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1. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินคืออะไร และสําคัญอยางไร
1.1 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินคืออะไร
การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน กลยุทธ และแผนดําเนินการเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย และในการกําหนดนโยบายสถาบันการเงินในระยะ 5 – 10 ป
ขางหนา
1.2 ความจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
1.2.1 บริการทางการเงินยังไมทั่วถึง
จากการสํารวจ พบวาระบบสถาบันการเงินไทยยังใหบริการทางการเงินไมทั่วถึง โดยมี
ประชาชนที่เห็นวาไมไดรับการตอบสนองในดานสินเชื่อรอยละ 58 และผูประกอบการที่เปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเห็นวาไมไดรับการตอบสนองทางดานสินเชื่อรอยละ 23
1.2.2 ระบบสถาบันการเงินยังมีขอควรปรับปรุง
ระบบสถาบันการเงินในปจจุบันซึ่งยังแบงขอบเขตการใหบริการตามประเภทสถาบัน
การเงิน ควรตองปรับใหสอดรับกับสภาพแวดลอมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป เชน แนวโนม
Universal banking ซึ่งสงเสริมใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจไดเกือบทุกประเภทในองคกร
เดียวกัน และมีการแขงขันอยางเทาเทียมกัน ทําใหไมมีความจําเปนที่จะตองมีสถาบันการเงิน
หลากหลายประเภทในระบบ จึงควรมีการปรับปรุงรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงินและ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินการของสถาบันการเงิน
1.3 ขอแตกตางของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับนี้ กับแผนฉบับกอนคืออะไร
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับป 2535 มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางการคา การลงทุน และการเงินในภูมิภาค ดังเชนประเทศสิงคโปร หรือ ฮองกง
การกําหนดแผนดําเนินการตางๆ จึงเปนไปเพื่อตอบสนองจุดมุงหมายขางตน
การจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับนี้ (ป 2546) มีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน
ออกไป โดยเริ่มตนจากมุมมองของประชาชนเปนหลัก โดยที่การสงเสริมบริการทางการเงินที่ใหกับ
ประชาชนจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจ และระบบสถาบันการเงินในที่สุด
ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จึงเริ่มตนจากการสํารวจวาผูใชบริการ
ทางการเงินในปจจุบันไดรับการตอบสนองอยางไร พอเพียงหรือไม มีความตองการบริการทาง
การเงินอะไร และมีปญหาอะไรในการใชบริการทางการเงินในปจจุบัน นอกจากนี้ ยังไดมี
การเปรียบเทียบระบบสถาบันการเงินไทย กับ ตางประเทศ เพื่อนําขอมูลทั้งสองดานมาวิเคราะหวา
ระบบสถาบันการเงินของไทยมีจุดออน จุดแข็ง และอุปสรรคอยางไร เพื่อจัดทําขอเสนอแนะที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาการใหบริการทางการเงินของระบบสถาบันการเงินไทยตอไป
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1.4 ทําไมจึงใหความสําคัญกับผูมีรายไดนอย ใชบทบาทธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีลักษณะ Dual economy ประกอบดวยภาคอุตสาหกรรม
ที่มีพัฒนาการคอนขางสูง และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ภายนอกกรุงเทพฯ ซึ่งเปนแหลงจางงานมากกวา
ครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งประเทศ แตในระยะเวลาที่ผานมา ระบบสถาบันการเงินของไทย ยังเนน
การใหบริการทางการเงินแกกลุมที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจคอนขางมาก และยังไมใหความสําคัญ
ในการใหบริการทางการเงินแกกลุมที่ยังดอยโอกาสเทาใดนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชาชนใน
ชนบทที่มีรายไดนอยและวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) ซึ่งประชาชนเหลานี้เปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจไทย
ทั้งนี้ วัตถุประสงคหลักของธนาคารแหงประเทศไทย คือ การมุงเสริมสรางสภาพแวดลอม
ทางการเงินที่มั่นคง มีเสถียรภาพ เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ดังนั้น การสงเสริมบริการทาง
การเงินในระดับรากหญา และวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) จึงเปนการสงเสริมใหบรรลุ
วัตถุประสงคหลักดังกลาวไปพรอมกัน
1.5 การจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีแรงผลักดันจาก Basel Committee หรือไม
การจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีจุดเริ่มตนมาจากการสงเสริมบริการทาง
การเงินใหกับประชาชนเปนหลัก อยางไรก็ดี การที่จะสงเสริมใหระบบสถาบันการเงินมี
ประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการที่มีคุณภาพนั้น ตองมีการประเมินถึงผลกระทบจากปจจัยตางๆ
ทั้งจากภายนอกและภายใน ซึ่งปจจัยภายนอกที่สําคัญปจจัยหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ
และแนวทางการกํากับดูแลสถาบันการเงินของสากล ทั้งนี้ Basel Committee ซึ่งเปนองคกรที่เปนผู
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลสถาบันการเงินสากลที่สําคัญองคกรหนึ่ง ไดมีการปรับแนวทางการ
กํากับดูแลสถาบันการเงินอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุน (The
New Basel Capital Accord) โดย Basel Committee จะออกหลักเกณฑดังกลาวตามแนวทางใหมเพื่อ
สงเสริมใหสถาบันการเงินพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้น ในสวนนี้ แผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินจะมีสวนชวยในการสนับสนุนใหสถาบันการเงินสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยน
แปลงดังกลาวไดดีขึ้น
1.6 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะสงเสริม Free-trade Agreement (FTA) ตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีหรือไม
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในสวนของมาตรการจัดรูปแบบและบทบาทของระบบ
สถาบันการเงินนั้น ไดกําหนดแนวนโยบายระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการขยายบทบาทของ
สถาบันการเงินตางประเทศเพื่อใหประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น โดยไดวางแผนการเปดเสรีทางการ
เงินอยางเปนระเบียบและมีระบบ ซึ่งนับเปนการสงเสริมแนวนโยบายเกี่ยวกับ FTA ไปพรอมกัน
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1.7 ประเทศตางๆ มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือไม
หลายประเทศ ไดแก ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย ไดจัดทําแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินแลว โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาการใหบริการทางการเงินของระบบสถาบัน
การเงินโดยละเอียดในลักษณะเดียวกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของไทย สวนประเทศ
สิงคโปร และฮองกงนั้น ไดจัดทําแผนในลักษณะการจัดรูปแบบและบทบาทของระบบสถาบัน
การเงินเปนหลัก
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2. เปาหมายในการจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินคืออะไร
สืบเนื่องจากทางการตระหนักถึงความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (อันประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานกํากับ
สถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกรมการประกันภัย ผูแทนจากภาคการเงิน ผูแทนจากลูกคา
และประชาชน) กําหนดเปาหมายของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ดังนี้
1) สงเสริมใหระบบสถาบันการเงินสามารถใหบริการทางการเงินอยางทั่วถึงสําหรับผูใช
บริการที่มีศักยภาพ (Potential users) โดยไมมีความแตกตางระหวางผูใชบริการกลุมตางๆ
ทั้งในเมืองและนอกเมือง
2) ปรับปรุงใหมีระบบสถาบันการเงินที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ การแขงขัน และองค
ประกอบของระบบการเงินที่สมดุล
3) ดูแลผูบริโภคใหไดรับความคุมครองและความเปนธรรม
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3. มาตรการที่ทําใหบรรลุเปาหมายในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกอบดวยอะไรบาง
มาตรการที่กําหนดในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกอบดวย
3.1 มาตรการสงเสริมใหมีบริการทางการเงินอยางทั่วถึง
3.1.1 วางแนวทางสงเสริมการใหบริการทางการเงินระดับรากหญาเพื่อแกไขปญหา
การขาดโอกาสเขารับบริการทางการเงินของผูมีรายไดนอย โดยกระทรวงการคลังไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมบริการทางการเงินระดับรากหญาขึ้น เพื่อใหการสงเสริมบริการทาง
การเงินระดับรากหญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะ
พิจารณามอบหมายใหหนวยงานที่เหมาะสมทําหนาที่เปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาองคกรการเงิน
ชุมชนประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
- สงเสริมศักยภาพองคกรการเงินชุมชนในดานตางๆ เชน การบริหารจัดการสินทรัพยและ
หนี้สิน และทักษะเกี่ยวกับการธนาคาร (Banking Skill) และระบบงานตางๆ เปนตน
- วางกรอบสรางความมั่นคงระยะยาวสําหรับองคกรการเงินชุมชน ใหเหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของแตละองคกร
3.1.2 ขยายบทบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ใหเปนสถาบันการเงิน
เพื่อการพัฒนาชนบท เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกประชาชน และชุมชนในชนบท
ตลอดจนองคกรอื่นๆ เชน สหกรณ องคกรปกครองทองถิ่น กองทุนหมูบาน และวิสาหกิจชุมชน
เปนตน ขณะนี้ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับบทบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรใหเปนธนาคารเพื่อพัฒนาชนบทที่กระทรวงการคลังเสนอแลว และขณะนี้อยูใน
ขั้นการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3.1.3 สงเสริมสถาบันการเงินใหบริการทางการเงินแกผูมีรายไดนอยเพิ่มขึ้น โดย
ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดสัมมนาเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจแกสถาบันการเงินไปแลวเมื่อ
วันที่ 6 พ.ย. 2546 และจะจัดทําโครงการนํารองรวมกับธนาคารพาณิชยที่สนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และโครงสราง
พื้นฐานในการใหบริการแกผูมีรายไดนอยตอไป
3.2 มาตรการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน
3.2.1 จัดรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงินใหมีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหระบบ
สถาบันการเงินสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลดความซ้ําซอนจากการมีสถาบันการเงินหลากหลายประเภทที่ใหบริการแบบเดียวกันแกลูกคา
กลุมเดียวกันในระบบ และสอดรับกับสภาพการณปจจุบัน รวมทั้งแนวโนมในอนาคต ดังนี้
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1) จัดระเบียบสถาบันการเงินไทย โดยสถาบันการเงินไทยที่รับเงินฝากจาก
ประชาชนในระยะตอไป จะมีเพียง 2 รูปแบบ ดังนี้
ก. ธนาคารพาณิชย (ธพ.) สําหรับสถาบันการเงินที่มีความสามารถ และมีทุน
เพียงพอ โดยธนาคารพาณิชยประเภทนี้จะสามารถใหบริการทางการเงินแกลูกคาไดทุกกลุมและทํา
ธุรกรรมทางการเงินไดเกือบทุกประเภท ยกเวนการออกกรมธรรมประกันภัยหรือประกันชีวิต
การ Underwrite ตราสารทุน และการเปนนายหนาและผูคาตราสารทุน ทั้งนี้ ธพ. จะตองมีเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 ไมต่ํากวา 5,000 ลานบาท
ข. ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย (ธย.) สําหรับสถาบันการเงินที่มีความสามารถ แต
มีเงินทุนนอยกวา ธนาคารพาณิชยประเภทนี้จะใหบริการทางการเงินแกประชาชนรายยอยและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ภายใตเงื่อนไขดานปริมาณการใหสินเชื่อตอรายตาม
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด สามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดเกือบทุกประเภท แตมีขอ
ยกเวนเชนเดียวกับ ธพ. ที่มิใช ธย. และยกเวนธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ เวนแตจะได
รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และธุรกิจที่เกี่ยวของกับตราสารอนุพันธ เวนแต
จะเปนการปองกันความเสี่ยงสําหรับตนเอง ทั้งนี้ ธย. จะตองมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไมต่ํากวา 250
ลานบาท
ในชวง1 - 3 ปแรก จะใหเฉพาะบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอรที่เปด
ดําเนินการอยูในขณะนี้และมีคุณสมบัติเหมาะสม กลาวคือ เปนผูที่มีฐานะแข็งแรง มีความพรอม
และมีความสามารถในการประกอบธุรกิจ โดยจะตองผานเกณฑการพิจารณาเบื้องตนทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ (ไดแก เกณฑคุณภาพการจัดการ เกณฑอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงถวงน้ําหนัก และเกณฑอัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพยรวม) สามารถยื่นขอ
อนุญาตปรับสถานะเปน ธพ. หรือ ธย. เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการแขงขันระหวางสถาบัน
การเงินประเภทตางๆ (Level playing field) โดยไมติดขอจํากัดดานขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ดังเชนที่ผานมา โดยในกรณีที่ยื่นขอจัดตั้ง ธพ. ที่มิใช ธย. ผูยื่นคําขอจะตองมีแผนที่จะควบรวมกับ
บริษัทเงินทุน/บริษัทเครดิตฟองซิเอรอยางนอยอีก 1 แหงดวย
ภายหลัง 3 ปแรกและภาวะเศรษฐกิจมีความเหมาะสม อาจเปดโอกาสให ธย. ที่เปด
ดําเนินการแลวไมต่ํากวา 3 ป สามารถขอยกระดับเปน ธพ. ที่มีขอบเขตการประกอบธุรกิจกวางกวา
ไดเมื่อมีความพรอม และอาจเปดใหผูลงทุนรายใหมสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชยไดเปนลําดับตอไป เพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันในระบบสถาบันการเงิน อันจะชวยกระตุน
ใหสถาบันการเงินพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการทางการเงิน
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2) จัดระเบียบสถาบันการเงินตางประเทศ เปดโอกาสใหสถาบันการเงินตาง
ประเทศมีบทบาทมากขึ้นเพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศ โดยกําหนดรูปแบบองคกรที่
เหมาะสม และจะใหมีสถาบันการเงินตางประเทศเพียง 2 รูปแบบ ไดแก
ก. ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ (Subsidiary)
สามารถประกอบธุรกิจไดเหมือน ธพ. และสามารถขอเปดสํานักงานสาขาได 1 สาขาในกรุงเทพฯ
และเขตปริมณฑล และ 3 สาขานอกกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยประเภทนี้จะ
ตองมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมต่ํากวา 4,000 ลานบาท
ข. สาขาของธนาคารตางประเทศ (Full Branch) สามารถประกอบธุรกิจไดเหมือน
ธพ. แตไมสามารถมีสํานักงานสาขาได โดยจะตองมีเงินกองทุนไมต่ํากวา 3,000 ลานบาท
ในชวง 1 – 3 ปแรก จะเนนการจัดระเบียบสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอยูใน
ปจจุบัน โดย
(1) สนับสนุนใหกิจการวิเทศธนกิจ (Stand-alone BIBF) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
แปลงสภาพเปน Full Branch หรือ Subsidiary พรอมทั้งยกเลิกการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับ
ธุรกรรม Out-in และคงเหลือเฉพาะสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับธุรกรรม Out-out ที่ดําเนินการ
ภายในสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ ธนาคารตางประเทศที่มี Stand-alone BIBF ซึ่งประสงคจะยื่นขออนุญาตปรับ
สถานะเปน Subsidiary จะตองเปนแกนในการควบรวมกับสถาบันการเงินอื่นอยางนอยอีก 1 แหงดวย
นอกจากนี้ หากสํานักงานวิเทศธนกิจที่ขอปรับสถานะเปน Full Branch และไดรับอนุญาตใหยกฐานะ
แลว และตอมาประสงคจะยื่นคําขอจัดตั้ง Subsidiary จะตองมีเงินกองทุนครบถวน และมีแผนการที่
จะรับโอนกิจการของสถาบันการเงินไทย
(2) เปดโอกาสใหสถาบันการเงินตางประเทศมีบทบาทในการพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินมากขึ้น โดยธนาคารตางประเทศที่มี Full branch ในปจจุบันสามารถขออนุญาตปรับสถานะ
เปน Subsidiary
ภายหลัง 3 ปแรกและภาวะเศรษฐกิจมีความเหมาะสม จะเปดโอกาสใหผูลงทุน
ตางประเทศรายใหมสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยได เพื่อสงเสริมใหมีการ
แขงขันในระบบสถาบันการเงิน อันจะชวยกระตุนใหสถาบันการเงินพัฒนาประสิทธิภาพการให
บริการทางการเงิน
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3) นโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence)
กลุมธุรกิจการเงินในปจจุบันมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนหลาย
แหงอยูภายในกลุมธุรกิจเดียวกัน เนื่องจากขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินใน
ปจจุบันมีความแตกตางกันตามประเภทของสถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร
อยางไรก็ดี เนื่องจากการจัดรูปแบบของสถาบันการเงินจะสามารถแกไขปญหา
ความแตกตางของขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินแตละประเภทขางตน กลุมธุรกิจ
การเงินแตละกลุมจึงไมมีความจําเปนที่จะตองมีสถาบันการเงินหลายประเภทอยูภายในกลุม
เดียวกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอระบบสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินนี้
จึงเห็นควรมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนเพียง 1 รูปแบบ (One Presence) เทานั้น
เพื่อใหไดรับประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) อยางเต็มที่ และลดความ
ซ้ําซอนในระบบสถาบันการเงิน
4) การใหแรงจูงใจสําหรับการใหสินเชื่อแกประชาชนรายยอยและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs)
ใหแรงจูงใจสําหรับการใหสินเชื่อแกประชาชนรายยอยและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) โดยสินเชื่อที่มีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะ
ประกาศกําหนด ซึ่งมีน้ําหนักความเสี่ยงที่ลดลง เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะความเสี่ยงของสินเชื่อ
ประเภท Retail Portfolio
3.2.2 ใหมีกฎระเบียบที่สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ดังนี้
1) ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบัน
การเงิน ไดแก
- สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงิน
- ปรับปรุงและแกไขปญหาทางดานขอมูลเครดิตของ Credit Bureau
- ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก Foreclosure Law และ Bankruptcy Law
2) แกไขอุปสรรคตอการควบรวมกันระหวางสถาบันการเงินทางดานภาษี
- ผอนปรนหลักเกณฑทางดานภาษีเพื่อสงเสริมการควบรวมกันระหวางสถาบัน
การเงิน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหสถาบันการเงินไดประโยชนจากการประหยัดตอ
ขนาด (Economy of scale)
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3) การพิจารณาผอนปรนกฎเกณฑที่ขัดขวางการพัฒนาประสิทธิภาพของสถาบัน
การเงิน ไดแก
- ยกเลิกหลักเกณฑที่กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่ตองการเปดสาขาในเขต
ที่มีธนาคารพาณิชยหนาแนนกระจายการเปดสาขาออกไปยังเขตอําเภอรอบนอก
- ปรับเงื่อนไขเรื่องการปดสาขาแหงสุดทายในเขตอําเภอหนึ่ง ๆ ใหยืดหยุนขึ้น
โดยใหธนาคารพาณิชยเสนอชองทางการใหบริการทางการเงินทดแทน
- ยกเลิกเงื่อนไขที่กําหนดใหสาขาธนาคารพาณิชยในภูมิภาคตองใหสินเชื่อในภูมิ
ภาคนั้นไมต่ํากวา 60% ของเงินฝาก
- ผอนปรนการกําหนดจํานวนบุคลากรชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานในธนาคาร
พาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะรับรองตอกองตรวจคนเขาเมือง
- ยกเลิกเงื่อนไขที่กําหนดใหสาขาธนาคารตางประเทศใหสินเชื่อและประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยไมต่ํากวา 70% ของเงินฝากและเงินกูยืมในประเทศ
- ปรับกระบวนการพิจารณาอนุญาตใหสถาบันการเงินประกอบธุรกรรมใหมให
รวดเร็วขึ้น โดยจะอนุญาตเปนรายกลุมธุรกรรม (Product Group) แทนการอนุญาตเปน
รายธุรกรรม
4) เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการเงิน ไดแก
- สงเสริมการพัฒนาความสามารถดานการบริหารความเสี่ยง
- สงเสริมหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance)
- สงเสริมใหสถาบันการเงินมีความยืดหยุนในการประกอบธุรกิจมากขึ้นโดย
สถาบันการเงินสามารถเลือกที่จะมีโครงสรางกลุมธุรกิจในรูปแบบ Bank-parent
structure หรือ Holding company structure ก็ได และมีขอบเขตการประกอบธุรกิจที่
กวางขึ้น
- สนับสนุนใหสถาบันการเงินพิจารณา Alternative Business Model ที่จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน เชน Outsourcing, Back-office
sharing เปนตน
5) สงเสริมใหกลไกตลาดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก
- จัดใหมี Exit procedure ที่ชัดเจนเพื่อใหการแกไขปญหาสถาบันการเงินที่
ประสบปญหาดานสภาพคลองหรือสถานะทางการเงินเปนไปอยางทันทวงที
- พัฒนาตลาดทุนอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่
สามารถเทียบเทากับการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได
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3.3 มาตรการดูแลคุมครองผูบริโภค
- ใหสถาบันการเงินแตละแหงจัดใหมีกระบวนการรองเรียนของผูบริโภคอยางชัดเจน
- สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบริการทางการเงินในลักษณะที่งายตอการ
เขาใจและการเปรียบเทียบของผูบริโภค
- ติดตามการเปดเผยขอมูลสถานะและผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินใหเปนไป
ตาม International Standard
- พิจารณานําระบบประกันเงินฝาก (Deposit Insurance Scheme) มาใชในประเทศไทย
ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม และการยกเลิกการประกันเงินฝากทุกสถาบันการเงินเต็ม
จํานวน (Blanket guarantee)
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4. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีประโยชนตอประชาชน สถาบันการเงิน ทางการ และระบบ
เศรษฐกิจ อยางไร
4.1 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีประโยชนตอประชาชนอยางไร
(1) ไดรับบริการทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งในดานความสามารถในการเขาถึงบริการทาง
การเงินและคุณภาพของบริการทางการเงินอันเนื่องมาจากมาตรการสงเสริมและสนับสนุนตางๆ
ของทางการ
ความสามารถในการเขาถึงบริการทางการเงิน (Accessibility) ผูใชบริการที่มีศักยภาพ
ทุกกลุม ทั้งในเมืองและชนบท จะไดรับบริการทางการเงินพื้นฐานจากผูใหบริการทางการเงินที่
เหมาะสมกับความตองการอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูมีรายไดนอยและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) ซึ่งจะมีโอกาสเขาถึงบริการทางการเงินที่จําเปนไดมากขึ้น ผาน
ทางองคกรการเงินชุมชนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยซึ่งเนนการใหบริการ
แกลูกคาผูมีรายไดนอยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉพาะ หรือจากธนาคารพาณิชย
ที่ประยุกตใชหรือปรับเปลี่ยน Business Model ใหเหมาะสมกับการใหบริการทางการเงินแกลูกคา
กลุมดังกลาว
คุณภาพของบริการทางการเงิน ประชาชนจะไดรับบริการทางการเงินที่มีคุณภาพดีขึ้น
ไมวาจะเปนในดานราคา ความหลากหลาย และคุณภาพการใหบริการอื่นๆ เพราะสถาบันการเงิน
มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากแรงผลักดันที่จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินการภายในสถาบันการเงินเอง ประกอบกับภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นจาก
การสงเสริมใหผูใหบริการทางการเงินมี level playing field ทั้งในสวนของบริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร และสถาบันเงินตางประเทศ รวมทั้งการเปดโอกาสใหมีผูเลนรายใหมเขามาใน
ระบบในอนาคต
(2) มีกลไกการคุมครองผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก การเปดเผยขอมูล
ทําใหประชาชนมีขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินและบริการทางการเงินที่เพียงพอตอการตัดสินใจ
และการกําหนดใหสถาบันการเงินมีกระบวนการรองเรียนที่ชัดเจน ซึ่งจะเปนชองทางที่ผูใชบริการ
ของสถาบันการเงินจะสามารถเรียกรองความเปนธรรมไดดีขึ้น และยังเปนชองทางใหทางการดูแล
ใหเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภคไดดียิ่งขึ้นอีกดวย
นอกจากนี้ การดูแลผูบริโภคจะสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อมีสถาบัน
การเงินรายใหมเพิ่มขึ้นจากผลของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และรางพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงินมีผลบังคับใช เนื่องจากในรางพระราชบัญญัติดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยจะ
มีอํานาจประกาศกําหนดใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการดูแลผูบริโภค ทั้งใน
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การประกอบธุรกิจ การทํานิติกรรมสัญญา รวมทั้งการแจงขอมูลสําคัญตอลูกคา และการเปดเผย
ขอมูลเปนการทั่วไป
4.2 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีประโยชนตอสถาบันการเงินอยางไร
(1) มาตรการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงินจะสงผลดีตอสถาบันการเงินไทย
และตางประเทศ ดังตอไปนี้
การสงเสริมใหมีบริการทางการเงินอยางทั่วถึง การดําเนินการในสวนนี้ ไดแก การ
สงเสริมศักยภาพขององคกรการเงินชุมชน รวมทั้ง การรวมจัดทํา Pilot Project ระหวางธนาคารแหง
ประเทศไทยกับธนาคารพาณิชยเพื่อใหบริการทางการเงินแกผูมีรายไดนอย ซึ่งจะชวยเปดโอกาสใน
การขยายธุรกิจของสถาบันการเงินไปยังกลุมลูกคาเปาหมายใหมๆ ที่มีศักยภาพ ทําใหมีความ
สามารถในการทํากําไรไดดียิ่งขึ้น
การจัดรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงิน (Financial Landscape) จะลดขอ
จํากัดดานขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน (ซึ่งปจจุบันถูกจํากัดไวดวยประเภทของ
สถาบันการเงิน) เพื่อรองรับกระแส Universal Banking และเพื่อสงเสริมใหสถาบันการเงินสามารถ
ดําเนินการในลักษณะที่เทาเทียมกัน (level playing field)
สถาบันการเงินไทย
การขยายขอบเขตของธนาคารพาณิชย จะสงผลใหธนาคารพาณิชย
สามารถประกอบธุรกรรมทางการเงินไดครบวงจรภายในสถาบันการเงินนั้นเอง
โดยไมตองแยกออกเปนอีกองคกรหนึ่ง และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ และมีความประหยัดตอขนาด (Economy of scale)
บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งเคยถูกจํากัดขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันและมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่
กําหนดในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สามารถขอยกระดับเปนธนาคาร
พาณิชย (ธพ.) ซึ่งสามารถประกอบธุรกรรมทางการเงินไดเกือบทุกประเภท หรือ
ปรับสถานะเปนธนาคารเพื่อรายยอย (ธย.) ที่มุงเนนการใหบริการทางการเงิน
พื้นฐานแกวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) และประชาชนรายยอย ซึ่งจะชวย
ใหบริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรที่ถูกจํากัดขอบเขตการประกอบธุรกิจ
อยูในขณะนี้ สามารถเลือกประกอบธุรกิจการใหบริการทางการเงินที่สอดคลองกับ
โครงสรางสถาบันการเงินนั้นๆ มากที่สุด โดยสถาบันการเงินที่มีขนาดเล็กสามารถ
มีพันธมิตรควบรวมกันมาเพื่อขอยกระดับเปน ธพ. หรือ ธย.ได ซึ่งจะสงผลให
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สถาบันการเงินเหลานี้สามารถแขงขันไดเทาเทียมกับสถาบันการเงินอื่น (level
playing field)
นอกจากนี้ แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินยังวางแนวทางรองรับการ
ปรับสถานะของ ธย. เปน ธพ. ไวดวย เพื่อไมใหเปนการจํากัดขอบเขตธุรกิจตาม
ประเภทของสถาบันการเงินดังเชนที่ผานมา
สถาบันการเงินตางประเทศ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบัน ทั้งในรูปแบบ
ของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ (Full Branch) หรือสํานักงานวิเทศธนกิจ
(Stand-alone BIBF) และมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถขอยกระดับเปนธนาคาร
พาณิชยที่มีขอบเขตการประกอบธุรกิจที่กวางขึ้นได เชน Full Branch สามารถขอ
ยกระดับเปนธนาคารพาณิชยที่เปนลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
(Subsidiary) ได ในขณะที่สํานักงานวิเทศธนกิจสามารถขอยกระดับเปน Full
Branch หรือ Subsidiary ได ซึ่งทําใหสถาบันการเงินตางประเทศที่ตองการขยาย
บริการทางการเงินในประเทศไทยสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น
ไมเปนการจํากัดความสามารถในการแขงขัน
อยางไรก็ดี การขยายบทบาทของสถาบันการเงินตางประเทศนั้น ไดมีการ
กําหนดไวในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินอยางเปนระบบ ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม และมีหลักเกณฑที่ตองถือปฏิบัติเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยไทย เพื่อ
เนนการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนอยูของคนไทยในทํานองเดียวกับที่ธนาคาร
พาณิชยไทยดําเนินการอยู
การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
โดยการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน
การพิจารณาผอนปรนกฎเกณฑที่ขัดขวางการพัฒนาประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการเงิน ตลอดจนการแกไขอุปสรรคทางดานภาษีในการ
ควบรวมกันระหวางสถาบันการเงิน ซึ่งแนวทางการควบรวมกันระหวางสถาบันการเงินตามการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินสามารถเกิดขึ้นได 3 กรณี คือ
1. กรณีที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตองการขอจัดตั้งธนาคาร
พาณิชย
2. กรณีที่ Stand-alone BIBF ตองการขอจัดตั้ง Subsidiary
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ทั้งสองกรณี สถาบันการเงินที่ตองการแปลงสภาพจะตองควบรวมกับบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรอื่นอยางนอย 1 แหง เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกธนาคาร
พาณิชยที่จะจัดตั้งในอนาคต ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจะดําเนินการเรงรัดใหมีการควบรวม
กันระหวางสถาบันการเงินที่จะยกระดับในชวงปแรก นับจากวันที่หลักเกณฑในการขอจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชยมีผลบังคับใช ซึ่งจะทําใหจํานวนสถาบันการเงินในระบบโดยรวมลดลง ในขณะที่
มีจํานวนสถาบันการเงินที่มีความแข็งแกรงมากขึ้น อันจะสงผลทําใหระบบสถาบันการเงินมี
ความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. กรณีที่ธนาคารพาณิชยตองการควบรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จะไมมีการ
บังคับใหสถาบันการเงินควบรวมกัน แตจะขึ้นอยูกับความสมัครใจของสถาบันการเงินเองที่ตองการ
จะเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ทั้งนี้ ทางการจะเริ่มดําเนินการสงเสริมใหธนาคารพาณิชยของรัฐ
มีการควบรวมกันกอน และกระทรวงการคลังจะดําเนินการเพื่อสรางแรงจูงใจในการควบรวม เชน
การลดอุปสรรคดานภาษี
มาตรการดังกลาวจะชวยสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสถาบัน
การเงินเพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีขึ้นและสามารถอยูรอดไดภายใตสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
(2) มาตรการดูแลผูบริโภค
การสงเสริมใหมีกลไกการคุมครองผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพไดแก การเปดเผยขอมูลจะ
ชวยใหประชาชนมีขอมูลที่จะตัดสินใจวาสถาบันการเงินมีความเขมแข็งหรือไม ซึ่งเปนแรงผลักดัน
ใหสถาบันการเงินเรงสรางความมั่นคง เขมแข็ง นอกจากนี้ กระบวนการรองเรียนที่เปนรูปธรรมนั้น
ยังเปนการสงขอมูลยอนกลับใหสถาบันการเงินรับทราบถึงระดับความพอใจของผูใชบริการ ที่จะ
นําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการของสถาบันการเงินตอไป
4.3 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีประโยชนตอทางการอยางไร
(1) มาตรการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงินทั้งที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบและ
บทบาทของระบบสถาบันการเงิน และการพัฒนากฎระเบียบ ที่สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงิน ทั้งในดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน การแกไขอุปสรรคตอการควบรวม
กันทางดานภาษี การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการเงิน รวมทั้งการสงเสริมใหกลไก
ตลาดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหหนวยงานกํากับดูแล สามารถกํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงินใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) การสงเสริมระบบประกันเงินฝาก (Deposit Insurance Scheme) เพื่อใชในประเทศไทย
ในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการยกเลิกการประกันเงินฝากทุกสถาบันการเงินเต็มจํานวน

16

ถาม-ตอบขอสงสัย
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(Blanket Guarantee) จะชวยลดภาระของทางการและผูเสียภาษีในการคุมครองผูฝากเงินกรณีที่
สถาบันการเงินมีปญหา
(3) การสงเสริมใหมีกลไกการคุมครองผูบริโภค เชน การใหสถาบันการเงินแตละแหง
จัดใหมีกระบวนการรองเรียนของผูบริโภค หรือการสงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลของสถาบัน
การเงิน เปนการสรางชองทางการดูแลผูบริโภค และยังเปนชองทางใหทางการไดรับทราบขอมูลวา
ผูบริโภคไดรับความเปนธรรมในการใชบริการของสถาบันการเงินหรือไม
4.4 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีประโยชนตอระบบเศรษฐกิจอยางไร
ระบบสถาบันการเงินเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต
ทั้งเปนการเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) และเปนตัวหลอลื่นใหแกภาคเศรษฐกิจจริง
(Real Sector) อันไดแก การใหบริการดานแหลงเงินทุน (สินเชื่อ) การเคลื่อนยายเงินทุน (Payment
system) การบริหารเงิน การประกันความเสี่ยง และการใหบริการทางดานอื่นๆ เชน การเก็บรักษา
ทรัพยสิน เปนตน
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งมุงเนนการพัฒนาการใหบริการทางการเงินอยางทั่วถึง
การสงเสริมประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน รวมถึงการดูแลผูบริโภค จะชวยสนับสนุนให
ระบบเศรษฐกิจไทยมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนตอไป
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5. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีผลกระทบตอประชาชน หรือผูเกี่ยวของอยางไรและมีแนว
ทางการลดผลกระทบดังกลาวอยางไร
5.1 ผลกระทบตอประชาชน
ผูฝากเงิน เจาหนี้ทั่วไป และลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
จะมีการปดสถาบันการเงินหรือไม มีผลกระทบตอผูฝากเงิน เจาหนี้ และลูกหนี้
อยางไร
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินไมมีมาตรการปดสถาบันการเงินใด จึงไมกอให
เกิดผลกระทบตอผูฝากเงิน เจาหนี้ และลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
สถาบันประกันเงินฝากจะคุมครองผูฝากเงินที่ฝากเงินในสถาบันการเงินประเภทที่
แตกตางกันหรือไม อยางไร
ในขณะนี้ทางการยังรับประกันเงินฝากทุกสถาบันการเงินเต็มจํานวน (Blanket
Guarantee) ไมแตกตางกันแตอยางใด จึงไมตองมีขอกังวลแตประการใด
จะมีการควบรวมสถาบันการเงินหรือไม มีผลกระทบตอผูฝากเงินเจาหนี้ และ
ลูกหนี้อยางไร
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีมาตรการตางๆ เพื่อสนับสนุนใหมีการควบรวม
ระหวางสถาบันการเงิน ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหระบบสถาบันการเงิน มีความเขมแข็ง มี
ประสิทธิภาพ มีระดับการแขงขันที่เหมาะสม และมีความมั่นคง
การควบรวมจะไมสงผลกระทบตอผูฝากเงิน เจาหนี้ และลูกหนี้ของสถาบันการ
เงินแตอยางใด โดยบัญชีของผูฝากเงิน เจาหนี้ และลูกหนี้ของสถาบันการเงินจะถูกโอนไป
ยังสถาบันการเงินใหม ซึ่งสถาบันการเงินเหลานี้จะเปนสถาบันการเงินที่แข็งแรงและมี
ความมั่นคง เนื่องจากจะตองผานกระบวนการพิจารณาตางๆ ที่ทางการไดกําหนดขึ้น
หลังจากที่มีการจัดระบบสถาบันการเงินในครั้งนี้แลว จะยังคงมีสถาบันการเงินที่มี
ปญหาอยูอีกหรือไม และจะมีผลกระทบตอผูฝากเงิน เจาหนี้ และลูกหนี้อยางไร
สําหรับสถาบันการเงินที่ไมไดปรับสถานะ (บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟอง
ซิเอร) ธนาคารแหงประเทศไทยจะดําเนินการสงเสริมใหบริษัทสถาบันการเงินเหลานี้
มีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง ซึ่งเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาตอ
ผูฝากเงิน เจาหนี้ และลูกหนี้ของสถาบันการเงิน หรือมิใหเปนภาระตอระบบสถาบัน
การเงินไทยในอนาคต
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5.2 ผลกระทบตอสถาบันการเงินที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบัน
นโยบายใหมีสถาบันการเงินเพียงแหงเดียวในกลุมธุรกิจ (One Presence) เปนอยางไร
แตละกลุมธุรกิจการเงินควรมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนเพียงหนึ่งประเภท
เนื่องจากระบบการใหใบอนุญาตใหมจะสามารถแกไขปญหาความแตกตางของขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินแตละประเภท ทําใหกลุมธุรกิจไมมีความจําเปนที่จะตองมี
สถาบันการเงินหลายประเภทอยูภายในกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ การมี One Presence จะทําให
สถาบันการเงินมี Economy of scale ดวย
กลุมธุรกิจการเงินซึ่งมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนมากกวา 1 แหงใน
กลุมเดียวกันจะตองดําเนินการควบหรือรวมกิจการ ขายกิจการหรือคืนใบอนุญาตและ/หรือรับโอน
สินทรัพยและหนี้สินจากสถาบันการเงินแหงอื่นภายใตกลุมธุรกิจเดียวกันแลวแตกรณี นอกจาก
การดําเนินการดังกลาวแลว สถาบันการเงินยังอาจตองปรับระบบการดําเนินงานและการบริหาร
ภายในอีกดวย อยางไรก็ดี การดําเนินการตามมาตรการ One presence นาจะสงผลดีในแงของ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว
5.2.1 สถาบันการเงินไทย
(1) ธนาคารพาณิชย
จะมีแนวทางการดําเนินการอยางไรกับธนาคารพาณิชย
ธนาคารพาณิชยที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันจะมีสถานะเชนเดิม เทียบเทากับ
สถาบันการเงินที่ไดรับใบอนุญาต “ธนาคารพาณิชย” ซึ่งสามารถประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชยไดเต็มรูปแบบ โดยในที่สุด ธนาคารพาณิชยที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันจะไดรับ
อนุญาตใหขยายขอบเขตการทําธุรกรรมการเงินไดเกือบทุกประเภท ยกเวนการออก
กรมธรรมประกันภัยหรือประกันชีวิต การ Underwrite ตราสารทุน และการเปนนายหนา
และผูคาตราสารทุน
จะมีการใหใบอนุญาตธนาคารพาณิชยเพิ่มหรือไม
ในระยะแรกจะใหใบอนุญาตสําหรับบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอรขอ
ปรับสถานะเทานั้น จํานวนสถาบันการเงินในระบบจึงยังไมเพิ่มขึ้น แตปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดําเนินงานเพื่อใหสามารถใหบริการแกประชาชนไดดีขึ้น
ตองมีการเพิ่มทุนธนาคารพาณิชยอีกหรือไม
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับ
ธนาคารพาณิชยที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันแตอยางใด ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย
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มีการดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลความเขมแข็งและมั่นคงของเงินกองทุนของแตละ
สถาบันการเงินอยางตอเนื่อง
จะปดธนาคารพาณิชยหรือไม
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินไมมีมาตรการปดธนาคารพาณิชยแตอยางใด แต
การกํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชยยังคงดําเนินการตามปกติ ซึ่งหากสถาบันการเงิน
ใดมีปญหาก็ตองดําเนินการสั่งการใหแกไขฐานะโดยเร็วซึ่งเปนงานตามหนาที่ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยรับผิดชอบอยู
ธนาคารพาณิชยจะไดรับผลกระทบจากการขยายบทบาทสถาบันการเงิน
ตางประเทศหรือไม
แมวาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะมีการขยายบทบาทสถาบันการเงิน
ตางประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูใชบริการทางการเงิน และเพื่อใหสอดคลองกับ
กระแสการเปดเสรีในที่สุด นั้น แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินยังคงกําหนดมาตรการการ
ขยายบทบาทสถาบันการเงินตางประเทศอยางเปนระบบ ในลักษณะคอยเปนคอยไป มีตา
รางเวลาที่ชัดเจนทําใหสถาบันการเงินไทยสามารถเรงปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อใหมี
ความสามารถในการแขงขันมากขึ้น
ทั้งนี้ การแขงขันที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลจากการขยายบทบาทสถาบันการเงินตาง
ประเทศนั้น จะกอใหเกิดแรงผลักดันตอสถาบันการเงินตางๆ ใหพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการทางการเงินแกประชาชน นอกจากนี้ สถาบันการเงินตางประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหสามารถมีสาขาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนั้น จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
หนาที่เชิงสังคมเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยไทย
ถาธนาคารพาณิชยตองการทําธุรกิจเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจะทํา
ไดหรือไม
ทําได เนื่องจากธนาคารพาณิชยสามารถประกอบธุรกิจทางการเงินไดเกือบทุก
ประเภท โดยมีขอยกเวนเฉพาะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกกรมธรรมประกันภัย
หรือประกันชีวิต การ Underwrite ตราสารทุน และการเปนนายหนาและผูคาตราสารทุน
(2) ธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจ
จะมีแนวทางการดําเนินการอยางไรกับธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจ และจะให
ธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจยกระดับเปนธนาคารพาณิชยหรือไม
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ธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจสามารถขอยกระดับเปนธนาคารพาณิชยได เมื่อ
ดําเนินการไปสักระยะหนึ่ง และสามารถปฏิบัติตามเกณฑการขอยกระดับเปนธนาคาร
พาณิชย
จะปดธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจหรือไม
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินไมมีมาตรการปดธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจ
แตอยางใด แตจะไมใหใบอนุญาตธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจรายใหมอีก
ถาธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจตองการทําธุรกิจเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยเพื่อ
รายยอยจะทําไดหรือไม
ทําไดเนื่องจากธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยสามารถประกอบธุรกิจไดเฉพาะ
ธุรกรรมทางดานการเงินพื้นฐานใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) และประชาชน
รายยอย ซึ่งอยูในขอบเขตการประกอบธุรกิจของธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจ
(3) บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร
จะมีแนวทางการดําเนินการอยางไรกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร
บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอรที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบัน และ
ประสงคจะขอปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย หรือธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย พรอมทั้ง
มีคุณสมบัติเหมาะสม กลาวคือ เปนบริษัทที่มีฐานะแข็งแรง มีความพรอม และมีความ
สามารถในการประกอบธุรกิจ โดยจะตองผานเกณฑการพิจารณาเบื้องตนทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ (อัตราสวนทางการเงิน) สามารถยื่นขอปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย
หรือธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยได
จะมีการใหใบอนุญาตบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอรเพิ่มหรือไม
จะไมอนุญาตใหมีบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอรรายใหม โดยตอไปนี้
จะมีสถาบันการเงินไทยเพียง 2 รูปแบบ คือ ธนาคารพาณิชย และธนาคารพาณิชยเพื่อราย
ยอย เทานั้น
จะปดบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือไม
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินไมมีมาตรการปดบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิต
ฟองซิเอรแตอยางใด
จะมีแนวทางการดําเนินการอยางไรกับบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอรที่ไม
สามารถยกระดับเปน ธนาคารพาณิชยประเภทใดประเภทหนึ่ง
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ธนาคารแหงประเทศไทยจะมีมาตรการเพื่อปรับใหบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิต
ฟองซิเอรเหลานี้ มีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง ซึ่งเปนการปองกันมิให
เกิดภาระตอระบบสถาบันการเงินไทยในอนาคต
5.2.2 สถาบันการเงินตางประเทศ
จะขยายบทบาทใหสถาบันการเงินตางประเทศหรือไม อยางไร
จะมีแนวทางในการขยายบทบาทใหกับสถาบันการเงินตางประเทศ เพื่อให
ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น และเพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันในระบบสถาบันการเงินไทย
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปรับรูปแบบสถาบันการเงินตางประเทศ
ชวง 1 – 3 ปแรก (ซึ่งมุงเนนการจัดระเบียบระบบสถาบันการเงินในปจจุบัน) จะ
อนุญาตใหเฉพาะสํานักงานวิเทศธนกิจที่เปดดําเนินการในปจจุบัน (Stand-alone BIBF)
และมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถยื่นขอปรับสถานะเปน Full Branch หรือ Subsidiary ได
และอนุญาตให Full Branch ที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันยื่นขอปรับสถานะเปน
Subsidiary ได เทานั้น โดยยังไมมีนโยบายใหใบอนุญาตแกรายใหม
ภายหลัง 3 ปแรก อาจพิจารณาอนุญาตใหมี Full Branch หรือ Subsidiary รายใหม
โดยจะคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นประกอบดวย
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6. ระยะเวลาและแนวทางในการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หลังประกาศใชแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินแลว จะเปนขั้นตอนของการดําเนินการตาม
แผนฯ ซึ่งจะแบงเปน 2 ชวงหลัก ดังตอไปนี้
ชวง 1 - 3 ปแรก จะเนนการสงเสริมการใหบริการทางการเงินแกกลุมผูมีรายไดนอย เพื่อสง
เสริมการใหบริการทางการเงินอยางทั่วถึง และมาตรการสงเสริมการประสิทธิภาพของระบบ
สถาบันการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงิน (Financial
Landscape) ทั้งไทยและตางประเทศใหมีความชัดเจน สวนการปรับปรุงกฎระเบียบใหมุงเนนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการเงิน และการสนับสนุนใหผูบริโภคไดรับความคุม
ครองและความเปนธรรมนั้น จะดําเนินการอยางตอเนื่อง
ภายหลัง 3 ปแรก จะสงเสริมใหมีการแขงขันในระบบสถาบันการเงินเพื่อกระตุนใหสถาบัน
การเงินปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการทางการเงิน โดยจะพิจารณาถึงความเปนไปไดของการ
อนุญาตใหมีนักลงทุนรายใหมเขามาประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในระบบสถาบันการเงินไทย
ทั้งนี้ จะตองพิจารณาความเหมาะสมของสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้นประกอบดวย
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7. ปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จของแผน
7.1 อะไรเปนปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จของแผน
รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน จะชวยพัฒนาประสิทธิภาพการกํากับดูแลสถาบัน
การเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกํากับดูแลรายกลุม (Consolidated supervision) เพื่อใหเห็นฐานะ ผล
การดําเนินการที่แทจริงของสถาบันการเงิน และ การดําเนินการตามนโยบาย Prompt Corrective
Action เพื่อใหทางการสามารถเขาแกไขปญหาของแตละสถาบันการเงินไดรวดเร็วและทันทวงที
รางพระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝาก จะสงเสริมใหทางการสามารถค้ําประกันเงิน
ฝากตามความเสี่ยงของเงินฝากนั้นๆ มิใชการประกันเงินฝากในทุกสถาบันการเงินแบบเต็มจํานวน
(Blanket Guarantee) ในปจจุบัน ซึ่งจะชวยปองกันมิใหผูเสียภาษี ซึ่งมิไดมีความเกี่ยวของโดยตรง
กับสถาบันการเงินที่มีปญหาตองรับภาระ
ประเด็นภาษีเกี่ยวกับการควบรวม ในปจจุบัน สถาบันการเงินที่ตองการควบรวมยังตองรับ
ภาระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ เปนจํานวนสูง ซึ่งการควบรวมดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ระบบสถาบันการเงิน โดยสงผลใหระบบสถาบันการเงินมีความเขมแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น การยกเวนภาษีตางๆ ที่เกี่ยวกับการควบรวม จะชวยสงเสริมใหมีการควบรวมภายในระบบ
สถาบันการเงินไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอระบบสถาบันการเงิน และระบบเศรษฐกิจไทยใน
อนาคต
ภาษีกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) เนื่องดวยสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงินใน
ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากในชวงป 2535 ที่มีการอนุญาตการประกอบกิจการวิเทศธนกิจ เชน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไดเปลี่ยนไปเปนระบบลอยตัว ทําใหตนทุนในการกูยืมระหวางในประเทศ
และตางประเทศใกลเคียงกัน ทําใหความจําเปนในการสนับสนุนใหภาคธุรกิจไทยสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนจากตางประเทศลดนอยลง และในขณะเดียวกันความแตกตางของอัตราภาษีของกิจการ
วิเทศธนกิจในประเทศ (Out-in) และภาษีของธุรกิจตามปกติของธนาคารพาณิชยสรางแรงจูงใจให
ธนาคารพาณิชยยายธุรกรรมจากบัญชีตามปกติของธนาคารพาณิชยมาที่บัญชี Out-in ของกิจการ
วิเทศธนกิจ ทําใหเกิด Regulatory Arbitrage เนื่องจากเกณฑการกํากับกิจการวิเทศธนกิจในบางเรื่อง
ไมเขมงวดเทาเกณฑการกํากับธนาคารพาณิชย จึงเห็นควรใหมีการยกเลิกผลประโยชนทางภาษี
สําหรับธุรกรรม Out-in ของกิจการวิเทศธนกิจ และคงเหลือเฉพาะสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับ
ธุรกรรม Out-out ที่ดําเนินการภายในสถาบันการเงิน
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7.2 การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีอะไรที่เปนความเสี่ยงบาง
หากกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และ พระราชบัญญัติ
สถาบันประกันเงินฝากของรัฐสภาใชเวลานานกวาที่คาดการณไว การดําเนินการในบางมาตรการ
ซึ่งตองอาศัยกรอบและอํานาจตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ อาจมีความลาชาออกไปกวากําหนด
7.3 มีการเตรียมความพรอมกับบริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร เพื่อรองรับแผนการ
ดําเนินการภายใตแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือไม
มาตรการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนการใหโอกาสแก บริษัทเงินทุนและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขอยกระดับ ซึ่งไมตองมีการเตรียมความพรอมลวง
หนา โดยในระหวางการจัดทําแผนก็ไดมีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Focus Group) ที่เชิญผูแทนจาก
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอรเขารวมแสดงความคิดเห็นดวย
อยางไรก็ดี ในการกําหนดมาตรการยังมีการกําหนดระยะเวลาในการปรับตัวใหกับบริษัท
เงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรไวดวย ซึ่งภายหลังเขาคณะรัฐมนตรีจะนัดประชุมชี้แจงกับ
บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร และจะมีการชี้แจงรายสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาแผน
กลยุทธและแผนดําเนินการตอไป

