แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
1. ความสําคัญของการกําหนดแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีลักษณะ Dual economy ประกอบดวยภาคอุตสาหกรรม
ที่มีพัฒนาการคอนขางสูง และภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ ภายนอกกรุงเทพฯ ซึ่งเปนแหลงจางงานมากกวา
ครึง่ หนึง่ ของแรงงานทัง้ ประเทศ แตในระยะเวลาที่ผานมา ระบบสถาบันการเงินของไทย ยังเนน
การใหบริการทางการเงินแกกลุมที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจคอนขางมาก และยังไมใหความสําคัญ
ในการใหบริการทางการเงินแกกลุมที่ยังดอยโอกาสเทาใดนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชาชนใน
ตางจังหวัด รวมถึงธุรกิจขนาดยอย (Micro Enterprises) ยังไมไดรับบริการทางการเงินอยางทั่วถึง
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ยังคงตองการไดรบั บริการทางการเงินทีด่ ขี น้ึ
นอกจากนี้ วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของระบบสถาบัน
การเงินตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่ระบบสถาบันการเงินไทย
สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได เชน การพัฒนาประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน และการปรับความ
สมดุลในระบบการเงินโดยการพัฒนาตลาดทุนควบคูกันไปกับการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จึงเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่แนชัด และไดเริ่มจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(แผนพัฒนาฯ) ตัง้ แตตน ป 2545 ซึ่งประกอบดวยเปาหมาย/วิสัยทัศน กลยุทธ และแผนการ
ดําเนินการเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยและในการกําหนดนโยบาย
สถาบันการเงินในระยะ 5 - 10 ป ขางหนา โดยเมือ่ เดือนกุมภาพันธ 2545 ธปท.ไดตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กผส.) โดยมีผแู ทนจากรัฐบาล หนวยงานกํากับสถาบัน
การเงิน (ธปท. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และ
กรมการประกันภัย) ผูแทนจากภาคการเงิน ผูแทนจากลูกคาและประชาชน รวมทัง้ ผูท รงคุณวุฒิ
เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดย กผส. กําหนดวิสัยทัศน
ของระบบสถาบันการเงินไทยไว 3 ประการ คือ
(1) ตองการใหระบบสถาบันการเงินไทยมีการใหบริการทางการเงินอยางทั่วถึงทั้งดาน
คุณภาพและปริมาณสําหรับผูใชบริการที่มีศักยภาพ (Potential users) โดยไมมีความแตกตาง
ระหวางผูใชบริการกลุมตางๆ ระหวางในเมืองและนอกเมือง
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(2) ระบบสถาบันการเงินตองมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ สามารถแขงขันได และ
องคประกอบของระบบการเงินทั้งในสวนของสถาบันการเงิน ตลาดตราสารหนี้ และตลาด
ตราสารทุนทีค่ อ นขางสมดุล
(3) ผูบ ริโภคจะตองไดรบั ความคุม ครองและความเปนธรรม

2. ขัน้ ตอนการจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
การจัดทําแผนพัฒนาฯ แบงเปน 3 ระยะ ประกอบดวย
ระยะที่ 1 ชวงระบุปญหาในระบบสถาบันการเงินและกําหนดวิสัยทัศน (มกราคม –
เมษายน 2545)
- ในเดือนมกราคม 2545 ธปท. ไดจดั สัมมนาเรือ่ ง “Modernizing Our Financial System”
โดยเชิญผูจ ดั ทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศตางๆ เชน ประเทศแคนาดาและ
ประเทศออสเตรเลีย ผูใหบริการทางการเงินเชิงพาณิชย รวมทั้งผูเชี่ยวชาญดานการใหบริการ
ทางการเงินแกผมู รี ายไดนอ ย มาบรรยายใหกับผูแทนจากสถาบันการเงินและผูเกี่ยวของกับระบบ
สถาบันการเงินในประเทศไทย โดย ธปท. ไดระดมความเห็นเกี่ยวกับปญหาในระบบสถาบัน
การเงินและแนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย เพือ่ ใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ตอไป
- ในเดือนกุมภาพันธ 2545 ธปท. ไดจดั ตัง้ กผส. ประกอบดวยผูแ ทนจากรัฐบาล หนวยงาน
กํากับสถาบันการเงิน ผูแทนจากภาคการเงิน ผูแทนจากลูกคาและประชาชน รวมทัง้ ผูท รงคุณวุฒิ
ซึ่ง กผส. ไดมีการประชุมระดมสมองในชวงเดือน ก.พ. – เม.ย. 2545 โดยไดตง้ั สมมติฐานสําหรับ
ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงินในเบื้องตนวามีประชาชนบางกลุมที่ยังไมไดรับการตอบ
สนองความตองการบริการทางการเงินอยางเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ และได
กําหนดวิสัยทัศน แนวทางพัฒนาระบบสถาบันการเงินในเบื้องตน และพิจารณาประเด็นสําคัญอืน่ ๆ
เพื่อวางกรอบในการศึกษา กําหนดกลยุทธ และรางแผนพัฒนาฯ ตอไป นอกจากนี้ กผส.
ยังดูแลและใหคําปรึกษากับคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน. ใหดาํ เนินการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ จนแลวเสร็จ
ระยะที่ 2 ชวงวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (พฤษภาคม 2545 – มกราคม 2546)
ธปท. ทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาในรายละเอียด โดยไดจัดจางบริษัทวิจัยมาชวย
สํารวจความตองการบริการทางการเงินของประชาชนและของธุรกิจเพื่อทดสอบสมมติฐานและ
ยืนยันใหแนชัดวาประชาชนกลุมใดบางที่ยังไมไดรับการตอบสนองความตองการบริการทาง
การเงินอยางเพียงพอและมีสาเหตุมาจากอะไร รวมทั้งไดจัดจางบริษัทที่ปรึกษามาชวยศึกษาฐานะ
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โครงสราง แนวโนมระบบการเงินไทยเปรียบเทียบกับระบบการเงินตางประเทศ เพือ่ นําขอมูลทีไ่ ด
ไปใชประกอบการพิจารณากําหนดขอเสนอแนะตอไป
ระยะที่ 3 ชวงกําหนดขอเสนอแนะ (มกราคม 2546 – มิถุนายน 2546)
ธปท. รางขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินทั้งในรูปของกลยุทธและ
แผนการดําเนินการ และนําเสนอตอ กผส. พิจารณา ซึ่งไดนําเสนอตอกระทรวงการคลังเพื่อ
พิจารณาในเดือนมิถุนายน 2546 โดยรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ และ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีแลวเมือ่ เดือนมกราคม 2547

3. แนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในการรางแผนพัฒนาฯ ธปท. ไดยึดถือวิสัยทัศนของระบบสถาบันการเงินไทยทั้ง
3 ประการเปนหลัก และไดทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาในระบบสถาบันการเงินใน
รายละเอียด ซึ่ง ธปท. ไดนําผลการศึกษาวิเคราะหดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณากําหนด
แนวทางและมาตรการในดานตางๆ เพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สรุปไดดังนี้
(1) มาตรการสงเสริมการใหบริการทางการเงินอยางทัว่ ถึง ดังนี้
(1.1) วางแนวทางสงเสริมการใหบริการทางการเงินระดับรากหญาเพือ่ แกไขปญหา
การขาดโอกาสเขารับบริการทางการเงินของผูม รี ายไดนอ ย โดยกระทรวงการคลังไดแตงตัง้
คณะกรรมการสงเสริมบริการทางการเงินระดับรากหญาขึน้ เพื่อใหการสงเสริมบริการทาง
การเงินระดับรากหญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะ
พิจารณามอบหมายใหหนวยงานที่เหมาะสมทําหนาที่เปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาองคกรการเงิน
ชุมชนประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
o สงเสริมศักยภาพองคกรการเงินชุมชนในดานตางๆ เชน การบริหาร
จัดการสินทรัพยและหนี้สิน และทักษะเกี่ยวกับการธนาคาร (Banking
Skill) และระบบงานตางๆ เปนตน
o วางกรอบสรางความมั่นคงระยะยาวสําหรับองคกรการเงินชุมชน
ใหเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของแตละองคกร
(1.2) ขยายบทบาทธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร ใหเปนสถาบัน
การเงินเพื่อการพัฒนาชนบท เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกประชาชน และชุมชนในชนบท
ตลอดจนองคกรอืน่ ๆ เชน สหกรณ องคกรปกครองทองถิน่ กองทุนหมูบาน และวิสาหกิจชุมชน
เปนตน ขณะนี้ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตธิ นาคารเพือ่ การเกษตรและ
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สหกรณการเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับบทบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรใหเปนธนาคารเพื่อพัฒนาชนบทที่กระทรวงการคลังเสนอแลว และขณะนี้อยูใน
ขั้นการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(1.3) สงเสริมสถาบันการเงินใหบริการทางการเงินแกผมู รี ายไดนอ ยเพิม่ ขึน้ โดย ธปท.
ไดจัดสัมมนาเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจแกสถาบันการเงินไปแลวเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546
และจะจัดทําโครงการนํารองรวมกับธนาคารพาณิชยที่สนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพ และโครงสราง
พืน้ ฐานในการใหบริการแกผมู รี ายไดนอ ยตอไป
(2) มาตรการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน
(2.1) จัดรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงินใหมีความชัดเจน ทั้งนี้ เพือ่ ใหระบบ
สถาบันการเงินสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลดความซ้ําซอนจากการมีสถาบันการเงินหลากหลายประเภทที่ใหบริการแบบเดียวกันแกลูกคา
กลุมเดียวกันในระบบ และสอดรับกับสภาพการณปจจุบัน รวมทัง้ แนวโนมในอนาคต ดังนี้
(2.1.1) จัดระเบียบสถาบันการเงินไทย โดยสถาบันการเงินไทยในระยะตอไป
จะมีเพียง 2 รูปแบบ คือ
ก. ธนาคารพาณิชย (ธพ.) สําหรับสถาบันการเงินที่มีความสามารถ และมีทุน
เพียงพอ โดยธนาคารพาณิชยประเภทนี้จะสามารถใหบริการทางการเงินแกลูกคาไดทุกกลุมและ
ทําธุรกรรมทางการเงินไดเกือบทุกประเภท ยกเวนการออกกรมธรรมประกันภัยหรือประกันชีวติ
การ Underwrite ตราสารทุน และการเปนนายหนาและผูคาตราสารทุน ทั้งนี้ ธพ. จะตองมีเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 ไมต่ํากวา 5,000 ลานบาท
ข. ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย (ธย.) สําหรับสถาบันการเงินที่มีความสามารถ
แตมเี งินทุนนอยกวา ธนาคารพาณิชยประเภทนี้จะใหบริการทางการเงินแกประชาชนรายยอยและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภายใตเงื่อนไขดานปริมาณการใหสินเชื่อตอรายตามที่ ธปท.
กําหนด สามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดเกือบทุกประเภท แตมขี อ ยกเวนเชนเดียวกับ ธพ. ที่มิใช
ธย. และยกเวนธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงการคลัง และธุรกิจที่เกี่ยวของกับตราสารอนุพันธ เวนแตจะเปนการปองกันความเสีย่ ง
สําหรับตนเอง ทั้งนี้ ธย. จะตองมีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ไมต่ํากวา 250 ลานบาท
ในชวง 1 - 3 ปแรก จะใหเฉพาะบริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร
ที่เปดดําเนินการอยูในขณะนี้และมีคุณสมบัติเหมาะสม กลาวคือ เปนผูท ม่ี ฐี านะแข็งแรง
มีความพรอม และมีความสามารถในการประกอบธุรกิจ โดยจะตองผานเกณฑการพิจารณา
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เบื้องตนทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (ไดแก เกณฑคุณภาพการจัดการ เกณฑอตั ราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงถวงน้ําหนัก และเกณฑอัตราสวนสินทรัพยดอยคุณภาพตอสินทรัพย
รวม) สามารถยื่นขออนุญาตปรับสถานะเปน ธพ. หรือ ธย. เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการ
แขงขันระหวางสถาบันการเงินประเภทตางๆ (Level playing field) โดยไมตดิ ขอจํากัดดานขอบเขต
การประกอบธุรกิจดังเชนที่ผานมา โดยในกรณีทย่ี น่ื ขอจัดตัง้ ธพ. ที่มิใช ธย. ผูย น่ื คําขอจะตองมี
แผนที่จะควบรวมกับบริษัทเงินทุน/บริษทั เครดิตฟองซิเอรอยางนอยอีก 1 แหงดวย
ภายหลัง 3 ปแรกและภาวะเศรษฐกิจมีความเหมาะสม อาจเปดโอกาสให ธย.
ทีเ่ ปดดําเนินการแลวไมตาํ่ กวา 3 ป สามารถขอยกระดับเปน ธพ. ซึ่งมีขอบเขตการประกอบธุรกิจ
กวางกวาไดเมื่อมีความพรอม และอาจเปดใหผูลงทุนรายใหมสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยไดเปนลําดับตอไป เพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันในระบบสถาบันการเงิน อันจะ
ชวยกระตุนใหสถาบันการเงินพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการทางการเงิน
(2.1.2) จัดระเบียบสถาบันการเงินตางประเทศ เปดโอกาสใหสถาบันการเงิน
ตางประเทศมีบทบาทมากขึ้นเพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศ โดยกําหนดรูปแบบองคกรที่
เหมาะสม และจะใหมีสถาบันการเงินตางประเทศเพียง 2 รูปแบบ ไดแก
ก. ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ (Subsidiary)
สามารถประกอบธุรกิจไดเหมือน ธพ. และสามารถขอเปดสํานักงานสาขาได 1 สาขาในกรุงเทพฯ
และเขตปริมณฑล และ 3 สาขา นอกกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยประเภทนี้
จะตองมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมต่ํากวา 4,000 ลานบาท
ข. สาขาของธนาคารตางประเทศ (Full Branch) สามารถประกอบธุรกิจได
เหมือน ธพ. แตไมสามารถมีสํานักงานสาขาได โดยจะตองมีเงินกองทุนไมตาํ่ กวา 3,000 ลานบาท
ในชวง 1 – 3 ปแรก จะเนนการจัดระเบียบสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอยูใน
ปจจุบนั โดย
(1) สนับสนุนใหกิจการวิเทศธนกิจ (Stand-alone BIBF) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
แปลงสภาพเปน Full Branch หรือ Subsidiary พรอมทั้งยกเลิกการใหสิทธิประโยชนทางภาษี
สําหรับธุรกรรม Out-in และคงเหลือเฉพาะสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับธุรกรรม Out-out
ที่ดําเนินการภายในสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ ธนาคารตางประเทศที่มี Stand-alone BIBF ซึ่งประสงคจะยื่นขอ
อนุญาตปรับสถานะเปน Subsidiary จะตองเปนแกนในการควบรวมกับสถาบันการเงินอืน่
อยางนอยอีก 1 แหงดวย นอกจากนี้ หากสํานักงานวิเทศธนกิจที่ขอปรับสถานะเปน Full Branch
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และไดรับอนุญาตใหยกฐานะแลว และตอมาประสงคจะยื่นคําขอจัดตั้ง Subsidiary จะตองมี
เงินกองทุนครบถวน และมีแผนการที่จะรับโอนกิจการของสถาบันการเงินไทย
(2) เปดโอกาสใหสถาบันการเงินตางประเทศมีบทบาทในการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินมากขึ้น โดยธนาคารตางประเทศทีม่ ี Full branch ในปจจุบนั สามารถขออนุญาต
ปรับสถานะเปน Subsidiary
ภายหลัง 3 ปแรกและภาวะเศรษฐกิจมีความเหมาะสม จะเปดโอกาสใหผูลงทุน
ตางประเทศรายใหมสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยได เพื่อสงเสริมใหมีการ
แขงขันในระบบสถาบันการเงิน อันจะชวยกระตุนใหสถาบันการเงินพัฒนาประสิทธิภาพการให
บริการทางการเงิน
(2.1.3) นโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence)
กลุมธุรกิจการเงินในปจจุบันมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนหลายแหง
อยูภายในกลุมธุรกิจเดียวกัน เนือ่ งจากขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินในปจจุบนั มี
ความแตกตางกันตามประเภทของสถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัท
เครดิตฟองซิเอร
อยางไรก็ดี เนื่องจากการจัดรูปแบบของสถาบันการเงินจะสามารถแกไขปญหา
ความแตกตางของขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินแตละประเภทขางตน กลุมธุรกิจ
การเงินแตละกลุมจึงไมมีความจําเปนที่จะตองมีสถาบันการเงินหลายประเภทอยูภายในกลุม
เดียวกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอระบบสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาฯ นี้ จึงเห็นควรมีสถาบัน
การเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนเพียง 1 รูปแบบ (One Presence) เทานัน้ เพือ่ ใหไดรบั ประโยชน
จาก Economy of scale อยางเต็มที่ และลดความซ้ําซอนในระบบสถาบันการเงิน
(2.1.4) การใหแรงจูงใจสําหรับการใหสนิ เชือ่ แกประชาชนรายยอยและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ใหแรงจูงใจสําหรับการใหสินเชื่อแกประชาชนรายยอยและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยสินเชื่อที่มีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑที่ ธปท. จะประกาศกําหนด ซึ่งมี
น้ําหนักความเสี่ยงที่ลดลง เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะความเสี่ยงของสินเชื่อประเภท Retail
Portfolio
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(2.2) ใหมกี ฎ ระเบียบที่สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ดังนี้
(2.2.1) ปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สถาบันการเงิน ไดแก
o สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงิน
o ปรับปรุงและแกไขปญหาทางดานขอมูลเครดิตของ Credit Bureau
o ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก Foreclosure Law และ
Bankruptcy Law
(2.2.2) แกไขอุปสรรคตอการควบรวมกันระหวางสถาบันการเงินทางดานภาษี
o ผอนปรนหลักเกณฑทางดานภาษีเพื่อสงเสริมการควบรวมกันระหวาง
สถาบันการเงิน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหสถาบันการเงินได
ประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of scale)
(2.2.3) การพิจารณาผอนปรนกฎเกณฑที่ขัดขวางการพัฒนาประสิทธิภาพของ
สถาบันการเงิน ไดแก
o ยกเลิกหลักเกณฑที่กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่ตองการเปดสาขาในเขต
ที่มีธนาคารพาณิชยหนาแนนกระจายการเปดสาขาออกไปยังเขตอําเภอ
รอบนอก
o ปรับเงือ่ นไขเรือ่ งการปดสาขาแหงสุดทายในเขตอําเภอหนึง่ ๆ ให
ยืดหยุนขึ้น โดยใหธนาคารพาณิชยเสนอชองทางการใหบริการทาง
การเงินทดแทน
o ยกเลิกเงื่อนไขที่กําหนดใหสาขาธนาคารพาณิชยในภูมิภาคตองให
สินเชื่อในภูมิภาคนั้นไมต่ํากวา 60% ของเงินฝาก
o ผอนปรนการกําหนดจํานวนบุคลากรชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานใน
ธนาคารพาณิชยที่ ธปท. จะรับรองตอกองตรวจคนเขาเมือง
o ยกเลิกเงื่อนไขที่กําหนดใหสาขาธนาคารตางประเทศใหสินเชื่อและ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไมต่ํากวา 70% ของเงินฝากและเงินกูยืม
ในประเทศ
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o ปรับกระบวนการพิจารณาอนุญาตใหสถาบันการเงินประกอบธุรกรรม
ใหมใหรวดเร็วขึน้ โดยจะอนุญาตเปนรายกลุม ธุรกรรม (Product
Group) แทนการอนุญาตเปนรายธุรกรรม
(2.2.4) เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการเงิน ไดแก
o สงเสริมการพัฒนาความสามารถดานการบริหารความเสีย่ ง
o สงเสริมหลักการธรรมาภิบาล
o สงเสริมใหสถาบันการเงินมีความยืดหยุนในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
โดยสถาบันการเงินสามารถเลือกที่จะมีโครงสรางกลุมธุรกิจในรูปแบบ
Bank-parent structure หรือ Holding company structure ก็ได และมี
ขอบเขตการประกอบธุรกิจที่กวางขึ้น
o สนับสนุนใหสถาบันการเงินพิจารณา Alternative Business Model ทีจ่ ะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน เชน
Outsourcing, Back-office sharing เปนตน
(2.2.5) สงเสริมใหกลไกตลาดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก
o จัดใหมี Exit procedure ที่ชัดเจนเพื่อใหการแกไขปญหาสถาบันการเงิน
ที่ประสบปญหาดานสภาพคลองหรือสถานะทางการเงินเปนไปอยาง
ทันทวงที
o พัฒนาตลาดทุนอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหเปนทางเลือกหนึง่ ในการระดมทุน
ที่สามารถเทียบเทากับการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได
(3) มาตรการดูแลผูบริโภค
● ใหสถาบันการเงินแตละแหงจัดใหมกี ระบวนการรองเรียนของผูบ ริโภคอยางชัดเจน
● สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบริการทางการเงินในลักษณะที่งายตอการ
เขาใจและการเปรียบเทียบของผูบ ริโภค
● ติดตามการเปดเผยขอมูลสถานะและผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินใหเปนไป
ตาม International Standard
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● พิจารณานําระบบประกันเงินฝาก (Deposit Insurance Scheme) มาใชในประเทศไทย
ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม และการยกเลิกการประกันเงินฝากในลักษณะ Blanket
guarantee

4. การบังคับใชแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในสวนของมาตรการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน ดานการจัดรูปแบบและ
บทบาทของสถาบันการเงิน กระทรวงการคลังจะมีการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงือ่ นไขในการขออนุญาตจัดตัง้ ธนาคารพาณิชย ในรายละเอียดตอไป ซึ่งภายหลังจากที่
ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชแลว สถาบันการเงินที่ตองการปรับสถานะ
สามารถยื่นคําขอมายัง ธปท. ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศฯ
สําหรับกลุมธุรกิจการเงินที่มีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนมากกวา 1 แหง/รูปแบบ
ภายในกลุมเดียวกัน จะตองสงแผนการดําเนินการตามนโยบาย One Presence มาใหฝายกํากับ
สถาบันการเงินและตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจ ธปท. พิจารณาดวย
สําหรับมาตรการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน ในสวนของการใหมี
กฎระเบียบที่สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการเงิน มาตรการสงเสริมการให
บริการทางการเงินอยางทัว่ ถึง และมาตรการดูแลผูบริโภค ธปท. ไดเริม่ ดําเนินการไปบางแลว
ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ ธปท. โดยตรง เชน การออกแนวทางสงเสริมหลักการธรรมาภิบาลใน
สถาบันการเงิน และการจัดสัมมนาแนวทางสนับสนุนการใหบริการทางการเงินแกผูมีรายไดนอย
เปนตน และในสวนที่ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ เชน การสงเสริมความรวมมือ
ระหวางหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงิน การประสานงานกับกระทรวงการคลังเรือ่ งภาษี
จากการควบหรือรวมกิจการหรือรับโอนสินทรัพยและหนีส้ นิ ของสถาบันการเงิน เปนตน ทั้งนี้
มาตรการดังกลาวตองมีการดําเนินการอยางตอเนือ่ งตอไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและวิสัยทัศน
ของระบบสถาบันการเงินที่กําหนดไว

5. ผลกระทบของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินตอประชาชนและตอสถาบันการเงิน
(1) ผลกระทบตอประชาชน
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- ประชาชนจะไดรับบริการจากสถาบันการเงินที่ดีขึ้นทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ
อันเนื่องมาจากมาตรการสงเสริมและสนับสนุนตางๆ ของทางการ
ในแงของปริมาณ ประชาชนทุกกลุมจะไดรับบริการทางการเงินพื้นฐานจาก
ผูใหบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความตองการอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ผูมีรายไดนอยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งสามารถเขาถึงบริการทางการเงินที่จําเปน
ไดมากขึ้น ผานทางองคกรการเงินชุมชนที่จะมีความเขมแข็งมากขึ้น ธย. ซึ่งเนนการใหบริการแก
ลูกคากลุมนี้โดยเฉพาะ หรือจากธนาคารพาณิชยประเภทอื่นที่ประยุกตใชหรือปรับเปลี่ยน Business
Model ใหเหมาะสมกับการใหบริการทางการเงินแกลูกคากลุมดังกลาว
ในแงของคุณภาพ ประชาชนจะไดรับบริการทางการเงินที่มีคุณภาพดีขึ้น ไมวาจะ
เปนในดานราคา ความหลากหลาย และคุณภาพการใหบริการอื่นๆ เพราะสถาบันการเงินมี
การพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนือ่ งมาจากแรงผลักดันทีจ่ ะปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินการภายในสถาบันการเงินเอง ประกอบกับภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นจาก
บทบาทสถาบันการเงินตางประเทศที่เพิ่มขึ้นและการจะเปดโอกาสใหมีผูเลนรายใหมเขามาใน
ระบบในอนาคต
- ประชาชนจะมีกลไกในการคุมครองสิทธิและความเปนธรรมในการรับการบริการ
ทางการเงินของประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทัง้ ในแงของกระบวนการรองเรียนทีเ่ ปน
รูปธรรม และการไดรับขอมูลเกี่ยวกับบริการทางการเงินและฐานะความมั่นคงของสถาบันการเงิน
อยางเพียงพอ
(2) ผลกระทบตอสถาบันการเงิน
- การจัดรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงินจะลดขอจํากัดดานขอบเขต
การประกอบธุรกิจ เชน
ในแงของสถาบันการเงินไทยบริษัทเงินทุน/บริษทั เครดิตฟองซิเอรทเ่ี ปดดําเนินการ
อยูในปจจุบันและมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถขอยกระดับเปน ธพ. ซึง่ สามารถประกอบธุรกรรม
ทางการเงินไดเกือบทุกประเภท อันจะชวยใหสถาบันการเงินที่ถูกจํากัดขอบเขตการประกอบธุรกิจ
อยูในขณะนี้สามารถแขงขันไดเทาเทียมกับสถาบันการเงินอื่น
ในแงของสถาบันการเงินตางประเทศ สถาบันการเงินทีเ่ ปดดําเนินการอยูใ นปจจุบนั
สามารถขอยกระดับเปน Subsidiary ที่สามารถมีสาขาไดเพิ่มขึ้น
- การใหมกี ฎระเบียบทีส่ ง เสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
ทั้งในแงของการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการเงิน การปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานเพือ่
สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน และการผอนปรนกฎเกณฑที่ขัดขวางการ
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พัฒนาประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน จะชวยสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
สถาบันการเงินเพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีขึ้นและสามารถอยูรอดไดภายใต
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ การสงเสริมใหกลไกตลาดทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยการเปดโอกาสใหผูเลนรายใหมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเขามาใน
ระบบไดในอนาคต ผูเลนปจจุบันสามารถแขงขันไดอยางเทาเทียมกัน และผูเลนที่ไมเขมแข็ง
สามารถออกจากระบบไดโดยไมสงผลตอความมั่นคงของระบบ รวมทัง้ มีบริการทางการเงินจาก
ตลาดทุนที่สามารถใชทดแทนบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินไดดี จะสงผลทําใหสภาวะ
การแขงขันในระบบสถาบันการเงินมีแนวโนมสูงขึ้น อันจะเปนแรงผลักดันใหสถาบันการเงินตอง
พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันอยูตลอดเวลา

