยต่างชาติ (4) การส่งเสริมการส่งออก (5) การถ่ายโอนเทคโนโลยี (6) ความจาเป็นพิเศษสาหรับการจัดการ
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ประกันในประเทศ
3) เอ) ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน

3) ไม่มีข้อจากัด

บี) การจัดตั้งบริษัทใหม่ต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

บริการประกันวินาศภัย
(CPC 8129)

4) เฉพาะบุคลากรในระดับผู้บริหารระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาทางเทคนิค โดยต้อง
ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการประกันภัย

4) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่ผูกพัน ยกเว้นสาหรับการประกันทางทะเล
ระหว่างประเทศ ทางอากาศ และการขนส่งผ่าน
แดน และการประกันภัยต่อทุกประเภท

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) เอ) ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจด 3) ไม่มีข้อจากัด
ทะเบียน
บี) การจัดตั้งบริษัทใหม่ต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
4) เฉพาะบุคลากรในระดับผู้บริหารระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาทางเทคนิค โดยต้อง
ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการประกันภัย

4) ไม่มีข้อจากัด
4
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
บริการเสริมของการประกันภัย
(ไม่รวมบริการกองทุนบานาญ)
บริการนายหน้าและตัวแทน
ประกันภัย (CPC 81401)
(นายหน้าประกันภัยจะต้องไม่
ชักชวน แนะนา หรือทาการ
ใดๆ ที่เป็นเหตุให้บุคคลทา
สัญญาประกันภัยกับผู้
รับประกันในต่างประเทศ
ยกเว้นการทาสัญญาประกันภัย
ต่อ)

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

3) ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน

3) ไม่มีข้อจากัดตราบใดที่ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 25

4) เอ) เฉพาะบุคลากรในระดับผู้บริหารระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาทางเทคนิค โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประกันภัย

4) ไม่มีข้อจากัด

บี) ไม่ผูกพันสาหรับนายหน้าประเภทบุคคลทั่วไป
และตัวแทน
บริการให้คาปรึกษาด้าน
ประกันภัย (CPC 81402)

1) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่มีข้อจากัดอื่นนอกจากที่ได้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้

3) ไม่มีขอ้ จากัดตราบใดที่ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อย
5

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
เป็นการทั่วไป
ละ 49
4) เฉพาะบุคลากรในระดับผู้บริหารระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาทางเทคนิค โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันภัย
บริการการเฉลี่ยและการจัดการ 1) ไม่มีข้อจากัด
ค่าสินไหมทดแทน (CPC
81403)
2) ไม่มีข้อจากัด

บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย
(CPC 81404)

4) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่มีข้อจากัดอื่นนอกจากที่ได้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้
เป็นการทั่วไป

3) ไม่มีข้อจากัดตราบใดที่ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 49

4) เฉพาะบุคลากรในระดับผู้บริหารระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาทางเทคนิค โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันภัย

4) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่มีข้อจากัดอื่นนอกจากที่ได้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้
เป็นการทั่วไป

3) ไม่มีข้อจากัดตราบใดที่ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 49

4) เฉพาะบุคลากรในระดับผู้บริหารระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาทางเทคนิค โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันภัย

4) ไม่มีข้อจากัด
6

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
บี. การธนาคารและบริการ
ด้านการเงินอื่นๆ
การรับฝากเงินและเงินที่กู้ยืม
จากสาธารณชน

1) ไม่มีข้อจากัดสาหรับการบริการให้คาแนะนาทาง
การเงินและการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน
ไม่ผูกพัน สาหรับบริการอื่นๆ

การให้สินเชื่อประเภทต่างๆ ทั้ง
ปวง รวมถึง สินเชื่อผู้บริโภค
2) ไม่มีข้อจากัดสาหรับการบริการให้คาแนะนาทาง
สินเชื่อจานอง
การเงินและการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน
แฟคเตอริ่ง และการให้กู้เพื่อ
ไม่ผูกพัน สาหรับบริการอื่นๆ
การพาณิชย์
3) เอ) สานักงานตัวแทนของธนาคาร
การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ทางการเงิน
ไม่มีข้อจากัด
การบริการชาระเงินและการส่ง
เงิน รวมถึงบัตรเครดิต บัตร
ชาระหนี้ และบัตรเดบิต เช็ค
เดินทาง และดร๊าฟท์ธนาคาร
การค้าประกันและภาระผูกพัน
การค้าในบั2 ญชีของตนหรือบัญชี
ของลูกค้า ดังต่อไปนี้
2

บี) สาขาของธนาคารต่างชาติ
I. ไม่มีข้อจากัดสาหรับสาขาธนาคารต่างชาติ
ที่มีอยู่แล้วภายใต้โครงสร้างการถือหุ้นใน
ปัจจุบัน
การจัดตั้งสาขาใหม่จะต้องได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

1) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) เอ) สานักงานตัวแทนของธนาคาร
ไม่มีข้อจากัด
บี) สาขาของธนาคารต่างชาติ
ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นที่ได้ระบุในช่อง
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด

II. การให้บริการเอทีเอ็มจะได้รับอนุญาตให้

ข้อผูกพันสาหรับบริษัทหลักทรัพย์ภายใต้สาขาย่อยนี้ ถูกแยกไว้ต่างหากข้างล่าง
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(เอ) ตราสารตลาดเงิน
ดาเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(บี) การแลกเปลี่ยนเงินตรา
เท่านั้น:
ต่างประเทศ
(i) ต้องร่วมให้บริการเอทีเอ็มแบบเอทีเอ็ม
(ดี) ตราสารเกี่ยวกับอัตรา
พูล ซึ่งให้บริการโดยธนาคารของไทย;
แลกเปลี่ยนและอัตรา
หรือ
ดอกเบี้ย
(ii) ดาเนินการในธนาคารของตนหรือใช้
(อี) หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้
เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์อื่น
ในไทย
การมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทุก
III. ธนาคารต่างชาติที่ประกอบการอยู่แล้ว ซึ่ง
ประเภท รวมถึงการประกันการ
มีสาขาแรกในไทยก่อนเดือนกรกฎาคม
จาหน่าย และการจาหน่ายใน
1995 จะได้รับอนุญาตให้เปิดสาขา
ฐานะตัวแทน (ไม่ว่าจาหน่าย
เพิ่มเติมได้ไม่เกิน 2 สาขา
ทั่วไปหรือเฉพาะกลุ่ม) และการ
ซี) ธนาคารพาณิชย์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
เสนอบริการที่เกี่ย3 วเนื่องกับ
IV. ไม่มีข้อจากัดสาหรับการให้บริการรับจ่าย
ไทย
ประเด็นดังกล่าว
เช็คและการเรียกชาระเงิน
ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นที่ได้ระบุในช่อง
4
การจัดการสินทรัพย์
ซี) ธนาคารพาณิชย์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ดังต่อไปนี้
- การจัดการเงินสด หรือ
I. การเข้าสู่ตลาดต้องเป็นการเข้าถือหุ้นของ
หลักทรัพย์
ธนาคารที่ประกอบการอยู่แล้วเท่านั้น
- การจัดการการลงทุน
รว
II. (i) ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อย
ม
ละ 25 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
3
ข้อผูกพันสาหรับบริษัทหลักทรัพย์ภายใต้สาขาย่อยนี้ ถูกแยกไว้ต่างหากข้างล่าง
4

ข้อผูกพันสาหรับบริษัทจัดการสินทรัพย์ภายใต้สาขาย่อยนี้ ถูกแยกไว้ต่างหากข้างล่าง

8

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
- การดูแลทรัพย์สินและ
โดยแต่ละบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการรับฝาก
บุคคลนั้นสามารถถือหุ้นได้รวมกันไม่
เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชาระ
การบริการให้คาแนะนา การ
แล้ว
เป็นตัวกลาง และการบริการ
(ii) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดย
5
สนับสนุนทางการเงินอื่นๆ
คาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยอาจผ่อนผันเรื่องสัดส่วนสูงสุดผู้ถือ
การจัดหาและการให้บริการ
หุ้นต่างชาติ และสัดส่วนการถือหุ้น
ข่าวสารทางการเงิน และการ
รวมของ แต่ละบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประมวลข้อมูลทางการเงินและ
กับบุคคลนั้นที่ระบุข้างต้นได้ โดยให้
ซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ออกโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
-

การผ่อนผันจาเป็นต่อการแก้ไข
ฐานะการดาเนินการของธนาคาร
พาณิชย์
การถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับ
อนุญาตเป็นระยะเวลา 10 ปี โดย
ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งเข้าถือหุ้นใน
ช่วงเวลานี้จะได้รับการยกเว้น
หลังจากนั้น ตามจานวนการถือ
หุ้นที่แท้จริง

III. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้บริหาร
5

ข้อผูกพันเรื่องการให้คาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุนสาหรับบริษัทหลักทรัพย์ภายใต้สาขาย่อยนี้ ถูกแยกไว้ต่างหากข้างล่าง
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ทัง้ หมดต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
ดี) กิจการวิเทศธนกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดย
คาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทย
ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นที่ได้ระบุในช่อง
อาจอนุญาตให้มีผู้บริหารที่เป็นต่างชาติได้
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
มากกว่าที่ระบุข้างต้น โดยให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่เดียวกันกับที่กาหนดใน II (ii)
อี) บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ข้างต้น
ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นที่ได้ระบุในช่อง
6
ดี) กิจการวิเทศธนกิจ
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
การจัดตั้งใหม่ต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อี) บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
I. ไม่มีข้อจากัดสาหรับสานักงานตัวแทน
II. การเข้าสู่ตลาดต้องเป็นการเข้าถือหุ้นของ
บริษัทที่ประกอบการอยู่แล้วเท่านั้น
III. (i) ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อย
ละ 25 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โดยแต่ละบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลนั้นสามารถถือหุ้นได้รวมกันไม่
6

กิจการวิเทศธนกิจได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจการเฉพาะการธนาคารและธุรกิจการธนาคารเพื่อการลงทุนตามที่ระบุในกฎกระทรวง ลงวันที่ 16 กันยายน 2535 และประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2536

10

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
เกินร้อยละ 10
(ii) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดย
คาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยอาจผ่อนผันเรื่องสัดส่วนสูงสุดผู้ถือ
หุ้นต่างชาติ และสัดส่วนการถือหุ้น
รวมของ แต่ละบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลนั้นที่ระบุข้างต้นได้ โดยให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ออกโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง
รวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
- การผ่อนผันจาเป็นต่อการแก้ไข
ฐานะการดาเนินการของบริษัท
เงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- การถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับ
อนุญาตเป็นระยะเวลา 10 ปี โดย
ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งเข้าถือหุ้นใน
ช่วงเวลานี้จะได้รับการยกเว้น
หลังจากนั้น ตามจานวนการถือ
เอฟ) บริการลีสซิ่งทางการเงิน
หุ้นที่แท้จริง
ไม่มีข้อจากัด
IV. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้บริหาร
ทั้งหมดต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดย
คาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจอนุญาตให้มีผู้บริหารที่เป็นต่างชาติได้
มากกว่าที่ระบุข้างต้น โดยให้เป็นไปตาม
จี) บริการแฟคตอริ่ง
เงื่อนไขที่เดียวกันกับที่กาหนดใน III (ii)
11

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้างต้น
ไม่มีข้อจากัด
เอฟ) บริการลีสซิ่งทางการเงิน
สามารถดาเนินการได้โดยบริษัทลิสซิ่งทีม่ ี
สัดส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว หรือบริษัท
เงินทุนทีม่ ีสัดส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
เท่านั้น ยกเว้นในข้อ (อี) III (ii)
จี) บริการแฟคตอริ่ง
สามารถดาเนินการได้โดยบริษัทแฟคตอริ่งที่มี
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว หรือบริษัทเงินทุนที่
มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 25
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว เท่านั้น ยกเว้น
ในข้อ (อี) III (ii)
เอช) บัตรเครดิต บัตรชาระหนี้ และบัตรเดบิต

เอช) บัตรเครดิต บัตรชาระหนี้ และบัตรเดบิต
ไม่มีข้อจากัด

4) ไม่มีข้อจากัด

บัตรเครดิต บัตรชาระหนี้ และบัตรเดบิต
สามารถดาเนินการได้โดยบริษัทที่มีสัดส่วนผู้
ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว หรือธนาคารพาณิชย์ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศไทย และสาขาธนาคาร
ต่างชาติเท่านั้น
12

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
การดาเนินการการภายใต้ข้อ เอฟ) จี) และ
เอช) จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้
ใบอนุญาตและกฎระเบียบที่จะออกมาใน
ภายหลัง
4) สาหรับธนาคาร สานักงานตัวแทน และบริษัท
เงินทุนอนุญาตให้การยกเลิกโควตาของจานวน
บุคลากรต่างชาติในสาขาการธนาคารมีผลใช้บังคับ
หนึ่งปีหลังจากที่ข้อผูกพันการค้าบริการด้าน
การเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการของอาเซียนชุดที่ 3 มีผลบังคับใช้ โดยให้
การอนุมัติอิงอยู่บนพื้นฐานของแผนธุรกิจและ
ความจาเป็นของผู้ให้บริการต่างชาติ
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
7
สาหรับบริษัทหลักทรัพย์
1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่มีข้อจากัด
- การเป็นนายหน้าและการค้า
หลักทรัพย์
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
- การเป็นนายหน้าและการค้า
ตราสารอนุพันธ์
3) ไม่ผูกพัน ยกเว้น:
3) ไม่มีข้อจากัด
- การยืมและการให้ยืม
หลักทรัพย์
I. สาหรับสานักงานตัวแทน: ไม่มีข้อจากัด
การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชี
II. สาหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว:
ของลูกค้า ดังต่อไปนี้
อนุญาตมีให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ร้อยละ
(ซี) อนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึง
100 ของทุนที่ชาระแล้ว
แต่ไม่จากัดเฉพาะสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ประเภท 4) ตามที่ได้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป
ฟิวเจอร์และออพชั่น
(อี) หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมื7อได้
สาหรับบริษัทหลักทรัพย์
1) ไม่ผูกพัน
การประกันการจาหน่าย
หลักทรัพย์
2) ไม่มีข้อจากัด
การมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ 3) ไม่ผูกพัน ยกเว้น:
ทีเ่ กี่ยวกับหลักทรัพย์ทุก
ประเภท รวมถึงการประกันการ
III. สาหรับสานักงานตัวแทน: ไม่มีข้อจากัด
จาหน่าย และการจาหน่ายใน
ฐานะตัวแทน (ไม่ว่าจาหน่าย
IV. สาหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว:
ทั่วไปหรือเฉพาะกลุ่ม) และการ
อนุญาตมีให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ร้อยละ
7

4) ตามที่ได้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป
1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด

บริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันภัย

14

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
เสนอบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
100 ของทุนที่ชาระแล้ว
ประเด็นดังกล่าว
4) ตามที่ได้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป
4) ตามที่ได้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป
สาหรับบริษัทจัดการสินทรัพย์ 1) ไม่ผูกพัน
- การจัดการกองทุนรวม
- การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 2) ไม่มีข้อจากัด
- การจัดการกองทุนตราสาร
อนุพันธ์
3) ไม่ผูกพัน ยกเว้น:
- การจัดการเงินร่วมลงทุน
I. สาหรับสานักงานตัวแทน: ไม่มีข้อจากัด
การจัดการสินทรัพย์
II. สาหรับบริษัทจัดการสินทรัพย์: อนุญาตมีให้
สัดส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ร้อยละ 100 ของทุน
ที่ชาระแล้ว อย่างไรก็ตาม ในระยะ 5 ปีแรก
หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต บริษัทดังกล่าวจะต้อง
มีสถาบันการเงินที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายไทยถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชาระแล้ว

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด

4) ตามที่ได้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป

4) ตามที่ได้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป

สาหรับบริษัทหลักทรัพย์

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่มีข้อจากัด

การบริการให้คาแนะนา การ
เป็นตัวกลาง และการบริการ
สนับสนุนทางการเงินอื่นๆ

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่ผูกพัน ยกเว้น

3) ไม่มีข้อจากัด
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
I. สาหรับสานักงานตัวแทน: ไม่มีข้อจากัด
ลงทุน
II. สาหรับบริษัทหลักทรัพย์:
เอ) อนุญาตให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ร้อย
ละ 100 ของทุนที่ชาระแล้ว
บี) อาจให้ใบอนุญาตแก่สถาบันการเงินที่ได้รับ
อนุญาตภายใต้กฎหมายไทย และบริษัท
จากัดซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่

การบริการสนับสนุนทาง
การเงินอื่นๆ
บริการบัตรเครดิต (CPC
81133)
(ห้ามไม่ให้มีการระดมทุนจาก
สาธารณชน นอกจากได้รับ
อนุญาตภายใต้กฎหมายทาง
การเงิน)

4) ตามทีไ่ ด้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป

4) ตามที่ได้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป

1) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีขอ้ จากัด

3) เอ) ตามที่ระบุใน บี 3)(เอช) ข้างต้น
บี) สถาบันการเงินต้องได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่ง ประเทศไทยก่อน

3) ไม่มีข้อจากัดตราบใดที่ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 49

4) ตามทีไ่ ด้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป
บริการให้คาปรึกษาทางการเงิน 1) ไม่ผูกพัน
(CPC 81332)

4) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัดอื่นนอกจากที่ได้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้
เป็นการทั่วไป
4) ตามทีไ่ ด้ระบุในข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป

3) ไม่มีข้อจากัดตราบใดที่ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 49
4) ไม่มีข้อจากัด
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2. บรูไน ดาลุสซาลาม
ตารางข้อผูกพันรวมในสาขาบริการการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน รอบที่ 1 - 5
รูปแบบการให้บริการ : 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)
(Limitations on National Treatment) (Additional Commitments)
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments)
ครอบคลุมทุกสาขาที่ระบุในตารางข้อ 3) ไม่ผูกพัน (unbound) ในมาตรการเกี่ยวกับการ
ผูกพันนี้
ถือหุ้นของต่างชาติ หรือผลประโยชน์ใดๆของ
ต่างชาติในบริษัทหรือธุรกิจที่จัดตั้ง หรือ มีความ
ประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ
4) ไม่ผูกพัน (unbound) เว้นแต่เมื่อเป็นมาตรการ
เกี่ยวกับการเข้าประเทศและการเข้ามาปฏิบัติงาน
ชั่วคราวของบุคลากรต่างชาติผู้ได้รับการโอนย้าย
ภายในบริษัท ในตาแหน่งระดับ ผู้จัดการ ผู้บริหาร
และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดย “บุคลากรต่างชาติ
ผู้ได้รับการโอนย้ายภายในบริษัท” ดังกล่าวหมายถึง
บุคลากรในตาแหน่งผู้จัดการ ผู้บริหาร และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือ
ธุรกิจนั้นๆที่ให้บริการผ่านสาขา สานักงานสาขา
หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศบรูไน ดารุสซา
ราม และเป็นผู้ที่ได้รับการว่าจากบริษัทดังกล่าวที่อยู่
นอกประเทศบรูไน ดารุสซารามมาก่อนเป็นเวลาไม่
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ
(Sector or Subsector)

ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Limitations on Market Access)
(Limitations on National Treatment) (Additional Commitments)
น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันยื่นคาขอโอนย้ายมาทางานใน
ประเทศบรูไน ดารุสซาราม โดยบุคคลในตาแหน่ง
ดังกล่าวหมายถึง:
a) ผู้จัดการ (Managers) – บุคลากรในบริษัทที่
ทาหน้าที่หลักในการจัดการองค์กร แผนก ส่วน หรือ
ฝ่าย โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนา กากับดูแลและ
ควบคุมงานของบุคลากรในตาแหน่งหัวหน้างาน
(Supervisory Employees) ผู้เชี่ยวชาญ
(Professional Employees), หรือบุคลากร
ตาแหน่งด้านการจัดการอื่นๆ (Managerial
Employees) และเป็นผู้มีอานาจในการจ้าง/เลิก
จ้าง หรือให้ความเห็นในการจ้าง/เลิกจ้าง หรือ
กิจกรรมในด้านงานบุคคลอื่นๆ อาทิเช่น การเลื่อน
ขั้น การอนุมัติการลา รวมถึงสามารถใช้อานาจ
จัดการหรือสั่งการในการปฏิบัติงานประจาวัน ทั้งนี้
มิได้รวมถึงตาแหน่งผู้บริหารหรือหัวหน้างานระดับ
ต้น (First-line Supervisor) เว้นแต่ว่าตาแหน่ง
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานระดับต้นนั้นจะมีผู้อยู่ใต้
สายบังคับบัญชาเป็นบุคคลากรอื่นๆที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ (Professionals) และมิได้รวมเอา
บุคคลากรที่มีหน้าที่หรือภารกิจหลักในการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่จาเป็นต่อการให้บริการนั้น
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ
(Sector or Subsector)

ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Limitations on Market Access)
(Limitations on National Treatment) (Additional Commitments)
b) ผู้บริหาร (Executives) - บุคลากรในองค์กร
ที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการองค์กร โดยเป็น
ผู้มีอานาจในการตัดสิดใจในภาพกว้าง โดยรับเอา
เพียงคาแนะนา ทิศทางหรือนโยบายในภาพรวมจาก
ผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors) หรือผู้ถือหุ้น โดยผู้บริหารจะ
ไม่มีส่วนโดยตรงในการปฏิบัติงานหรือภารกิจใดๆที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการใดๆของบริษัทรือองค์กร
นั้นๆ
c) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Scpecialists) บุคคลากรในองค์กรผู้มีความรู้ความชานาญและ
ทักษะในระดับสูง โดยมีความรู้ความชานาญ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท เครื่องมือใน
การศึกษาวิจัย ความรู้ในทางเทคนิค หรือความรู้
ความชานาญในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ อาจเป็น
ผู้ชานาญการเฉพาะทางที่มีใบอนุญาติในการ
ประกอบวิชาชีพหรือไม่ก็ได้
ทั้งนี้ บุคลากรต่างชาติผู้ได้รับการโอนย้ายภายใน
บริษัทมาปฏิบัติงานในประเทศบรูไน ดารุสซาราม
นั้น จะอนุญาติให้ปฏิบัติงานภายในประเทศได้ไม่
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ
(Sector or Subsector)

ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Limitations on Market Access)
เกิน 3 ปี โดยอนุญาติให้มีการต่ออายุได้ครั้งละไม่
เกิน 2 ปี โดยระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 5 ปี

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Limitations on National Treatment) (Additional Commitments)

a) การประกันภัยโดยตรง (ประกัน
ชีวิต) รวมบริการ ประกันชีวิตแบบ
บานาญ (Annuity Insurance)
ประกันการสูญเสียรายได้
(Disability Income Insurance)
ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
(Accident and Health
Insurance) (8121)

1) ไม่ผูกพัน (unbound)

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการสามารถทาได้ผ่าน
บริษัทประกันภัยที่ได้จดทะเบียนกับบรูไน ดารุสซา
ราม เท่านั้น

3) ไม่มีข้อจากัด

b) การประกันภัยโดยตรง (ประกัน
วินาศภัย) รวมบริการประกันการ

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่มีข้อจากัด

A. การประกันภัยและบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย

4) ไม่ผูกพัน (unbound) เว้นแต่กรณีที่
ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
4) ไม่ผูกพัน (unbound) เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อ Measures)
ผูกพันทั่วไป (Horizontal Measures)
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ
(Sector or Subsector)
สูญเสียรายได้ (Disability Income
Insurance) ประกันอุบัติเหตุและ
ประกันสุขภาพ(accident and
health insurance) ประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญากรณีเกิดความ
เสียหายต่อผู้ว่าจ้าง, การปฏิบัติงาน
หรือการค้ประกั
า นอื่นในกรณี
คล้ายกัน (Contracts of Fidelity
Bonds, Performance Body or
Similar Contracts of Guarantee)
(8129)

ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Limitations on Market Access)
2) บริการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเพื่อคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ และประกันค่าชดเชย
สาหรับแรงงานสามารถซื้อขายผ่านบริษัท
ประกันภัยที่จัดตั้งในประเทศบรูไน ดารุสซาราม
เท่านั้น
3) การจัดตั้งหน่วยธุรกิจใดๆสามารถทาได้ผ่าน
บริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในประเทศบรูไน ดา
รุสซารามเท่านั้น

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Limitations on National Treatment) (Additional Commitments)
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) ไม่ผูกพัน (unbound) เว้นแต่กรณีที่
ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measures)

4) ไม่ผูกพัน (unbound) เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อ
ผูกพันทั่วไป (Horizontal Measures)

c) การประกันภัยต่อและการ
1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
ประกันภัยต่อช่วง (Reinsurance
and Retrocession Insurance) ทั้ง 2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
(81299*)
3) ต้องได้รับการเห็นชอบจาก (Autoriti Monetari 3) ไม่มีข้อจากัด
Brunei Darussalam: AMBD) และกฎหมาย
ภายในที่เกี่ยวข้อง
4) ไม่ผูกพัน (unbound) เว้นแต่กรณีที่
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ
(Sector or Subsector)

ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Limitations on Market Access)
4) ไม่ผูกพัน (unbound) เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อ
ผูกพันทั่วไป (Horizontal Measures)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Limitations on National Treatment) (Additional Commitments)
ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measures)

d) บริการประกันภัยและบริการ
ตัวกลางประกันภัย (นายหน้าและ
ตัวแทน) (Insurance and
Intermediation Comprising
broking and Agency Services)

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) บริการตัวกลางประกันภัยใดๆไม่สามารถ
ดาเนินการเพื่อบริษัทประกันภัยที่ไม่ได้รับการจด
ทะเบียนได้

2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่ผูกพัน

3) (i) การให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยตรง ต่อ 4) ไม่ผูกพัน (unbound) เว้นแต่กรณีที่
ความเสี่ยงหรือความสูญเสียของชาวบรูไนต้องได้รับ ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
การอนุมัติจาก AMBD
Measures)
(ii) นายหน้า ผู้พิจารณารับประกันภัย และ
ผู้จัดการประกันภัย ต้องได้รับใบอนุญาติ
4) ไม่ผูกพัน (unbound) เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อ
ผูกพันทั่วไป (Horizontal Measures)
บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกันภัย ดังนี้

1) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ
(Sector or Subsector)
a) บริการให้คาปรึกษา
(Consultansy) (ไม่รวมบริการ
ตัวแทนประกันภัยของธุรกิจ
ประกันภัย)

ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Limitations on Market Access)
2) ไม่มีข้อจากัด

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Limitations on National Treatment) (Additional Commitments)
2) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่มีข้อจากัด

4) ไม่ผูกพัน (unbound) เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อ 4) ไม่ผูกพัน (unbound) เว้นแต่กรณีที่
b) บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ผูกพันทั่วไป (Horizontal Measures)
ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measures)
c) บริการการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
d) บริการประเมินค่าเสียหายของภัย
ทางทะเล
_______________
B. การธนาคารและบริการการเงิน
อื่นๆ (Banking and Other
Financial Services)
(1) บริการเงินฝาก และรับเงินทุนที่
จ่ายคืนได้จากสาธารณะ

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ
(Sector or Subsector)

ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Limitations on National Treatment) (Additional Commitments)

3) เป็นไปตามการเห็นชอบจาก AMBD

3) เป็นไปตามการเห็นชอบจาก AMBD

4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(horizontal section)

4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อ
ผูกพันทั่วไป (horizontal section)

(2) การจัดหาและการให้บริการ
1) ไม่ผูกพัน
ข่าวสารทางการเงิน และการประมวล
ข้อมูลทางการเงินและซอฟแวร์ที่
2) ไม่ผูกพัน
เกี่ยวข้อง (8131)
3) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก AMBD

(3) การบริการให้คาแนะนา และการ
บริการสนับสนุนทางการเงินอื่นๆ
รวมถึงบริการข้อมูลเครดิตเพื่อการ
อ้างอิงและการวิเคราห์ข้อมูลเครดิต
(Credit Reference and Analysis)
การศึกษาวิจัยและให้คาแนะนาด้าน
การลงทุน บริการให้คาแนะนาด้าน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก AMBD

4) ไม่ผูกพัน

4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) ต้องได้รับการเห็นชอบจาก AMBD และกฎหมาย 3) ต้องได้รับการเห็นชอบจาก AMBD
ภายในที่เกี่ยวข้อง
และกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง
25

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ
(Sector or Subsector)
การปรับโครงสร้างองค์กร การควบ
รวมกิจการ และการจัดทายุทธศาตร์
องค์กร

ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Limitations on Market Access)
4) ให้มีบุคคลากรเข้ามาทางานในประเทศได้
ชั่วคราวในกรณีที่มีการจัดตั้งธุรกิจอยู่ในประเทศ
บรูไน ดารุสซาราม และต้องได้รับการเห็นชอบจาก
AMBD

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Limitations on National Treatment) (Additional Commitments)
4) ให้มีบุคคลากรเข้ามาทางานในประเทศ
ได้ชั่วคราวในกรณีที่มีการจัดตั้งธุรกิจอยู่ใน
ประเทศบรูไน ดารุสซาราม และต้องได้รับ
การเห็นชอบจาก AMBD
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3. อินโดนีเซีย
ตารางข้อผูกพันรวมสาหรับการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน รอบที่ 1-5
รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments)
ครอบคลุมทุกสาขาที่
3) การจัดตั้งธุรกิจของผู้ให้บริการต่างชาติอาจจัดตั้งได้ในรูปแบบ 3) กฎหมายภาษีเงินได้ระบุไว้ว่า ผู้เสียภาษีที่มิได้
ระบุในตารางข้อผูกพันนี้ ของการร่วมทุน (Joint Venture) และ/หรือ สานักงานตัวแทน ถือสัญชาติอินโดนีเซียจะต้องเสียภาษีหัก
(Representative Office) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ณ ที่จ่าย (Witholding Tax) ในอัตราร้อยละ 20
ของรายได้ในกรณีที่รายได้นั้นมีที่มาจากแหล่งที่
ทั้งนี้ การร่วมทุนจะต้องต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
เป็นสัญชาติอินโดนีเซีย โดยเป็นรายได้ในลักษณะ
a) ต้องอยู่ในรูปของบริษัทจากัด (Limited Liability Enterprise ต่อไปนี้
or Perseroan Terbatas/PT),
b) โดยหุ้นส่วนชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทจากัดดังกล่าว a) ดอกเบี้ย (Interest)
ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของเงินทุน
b) ค่าลิขสิทธิ์ (Royalties)
c) เงินปันผล (Dividend)
4) เป็นไปตามกฎเกณฑ์/กฎหมายแรงงานและการเข้าเมืองของ d) ค่าธรรมเนียม/ค่าจ้างจากการให้บริการใน
ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Labour and Immigration ประเทศอินโดนีเซีย (Fee from Service
Laws and Regulations) ทั้งนี้ เฉพาะบุคคลากรในตาแหน่ง
Performed in Indonesia)
ผู้อานวยการ (Directors) ผู้จัดการ (Managers) และ
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค (Technical
ทั้งนี้ อัตราภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
Experts/Advisors) (เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เท่านั้นที่ สนธิสัญญาด้านภาษี (ถ้ามี)
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ได้รับอนุญาติให้พานักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียได้เป็นเวลา 2 ปี 3) การได้มาซึ่งที่ดินกฎหมายที่ดินของอินโดนีเซีย
โดยสามารถดาเนินการขอขยายเวลาได้สูงสุดจานวน 2 ครั้ง ครั้ง พ.ศ. 2503 “Undang-Undang Pokok Agaria
ละไม่เกิน 2 ปี
No.5 of 1960” กาหนดไว้ว่าผู้ที่มิได้ถือสัญชาติ
ทั้งนี้ การอนุญาติให้บุคคลากรในตาแหน่งผู้จัดการ (Managers) อินโดนีเซีย (ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา)
และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค (Technical Experts) ที่มาจาก ไม่ได้รับอนุญาติให้ถือครองที่ดินได้ อย่างไรก็ตาม
การโอนย้ายภายในบริษัท (Intra Corporate Transfer) พานัก บริษัทร่วมทุน (Join venture Enterprises)
อยู่ในประเทศอินโดนีเซียได้นั้นจะต้องมีการทดสอบความจาเป็น สามารถถือกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ทางเศรษฐกิจ (Economic Needs Test)
(Hak Guna Usaha) รวมถึงกรรมสิทธิ์ในการปลูก
สร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน (Hak Guna
การเดินทางเข้าประเทศและพานักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียของผู้ Bangunan) และสามารถทาการเช่า/เช่าแบบ
เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitors) ได้รับการอนุญาติโดย ลิสซิ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
สามารถพานักอยู่ในประเทศได้ยาวนานไม่เกิน 60 วัน และ
อินโดนีเซียได้
สามารถขอขยายเวลาได้สูงสุดที่ 120 วัน
ทั้งนี้ นิติบุคคลและบุคคลธรรมดานั้นจะต้อง
เป็นไปตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขด้านคุณสมบิติ
ทางอาชีพ (Professional Qualification
Requirements)
4) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากชาวต่างชาติที่
อาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย
บุคคลธรมดาที่มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซียใดๆ ซึ่ง
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ให้บริการในประเทศอินโดนีเซียจะต้องถูกเรียก
เก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมโดยรัฐกฎเกณฑ์/
กฎหมายแรงงาน
ชาวต่างชาติที่พานักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียที่
ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทร่วมทุน (Joint
Venture), สานักงานผู้แทน (Representatives
Office), และ/หรือ นิติบุคคลรูปแบบอื่นๆ และ/
หรือ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ให้บริการ จะต้องถือ
ใบอนุญาตทางานที่ออกให้โดยกระทรวงแรงงาน
และการเคลื่อนย้ายประชากร (Ministry of
Manpower and Transmigration) และยังไม่
หมดระยะเวลาการได้รับอนุญาต
คาจากัดความ:
“ผู้อานวยการ” (Director) : บุคคลคนเดียวหรือหลายคน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นขององค์กร/หน่วยธุรกิจผู้ให้บริการใดๆ ให้เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในส่วนของ
ภาพรวมและทิศทางขององค์กร และเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายในการกระทาใดๆในนามขององค์กร ทั้งในเวลาปกติและในทางศาล
“ผู้จัดการ” (Managers) : พนักงานในตาแหน่งอาวุโสขององค์กรผู้ให้บริการซึ่งมีหน้าที่หลักในการกากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร โดยรับเอาคาแนะนา ทิศทางหรือ
นโยบายในภาพรวมจากคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) รวมถึงมีหน้าที่กากับดูแลองค์กรผู้ให้บริการนั้น หรือแผนก, ส่วน, ฝ่ายขององค์กร เป็นผู้ให้คาปรึกษาและ
ควบคุมดูแลงานของพนักงานในตาแหน่งหัวหน้างาน (Supervisory Empolyee), ผู้เชี่ยวชาญอาชีพ (Professional Eployee), ตาแหน่งทางด้ายบริหาร (Managerial
29

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

Employee) อื่นๆ และเป็นผู้มีอานาจในการจ้าง/เลิกจ้าง หรือให้คาแนะนาในกิจกรรมดังกล่าวของฝ่ายบุคคล
“ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค” (Technical Expert/Advisor) บุคคลกรที่ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรผู้ให้บริการซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานในระดับสูงหรือในระดับ
ทั่วไปในเรื่อง (i) คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหรือการค้าที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง (ii) ความรู้ความชานาญเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ความรู้ในทางเทคนิค หรือความรู้ความชานาญในการบริหารจัดการ
“กิจการร่วมดาเนินงาน” (Joint Operator) : การดาเนินงานร่วมกันระหว่างบริษัทผู้ให้บริการสัญชาติอินโดนีเซียและบริษัทต่างชาติจานวนหนึ่งหรือ 2-3 บริษัท โดยมีลักษณะ
เป็นคามร่วมมือชั่วคราว เพื่อดาเนินงานในส่วนของโครงการหรือกิจกรรมทางธุรกิจจานวนหนึ่ง หรือ 2-3 โครงการ/กิจกกรม โดยไม่มีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจตามกฎหมายขึ้นใหม่
ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของอินโดนีเซีย
“บริษัทร่วมทุน” (Joint Venture Enterprise) : บริษัทร่วมทุนคือองค์กรตามกฎหมายที่มีการบริหารจัดการภายใต้กฎหมายของอินโดนีเซียและมีถิ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศ
อินโดนีเซีย ในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างเงินทุนต่างชาติและเงินทุนในประเทศ
“การบริหารจัดการในรูปสัญญา” (Contract management) : การบริหารจัดการในรูปของสัญญาคือสัญญาที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียในรูปแบบของ
ความร่วมมือในเรื่องการบริหารจัดการในลักษณะชั่วคราวระหว่างทุนอินโดนีเซียและทุนต่างชาติ
“ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ” (Busimess Visitors) : บุคคลธรรมดาที่พานักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียด้วยจุดประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การประชุมทางธุรกิจ
การติดต่อรวมถึงการเจรจาธุรกิจเพื่อการขายบริการใดๆ รวมถึงการเตรียมการเพื่อจัดตั้งธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียโดยมิได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ รายได้โดยตรงจากแหล่ง
ภายในประเทศอินโดนีเซีย และมิได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการขายหรือการให้บริการโดยตรงแก่สาธารณะ
A. ประกันภัยทุกประเภทและ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกันภัย
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

บริการด้านการเงิน :
เงื่อนไขทั่วไปสาหรับสาขาบริการด้านการเงินที่มิใช่ธนาคาร (Non Banking Financial Services Subsector) :
1) ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access Limitation) และข้อจากัดในการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment Limitation) ในสาขาบริการด้านการเงินที่มิใช่
ธนาคารจะถูกยกเลิกทั้งหมดภายในปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามความตกลงเช่นเดียวกันกับประเทศสมาชิกอื่นๆ
2) การมีส่วนในความเป็นเจ้าของผู้ให้บริการชาวต่างชาติจะถูกผูกพันตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเงื่อนไขสิทธิ์การเป็นเจ้าของและสัดส่วนของ
ความเป็นเจ้าของตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของผู้ถือหุ้นในการจัดตั้งการร่วมลงทุน (Joint Venture) หนึ่งๆ ในสาขาบริการด้านการเงินที่มิใช่ธนาคารจะต้องได้รับการปฏิบัติตาม
การถ่ายโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของต้องอยู่ในความรับรู้และความยินยอมจากทุกฝ่ายในการร่วมลงทุนนั้น
3) ข้อจากัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment Limitation) ในด้านภาษี (taxation) ที่ได้มีการระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Measures) จะไม่ถูก
นามาใช้กับสาขาบริการด้านการเงินที่มิใช่ธนาคาร
4) เพิ่มเติมจากข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Measures) : ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค (Technical Expert/Advisor) จะได้รับวีซ่าเข้าและพานักในประเทศ
อินโดนีเซียเป็นการชั่วคราวได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนต่อปีต่อหนึ่งท่าน
5) หุ้นของบริษัทด้านการเงินที่มิใช่ธนาคารที่นาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว อาจถูกเข้าถือครองโดยผู้ลงทุนชาวต่างชาติได้ร้อยละ 100
6) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการประจาการของบุคคลธรรมดานั้น เฉพาะเพียงบุคคลากรในตาแหน่งผู้อานวยการ (Dierectors), ผู้จัดการ (Managers), และผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
ทางด้านเทคนิค (Technical Experts/Advisrs) เท่านั้นที่ชาวต่างชาติสามารถเข้ารับตาแหน่งได้ และจะประจาการในประเทศอินโดนีเซียได้เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี
และสามารถขอขยายเวลาได้
7) บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ทุกบริษัทจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานของตน
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ:1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
สาขาบริการประกันชีวิต 1) ไม่ผูกพัน
(CPC 8121)

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ในกรณีที่ :

2) ไม่ผูกพัน

a. ไม่มีบริษัทประกันภัยใดในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งในรูปของ
บริษัทเดี่ยวหรือกลุ่มบริษัท ที่สามารถแบกรับความเสี่ยงในการ
รับประกันภัยสิ่งนั้นๆ ได้

3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Conditions)

b. ไม่มีบริษัทประกันภัยใดในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความ
ประสงค์จะแบกรับความเสี่ยงในการรับประกันภัยสิ่งนั้นๆ

4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures)

c. ผู้เป็นเจ้าของสิ่งที่ต้องการขอทาประกันนั้นไม่ใช่ผู้ถือสัญชาติ
อินโดนีเซียหรือไม่ใช่องค์กรของประเทศอินโดนีเซียามกฎหมาย
3) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measure) และ เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions)
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่บุคคลากรในตาแหน่งผู้อานวยการ (Director)
และผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ทางด้านเทคนิค (Technical
Experts/Advisors)
สาขาบริการประกัน
วินาศภัย (CPC 8129)

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ในกรณmujี :

2) ไม่ผูกพัน

a. ไม่มีบริษัทประกันภัยใดในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งในรูปของ
บริษัทเดี่ยวหรือกลุ่มบริษัท ที่สามารถแบกรับความเสี่ยงในการ
รับประกันภัยสิ่งนั้นๆ ได้

3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Conditions)

b. ไม่มีบริษัทประกันภัยใดในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความ
ประสงค์จะแบกรับความเสี่ยงในการรับประกันภัยสิ่งนั้นๆ

4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures)

c. ผู้เป็นเจ้าของสิ่งที่ต้องการขอทาประกันนั้นไม่ใช่ผู้ถือสัญชาติ
อินโดนีเซียหรือไม่ใช่องค์กรของประเทศอินโดนีเซียามกฎหมาย
3) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measure) และ เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions)
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่บุคคลากรในตาแหน่งผู้อานวยการ (Director)
และผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ทางด้านเทคนิค (Technical
Experts/Advisors)
บริการประกันภัยต่อ

1) ผู้ให้บริการประกันภัยต่อจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
จะต้องได้รับการจัดอันดับในอันดับ BBB เป็นอย่างน้อย โดย
บริษัท Standard and Poor หรือเทียบเท่า

1) ไม่มีข้อจากัด

2) ผู้ให้บริการประกันภัยต่อจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
จะต้องได้รับการจัดอันดับในอันดับ BBB เป็นอย่างน้อย โดย
บริษัท Standard and Poor หรือเทียบเท่า

3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Conditions)

3) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measure) และ เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions)

2) ไม่ผูกพัน

4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures)

4) ไม่ผูกพันเว้นแต่บุคคลากรในตาแหน่งผู้อานวยการ (Director)
และผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ทางด้านเทคนิค (Technical
Experts/Advisors)

34
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
บริการนายหน้า
1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่มีข้อจากัด
ประกันภัย
(CPC 8140)
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measure) และ เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions)

บริการนายหน้า
ประกันภัยต่อ
(CPC 8140)

3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Conditions)

4) ไม่ผูกพันเว้นแต่บุคคลากรในตาแหน่งผู้อานวยการ (Director) 4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
และผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ทางด้านเทคนิค (Technical
(Horizontal Measures
Experts/Advisors)
1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measure) และ เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions)

3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Conditions)

4) ไม่ผูกพันเว้นแต่บุคคลากรในตาแหน่งผู้อานวยการ (Director) 4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
และผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ทางด้านเทคนิค (Technical
(Horizontal Measures)
Experts/Advisors)
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ธุรกิจหลักทรัพย์
1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
- การค้าในบัญชีของตน
หรือบัญชีของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ศูนย์ซื้อขายนอกตลาด
หลักทรัพย์อื่นใด

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) ผ่านการจัดตั้งนายหน้า/ผู้ค้าค้าหลักทรัพย์

3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Conditions)

4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว่ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measures)

4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures)

- หุ้นที่เข้าจดทะเบียบไว้
ในตลาดหลักทรัพย์
- หุ้นกู้หรือตราสารหนี้

36

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
การมีส่วนร่วมใน
1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ทุกประเภท 2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
รวมถึง การประกันการ
จาหน่าย
3) ผ่านการจัดตั้งนายหน้า/ผู้ค้าค้าหลักทรัพย์
3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
(Underwriting) และ
Conditions)
การจาหน่ายในฐานะ
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว่ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
ตัวแทน (Placement Measures)
4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
as Agent) (ไม่ว่า
(Horizontal Measures)
จาหน่ายทั่วไปหรือ
เฉพาะกลุ่ม) และการ
เสนอบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับประเด็นดังกล่าว
การบริหารจัดการพอร์ต
การลงทุน (Portfolio
Management) และ
กองทุนรวมทุกประเภท
(Collective
Investment)

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) ผ่านการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการการลงทุน (Investment
Management Company)

3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Conditions)

4) ไม่ผูกพันเว้นแต่บุคคลากรตาแหน่งผู้อานวยการ (Directors)

4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Horizontal Measures)
การบริหารจัดการ
สินทรัพย์ (Asset
Management) จากัด
เฉพาะการบริหารจัดการ
กองทุนรวมเพื่อการ
ลงทุน (Investment
Fund Management)

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) ผ่านการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการการลงทุน (Investment
Management Company)

3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Conditions)

4) ไม่ผูกพันเว้นแต่บุคคลากรตาแหน่งผู้อานวยการ (Directors)

4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures)
1) ไม่มีข้อจากัด

บริการลีสซิ่งทางการเงิน 1) ไม่มีข้อจากัด
(Financial Lease
Services) (CPC
2) ไม่มีข้อจากัด
81120)
3) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measure) และ เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions)
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป

2) ไม่มีข้อจากัด
3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Conditions)
4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures)
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตัง้ องค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
บริการแฟคตอริ่ง (CPC 1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
8113)
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measure) และ เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions)

3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Conditions)

4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป

4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures)

ธุรกิจบัตรเครดิต (ผู้ออก 1) ไม่มีข้อจากัด
บัตรเครดิตและตัวแทน
บัตรเครดิต) (CPC
2) ไม่มีข้อจากัด
8113)
3) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measure) และ เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions)
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Conditions)
4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures)
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
บริการด้านการเงินเพื่อ 1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
ผู้บริโภค (Consumers
Finance Services)
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
(CPC 8113)
3) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
3) เป็นไปตาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป (General
Measure) และ เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions)
Conditions)
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป

4) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures)

B. การธนาคารและ
บริการการเงินอื่นๆ
สาขาการธนาคาร
เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) สาหรับสาขาการธนาคาร :
1) ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access Limitation) และข้อจากัดในการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment Limitation) ในสาขาการธนาคารจะถูกยกเลิก
ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามความตกลงเช่นเดียวกันกับประเทศสมาชิกอื่นๆ
2) ธนาคารต่างชาติและองค์กรตามกฎหมายที่เป็นของต่างชาติได้รับอนุญาติให้จัดตั้งหรือได้มาซึ่งสิทธิ์ในธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย (Locally Incorporated
Banks) ได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และในรูปแบบของความร่วมมือกับธนาคารสัญชาติอินโดนีเซีย และ/หรือ องค์กรตามกฎหมายสัญชาติอินโดนีเซีย
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3) สานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติและธนาคารร่วมทุน (Joint Venture Banks) สามารถจัดตั้งสาขาได้ในเมืองจาการ์ต้า (Jakarta) สุราบายา (Surabaya) เสมารัง
(Semarang) บันดุง (Bandung) เมดัน (Medan) เดนปาซาร์ (Denpasar) เกาะบาตัม (Batam Island) ปาดัง (Padang) มานาโด (Manado) อัมบน (Ambon)
และตัวเมืองอื่นๆ ในจังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการทดสอบความต้องการของตลาด (Economic Need test)
4) การได้มาซึ่งกิจการธนาคารท้องถิ่นที่มีอยู่ฝ่านการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สามารถทาได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 51 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5) เงื่อนไขสิทธิ์การเป็นเจ้าของและสัดส่วนของความเป็นเจ้าของตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของผู้ถือหุ้นในการจัดตั้งธนาคารร่วมลงทุน (Joint Venture Bank) หนึ่งๆ จะต้อง
ได้รับการปฏิบัติตามและใช้เป็นพื้นฐานของสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของผู้ให้บริการต่างชาติและหุ้นส่วนสัญชาติอินโดนีเซียของผู้ให้บริการนั้น
6) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการประจาการของบุคคลธรรมดานั้น ไม่มีความจาเป็นต้องทาการทดสอบความต้องการของตลาด (Economic Needs Test) โดยพนักงานทีมิได้ถือ
สัญชาติอินโดนีเซียในตาแหน่งผู้จัดการ (Managers) หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Experts) จะต้องมีผู้เรียนงานเป็นคนสัญชาติอินโดนีเซียอย่างน้อย 2 คนตลอด
ระยะเวลาประจาการของพนักงานผู้นั้น
7) เพิ่มเติมจากข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Measures) : ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค (Technical Expert/Advisor) ของสานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติหรือ
ธนาคารร่วมลงทุนนั้น (Joint Venture Banks) จะได้รับวีซ่าเข้าและพานักในประเทศอินโดนีเซียเป็นการชั่วคราวได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนต่อปีต่อหนึ่งท่าน
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
สาขาธนาคารพาณิชย์
1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
(i) การรับฝากเงินและ
เงินที่กู้ยืมจาก
สาธารณชน

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) a. ผูกพันเฉพาะสาขาย่อย (Sub-Branches) จานวน 2 สาขา
และสานักงานฝ่ายสนับสนุน (Auxiliary Offices) อีก 2 แห่ง
สาหรับแต่ละสานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติ

3) a. สาหรับสาขาของธนาคารต่างชาติ เฉพาะ
ตาแหน่งบริหาร (Executive Position) เท่านั้นที่
ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซียสามารถเข้ารับ
ตาแหน่งได้ โดยมีข้อจากัดคือต้องมีผู้ถือสัญชาติ
อินโดนีเซียอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในตาแหน่ง
บริหารนั้นด้วย

b. ผูกพันเฉพาะสานักงานสาขา (Branches) และสาขาย่อย
(Sub Branches) จานวนอย่างละ 2 แห่ง สาหรับแต่ละธนาคาร
ร่วมลงทุน (Joint Venture Banks)
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measures) และเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ในสาขา
การธนาคาร

b. สาหรับธนาคารร่วมลงทุน (Joint
Venture Banks) เฉพาะตาแหน่งผู้อานวยการ
(Directors) เท่านั้นที่ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย
สามารถเข้ารับตาแหน่งได้ ในจานวนที่เป็นสัดส่วน
เดียวกันกับสัดส่วนของความเป็นเจ้าของใน
ธนาคารนั้น
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures) และเงื่อนไขทั่วไป
(General Conditions) ในสาขาการธนาคาร
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบตั ิเยี่ยงคนชาติ
(ii) การให้สินเชื่อ
1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
ประเภทต่างๆรวมถึง
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
สินเชื่อจานอง และการ
ให้กู้เพื่อการพาณิชย์
3) a. ผูกพันเฉพาะสาขาย่อย (Sub-Branches) จานวน 2 สาขา 3) a. สาหรับสาขาของธนาคารต่างชาติ เฉพาะ
และสานักงานฝ่ายสนับสนุน (Auxiliary Offices) อีก 2 แห่ง
ตาแหน่งบริหาร (Executive Position) เท่านั้นที่
สาหรับแต่ละสานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติ
ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซียสามารถเข้ารับ
ตาแหน่งได้ โดยมีข้อจากัดคือต้องมีผู้ถือสัญชาติ
b. ผูกพันเฉพาะสานักงานสาขา (Branches) และสาขาย่อย อินโดนีเซียอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในตาแหน่ง
(Sub Branches) จานวนอย่างละ 2 แห่ง สาหรับแต่ละธนาคาร บริหารนั้นด้วย
ร่วมลงทุน (Joint Venture Banks)
b. สาหรับธนาคารร่วมลงทุน (Joint
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Venture Banks) เฉพาะตาแหน่งผู้อานวยการ
Measures) และเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ในสาขา (Directors) เท่านั้นที่ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย
การธนาคาร
สามารถเข้ารับตาแหน่งได้ ในจานวนที่เป็นสัดส่วน
เดียวกันกับสัดส่วนของความเป็นเจ้าของใน
ธนาคารนั้น
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures) และเงื่อนไขทั่วไป
(General Conditions) ในสาขาการธนาคาร
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(iii) การบริการชาระเงิน 1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
และการส่งเงินทั้งปวง
รวมถึงสินเชื่อบัตรชาระ 2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
หนี้และบัตรเครดิต เช็ค
เดินทาง และดร๊าฟท์
3) a. ผูกพันเฉพาะสาขาย่อย (Sub-Branches) จานวน 2 สาขา 3) a. สาหรับสาขาของธนาคารต่างชาติ เฉพาะ
ธนาคาร
และสานักงานฝ่ายสนับสนุน (Auxiliary Offices) อีก 2 แห่ง
ตาแหน่งบริหาร (Executive Position) เท่านั้นที่
สาหรับแต่ละสานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติ
ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซียสามารถเข้ารับ
ตาแหน่งได้ โดยมีข้อจากัดคือต้องมีผู้ถือสัญชาติ
b. ผูกพันเฉพาะสานักงานสาขา (Branches) และสาขาย่อย อินโดนีเซียอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในตาแหน่ง
(Sub Branches) จานวนอย่างละ 2 แห่ง สาหรับแต่ละธนาคาร บริหารนั้นด้วย
ร่วมลงทุน (Joint Venture Banks)
b. สาหรับธนาคารร่วมลงทุน (Joint
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Venture Banks) เฉพาะตาแหน่งผู้อานวยการ
Measures) และเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ในสาขา (Directors) เท่านั้นที่ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย
การธนาคาร
สามารถเข้ารับตาแหน่งได้ ในจานวนที่เป็นสัดส่วน
เดียวกันกับสัดส่วนของความเป็นเจ้าของใน
ธนาคารนั้น
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures) และเงื่อนไขทั่วไป
(General Conditions) ในสาขาการธนาคาร
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(iv) การ้ประกั
า นและ
1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
ภาระผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) a. ผูกพันเฉพาะสาขาย่อย (Sub-Branches) จานวน 2 สาขา
และสานักงานฝ่ายสนับสนุน (Auxiliary Offices) อีก 2 แห่ง
สาหรับแต่ละสานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติ
b. ผูกพันเฉพาะสานักงานสาขา (Branches) และสาขาย่อย
(Sub Branches) จานวนอย่างละ 2 แห่ง สาหรับแต่ละธนาคาร
ร่วมลงทุน (Joint Venture Banks)
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measures) และเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ในสาขา
การธนาคาร

3) a. สาหรับสาขาของธนาคารต่างชาติ เฉพาะ
ตาแหน่งบริหาร (Executive Position) เท่านั้นที่
ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซียสามารถเข้ารับ
ตาแหน่งได้ โดยมีข้อจากัดคือต้องมีผู้ถือสัญชาติ
อินโดนีเซียอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในตาแหน่ง
บริหารนั้นด้วย
b. สาหรับธนาคารร่วมลงทุน (Joint
Venture Banks) เฉพาะตาแหน่งผู้อานวยการ
(Directors) เท่านั้นที่ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย
สามารถเข้ารับตาแหน่งได้ ในจานวนที่เป็นสัดส่วน
เดียวกันกับสัดส่วนของความเป็นเจ้าของใน
ธนาคารนั้น
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures) และเงื่อนไขทั่วไป
(General Conditions) ในสาขาการธนาคาร
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตัง้ องค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(v) การค้าในบัญชีของ 1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
ตนหรือบัญชีของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย 2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ศูนย์ซื้อขายนอกตลาด 3) a. ผูกพันเฉพาะสาขาย่อย (Sub-Branches) จานวน 2 สาขา 3) a. สาหรับสาขาของธนาคารต่างชาติ เฉพาะ
หลักทรัพย์อื่นใด
และสานักงานฝ่ายสนับสนุน (Auxiliary Offices) อีก 2 แห่ง
ตาแหน่งบริหาร (Executive Position) เท่านั้นที่
ดังต่อไปนี้
สาหรับแต่ละสานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติ
ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซียสามารถเข้ารับ
ตาแหน่งได้ โดยมีข้อจากัดคือต้องมีผู้ถือสัญชาติ
- ตราสารตลาดเงิน
b. ผูกพันเฉพาะสานักงานสาขา (Branches) และสาขาย่อย อินโดนีเซียอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในตาแหน่ง
(รวมถึง เช็ค ใบแจ้งหนี้ (Sub Branches) จานวนอย่างละ 2 แห่ง สาหรับแต่ละธนาคาร บริหารนั้นด้วย
(Bills) และบัตรเงินฝาก ร่วมลงทุน (Joint Venture Banks)
(Certificates of
b. สาหรับธนาคารร่วมลงทุน (Joint
deposits)
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Venture Banks) เฉพาะตาแหน่งผู้อานวยการ
Measures) และเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ในสาขา (Directors) เท่านั้นที่ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย
การธนาคาร
สามารถเข้ารับตาแหน่งได้ ในจานวนที่เป็นสัดส่วน
เดียวกันกับสัดส่วนของความเป็นเจ้าของใน
ธนาคารนั้น
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures) และเงื่อนไขทั่วไป
(General Conditions) ในสาขาการธนาคาร
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
- การแลกเปลี่ยนเงินตรา 1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
ต่างประเทศ
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) a. ผูกพันเฉพาะสาขาย่อย (Sub-Branches) จานวน 2 สาขา
และสานักงานฝ่ายสนับสนุน (Auxiliary Offices) อีก 2 แห่ง
สาหรับแต่ละสานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติ
b. ผูกพันเฉพาะสานักงานสาขา (Branches) และสาขาย่อย
(Sub Branches) จานวนอย่างละ 2 แห่ง สาหรับแต่ละธนาคาร
ร่วมลงทุน (Joint Venture Banks)
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measures) และเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ในสาขา
การธนาคาร

3) a. สาหรับสาขาของธนาคารต่างชาติ เฉพาะ
ตาแหน่งบริหาร (Executive Position) เท่านั้นที่
ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซียสามารถเข้ารับ
ตาแหน่งได้ โดยมีข้อจากัดคือต้องมีผู้ถือสัญชาติ
อินโดนีเซียอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในตาแหน่ง
บริหารนั้นด้วย
b. สาหรับธนาคารร่วมลงทุน (Joint
Venture Banks) เฉพาะตาแหน่งผู้อานวยการ
(Directors) เท่านั้นที่ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย
สามารถเข้ารับตาแหน่งได้ ในจานวนที่เป็นสัดส่วน
เดียวกันกับสัดส่วนของความเป็นเจ้าของใน
ธนาคารนั้น
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures) และเงื่อนไขทั่วไป
(General Conditions) ในสาขาการธนาคาร
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
- ตราสารเกี่ยวกับอัตรา 1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
การแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ย รวมถึง
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
ผลิตภัณฑ์ เช่นการสวอป
สัญญาการซื้อขาย
3) a. ผูกพันเฉพาะสาขาย่อย (Sub-Branches) จานวน 2 สาขา 3) a. สาหรับสาขาของธนาคารต่างชาติ เฉพาะ
ล่วงหน้า
และสานักงานฝ่ายสนับสนุน (Auxiliary Offices) อีก 2 แห่ง
ตาแหน่งบริหาร (Executive Position) เท่านั้นที่
สาหรับแต่ละสานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติ
ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซียสามารถเข้ารับ
ตาแหน่งได้ โดยมีข้อจากัดคือต้องมีผู้ถือสัญชาติ
b. ผูกพันเฉพาะสานักงานสาขา (Branches) และสาขาย่อย อินโดนีเซียอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในตาแหน่ง
(Sub Branches) จานวนอย่างละ 2 แห่ง สาหรับแต่ละธนาคาร บริหารนั้นด้วย
ร่วมลงทุน (Joint Venture Banks)
b. สาหรับธนาคารร่วมลงทุน (Joint
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Venture Banks) เฉพาะตาแหน่งผู้อานวยการ
Measures) และเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ในสาขา (Directors) เท่านั้นที่ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย
การธนาคาร
สามารถเข้ารับตาแหน่งได้ ในจานวนที่เป็นสัดส่วน
เดียวกันกับสัดส่วนของความเป็นเจ้าของใน
ธนาคารนั้น
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures) และเงื่อนไขทั่วไป
(General Conditions) ในสาขาการธนาคาร
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
- ตราสารเปลี่ยนมืออื่น 1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
ในตลาดการเงิน
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) a. ผูกพันเฉพาะสาขาย่อย (Sub-Branches) จานวน 2 สาขา
และสานักงานฝ่ายสนับสนุน (Auxiliary Offices) อีก 2 แห่ง
สาหรับแต่ละสานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติ
b. ผูกพันเฉพาะสานักงานสาขา (Branches) และสาขาย่อย
(Sub Branches) จานวนอย่างละ 2 แห่ง สาหรับแต่ละธนาคาร
ร่วมลงทุน (Joint Venture Banks)
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Measures) และเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ในสาขา
การธนาคาร

3) a. สาหรับสาขาของธนาคารต่างชาติ เฉพาะ
ตาแหน่งบริหาร (Executive Position) เท่านัน้ ที่
ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซียสามารถเข้ารับ
ตาแหน่งได้ โดยมีข้อจากัดคือต้องมีผู้ถือสัญชาติ
อินโดนีเซียอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในตาแหน่ง
บริหารนั้นด้วย
b. สาหรับธนาคารร่วมลงทุน (Joint
Venture Banks) เฉพาะตาแหน่งผู้อานวยการ
(Directors) เท่านั้นที่ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย
สามารถเข้ารับตาแหน่งได้ ในจานวนที่เป็นสัดส่วน
เดียวกันกับสัดส่วนของความเป็นเจ้าของใน
ธนาคารนั้น
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures) และเงื่อนไขทั่วไป
(General Conditions) ในสาขาการธนาคาร
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
- การจัดการเงินสด
1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
(Cash Management)
บริการดูแลทรัพย์สิน รับ 2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
ฝาก และจัดการ
สินทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น 3) a. ผูกพันเฉพาะสาขาย่อย (Sub-Branches) จานวน 2 สาขา 3) a. สาหรับสาขาของธนาคารต่างชาติ เฉพาะ
(Custodial and
และสานักงานฝ่ายสนับสนุน (Auxiliary Offices) อีก 2 แห่ง
ตาแหน่งบริหาร (Executive Position) เท่านั้นที่
Depository Services) สาหรับแต่ละสานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติ
ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซียสามารถเข้ารับ
ตาแหน่งได้ โดยมีข้อจากัดคือต้องมีผู้ถือสัญชาติ
b. ผูกพันเฉพาะสานักงานสาขา (Branches) และสาขาย่อย อินโดนีเซียอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในตาแหน่ง
(Sub Branches) จานวนอย่างละ 2 แห่ง สาหรับแต่ละธนาคาร บริหารนั้นด้วย
ร่วมลงทุน (Joint Venture Banks)
b. สาหรับธนาคารร่วมลงทุน (Joint
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Venture Banks) เฉพาะตาแหน่งผู้อานวยการ
Measures) และเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ในสาขา (Directors) เท่านั้นที่ผู้มิได้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย
การธนาคาร
สามารถเข้ารับตาแหน่งได้ ในจานวนที่เป็นสัดส่วน
เดียวกันกับสัดส่วนของความเป็นเจ้าของใน
ธนาคารนั้น
4) ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Measures) และเงื่อนไขทั่วไป
(General Conditions) ในสาขาการธนาคาร
50

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

4. มาเลเซีย
ตารางข้อผูกพันรวมสาหรับการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน รอบที่ 1-5
รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments)
ครอบคลุมทุกสาขาที่
3) การเข้าซื้อกิจการ (Acquisition) การควบรวมกิจการ
3)
(Land)
(Property)
ระบุในตารางข้อผูกพันนี้ (Mergers) และการเข้าซื้อกิจการแบบเบ็ดเสร็จ (Take-Overs)
(Real Estate)
เว้นแต่จะระบุเป็นอย่าง
อื่น
(Assets or Interests)
(acquisition)
(Disposal)
(Dealing)
:
a)

(Voting Rights)

(Speculative Purpose)
(Non-

ี่ (Single Foreign
Interestor)
(Associated Group)
/
Interest)

Productive Purpose)

( %)
(Aggregate Foreign
( %)
( , , )
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(RM)
มาตรการเพื่อการจูงใจ/สิทธิพิเศษ
(Incentives/Preferences)
b)
(Assets or Interests)
มาตรการเพื่อการจูงใจต่างๆสงวนไว้ให้เฉพาะ
บริษัทของผู้ถือสัญชาติมาเลเซียที่มีสิทธิ์ได้รับ
ผลประโยชน์จากมาตรการนั้นตามกฎหมาย ซึ่ง
c)
เป็นบริษัทที่ทาธุรกิจในสาขาการบริการที่รัฐบาล
(Joint-Venture
สนับสนุน
Agreement)
(Management
Assistance Agreement)
ไม่ผูกพันในกรณีที่เป็นมาตรการและสิทธิพิเศษ
ใดๆที่มีเพื่อภูมิบุตรา (Bumiputera) บริษัทที่ได้
สถานะภูมิบุตรา บริษัทหรือสถาบันเพื่อการลงทุน
ที่ตั้งขึ้นตามจุดประสงค์ของ “นโยบายทาง
เศรษฐกิจใหม่” (New Economic Policy: NEP)
และ “นโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ”
4)
(National Development Policy: NDP)
:

ในการจัดหาหรือจัดซื้อบริการใดๆ โดยบริษัทที่
รัฐบาลมีผลประโยชน์ในบริษัทนั้นด้วย บริษัทนั้น
จะต้องพิจารณาผู้ให้บริการรายที่รัฐบาลมี
ผลประโยชน์ด้วยเป็นอันดับแรก
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
1.
(Intra-Corporate อย่างไรก็ตาม ข้อกาหนดนี้มิได้ห้ามการจัดการ
Transferees) a)
(Senior Managers)
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจากผู้ให้บริการอื่นที่สามารถ
แข่งขันด้านราคา คุณภาพ และการ
จัดส่งได้
โดยเป็นผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
(Chief Executive Officer) และรับเอาเพียงคาแนะนาในเรื่อง
ทิศทาง หรือนโยบายในภาพรวมจากคณะกรรมการบริหาร
(Board of Directors) หรือหุ้นส่วน (Partners) ขององค์กร;
และ

4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ในกรณีของบุคคลในประเภท
ที่ได้ระบุไว้ในข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
(Market Access)

b) ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) หรือ ผู้ชานาญเฉพาะทาง
(Specialists) จานวนสองท่านต่อหนึ่งองค์กร ซึ่งบุคลากร
ดังกล่าวหมายถึงบุคลากรในองค์กรผู้มีความรู้ความชานาญและ
ทักษะในระดับสูง โดยมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการใหม่ๆ
ของบริษัท รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย ความรู้ในทางเทคนิค หรือความรู้ความชานาญในการ
บริหารจัดการ
มาเลเซียอาจอนุญาตให้มีจานวนผู้เชี่ยวชาญ (Experts) หรือผู้
ชานาญเฉพาะทาง (Specialists) เพิ่มจากนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
ทดสอบตลาด (Market Test) และการจัดโครงการฝึกอบรมที่
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
เป็นที่ยอมรับให้กับผู้ถือสัญชาติมาเลเซียในสาขาบริการและสาขา
ย่อยที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรผู้นั้นต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทผู้
ให้บริการของต่างชาติ และต้องมีอายุงานไม่ต้กว่
า าหนึ่ง (๑) ปี
ก่อนหน้าการยื่นใบสมัครเพื่อขอใบอนุญาติทางานในมาเลเซีย
โดยงานที่จะเข้ามาปฏิบัตินั้น จะต้องเป็นงานที่ใช้ความรู้
ความสามารถเดียวกันหรือคล้ายกันกับงานที่ได้ปฏิบัติมาใน
บริษัทนั้น
2. อื่นๆ
a) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Scpecialists) - บุคลากรในองค์กร
ผู้มีความรู้ความชานาญและทักษะในระดับสูง โดยมีความรู้ความ
ชานาญเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการ
ทดสอบตลาด (Market Test) และการว่าจ้างบุคลากรผู้ถือ
สัญชาติมาเลเซียให้ทางานควบคู่กับบุคลากรในตาแหน่งข้างต้น
(Counterparts) และ/หรือ การจัดโครงการฝึกอบรมที่เป็นที่
ยอมรับให้กับผู้ถือสัญชาติมาเลเซียในสาขาบริการ และสาขาย่อย
ที่เกี่ยวข้อง
b) ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Professionals) ซึ่งคือบุคลากรที่มี
เอกสารอ้างอิงทางการศึกษา คุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์
และ/หรือ ความเชี่ยวชาญที่จาเป็นตามความเห็นขององค์กรหรือ
54

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
หน่วยงานทางวิชาชีพนั้นๆในประเทศมาเลเซีย และได้รับการจด
ทะเบียนวิชาชีพโดยองค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าว; และ
c) ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitors) คือผู้ที่มิได้
ประจาการอยู่ในประเทศมาเลเซีย และมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ
จากแหล่งที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยเป็นผู้ที่ได้รับการ
ว่าจ้างจากบริษัทผู้ให้บริการของต่างชาติมาเป็นเวลาอย่างน้อย
ไม่ต่ากว่าหนึ่ง (๑) ปี โดยการเดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซียและ
การพานักในประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราวนั้นเป็นไปเพื่อ
จุดประสงค์คือการเจรจาเพื่อขายสินค้ าบริ การ หรื อเพื่อทา
ข้ อตกลงในการขายสินค้ าบริ การให้ กบั บริ ษัทผู้ให้ บริการนัน้
และจะต้ องไมมีสว่ นในการขายสินค้ าบริ การต่อสาธารณะ
โดยตรง
3. การเดินทางเข้ าสูป่ ระเทศมาเลเซียและการพานักในประเทศ
ของบุคลากรในประเภทที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 1 a) และ b) และ ข้ อ 2
a) และ b) จะต้ องมีระยะเวลาไม่เกินห้ า (๕) ปี สาหรับบุคลากร
ในประเภทที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 2 c) นัน้ จะสามารถพานักใน
ประเทศมาเลเซียได้ ทงหมดไม่
ั้
เกิน ๙๐ วัน
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บทนา:
นอกเหนือจากข้อผูกพันที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันจากการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agrement
on Service: AFAS) รอบที่ ๕ นี้ ตารางข้อผูกพันการค้าบริการด้านการเงินของมาเลเซียได้รวมเอาข้อผูกพันที่ได้จากการเจรจาฯ ในรอบที่ ๑, ๒, ๓,และ ๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้าไว้ด้วย
7. สาขาบริการด้านการเงินรวมประกันภัย
ทั้งนี้ ให้นาข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments) มาใช้ในสาขาบริการด้านการเงินด้วย
1. ข้อผูกพันในสาขาบริการด้านการเงินนั้นจะต้องสอดคล้องกับความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) และ ภาคผนวก
ว่าด้วยบริการด้านการเงิน (Annex on Financial Services)
2. ข้อจากัด (Limitations) ที่ได้ระบุไว้ภายใต้หมวดข้อผูกพันทั่วไปที่ใช้กับทุกสาขาบริการ (All-Sector Horizontal Section) จะไม่ถูกนามาใช้กับสาขาบริการด้านการเงิน
เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
3. ในกรณีของ ธนาคารของต่างชาติแบบ Offshore Banks, ธนาคารเพื่อการลงทุนของต่างชาติแบบ Offshore Investment Banks, ธนาคารพาณิชย์ (Commercial
Banks), ธนาคารเพื่ออิสลามระหว่างประเทศ (International Islamic Banks), ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Merchant Banks), บริษัทประกันภัยและประกันภัยต่อของ
ต่างชาติแบบ Offshore Insurance and Offshore Reinsurance Companies, นายหน้าประกันภัยต่างชาติแบบ Offshore Insurance Brokers, ผู้จัดการการพิจารณาการ
รับประกันภัยของต่างชาติแบบ Offshore Insurance Underwriting Managers, ผู้จัดการประกันภัยของต่างชาติแบบ Offshore Insurance Managers, บริษัทประกันภัย,
สานักงานปฏิบัติการหรือสานักงานตัวแทนของการประกันภัยอิสลามสากล (International Takaful Operators and Representative Offices) ของธนาคารพาณิชย์หรือ
ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ นั้น จะต้องนาเอาข้อจากัดในด้านการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) และ ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (Limitations
on National Treatment) ที่ระบุดังต่อไปนี้ไปบังคับใช้ด้วยนอกเหนือไปจากข้อจากัดที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละกิจกรรมของบริการด้านการเงินที่ได้ระบุไว้ในตารางข้อ
ผูกพันนี้
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
บริการด้านการเงิน
3) ข้อจากัดในการลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดข้อผูกพันทั่วไป 3) ข้อจากัดในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง
ทุกสาขา
สาหรับทุกสาขาการบริการ
อื่นๆ (Immovable Property) ตามที่ระบุไว้ใน
หมวดข้อผูกพันทั่วไปสาหรับทุกสาขาการบริการ
4) ข้อจากัดที่ได้ระบุไว้ในหมวดข้อผูกพันทั่วไปสาหรับทุกสาขา
การบริการจะถูกนามาใช้เมื่อมีการระบุไว้ใน
ไม่ผูกพันในกรณีที่เป็นมาตรการที่ส่งผลต่อ
แต่ละกิจกรรม
บริการด้านการเงินใดๆที่มีขึ้นเพื่อภูมิบุตรา
(Bumiputera) หรือ เพื่อช่วยเหลือการพัฒนา
สถาบันการเงินภูมิบุตราให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
(National Development Policy: NDP)
4) ข้อจากัดที่ได้ระบุไว้ในหมวดข้อผูกพันทั่วไป
สาหรับทุกสาขาการบริการจะถูกนามาใช้เมื่อมี
การระบุไว้ในแต่ละกิจกรรม
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
1. ธนาคารต่างชาติแบบ 1), 2) ไม่ผูกพัน* เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
1), 2) ไม่ผูกพัน* เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่าง
Offshore Banks,
อื่น
ธนาคารเพื่อการลงทุน 3) การเข้ามาจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Entry) ถูกจากัดไว้เฉพาะที่เมือง
ของต่างชาติแบบ
ลาบวน (Labuan)
3) ไม่มีข้อจากัด
Offshore Investment
Banks), ธนาคาร
การเข้ามาจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Entry) จากัดความผูกพันไว้เฉพาะ 4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ในกรณีของการเข้ามา
พาณิชย์ (Commercial การจัดตั้งสาขาที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย หรือบริษัทลูก ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวของบุคคลากรเพื่อการ
Banks),
(Subsidiary) ของบริษัทแม่ที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย
ให้บริการผ่านหน่วยธุรกิจที่ได้จัดตั้งขึ้น
ธนาคารเพื่ออิสลาม
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ในกรณีของการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นการ
สากล (International ชั่วคราวของบุคลากรเพื่อการให้บริการผ่านหน่วยธุรกิจที่ได้จัดตั้ง
Islamic Banks),
ขึ้น
ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาด
ใหญ่ (Merchant
Banks), บริษัท
ประกันภัยและ
ประกันภัยต่อของ
ต่างชาติแบบ Offshore
Insurance and
Offshore
Reinsurance
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
Companies, นายหน้า
ประกันภัยต่างชาติแบบ
Offshore Insurance
Brokers, ผู้จัดการการ
พิจารณารับประกันภัย
ของต่างชาติในลักษณะ
Offshore Insurance
Underwriting
Managers,ผู้จัดการ
ประกันภัยของต่างชาติ
แบบ Offshore
Insurance Managers
* เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิค
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ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
2. ธนาคารพาณิชย์
1), 2) ไม่ผูกพัน* เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
1), 2) ไม่ผูกพัน* เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่าง
(Commercial Banks),
อื่น
ธนาคารเพื่ออิสลาม
3) ธนาคารพาณิชย์ทั้งสิบสาม (๑๓) แห่งที่มีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น
สากล (International ทั้งหมดยังคงได้รับอนุญาติให้คงสถานะการเป็นธนาคารพาณิชย์ 3) ไม่มีข้อจากัด เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในหมวดข้อ
Islamic Banks) และ
ของต่างชาติเต็มรูปแบบไว้โดยผู้ถือหุ้นที่มีอยู่เดิม
ผูกพันทั่วไป (Horizontal Section) ที่ใช้กับ
ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาด
บริการด้านการเงินทุกสาขาและในกรณีของ
ใหญ่ (Merchant
ไม่ผูกพันในการออกใบอนุญาติใหม่ ยกเว้นในกรณีของใบอนุญาติ กิจกรรมและสาขาย่อยที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
Banks)
ใหม่เพื่อการจัดตั้งธนาคารเพื่ออิสลามสากล (Internantional
Islamic Banks) ที่ดาเนินงานผ่านสานักงานสาขา (Branch)
การซื้อหุ้นของธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเพื่อ
หรือ บริษัทลูก (Subsidiary) ของธนาคารต่างชาติเต็มรูปแบบ
ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผู้ถือสัญชาติมาเลเซียเป็น
เพื่อดาเนินกิจการธนาคารเพื่ออิสลาม
เจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมกิจการ โดยธนาคาร
ต่างชาติในสัดส่วนรวมทั้งหมดตั้งแต่ร้อยละห้า
สาหรับกิจการธนาคารเพื่ออิสลามสากลที่มีใบอนุญาติอยู่เดิมแล้ว (5%) ขึ้นไปจะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ได้ระบุไว้ในสาขาย่อยที่เกี่ยวข้อง
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ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
การเข้ามาจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Entry) จากัดความผูกพันไว้ที่การ (a) ธนาคารต่างชาติแห่งนั้นจะต้องมี
เข้าถือหุ้นโดยธนาคารของต่างชาติในธนาคารพาณิชย์หรือ
ความสามารถที่จะอานวยความสะดวกในด้าน
ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นของผู้ถือสัญชาติมาเลเซียหรือ การค้าให้กับมาเลเซีย และการดาเนินกิจการนั้น
ควบคุมโดยผู้ถือสัญชาติมาเลเซีย โดยหุ้นทั้งหมดที่ถือโดย
ต้องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านการเงิน
ต่างชาตินั้นต้องมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละสามสิบ (๓๐%) ทั้งนี้
และเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย
การเข้าถือหุ้นโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนร่วมกันถูก
จากัดการถือหุ้นไว้ที่สัดส่วนไม่เกินร้อยละยี่สิบ (๒๐%)
(b) ประเทศภูมิลาเนาของธนาคารต่างชาตินั้นมี
การทาการค้าและผลประโยชน์ทางการลงทุน
อย่างมีนัยยะสาคัญ ในประเทศมาเลเซีย; และ
(c) ประเทศภูมิลาเนาของธนาคารต่างชาตินั้นต้อง
,มิได้มีตัวแทน (Representation) ของตนอยู่ใน
อุตสาหกรรมการธนาคารของมาเลเซีย
* เนื่องจากเป็ นไปไม่ได้ ในทางเทคนิค
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถือหุ้นของธนาคาร
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นในประเภทของบุคคลากรที่ได้
(Commercial Banks), พาณิชย์แห่งอื่นแต่อาจเข้าถือหุ้นของธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ระบุไว้ในตารางข้อผูกพันการเข้าสู่ตลาด (Market
ธนาคารเพื่ออิสลาม
ได้หนึ่ง (1) แห่ง
Access)
สากล (International
Islamic Banks) และ
ธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถือหุ้น
ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาด ของธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่อื่นๆ
ใหญ่ (Merchant
Banks) (ต่อ)
บุคคลอื่นใดไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์
หรือธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละห้า (5%)
ขึ้นไปหากบุคคลนั้นได้ถือหุ้นของสถาบันการเงินที่ได้รับ
ใบอนุญาตอื่นใดในสัดส่วนร้อยละห้า (5%) หรือมากกว่าอยู่แล้ว
การเข้ามาจัดตั้งธุรกิจ (Entry) ของธนาคารพาณิชย์และธนาคาร
เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่สามารถทาได้ผ่านการจัดตั้งสานักงาน
ตัวแทน (Representative Offices) โดยสานักงานตัวแทน
สามารถดาเนินงานด้านการศึกษาวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
การติดต่อประสานงานเท่านั้น
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(a) ถ้ามิได้มีการระบุเป็นอย่างอื่น อนุญาตการเข้ามา
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวของบุคลากรเมื่อการเข้ามาปฏิบัติ
เป็นไปเพื่อการให้บริการผ่านหน่วยธุรกิจที่ได้จัดตั้งขึ้นเท่านั้น
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ธนาคารพาณิชย์
(b) บุคคลากรตาแหน่งผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager)
(Commercial Banks), จานวนสอง (๒) คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialists)
ธนาคารเพื่ออิสลาม
หรือ ผู้ชานาญการ (Experts) จานวนห้า (๕) คนสาหรับแต่ละ
สากล (International ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
Islamic Banks) และ
ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาด ผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager) คือบุคลากรผู้มีองค์ความรู้
ใหญ่ (Merchant
เกี่ยวกับองค์กรและมีอานาจ (Authority) ที่จาเป็นต่อการจัดตั้ง
Banks) (ต่อ)
และควบคุมองค์กร และการดาเนินงานต่างๆเพื่อให้บริการซึ่งเป็น
สินค้าด้านบริการทางการเงินของผู้ให้บริการนั้น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือผู้ชานาญการที่ประจาการในแต่ละ
ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ดังกล่าวต้อง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา:
(i) การเงินเพื่อธุรกิจ (Trade Financing);
(ii) การเงินเพื่อองค์กรธุรกิจ (Corporate Finance)
(iii) การจัดการเงินคงคลัง (Treasury Management); และ
(iv) เทคโนโลยีด้านข้อมูล (Information Technology)
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(c) สาหรับสานักงานตัวแทนของธนาคารพาณิชย์และธนาคาร
เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ อนุญาติให้มีบุคคลากรผู้มิได้ถือสัญชาติ
มาเลเซียได้สอง (๒) คน โดยผู้มิได้ถือสัญชาติมาเลเซียนั้น
สามารถเข้ารับตาแหน่งหนึ่งในสองตาแหน่งสูงสุดขององค์กร
(Two Top Posts) ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
(d) ไม่มีข้อจากัด สาหรับธนาคารเพื่ออิสลามสากล

3. บริษัทประกันภัย
โดยตรง (Direct
Insurance
Companies) และ
ผู้ดาเนินการประกันภัย
อิสลามสากล
(Internaitonal
Takaful Operators)

(e) การเข้าและพานักในประเทศมาเลเซียนั้นถูกจากัด
ระยะเวลาสูงสุดไว้ที่ห้า (5) ปี
1), 2) ไม่ผูกพัน เว้นแต่จะมีระบุไว้ในสาขาย่อยที่เกี่ยวข้อง
3) การดาเนินกิจการภายในประเทศมาเลเซียของสานักงานสาขา
ของบริษัทประกันภัยต่างชาติ จะต้องมีการจดทะเบียนใน
ประเทศมาเลเซีย (Locally Incorporated) โดยต้องสอดคล้อง
กับกฎหมายประกันภัยปี 1996 และต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นของ
ต่างชาติไม่เกินร้อยละห้าสิบเอ็ด (๕๑%)

1), 2) ไม่ผูกพัน เว้นแต่จะมีระบุไว้ในสาขาย่อยที่
เกี่ยวข้อง
3) ไม่มีข้อจากัด เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในหมวดข้อ
ผูกพันทั่วไป (Horizontal Section) ที่ใช้กับ
บริการด้านการเงินทุกสาขาและในกรณีของ
กิจกรรมและสาขาย่อยที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ไม่ผูกพันในการออกใบอนุญาติใหม่ ยกเว้นในกรณีของใบอนุญาต การซื้อหรือเข้าถือหุ้นโดยบริษัทประกันภัย
ใหม่เพื่อการจัดตั้งธนาคารเพื่ออิสลามสากล (Internantional
ต่างชาติในหุ้นของบริษัทประกันภัยต่างชาติที่มี
Islamic Banks) ที่ดาเนินงานผ่านสานักงานสาขา (Branch)
การร่วมทุนกับบริษัทประกันภัยท้องถิ่นในสัดส่วน
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ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
หรือ บริษัทลูก (Subsidiary) ของธนาคารต่างชาติเต็มรูปแบบ
รวมทั้งหมดมากกว่าร้อยละห้า (5%) ขึ้นไปจะต้อง
เพื่อดาเนินกิจการธนาคารเพื่ออิสลาม
ผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้
สาหรับกิจการธนาคารเพื่ออิสลามสากลที่มีใบอนุญาตอยู่เดิมแล้ว (a) บริษัทประกันภัยต่างชาติแห่งนั้นจะต้องมี
ไม่ผูกพันเว้นแต่กรณีที่ได้ระบุไว้ในสาขาย่อยที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถที่จะอานวยความสะดวกในด้าน
การค้าให้กับมาเลเซีย และการดาเนินกิจการนั้น
อนุญาติให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินสัดส่วนร้อยละห้าสิบเอ็ด
ต้องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านการเงิน
(51%) ของบริษัทประกันภัยที่ร่วมทุนกับท้องถิ่น สาหรับกรณีที่มี และเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย
ต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เดิมแล้วโดยต้องมีฐานะเป็นเจ้าของ
แรกเริ่ม (Original Owners) ของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วน
(b) ประเทศภูมิลาเนาของบริษัทประกันภัย
ของหุ้นต่างชาติทั้งหมดในบริษัทนั้นต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบเอ็ด ต่างชาตินั้นมีการทาการค้าและผลประโยชน์
(51%)
ทางการลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในประเทศ
มาเลเซีย; และ
การเข้ามาจัดตั้งธุรกิจรายใหม่ (New Entry) โดยบริษัทประกัน
ต่างชาติจากัดให้ทาได้โดยต้องมีการจดทะเบียนบริษัทขึ้นใหม่ใน (c) ประเทศภูมิลาเนาของธนาคารต่างชาตินั้นต้อง
ประเทศมาเลเซีย (Locally Incorporated) เท่านัน้ โดยสัดส่วน มิได้มีตัวแทน (Representation) ของตนอยู่ใน
หุ้นทั้งหมดที่ถือโดยต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละสามสิบ (30%)
อุตสาหกรรมการประกันภัยของมาเลเซีย
บริษัทประกันภัยใดๆไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อหรือเข้าถือหุ้นใน
สัดส่วนที่มากกว่าร้อยละห้า (5%) :
(a) ในบริษัทประกันภัยอื่นในประเทศมาเลเซียที่มีลักษณะ

(d) บริษัทประกันภัยต่างชาตินั้นจะต้องสามารถที่
จะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและ
องค์ความรู้ (Technical Expertise and KnowHow) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้าน
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การดาเนินธุรกิจประกันภัยในระดับเดียวกันกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทนั้น
(b) ในบริษัทนายหน้าประกันภัยใดๆ

การเงินและเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย

บุคคลอื่นๆที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันภัยใดๆในสัดส่วนที่
มากกว่าร้อยละห้า (5%) ไม่ได้รับอนุญาติซื้อหรือเข้าถือหุ้นใน
สัดส่วนที่มากกว่าร้อยละห้า (5%) ใน:
(a) บริษัทประกันภัยอื่นในประเทศมาเลเซียที่มีลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจประกันภัยในระดับเดียวกันกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นอยู่
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(b) บริษัทนายหน้าประกันภัยใดๆ
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นในประเภทของบุคลากรที่ได้
ระบุไว้ในตารางข้อผูกพันการเข้าสู่ตลาด (Market
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้:
Access)
(a) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเข้าประเทศและพานักใน
ประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราวของบุคคลทาได้เมื่อเป็นไปเพื่อ
การให้บริการผ่านการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Commercial
Presence) เท่านั้น
(b) บุคคลากรตาแหน่งผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager)
จานวนสอง (2) คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialists)
หรือ ผู้ชานาญการ (Experts) จานวนห้า (5) คนสาหรับ
สานักงานสาขา (Branches) ของบริษัทประกันภัยต่างชาติและ
บริษัท ประกันภัยต่างชาติที่ร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น
ผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager) คือบุคลากรผู้มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับองค์กรและมีอานาจ (Authority) ที่จาเป็นต่อการจัดตั้ง
และควบคุมองค์กร และการดาเนินงานต่างๆเพื่อให้บริการซึ่งเป็น
สินค้าด้านบริการทางการเงินของผู้ให้บริการนั้น
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รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สาขา หรือ สาขาย่อย
ข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือผู้ชานาญการที่ประจาการในแต่ละ
สถาบันด้านการประกันภัยดังกล่าวต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา:
(i) การพิจารณารับประกันในระดับที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็น
พิเศษ (Underwriting of Specialized Classes of General
Business);
(ii) เทคโนโลยีด้านข้อมูล (Information Technology); และ
(iii) คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Functions)
(c) ไม่มีข้อจากัดสาหรับการดาเนินการของประกันภัยอิสลาม
สากล (International Takaful Operators)
(d) การเข้าและพานักในประเทศมาเลเซียนั้นถูกจากัด
ระยะเวลาสูงสุดไว้ที่ห้า (5) ปี
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5. ฟิลิปปินส์
ตารางข้อผูกพันรวมในสาขาบริการการเงินภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน รอบที่ 1 - 5
รูปแบบการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)
(Limitations on National
(Additional
Treatment)
Commitments)
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments)
ทุกสาขาที่ระบุในตารางข้อผูกพันนี้ 3) ว่าด้วยกิจกรรมที่กฎหมายสงวนไว้เพื่อผู้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์
(กล่าวคือ สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติถูกจากัดให้เป็นสัดส่วน
ที่น้อยกว่าการถือหุ้นของคนชาติ)
การมีส่วนร่วมของนักลงทุนชาวต่างชาติในโครงสร้างการ
บริหารขององค์กรที่มีกิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
กฎหมายสงวนไว้เพื่อผู้ถือสัญชาติฟิลิปินส์ ต้องถูกจากัดตาม
สัดส่วนเงินลงทุนต่างชาติในองค์กรนั้นๆ
บุคคลากรฝ่ายบริหารและการจัดการต้องเป็นผู้ถือสัญชาติ
ฟิลิปปินส์เท่านั้น
การเข้าถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ดินในเขตสาธารณะทั้งหมดของฟิลิปปินส์เป็นของรัฐ
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

เฉพาะผู้ถือชาติฟิลิปปินส์ หรือ องค์กรธุรกิจหรือสมาคมใดๆที่
60% ของเงินทุนเป็นของผู้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์เท่านั้นจะ
สามารถเป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ และสามารถได้มา
ซึ่งที่ดินสาธารณะผ่านการทาสัญญาเช่าได้
นักลงทุนต่างชาติสามารถทาสัญญาเช่าเหนือที่ดินของเอกชนได้
เท่านั้น
4) การเข้าประเทศและพานักอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์เป็นการ
ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานของบุคคลากรผู้ให้บริการ
บุคคลต่างถิ่นสามารถเข้าประเทศฟิลิปปินส์เพื่อทางาน
ให้บริการได้เมื่อมีการระบุแล้วว่างานให้บริการนั้นๆไม่สามารถ
หาคนสัญชาติฟิลิปินส์ที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และความ
ต้องการในงานนั้นๆ มาทางานบริการดังกล่าวได้ (1)
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)
ทุกสาขาย่อย

(3) ผู้มีอานาจในการออกกฎเกณฑ์ของประเทศฟิลิปปินส์ต้อง
นาเอาผลประโยชน์ของสาธารณะและสภาพเศรษฐกิจของ
ฟิลิปปินส์มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาเพื่ออนุญานหรือไม่
อนุญาตให้มีการจัดตั้งธุรกิจ ขยายกิจการหรือขอบข่ายการ
ดาเนินงานของธนาคารและบริการทางการเงินอื่นๆที่มีการจัด
ตั้งอยู่เดิมแล้วในฟิลิปปินส์ โดยสาหรับสถาบันการเงินของ
ต่างชาติที่มีลักษณะการจัดตั้งเป็นสากลในหลายประเทศ
จะต้องพิจารณาว่าสถาบันการเงินนั้นๆสามารถสร้าง
คุณประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของฟิลิปปินส์สอดคล้อง
กับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในด้านการ
ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย
ประเทศที่สถาบันนั้นๆถือสัญชาติอยู่ต้องมีความสัมพันธ์ทาง
การค้าและการลงทุนกับประเทศฟิลิปปินส์

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
(1) ฟิลิปปินส์ต้องทาการ
ปรับปรุงตารางข้อผูกพัน
ในประเด็นนี้หลังจาก
ข้อตกลงของฟิลิปปินส์
มีลบังคับใช้ไปแล้ว 2 ปี
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

ในสาขาการธนาคาร คณะกรรมการด้านการเงิน (Monetary
Board) จะต้องกากับดูแลให้มันใจว่า 70% ของทรัพยากร
ทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์ของทั้งระบบธนาคารของฟิลิปินส์ถือ
ครองโดยธนาคารสัญชาติฟิลิปปินส์หรือธนาคารที่มีผู้ถือ
สัญชาติฟิลิปปินส์ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่า (MajorityOwned by Filipinos)
(3) , (4), ใช้ข้อจากัดที่ระบุไว้ในขัอผูกพันทั่วไป (Horizontal
Section)
A. การประกันภัยและบริการที่
เกี่ยวเนื่อง

(3), (4) ใช้ข้อจากัดที่ระบุไว้ในขัอผูกพันทั่วไป (Horizontal
Section)

B. การธนาคารและการบริการ
การเงินอื่นๆ
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)
สาขาธนาคารพาณิชย์

(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)
(1) ไม่มีข้อจากัด

- การรับฝากเงินและเงินที่กู้ยืมจาก
สาธารณชน

(2) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(3)

(3) ไม่มีข้อจากัด

- การให้สินเชื่อประเภทต่างๆ รวมถึง
สินเชื่อผู้บริโภค สินเชื่อจานอง และ I. รูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจ
การให้กู้เพื่อการพาณิชย์
ธนาคารต่างชาติที่มีลักษณะเป็นบริษัทมหาชน (เปิดกว้างให้
- การบริการชาระเงินและการส่งเงิน สาธารณชนเข้าถือหุ้น และให้มีการซื้อขายหุ้นในตลาด) จะ
ทั้งปวง รวมถึงสินเชื่อบัตรชาระหนี้ จัดตั้งธุรกิจได้เพียงรูปแบบเดียวในคราหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ จะต้อง
และบัตรเครดิต เช็คเดินทาง
เป็นรูปแบบที่ไม่ขัดขวางการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารท้องถิ่น โดย
และดร๊าฟท์ธนาคาร
การเข้าซื้อหุ้นนั้นมีมูลค่าไม่เกิน 40% ของหุ้นที่ให้สิทธิ์ออก
เสียง (Voting Stock)
- การค้าประกันและภาระผูกพัน
(a) การตั้งสาขาของธนาคารต่างชาติ
- การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชี
ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายใน ผูกพันในการให้ใบอนุญาตรายใหม่สิบ (10) รายในช่วงเวลาปี
ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขาย 1995-2000 โดยให้สิทธิ์อานาจเต็มในทางการธนาคารแก่สาขา
นอกตลาดหลักทรัพย์อื่นใด
ของธนาคารต่างชาติทั้งที่มีอยู่แล้วเดิมและที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ดังต่อไปนี้

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

(4) บุคคลผู้มิได้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์ที่
ได้รับการว่าจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ
ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานใน
ด้านเทคนิคต้องมีผู้ศึกษางานและ
ปฏิบัติการแทนเป็นชาวฟิลิปปินส์
จานวนสอง (2) คน
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)
ตราสารตลาดเงิน (รวมถึง
ตั๋วสัญญาใช้เงินของของธนาคาร
(Promissory Notes) สัญญาการซื้อ
คืน (Repurchase Agreement)
ใบรับรองการได้รับมอบหมายรับเงิน
ทีม่ ีสิทธิไล่เบี้ย (Certificates of
Assignment/Participation with
Recourse)
การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

ทุกธนาคารต่างชาติได้รับอนุญาติให้จัดตั้งสาขาได้ไม่เกินหก (6)
สาขา โดยที่สาม (3) สาขาแรกจะถูกจัดตั้งในพื้นที่ หรือ
ตาแหน่งที่ธนาคารนั้นๆเป็นผู้เลือกเอง ในขณะที่อีกสาม (3)
สาขาที่เหลือจะถูกจัดตั้งในพื้นที่หรือตาแหน่งที่คณะกรรมการ
การเงิน (Monetary Board) เป็นผู้เลือกให้
กาหนดให้อัตราส่วนทุน (Capital Ratio) เงินลงทุนถาวรและ
มูลค่าสุทธิทางบัญชีครบกาหนด (Net Due to Account) ซึง่
ต้องไม่เกินสี่ (4) เท่าของมูลค่าเงินลงทุนถาวร ทั้งนี้ เงินลงทุน
ถาวรและสิบห้าเปอร์เซนต์ (15%) ของมูลค่าสุทธิทางบัญชีครบ
กาหนด (Net Due to Account) จะต้องส่งกลับเข้ามายัง
ฟิลิปปินส์ในสกุลเงินฟิลิปปินส์

อนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึง
แต่ไม่จากัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย
(b) การควบรวมกิจการ (Acquisition) โดยการเข้าถือหุ้น ของ
ล่วงหน้า ประเภทฟิวเจอร์และ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ที่ดาเนินการอยู่เดิมในสัดส่วนไม่
ออพชั่น
เกินหกสิบเปอร์เซนต์ (60%) ของหุ้นที่ให้สิทธิ์ออกเสียง
(Voting Stock)
ตราสารเกี่ยวกับอัตราการ
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
(c) การลงทุนในหุ้นของบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ที่จด
รวมถึงผลิตภัณฑ์ เช่นการสวอป
ทะเบียนขึ้นใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ (Locally Incorporated
สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า และ
Banking Subsidiary) ในสัดส่วนไม่เกินหกสิบเปอร์เซนต์
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

(60%) ของหุ้นที่ให้สิทธิ์ออกเสียง (Voting Stock)
ตราสารเปลี่ยนมืออื่น และ
สินทรัพย์ทางการเงิน
- การมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทุกประเภท
รวมถึง การประกันการจาหน่าย
และการจาหน่ายในฐานะตัวแทน
(ไม่ว่าจาหน่ายทั่วไปหรือเฉพาะกลุ่ม)
และการเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นดังกล่าว
- การจัดการสินทรัพย์ เช่น การ
จัดการเงินสด หรือเงินลงทุน
รูปแบบการจัดการกองทุนรวมทุก
ประเภท การดูแลทรัพย์สิน การ
บริการรับฝากและจัดการสินทรัพย์
เพื่อบุคคลอื่น

บุคคลผู้ไม่ได้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์สามารถดารงตาแหน่งใน
คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับ
สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในธนาคารพาณิชย์นั้นๆ
สาหรับผู้ให้บริการทางการเงินรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก
ธนาคารพาณิชย์ ถูกจากัดสัดส่วนการเข้าถือหุ้นที่ให้สิทธิ์ออก
เสียง (Voting Stock) ในธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศ (Locally Incorporated Bank) เมื่อรวมกันแล้วต้อง
ไม่เกินสี่สิบเปอร์เซนต์ (40%) โดยไม่เกินยี่สิบเปอร์เซนต์
(20%) สาหรับรายบุคคล และไม่เกินสามสิบเปอร์เซนต์สาหรับ
รายบริษัท (30%)
II. ขอบเขตการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ต้องมีการดาเนินการขออนุญาติล่วงหน้ามีดังนี้
- การรับฝากสิ่งทดแทนเงินฝากและเงินที่กู้ยืมจากสาธารณชน
- การค้าประกันและภาระผูกพัน

- บริการประกันชีวิตผ่านธนาคาร
(Bancassurance)

- การจัดการการลงทุน รูปแบบการจัดการกองทุนรวมทุก
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

ประเภท การบริการรับฝากและจัดการสินทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น
- การบริการบัญชีเงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Currency Deposit Unit Operations)
- บริการทางอนุพันธ์ทางการเงิน และ
- บริการประกันชีวิตผ่านธนาาร (Bancassurance)
บริการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และค้าประกันการจาหน่าย
หลักทรัพย์ (Underwriting) (ต้องดาเนินการในรูปแบบบริษัท
จากัด (Firm) และบนหลักการ Best-Effort Basis) อาจ
ดาเนินการผ่านธนาคารพาณิชย์โดยการเป็นตัวแทนของ
ธนาคารที่ได้สิทธิ์ตามกฎหมายเท่านั้น
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่กาหนดไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

นายหน้าค้าเงินและเงินตรา
ต่างประเทศ

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์
(1) ไม่มีข้อจากัด
(2) ไม่มีข้อจากัด
(2) ไม่มีข้อจากัด
(3) ต้องมีการจัดการในลักษณะธนาคารพาณิชย์ หรือ ตัวกลาง
ทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

(3) ไม่มีข้อจากัด

สาหรับธนาคารพาณิชย์ ข้อจากัดอื่นๆสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่ (4) ในกรณีของธนาคารพาณิชย์และ
ระบุไว้ด้านบนภายใต้ Mode 3 ต้องถูกนามาใช้
บริษัททางการเงินใดๆ บุคคลากรผู้
ให้บริการที่ไม่ได้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์
โดยหุ้นของตัวกลางทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่ถือโดย ต้องปฏิบัติงานทางเทคนิคโดยมีผู้
ต่างชาติผูกพันไว้ที่สัดส่วนการถือหุ้น 40%
ศึกษางานและผู้ปฏิบัติการแทนชาว
ฟิลิปปินส์อยู่ด้วยเท่านั้น
77

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
บริการบัตรเครดิต

(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์

(1) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(3) ต้องมีการจัดการในลักษณะธนาคารพาณิชย์ หรือ ตัวกลาง
ทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

(3) ไม่มีข้อจากัด

(4) บุคคลผู้มิได้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์ที่
สาหรับธนาคารพาณิชย์ ข้อจากัดอื่นๆสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการว่าจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ
ระบุไว้ด้านบนภายใต้ Mode 3 ต้องถูกนามาใช้
ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานใน
ด้านเทคนิคต้องมีผู้ศึกษางานและ
โดยหุ้นของตัวกลางทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่ถือโดย ปฏิบัติการแทนเป็นชาวฟิลิปปินส์
ต่างชาติผูกพันไว้ที่สัดส่วนการถือหุ้น 40%
จานวนสอง (2) คน
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์

บริการสนับสนุนและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ (2) ไม่มีข้อจากัด

(1) ไม่มีข้อจากัด
(2) ไม่มีข้อจากัด
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

(3) ไม่มีข้อจากัด

(3) ไม่มีข้อจากัด

(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)

(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ใน
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Section)
(1) ไม่มีข้อจากัด

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการ (1) ไม่มีข้อจากัด
ให้คาแนะนาทางการเงินดังต่อไปนี้
(2) ไม่มีข้อจากัด
(2) ไม่มีข้อจากัด
- การยืนยันและวิเคราะห์เครดิต
- การวิจัยและการให้คาปรึกษา
(3) ต้องมีการจัดการในลักษณะธนาคารพาณิชย์ หรือ ตัวกลาง (3) ไม่มีข้อจากัด
เกี่ยวกับการลงทุนและพอร์ตลงทุน ทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์
(4) บุคคลผู้มิได้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์ที่
สาหรับธนาคารพาณิชย์ ข้อจากัดอื่นๆสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการว่าจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ
ระบุไว้ด้านบนภายใต้ Mode 3 ต้องถูกนามาใช้
ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานใน
ด้านเทคนิคต้องมีผู้ศึกษางานและ
โดยหุ้นของตัวกลางทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่ถือโดย ปฏิบัติการแทนเป็นชาวฟิลิปปินส์
ต่างชาติผูกพันไว้ที่สัดส่วนการถือหุ้น 40%
จานวนสอง (2) คน
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)
กิจการวาณิชธนกิจ (Investment
Houses):
- ซื้อขาย จาหน่ายหรือจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ประเภทต่างๆของบริษัท
ใดๆ โดยมีการค้าประกันเป็นพื้นฐาน
การดาเนินการ
- การมีส่วนในการทาคาเสนอซื้อหุ้น
ต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป (Tender Offer)
การปิดกั้นการจาหน่าย (Block
Sales) การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่
มีการเปิดซื้อขาย (Exchange
Offering of Securities) ในฐานะผู้
เป็นตัวแทนการซื้อขาย (Soliciting
Dealer) หรือสมาชิกกองทุนที่เปิด
ขายใดๆ (Selling Group
Member)
- ข้อตกลงต่างๆในเรื่องการซื้อขาย
ออพชั่น (Options) และในเรื่องสิทธิ์
หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ (Rights or Warrants)

(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)
(1) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(3) ต้องมีการจัดการในลักษณะบริษัทมหาชนจากัด (Stock
Corporation)

(3) ไม่มีข้อจากัด

จากัดสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยต่างชาติไม่เกินห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนต์
(51%)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ใน
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Section)

คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยผู้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์
เป็นส่วนใหญ่ (Majority)
บริษัทวาณิชธนกิจ (Investment Houses) ไม่ได้รับอนุญาตให้
ดาเนินกิจกรรมทางการธนาคาร
กิจกรรมกึ่งการธนาคารใดๆ (Quasi-Banking Functions)
ต้องได้รับการอนุญาติล่วงหน้า
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)
- การให้บริการในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิน (Financial
Consultant) ที่ปรึกษาทางการ
ลงทุน (Investment Adviser) หรือ
นายหน้า (Broker)
- การให้บริการในฐานะผู้จัดการ
พอร์ตการลงทุนหรือตัวแทนด้าน
การเงิน (Portfolio ManagerFinancial Agent)
- ออกแบบแผนจัดการบาเหน็จ
บานาญ ส่วนแบ่งกาไร และ
ผลประโยชน์ลูกจ้างอื่นๆ
แฟคตอริ่ง (Factoring)
(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

(1) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(3) ต้องดาเนินการโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (Financing
Company) เท่านั้น โดย
ต้องมีการจัดการในลักษณะบริษัทจากัด (Corporation) หรือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership)

(3) ไม่มีข้อจากัด
(4) บุคคลผู้มิได้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์ที่
ได้รับการว่าจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ
ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานใน
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)
จากัดสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยต่างชาติไม่เกินสี่สิบเปอร์เซนต์ (40%) ด้านเทคนิคต้องมีผู้ศึกษางานและ
ปฏิบัติการแทนเป็นชาวฟิลิปปินส์
จานวนคณะกรรมการบริหารที่เป็นชาวต้องชาติถูกจากัดให้ไม่ จานวนสอง (2) คน
เกินจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดใน
กรณีของบริษัทจากัด (Corporation) และต้องไม่มีหุ้นส่วนฝ่าย
บริหาร (Managing Partners) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
(General Partnership)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ทางการเงิน (Financial Leasing)

(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์

(1) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(3) ต้องดาเนินการโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (Financing
Company) เท่านั้น โดย
ต้องมีการจัดการในลักษณะบริษัทจากัด (Corporation) หรือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership)

(3) ไม่มีข้อจากัด
(4) บุคคลผู้มิได้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์ที่
ได้รับการว่าจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ
ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานใน
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)
จากัดสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยต่างชาติไม่เกินสี่สิบเปอร์เซนต์ (40%) ด้านเทคนิคต้องมีผู้ศึกษางานและ
ปฏิบัติการแทนเป็นชาวฟิลิปปินส์
จานวนคณะกรรมการบริหารที่เป็นชาวต้องชาติถูกจากัดให้ไม่ จานวนสอง (2) คน
เกินจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดใน
กรณีของบริษัทจากัด (Corporation) และต้องไม่มีหุ้นส่วนฝ่าย
บริหาร (Managing Partners) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
(General Partnership)

(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
การเป็นตัวแทนซื้อขาย/นายหน้าค้า (1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์
หลักทรัพย์ (Securities
Dealership/Brokerage)
(2) ไม่มีข้อจากัด

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

(1) ไม่มีข้อจากัด
(2) ไม่มีข้อจากัด

- การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชี
ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขาย
นอกตลาดหลักทรัพย์อื่นใด
ดังต่อไปนี้:

(3) ต้องมีการจัดการในลักษณะบริษัทวาณิชธนกิจ
(3) ไม่มีข้อจากัด
(Investment Houses) หรือ บริษัท (Corporation) หรือห้าง
หุ้นส่วน (Partnership) ที่เป็นนายหน้า/ตัวแทนซื้อขาย
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ใน
หลักทรัพย์
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Section)
สาหรับธนาคารพาณิชย์ ข้อจากัดอื่นๆสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่
- หุ้นสามัญ (Equities) และอนุพนั ธ์ ระบุไว้ด้านบนภายใต้ Mode 3 ต้องถูกนามาใช้
83

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)
ทางการเงินเช่น ใบสาคัญแสดงสิทธิ์
ในหุ้น(Warrants) และออพชั่น
(Options)
- หลักทรัพย์เปลี่ยนมือได้
(Transferable Securities)
การมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆที่
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทุกประเภท
รวมถึงการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(Underwriting) และการจาหน่าย
ในฐานะตัวแทน (ไม่ว่าเป็นการ
จาหน่ายโดยทั่วไปหรือเฉพาะกลุ่ม)
และการเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นดังกล่าว

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

โดยหุ้นของตัวกลางทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่ถือโดย
ต่างชาติผูกพันไว้ที่สัดส่วนการถือหุ้น 40%
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์

(1) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(3) ต้องมีการจัดการในลักษณะบริษัทวาณิชธนกิจ
(3) ไม่มีข้อจากัด
(Investment Houses) หรือ บริษัท (Corporation) หรือห้าง
หุ้นส่วน (Partnership) ที่เป็นนายหน้า/ตัวแทนซื้อขาย
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ใน
หลักทรัพย์
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Section)
สาหรับวาณิชธนกิจ ข้อจากัดอื่นๆสาหรับวาณิชธนกิจที่ระบุไว้
ภายใต้ Mode 3 ต้องถูกนามาใช้
สาหรับนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (Broker) หรือ ผู้ค้าหลักทรัพย์
(Dealer) ต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ (The Stock
Exchange) จานวนสมาชิกจากัดไว้ที่ 200
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

การดาเนินการใดๆที่เป็นไปตาม
ลักษณะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแล
การค้า/โอนหุ้น (Stock Transfer
Agent) ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จากัด
เฉพาะ การตรวจสอบและควบคุม
การออกขาย หรือ โอนถ่าย ใบหุ้น
(Stock Certificates)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) ต้องดาเนินการบน
หลักการ Best-Effort Basis เท่านั้น
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์
(1) ไม่มีข้อจากัด
(2) ไม่มีข้อจากัด

(2) ไม่มีข้อจากัด

(3) ต้องมีการจัดการในลักษณะบริษัท (Corporation) หรือห้าง (3) ไม่มีข้อจากัด
หุ้นส่วน (Partnership) ที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified
Public Accountant CPA) ที่ได้รับใบอนุญาติในฟิลิปปินส์
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ใน
อย่างน้อยหนึ่งท่าน
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Section)
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์
(1) ไม่มีข้อจากัด

การติดต่อทางธุรกิจของผู้ออกขาย
หุ้น (Issuer) ที่มีส่วนในกิจกรรมทาง
ธุรกิจด้านการลงทุน การลงทุนต่อ (2) ไม่มีข้อจากัด
(Reinvesting) หรือการค้า
หลักทรัพย์ (Trading in Securities) (3) ต้องดาเนินการโดยบริษัทจัดการลงทุน (Investment
Company)

(2) ไม่มีข้อจากัด
(3) ไม่มีข้อจากัด
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ใน
โดยหุ้นของบริษัทที่ถือโดยต่างชาติผูกพันไว้ที่สัดส่วนการถือหุ้น ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
40%
Section)
และคณะกรรมการบริหารทั้งหมดของบริษัทต้องเป็นผู้มี
สัญชาติฟิลิปปินส์เท่านั้น
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์

การขายสัญญาการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ หรือการดาเนินการ
ใดๆที่เกี่ยวกับการให้บริการด้าน
(2) ไม่มีข้อจากัด
สัญญาการให้ผลประโยชน์ในอนาคต
ทั้งหลาย อาทิเช่น ผลประโยชน์
(3) หุ้นของบริษัทที่ถือโดยต่างชาติผูกพันไว้ที่สัดส่วนการถือหุ้น
เกี่ยวกับชีวิต การศึกษา แผนบานาญ 40%
และ Internment Plan
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)
นายหน้า/ผู้ค้าหุ้น (Stock
(1) ต้องมีการจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์
Broker/Dealer)
(2) ไม่ผูกพัน

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)

(1) ไม่มีข้อจากัด
(2) ไม่มีข้อจากัด
(3) ไม่มีข้อจากัด
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ใน
ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal
Section)
(1) ไม่มีข้อจากัด
(2) ไม่มีข้อจากัด

คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์ (Philippines
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)
(3)
A. รูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจ
1. การที่ต่างชาติเข้าถือหุ้นในบริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์
2. การจัดตั้งสานักงานสาขาในประเทศฟิลิปปินส์โดยบริษัท
ต่างชาติ
B. ต้องดาเนินการจดทะเบียนขอบเขตการดาเนินงานล่วงหน้า
กับคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines Securities and Exchange
Commission: SEC) เพื่อขออนุญาติจัดตั้งเป็นนายหน้าค้าหุ้น/
ผู้ค้าหุ้น ก่อนที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ได้
C.การจัดตั้งสาขาของสานักงานนายหน้าค้าหุ้น/ผู้ค้าหุ้น ทั่ว
ราชอาณาจักร
บริษัทนายหน้า/ผู้ค้าหุ้น (Stock Broker/Dealer) ของต่างชาติ
(หมายถึงบริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์ที่มีชาวต่างชาติเข้าเป็นผู้ถือ
หุ้นทุน (Outstanding Stock) เป็นส่วนใหญ่ (Majority) หรือ

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)
(3) ไม่มีข้อจากัด
(4) โดยทั่วไป ไม่มีข้อจากัด แต่ขึ้นอยู่
กับกฎหมายแรงงานของประเทศ
ฟิลิปปินส์

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
Securities and
Exchange
Commission: SEC)
สงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการจด
ทะเบียนของประเทศ
ฟิลิปปินส์โดยใช้หลักเหตุ
และผล เพื่อมุ่งส่งเสริม
การค้าข้ามพรมแดน
(Cross Border
Trading)
สาหรับสานักงานสาขา
ของบริษัทต่างชาติ:
เพื่อให้การค้าข้าม
พรมแดนและการเชิญ
ชวนหรือส่งเสริมการทา
ธุรกิจด้านหลักทรัพย์
(Solicitation of
Securities Business) มี
87

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)
บริษัทต่างชาติที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Brand
License)) สามารถจัดตั้งสานักงานสาขาได้ไม่เกินสอง (2)
สาขา โดยสถานที่จัดตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines Securities and Exchange
Commission: SEC)
สาหรับบริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์ที่มีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ที่
ไม่ได้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์อาจเข้ารับตาแหน่งเป็นคณะ
กรรมการบริหารได้ในสัดส่วนที่เท่ากันกับสัดส่วนของหุ้น
ต่างชาติในบริษัทนายหน้า/ผู้ค้าหุ้น (Stock Broker/Dealer)
นั้น
สาหรับบริษัทต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทาธุรกรรมหรือติดต่อ
ทางธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ ต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนที่มีถิ่น
ที่อยู่ภายในประเทศฟิลิปปินส์ (Resident Agent) เป็นเงื่อนไข
บังคับก่อน (Consition Precedent) การได้รับใบอนุญาต
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่กาหนดไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
ประสิทธิภาพในการ
นาไปปฏิบัติ
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์ (Philippines
Securities and
Exchange
Commission: SEC)
อาจนาเอาหลักการหรือ
ความเข้าใจร่วมกันใน
เรื่องการจดทะเบียน
หลักทรัพย์ และการจด
ทะเบียนของนายหน้า/
ผู้ค้าและตัวแทนจาหน่าย
ในประเทศภูมิลาเนาของ
บริษัทต่างชาตินั้นมา
พิจารณาด้วย ดังนั้น
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

พนักงานขายของบริษัทนายหน้า/
ผู้ค้าหุ้น (Salesman of a Stock
Broker Dealer)

(1) ไม่ผูกพัน

(1) ไม่มีข้อจากัด

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
ฟิลิปปินส์ (Philippines
Securities and
Exchange
Commission: SEC) ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะให้การ
ปฏิบัติเป็นพิเศษ
(reserves the right to
accord favorable
treatment) ต่อผู้
ให้บริการหรือผู้จัดหา
บริการของประเทศ
สมาชิกที่มีการปฏิบัติที่
คล้ายคลึงกันต่อผู้
ให้บริการด้านการเงิน
ของฟิลิปปินส์ในประเทศ
ตน ทั้งนี้ บนพื้นฐานการ
เลือกปฏิบัติ (on a
discriminatory basis)
หมายเหตุ:

(2) ไม่ผูกพัน

(2) ไม่มีข้อจากัด

พนักงานขายของบริษัท
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)
(3) บุคคลต้องจดทะเบียนเป็นพนักงานขาย (Salesman) ของ
บริษัทนายหน้า/ผู้ค้า (Broker/Dealer) กับคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศฟิลิปปินส์
(Philippines Securities and Exchange Commission:
SEC) เป็นการล่วงหน้าก่อน จึงจะสามารถได้รับการว่าจ้างให้
เป็นพนักงานขายหรือเป็นตัวแทน (Agent) โดยผู้ค้า (Dealer)
นายหน้า (Broker) หรือผู้ออกขายหุ้น (Issuer) เพื่อให้ทาการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆได้
(4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(Horizontal Section)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)
(3) ไม่มีข้อจากัด
(4) โดยทั่วไป ไม่มีข้อจากัด แต่ขึ้นอยู่
กับกฎหมายแรงงานของประเทศ
ฟิลิปปินส์

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
นายหน้า/ผู้ค้า
(Salesman of a
Foreign Broker
Dealer) ของต่างชาติ
(หมายถึง บริษัทสัญชาติ
ฟิลิปปินส์ที่มี
ชาวต่างชาติเข้าเป็นผู้ถือ
หุ้นทุน (Outstanding
Stock) เป็นส่วนใหญ่
(Majority) หรือบริษัท
ต่างชาติที่มีการจด
ทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า (Brand
License) ที่ออกให้โดย
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์ (Philippines
Securities and
Exchange
Commission: SEC) )
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
อาจได้รับการจด
ทะเบียนและออก
ใบอนุญาตให้โดยไม่ต้อง
ทาการสอบ เมื่อเข้า
เงื่อนไขดังนี้ :
(1) บริษัทนายหน้า/
ผู้ค้าหุ้น (Stock Broker
Dealer) ของต่างชาติที่
เป็นผู้สนับสนุนพนักงาน
ขายผู้นั้นได้รับการจด
ทะเบียนและออกใบ
อนุญาติตัวแทน
(Secondary License)
ให้เป็นนายหน้า/ผู้ค้าหุ้น
(Stock Broker Dealer)
โดยคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์ (Philippines
Securities and
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
Exchange
Commission: SEC)
ก่อนที่จะมีส่วนในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์;
(2) พนักงานขายผู้นั้น
ได้รับการจดทะเบียน
และออกใบอนุญาตให้
โดยหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ด้านการกากับดูแล
(Regulatory Agency)
ในประเทศภูมิลาเนาของ
พนักงานขายผู้นั้น ซึ่ง
หน่วยงานนั้นมีของเขต
อานาจตามกฎหมาย
เหนือบริษัทนายหน้า/
ผู้ค้าหุ้น (Stock Broker
Dealer) ของต่างชาติที่
เป็นผู้สนับสนุนพนักงาน
ขายผู้นั้น;
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
(3) เงื่อนไขที่จาเป็นใน
ด้านประสิทธิภาพ
(Proficiency
Requirements) หรือ
กฎเกณฑ์ในการกากับ
ดูแลธุรกิจ (Business
conduct rules) ของ
ประเทศภูมิลาเนาของ
พนักงานขายผู้นั้น ไม่
แตกต่างกันกับเงื่อนไข
ของ SEC ประเทศ
ฟิลิปปินส์มากนัก
อย่างไรก็ตาม ต้องมีการ
ฝึกอบรม (Training)
เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงาน
ขายผู้นั้นมีความเข้าใจใน
กฎหมาย (Laws)
กฎระเบียบ (Rules)
และกฎเกณฑ์
(Regulations) ของ
ประเทศฟิลิปปินส์เป็น
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
อย่างดี
(4) สถานะของการจด
ทะเบียนและใบอนุญาต
ของพนักงานขายผู้นั้น
ยังคงมีผลตามกฎหมาย
ในประเทศภูมิลาเนา;
และ
(5) ประเทศภูมิลาเนา
ของพนักงานขายผู้นั้น
อนุญาติให้ผู้มีสัญชาติ
ฟิลิปปินส์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนและออกใบ
อนุญาติโดย SEC
ประเทศฟิลิปปินส์ ให้
เป็นพนักงานขาย (ขอ
งบรษัทนายหน้า/ผู้ค้าหุ้น
ที่จดทะเบียนในประเทศ
ฟิลิปปินส์) กระทาการ
หรือธุรกรรมในฐานะ
94

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
พนักงานขายในประเทศ
ตนด้วยเช่นกัน
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์ (Philippines
Securities and
Exchange
Commission: SEC)
สงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการจด
ทะเบียนของประเทศ
ฟิลิปปินส์โดยใช้หลักเหตุ
และผล เพื่อมุ่งส่งเสริม
การค้าข้ามพรมแดน
(Cross Border
Trading)
สาหรับสานักงานสาขา
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
ของบริษัทต่างชาติ:
เพื่อให้การค้าข้าม
พรมแดนและการเชิญ
ชวนหรือส่งเสริมการทา
ธุรกิจด้านหลักทรัพย์
(Solicitation of
Securities Business) มี
ประสิทธิภาพในการ
นาไปปฏิบัติ
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์ (Philippines
Securities and
Exchange
Commission: SEC)
อาจนาเอาหลักการหรือ
ความเข้าใจร่วมกันใน
เรื่องการจดทะเบียน
หลักทรัพย์ และการจด
ทะเบียนของนายหน้า/
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
ผู้ค้าและตัวแทนจาหน่าย
ในประเทศภูมิลาเนาของ
บริษัทต่างชาตินั้นมา
พิจารณาด้วย ดังนั้น
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์ (Philippines
Securities and
Exchange
Commission: SEC) ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะให้การ
ปฏิบัติเป็นพิเศษ
(reserves the right to
accord favorable
treatment) ต่อผู้
ให้บริการหรือผู้จัดหา
บริการของประเทศ
สมาชิกที่มีการปฏิบัติที่
คล้ายคลึงกันต่อผู้
ให้บริการด้านการเงิน
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สาขาหรือ สาขาย่อยของการบริการ ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดบริการด้านการเงิน
(Sector or Subsector)
(Limitations on Market Access)

ข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(Limitations on National
Treatment)

ข้อผูกพันเพิ่มเติม
(Additional
Commitments)
ของฟิลิปปินส์ในประเทศ
ตน ทั้งนี้ บนพื้นฐานการ
เลือกปฏิบัติ (on a
discriminatory basis)
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6. สิงคโปร์
ตารางข้อผูกพันรวมสาหรับการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน รอบที่ 1 – 5
รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
1. ข้อผูกพันทั่วไป
ครอบคลุมทุกสาขาที่ระบุในตาราง 4) ไม่ผูกพันการเข้ามาปฏิบัติงานของบุคคลธรรมดา
4) ไม่ผูกพัน
ข้อผูกพันนี้
(Natural Persons) เว้นแต่การโอนย้ายภายในองค์กร (ดู
รายละเอียดด้านล่างนี้)
4) ไม่ผูกพันสาหรับการเคลื่อนย้ายเป็นการชั่วคราวของ
บุคคลากรที่มีทักษะ (Temporary Movement of Skilled
Personnel) เว้นแต่เป็นการเคลื่อนย้ายชั่วคราวจากการ
โอนย้ายภายในองค์กรของบุคลากรในระดับผู้จัดการ
(Managers) ผู้บริหาร (Executives) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง (Specialists) ทั้งนี้ การโอนย้ายภายในองค์กรหมายถึง
บุคลากรในตาแหน่ง ผู้จัดการ ผู้บริหาร และ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อความด้านล่าง โดยเป็น
ลูกจ้างของบริษัทหรือธุรกิจนั้นๆที่ให้บริการผ่านสาขา
สานักงานสาขา หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ และเป็นผู้ที่ได้รับการว่าจากบริษัทดังกล่าวที่อยู่นอก
ประเทศสิงคโปร์มาก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันยื่น
คาขอโอนย้ายมาทางานในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดย
บุคคลในตาแหน่งดังกล่าวหมายถึง:
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
a) ผู้จัดการ (Managers) – บุคลากรในบริษัทที่ทาหน้าที่
หลักในการจัดการองค์กร แผนก ส่วน หรือ ฝ่าย โดยมีหน้าที่
ให้คาแนะนา กากับดูแลและควบคุมงานของบุคลากรใน
ตาแหน่งหัวหน้างาน (Supervisory Employees)
ผู้เชี่ยวชาญ (Professional Employees), หรือบุคลากร
ตาแหน่งด้านการจัดการอื่นๆ (Managerial Employees)
และเป็นผู้มีอานาจในการจ้าง/เลิกจ้าง หรือให้ความเห็นใน
การจ้าง/เลิกจ้าง หรือกิจกรรมในด้านงานบุคคลอื่นๆ อาทิ
เช่น การเลื่อนขั้น การอนุมัติการลา รวมถึงสามารถใช้
อานาจจัดการหรือสั่งการในการปฏิบัติงานประจาวัน ทั้งนี้
มิได้รวมถึงตาแหน่งผู้บริหารหรือหัวหน้างานระดับต้น (Firstline Supervisor) เว้นแต่ว่าตาแหน่งผู้บริหารหรือหัวหน้า
งานระดับต้นนั้นจะมีผู้อยู่ใต้สายบังคับบัญชาเป็นบุคลากร
อื่นๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ (Professionals) และมิได้รวมเอา
บุคลากรที่มีหน้าที่หรือภารกิจหลักในการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมที่จาเป็นต่อการให้บริการนั้น
b) ผู้บริหาร (Executives) - บุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่
หลักในการบริหารจัดการองค์กร โดยเป็นผู้มีอานาจในการ
ตัดสินใจในภาพกว้าง โดยรับเอาเพียงคาแนะนา ทิศทางหรือ
นโยบายในภาพรวมจากผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) หรือผู้ถือหุ้น
โดยผู้บริหารจะไม่มีส่วนโดยตรงในการปฏิบัติงานหรือภารกิจ
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการใดๆของบริษัทรือองค์กรนั้นๆ
c) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Scpecialists) - บุคลากรใน
องค์กรผู้มีความรู้ความชานาญและทักษะในระดับสูง โดยมี
ความรู้ความชานาญเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ความรู้ในทางเทคนิค หรือความรู้
ความชานาญในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ อาจเป็น
ผู้ชานาญการเฉพาะทางที่มีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
หรือไม่ก็ได้
ทั้งนี้ บุคลากรต่างชาติผู้ได้รับการโอนย้ายภายในบริษัทมา
ปฏิบัติงานในประเทศสิงคโปร์นั้น จะอนุญาติให้ปฏิบัติงาน
ภายในประเทศได้ไม่เกิน 2 ปี โดยอนุญาติให้มีการต่ออายุได้
ครั้งละไม่เกิน 3 ปี โดยระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 8 ปี

3) ในกรณีของการจัดตั้งธุรกิจ
(Commercial Presence) สิทธิในการ
จัดตั้งหรือการเคลื่อนย้ายนิติบุคคลใดๆ
จะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้:
- ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะจดทะเบียน
บริษัทธุรกิจจะต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการ
ประจาการในสิงคโปร์ที่เป็นชาวสิงคโปร์หรือ
มีถิ่นพานักถาวรในสิงคโปร์หรือเป็นผู้ถือบัตร
การทางาน (Employment Pass) หรือวีซ่า
การทางานของสิงคโปร์ (อย่างไรก็ตาม
ชาวต่างชาติผู้มีถิ่นพานักถาวรในสิงคโปร์
หรือเป็นผู้ถือบัตรหรือวีซ่าการทางานงาน
ของสิงคโปร์ สามารถจดทะเบียนธุรกิจได้
โดยไม่ต้องแต่งตั้งผู้จัดการท้องถิ่น)
- ผู้อานวยการของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคน
ต้องมีถิ่นพานักอยู่ในประเทศสิงคโปร์
- สาขาทุกสาขาของบริษัทต่างชาติที่จด
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ทะเบียนในสิงคโปร์ต้องมีบุคลากรอย่างน้อย
2 คนพานักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ (การจะ
เป็นผู้มีถิ่นพานักในประเทศสิงคโปร์ได้นั้น
จะต้องเป็นพลเมืองของสิงคโปร์ หรือมีถิ่น
พานักถาวรในประเทศสิงคโปร์ หรือมีบัตร
หรือวีซ่าการทางานของประเทศสิงคโปร์
หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)
1), 2), 3), 4) ไม่ผูกพันสาหรับเงินอุดหนุน
(Subsidies) เว้นแต่ที่ได้ผูกพันเป็นการ
เฉพาะตามที่ระบุไว้ในเอกสาร WTO ภายใต้
GATS/SC/76 (15 April 1994),
GATS/SC/76 Suppl.2 (11 Arpril 1997)
และแกตส์ / SC / 79 Suppl.3 (26
February 1998)
1), 2), 3), 4) ข้อผูกพันเฉพาะในการเข้าสู่ตลาดที่ได้จัดทาขึ้น
ในสาขาหรือสาขาย่อยของบริการใด ๆ และไม่ว่าจะผ่าน
รูปแบบหรือช่องทางการให้บริการใด ต้องไม่ถูกตีความให้อยู่
เหนือหรือมีผลลบล้างข้อจากัดที่จัดทาขึ้นในสาขาบริการด้าน
การเงิน
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
A. ประกันภัยและบริการอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการประกันภัย
ข้อผูกพันในสาขาบริการด้านการเงินถูกจัดทาขึ้นโดยสอดคล้องกับ GATS และภาคผนวกว่าด้วยสาขาบริการด้านการเงิน
ข้อผูกพันทั้งหมดในตารางนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในส่วนข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments) ในตารางข้อผูกพันเฉพาะภายใต้ GATS ของสิงคโปร์
ข้อผูกพันที่ได้จัดทาขึ้นในตารางนี้ทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดเรื่องการเข้าเมือง (Entry Requirements) กฎหมายภายในประเทศ แนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ
และเงื่อนไขต่างๆ ของ MAS หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุใน ข้อ 6 (Article 6) ภายใต้ GATS และย่อหน้าที่ 2 ใน
ภาคผนวกว่าด้วยสาขาบริการด้านการเงิน
(a) บริการประกันชีวิตรวมถึง
1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
ประกันชีวิตแบบบานาญ
2) ไม่มขี ้อจากัด
2) ไม่มขี ้อจากัด
(Annuity Insurance) ประกันการ 3) มาตรการดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นข้อจากัดในการประติบัติ
3) ไม่มขี ้อจากัด
สูญเสียรายได้ (Disability
เยี่ยงคนชาติด้วย
Income Insurance) ประกัน
อุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
ไม่มีข้อจากัด ยกเว้น:
ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทประกันภัยของสิงคโปร์
ด้วยสัดส่วนรวมกันแล้วไม่เกิน 49% ของหุ้นทั้งหมด โดยการ
ได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทนั้นๆ ของชาวต่างชาติ ต้องไม่ส่งผลทาให้
ชาวต่างชาติกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด;
บริษัทประกันภัยใดๆ ต้องจัดตั้งเป็นสาขา (Branches) หรือ
บริษัทลูก (Subsidiaries) ;
กิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน (รวมทั้งการใช้เงินผ่าน
การลงทุน) จากแผนเงินฝากเพื่อความมั่นคงทางสังคม
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
(Social Security Savings Scheme) แผนเงินฝากเพื่อการ ทั่วไป
เกษียนของสาธารณะ (Public Retirement Savings
Scheme) แผนเงินฝากตามกฎหมาย (Statutory Savings
Scheme)
(b) บริการประกันวินาศภัย รวม
บริการประกันการสูญเสียรายได้
(Disability Income Insurance)
ประกันอุบัติเหตุและประกัน
สุขภาพ และประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญากรณีเกิดความเสียหาย
ต่อผู้ว่าจ้าง การปฏิบัติงานหรือการ
ค้าประกันอื่นที่มีลักษณะที่
คล้ายกัน (Contracts of Fidility
Bonds, Performance Body or
Similar Contracts of
Guaratee) (8129)

(c) การประกันภัยต่อ และ การ

4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นบริการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ และประกันค่าชดเชย
สาหรับแรงงานสามารถซื้อขายผ่านบริษัทประกันภัยที่ได้รับ
ใบอนุญาตในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้น:
ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทประกันภัยของสิงคโปร์
ด้วยสัดส่วนรวมกันแล้วไม่เกิน 49% ของหุ้นทั้งหมด โดยการ
ได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทนั้นๆ ของชาวต่างชาติ ต้องไม่ส่งผลทาให้
ชาวต่างชาติกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด;
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
บริษัทประกันภัยใดๆ ต้องจัดตั้งเป็นสาขา (Branches) หรือ ทั่วไป
บริษัทลูก (Subsidiaries)
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
1) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ประกันช่วง (Reinsurance and 2) ไม่จากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
Retrocession Insurance)
3) ไม่จากัด เว้นแต่ว่า บริษัทเพื่อการประกันภัยต่อจะต้อง
3) ไม่มีข้อจากัด
จัดตั้งในลักษณะสาขา (Branches) หรือบริษัทลูก
(Subsidiaries)
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
ทั่วไป
(d) บริการตัวกลางประกันภัย
1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
ได้แก่ บริการนายหน้าและตัวแทน 2) มาตรการดังต่อไปนี้ถือเป็นข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยง
(Insurance Intermediation
คนชาติด้วย ตัวแทนประกันภัย (Agents) ไม่ได้รับอนุญาตให้ 2) ไม่มีข้อจากัด
Comprising
กระทาการใดเพื่อบริษัทประกันภัยที่ไม่มีใบอนุญาต
Broking and Agency Services การเสนอขายหรือออกผลิตภัณฑ์ทเี่ กี่ยวกับความเสี่ยงภายใน
ดินแดนสิงคโปร์โดยนายหน้านอกประเทศสิงคโปร์
3) ไม่ผูกพัน
(Placement of domestic risk outside Singapore by
brokers) จะต้องได้รับการอนุมัติจาก MAS, ยกเว้นในกรณี
ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ (reinsurance risks) และ
ความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทางทะเลในส่วนภาระของเจ้าของเรือ (Insurance Risks
ทั่วไป
Relating to Maritime Liabilities of Ship Owners) ที่
ได้รับการประกันจากสมาคมเพื่อความคุ้มครองและการชดใช้
คืน (Protection & Indemnity Clubs)
3) มาตรการดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นข้อจากัดการประติบัติเยี่ยง
คนชาติด้วย
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ไม่ผูกพัน เว้นแต่ การอนุญาตให้มีนายหน้าประกัยโดยตรง*
และนายหน้าประกันภัยต่อในลักษณะบริษัทลูก
(Subsidiaries) ที่มมี ีการจดทะเบียนบริษัทขึ้นใหม่ในประเทศ
สิงคโปร์ (Locally Incorporated Subsidiaries)
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
* นายหน้าประกันภัยโดยตรงหมายถึงนายหน้าประกันภัยที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายการประกันภัยในเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยที่
เกี่ยวกับการประกันภัยโดยทั่วไปและการประกันอุบตั ิเหตุและสุขภาพ
ระยะยาว ซึ่งไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวกับธุรกิจการประกันภัย
ต่อ

(e) บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกันภัยประกอบด้วยบริการ
คณิตศาสตร์ประกันภัย, บริการ
การจัดการค่าเสียหายและค่า
สินไหมทดแทน (Loss
Adjustors), บริการจัดการการ
เฉลี่ย (Average Adjustors),
บริการให้คาปรึกษาด้านประกันภัย
(Consultancy Services)

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
B. การธนาคารและบริการการเงิน
อื่น ๆ
ข้อผูกพันในสาขาบริการทางการเงินถูกจัดทาขึ้นโดยสอดคล้องกับ GATS และภาคผนวกว่าด้วยสาขาบริการทางการเงิน
ข้อผูกพันทั้งหมดในตารางนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในส่วนข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments) ในตารางข้อผูกพันเฉพาะภายใต้ GATS ของสิงคโปร์
ข้อผูกพันที่ได้จัดทาขึ้นในตารางนี้ทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดเรื่องการเข้าเมือง (Entry Requirements) กฎหมายภายในประเทศ แนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ
และเงื่อนไขต่างๆ ของ MAS หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุใน ข้อ 6 (Article 6) ภายใต้ GATS และย่อหน้าที่ 2 ใน
ภาคผนวกว่าด้วยสาขาบริการทางการเงิน
a) บริการรับฝากเงินฝากและเงินที่ 1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
กู้ยืมจากสาธารณชนอื่นๆ
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารต่างชาติสามารถดาเนินกิจการผ่าน
3) มาตรการดังต่อไปนี้ถือเป็นข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยง สานักงานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น (ไม่รวมการ
คนชาติด้วย สถาบันที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการอนุมัติให้ ดาเนินงานที่เกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนต่างๆ )
จัดตั้งเป็นธนาคาร ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Merchant ไม่สามารถติดตั้งตู้เอทีเอ็มนอกบริเวณ
Banks) และบริษัทเงินทุน (Finance Companies) เท่านั้น สานักงาน, ระบบเครือข่าย ATM หรือเปิด
ทีส่ ามารถรับเงินฝากได้
สาขาย่อย (Sub-Branches) ใหม่ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินต่างชาตินั้นๆ ต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายของประเทศภูมิลาเนาที่มีข้อกาหนดให้สถาบัน
ไม่ผูกพันสาหรับการบริการธนาคาร
การเงินนั้นให้ความสาคัญกับผู้ฝากเงินในสานักงานที่ตั้งอยู่ใน อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking
ต่างประเทศรองจากผู้ฝากเงินในประเทศภูมิลาเนา ทั้งใน
Services)
เรื่องการรับไว้/รักษาทรัพย์ (Receivership) หรือเมื่อต้องเข้า
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
สู่กระบวนการเลิกกิจการ (Winding Up Proceedings)
สถานที่ตั้งของธนาคารและการเปลี่ยนสถาน
MAS อาจบังคับใช้มาตรการที่เลือกประติบัติต่อคนต่างชาติ ที่ตั้งของธนาคารและสาขาย่อยต้องได้รับ
ต่อสถาบันการเงินของต่างชาติที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์นั้นตาม
อนุมัติล่วงหน้าจาก MAS
สมควร เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือเงินฝากของ
สานักงานสาขาของสถาบันการเงินต่างชาตินั้นที่ตั้งอยู่ใน
ธนาคารเพื่อลูกค้ารายใหญ่สามารถรับเงิน
ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ MAS อาจขอให้ธนาคารต่างชาติ
ฝากเงินตราต่างประเทศแบบฝากประจาและ
(Foreign Banks) อยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์
เปิดบัญชีใหม่ให้กับชาวต่างชาติผู้ที่มีถิ่น
พานักในสิงคโปร์ (Residents) และไม่ได้มี
การจัดตั้งและการดาเนินกิจการของธนาคารต่างชาติ
ถิ่นพานักในสิงคโปร์ (Non-Residents)
(Foreign Banks) ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Merchant สาหรับการรับฝากเงินสกุลเงินดอลลาร์
Banks) และบริษัทเงินทุน (Finance Companies) อยู่
สิงคโปร์ ธนาคารดังกล่าวสามารถรับเงินฝาก
ภายใต้ข้อจากัดที่ระบุไว้ภายใต้สาขา B ข้อ (a) ถึง สาขา B แบบบัญชีเงินฝากประจาเป็นเงินจานวน
ข้อ (l) รวมถึงข้อจากัดดังต่อไปนี้:
250,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือมากกว่าต่อ
บัญชี
ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)
ไม่อนุญาตการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบและธนาคาร ธนาคารต่างประเทศแบบ Offshore Banks
เพื่อลูกค้ารายใหญ่ (Wholesale Banks) ธนาคารต่างชาติ สามารถรับฝากเงิน เงินตราต่างประเทศแบบ
รายใหม่อาจจัดตั้งได้ในรูปแบบสาขาหรือสานักงานตัวแทน บัญชีเงินฝากประจา จากชาวต่างชาติมีถิ่น
ของธนาคารต่างชาติที่มีลักษณะเป็น Offshore Bank
พานักและไม่ได้มีถิ่นพานักในสิงคโปร์
Branches/ Representative Offices) ซึ่งสานักงานตัวแทน (Residents and Non-Residents)
ไม่สามารถดาเนินธุรกิจหรือดาเนินการในลักษณะตัวแทน
สาหรับการรับฝากเงินสกุลเงินดอลลาร์
(Agents) ได้
สิงคโปร์ ธนาคารสามารถรับเงินฝากแบบ
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
บัญชีเงินฝากประจาเป็นเงินจานวน
ธนาคารสามารถดาเนินธุรกรรมบัญชีออมทรัพย์เป็นเงินตรา 250,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือมากกว่าต่อ
ต่างประเทศให้กับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพานักในสิงคโปร์ (Nonบัญชี
Residents) ได้เท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติจาก MAS
บุคลากรตาแหน่งผู้อานวยการ (Directors)
กลุ่มผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในธนาคารของ
จานวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของธนาคารที่จด
สิงคโปร์ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
ทะเบียนในสิงคโปร์ต้องเป็นชาวสิงคโปร์
หรือเป็นผู้พานักเป็นการถาวรในสิงคโปร์ไม่
ธนาคารพาณิชย์เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Merchant banks) อย่างใดก็อย่างหนึ่ง 8
ธนาคารต่างประเทศและธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่อาจ
จัดตั้งในลักษณะของบริษัทลูก (Subsidiaries) หรือสาขา
(Branches)
ธนาคารพาณิชย์เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
บริษัทเงินทุน
(Merchant Banks)
ไม่อนุญาตให้จัดตั้งบริษัทเงินทุนรายใหม่ ไม่อนุญาตให้บุคคล ธนาคารพาณิชย์เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่สามารถ
ที่เป็นชาวต่างชาติ (Foreign Person) ทาหน้าที่คนเดียวหรือ ดาเนินกิจการผ่านสานักงานเพียงแห่งเดียว
ร่วมกับบุคคลอื่นเข้าควบคุมบริษัทเงินทุนใด ๆ
เท่านั้น (ไม่รวมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับฝ่าย
บุคคลที่เป็นชาวต่างชาติ (Foreign Person) คือ:
สนับสนุนต่างๆ )
8

MAS อาจพิจารณาอนุญาตให้ธนาคารลูก (Subsidiaries) ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยธนาคารของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นที่จดทะเบียนนอกประเทศ

สิงคโปร์ ให้มีบุคลากรในตาแหน่งผู้อานวยการ (Directors) ทีเ่ ป็นชาวสิงคโปร์หรือมีถิ่นพานักในสิงคโปร์จานวนกึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งได้
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สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
a) ในกรณีของบุคคลธรรมดา เป็นผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติสิงคโปร์
และ
สถานที่ตั้งของธนาคารฯ และการเปลี่ยน
b) ในกรณีของนิติบุคคล เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดย สถานที่ตั้งของธนาคารฯ ต้องได้รับอนุมัติ
ชาวสิงคโปร์
ล่วงหน้าจาก MAS
ทั้งนี้ จาเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก MAS ก่อนทีบ่ ุคคล
ธรรมดา (ร่วมกับกลุ่มบุคคลในสมาคมนั้นๆ) จะได้รับอนุญาต
ให้เข้าถือหุ้นในบริษัท (Shareholdings) หรือมีอานาจ
ควบคุมการออกเสียง (Voting Control) ในบริษัทเงินทุน
เกิน 5%, 12% and 20%, และก่อนที่บุคคลนั้นจะได้รับ
อานาจในการควบคุมบริษัทเงินทุนนั้นๆ ในการพิจารณา
อนุมัติคาขอที่เกินกว่าสัดส่วนที่กาหนดไว้ MAS อาจบังคับใช้
เงื่อนไขที่เห็นว่าจาเป็นต่อการป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะของ
อานาจควบคุมที่เกินขอบเขต การปกป้องผลประโยชน์ของ
ประชาชนและการคงไว้ซึ่งความมั่นคงของระบบการเงิน

ธนาคารพาณิชย์เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
(Merchant Banks) สามารถทีร่ ะดมทุนสกุล
เงินต่างประเทศจากผู้มีถิ่นพานักและไม่มีถิ่น
พานักในสิงคโปร์ (Residents and NonResidents) , ให้บริการเปิดบัญชีและจัดการ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ
สาหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นพานักในสิงคโปร์ (NonResidents) และสามารถระดมทุนดอลลาร์
สิงคโปร์จากผู้ถือหุ้นและบริษัทที่ควบคุมโดย
ผู้ถือหุ้น, ธนาคาร, ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาด
ใหญ่อื่นๆ และบริษัทเงินทุน ภายใต้การ
อนุมัตขิ อง MAS

บริษัทเงินทุนทั้งหมด ทั้งที่เป็นของประเทศสิงคโปร์และที่
เป็นของชาวต่างชาติ สามารถดาเนินธุรกรรมในรูปแบบเงิน
ดอลลาร์สิงคโปร์ได้เท่านั้น หากได้รับการอนุมัติจาก MAS
บริษัท เงินทุน
ล่วงหน้า บริษัทเงินทุนนั้นยังสามารถทาธุรกรรมในสกุลเงิน สถานที่ตั้งของบริษัทเงินทุนและการย้ายที่ตั้ง
ต่างประเทศ ทองคาหรือโลหะมีค่าอื่น ๆ และได้มาซึ่งหุ้น
ของสาขาย่อยต้องได้รับการอนุมัติจาก MAS
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์เปลี่ยนสภาพ
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้
บริษัทเงินทุนทีต่ ่างประเทศเป็นเจ้าของ ไม่
สามารถติดตั้งตู้เอทีเอ็มนอกบริเวณ
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
สานักงานระบบ ATM เครือข่ายหรือเปิด
สาขาย่อย (Sub-Branches) ใหม่ได้

b) การให้สินเชื่อประเภทต่างๆ
รวมถึงสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค สินเชื่อ
จานอง แฟคทอริ่งและการให้กู้เพื่อ
การพาณิชย์

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) มาตรการเหล่านี้ให้ถือเป็นข้อจากัด ในการประติบัติเยีย่ ง
คนชาติด้วย
i) นอกเหนือจากบัตรเครดิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคาร (in
house credit cards) บัตรสินเชื่อและบัตรเครดิตแบบไม่
จากัดวงเงิน โดยจากัดระยะเวลาชาระยอดหนี้ทั้งหมด
(Credit and Charge Cards) อาจจะออกโดยผู้ออกบัตรที่
ได้รับอนุมัติจากMAS และตามแนวทางการปฏิบัติของ MAS

4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3)
Offshore
Banks
(Residents)
500
Offshore Banks

ii) สถาบันการเงินที่ให้วงเงินสินเชื่อในสกุลสิงคโปร์ดอลลาร์
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
เกิน5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหน่วยงาน/องค์กร ให้แก่
500
หน่วยงาน/องค์กรทางการเงินที่มิได้มีคุณสมบัติมีถิ่นพานักใน
ประเทศสิงคโปร์ (Non-Residents Financial Entities)
หรือการจัดการหุ้นในสกุลดอลลาร์สิงคโปร์หรือออกพันธบัตร ไม่ผูกพัน สาหรับการติดตั้งเครื่องเบิกเงินสด
ให้ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพานักในสิงคโปร์ (Non-Residents) จะต้อง อัตโนมัตินอกสานักงานที่ทาการ (offทาให้แน่ใจว่าเมื่อมีการนาเงินสกุลสิงคโปร์ดอลล่าร์นั้นไปใช้ premise cash dispensing machines)
จะต้องเป็นการใช้นอกประเทศสิงคโปร์, มีการแลกเปลี่ยน
บัตรสินเชื่อและบัตรเครดิตแบบไม่
หรือทาการ Swap เป็นสกุลเงินต่างประเทศในช่วง Draw- จากัดวงเงิน โดยจากัดระยะเวลาชาระยอด
down หรือก่อนการโอนเงินไปต่างประเทศ
หนี้ทั้งหมด (Credit and Charge Cards)
หน่วยงาน/องค์กรทางการเงินใดๆ จะต้องไม่ให้สินเชื่อในสกุล
สิงคโปร์ดอลลาร์แก่หน่วยงาน/องค์กรทางการเงินที่มิได้มีถิ่น
พานักในประเทศสิงคโปร์ (Non-Residents) หากมีเหตุผลที่
เชื่อว่าสิงคโปร์เงินดอลลาร์อาจจะถูกใช้สาหรับการเก็งกาไร
ในสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
iii) การจัดตั้งบริษัทสินเชื่อ/เครดิต (Credit Companies) ที่
มิได้ดาเนินกิจกรรมที่เข้าข่ายต้องได้รับการอนุมัติจาก MAS

c) Financial leasing

4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
1) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด
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2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นที่ระบุไว้สาหรับ กิจกรรม B (b)
3) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นที่ระบุไว้สาหรับ
ข้างต้น
กิจกรรม B (b) ข้างต้น
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
d) การบริการชาระเงินและการส่ง 1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
เงินทั้งปวงรวมถึงสินเชื่อบัตรชาระ 2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
หนี้และบัตรเครดิต เช็คเดินทาง
3) มาตรการเหล่านี้ให้ถือเป็นข้อจากัด ในเรื่องการประติบัติ 3) ไม่ผูกพัน
และดร๊าฟท์ธนาคาร
เยี่ยงคนชาติด้วย
ร้านค้าบริการโอนเงินยกเว้นบริการโอนเงินที่ดาเนินการโดย
ธนาคารและธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Merchant
Banks) จะต้องมีชาวสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนหลักและจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตจาก MAS
ดร๊าฟธนาคารสามารถออกได้โดยธนาคารเท่านั้น
(Multi-Purpose
Store Value Cards) สามารถออกได้โดยธนาคารในสิงคโปร์ 4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ที่ได้รับใบอนุญาตจาก MAS
ทั่วไป
ข้อจากัดที่ระบุไว้ใน B(b)(3) ให้นาไปใช้กับกิจกรรมทีร่ ะบุไว้
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ใน B(d) ด้วย
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
e) การค้าประกันและภาระผูกพัน

1) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นสาหรับข้อจากัดที่ระบุไว้ในกิจกรรม
A(b) สาหรับบริษัทประกันภัยที่ให้ fidelity bonds
performance bonds หรือหนังสือค้าประกันสัญญา
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นสาหรับข้อจากัดที่ระบุไว้ในกิจกรรม
A(b) สาหรับบริษัทประกันภัยที่ให้บริการ

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด

(fidelity bonds) และ 4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
บริการค้ประกั
า นการปฏิบัติตามสัญญา (performance
ทั่วไป
bonds) หรือการค้าประกันสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกัน และ
กิจกรรมที่ระบุตามข้อ B (b) (3ii) ข้างต้น
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
f) การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชี 1) ไม่ผูกพัน ยกเว้นการซื้อขายสินค้าในบัญชีตนตามรายการ 1) ไม่มีข้อจากัด
ของลูกค้า
ที่ระบุไว้ในข้อ B(f) การค้าผลิตภัณฑ์ในตลาดเงิน เงินตรา
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในตลาด
ต่างประเทศ รวมถึงเครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ
หลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายนอก อัตราดอกเบี้ย จะสามารถดาเนินธุรกิจได้โดยสถาบันทาง
ตลาดหลักทรัพย์อื่นใด
การเงินเท่านั้น
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- อนุพันธ์และตราสารทางการเงิน 2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
(รวมถึง เช็ค ตั๋วเงิน ใบรับรองเงิน
ฝาก (Certificates of Deposits)) 3) ธนาคารต่างๆ และธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
3) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นที่ระบุไว้ในกิจกรรม
(Merchant Banks) ต้องจัดตั้งธนาคารลูก (Subsidiaries) B(b) รายละเอียดด้านบน
- การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ขึ้นมาเพื่อดาเนินการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ประเภท
ต่างประเทศ
สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Futures) สาหรับลูกค้า
- ตราสารอนุพันธ์รวมถึงการสวอป
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ประเภทสินทรัพย์ทาง
- เครื่องมือทางการเงินด้านอัตรา การเงิน (Financial Futures) สามารถจัดตัง้ ธุรกิจในรูป
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
สาขา (Branches) หรือบริษัทลูก (Subsidiaries) ได้
รวมถึงสัญญาสวอปและสัญญา
อัตราล่วงหน้า (Forward Rate
การเสนอขายผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ของทั้งสถาบัน
Agreements)
การเงินท้องถิ่นและต่างชาติสามารถทาได้ ภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้ :
- หลักทรัพย์ทโี่ อนเปลี่ยนมือได้
- ผลิตภัณฑ์จะต้องออกโดยสถาบันการเงินในศูนย์กลางตลาด
การเงิน (Financial Centers) ที่มีชื่อเสียงที่ดีในระดับ
- ตราสารเปลี่ยนมืออื่นในตลาด
นานาชาติ และได้ความเห็นชอบจากผู้มีอานาจกากับดูแล
การเงินและสินทรัพย์ทางการเงิน ศูนย์กลางตลาดการเงินดังกล่าวต่อการออกผลิตภัณฑ์ใน
รวมถึงโลหะมีค่า
ตลาดของตน;
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- บริษัทผู้กากับดูแล บริษัทแม่ และสานักงานใหญ่ของ
สถาบันการเงินนั้นๆ ทั้งในรูปแบบสาขา/บริษัทลูก
(Branches/Subsidiaries) ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์
จะต้องรับรู้และไม่ขัดข้องต่อการออกผลิตภัณฑ์นั้นๆของ
สาขา/บริษัทลูก (Branches/Subsidiaries) ที่ตงั้ อยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์
- MAS พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสถาบันการเงินดังกล่าวมี
ความมั่นคงและความเข้มแข็งทางการเงิน และ มีระบบการ
ควบคุมภายในและระบบจัดการความเสี่ยงที่ดีเพียงพอในการ 4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทาการค้าในผลิตภัณฑ์นั้น
ทั่วไป
การเสนอขายผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับเงินสกุล
ดอลลาร์สิงคโปร์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน
B(b)(3iii)
ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา (Money Changers) จะต้องมี
ชาวสิงคโปร์เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ยกเว้นธุรกิจแลกเงินที่
ดาเนินการโดยธนาคาร และธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
g) การมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทุกประเภท

4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
1) ไม่ผูกพัน เว้นแต่การมีส่วนร่วมในการออกหลักทรัพย์เพื่อ 1) ไม่มีข้อจากัด
บัญชีตน และการประกันการจาหน่าย (Underwriting) และ 2) ไม่มีข้อจากัด
116

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง
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รวมถึงการประกันการจาหน่าย
การจาหน่ายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทนายหน้าค้าหุ้น ธนาคาร
(Underwriting) และการจาหน่าย หรือธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Merchant Banks) ใน
ในฐานะตัวแทน (Placement as ประเทศสิงคโปร์
Agent) (ไม่ว่าจาหน่ายทั่วไปหรือ
เฉพาะกลุ่ม) และการเสนอบริการ 2) ไม่มีข้อจากัด
ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นดังกล่าว
3) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นที่ระบุไว้ในกิจกรรม
3) มาตรการเหล่านี้ให้ถือเป็นข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยง B(b) ด้านบน
คนชาติด้วย
Singapore Exchange Securities Trading Ltd (SGX-ST)
จะรับสมาชิกผู้ค้ารายใหม่ โดยสมาชิกรายใหม่นั้นจะสามารถ
ทาการค้าหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ได้โดยตรง
โดยเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ซึ่งมี
ผู้ลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นพานักในประเทศสิงคโปร์ด้วยมูลค่าขั้นต่า
150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
สานักงานตัวแทนไม่สามารถดาเนินธุรกิจหรือกระทาการเป็น
ตัวแทนได้ ทั้งนี้ ไม่ผูกพันการได้มาซึ่งส่วนความเป็นเจ้าของ
(Equitiy Interest) ของต่างชาติในบริษัทที่เป็นสมาชิก SGXST ทั้งที่มีอยู่เดิมหรือเป็นการได้มาใหม่
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ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
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การเป็นสมาชิกของ SGX-ST และ Singapore Exchange
Derivatives Trading Ltd (SGX-DT) ของธนาคาร และ
ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Merchant Banks) ต้องครอง
ความเป็นสมาชิกผ่านบริษัทลูก (Subsidiaries)
ไม่ผูกพัน การให้ใบอนุญาติใหม่แก่ตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากหน่วยงานกากับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐบาล
สิงคโปร์ (Primary Dealers) และตัวแทนจาหน่ายที่ทาการ
ลงทะเบียนกับหน่วยงานกากับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐบาล
สิงคโปร์ (Registered Dealers)
h) การเป็นนายหน้าและการค้า
หลักทรัพย์ (Money Broking)

i) การจัดการสินทรัพย์ เช่น การ
จัดการเงินสด (Cash
Management) หรือเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ (Portfolio
Management) รูปแบบการ

4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่ผูกพัน สาหรับนายหน้าค้าเงินรายใหม่
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) มาตรการเหล่านี้ให้ถือเป็นข้อจากัดในการปฏิบัติเยี่ยงคน
ชาติ

4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
จัดการกองทุนรวมทุกประเภท
ไม่มีข้อจากัด เว้นแต่ในกรณีบริษัทจัดการสินทรัพย์ (Asset
การจัดการกองทุนเกษียนอายุ
Management Companies) บริษัทผู้ให้บริการดูแล
(Pension Fund Management) ทรัพย์สินและบริการรับฝาก (Custodial Depositary
บริการดูแลทรัพย์สินและบริการรับ Companies) และบริษัทผู้ให้บริการจัดการสินทรัพย์เพื่อ
ฝาก (Custodial Depository)
บุคคลอื่น (Trust Services Companies) สามารถจัดตั้ง
และบริการจัดการสินทรัพย์เพื่อ
ธุรกิจในรูปแบบสาขา (Branches) บริษัทลูก (Subsidiaries)
บุคคลอื่น (Trust Services)
หรือบริษัทร่วมทุน (Joint Ventures); มีเพียงบริษัทนามว่า 4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
the Central Depositary Pte Ltd เท่านั้นที่เป็นผู้ได้รับ
ทั่วไป
อนุญาติเป็นผู้ให้บริการดูแลทรัพย์สินและบริการรับฝาก
(Custodial Depository) ภายใต้ระบบซื้อขายหุ้น
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีการออกใบหุ้น (Scripless Trading
System); รวมถึงกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน
(รวมทั้งการใช้เงินผ่านการลงทุน) จากแผนเงินฝากเพื่อความ
มั่นคงทางสังคม (Social Security Savings Scheme) แผน
เงินฝากเพื่อการเกษียนของสาธารณะ (Public Retirement
Savings Scheme) แผนเงินฝากตามกฎหมาย (Statutory
Savings Scheme)
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
j) บริการชาระราคาและการส่งเงิน 1) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ในกรณีของบริการชาระราคาและการส่ง 1) ไม่ผูกพัน
ทั้งปวง (Settlement and
เงินทั้งปวง (Settlement and Clearing Services) สาหรับ
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
Clearing Services) สาหรับ
สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets) เฉพาะที่มีการ
สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial แลกเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศ (Overseas Exchanges)
Assets) รวมถึงหลักทรัพย์
2) ไม่มีข้อจากัด
(Securities) ตราสารอนุพันธ์
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่ผูกพัน
(Derivative Products) และตรา
สารเปลี่ยนมือได้อื่นๆ
3) มาตรการเหล่านี้ให้ถือเป็นข้อจากัดในการประติบัติเยี่ยง
คนชาติด้วย
บริการชาระราคาและการส่งเงินทั้งปวง (Settlement and
Clearing Services) สาหรับการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และ
ตราสารอนุพันธ์ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial
Futures ที่ได้มีการซื้อขายกัน (exchange traded
securities and financial futures) สามารถให้บริการได้
โดย the Depository Pte Limited และ SGX-DT เท่านั้น
ทั้งนี้ มีเพียงเคลียร์ริ่งเฮ้าส์หรือหน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสาร 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน
การเงินหรือหักบัญชีกัน (Clearing House) ที่จัดตั้งขึ้น
ทั่วไป
ภายใต้กฎหมายการธนาคารของสิงคโปร์ (Banking Act)
เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นที่สามารถให้บริการเคลียร์ริ่งสาหรับ
เช็คธาคารในสกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์และการโอน
เงินกองทุนระหว่างธนาคาร (Interbank Fund) ได้
k) การบริการให้คาแนะนา และ

4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
1) สาหรับการให้บริการด้านการศึกษาวิจัยและให้คาแนะนา

1) ไม่มีข้อจากัด
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
การบริการสนับสนุนทางการเงิน ด้านการลงทุนกับสาธารณะ ผู้ให้บริการจะต้องมีการจัดตั้ง
2) ไม่มีข้อจากัด
อื่นๆ รวมถึงบริการข้อมูลเครดิต ธุรกิจในสิงคโปร์ (Commercial Presence)
เพื่อการอ้างอิงและการวิเคราะห์
3) ไม่มีข้อจากัด
ข้อมูลเครดิต (Credit Reference 2) ไม่มีข้อจากัด
and Analysis) การศึกษาวิจัยและ
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ให้คาแนะนาด้านการลงทุน บริการ 3) ทีป่ รึกษาทางด้านการเงินสามารถจัดตั้งธุรกิจในรูปสาขา ทั่วไป
ให้คาแนะนาด้านการปรับ
(Branches) บริษัทลูก (Subsidiaries) หรือสานักงาน
โครงสร้างองค์กร การควบรวม
ตัวแทน (Representative Offices) ได้ ทั้งนี้ สานักงาน
กิจการ และการจัดทายุทธศาสตร์ ตัวแทนไม่สามารถดาเนินธุรกิจหรือกระทาการเป็นตัวแทน
องค์กร
(Agents) ได้
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
l) การจัดหาและการให้บริการ
ข่าวสารทางการเงินและการ
ประมวลผลข้อมูลทางการเงินและ
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดย
หน่วยงานผู้ให้บริการทางการเงิน
อื่น

1) ไม่ผูกพัน เว้นแต่เป็นการให้บริการข่าวสารทางการเงินโดย 1) ไม่มีข้อจากัด สาหรับข้อกาหนดทางข้อมูล
ผู้ให้บริการเช่น Reuters และ Bloomberg.
ทางด้านการเงินโดยผู้จัดหา เช่น Reuters
and Bloomberg.
สาขาของธนาคารต่างชาติในสิงคโปร์สามารถส่งต่อข้อมูล
ให้กับสานักงานใหญ่ของตนและสาขาอื่นๆ ของธนาคารนั้น
เพื่อการประมวลต่อ ทั้งนี้ ต้องควบคุมกระบวนการดังกล่าว
ให้เหมาะสม โดยความเที่ยงตรงและความลับของข้อมูลเป็น
สิ่งที่จะได้รับการปกป้อง และ MAS ได้รับการอนุญาติให้
เข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นๆ ได้
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สาขาหรือสาขาย่อย
ข้อจากัดการเข้าสู่ตลาด
ข้อจากัดการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
2) ไม่มีข้อจากัด
2) เฉพาะการให้บริการข่าวสารทางการเงินโดยผู้ให้บริการ
เช่น Reuters และ Bloomberg ที่ได้รับการอนุญาติ
3) ไม่มีข้อจากัด
3) การให้บริการข่าวสารทางการเงินโดยผู้ให้บริการเช่น
Reuters และ Bloomberg ได้รับการอนุญาติ ทั้งนี้ การ
ให้บริการประมวลผลข้อมูลทางการเงินแก่ธนาคารและ
ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Merchant Banks) จะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายของสิงคโปร์ในการคุ้มครองความลับของ
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ข้อมูลลูกค้า (Customers) ของธนาคารและธนาคารเพื่อ
ทั่วไป
ธุรกิจขนาดใหญ่ (Merchant Banks) นั้น
4) ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
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กัมพูชำ
ตำรำงข้อผูกพันรวมสำขำกำรค้ำบริกำรกำรเงินภำยใต้กรอบควำมตกลงกำรค้ำบริกำรอำเซียน รอบที่ 1 - 5
รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ข้อผูกพันทั่วไป
การให้เงินสนับสนุน
3), 4) ไม่ผูกพันสาหรับการให้เงินสนับสนุน
ต่างๆ รวมถึงเพื่อการค้นคว้าและพัฒนา
มาตรการภาษี
1), 2), 3) ไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง
ภาษี
ที่ดิน
3) บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่
สัญชาติกัมพูชาอาจเช่าได้แต่ไม่สามารถเป็น
เจ้าของที่ดินได้
การได้มาซึ่งสิทธิ
ข้อจากัดเรื่องการเป็นเจ้าของ การบริหารจัดการ การ
ดาเนินการ แบบทางกฎหมาย และขอบเขตของกิจกรรม ซึง่
แสดงในใบอนุญาตหรือในรูปแบบอื่นตามที่ได้รับการอนุมัติ
การจัดตั้ง หรือได้รับอานาจในการดาเนินการหรือให้บริการ
โดยผู้ให้บริการต่างชาติรายเดิม จะไม่มีข้อจากัดที่เพิ่มเติม
มากไปกว่าเดิมก่อนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของกัมพูชา
สิทธิพิเศษด้านการลงทุน

3) นักลงทุนที่มองหาสิทธิพิเศษภายใต้ข้อบัญญัติของ
กฎหมายการลงทุน จะต้องมีพันธะในการให้การฝึกอบรมที่
เพียงพอและต่อเนื่องแก่เจ้าหน้าที่กัมพูชา รวมถึงเพื่อการ

3) ไม่มีข้อจากัด
1
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
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ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
สนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วย
บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการ 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นสาหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามา 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นมาตรการที่กระทบต่อ
แก่ผู้บริโภค
และอาศัยอยู่ชั่วคราวของบุคคลธรรมดาประเภทต่าง ๆ
บุคคลธรรมดาประเภทต่างๆ ที่กล่าวถึงใน
ดังต่อไปนี้
การเข้าสู่ตลาด
ผู้มาติดต่อธุรกิจ
บุคคลธรรมดาผู้:
- เดินทางเข้ามายังประเทศกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมประชุมทาง
ธุรกิจ จัดทาสัญญาทางธุรกิจ รวมถึงเจรจาสาหรับการค้า
ขายบริการ และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายกัน;
- อาศัยอยู่ในกัมพูชาโดยไม่มีการรับรายได้ จากแหล่งภายใน
กัมพูชา
- ไม่มีส่วนร่วมในการค้าขายทางตรงแก่สาธารณชนหรือผู้
ให้บริการทั่วไป
วีซ่าเพื่อเข้ามาติดต่อธุรกิจต้องมีกาหนดเวลา 90 วัน สาหรับ
การเข้าพักอาศัยใน 30 วันแรก โดยอาจได้รับการต่ออายุได้
บุคคลผู้รับผิดชอบการจัดตั้งธุรกิจเพื่อการพาณิชย์
- ผู้ทางานในตาแหน่งระดับสูงหรือบริหารที่ได้รับค่าตอบแทน
จากหน่วยงานที่ถูกระบุไว้ด้านล่าง ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบการ
จัดตั้งธุรกิจให้บริการของรัฐภาคีสมาชิกอื่นในกัมพูชาจะ
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สนับสนุนการจ้างงานของบุคคลที่ระบุไว้ตาม ข้อ a, b และ c
ด้านล่าง โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีข้อจากัดเรื่องกาหนด
ระยะเวลาพานักอาศัยสูงสุด
บุคลากรที่ถูกโอนย้ายภายในกิจการ
บุคคลธรรมดาที่ได้รับการว่าจ้างโดยนิติบุคคลของรัฐภาคี
สมาชิกอื่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และเข้ามาชั่วคราว
เพื่อให้บริการแก่สาขา บริษัทลูก และบริษัทในเครือใน
กัมพูชา และมาดารงตาแหน่งเป็น :
a) ผู้บริหาร: ผู้ไม่ต้องทาการทดสอบการจ้างงานใน
ตลาดแรงงาน โดยเป็นบุคลากรภายในองค์กรที่สั่งการด้าน
การบริหารในองค์กร มีอานาจตัดสินใจ และได้รับการกากับ
ดูแลและควบคุมจากผู้บริหารระดับสูงกว่าขึ้นไป จาก
คณะกรรมการบริหาร หรือจากผู้ถือหุ้นในธุรกิจ ผู้บริหาร
ดังกล่าวต้องไม่ปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ให้บริการหรือบริการจริงขององค์กร
b) ผู้จัดการ: ผู้ไม่ต้องทาการทดสอบการจ้างงานใน
ตลาดแรงงาน โดยเป็นบุคคลธรรมดาที่ถูกจ้างโดยนิติบุคคล
และมีความรู้ในระดับเชี่ยวชาญพิเศษหรือมีความรู้ที่
เหมาะสมกับนิติบุคคลทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ การวิจัย
เครื่องมือ เทคนิค หรือการบริหารจัดการ และเป็นผู้สั่งการใน
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ระดับเบื้องต้นในองค์กรหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในองค์กร กากับ
ดูแลและควบคุมการทางานของพนักงานระดับจัดการ
เชี่ยวชาญ หรือกากับดูแลอื่น ๆ เป็นผู้มีอานาจในการจ้าง
หรือให้ออก หรือกระทาการอย่างอื่นด้านบุคลากร และมี
อานาจดุลพินิจในการดาเนินงานประจาทั่วไป แต่ไม่รวมถึง
การเป็นผู้บังคับบัญชาระดับล่าง เว้นแต่พนักงานภายใต้การ
กากับดูแลเป็นพนักงานอาชีพ และไม่เป็นพนักงานที่ทางานที่
จาเป็นต่องานการให้บริการ
c) ผู้เชี่ยวชาญ: บุคคลธรรมดาภายในองค์กรผู้มีทักษะความรู้
ในระดับชานาญการ และมีความรู้ที่เหมาะสมกับงานบริการ
วิจัย เทคนิค หรือการบริหารในองค์กร
บุคคลธรรมดาประเภทต่าง ๆ ที่ถูกนิยามว่าเป็นบุคลากร
ภายในกิจการ ต้องได้รับการอนุญาตพานักอาศัยชั่วคราวและ
การอนุญาตให้ทางาน โดยการอนุญาตดังกล่าวมีกาหนด
ระยะเวลา 2 ปี และอาจต่ออายุใหม่ได้ทุกปีจนถึงสูงสุด 5 ปี
VII. บริกำรด้ำนกำรเงิน
1. ประกันภัยและบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัย
(a) บริการประกันชีวิต (CPC
1) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถทาสัญญากับบริษัท
81211)
ประกันภัยที่มีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยใน
ราชอาณาจักรกัมพูชาเท่านั้น

1) ไม่มีข้อจากัด
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สำขำที่เปิดตลำด
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2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
(b) บริการประกันวินาศภัย (CPC 1) ไม่มีข้อจากัดสาหรับประกันภัยทางทะเล อากาศ และการ 1) ไม่มีข้อจากัด
8129)
ขนส่ง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป หรือเมื่อมีการผ่าน
กฎหมาย มีกฎระเบียบที่เหมาะสม และมีบริษัทในประเทศ
ได้รับการรับรอง แล้วแต่เงื่อนไขใดจะมาถึงก่อน
เมื่อบรรลุเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้นแล้ว การให้บริการประกันภัย
ทางทะเล อากาศ และการขนส่งอาจทาได้โดยบริษัท
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชา
สาหรับบริการประกันวินาศภัยประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถ ทาสัญญาได้กับบริษัท
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชา
เท่านั้น
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
(c) การประกันภัยต่อ และการ

2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) ไม่ผูกพัน นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
1) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นว่าบริษัทต่างๆ ต้องทาการประกันภัย 1) ไม่มีข้อจากัด
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ประกันช่วง (CPC 81299)
ต่อร้อยละ 20 ของความเสี่ยงในบริษัทประกันภัยต่อกัมพูชา
(Cambodia Re) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 สาหรับสัญญา
ประกันภัยที่มีวงเงินประกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500,000
ดอลลาร์สหรัฐ จะต้องทาประกันภัยต่อในประเทศจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2550 หลังจากนั้นจะไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นบริษัทจะต้องทาประกันภัยต่อร้อยละ 3) ไม่มีข้อจากัด
20 ของความเสี่ยงในกัมพูชาถึงวันที่ 1 มกราคม 2551 แต่ไม่
มีข้อจากัดภายหลังจากนั้น
4) ไม่ผูกพัน นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
(d) การบริการสนับสนุนการ
1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
ประกันภัย (รวมถึงบริการนายหน้า 2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
และตัวแทน) (CPC 8140)
3) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทัว่ ไป
2. กำรธนำคำรและกำรบริกำรกำรเงินอื่นๆ
การรับฝากเงินและเงินที่กู้ยืมจาก 1) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นการรับฝากเงินจากสาธารณชน
1) ไม่มีข้อจากัด
สาธารณชน (CPC 81115-81119) จะต้องนากลับมาลงทุนในกัมพูชา
การให้สินเชื่อประเภทต่างๆ
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
รวมถึงสินเชื่อผู้บริโภค สินเชื่อ
3) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้นต้องได้รับอนุญาตผ่านสถาบัน
3) ไม่มีข้อจากัด
จานอง แฟคตอริ่งและการให้กู้เพื่อ การเงินที่ได้รับมอบอานาจ เช่น ธนาคาร
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ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
การพาณิชย์ (CPC 8113)
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
การบริการชาระเงินและการส่งเงิน
ทั่วไป
ทั้งปวง รวมถึงสินเชื่อบัตรชาระหนี้
และบัตรเครดิต เช็คเดินทาง
และดร๊าฟท์ธนาคาร (CPC 81339)
การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ทางการเงิน (CPC 81112)

การค้าประกันและภาระผูกพัน
(CPC 81199**)

การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชี
ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) บริษทั ลีสซิ่งทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจจากธนาคารกลางกัมพูชาสามารถให้บริการลีสซิ่ง
ได้ แต่สถาบันการเงินลีสซิ่งจะไม่สามารถให้บริการธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ได้
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่ผูกพันจนกว่ามีการบัญญัติกฎหมายและกฎระเบียบที่ 3) ไม่มีข้อจากัด
เกี่ยวข้อง
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
7

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อ 3) ไม่ผูกพัน จนกว่ารัฐบาลของกัมพูชาจะกาหนดประเภท
3) ไม่มีข้อจากัด
ขายนอกตลาดหลักทรัพย์อื่นใด
ของบุคคลที่สามารถประกอบธุรกิจให้บริการเหล่านี้
ดังต่อไปนี้
ตลอดจนการบัญญัติกฏหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(a) ตราสารตลาดเงิน (รวมถึง
และธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลหรือ
เช็ค ธนบัตร บัตรเงินฝาก)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอานาจ
(b) การแลกเปลี่ยนเงินตรา
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ต่างประเทศ
ทั่วไป
(c) อนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึง
แต่ไม่จากัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ประเภทฟิวเจอร์และ
ออพชั่น
(d) ตราสารเกี่ยวกับอัตราการ
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
รวมถึงผลิตภัณฑ์ เช่นการสวอป
สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า
(e) หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้
(f) ตราสารเปลี่ยนมืออื่น และ
สินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึง
ทองคาแท่ง
การมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทุกประเภท
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
รวมถึงการประกันการจาหน่าย
และการจาหน่ายในฐานะตัวแทน
(ไม่ว่าจาหน่ายทั่วไปหรือเฉพาะ
กลุ่ม) และการเสนอบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับประเด็นดังกล่าว
(CPC 8132)
นายหน้าค้าเงิน (CPC 81339**)
การจัดการสินทรัพย์ เช่น การ
จัดการเงินสด หรือเงินลงทุน
รูปแบบการจัดการกองทุนรวมทุก
ประเภท การจัดการกองทุน
บาเหน็จบานาญ การดูแลทรัพย์สิน
การบริการรับฝากและจัดการ
สินทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น (CPC
8119+**)
การบริการชาระและส่งมอบบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึง
หลักทรัพย์ อนุพันธ์ทางการเงิน
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
และตราสารเปลี่ยนมืออื่นๆ (CPC
81339** หรือ CPC 81319**)
การจัดหาและการให้บริการ
ข่าวสารทางการเงิน และการ
ประมวลข้อมูลทางการเงิน และ
ซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการ
ทางการเงินอื่นๆ (CPC 8131)
การบริการให้คาแนะนา การเป็น
ตัวกลางและการบริการสนับสนุน
ทางการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรม
ทั้งปวงซึ่งระบุในอนุวรรค (v) ถึง
(xv) รวมถึงการยืนยันและ
วิเคราะห์สินเชื่อ การวิจัยและการ
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน
และเงินลงทุน การให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการเข้าถือสิทธิ์ และการ
ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ของ
บริษัท
(CPC 8131 หรือ CPC 8133
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชบลำว (สปป.ลำว)
ตำรำงข้อผูกพันรวมสำขำกำรค้ำบริกำรกำรเงินภำยใต้กรอบควำมตกลงกำรค้ำบริกำรอำเซียน รอบที่ 1 - 5
รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
I. ข้อผูกพันทั่วไป
ทุกสาขาที่รวมอยู่ในตารางข้อผูกพันนี้
3) การจัดตั้งสานักงานในประเทศของ
3) ผู้ให้บริการต่างชาติในประเทศลาว อาจ
ผู้ให้บริการต่างชาติสามารถอยู่ในรูปของ
เช่าที่ดินในประเทศลาว และโอนสิทธิใน
- กิจการร่วมค้า ร่วมกับนักลงทุนลาว 1
ที่ดินที่เกิดจากสัญญาเช่า และอาจเป็น
ราย หรือมากกว่า
เจ้าของสิ่งที่เกิดจากการปรับปรุงที่ดิน
1
- วิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด
และสังหาริมทรัพย์อื่น และโอนสิทธิ
- สาขาหรือสานักงานตัวแทน
ความเป็นเจ้าของดังกล่าว
สานักงานในประเทศของผู้ให้บริการ
ต่างชาติจะต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการบริหารการลงทุน
ต่างประเทศของประเทศลาว
กิจการร่วมค้าต้องจัดตั้งและจดทะเบียน
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของ
ประเทศลาว โดยการร่วมเป็นเจ้าของ
1

วิสาหกิจต่างชาติซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย
ส่งเสริมและบริหารการลงทุน
ต่างประเทศในประเทศลาวจะต้องจ่าย
ภาษีกาไรรายปี โดยคานวณตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของประเทศลาว
จะต้องจ่ายภาษีอื่นๆ ของลาว อากรและ
ค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายและ

บริษัทที่ลงทุนโดยต่างชาติร้อยละ 100
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
และร่วมดาเนินการระหว่างนักลงทุน/
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศลาว
ผู้ให้บริการต่างชาติ 1 รายหรือมากกว่า
และนักลงทุนลาว 1 รายหรือมากกว่า
กิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่สัญญาจะกากับโดยสัญญาระหว่าง
คู่สัญญา และข้อบทของสมาคมกิจการ
ร่วมค้า ที่สอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบของประเทศลาว
นักลงทุน/ผู้ให้บริการต่างชาติที่เป็น
ผู้ร่วมค้าจะต้องลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของทุนรวมทั้งหมดในกิจการร่วมค้า
นั้น
วิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด คือ
นักลงทุน/ผู้ให้บริการต่างชาติที่จด
ทะเบียนภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ
ของประเทศลาว ซึ่งเป็นนักลงทุน
ต่างชาติ 1 รายหรือมากกว่า โดยไม่มี
การร่วมทุนกับนักลงทุนลาว วิสาหกิจที่
จัดตั้งในประเทศลาวอาจเป็นบริษัทใหม่
หรือสาขาหรือสานักงานตัวแทนของ
บริษัทต่างชาติ การรวมเข้าเป็นบริษัท
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
และการจดทะเบียนของการลงทุน
ต่างชาติต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
วิสาหกิจ/ธุรกิจของประเทศลาว เงื่อนไข
ในการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจที่ทุน
เป็นของต่างชาติและสัญญาความร่วมมือ
ทางธุรกิจต้องกาหนดในใบอนุญาตการ
ลงทุนของแต่ละโครงการ ตามที่
สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
ของประเทศลาว
สาขาหรือสานักงานตัวแทนของบริษัท
ต่างชาติจะต้องมีข้อบังคับของสมาคมที่
สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
และกฎหมายธุรกิจของประเทศลาว และ
ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
บริหารการลงทุนต่างประเทศของ
ประเทศลาว
4) ชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศลาว
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการส่งเสริม
และบริหารการลงทุนต่างประเทศของ
ประเทศลาวและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
การเข้าเมือง

4) ผู้ให้บริการต่างชาติและบุคลากรที่
ทางานในประเทศลาวต้องจ่ายภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา คานวณตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ
ลาว
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี วิสาหกิจต่างชาติมีสิทธิที่จะ
จ้างบุคลากรมีฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติตามความจาเป็น และต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานกากับดูแลของ
รัฐบาลลาว
นักลงทุน/ผู้ให้บริการต่างชาติ บุคลากร
ต่างชาติของนักลงทุน/ผู้ให้บริการ
ต่างชาตินั้น และสมาชิกในครอบครัวของ
นักลงทุน/ผู้ให้บริการชาวต่างชาติและ
บุคลากรต่างชาติของนักลงทุน/ผู้
ให้บริการต่างชาตินั้น จะได้รับการ
อานวยความสะดวกในการเข้าประเทศ
เดินทางในประเทศ พานักอาศัยใน
ประเทศ และเดินทางออกจากประเทศ
ลาว โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในขณะที่อยู่ในประเทศลาว
นักลงทุน/ผู้ให้บริการต่างชาติมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องพัฒนาทักษะของลูกจ้าง
ลาว ผ่านทางการฝึกอบรมในประเทศ
ลาวหรือในต่างประเทศ
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม

บริกำรด้ำนกำรเงิน ไม่รวมประกันภัย
ข้อผูกพันทั่วไปที่ใช้กับสำขำบริกำรด้ำนกำรเงิน
สถาบันการเงินในประเทศลาวต้องมีรูปแบบทางกฎหมายเฉพาะ
ข้อผูกพันทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อกาหนดในการเข้าประเทศลาว กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ภายใน และเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศลาว กระทรวงการเงิน และ/
หรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่นใดในประเทศลาว แล้วแต่กรณี ข้อผูกพันนี้ใช้กับธนาคารธุรกิจเท่านั้น และจากัดเฉพาะสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการ
การธนาคาร นิติบุคคลต่างชาติต้องดาเนินธุรกิจโดยการร่วมหุ้นหรือบริษัทจากัด แต่มิใช่บริษัทจากัดที่มีผู้เป็นเจ้าของเพียงรายเดียว
A. กำรประกันภัยและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกันภัย
ไม่อนุญาตการจัดตั้งเป็นสาขาโดยตรง สถาบันการเงินในประเทศลาวต้องมีรูปแบบทางกฎหมายเฉพาะ ข้อผูกพันทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อกาหนดในการเข้าประเทศลาว
กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ภายใน และเงื่อนไขของกระทรวงการเงิน และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่นใดในประเทศลาว แล้วแต่กรณี
ห้ามมิให้บริษัทประกันภัยเสนอบริการประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ข้อผูกพันนี้ไม่รวมประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะกองทุน
ประกันสังคม
a. การประกันภัยโดยตรง (รวมถึงการ
ประกันภัยร่วม)
(a) การประกันชีวิต (ไม่รวมการ
ประกันสุขภาพ)
(b) ประกันวินาศภัย

1) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่มีข้อจากัด

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้น ดังต่อไปนี้

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้น ที่ระบุไว้ในข้อจากัด
การเข้าสู่ตลาด

อนุญาตให้เฉพาะผู้จัดการอาวุโส และ
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ให้บริการต่างประเทศและพนักงาน
ต่างประเทศของผู้ให้บริการซึ่งทางานอยู่
การเข้าประเทศและการเคลื่อนย้าย
ในประเทศลาวต้องชาระภาษีเงินได้ส่วน
บุคคลธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาว
บุคคลแก่รัฐบาลลาว โดยคานวณภาษี
ต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมาย
ตามข้อกาหนดที่ระบุในกฎหมายและ
แรงงานของประเทศลาว
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศลาว
b. การประกันภัยต่อและการประกันช่วง

1) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่มีข้อจากัด

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้น ดังต่อไปนี้

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้น ที่ระบุไว้ในข้อจากัด
การเข้าสู่ตลาด

อนุญาตให้เฉพาะผู้จัดการอาวุโส และ
ผู้เชี่ยวชาญ
การเข้าประเทศและการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดาดังกล่าวเข้าประเทศลาว
ต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมาย
แรงงานของ สปป.ลาว
B. กำรธนำคำรและกำรบริกำรกำรเงินอื่นๆ
1. การรับฝากเงินและเงินที่กู้ยืมจาก
1) ไม่มีข้อจากัด
สาธารณชน (CPC 81118-81119)
2) ไม่มีข้อจากัด

ผู้ให้บริการต่างประเทศและพนักงาน
ต่างประเทศของผู้ให้บริการซึ่งทางานอยู่
ในประเทศลาวต้องชาระภาษีเงินได้ส่วน
บุคคลแก่รัฐบาลลาว โดยคานวณภาษี
ตามข้อกาหนดที่ระบุในกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศลาว
1) ไม่มีข้อจากัด
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นธนาคารพาณิชย์ ตามที่ 2) ไม่มีข้อจากัด
ระบุในกฎหมายธนาคารพาณิชย์
3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นธนาคารพาณิชย์
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ระบุในตารางข้อ
ผูกพันทั่วไป
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ระบุในตารางข้อ
ผูกพันทั่วไป
2. การให้สินเชื่อประเภทต่างๆ รวมถึง
สินเชื่อผู้บริโภค สินเชื่อจานอง แฟคตอริ่ง
และการให้กู้เพื่อการพาณิชย์ (8113)

1) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นธนาคารพาณิชย์ ตามที่
ระบุในกฎหมายธนาคารพาณิชย์

3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นธนาคารพาณิชย์

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นในกรณีของ
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นในกรณีของ
ความร่วมมือที่สอดคล้องกับความ
ความร่วมมือที่สอดคล้องกับความจาเป็น
จาเป็นทางเศรษฐกิจ อนุญาตให้
ทางเศรษฐกิจ อนุญาตให้ผู้บริหารและ
ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่ตลาดได้
ผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่ตลาดได้
3. การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งทาง
การเงิน (CPC 8112)

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

3) ไม่ผูกพัน

3) ไม่ผูกพัน

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป
17
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
4. การบริการชาระเงินและการส่งเงิน
1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
ทั้งปวง (CPC 81339**)
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด

5. การค้าประกันและภาระผูกพัน
(CPC 81199**)

6. การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชีของ
ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายนอกตลาด
หลักทรัพย์อื่นใด ดังต่อไปนี้
หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ (CPC 81321*)

3) ไม่มีข้อจากัด

3) ไม่มีข้อจากัด

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป

1) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่มีข้อจากัด

2) ไม่ผูกพันยกเว้นที่ได้รับอนุมัติจาก
ธนาคารแห่งประเทศลาว

2) ไม่ผูกพันยกเว้นที่ได้รับอนุมัติจาก
ธนาคารแห่งประเทศลาว

3) ไม่ผูกพันยกเว้นที่ได้รับอนุมัติจาก
ธนาคารแห่งประเทศลาว

3) ไม่ผูกพันยกเว้นที่ได้รับอนุมัติจาก
ธนาคารประเทศลาว

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นในกรณีของความ
ร่วมมือที่สอดคล้องกับความจาเป็นทาง
เศรษฐกิจ อนุญาตให้ผู้บริหารและ
ผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่ตลาดได้

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นในกรณีของความ
ร่วมมือที่สอดคล้องกับความจาเป็นทาง
เศรษฐกิจ อนุญาตให้ผู้บริหารและ
ผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่ตลาดได้

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์
ต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งบริษัท

3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นเป็นไปตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับ
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
หลักทรัพย์ร่วมทุนกับธนาคารพาณิชย์ที่
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ
จดทะเบียนในประเทศลาว
ประเทศลาว
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป

7. การมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ ที่
1) ไม่ผูกพัน
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึง
2) ไม่ผูกพัน
การประกันการจาหน่าย และการจาหน่าย
ในฐานะตัวแทน (ไม่ว่าจาหน่ายทั่วไปหรือ 3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นต่างชาติที่ได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ร่วมทุน
เฉพาะกลุ่ม) และการเสนอบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับประเด็นดังกล่าว (CPC
8132)
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป

1) ไม่ผูกพัน

8. การจัดหาและการให้บริการข่าวสาร
ทางการเงิน และการประมวลข้อมูลทาง
การเงิน และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องของผู้
ให้บริการทางการเงินอื่นๆ (CPC 8131)

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

3) ไม่ผูกพัน

3) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นเป็นไปตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศลาว
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป
ข้อผูกพันทั่วไป
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
9. นายหน้าค้าเงิน (CPC 81339**)
1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

3) ไม่ผูกพัน

3) ไม่ผูกพัน

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป
ข้อผูกพันทั่วไป
10. การจัดการสินทรัพย์ เช่น การจัดการ
เงินสด หรือเงินลงทุน รูปแบบการจัดการ
กองทุนรวมทุกประเภท การจัดการกองทุน
บาเหน็จบานาญ การดูแลทรัพย์สิน
การบริการรับฝากและจัดการสินทรัพย์เพื่อ
บุคคลอื่น (CPC 81323*)

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

3) ไม่ผูกพัน

3) ไม่ผูกพัน

4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป
ข้อผูกพันทั่วไป

11. การบริการชาระและส่งมอบบัญชี
1) ไม่ผูกพัน
สินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงหลักทรัพย์
2) ไม่ผูกพัน
อนุพันธ์ทางการเงิน และตราสารเปลี่ยนมือ
3) ไม่ผูกพัน
อื่นๆ
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป

1) ไม่ผูกพัน

12. การบริการให้คาแนะนา การเป็น
ตัวกลางและการบริการสนับสนุนทาง

1) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน

2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป
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คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำที่เปิดตลำด
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
การเงินอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทั้งปวงซึ่ง
3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ปรึกษาการลงทุนทาง 3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นเป็นไปตามกฎระเบียบ
ระบุในข้อ 1B of MTN.TNC/W/50
การเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้าน
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับ
รวมถึงการยืนยันเครดิตเกี่ยวกับการลงทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินธุรกิจ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ
และเงินลงทุน การให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ร่วมทุนระหว่าง
ประเทศลาว
การเข้าถือสิทธิ์ และการปรับโครงสร้าง
บริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติและธนาคาร
และกลยุทธ์ของบริษัท (CPC 8131 or
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศลาว
8133)
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นประเภทที่ระบุในตาราง
ข้อผูกพันทั่วไป

ข้อผูกพันทั่วไป
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พม่ำ
ตำรำงข้อผูกพันรวมสำขำกำรค้ำบริกำรกำรเงินภำยใต้กรอบควำมตกลงกำรค้ำบริกำรอำเซียน รอบที่ 1 – 5
รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4)บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำหรือสำขำย่อย
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
2
1. ข้อผูกพันทั่วไป
ทุกสาขา; สาหรับผู้ให้บริการของประเทศสมาชิกอื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิกนั้น แต่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศสมาชิกนั้นใน Mode 1,2,3,4 : ไม่ผูกพัน
3) (a) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจของผู้ให้บริการชาวต่างชาติ
3) (a) กฎหมายภาษีเงินได้ (The Income
และ/หรือ ผู้ให้บริการ ต้องได้รับการอนุญาตในทางที่
Tax Law 1974) ระบุว่าบุคคลที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมายบริษัทของพม่า (Myanmar
มีถิ่นที่อยู่ในพม่า (ชาวต่างชาติ)
Company Act 1914), กฎหมายหุ้นส่วน
จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(Pastnership Act 1950), กฎหมายบริษัทเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
(Special Company Act 1950), กฎหมายการลงทุน
ประเภทของ
ชาวต่างชาติ
ต่างประเทศของสหภาพพม่า (Union of
เงินได้
ทีไ่ ม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในพม่า
Myanmar Foreign Investment Law 1988),
 ดอกเบี้ย
15%
กฎหมายการลงทุนของพลเมืองสหภาพพม่า (Union
 ค่ารอยัลตี้เพื่อใช้
20%
of Myanmar Citizens’ Investment Law 1994)
ใบอนุญาต เครื่องหมาย
ภายใต้กฎหมายเหล่านี้:
การค้า สิทธิบัตร ฯลฯ
2

ข้อผูกพันทั่วไปของพม่าต้องนามาใช้กับสาขาย่อยที่เพิ่มเติมในตารางข้อผูกพันเท่านั้นในฐานะที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการเจรจาเปิดเสรีเพิ่มเติมด้านการค้าบริการภายใต้
ความตกลงการค้าบริการอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของบริการด้านการเงินในสาขาย่อยของบริการด้านการเงินที่รวมไว้ในตารางข้อผูกพันในฐานะที่เป็นผลลัพธ์
ของการเจรจารอบที่ 5 ที่บรรลุผลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และได้ถูกระบุว่าเป็น “(*NS)”ในข้อผูกพันดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อผูกพันทั่วไปของพม่าต้องไม่มีผลกระทบต่อข้อ
ผูกพันตามสาขา/สาขาย่อย ที่ทาไว้ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการภายใต้รอบอุรุกกวัยและข้อผูกพันที่ทาไว้ในฐานะที่เป็นผลลัพธ์ของการเจรจารอบก่อนหน้า
นี้สาหรับการเปิดเสรีบริการด้านการเงินภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4)บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำหรือสำขำย่อย
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
(i) 100% การลงทุนจากต่างประเทศ
 การจ่ายเงินแก่คู่สัญญา 3.5%
หรือ
โดยหน่วยงานรัฐบาล
(ii) การร่วมลงทุนกับพลเมืองพม่าหรือวิสาหกิจพม่า
เทศบาล และสมาคมด้าน
ขั้นต่า 35% ของทุน จะได้รับอนุญาต ทั้งนี้
สหกรณ์ต่างๆ
รูปแบบของกิจการสามารถเป็นได้ทั้งกิจการ
 การจ่ายเงินค่าจ้างที่ให้ 3%
เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด
แก่คู่สัญญาชาวต่างชาติ
ข้อเสนอการลงทุนอาจถูกปฏิเสธขึ้นอยู่กับนัยที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงในการจัดการ
ตามประกาศ Notification No.
ทางการเงินและความสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้
115/2006 ภาษีเงินได้ต้องชาระเป็น
เงินตราต่างประเทศจากเงินได้รวมของ
(b) กิจการของวิสาหกิจหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
ชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในพม่าที่
ต้องจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายบริษัทของพม่า
อัตรา 35% (สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์) ของ
(Myanmar Companies Act 1914) ข้อกาหนด
เงินตราต่างประเทศนั้น
สัดส่วนทุนขั้นต่าสาหรับบริษัทและสาขาเป็นไป
ดังต่อไปนี้
ภาษี
- บริษัทด้านบริการ-เทียบเท่า K 300,000 ดอลลาร์
ตามมาตรา 3 (k) ของกฎหมายภาษี
สหรัฐ
เงินได้ มีการระบุถึงชาวต่างชาติ
- บริษัทด้านอุตสาหกรรม-เทียบเท่า K 1,000,000
ที่มีถิ่นที่อยู่ในพม่า ดังต่อไปนี้
ดอลลาร์สหรัฐ
(i) ในกรณีบุคคลธรรมดา ชาวต่างชาติที่
ภายใต้กฎหมายนี้;
อาศัยในพม่าไม่เกิน 183 วัน ระหว่าง
ถ้าการลงทุนเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ กิจการต้องตั้งขึ้น
ปีที่มีเงินได้;
ภายใต้กฎหมายบริษัทของพม่า (Myanmar
(ii) ในกรณีบริษัท บริษัทที่จัดตั้งภายใต้
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4)บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำหรือสำขำย่อย
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
Company Act 1914), กฎหมายหุ้นส่วน
กฎหมายบริษัทของพม่า หรือ
(Pastnership Act 1950), กฎหมายบริษัทเฉพาะ
กฎหมายอื่นทั้งหมดหรือบางส่วนที่
(Special Company Act 1950), กฎหมายบริษัท
เกี่ยวกับการถือหุ้นต่างชาติ;
เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม (Special Company Act
(iii) ในกรณีของสมาคมของบุคคล
(Amendment) Act, 1955, 1959)
นอกเหนือจากบริษัท สมาคมที่ตั้งขึ้น
(c) กิจกรรมด้านบริการถูกจากัดภายใต้ส่วนที่ 3 ของ
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยชาวต่างชาติ
กฎหมายรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจ (State Economic
และมีอานาจควบคุม จัดการ และ
Enterprises Law) อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้อาจ
ตัดสินใจเรื่องต่างๆทั้งหมดในสหภาพ
ได้รับอนุญาตโดยคณะรัฐมนตรี
พม่า
- คนงานต่างชาติและเจ้าหน้าที่ที่
ภาษี
ทางานอย่างน้อย 1 ปี ในพม่า และ
ภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างประเทศของสหภาพพม่า
วิสาหกิจต่างชาติที่ตั้งอยู่ในพม่าอาจ
คณะกรรมการต้องให้นักลงทุนได้รับการยกเว้นหรือลดภาษี
สันนิษฐานได้ว่าเป็นชาวต่างชาติที่มี
เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศภายในรัฐต่างๆ
ถิ่นพานักในพม่า ทั้งนี้ ประกาศที่ใช้
4) (a) ภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างประเทศของสหภาพ
อยู่ปัจจุบัน (Notification No.
พม่า กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองพม่า (Myanmar
124/2006) โดยกระทรวงการคลัง
Immigration (Emergency Provisions) Act 1947)
และสรรพากร กาหนดว่าภาษีเงินได้
กฎหมายชาวต่างชาติ (Foreigner Act 1940) กฎการ
ของชาวต่างชาติที่มีถิ่นอาศัยในพม่า
ลงทะเบียนชาวต่างชาติ (The Registration of
เมื่อมีเงินได้ในรูปเงินตรา
Foreigners Rules 1948) และกฎระเบียบเกี่ยวกับ
ต่างประเทศในลักษณะ “เงินเดือน”
คนเข้าเมือง บุคคลระดับบริหารได้รับอนุญาตพานักได้
ต้องเสียภาษีในอัตรา 15% (สิบห้า
ถึง 1 ปี และอาจต่ออายุได้หากได้รับการอนุมัติจาก
เปอร์เซ็นต์) ของเงินได้เงินตรา
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ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างประเทศนั้น
(b) วิสาหกิจต่างชาติทุกแห่งและคนงานชาวต่างชาติทุก
คนต้องทาวีซ่าธุรกิจ*
- อย่างไรก็ตาม เงินได้ของชาวต่างชาติ
โดยวีซ่ามีอายุ 70 วัน
ที่มีถิ่นพานักในพม่าที่ทางานใน
การต่ออายุวีซ่า
วิสาหกิจด้านเศรษฐกิจ เช่น บริษัท
- ถึง 3 เดือน** 36 ดอลลาร์สหรัฐ
ที่ตั้งขึ้นในพม่า ต้องถูกนามาคานวณ
- เกินกว่า 3 เดือน 90 ดอลลาร์สหรัฐ
เป็นเงินได้ตามข้อ 5 (B) ตาม
[**โดยได้รับหนังสือรับรองจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กฎระเบียบภาษีเงินได้ (Income
ใบสมัคร พาสปอร์ต (ฉบับจริงและสาเนา) ใบขอพัก
Tax Regulation) และต้องจ่ายภาษี
อาศัย รูปถ่ายปัจจุบัน 2 ใบ FRC บัตรจดทะเบียนของ
ในรูปเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ภาษี
บริษัท ใบอนุญาตส่งออกและนาเข้า]
เงินได้นิติบุคคลมีอัตราอยู่ที่ 30%
(สามสิบเปอร์เซ็นต์)
(หมายเหตุ: ต้องเป็นไปตามพันธกรณีตามที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะอนุมัติวีซ่า (Visa Confirming
- นิติบุคคลอาจให้บริการแก่ลูกค้าใน
Board) ภายใต้กระทรวงการตรวจคนเข้าเมือง)
พม่าแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
ด้านการศาลในพม่า
(c) กรมแรงงานภายใต้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงาน
จดทะเบียนคนงานต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้พานัก (b) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจของผู้ให้บริการ
อาศัยเพื่อการทางานจากคณะกรรมการการลงทุน
ชาวต่างชาติต้องได้รับใบอนุญาตจาก
ของพม่า (Myanmar Investment Commission)
หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาจดทะเบียนคือ 6 เดือนและมีค่าจด
ทะเบียนจานวน 5 FEC ต่อคน
(C) ภายใต้กฎหมายการตกเป็นที่ดินของ
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ชาติ (Land Nationalization Act
1953) และกฎหมายจากัดการโอน
อสังหาริมทรัพย์ (Transfer of
Immoveable Property
Restriction Law 1987) องค์การ
ต่างชาติและบุคลากรต่างชาติไม่ได้
รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของที่ดินใน
พม่า อย่างไรก็ดี ที่ดินอาจได้มาจาก
การเช่าระยะยาวขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในแต่ละกรณี
4) - การเข้าร่วมลงทุนของต่างด้าว การ
เป็นสานักงานผู้แทน หรือประเภท
ของนิติบุคคลและ/หรือของผู้
ให้บริการแต่ละรายต้องได้รับการ
เห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บุคคลต่างด้าวที่เข้าไปในพม่าต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง
พม่า (Myanmar Immigration
(Emergency Provisions) Act
1947) กฎหมายชาวต่างชาติ
(Foreigner Act 1846) กฎหมายการ
ลงทะเบียนชาวต่างชาติ (The
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ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
Regisration of Foreigners Act
1940) กฎการลงทะเบียนชาว
ต่างชาติ (The Regisration of
Foreigners Act 1948) และ
กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และขั้นตอน
ตรวจคนเข้าเมืองของพม่า ผู้ให้บริการ
แต่ละรายที่ทางานโดยได้รับการ
เห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องมาลงทะเบียนกับกรมแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
- กรมแรงงานภายใต้กระทรวง
แรงงานดาเนินการจดทะเบียนให้แก่
คนงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้
ทางานโดยคณะกรรมการการลงทุน
แห่งพม่า (Myanmar Investment
Commission)
- เกี่ยวกับการยอมรับประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาและประกาศนียบัตร
มาตรฐานทางเทคนิค พม่าพิจารณา
เพียงการยอมรับปัจจัยที่เท่าเทียมกัน
โดยขึ้นอยู่กับหลักสูตร เนื้อหา ปริมาณ
27
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เนื้อหา ปริมาณ ระยะเวลา เป็น
ภาษาอังกฤษ
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ข้อจำกัดกำรประติบัตเยี่ยงคนชำติ
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A. ประกันภัยและบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัย
บริการปรับปรุงความสูญเสีย
1) ไม่มีข้อจากัด
1) ไม่มีข้อจากัด
(Average and loss adjustment 2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
services (CPC 81403))
3) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) เฉพาะบุคลากรด้านบริหารอาวุโส ผู้ชานาญการ และ
4) ไม่มีข้อจากัด
ผู้ช่วยด้านเทคนิค ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
กากับประกันภัย (Insurance Supervisory Board)
บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย
1) ไม่มีข้อจากัด
1) เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้
(Actuarial Services)
2) ไม่ผูกพัน
อยู่ปัจจุบันและตามที่ได้รับอนุญาตจากการ
3) ไม่มีข้อจากัด
ประกันภัยของพม่า (Myanmar Insurance)
4) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่ผูกพัน
3) เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้
อยู่ปัจจุบันและตามที่ได้รับอนุญาตจากการ
ประกันภัยของพม่า (Myanmar Insurance)
4) เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้
อยู่ปัจจุบันและตามที่ได้รับอนุญาตจากการ
ประกันภัยของพม่า (Myanmar Insurance)
B. กำรธนำคำรและกำรบริกำร
ด้ำนกำรเงินอื่นๆ
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สาขาบริการด้านการเงิน (CPC
811)
สาขาธนาคาร
บริการสานักงานผู้แทนธนาคาร
ต่างประเทศ

การค้าประกันและภาระผูกพัน
(CPC 81199) (*NS)

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ธนาคารต่างประเทศได้รับอนุญาตให้เปิดสานักงานผู้แทน
ในพม่าได้
4) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารกลางพม่าและเป็นไป
ตามกฎหมายภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ตามกฎหมายการลงทุนต่างประเทศของพม่า (1988) และ
กฎหมายบริษัทของพม่า (1914) การจัดตั้งองค์การธุรกิจของ
ผู้ให้บริการต่างชาติและ/หรือผู้จัดหาต้องได้รับอนุมัติและ
คาแนะนาจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายบริษัทของพม่า มาตรา 5 และมาตรา 17 (A)
สานักงานผู้แทน/สาขาธนาคารต่างประเทศสามารถจัดตั้ง
โดยได้รับการพิจารณาก่อนจากธนาคารกลางพม่า
4) การเดินทางไปให้บริการของบุคคลธรรมดาได้รับการ
อนุญาตเป็นการชั่วคราวได้ถ้ามีการจัดตั้งองค์การธุรกิจ และ

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
กลางพม่าและเป็นไปตามกฎหมายภายในที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ตามกฎหมายการลงทุนต่างประเทศของพม่า
(1988) และกฎหมายบริษัทของพม่า (1914)
การจัดตั้งองค์การธุรกิจของผู้ให้บริการ
ต่างชาติและ/หรือผู้จัดหาต้องได้รับอนุมัติ
และคาแนะนาจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายบริษัทของพม่า มาตรา 5
และมาตรา 17 (A) สานักงานผู้แทน/สาขา
ธนาคารต่างประเทศสามารถจัดตั้งโดยได้รับ
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำหรือสำขำย่อย
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัตเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารกลางพม่าตามกฎหมายภายใน การพิจารณาก่อนจากธนาคารกลางพม่า
ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
4) การเดินทางไปให้บริการของบุคคล
ธรรมดาได้รับการอนุญาตเป็นการชั่วคราวได้
ถ้ามีการจัดตั้งองค์การธุรกิจ และได้รับการ
เห็นชอบจากธนาคารกลางพม่าตามกฎหมาย
ภายในที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
การจัดหาและให้บริการข่าวสาร
ทางการเงิน และการประมวล
ข้อมูลทางการเงิน และซอฟท์แวร์
ที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการด้าน
การเงินอื่นๆ (CPC 8131)

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารกลางพม่าและเป็นไป
ตามกฎหมายภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
4) การเดินทางไปให้บริการของบุคคลธรรมดาได้รับการ
อนุญาตเป็นการชั่วคราวได้ถ้ามีการจัดตั้งองค์การธุรกิจ และ
ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารกลางพม่าตามกฎหมายภายใน
ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
กลางพม่าและเป็นไปตามกฎหมายภายในที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน
4) การเดินทางไปให้บริการของบุคคล
ธรรมดาได้รับการอนุญาตเป็นการชั่วคราวได้
ถ้ามีการจัดตั้งองค์การธุรกิจ และได้รับการ
เห็นชอบจากธนาคารกลางพม่าตามกฎหมาย
ภายในที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
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เวียดนำม
ตำรำงข้อผูกพันรวมสำขำกำรค้ำบริกำรกำรเงินภำยใต้กรอบควำมตกลงกำรค้ำบริกำรอำเซียน รอบที่ 1 - 5
รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำหรือสำขำย่อย
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
1. ข้อผูกพันทั่วไป
ทุกสาขา; สาหรับผู้ให้บริการของประเทศสมาชิกอื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิกนั้น แต่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศสมาชิกนั้นใน Mode 1,2,3,4 : ไม่ผูกพัน
การให้เงินสนับสนุน
(3) ไม่จากัด ยกเว้น :
(3) ไม่จากัด ยกเว้น :
ธุรกิจบางประเภทที่ระบุไว้ในตารางนี้ ได้แก่ ธุรกิจ
สิทธิสาหรับการอุดหนุนจากัดเฉพาะซัพ
ต่างประเทศที่อนุญาตให้ลงทุนในเวียดนามรูปแบบของธุรกิจ พลายเออร์ของเวียดนาม เช่น นิติบุคคลที่
ที่เซ็นต์สัญญาธุรกิจร่วมทุน ธุรกิจร่วมทุน3 ธุรกิจที่ต่างชาติ จัดตั้งภายในประเทศเวียดนาม โดยให้การ
ลงทุน 100%
อุดหนุนครั้งเดียว ไม่ผูกพันสาหรับการ
อุดหนุนในการวิจัยและพัฒนา ไม่ผูกพัน
สานักงานของการบริการซัพพลายเออร์ต่างชาติได้รับอนุญาต สาหรับการอุดหนุนในด้านสุขภาพ
ให้จัดตั้งในเวียดนามแต่ต้องไม่ประกอบกิจการอื่นที่ทากาไร การศึกษาและโสตทัศน ไม่ผูกพันสาหรับการ
โดยตรง4
อุดหนุนในการจัดสวัสดิการและการจ้างงาน
ของชนกลุ่มน้อย
ยกเว้นกิจการบางประเภทในตางรางไม่มีผูกพันในการตั้ง
สาขาตัวแทน
3

ธุรกิจทีท่ าสัญญาความร่วมมือเป็นเอกสารซึ่งลงนามโดยทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่า (ซึ่งอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นนิติบุคคลของเวียดนามและอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ) และ
กาหนดความรับผิดชอบและการจัดสรรผลประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างบุคคลหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินการลงทุนและทาธุรกิจในเวียดนามโดยไม่ต้องตั้งเป็นนิติบุคคล
4
สานักงานผู้แทนเป็นหน่วยงานย่อยขององค์กรต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเวียดนามเพื่อที่จะแสวงหาโอกาสในการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
ร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ทากาไรโดยตรง
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำหรือสำขำย่อย
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
เงื่อนไขข้อจากัดของการเป็นเจ้าของกิจการ การดาเนินงาน
รูปแบบนิติบุคคล ขอบเขตของกิจกรรมถูกกาหนดไว้ใน
ใบอนุญาตตามลาดับ หรือรูปแบบอื่นของการอนุมัติการ
จัดตั้งหรืออนุญาตให้ดาเนินงาน หรือการจัดหาการบริการ
โดยผู้ให้บริการที่มีอยู่ในต่างประเทศจะไม่ถูกจากัดมากกว่า
ผู้ประกอบการต่างชาติต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจของ
เวียดนามในการเช่าที่ดินเพื่อดาเนินโครงการลงทุน ช่วง
ระยะเวลาการลงทุนต้องสอดคล้องกับช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ และสามารถขยายระยะเวลาดาเนินการโดยผู้มี
อานาจ
การบริการซัพพลายเออร์ของต่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้
สนับสนุนการลงทุนในรูปแบบของการซื้อหุ้นของ
ผู้ประกอบการของเวียดนาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ถือ
โดยนักลงทุนต่างชาติในแต่ละองค์กรต้องไม่เกิน 30% ของ
ทุนทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้ตามกฎหมายของเวียดนามหรือผู้
มีอานาจโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของเวียดนาม
หลังปี 2007 มีการจากัดการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจของ
ชาวต่างชาติในเวียดนาม 30% ยกเว้น การสนับสนุนการ
ลงทุนในรูปแบบการซื้อหุ้นของธนาคารพาณิชย์ และยกเว้น
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำหรือสำขำย่อย
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ภาคอื่นที่ไม่ได้อนุญาตในตารางนี้ ระดับการถือหุ้นของ
ชาวต่างชาติในการเข้าซื้อกิจการของประเทศเวียดนาม
จะต้องสอดคล้องกับข้อจากัดเกี่ยวกับการเข้าร่วมทุน
ต่างประเทศที่ระบุไว้ในนั้น ซึ่งสามารถใช้ได้
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นสาหรับมาตรการที่เกี่ยวกับการเข้ามา
4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในช่อง
และอาศัยอยู่ชั่วคราวของบุคคลธรรมดาประเภทต่างๆ
ทางการเข้าสู่ตลาด
ดังต่อไปนี้
(a) ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ ตามที่กาหนดใน
ข้อตกลงนี้ของกิจการต่างชาติที่ได้ก่อตั้งและดาเนินการในเชิง
พาณิชย์ในอาณาเขตประเทศเวียดนามที่เคลื่อนย้ายชั่วคราว
ภายในองค์กรเพื่อประกอบการเชิงพาณิชย์และผู้ที่ได้รับการ
ว่าจ้างก่อนหน้านี้ ในองค์การต่างประเทศที่พานักอย่างน้อย
1 ปี จะได้รับให้อนุญาตพานักเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสามารถ
ขยายการพานักได้ตามระยะเวลาดาเนินงานของหน่วยงานใน
เวียดนาม
ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นคนสัญชาติ
เวียดนาม อย่างน้อย 20% อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยที่สุดต้อง
มี ผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ที่ไม่ใช่คน
เวียดนามต้องได้รับอนุญาต
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ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ผู้จัดการและผู้บริหาร: ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหาร
จัดการองค์ต่างชาติที่ได้ก่อตั้งในเชิงพาณิชย์ในเวียดนามที่
ได้รับการกากับดูแลทั่วไป หรือกาหนดแนวทางจาก
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นธุรกิจหรือตาแหน่งเทียบเท่า
รวมถึงผู้ควบคุมการจัดตั้ง หรือฝ่าย หรือแผนกของการจัดตั้ง
และการควบคุมงานด้านอื่น ๆ ผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงาน
ระดับบริหารจัดการ มีอานาจที่จะจ้างบุคคลและ fire or
recommend hiring, firing or การกระทาของบุคลากร
อื่นๆ และผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาโดยตรงของ
การบริการการจัดตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลธรรมดาในองค์กรผู้มีทักษะความรู้ในระดับ
ชานาญการ และมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การใช้
เครื่องมือ เทคนิค หรือการบริหารในองค์กร ในการประเมิน
ความรู้ดังกล่าว ความรู้ด้านบัญชีไม่ใช่ความรู้เฉพาะเชิง
พาณิชย์แต่ยังรวมถึงผู้นั้นต้องมีความรู้ความสามารถในระดับ
ที่สูง หรือมีคุณวุฒิที่อ้างอิงกับลักษณะงาน หรือความรู้ทาง
เทคนิคที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการในการทาการค้า
ผู้เชี่ยวชาญอาจรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพแต่
ไม่ได้จากัดเฉพาะ
(b) บุคลากรอื่นๆ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญที่กาหนดไว้ใน (a) ข้างต้น
35

คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยคณะผู้วิจัย ห้ำมนำไปใช้อ้ำงอิง

รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำหรือสำขำย่อย
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ผู้ซึ่งไม่สามารถทดแทนได้โดยคนเวียดนาม และผู้ว่าจ้างนอก
อาณาเขตเวียดนาม โดยองค์กรต่างชาติซึ่งได้ก่อตั้งและ
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในอาณาเขตเวียดนามที่มีลักษณะและ
ส่วนร่วมในกิจกรรมของธุรกิจต่างชาติในเวียดนามจะต้อง
ได้รับอนุญาตให้เข้าทางานและพานักให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาสัญญาการจ้างงานระหว่างผู้ทางานกับองค์กร
(c) Service sales persons
ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในอาณาเขตเวียดนามและได้รับค่าตอบแทนจาก
แหล่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในอาณาเขตเวียดนามและผู้ที่ทางานใน
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวเทนด้านบริการเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเจรจาต่อรองสาหรับการขายบริการของผู้
ซื้อบริการ (i) การขายดังกล่าวไม่ได้กระทบโดยตรงกับ
ประชาชนทั่วไปและ (ii ) พนักงานขายไม่ได้รับการว่าจ้าง
โดยตรงในการจัดหาบริการ การเข้าพานักของพนักงานขาย
เหล่านี้ถูกจากัดในระยะเวลา 90 วัน
(d) Persons responsible for setting up a commercial
presence
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (ตามที่กาหนดไว้ใน (a)
ข้างต้น) อยู่ในนิติบุคคล ผู้ซึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้ง
เชิงพาณิชย์ในเวียดนามของผู้ให้บริการในเชิงพาณิชย์จะเป็น
สมาชิกเมื่อ (i) บุคคลเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนร่วมธุรกิจการขายตรง
หรือบริการจัดหา (ii) ผู้ให้บริการมีสถานที่ประกอบธุรกิจใน
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อาณาเขตของสมาชิกองค์การการค้าโลกอื่นๆ นอกเหนือ
เวียดนาม และไม่มีการประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์อื่นๆ
ในเวียดนาม การพานักของบุคคลเหล่านี้จะถูกจากัดเป็น
ระยะเวลา 90 วัน
(e) ผู้ให้บริการซัพพลายเออร์ในรูปสัญญา (CSS) บุคคล
ธรรมดาผู้ที่เป็นพนักงานขององค์กรต่างประเทศที่ไม่มีการ
จัดตั้งทางพาณิชย์ในเวียดนาม อาจเข้ามาและพานักใน
เวียดนามได้เป็นระยะเวลา 90 วัน หรือระยะเวลาตามสัญญา
แล้วแต่จานวนใดน้อยกว่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขนั้น และ
ข้อกาหนดให้ใช้ได้กับ
- องค์การต่างประเทศที่ได้รับสัญญาการให้บริการจากองค์กร
ของเวียดนามที่มีส่วนร่วมในธุรกิจในประเทศเวียดนาม The
competent authority of Viet Nam must be able to
establish the necessary procedures to guarantee
the bona fide character of the contract.
- บุคคลดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ (a) จบการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยหรือมีเอกสารรับรองทางเทคนิคที่แสดงให้เห็น
ถึงความรู้ในระดับเทียบเท่า (b) คุณวุฒิวิชาชีพที่ว่านี้
จาเป็นต้องมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของเวียดนาม (c) มีประสบการณ์อย่างน้อย
5 ปี ในระดับมืออาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- จานวนบุคคล เหล่านี้จะครอบคลุมตามสัญญาการ
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ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ให้บริการต้องไม่มากกว่าในสัญญา และเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบและข้อกาหนดของเวียดนาม
- บุคคลเหล่านี้ควรเป็นลูกจ้างโดยบริษัทต่างประเทศที่ไม่
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเวียดนามเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดที่กาหนดไว้สาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวข้างต้น
การเข้ามาของบุคคลเหล่านี้จะได้รับอนุญาตสาหรับบริการ
ด้านคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวข้อง (CP 841 845 849)
และวิศวกรรมบริการ (CPC 8672)
A. ประกันภัยและบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัย
a. บริการประกันภัยโดยตรง
(1) ไม่มีข้อจากัด สาหรับ:
(a) ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
- บริการประกันภัยให้แก่องค์กรที่มีชาวต่างชาติที่ทางาน
(b) ประกันวินาศภัย
ในเวียดนาม
b. การประกันต่อและ
- บริการรับต่อประกัน
retrocession
- บริการประกันภัยในการขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้ง
c. การเป็นตัวแทนประกัน (เช่น
การประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ :
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ
+ การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ และการขนส่ง
ตัวแทน)
ทางอากาศระหว่างประเทศเชิงพาณิชย์ ซึ่งการประกันจะ
d. บริการเสริมการประกันภัย
ครอบคลุมบางส่วน หรือทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ สินค้าที่มี
(เช่น การให้คาปรึกษา
การขนส่ง พาหนะที่ขนส่งสินค้า และความรับผิดชอบอื่นๆ ที่
คณิตศาสตร์ประกันภัย การ
เกิดขึ้นในรูปแบบดังกล่าว
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ประเมินความเสี่ยง และ claim
+ สินค้าในการขนส่งระหว่างประเทศ
settlement
- นายหน้าประกันภัยและบริการต่อประกันสาหรับ
นายหน้าประกันภัย
- ที่ปรึกษา คณิตศาสตร์ประกันภัย
- การประเมินความเสี่ยงและการให้บริการเรียกร้องเอา
สิทธิประกัน
(2) ไม่มีข้อจากัด
(3) ไม่มีข้อจากัด ยกเว้น
ธุรกิจที่ลงทุนโดยต่างชาติ 100% จะไม่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย ได้แก่ การรับผิดชอบ
บุคคลที่ 3 ในการประกันภัยทางรถยนต์ ประกันภัยในการ
ก่อสร้างและติดตั้ง การประกันภัยสาหรับโครงการน้ามันและ
ก๊าซ ประกันภัยสาหรับโครงการและงานก่อสร้างที่มีอันตราย
สูง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2008 ข้อจากัดนี้จะต้องยกเลิก
ตั้งแต่ปี 2012 สาขาประกันวินาศภัยของธุรกิจประกันภัย
ต่างชาติต้องได้รับอนุญาตภายใต้กฎระเบียบของ
Prudential
(4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป

(4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน
ทั่วไป
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B. การธนาคารและบริการทางการเงินอื่น ๆ
ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับธนาคารและบริการทางการเงินอื่น ๆ จะดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศใช้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของเวียดนามเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรา VI ของแกตต์และพารา 2 (a) ของภาคผนวกเกี่ยวกับบริการทางการเงิน ตามกฎทั่วไปและบนพื้นฐานการไม่เลือกปฏิบัติข้อเสนอของธนาคารและบริการ
ทางการเงินอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ความเกี่ยวข้องสถาบันและนิติบุคคลตามข้อกาหนดรูปแบบ
a) การรับฝากเงินและกองทุนอื่นๆ (1) ไม่ผูกพัน ยกเว้น B (k) และ B (l)
(1) ไม่ผูกพัน ยกเว้น B (k) และ B (L)
ซึง่ ชาระหนี้ได้จากประชาชน
(2) ไม่จากัด
(2) ไม่มีข้อกาหนด
(3) ไม่จากัด ยกเว้น:
b) สินเชื่อทุกประเภทต่างๆ ได้แก่ (3) ยกเว้น
(a) เงื่อนไขการจัดตั้งสาขาของธนาคาร
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค สินเชื่อจานอง
พาณิชย์ต่างประเทศในเวียดนาม:
Factoringและการให้กู้เพื่อการ
(a) สถาบันสินเชื่อต่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
- ธนาคารหลักมีสินทรัพย์รวมกว่า 20
พาณิชย์
ในเชิงพาณิชย์ในเวียดนามในรูปแบบดังต่อไปนี้เท่านั้น:
พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายปีก่อน
(a) ส่วนที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ:
c) สัญญาเช่าทางการเงิน
การใช้งาน
สานักงานผู้แทน สาขาของธนาคารต่างประเทศร่วม (b) เงื่อนไขสาหรับการจัดตั้งธนาคารร่วมทุน
d) การชาระเงินทั้งหมดและการ
ทุนการค้าร่วมโดยมีเงินลงทุนจากต่างประเทศไม่
หรือธนาคารต่างประเทศถือหุ้น 100%:
บริการการโอนเงินรวมทั้งบัตร
เกิน 50% ของทุนทั้งหมด, ทุนทางการเงินของ
- ธนาคารหลักมีสินทรัพย์รวมกว่าพันล้าน
เครดิตค่าใช้จ่ายและบัตรเดบิต
บริษัทลีสซิ่งร่วม บริษัทลีสซิ่งต่างประเทศที่ลงทุน US10 ที่ปีก่อนการใช้งาน
และดร๊าฟธนาคาร
ทางการเงิน 100%, บริษัทเงินทุนร่วมทุนและบริษัท (ค) เงื่อนไขในการจัดตั้ง 100% บริษัท
เงินทุนทีต่ ่างชาติลงทุน 100% และ ธนาคาร
เงินทุนต่างประเทศที่ลงทุน 100% บริษัท
e) การค้าประกันและภาระผูกพัน
ต่างประเทศถือหุ้น 100%
ต่างชาติลงทุนเช่าทางการเงินหรือ บริษัทลี
f) การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชี
(ii) ส่วนที่เกี่ยวกับ บริษัทเงินทุนต่างประเทศ:
สซิ่งร่วมทุนทางการเงิน:
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำหรือสำขำย่อย
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอัตรา
สานักงานผู้แทนกิจการร่วมค้าของ บริษัทเงินทุน
- สถาบันเครดิตต่างประเทศที่มีสินทรัพย์
แลกเปลี่ยนในตลาดมากกว่าที่
100% ของ บริษัท ลีสซิ่งต่างประเทศที่ลงทุน
รวมกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง
เคาน์เตอร์หรืออย่างอื่นต่อไปนี้ ทางการเงินและ 100% ของ บริษัท ลีสซิ่งต่างชาติ ปลายปีก่อนการใช้งาน
ตราสารทางการเงิน (รวมถึงการ
ลงทุนทางการเงิน
ตรวจสอบค่าบัตรเงินฝาก) อัตรา
(iii) ส่วนที่เกี่ยวกับต่างประเทศ บริษัทลีสซิ่งทาง
แลกเปลี่ยน - อัตราแลกเปลี่ยน
การเงิน "สานักงานผู้แทนกิจการทางการเงินของ
และ อัตราภาษีที่ใช้ในการผลิต
บริษัทลีสซิ่งร่วมกันและ บริษัทลีสซิ่งต่างชาติที่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น swaps
forward rate agreement ลงทุนทางการเงิน 100%
Bullion
(b) Viet Nam may limit the right of a foreign
bank branch to accept deposits in
(h) นายหน้าเงิน
Vietnamese Dong from Vietnamese natural
persons with which the bank does not have
(i) การจัดการหลักทรัพย์เช่นเงิน
a credit relationship to a ratio of the
สดจากการบริหารจัดการพอร์ตโฟ
branch’s paid-in capital according it the
ลิโอ, ทุกรูปแบบของการจัดการ
การลงทุนโดยรวมในการจัดการ
schedule below
กองทุนบาเหน็จบานาญรับฝากเงิน
- 1 January 2010 : 1000 % of legal-paid-in
คุ้มครองและความเชื่อถือบริการ
capital;
(j) บริการชาระราคาและส่งมอบ
- 1 January 2011: การประติบัติเยี่ยงคนชาติเต็ม
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
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รูปแบบการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การบริโภคในต่างประเทศ 3) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 4) บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการแก่ผู้บริโภค
สำขำหรือสำขำย่อย
ข้อจำกัดกำรเข้ำสู่ตลำด
ข้อจำกัดกำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ
ข้อผูกพันอื่นๆ เพิ่มเติม
รวมทั้งหลักทรัพย์ผลิตภัณฑ์ตรา
รูปแบบ
สารอนุพันธ์และตราสารอื่น ๆ
(c) การมีส่วนร่วมถือหุ้น
(i) เวียดนามอาจจะจากัดการเข้าร่วมทุนโดย
(k) การให้และการถ่ายโอนข้อมูล
ทางการเงินและการประมวลผล
สถาบันสินเชื่อต่างประเทศใน equitized ธนาคาร
ข้อมูลทางการเงินและซอฟต์แวร์ที่
ของรัฐถือหุ้นเวียดนามระดับเดียวกับการเข้าร่วมทุน
เกี่ยวข้องโดยซัพพลายเออร์ของ
โดยธนาคารของประเทศเวียดนาม
บริการทางการเงินอื่น ๆ
(ii) สาหรับสนับสนุนของเงินทุนในรูปแบบของหุ้น
ที่ซื้อ, รวมส่วนที่ถือโดยสถาบันต่างประเทศและ
(l) ที่ปรึกษา ตัวกลาง, และอื่นๆ ที่
บุคคลและหุ้นธนาคารพาณิชย์ของเวียดนามร่วมแต่
ช่วยเสริมให้บริการทางการเงิน
ละรายอาจจะไม่เกิน 30% ของทุนทั้งหมดของ
เกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดที่ระบุไว้
ในอนุวรรคจาก (a) ถึง (k) ได้แก่
ธนาคารเว้นแต่ที่ระบุไว้ตามกฎหมายของเวียดนาม
อ้างอิงสินเชื่อและการวิเคราะห์
หรือ ผู้มีอานาจตามกฎหมายของเวียดนามหรือผู้มี
การลงทุนและการวิจัยผลงานและ
อานาจโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของเวียดนาม
คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อกิจการ
(d) สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ:
และการปรับโครงสร้างองค์กรและ
(e) สถาบันสินเชื่อต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ออก
กลยุทธ์
บัตรเครดิตโดยประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป
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สรุปผลการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกฏระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับ
การเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
จัดโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
คณะผู้วิจัยได้จัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกฏระเบียบ
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์เพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์
ชั้น 7 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานกากับดูแลภาค
การเงินที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคเอกชน และบุคลากรในสานักงานเศรษฐกิจการคลัง จานวนประมาณ 65 คน
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจ ากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวประภากร วรรณกนก ผู้ บริหารส่วนนโยบายต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อานวยการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นผู้วิพากษ์ผลงาน ผลการสัมมนาสรุปได้ดังนี้
1. การนาเสนอผลงานวิจัยโดยคณะผู้วิจัย
คณะผู้วิจัยซึ่งประกอบด้วย นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์ ดร.สมคิด บุญล้นเหลือ นายธีวรา
สุมาวงศ์ ดร.พีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์ และ นางสาวเบญญาภา สุขีนุ โดยมีนางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ เป็นหัวหน้า
โครงการ ได้นาเสนอผลงานวิจัยที่คัดมาจาก “ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ณ เดือนตุลาคม 2555)” โดยได้
แบ่งเนื้อหาในการนาเสนอออกเป็น 6 ส่วน ให้สอดคล้องกับจานวนบทของรายงานการวิจัย ได้แก่ 1) บทนา ซึ่ง
กล่าวถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีการวิจัย และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รั บ จากโครงการ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายและ
ข้อบังคับในการทาธุรกิจธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตลาด (Market Access) และ
การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) เพื่อเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในกรอบความตกลงว่า
ด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ในประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ โดยวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเสรีและกากับดูแลสาขาธนาคารพาณิชย์และ
หลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน ให้กับผู้ประกอบธุรกิจการเงินหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถนามาใช้
ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจขยายฐานธุรกิจไปลงทุนในประเทศสมาชิกอื่น 2) แนวคิดหรือทฤษฎีเรื่อง
กฎเกณฑ์การกากับดูแลธุรกิจธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ และแนวคิดหรือทฤษฎีเรื่องการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วยรู ปแบบหรือช่องทางการค้าบริการทั้ง 4 รูปแบบ (Modes) การแบ่งสาขา
ย่อย (Sub-Sector) ของบริการด้านการเงินออกเป็น 16 สาขาย่อย การแบ่งข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดในสาขา
บริการ (Limitation on Market Access) ออกเป็น 6 ประเภทแนวคิดเรื่องการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(National Treatment) รวมทั้ ง การท าความเข้ า ใจในตารางข้ อ ผู ก พั น เฉพาะสาขาบริ ก ารด้ า นการเงิ น
(Schedule of Specific Commitments: SOC) 3) ข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการด้านการเงินภายใต้กรอบ
อาเซียน ซึ่งที่ผ่านมา มีการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฯ และการจัดทา SOC รวมถึงพิธีสารอนุวัตร
ข้อผูกพันการเปิดเสรีฯ ไปแล้ว 5 รอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาฯ ในรอบที่ 6 4) การเปรียบเทียบและการ
วิเคราะห์กฎหมายและข้อบังคับในอาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขา

-2ธนาคารพาณิชย์ 5) การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์กฎหมายและข้อบังคับในอาเซียนเกี่ยวกับ การเปิดเสรี
สาขาหลักทรัพย์ 6) ข้อเสนอแนะ ซึ่งแบ่งออกเป็น ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงินและนักธุรกิจ
ทั่วไปที่สนใจทาธุรกิจการเงินในประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ต่อ โดยคณะผู้วิจัยได้เน้นย้าให้เห็นถึงข้อจากัดของข้อมู ลที่ปรากฎในรายงาน อันมาจากขอบเขตและวิธีการวิจัย
ที่เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบจากแหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั่วไป อาทิ สื่อ internet ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือได้ข้อมูลที่ไม่ทันสมัยหากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อ กฎหมายในประเทศต่า งๆ นอกจากนี้ ในทางปฏิ บัติ ยั งมี ก ฎระเบี ย บอื่น ที่ ไม่ ไ ด้มี ก ารเผยแพร่โ ดยทั่ ว ไป
หรือไม่ได้ปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจน รวมถึงการตีความและความคลุมเครือในข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้นๆ
ด้วย ซึ่งจากข้อจากัดของข้อมูลที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยต่อว่า ควรมีการเก็บข้อมูล
ต่อเนื่องจากแหล่งและช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้น และได้เสนอแนะให้มีการศึกษาวิจัยต่อในเชิงลึกถึงข้อจากัดของการทาธุรกิจในด้าน
อื่น ๆ นอกเหนื อจากข้อจ ากัดในการเข้ าสู่ ตลาดและข้อจากัดในการประติบัติเ ยี่ยงคนชาติที่ พบในกฎหมาย
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ด้วย คณะผู้วิจัยยังได้เสนอแนะให้ผู้ประกอบธุรกิจการเงินและนักธุรกิจทั่วไป
ที่สนใจการทาธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน พิจารณาวิธีการทาธุรกิจโดยการหาหุ้ นส่วนบุคคลหรือธุรกิจ
การเงินท้องถิ่นเข้าร่วมทาธุรกิจด้วยกัน เนื่องจากนักธุรกิจท้องถิ่นเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและ
วัฒนธรรมการทาธุรกิจการเงินในประเทศของตนดีกว่าคนต่างถิ่น รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นลักษณะการทาธุรกิ จที่สาคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้ชี้ให้เห็นแนวโน้ม
ที่แต่ละประเทศในอาเซียน ต้องการยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากล หาก
ผู้ประกอบการธุรกิจการเงินที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถพัฒนาให้องค์กรของตน
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ก็จะสามารถทาธุรกิจในประเทศเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น ในส่วนของข้อเสนอแนะ
เชิ ง นโยบายนั้ น คณะผู้ วิ จั ย เสนอว่ า กระทรวงการคลั ง และหน่ ว ยงานด้ า นการก ากั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ การเงิ น
ควรปรับเปลี่ยนบทบาทของตนจากการเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้อานวยความสะดวกในการทาธุรกิจแก่ สถาบันการเงิน
เอกชน ในทางกลับกัน ภาคเอกชนควรเข้ามามีบทบาทในการทางานร่วมกันกับกระทรวงการคลังและหน่วยงาน
ด้านการกากับดูแล เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหาและความต้องการแก่ภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐช่วยผลักดัน
ประเด็นเหล่านั้นต่อไป โดยภาคเอกชนยังควรศึกษา ติดตามข่ าวสารด้านนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการลงทุนของ
เอกชนไทยในต่างประเทศ อาทิ การรวมกลุ่มกันไปลงทุนร่วมกัน (Cluster Investment) ในประเทศ CLMV
ในขณะที่ภาครั ฐควรพิจารณากลยุทธ์ การนานักธุรกิจการเงินของไทยไปพบกับนักธุรกิจในประเทศอาเซียน
(Business Matching) ในโอกาสที่มีการประชุมอาเซียนในกรอบต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาส
ทางธุรกิจที่กาลังเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่
2. การวิพากษ์ผลงานวิจัย
คณะผู้วิจัยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวประภากร วรรณกนก ผู้บริหารส่วน
นโยบายต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อานวยการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมวิพากษ์ผลงาน โดยทั้งสองท่านให้ความเห็นในเบื้องต้นว่า งานวิจัยนี้
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับทางด้านการเงิน
ให้กบั สถาบันการเงิน นักลงทุน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ และเป็นการสร้างฐานข้อมูลทางด้านการลงทุนให้กับ
นักธุรกิจการเงินไทยที่ประสงค์จะไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ งานวิจัยดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานด้านการกากับดูแลทางด้านการเงินในการนาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
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วิพากษ์ผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองสรุปได้ดังนี้
2.1 สรุปการวิพากษ์โดย ดร. คเณศ วังส์ไพจิตร
2.1.1 ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology)
การใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) นั้น อาจทาให้
ผู้วิจัยมีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกซึ่งแต่ละประเทศอาจจะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้ในระดับที่ไม่เท่าเทียม
กัน และอาจมีปัญหาในเรื่องของความไม่ทันสมัยของข้อมูล ส่งผลให้การวิเคราะห์ทาได้ยากและอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อน ซึ่ง ดร. คเณศฯ แนะนาว่าคณะผู้วิจัยควรใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดย
เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ อาทิ การสัมภาษณ์ (Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มเป้าหมาย
ในการสัมภาษณ์อาจเป็นตัวแทนหน่วยงานด้านการกากับดูแลและตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกและข้อมูลเชิงปฏิบัติจากมุมมองของผู้ประกอบการเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผลการวิจัยมีความ
ทันสมัยและมีความแม่นยามากยิ่งขึ้น
2.1.2 ความเห็นโดยทั่วไป
ดร. คเณศฯ เห็นว่า ข้อความและความเห็นที่ปรากฎในรายงานหลายส่วนอาจยัง
ไม่มีน้ าหนั กเพีย งพอโดยไม่ มีงานวิจั ย หรื อข้อมูล สนับสนุนในเชิงลึ กมารองรับ อาทิ การให้ ข้อเสนอแนะต่ อ
ผู้ประกอบการธุรกิจการเงินไทยว่าการหาหุ้นส่ วนหรือองค์กรธุรกิจการเงินท้องถิ่นเข้าร่วมทาธุรกิจด้วยจะช่วย
แก้ปัญหาในการทาธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ เป็นการกล่าวโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่มีน้าหนักเพียงพอ
และคากล่าวในบทที่ 1 ที่ว่าธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีความชานาญและ
มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นนั้น เป็นคากล่าวที่ไม่มี
งานวิจัยหรือข้อมูลมาสนับสนุน เป็นต้น
นอกจากนี้ ความขั ดแย้ง กัน เองของถ้อ ยค าที่ ใช้ อาจท าให้ ข้ อเสนอแนะของ
คณะผู้วิจัยมีน้าหนักและความน่าเชื่อถือลดลง จากการที่ คณะผู้วิจัยระบุไว้ว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
งานวิจัยฉบับนี้คือ เพื่อเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกให้ผู้ประกอบการธุรกิจการเงินสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์
ในภาคเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ แต่กลับกล่าวในส่วนของข้อเสนอแนะว่า
ผลสรุปจากงานวิจัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ทาให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะผู้วิจัยดูมีความ
น่าเชื่อถือลดลง เป็นต้น
ดร. คเณศฯ ยังได้ วิพากษ์ว่า รายงานในบทที่ 2 มีการกล่ าวถึ งแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจัยไว้หลายประการ แต่ในส่วนของการเปรียบเที ยบและวิเคราะห์ในบทที่ 5
ไม่ได้มีการนาเอาแนวคิดหรือทฤษฎีเหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นเพียงการเปรียบเทียบ
กฎหมายและข้อบังคับเท่านั้น ผู้วิพากษ์ยังเห็นว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้ ควรนาไปสู่ข้อเสนอแนะที่ว่าประเทศ
สมาชิกอาเซียนใดบ้างที่ผู้ประกอบการไทยควรเข้าไปลงทุน หรือประเทศใดที่ควรให้มีการศึกษาวิจัยต่อ
2.1.3 ความเห็นเพื่อการวิจัยต่อ
ดร. คเณศฯ แนะนาว่า ควรมีการศึกษาถึงจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจหลักทรัพย์
ในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดยุทธศาสตร์ของผู้ประกอบการไทยในการไปลงทุ น ในทาง
กลั บกัน ควรมีการศึกษาถึงจุ ดอ่อน จุ ดแข็งของโครงสร้างระบบหลักทรัพย์ไทยและผู้ ประกอบการไทยด้ว ย
เพื่อที่จะสามารถวางกลยุทธ์และกาหนดแนวทางในการพัฒนาได้ถูกต้อง
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ผู้วิพากษ์ได้แสดงความเห็นต่องานวิจัย โดยเน้นไปที่เนื้อหาในส่วนของธุรกิจการเงิน
สาขาธนาคารพาณิชย์สรุปได้ ดังนี้
2.2.1 ข้อจ ากั ดการออกไปท าธุรกิจ ธนาคารพาณิช ย์ในต่า งประเทศมีปัจ จัยที่ต้อ ง
พิจารณามากกว่าเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นข้อจากัดการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
โดยในการลงทุ นทาธุรกิจในประเทศใดๆ ธนาคารพาณิชย์จะมีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจซึ่งรวมถึงต้นทุน -กาไร
(Cost-Benefit) กลุ่มลูกค้า ประชากร รวมทั้งต้องคานึงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเป้าหมาย
อาทิ ด้านกฎหมาย ความรู้ความเข้าใจและวัฒนธรรมในเรื่องการเงิน และต้องคานึงถึ งความเสี่ยงในด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น ดังนั้น
การสนับสนุนหรือแนะนาให้ภาคเอกชนออกไปลงทุนในธุรกิจการเงินในประเทศสมาชิกอาเซียน ควรต้องให้มี
การศึกษาในเชิงลึกและกว้างขวางกว่านี้
2.2.2 การสนับสนุนการลงทุนของภาคการเงินไทยในต่างประเทศ ควรพิจารณาแบบ
บูรณาการ เพื่อให้สถาบันการเงินมีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการขยายธุรกิจในภาคเศรษฐกิจจริง
(Real Sector) ของไทยในต่างประเทศได้อย่างจริงจัง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
2.2.3 บทสรุปผลงานวิจัยควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมให้ สถาบันการเงินใช้
ประกอบการวางแผนทางธุรกิจในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนด้วย อย่างไรก็ตาม การจะทาเช่นนั้นได้ ต้องอาศัย
การศึกษาวิจัยต่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น กฎหมายการเงินที่ เกี่ยวข้อง
ระบบการชาระเงิน การแลกเปลี่ยนเงิน ระดับการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย เกณฑ์การให้ใบอนุญาต เป็นต้น
3. ความเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
ความเห็ น จากผู้ เข้าร่ ว มสั มมนาส่ ว นใหญ่เห็นด้ว ยและสนับสนุนโครงการวิจัยลักษณะนี้
โดยมองว่าจะเป็นงานวิจัยที่เป็ นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจการเงินไทย อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมสัมมนาบางท่านได้
แสดงความเห็ น เพิ่ ม เติ ม อาทิ ผู้ แ ทนจากธนาคารกรุ ง ไทยแนะน าว่ า ยั ง มี อี ก หลายประเด็ น ที่ ค วรได้ รั บ
การศึกษาวิจัย เพิ่มเติม อาทิ กฎหมายด้านภาษีของประเทศเป้าหมายซึ่งจะกระทบการทาธุรกิจของสถาบัน
การเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจการเงินของไทยที่ต้องการไปทาธุรกิจในประเทศนั้นๆ โดยตรง กฎหมายลูกอื่นๆ
ที่ซ่อนอยู่ รวมถึงสิทธิประโยชน์ ที่ประเทศนั้นๆ มีให้ และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ โดยมองว่า ในปัจจุบัน
ธนาคารพาณิชย์ส่ วนใหญ่ส ามารถปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานในการขอใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ (Banking License) ได้อยู่แล้ว แต่เรื่องรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึง
เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนให้ความเห็นว่า ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
โดยเจาะลึกไปที่ประเทศในอาเซียนที่มีความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจการเงินมากกว่าไทย ได้แก่ สิงคโปร์และ
มาเลเซีย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เข้มข้นมาใช้ในการพัฒนาภาคการเงินของไทย รวมถึงควรมีการ
ศึกษาวิจัย ที่สนั บสนุ นวิสั ยทัศน์ของภาคการเงินไทยที่ต้องการเป็นประตู (Gateway) สู่ประเทศอาเซียนใหม่
(CLMV) ด้วย ส่วนผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนยังได้ สนับสนุนข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย ให้ภาครัฐ
จัด Business Matching ด้วย
สรุปโดย ส่วนเปิดเสรีอาเซียน
สานักการเงินการคลังอาเซียน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
16 พฤศจิกายน 2555

งานวิจัย

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง
ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2273-9020 โทรสำร 0-2273-5602
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