แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (แผนพัฒนาฯ 2) มีระยะเวลาการดําเนิน
นโยบายระหว างป 2553 – 2557 ต อเนื่ อ งจากแผนพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ระยะที่ 1
(แผนพัฒนาฯ 1) ที่วางกรอบการพัฒนาระบบสถาบันการเงินในชวงป 2547 – 2551 เพื่อปรับปรุง
โครงสรางระบบสถาบันการเงินใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แข็งแกรง และสามารถ
ใหบริการไดทวั่ ถึง ซึ่งมีมาตรการหลัก คือ การยกระดับสถาบันการเงินดวยการสงเสริมการควบรวม
ขยายขอบเขตธุรกิจของธนาคารพาณิชยเปน Universal Banking ที่สามารถใหบริการทางการเงินแก
ลูกคาไดทุกกลุมและทําธุรกรรมทางการเงินไดเกือบทุกประเภท เพิ่มใบอนุญาตสถาบันการเงินใน
รูปแบบของธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(Subsidiary) สงเสริมการใหบริการทางการเงินโดยเพิ่มใบอนุญาตสถาบันการเงินในรูปแบบของ
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย (ธย.) รวมทั้งกําหนดนโยบายใหมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากเพียง
แหงเดียวในกลุมธุรกิจการเงิน (One Presence) เพื่อลดความซ้ําซอนในระบบสถาบันการเงินและ
เกิดความประหยัดตอขนาด โดยหลังจากแผนพัฒนาฯ 1 มีผลบังคับใช โครงสรางของระบบสถาบัน
การเงินไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด โดยสถาบันการเงินที่มขี นาดเล็กไดควบรวมกันทําใหมี
ความมั่นคงขึน้ ทั้งแงของเงินกองทุน การบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการ
จัดตั้งกลุมธุรกิจการเงิน และ ธย. ขึ้น
บัดนี้ แผนพัฒนาฯ 1 ไดครบกําหนดเวลาดําเนินการแลว ประกอบกับสภาวะแวดลอม
ในระบบการเงินภายในประเทศและตางประเทศที่มีผลตอรูปแบบการทําธุรกิจของสถาบันการเงิน
เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งจากขอบเขตการประกอบธุรกิจ มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง การพัฒนา
ของเทคโนโลยี การแขงขันที่มีมากขึ้น ไมวาจะเปนการแขงขันระหวางสถาบันการเงินดวยกันเอง
หรือกับตลาดทุนและผูใหบริการที่ไมรับเงินฝาก (Non-bank) ทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกที่มีมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
ในป 2551
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางการเงินดังกลาวนํามาซึ่งโอกาสและความทาทาย
โดยเฉพาะการรักษาไวซึ่งเสถียรภาพของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยการดูแลใหระบบ
สถาบันการเงินมีความมั่นคง มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จึงไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาฯ 2 ขึ้น ดวยตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกําหนดเปาหมายและวางกรอบทิศทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินอยางตอเนื่องเพื่อให
สามารถบริหารจัดการความทาทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางการเงินดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหระบบการเงินสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น
รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลือ่ นและพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหมคี วามมั่นคงและมีเสถียรภาพ
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กระบวนการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาฯ 2 เนนใหผูท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น นําเสนอขอมูล และขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อใหการวิเคราะหจดุ แข็งและจุดออน
ของระบบสถาบันการเงิน การจัดทํานโยบายและมาตรการตาง ๆ ครอบคลุมประเด็นครบถวน
ตอบสนองความตองการของผูรวมตลาดและผูใชบริการ ตลอดจนมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ
และเปนทีย่ อมรับ โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ที่แตงตั้งขึ้น
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานของรัฐและผูทรงคุณวุฒิ เปนผูพิจารณา
ทิศทางเชิงนโยบาย กลยุทธ และรายละเอียดของมาตรการ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงินและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ กอนเสนอตอคณะรัฐมนตรี
การประเมินระบบสถาบันการเงินไทยในปจจุบันและความทาทายในอนาคต
วิกฤติเศรษฐกิจโลกแสดงใหเห็นชัดเจนถึงความสําคัญของระบบการเงินตอเศรษฐกิจ
ถาประเทศใดมีระบบการเงินเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจก็จะไดประโยชน การจัดสรรทรัพยากร
การเงินก็จะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพชวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปไดเร็ว และมีขอจํากัดนอยลง
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ทางการตองประเมินเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน
ของประเทศ เพื่อใหวางแผนพัฒนาฯ ไดอยางเหมาะสม
การประเมินระบบสถาบันการเงินไทยในดานตางๆ ทั้งโครงสรางและศักยภาพ
(SWOT Analysis) กอนที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ 2 สรุปไดวา
1) มีการปรับตัวทางดานประสิทธิภาพและความมั่นคงในภาพรวมที่ดีขึ้น โดย
เปนผลเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสถาบันการเงินและการกํากับดูแลที่เนนการบริหารความเสี่ยง
ที่ดีมาอยางตอเนื่อง ทําใหสถาบันการเงินสามารถปรับตัวตอวิกฤติเศรษฐกิจโลกไดดีพอสมควร
2) ยังมีตนทุนดําเนินงานในระดับคอนขางสูง สวนหนึ่งเกิดจากสินทรัพยดอยคุณภาพ
ที่คงคางอยูในระบบ และคาใชจายในการดําเนินงานจากการลงทุนในระบบงานเทคโนโลยี บุคลากร
และสาขา โดยรวมอัตรากําไรตอสินทรัพยเฉลี่ย (Return on Assets : ROA) สิ้นป 2551 อยูที่รอยละ 1
ซึ่งเปนอัตราทีต่ ่ํากวาของกลุมประเทศสวนใหญในเอเชีย ซึ่งการลดตนทุนจากกฎเกณฑที่ไมสอดคลอง
กับการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในปจจุบัน หรือการเพิ่มการประหยัดจากขนาดและขอบเขต
ธุรกิจ (Economy of scale and scope) ตลอดจนการกระตุนการแขงขัน จะเปนโอกาสในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสถาบันการเงินไดมากขึน้
3) ใหบริการทางการเงินไดหลากหลายขึ้น แตยังไมทั่วถึง โดยการใหบริการ
ทางการเงินยังมีชองวางในภาคครัวเรือน และผูประกอบการขนาดเล็กและรายยอยเปนสวนใหญ
ผลสํารวจที่ ธปท. ดําเนินการรวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2549 พบวา ธนาคารพาณิชยและ
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จํานวนครัวเรือนที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีถึงรอยละ 80 ในขณะที่
ครัวเรือนเพียงรอยละ 31 เทานั้นที่ใชบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินดังกลาว ซึ่งครัวเรือนสวนที่
ไมไดใชบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินอาจมีเหตุผลเนื่องมาจากบริการสินเชื่อจากแหลงเงินทุน
เหลานี้ไมสอดคลองกับความตองการ หรือเปนกลุมผูมีรายไดต่ํา อาศัยอยูในชนบท หรือเชื่อวาตนเอง
ไมมีคุณสมบัตพิ อ ตลอดจนไมมีหลักประกันในการขอสินเชื่อ นอกจากนี้ ครัวเรือนบางสวนเห็นวายัง
ไมมีความจําเปนในการใชบริการสินเชื่อ ดังนั้น แผนพัฒนาฯ 2 นี้ จึงจะใหความสําคัญกับการแกไข
อุปสรรคการเขาถึงสินเชื่อดังกลาว
4) โครงสรางพื้นฐานทางการเงินที่จําเปนเพื่อสนับสนุนกลไกบริหารความเสี่ยงของ
ระบบสถาบันการเงินยังไมสมบูรณเพียงพอที่จะสงเสริมใหสถาบันการเงินสามารถใหบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีขอมูลที่เพียงพอตอการประเมินความเสี่ยง
ดานเครดิต และการมีกฎหมายที่เอือ้ ตอการบริหารความเสีย่ งที่มปี ระสิทธิภาพ เชน กฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ กฎหมายลมละลายและฟน ฟูกจิ การ เปนตน
จากการประเมินดังกลาว สรุปไดวา ระบบสถาบันการเงินไทยสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนที่นา พอใจในระดับหนึ่ง แมวาจะยังมีขอควรปรับปรุงและยังคงมีความ
ทาทายในอนาคตที่สืบเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ตองใหความสําคัญในการกําหนดกรอบการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินในระยะตอไป ทั้งดานกระแสเงินทุนตางประเทศที่ไหลเขาในภูมิภาค
เอเชีย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการใชจายภายในประเทศที่จะมีบทบาทมากขึ้นในขณะที่
บทบาทการสงออกลดลง และการเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ
เปาหมายของแผนพัฒนาฯ 2
เพื่อใหระบบสถาบันการเงินไทยสามารถปรับตัวใหมีความเขมแข็ง ใหบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง พรอมที่จะรองรับกับความทาทายที่จะเกิดขึน้ ระบบสถาบันการเงินไทยใน
อนาคตจะตองมีลักษณะสําคัญ คือ
1) ระบบสถาบันการเงินที่มปี ระสิทธิภาพเพื่อใหตน ทุนบริการทางการเงินอยูใน
ระดับที่สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2) ระบบสถาบันการเงินที่เขมแข็งและปรับตัวไดเร็วเพือ่ สามารถรองรับความ
ผันผวนที่เกิดจากภาวะแวดลอมในโลกการเงิน
3) ระบบสถาบันการเงินที่มคี วามหลากหลายเพื่อใหสามารถทําหนาที่ตัวกลาง
ทางการเงินใหกับประชาชนไดทั่วถึง
4) ระบบสถาบันการเงินที่มีความเปนธรรมและโปรงใสในการใหบริการทางการเงิน
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แผนพัฒนาฯ 2 ซึ่งประกอบดวยมาตรการทั้งในดานการลดตนทุนของระบบ สงเสริมการ
แขงขัน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน คาดหวังวาประชาชน ผูประกอบการภาคเอกชน
ระบบสถาบันการเงิน ตลอดจนประเทศ จะไดรับประโยชนโดยรวม ดังนี้
1) ระบบสถาบันการเงินที่มปี ระสิทธิภาพ มีระบบบริหารความเสีย่ งและธรรมาภิบาล
ที่ดี แข็งแกรงไมเปนภาระตอประเทศ และสามารถสนับสนุนพัฒนาการของเศรษฐกิจของประเทศ
ไดอยางมัน่ คงทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ
2) ตนทุนในการเขารับบริการจากสถาบันการเงินลดลงสงผลใหตนทุนในการ
ประกอบธุรกิจของภาคเอกชนลดลงซึ่งเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ
ชวยยกระดับศักยภาพของประชาชน
3) เพิ่มโอกาสใหผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดทั่วถึงและ
หลากหลายตรงกับความตองการมากขึ้น โดยเฉพาะการเขาถึงบริการสินเชื่อในระดับฐานราก
(Microcredit) เพื่อลดปญหาการกูยืมเงินนอกระบบ ตลอดจนสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
มากขึ้น โดยการสงเสริมองคความรูจากผูมีประสบการณในธุรกิจ Microfinance ที่ประสบ
ความสําเร็จใหแกกลุมการเงินในชุมชน เพื่อพัฒนาความเขมแข็งและนําไปสูการสรางเสริม
ภูมิคุมกันใหแกสังคมไทยทุกระดับ
4) โครงสรางพื้นฐานทางกฎหมายที่เอื้อโอกาสใหแกลูกหนี้บุคคลธรรมดาและ
ผูประกอบการรายยอยที่มีศกั ยภาพสามารถขอฟนฟูกิจการไดดีขึ้น เพื่อใหกจิ การของลูกหนี้ยังคง
ดําเนินตอไปไดเพื่อสรางมูลคาใหแกระบบเศรษฐกิจโดยรวม
5) โครงสรางพื้นฐานทางการเงินที่เอื้อตอการบริหารความเสี่ยงของระบบสถาบัน
การเงินทําใหสถาบันการเงินสามารถจัดการกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่คงคางอยูในระบบไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหคาใชจายในการดําเนินงานลดลง และมีความพรอมที่จะใหบริการ
แกผูใชบริการมากขึ้น
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องคประกอบสําคัญของแผนพัฒนาฯ 2
นโยบายหลักและมาตรการของแผนพัฒนาฯ 2 แบงเปน 3 องคประกอบสําคัญ (Pillar)
ดังนี้
Pillar 1: การลดตนทุนของระบบ
ตนทุนในการดําเนินงานของสถาบันการเงินเปนปจจัยหนึ่งที่จะสะทอนใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถาบันการเงิน และสงผลถึงราคาของการใหบริการแกผูบริโภค
และความสามารถในการแขงขันกับสถาบันการเงินตางประเทศ ทั้งนี้ มาตรการสําคัญในสวนนี้จะ
คํานึงถึงตนทุนสองดาน ดังนี้
1.1 ตนทุนจากกฎระเบียบของทางการ การกําหนดนโยบายและกฎเกณฑในการ
กํากับดูแลสถาบันการเงินมีวัตถุประสงคหลักเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน พรอมกับ
สงเสริมใหสถาบันการเงินทําหนาที่ตัวกลางทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมตอผูใชบริการ
ทั้งในดานการออม การระดมทุน และบริการทางการเงินอื่นๆ เชน การโอนเงิน ชําระเงิน ซึ่งการกําหนด
นโยบายและกฎเกณฑตางๆ อาจสงผลใหสถาบันการเงินมีขอจํากัดดานรูปแบบและวิธีการประกอบ
ธุรกิจ และเปนตนทุนในการดําเนินงานหรือตนทุนคาเสียโอกาสของสถาบันการเงิน
มาตรการ ในการปรับปรุงกฎเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินยึดหลักการ
สําคัญที่วา การทบทวนกฎเกณฑจะเปนไปเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพของบริการทางการเงินและลด
ตนทุนของสถาบันการเงิน แตตองไมกระทบความมั่นคงของสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม รวมทั้งไมริดรอนสิทธิผูบริโภค
ทั้งนี้ ธปท. ไดรับฟงความเห็นจากสถาบันการเงิน และดําเนินการปรับปรุง
กฎเกณฑไปประมาณรอยละ 40 แลว โดยมีผลบังคับใชพรอมกับพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 ขณะนี้ ธปท. และกระทรวงการคลัง อยูระหวางการพิจารณาทบทวน
ในสวนทีเ่ หลือตอไป
1.2 ตนทุนจากสินเชื่อและสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL และ NPA) ที่ยังคงคางอยูใน
ระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเปนปญหาสําคัญของระบบสถาบันการเงินไทยมาตั้งแตชว งวิกฤติเศรษฐกิจ
ในป 2540 และเปนตนทุนทีต่ องใหความสําคัญที่สุดในขณะนี้ ในครึ่งแรกของป 2552 สินเชื่อ
ดอยคุณภาพ (NPL) มีจํานวน 4.02 แสนลานบาท และสินทรัพยดอยคุณภาพซึ่งสวนใหญคือ
อสังหาริมทรัพยรอการขาย (NPA) มีจํานวน 1.43 แสนลานบาท โดยที่อตั ราสวนของสินเชื่อดอย
คุณภาพกอนการกันเงินสํารอง (Gross NPL ratio) ของไทยอยูที่รอยละ 5.4 ของสินเชื่อรวม ซึ่งสูงกวา
คาเฉลี่ยในประเทศแถบเอเชีย
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1) สนับสนุนใหมีการตัดจําหนายหนี้สูญสําหรับสินทรัพยจัดชัน้ สงสัยจะสูญ
ซึ่งไดมีการกันสํารองครบถวนแลวตามมาตรฐานบัญชี
2) เพิ่มความตองการซื้อในตลาดสินทรัพยดอยคุณภาพ ดวยการเพิ่มศักยภาพ
อสังหาริมทรัพยรอการขาย โดยขยายขอบเขตใหธนาคารพาณิชยสามารถรวมลงทุนกับบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญดานอสังหาริมทรัพยเพื่อพัฒนาใหมีสภาพพรอมขายมากยิ่งขึ้น ในระยะยาวเมื่อนักลงทุน
และสถาบันการเงินมีความพรอม อาจมีมาตรการสนับสนุนการใหมีเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย
เพื่อรองรับการซื้อขายสินทรัพยดอยคุณภาพ
3) เพิม่ ประสิทธิภาพการซื้อขายในตลาดสินทรัพยดอ ยคุณภาพ ดวยการตั้งศูนย
ขอมูลกลางอสังหาริมทรัพยรอการขาย สนับสนุนการสวมสิทธิของผูซื้อและการฟองรองบังคับ
หลักประกันทีม่ ีประสิทธิภาพ
Pillar 2: การสงเสริมการแขงขันและการเขาถึงบริการทางการเงิน
การสงเสริมการแขงขันเปนกลไกหลักที่จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพของระบบสถาบัน
การเงิน ไมวาจะเปนการเพิ่มผูใ หบริการในระบบหรือการเปดเสรีใหทําธุรกิจในขอบเขตที่กวางขึ้นเพือ่ ให
เกิดการแขงขันในดานราคาและบริการ การเพิ่มโอกาสใหทกุ ภาคสวนของเศรษฐกิจสามารถเขาถึงบริการ
ทางการเงินของระบบสถาบันการเงินก็จะเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมไดในระยะยาว
2.1 การสงเสริมการแขงขันในระบบสถาบันการเงิน การกําหนดมาตรการสงเสริม
การแขงขันอยูภ ายใตหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
2.1.1 สรางระบบสถาบันการเงินใหมีความมั่นคงเปนหลักที่แข็งแกรงแกระบบ
เศรษฐกิจไดในทุกสภาวการณ (Resilient at all time) เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีลักษณะเปนเศรษฐกิจ
เปดที่มีขนาดเล็ก (Small open economy) และยังพึ่งพาสถาบันการเงินคอนขางสูง ดังนั้น จึงตอง
สรางระบบสถาบันการเงินทีจ่ ะสามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไดทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
โดยระบบดังกลาวจะตองมีองคประกอบหลักเปนธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ มีความ
ผูกพันระยะยาวกับเศรษฐกิจไทย มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ เปนแกนสําคัญ
2.1.2 สงเสริมใหสถาบันการเงินมีขนาดใหญขึ้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพจาก
การประหยัดจากขนาด (Economy of scale) และจากขอบเขตธุรกิจที่กวางขวาง เกื้อหนุนซึ่งกันและ
กัน (Economy of scope) เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของระบบสถาบันการเงินไทย
ดวยการสนับสนุนการควบรวมโดยสมัครใจและอาจพิจารณามาตรการภาษีเพื่อไมใหเปนอุปสรรค
และภาระคาใชจายเพิ่มเติมของสถาบันการเงินในลักษณะเดียวกับที่ไดเคยอนุมัติไวในแผนพัฒนาฯ 1
โดยอนุญาตใหสถาบันการเงินทุกแหงเสนอขอควบรวมกิจการได ในการพิจารณาจะคํานึงถึงปจจัย
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ผูบริโภค ทั้งนี้ ตองไมสรางอํานาจผูกขาด ตลอดจนผลกระทบตอศักยภาพและเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินไทย นอกจากนั้น ยังมีนโยบาย Prompt Corrective Action เพื่อใหทางการสามารถเขา
แกไขปญหาของแตละสถาบันการเงินไดรวดเร็วและทันทวงที โดยไมกระทบตอเสถียรภาพของ
ระบบสถาบันการเงินกอนทีจ่ ะเปนปญหาของระบบ
2.1.3 สงเสริมการแขงขัน โดยใหสถาบันการเงินมีความยืดหยุนในการบริหาร
จัดการสาขาและขอบเขตธุรกิจมากขึ้นซึ่งจะเปนการเพิ่มบทบาทผูใหบริการเดิม นอกจากนี้ จะมีการ
เพิ่มผูใหบริการรายใหมเพื่อใหแขงขันผลักดันการยกระดับประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน
โดย
1) การเพิ่มทางเลือกใหสถาบันการเงินมีความยืดหยุนในการบริหารมากขึ้นในเรื่อง
(ก) การขยายสาขาโดยเสรี ธปท. จะพิจารณาใหธนาคารพาณิชยไทย
จัดตั้งสาขาโดยเสรี เพื่อใหสถาบันการเงินมีความยืดหยุน ในการบริหารสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถใหบริการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเหมาะสม โดยไมให
หลักเกณฑของทางการเปนอุปสรรคในการใหบริการแกประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนธนาคารพาณิชยไทย
ชั้นนําที่แข็งแกรงที่มีความมัน่ คงตามหลักเกณฑของ ธปท. กลาวคือ ตองเปนธนาคารพาณิชยมีผล
การจัดอันดับ (Rating) ที่ดีตามเกณฑ ธปท. และมีการบริหารจัดการดี
(ข) การขยายขอบเขตธุรกิจ เพื่อขยายขอบเขตใหธนาคารพาณิชยแต
ไมรวม ธย. สามารถทําธุรกิจที่ปจจุบันบริษทั ลูกเปนผูประกอบธุรกิจ ไดแก การบริหารจัดการกองทุนรวม
(Mutual fund management) และจัดการเงินรวมลงทุน (Venture capital fund management) ซึ่งจะชวย
ใหสถาบันการเงินพัฒนาบริการไดหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนจาก Economy of scale
และ Economy of scope ไดเพิ่มขึ้น และยังเปนการเพิ่มโอกาสใหสถาบันการเงินเลือกรูปแบบธุรกิจ
ที่เหมาะสมกับตนเองได
2) การเพิ่มบทบาทผูใหบริการเดิม การเพิ่มโอกาสการแขงขันของ ธย.
และสถาบันการเงินตางชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยอยูแ ลว ใหมีชองทางการใหบริการทาง
การเงินเพิ่มขึน้ ได ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย สามารถขออนุญาตยกระดับเปน
ธนาคารพาณิชยไดหลังจากที่แผนพัฒนาฯ 2 มีผลบังคับใชและกระทรวงการคลังประกาศกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑในการขออนุญาต โดยตองเปน ธย. ที่มีการบริหารจัดการดีและมีศักยภาพ
มีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ขั้นต่ํา 10,000 ลานบาท มีการบริหารความเสี่ยงดี มีความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจตอไปไดในอนาคต และไมสรางปญหาตอระบบสถาบันการเงิน
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ดําเนินการในปจจุบัน สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศสามารถขออนุญาตเปดสํานักงานสาขา
เพิ่มไดอีกไมเกิน 2 แหง ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีทางการกําหนด หรือสามารถขออนุญาต
ปรับสถานะเปน Subsidiaryโดยทางการจะพิจารณาให Subsidiary ทั้งรายใหมและรายเดิมมีสาขา
เพิ่มไดเปนไมเกิน 20 แหง และ ATM นอกสํานักงานไดไมเกิน 20 เครื่อง ตามเงือ่ นไขและหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด ซึ่งรวมถึงตองมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต่ํา 10,000 ลานบาท
มีผลการจัดอันดับ (Rating) ที่ดีตาม ธปท. และมีการบริหารความเสี่ยงดี ทั้งนี้ เพื่อสรางการแขงขัน
ในระดับที่เหมาะสมจากสถาบันการเงินตางประเทศที่ดาํ เนินธุรกิจอยูแ ลว ขณะเดียวกันก็มีการปรับ
เกณฑการกํากับดูแลใหเทาเทียมกันยิ่งขึ้นกับธนาคารพาณิชยไทยที่อยูในตลาดเดียวกัน โดยให
สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศเลือกรูปแบบธุรกิจไดระหวางการคงสถานะเปนสาขา หรือ
ปรับสถานะเปน Subsidiary ที่จดทะเบียนในประเทศ
ทั้งนี้ หลังจากแผนพัฒนาฯ 1 แลว ทางการไมมีนโยบายใหบริษัทเงินทุน
และบริษทั เครดิตฟองซิเอรยกระดับเปน ธย. หรือธนาคารพาณิชย แตอนุญาตใหปรับไปสูการเปน
ผูใหกูที่ไมรับเงินฝากได
3) การเพิ่มผูใหบริการรายใหม จะไมดําเนินการในชวงแรก เนื่องจากระบบ
สถาบันการเงินจะตองปรับตัวตอปจจัยหลายประการทั้งในแงของการแขงขันที่เพิม่ มากขึน้ การปรับตัว
ตอกฎเกณฑตางๆ รวมทั้งความทาทายตางๆ ในระบบการเงินโลก
2.1.4 อนุญาตใหมีผูใหบริการรายใหมในระบบสถาบันการเงิน แตจะมีการ
ประเมินชองวางในระบบสถาบันการเงินและเนนรายที่จะสามารถปดชองวางการใหบริการทาง
การเงินได เพือ่ ใหระบบสถาบันการเงินมีการใหบริการที่ครบถวนและสอดรับกับทิศทางการขยายตัว
ของการคาและการลงทุนระหวางประเทศของไทย โดยเฉพาะแนวโนมการเปดเสรีทางการคาและการ
ลงทุนในภูมภิ าค ทั้งนี้ การอนุญาตจะเปนรายกรณีขนึ้ อยูก ับการพิจารณาความเหมาะสมตอระบบ
สถาบันการเงินไทยโดย ธปท. และกระทรวงการคลัง
2.1.5 สนับสนุนบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial
Institutions: SFIs) เพื่อเนนการใหบริการแกกลุมผูมีรายไดนอยและธุรกิจขนาดเล็กทีย่ ังไมสามารถ
เขาถึงบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชยได รวมทั้งลดบทบาทความเปนเจาของของภาครัฐใน
ระบบธนาคารพาณิชยทเี่ ขาไปถือหุนหลังจากวิกฤติการณการเงินป 2540
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ชวงแรก (ป 2553-2554) เปนชวงของการสรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพ
ใหแกสถาบันการเงินปจจุบนั โดยการสนับสนุนใหมกี ารควบรวม ขยายขอบเขตธุรกิจ และลดตนทุน
ของระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งสนับสนุนให ธย. ที่มศี กั ยภาพตามเกณฑยกระดับเปนธนาคาร
พาณิชย และเพิ่มจํานวนสาขาใหกับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
ชวงที่สอง (ป 2555-2556) เปนการเพิ่มระดับการแขงขันโดยผอนคลายกฎเกณฑ
การทําธุรกิจของสถาบันการเงินตางชาติอยางเปนลําดับ โดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
และ Subsidiary ที่ดําเนินการอยูในปจจุบันสามารถขอยกระดับเปน Subsidiary ที่มีจํานวนสาขาเพิ่ม
มากขึ้นกวาเดิม และอนุญาตใหผูใหบริการรายใหมประเภทจํากัดขอบเขตธุรกิจ (Restricted License)
ซึ่งอาจเปนไทยหรือตางชาติ หรือรวมทุนระหวางกันเพื่อนําความรูความชํานาญที่จําเปนซึ่งยังมีไม
เพียงพอในประเทศไทยเขามาพัฒนาระบบการเงินไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ หรือทําใหสามารถ
ลดชองวางในการใหบริการทางการเงินไดตามสมควร ซึ่งสถาบันการเงินดังกลาวอาจรวมถึงประเภท
Microfinance, Trust banks, Investment banks และ Islamic banks
ชวงที่สาม (ป 2557) หลังจากที่ไดดาํ เนินมาตรการที่ไดกาํ หนดไวในชวงที่ 1 และ 2 แลว
ระบบสถาบันการเงินจะมีความพรอมสําหรับการแขงขันมากขึ้น ดังนั้น ในชวงสุดทายนี้ อาจมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบใหสอดรับกับทิศทางการขยายตัวของการคาและการลงทุนระหวางประเทศของไทย
โดยเฉพาะแนวโนมการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนในภูมิภาค (Regional integration) อีกครั้งหนึ่งกอน
จะพิจารณาใหใบอนุญาตประกอบกิจการแกผูใหบริการรายใหมไทยหรือตางชาติ เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งอาจอยูใน
รูปแบบธนาคารพาณิชยทจี่ ํากัดขอบเขตธุรกิจหรืออาจเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบก็ได
2.2 การสงเสริมใหประชาชนกลุมตางๆ เขาถึงบริการทางการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาส
ใหผูประกอบธุรกิจรายยอยและประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงบริการทางการเงินที่ตรงกับ
ความตองการและมีตนทุนเหมาะสมมากขึ้น โดยมีมาตรการดังนี้
2.2.1 สงเสริมสนับสนุนธนาคารพาณิชยในปจจุบันใหมีรูปแบบการใหบริการ
ที่เหมาะสมกับกลุมประชาชนที่ยังขาดโอกาสการเขาถึงบริการทางการเงินในปจจุบนั โดยการผอนคลาย
กฎระเบียบเกีย่ วกับการใหบริการของธนาคารพาณิชยเพื่อความคลองตัวและเอื้อตอการใหบริการ
ตามวัตถุประสงคมากขึ้น ตลอดจนสงเสริมใหธนาคารพาณิชยทใี่ หบริการอยูใ นปจจุบันมีรูปแบบ
ธุรกิจที่สามารถใหบริการในกลุมผูประกอบการรายยอยหรือประชาชนผูมีรายไดนอ ยไดมากขึ้น ทั้งนี้
รูปแบบธุรกิจอาจรวมถึงรูปแบบ ดังนี้
1) ธนาคารพาณิชยจัดตั้งหนวยงานภายในเพื่อใหบริการทางการเงิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหสินเชื่อเฉพาะกลุมลูกคาดังกลาว โดยอาจแยกบัญชีจากการดําเนินงานปกติ
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2) ธนาคารพาณิชยรว มมือกับหนวยงานอืน่ ๆ ที่มีความคุนเคยกับกลุมลูกคา
ในพื้นที่ (Microfinance operator) เชน สหกรณ เครดิตยูเนียน อาจดําเนินการในลักษณะใหกูยืมแบบ
wholesale แก Microfinance operator เพือ่ ปลอยกูตอใหกับลูกคา หรือมอบหมายให Microfinance
operator ดําเนินการตามกระบวนการสินเชื่อ โดยไดรบั คาบริการจากธนาคารพาณิชย
3) ธนาคารพาณิชยแตงตั้งตัวแทนผูใ หบริการที่เขาเกณฑ ธปท. (Service
provider) ที่มีจุดแข็งในเรื่องเครือขายการเขาถึงลูกคาเปนตัวแทนในการใหบริการดาน Microfinance
โดยอาจดําเนินการควบคูกบั การใชประโยชนจากเทคโนโลยีตางๆ เชน ระบบโทรศัพทมือถือ
2.2.2 เปดโอกาสใหมีผูใหบริการรายใหมที่มีความเชี่ยวชาญและการบริหาร
จัดการที่ดีดาน Microfinance เพิ่มเติมเพื่อใหบริการแกประชาชนหรือผูประกอบการที่ไมสามารถ
เขาถึงบริการทางการเงินในระบบ ธปท. และกระทรวงการคลัง จะพิจารณาใบอนุญาตเปนรายกรณี
ตามคุณสมบัตขิ องผูใหบริการรายใหมตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยมีหลักการสําคัญ คือ เปน
สถาบันการเงินประเภทจํากัดขอบเขตธุรกิจเพื่อปดชองวางในระบบ โดยมีวัตถุประสงคในการทํา
ธุรกิจที่ชัดเจน และมีความชํานาญเฉพาะดานที่เนนการใหบริการแกกลุมดังกลาวที่ธนาคารพาณิชย
ในปจจุบนั ยังไมมุงเนน ทั้งนี้ นโยบายและเกณฑการกํากับดูแลยังเนนความมั่นคงแตจะมีความ
ยืดหยุนตามลักษณะของธุรกิจอยางเหมาะสม
2.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานตางๆ ที่เอื้อตอการสนับสนุนใหระบบ
สถาบันการเงินเพิ่มโอกาสของผูที่ยังไมสามารถเขาถึงบริการหรือยังเขาถึงไดนอย สามารถเขาถึง
บริการโดยเฉพาะดานสินเชือ่ ไดมากขึ้น เชน การปรับปรุงระบบขอมูลเครดิต เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการค้ําประกันสินเชื่อ และศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดอันดับ (Rating) ผูใหบริการ
ดาน Microfinance ในประเทศไทย เปนตน
2.2.4 สนับสนุนบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในการปดชองวางของ
การใหบริการทางการเงินเชิงพาณิชย โดยสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ และจัดทําแผนธุรกิจที่มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวที่แนชดั
Pillar 3: การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน
ในการผลักดันใหกลไกการดําเนินงานของระบบสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นั้น จําเปนที่จะตองมีโครงสรางพื้นฐานทางการเงินที่สาํ คัญรองรับอยางมีประสิทธิภาพและครบถวน
โดยเฉพาะกลไกที่เกีย่ วกับการใหสินเชื่อซึง่ เปนธุรกิจหลักของสถาบันการเงิน ภายใตแผนพัฒนาฯ 2
นี้เห็นควรปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเงินที่จําเปนใน 5 ดาน คือ
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การเงิน ประกอบดวยความเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาด ดานสภาพคลอง และความเสี่ยงดานการ
ชําระดุล (Settlement risk) ซึ่งสถาบันการเงินตองมีระบบการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่มีความซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ
เชน การสงเสริมการใชประโยชนจากการประกันสินเชือ่ เพื่อการคา (Trade Credit Insurance) เพื่อให
สถาบันการเงินมีชองทางในการบริหารความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น และการเชื่อมโยงระบบการชําระเงิน
ของไทยกับตางประเทศในลักษณะ Payment versus Payment เพื่อชําระดุลเงินสองสกุลไดในเวลา
เดียวกันซึ่งจะลดความเสี่ยงจาก Time zone เปนตน
3.2 การพัฒนาระบบขอมูลสําหรับการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ที่จะ
เปนประโยชนตอการวางกลยุทธของสถาบันการเงินและการขยายบริการใหทวั่ ถึง โดยเพิ่มศักยภาพ
ของบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด ในดานประเภทขอมูลที่จัดเก็บและขอบเขตการใหบริการขอมูล
เครดิตแบบครบวงจร ซึ่งอาจรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วของตามความจําเปนและเหมาะสม
การพัฒนารูปแบบการเผยแพรขอมูลเพื่อใหสถาบันการเงินสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วขึ้น
และมีตนทุนที่ถูกลง พิจารณาแนวทางพัฒนาฐานระบบขอมูลรวม (Data pooling) ที่เหมาะสม
เผยแพรขอมูลภาพรวมทีจ่ ําเปนสําหรับการบริหารความเสี่ยง วางแผนธุรกิจ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการดูแล
ความลับของลูกคาอยางเหมาะสม
3.3 การปรับปรุงกฎหมายการเงินที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
การเงินในดานของสินเชื่อและการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ ไดแก
1) กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่สรางระบบสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
เพื่อใหผูใหหลักประกันตราทรัพยสินไวเปนประกันหนี้โดยไมตองสงมอบทรัพยสิน ซึ่งรางกฎหมาย
ฉบับนี้ผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลว และคณะกรรมการกฤษฎีกาอยูระหวางการพิจารณา
ตรวจรางกฎหมายเพื่อนําเสนอตอรัฐสภาตอไป
2) กฎหมายวาดวยการบังคับคดีแพง ปรับปรุงประเด็นทีจ่ ะชวยใหกลไกการ
บังคับคดีแพงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําและระยะเวลาของการวางเงิน
เปนคาใชจายสําหรับการบังคับคดีและนําสงเอกสาร กําหนดวงเงินมัดจําที่สูงขึ้นเพื่อปองกันผูประมูล
ทิ้งเงินมัดจํา รวมทั้งการบังคับคดีหนี้ที่มหี ลักประกันควรแยกตางหากจากการบังคับคดีหนี้ที่ไมมี
หลักประกัน เปนตน
3) กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ เพื่อสงเสริมใหบุคคลธรรมดาและ
ผูประกอบการรายยอยสามารถขอฟนฟูกจิ การได และนําหลักความสามารถในการชําระหนี้ พิจารณา
รวมกับฐานะทางการเงินตามงบดุลของลูกหนี้ในการพิจารณาวาลูกหนี้สมควรเปนบุคคลลมละลาย
หรือไม

-123.4 การสงเสริมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดตนทุนการใหบริการการเงิน และเตรียมรองรับการแขงขันกับสถาบันการเงินตางประเทศ
โดยเฉพาะการสงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางเต็มที่เพื่อใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงมาตรฐานการกํากับดูแลการใหบริการดังกลาวใหมี
ความปลอดภัย เพื่อสรางความมั่นใจแกผูใชบริการ
3.5 การสงเสริมศักยภาพดานบุคลากรในระบบสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนให
สถาบันการเงินมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีการสงเสริมใหระบบสถาบันการเงินยกระดับความรูความ
ชํานาญของพนักงาน ตลอดจนเสริมสรางความรูและธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน
การเงินซึ่งอาจรวมถึงการเสริมสรางบทบาทของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
การสรางแรงจูงใจใหบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเขาสูภาคธุรกิจสถาบันการเงินเพิม่ มากขึ้น และ
สงเสริมใหสถาบันการเงินมีนโยบายที่ชดั เจนในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการเงินและรักษา
พนักงานที่มีความสามารถใหอยูกับองคกร
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาฯ 2
หลังจากที่แผนพัฒนาฯ 2 ไดรับความเห็นชอบในกรอบนโยบายทีก่ ําหนดไวแลว เพือ่ ให
การดําเนินงานตามแผนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายทีว่ างไว จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ 2 ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน ซึ่งจะรับผิดชอบ
การดําเนินนโยบายในภาพรวม นอกจากนัน้ คณะกรรมการฯ จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เพือ่
ดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ในดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานภาษี
ดานกฎหมายการเงิน ดานระบบขอมูล และดานการพัฒนาบุคลากร โดยมีคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน (กนส.) เปนผูดูแลดานการสงเสริมการแขงขันและการเขาถึงบริการทางการเงิน และ
ธปท. เปนผูดแู ลในดานการลดตนทุนจากกฎเกณฑของทางการ การแกไขปญหาสินทรัพยดอ ยคุณภาพ
คงคาง การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ หนวยงานและคณะทํางานที่รับผิดชอบ
จะรวมกันกําหนดระยะเวลาดําเนินการทีเ่ หมาะสมในแตละมาตรการ ตลอดจนประสานงานในมาตรการ
ที่มีความเชื่อมโยงระหวางกันตอไป

