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บทนา
พัฒ นาการทางเทคโนโลยีส่งผลให้บริการทางการเงินทาได้ส ะดวก รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงได้
ทั้งภายในและระหว่างประเทศทาให้ต้น ทุนการใช้บริการลดลงมาก รวมทั้งเกิดผู้เล่นรายใหม่ และบริการ
ทางการเงินรูปแบบใหม่ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป ทาให้
ธนาคารพาณิช ย์ต้อ งปรับ รูป แบบการดาเนิน ธุร กิจ ให้ส อดรับ กับ การเปลี ่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น อย่า งไรก็ดี
ปัจจุบันหากธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากที่ หลักเกณฑ์กาหนด ต้องขออนุญาต
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นรายกรณี ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันและไม่สามารถให้บริการตามความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
ธปท. อยู่ร ะหว่างปรับ ปรุง แนวทางการกากับ ดูแ ลการประกอบธุร กิจการให้บริก ารอื่น ( non-IT
related services) ของธนาคารพาณิช ย์แ ละบริษัท ในกลุ ่ม ธุร กิจ ทางการเงิน (บริษัท ในกลุ ่ม ฯ) ของ
ธนาคารพาณิช ย์ คือ เพิ่ม ความคล่อ งตัว ในการประกอบธุร กิจและสนับ สนุน พัฒ นาการในการให้บริการ
โดยธนาคารพาณิช ย์ยังคงมุ่งเน้น ธุร กิจ ทางการเงิน และยังคงรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
เป็นสาคัญ
การปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์ค รั้ง นี้ ธปท. จะผ่อ นปรนและกาหนดหลัก เกณฑ์ที่ยืด หยุ่น มากขึ้น ให้
ธนาคารพาณิชย์ควบคุมดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง โดย ธปท. จะตรวจสอบและติด ตาม
ความเหมาะสมของการให้บ ริการและการบริห ารความเสี่ยงของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด หากพบว่า
สถาบันการเงินไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนดไว้ หรือการบริหารความเสี่ยงมีจุดอ่อน
หรือไม่ดูแลให้ลูกค้าได้รับ บริการอย่างเป็น ธรรม ธปท. อาจกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ชะลอ ระงับ สั่งการ
เกี่ยวกับการให้บริการหรือช่องทางให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้
เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลข้างต้น ธปท. จึงขอเปิดรับฟัง
ความคิดเห็ นและข้ อเสนอแนะต่ อแนวทางการก ากั บดู แลการประกอบธุรกิจ non-IT related services ของ
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มฯ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ โปรดแจ้ง
ความเห็นตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้กลับมาทาง E-mail: FIBPandCSTeam2@bot.or.th
ผู้ประสานงาน: ทีมนโยบายธุรกิจสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน | สายนโยบายสถาบันการเงิน
โทร. 0 2283 6938, 0 2283 5839, 0 2283 5867
E-mail: FIBPandCSTeam2@bot.or.th
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1. ความเป็นมา
ธนาคารพาณิช ย์ มีห น้าที่ห ลักในการให้บริการด้า นการรับฝากเงินและการให้สิน เชื่อ รวมถึง บริการ
ทางการเงินต่าง ๆ ปัจจุบัน ธปท. อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือ
จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ได้ (non-financial services) ซึ่งที่ผ่านมา ธปท. ได้
ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ non-financial services ของธนาคารพาณิชย์มาเป็นลาดับ โดยเมื่อ
ไตรมาส 3/2562 ธปท. ได้อนุญาตเพิ่มเติมให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื ่อ สนับ สนุน digital banking (IT related services) ซึ ่ง เป็น ธุร กิจ
non-financial services รูปแบบหนึ่ง
สาหรับ ในครั้ง นี้ ธปท. อยู่ร ะหว่า งการทบทวนหลัก เกณฑ์ non-financial services ในส่ว นของ
บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ IT หรือ digital banking โดยตรง (non-IT related services) เช่น การให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับ cash management หรือบริการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารของลูกค้า เนื่องจากหลักเกณฑ์
ในปัจจุบันอาจจะยังมีข้อจากัดในเรื่องขอบเขตธุรกิจ เงื่อนไขการให้บริการ และจากัดผู้ใช้บริการ รวมทั้ง
ต้องอาศัยดุลยพินิจในการตีความหลักเกณฑ์ในบางกรณี
นอกจากนี้ ธปท. อยู่ร ะหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนับสนุนของบริษัทในกลุ่ม
ธุร กิจ ทางการเงิน ของธนาคารพาณิชย์ด้วย ทั้งธุรกิจ IT related services เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบ
ธุรกิจ IT related services ของธนาคารพาณิชย์ที่ ธปท. ได้อนุญาตไปแล้ว รวมทั้งทบทวนขอบเขตธุรกิจ
non-IT related services เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่ ม
ธุรกิจทางการเงิน รวมถึง รองรับ การให้บ ริก ารเพื่อ สนับ สนุน การดาเนิน ธุร กิจ ของลูก ค้า โดยยัง ให้
ความสาคัญกับความมี เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวม

non-financial services

IT related services

non-IT related services

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 18/2562 เรื่อง การ
อนุ ญ าตให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ IT เพื่อสนับสนุน
digital banking (IT related services)
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ดังนั้น เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีความคล่องตัวในการให้บริการและมีความ
ยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก สนับสนุนพัฒนาการในการให้บริการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดรับกับพัฒ นาการใน
ระบบเศรษฐกิจ การเงิน รวมทั้งเพื่อ อานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจของลู กค้า โดยที่ ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ยั ง คงมุ่ ง เน้ น การประกอบธุร กิ จทางการเงิ นเป็ นส าคั ญ และยัง ให้ค วามส าคัญ กับ การรัก ษา
เสถียรภาพของระบบการเงิน ธปท. จึงทบทวนขอบเขตการประกอบธุรกิจ non-IT related services
ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มฯ ในครั้งนี้

2. การประกอบธุรกิจ non-IT related services ของธนาคารพาณิชย์
2.1 ขอบเขตและหลักการ
ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจาเป็นต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน
โดยการประกอบธุร กิจ non-IT related services จะต้อ งอยู ่ภ ายใต้ก รอบหลัก การ (guiding
principles) 5 ข้อ ดังนี้
(1) เป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (customer centric) สามารถเพิ่มประสิทธิภ าพ
การใช้ทรัพยากรและป้องกันการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ (efficiency) รวมถึงเพื่อต่อยอดการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์โดยตรง
(2) มีความพร้อมในการให้บริการทั้งด้านระบบงาน บุคลากร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลัก
ของธนาคารพาณิชย์ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความเชื่อมั่นของระบบสถาบันการเงิน
(financial stablity)
(3) มีแนวทางการดูแลและคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เหมาะสม โดยเฉพาะการดูแลรักษาข้อมูลส่ วน
บุคคล การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งการเปิดเผยค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการให้
ผู้ใช้บริการทราบอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ
(4) ให้ ความส าคัญกับ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ผู กขาดการให้ บริการ และต้องคานึง ถึ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับภาคเศรษฐกิจจริง (real sector)
(5) ต้องให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้บริการ มีสิทธิในการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตนเอง
ธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ตัดสินใจแทนหรือต้องดาเนินการภายใต้กรอบที่ ผู้ใช้บริการกาหนดไว้ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ไม่ประกอบธุรกิจใน
ลักษณะที่แข่งขันกับ real sector โดยตรง และต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบการแบ่งผลกาไร เช่น
การได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนยอดขาย
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2.2 กลุ่มงานการให้บริการ
ภายใต้กรอบหลักการข้างต้น ธปท. ได้รวบรวมธุรกิจ non-IT related services ที่เคยอนุญาตเป็นการ
ทั่วไปตามประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับ Services, Insourcing และอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า1 รวมทั้ง
บริการที่อนุญาตเป็นรายกรณีและจัดกลุ่มงานการให้บริการ (positive list) โดยขยายขอบเขตบริการให้มี
ลักษณะครบวงจรและมีความสอดคล้องกันมากขึ้น โดยมี positive list และตัวอย่างขอบเขตของแต่
ละบริการ ดังนี้
กลุ่มงานในการให้บริการ
(positive list)

ผู้ใช้บริการ

1. การให้บริการการบริหารจัดการเงิน ไม่จากัดผู้ใช้บริการ
สด (cash management)2 รวมถึง
การให้บริการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร
ที่เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า

ตัวอย่างการให้บริการ






2. การให้บริการเป็นตัวแทน หรือ
ที่ปรึกษา หรือการให้คาแนะนา
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงิน หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่
ธนาคารพาณิชย์มีความชานาญ

1

ไม่จากัดผู้ใช้บริการ ยกเว้น
การแนะนา (refer) การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทา
ได้เฉพาะกับลูกค้ากลุ่ม
wealth เท่านัน้

การรับและขนส่งเงินสดเพื่อเข้า
บัญชีหรือกระจายเงินสดไปยังจุด
ให้บริการของลูกค้า
การพิมพ์เช็คจ่ายตามคาสัง่ ของ
ลูกค้า
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการ
นาเข้าและส่งออก
การจัดทาหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จา่ ย

ตัวแทนรับคาขอและรับชาระหนี้
ทุกประเภท
 ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
โครงการเพื่อการลงทุน
(feasibility study)
 การดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน
ทั่วไป (custodian service)
 การแนะนา (refer) แหล่ง
สินเชื่อ/การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
 ห้ามเป็นนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์


ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2554 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่น (Services) แก่ลูกค้าทั่วไปเพิ่มเติมจากธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์บางประการ
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 6/2554 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์รับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือทางการ (Insourcing)
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 24/2551 เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจการนาอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า

2 ครอบคลุมการให้บริการจ่ายเงิน การรับชาระเงิน การบริหารเงินสดเพื่อการหาประโยชน์จากเงินนั้น และการจัดทารายงานและเอกสารที่

เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์
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กลุ่มงานในการให้บริการ
(positive list)

ผู้ใช้บริการ

3. การให้บริการสาหรับงานทีอ่ ยู่ใน
กระบวนการที่ธนาคารพาณิชย์
ดาเนินการอยู่แล้ว

ไม่จากัดผู้ใช้บริการ

4. การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการ
ใช้ประโยชน์ของพื้นที่เหลือใช้

ไม่จากัดผู้ใช้บริการ








หมายเหตุ : แนวทางดังกล่าวบังคับใช้
กับบริษัทในกลุ่มฯ ด้วย
5. การให้บริการอื่น
ที่ธนาคารพาณิชย์ดาเนินการเพือ่ ตนเอง
อยู่แล้ว และมีทรัพยากรเหลือ

ตัวอย่างการให้บริการ

ให้บริการได้เฉพาะกับ :
- บริษัทในกลุ่มฯ
- สถาบันการเงินอื่น
- บริษัทในกลุ่มฯ ของ
สถาบันการเงินอื่น
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ หรือ
บริษัทที่รับโอนสินทรัพย์ฯ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ





งานวิเคราะห์สนิ เชื่อ (เบื้องต้น)
งาน KYC/CDD (เบื้องต้น)
งานประเมินราคาหลักประกัน
(Appraisal) และ NPA
การให้เช่าพื้นที่สาขาเหลือใช้
หรือ NPA
ในกรณีการซื้ออสังหาริมทรัพย์
ใหม่หรือปลูกสร้างอาคารบน
พื้นที่ที่มีอยู่ จะต้องใช้พื้นที่เป็น
ส่วนใหญ่
งานบริหารจัดการบุคลากร (HR)
Internal Audit (IA)
งาน call center

ทั้ ง นี้ ธนาคารพาณิ ช ย์ ส ามารถพิ จ ารณารายละเอี ย ดธุ ร กิ จ non-IT related services ภายใต้ ก รอบ
หลักการ และการจัดกลุ่มงานข้างต้นด้วยตนเอง เช่น ผู้ใช้บริการ ลักษณะการให้บริการภายใต้กลุ่มงานนั้น
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ประสงค์ให้บริการที่นอกเหนือจากกลุ่มงานหรือผู้ใช้บริการที่กาหนดไว้
ให้ธนาคารพาณิชย์ขออนุญาตเป็นรายกรณี โดยปัจจัยที่ ธปท. จะใช้ในการพิจารณาอนุญาตดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ประสิทธิภาพจากการให้บริการ (efficiency)
การดูแลและคุ้มครองผู้ใช้บริการ (fairness & customer protection)
การบริหารจัดการความเสี่ยง (micro-prudential)
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจ (macro-prudential)
ธรรมาภิบาลที่ดี (good governance)
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ real sector หลักเกณฑ์การกากับดูแล
ของผู้ ก ากั บ ดู แ ลอื่ น การด าเนิ น การตามนโยบายของทางการ ความสอดคล้ อ งกั บ financial
landscape ที่จะกาหนดขึ้นในอนาคต

2.3 แนวทางการกากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยง
เนื่องจากกลยุทธ์และนโยบายการประกอบธุรกิจ non-IT related services ของแต่ละธนาคารพาณิชย์มี
ความแตกต่างกันและเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ ธปท. จึงมีแนวทางกากับดูแลการดาเนินธุรกิจ
non-IT related services โดยให้ธนาคารพาณิชย์มีการดูแลบริหารความเสี่ยงของตนเองอย่างเหมาะสม ดังนี้
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(1) นโยบายการประกอบธุรกิจและสัดส่วนการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์ต้องกาหนดนโยบายการประกอบธุรกิจ non-IT related services และกาหนดอัตราส่วน
รายได้จากการประกอบธุรกิจ non-IT related services ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคาร
พาณิชย์ โดยอัตราส่วนรายได้ ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายการประกอบธุรกิจ non-IT related
services และต้องให้ความสาคัญกับการประกอบธุรกิจทางการเงินเป็นหลัก
อย่างไรก็ดี กลยุทธ์ในการประกอบธุร กิจ ของแต่ล ะธนาคารพาณิช ย์ มีความแตกต่างกัน การกาหนด
อัตราส่วนใดอัตราส่วนหนึ่งอาจเป็นข้อจากัด ในการประกอบธุรกิจของแต่ละธนาคารพาณิชย์ได้ ดังนั้น
ธปท. จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการกาหนดอัตราส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจ non-IT
related services ต่อรายได้รวมของธนาคารพาณิชย์ โดยมี 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 ธนาคารพาณิชย์กาหนดอัตราส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจ non-IT related services
ต่ อ รายได้ ร วมของธนาคารพาณิ ช ย์ เ พิ่ ม เติ ม โดยแยกจากอั ต ราส่ ว นรายได้ จ ากการประกอบธุ ร กิ จ
IT related services ซึ่งแนวทางนี้ เหมาะส าหรับ กรณี ที่ธ นาคารพาณิช ย์ส ามารถแยกรายได้จ ากการ
ประกอบธุรกิจ non-IT related services ออกจากรายได้จากการประกอบธุรกิจ IT related services
ได้อย่างชัดเจน
แนวทางที่ 2 ธนาคารพาณิชย์กาหนดอัตราส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจ non-financial services
ต่อรายได้รวมของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งรายได้จากการประกอบธุรกิจ non-financial services ครอบคลุม
อัต ราส่ว นรายได้จ ากการประกอบธุร กิจ IT related services และการประกอบธุร กิจ non-IT
related services เนื่อ งจากการแยกการประกอบธุร กิจ ที่เ ป็น IT related services และการประกอบ
ธุรกิจ non-IT related services ทาได้ยากในทางปฏิบัติ
ประเด็นหารือ : ท่านเห็นด้วยกับแนวทางใดในการกาหนดอัตราส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจ
non-IT related services (โปรดกรอกในแบบฟอร์มให้ความเห็น)
 แนวทางที่ 1 เนื่องจาก...............................................................................................................
และควรกาหนด limit อัตราส่วนรายได้ที่ …....% ต่อรายได้รวมของธนาคารพาณิชย์
 แนวทางที่ 2 เนื่องจาก………..................................................................................................…..
และควรกาหนด limit อัตราส่วนรายได้ที่ …….% ต่อรายได้รวมของธนาคารพาณิชย์
(2) การบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารพาณิ ช ย์ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยก าหนดระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ห รื อ
กระบวนการในการให้บริการอย่างเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงและความซับซ้อนของธุรกิจ รวมทั้ง มี
การดู แ ลความเสี่ ย งในการประกอบธุ ร กิ จ ติด ตามดูแ ลการด าเนิน ธุร กิจ ให้เ ป็น ไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการธนาคารพาณิชย์ อนุมัติ
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(3) การจ้างช่วงงานต่อ (sub-contract)
เนื่ องจากธุ รกิ จ non-IT related services ที่ ธนาคารพาณิ ชย์ จะให้ บริ การแก่ ผู้ ใช้ บริ การควรเป็ น งานที่
ธนาคารพาณิชย์ มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น ธปท. จึงยังคงหลักการเดิมในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถจ้างช่วงงานต่อได้เฉพาะกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจของตนเอง
โดยกรณีของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ และ Hybrid Bank หรือ Subsidiary อนุญาตให้
subcontract ได้เฉพาะบริษัทในกลุ่ม ฯ ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ส่วนกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศอนุญาตให้ subcontract ได้เฉพาะบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกันที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยธนาคารพาณิชย์ต้องรับผิดชอบเสมือนดาเนินการด้วย
ตนเอง และต้องดูแลให้ผู้รับจ้างช่วงงานต่อปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

3. การประกอบธุรกิจสนับสนุนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ปัจจุบันบริษัทในกลุ่ม ธุร กิจทางการเงินของสถาบันการเงิน สามารถประกอบธุรกิจ ได้เฉพาะธุรกิจ ทาง
การเงินหรือธุรกิจสนับสนุน โดยธุรกิจสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
(1) ธุรกิจให้บริการงานด้านปฏิบัติการที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มฯ
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน โดยตรง เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินเป็นไป
ตามเป้าหมาย ซึ่งสามารถให้บริการได้เฉพาะบริษัทในกลุ่มฯ ตนเอง และบุคคลอื่น ตามที่กาหนด3 แต่จะ
ให้บริการกับบุคคลทั่วไปไม่ได้ ยกเว้น ธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจวิจัยข้อมูล ธุรกิจกฎหมาย ธุรกิจ
ประเมินราคาสินทรัพย์ ธุรกิจเกี่ยวกับ IT และธุรกิจศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งสามารถให้บริการแก่บุคคลทั่วไปได้
แต่รายได้ส่วนใหญ่ต้องมาจากการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มฯ และบุคคลอื่น3 (ไม่ใช่บุคคลทั่วไป)
(2) ธุรกิจ Fintech ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ หรือเป็นบริการที่ช่วย
สนับสนุนให้ลูกค้ามีข้อมูลทางการเงินที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ในครั้งนี้ ธปท. ได้พิจารณาขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจสนับสนุนของบริษัทในกลุ่มฯ ใน 2 เรื่อง คือ
(1) ขยายธุรกิจเกี่ยวกับ IT ให้ครอบคลุมถึงธุรกิจ IT related services โดย ธปท. ไม่จากัดผู้ใช้บริการ
และ ไม่กาหนดสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ใช้ IT resource อย่างมีประสิทธิภาพและให้
สอดคล้องกับขอบเขตของธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ดี ให้บริษัทแม่ของกลุ่มฯ กาหนดสัดส่วนรายได้ ธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับ IT ดังกล่าวของกลุ่มฯ ต่อสัดส่วนรายได้ ทั้งหมดของกลุ่ มฯ เช่นเดียวกับการกาหนดสัดส่วน
รายได้ธุรกิจ IT related services ของธนาคารพาณิชย์
(2) เพิ่มขอบเขตการประกอบธุรกิจเป็น “ตัวแทนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ การประกอบธุรกิจของ
ลู ก ค้ า ” เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการขายสิ น ค้ า ในต่ า งประเทศของลู ก ค้ า SMEs ไทย โดย ธปท. ไม่ จ ากั ด
ผู้ใช้บริการและไม่กาหนดสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่จากการให้บริการ แต่รวมคานวณในสัดส่วนรายได้ nonfinancial services ในภาพรวมของกลุ่มฯ
นอกจากนี้ บริษัทแม่ของกลุ่มฯ ควรกาหนดสัดส่วนรายได้จากการให้บริการธุรกิจ non-financial
services ของกลุ่มฯ แก่บุคคลอื่นในภาพรวม (เช่นเดียวกับการกาหนดสัดส่วนรายได้ของธนาคารพาณิชย์
ตามแนวทางที่ 1 หรือแนวทางที่ 2 ในประเด็นหารือหน้า 7)
3 บุคคลอื่น ได้แก่ สถาบันการเงินอื่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น ธปท. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และหน่วยงานราชการ ตามขอบเขตและ

เงื่อนไขที่กาหนดในประกาศ Insourcing (สนส. 6/2554)

