แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง ไดรวมกันกําหนดเปาหมายและวางกรอบ
ทิศทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินผานการจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (แผนพัฒนาฯ)
ทั้งแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 1 (2547–2551) ที่มุงเนนการปรับปรุงโครงสรางและจัดรูปแบบระบบสถาบัน
การเงินใหมปี ระสิทธิภาพและแข็งแกรง และแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2 (2553–2557) ซึ่งเนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การสงเสริมการแขงขันในระบบสถาบันการเงิน การเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชน
และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงินโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
โดยภายหลังจากการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ทัง้ 2 ฉบับ โครงสรางของระบบสถาบันการเงินไทย
มีความชัดเจนขึ้นทั้งในดานรูปแบบและการประกอบธุรกิจ มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพและความมั่นคง
และสงเสริมใหประชาชนเขาถึงบริการทางการเงินไดดีขึ้นอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ดี การที่สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปในหลายดาน
อาทิ การกาวเขาสูเ ศรษฐกิจยุคดิจิทลั ที่มกี ารพัฒนาอยางรวดเร็ว การรวมกลุม เศรษฐกิจในภูมิภาค
โครงสรางประชากรของประเทศทีจ่ ะเขาสูส ังคมผูส งู อายุ การพัฒนาสูสงั คมเมือง และการเปลี่ยนแปลง
เกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากล ลวนนํามาซึ่งโอกาสและความทาทายตอทิศทาง
การดําเนินงานและการปรับตัวของสถาบันการเงินและระบบการเงินในระยะตอไป ธปท. จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ซึ่งครอบคลุมในชวงป 2559–2563 ขึ้น เพื่อวางกรอบและทิศทางการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเพื่อเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินการ ใหเปนกลไกสนับสนุนธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัวและมีความซับซอนมากขึ้น
แนวนโยบายและมาตรการภายใตแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ไดรบั การกลัน่ กรองอยางครบถวนและ
รอบดาน โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะทีป่ รึกษาผูทรงคุณวุฒจิ ากภาคสวนตาง ๆ1
ซึ่ง ธปท. จัดตั้งขึ้น และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน2 ตลอดจนมีการหารือกับหนวยงานภาครัฐอื่น
รวมถึงภาคธุรกิจและภาคธนาคารดวย
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 คือ ระบบสถาบันการเงินไทยแขงขันได สามารถตอบสนอง
ความตองการทีห่ ลากหลายขึ้นดวยราคาที่เปนธรรมและไมบดิ เบือน และสนับสนุนการเชื่อมโยงการคา
การลงทุนในภูมิภาค ภายใตการกํากับดูแลเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน หรือตามแนวคิด
“แขงได เขาถึง เชื่อมโยง ยั่งยืน” โดยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 มีกรอบนโยบายหลัก 4 ดาน ดังนี้
1. สงเสริมการใชบริการทางการเงินและการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบ (Digitization & Efficiency) โดยเนนการสรางความสามารถในการแขงขัน ของ
ผูใหบริการทางการเงิน สนับสนุนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อตอบสนองตอการขยายตัวของธุรกิจ ใหเกิด
ความสะดวกและมีตนทุนทีเ่ หมาะสม
1) สงเสริมใหภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนใชบริการทางการเงินและการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย (Digitization) ภายใตแนวคิดบริการทางการเงินทุกที่ ทุกเวลา (Banking
anywhere, anytime) โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการทําธุรกรรมทาง
1

ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดานธุรกิจธนาคารพาณิชย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานระบบ
การชําระเงิน และดานตลาดทุน
2
ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ธปท. และกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากหนวยงานกํากับดูแลภาคการเงินตาง ๆ ไดแก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมทั้งผูบริหารระดับสูงของ ธปท. โดยมีผูวา การ ธปท.
เปนประธาน
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อิเล็กทรอนิกสทจี่ ะอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมตาง ๆ ไดคลองตัวและรวดเร็วขึ้น และสามารถ
ใหบริการทางการเงินเขาถึงผูใชบริการกลุมตาง ๆ ไดมากขึ้น โดยสงเสริมใหสถาบันการเงินและ
ผูใหบริการอื่น ๆ มีบทบาทในการใหบริการทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสดวยผลิตภัณฑและ
บริการทีห่ ลากหลายและสอดรับความตองการของผูใชบริการตาง ๆ ขณะเดียวกัน ธปท. จะสนับสนุน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National
e-Payment) ของภาครัฐ และใหความรูและสรางความมั่นใจในความปลอดภัยแกผูใชบริการภายใตกลไกราคา
ที่เหมาะสมเพื่อกระตุนและสงเสริมการใชบริการทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Efficiency) ของสถาบันการเงินและผูใหบริการอื่น ๆ
ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลักดันใหพัฒนากระบวนการทํางานภายในใหเปน
อัตโนมัติ มีการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูลเพื่อบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
สนับสนุนใหมีการใชโครงสรางพื้นฐานกลางรวมกันเพือ่ ลดตนทุนและความซ้ําซอนในการดําเนินงานของ
ระบบ อีกทั้งใหมีการพัฒนาระบบที่จะดูแลความเสี่ยงทางการเงินรวมกัน เชน ระบบกลางสําหรับติดตาม
การทุจริตทางการเงิน (Fraud monitoring system) เพื่อปองกันความเสี่ยงทางไซเบอร (Cyber risk) ไดดีขึ้น
3) ประเมินโครงสรางระบบสถาบันการเงินสําหรับระยะตอไป (Financial landscape)
เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบโดยรวม ผลการประเมินระบบสถาบันการเงินใน
ชวงที่ผานมา พบวาสถาบันการเงินยังใหบริการไมทั่วถึงหรือยังมีรูปแบบบริการที่ไมหลากหลาย ขณะเดียวกัน
ผูใหบริการทางการเงินทีม่ ใิ ชสถาบันการเงิน3 (Non-banks) เขามามีบทบาทในการใหบริการทางการเงิน
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบกับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการเปดเสรีทางการเงิน
ระหวางกันไดสรางโอกาสใหแกสถาบันการเงินพรอม ๆ กับความทาทายจากการแขงขันทีส่ ูงขึ้น อันอาจ
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบสถาบันการเงินในระยะตอไป แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จึงจะ
ประเมินโครงสรางระบบสถาบันการเงินและกําหนดภูมิทัศน (Landscape) ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง
การพิจารณาปรับบทบาทของผูใ หบริการปจจุบันและเพิ่มผูใหบริการรายใหม เพื่อใหระบบสถาบันการเงิน
มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
ในระยะตอไป
2. สนับสนุนการเชื่อมตอการคาการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของระบบการเงินในการสนับสนุนการขยายตัวของการคาการลงทุนและการเชื่อมโยงของประเทศ
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
และการขยายตัวของธุรกิจไทยไปยังประเทศในภูมิภาคดังกลาว โดยจะมีมาตรการสรางความพรอมและ
ลดอุปสรรคของสถาบันการเงินไทยในการขยายกิจการไปตางประเทศ เชน การเจรจาเปดเสรี
ภาคการธนาคารในกลุมอาเซียน หรือที่เรียกวา Qualified ASEAN Banks (QABs) การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางการเงินระหวางประเทศ รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมทางการเงินใหเอื้อตอการเชื่อมโยง
การคาการลงทุนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
3. สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน (Access) เพื่อใหประชาชนรายยอย กลุมธุรกิจ
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ เขาถึงบริการและผลิตภัณฑทางการเงินไดอยางเหมาะสม ทั่วถึง และสอดคลอง
กับความตองการ เพือ่ เอื้อตอการเติบโตของเศรษฐกิจระยะยาว
3

ผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงินในที่นี้ ประกอบดวย ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ สินเชื่อรายยอยเพื่อ
การประกอบอาชีพภายใตการกํากับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ) ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินหรือ
โอนเงินตราตางประเทศ
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1) สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินของภาคประชาชน โดยสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการทีส่ อดคลองกับความตองการของประชาชนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเขาสูส ังคมผูส ูงอายุ
รวมถึงการเพิ่มชองทางการเขาถึงในพื้นทีต่ าง ๆ ใหมากขึ้น เชน การใหบริการผานตัวแทน และชองทาง
อิเล็กทรอนิกสทั้งอินเตอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองคกร
การเงินชุมชน
2) สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินและการพัฒนาศักยภาพของภาควิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขอมูลที่จําเปนของระบบสถาบันการเงิน เพื่อเพิม่
โอกาสให SMEs ในการเขาถึงแหลงเงินทุน และสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนผานสถาบันการเงิน
และชองทางอื่น
3) สงเสริมการระดมทุนของภาคธุรกิจขนาดใหญผานตลาดทุน โดยประสานงานกับหนวยงานรัฐ
และผูก ํากับดูแลที่เกี่ยวของเพือ่ รวมกันสงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการระดมทุนของ
ภาคเอกชน รวมถึงสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Enablers) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3
จะมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ในระบบการเงินควบคูก ันไป ทัง้ การพัฒนาบุคลากรทางการเงิน
การสงเสริมความรูท างการเงินและความคุมครองผูใชบริการทางการเงิน การสนับสนุนใหมีกฎหมาย
ทางการเงินที่เอือ้ ตอการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน รวมทัง้ การพัฒนา
เกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินและผูใหบริการทางการเงินใหเหมาะสมตามมาตรฐานสากล
เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบโดยรวม
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
การเงินไทย โดยระบบสถาบันการเงินรวมทั้งผูใหบริการทางการเงินตาง ๆ จะมีความมั่นคง มีการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพภายใตโครงสรางการแขงขันทีเ่ หมาะสม สามารถใหบริการตอบสนองความตองการ
และการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจจริง ภาคธุรกิจและประชาชนในทุกภาคสวน และชวยใหระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมมีตนทุนทางการเงินที่ต่ําลงและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงเสริม
ความสามารถในการแขงขันของไทยไดอกี ทางหนึ่ง
นอกจากนี้ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ยังจะชวยใหมกี ารเติบโตอยางมีสวนรวม
(Inclusive growth) โดยเพิ่มโอกาสใหประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเขาถึงบริการทางการเงิน
และสินเชื่อดวยชองทางที่หลากหลายและมีตนทุนรวมทั้งคาธรรมเนียมที่เหมาะสม เปนการสรางโอกาสใหม ๆ
สําหรับการดําเนินธุรกิจ การประกอบอาชีพ การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกัน
การสงเสริมความรูทางการเงินอยางตอเนื่องจะชวยใหประชาชนและภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการ
ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เลือกใชผลิตภัณฑทางการเงินที่สอดคลองกับความตองการ พรอมกันนี้
มาตรการคุมครองผูใชบริการทางการเงินของ ธปท. และการกํากับดูแลสถาบันการเงินและผูใหบริการ
ทางการเงินที่เปนมาตรฐานสากลจะชวยดูแลและสรางความมัน่ ใจแกประชาชนและภาคธุรกิจผูใชบริการดวย
ธปท. ตระหนักดีวา มาตรการภายใตแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 นั้น บางสวนสามารถดําเนินการไดโดย
ธปท. หรือกระทรวงการคลังโดยลําพัง แตบางสวนตองอาศัยการผลักดันและดําเนินการจากทั้งหนวยงานภาครัฐอื่น
และภาคเอกชน ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามและประเมินขอมูลที่สะทอนผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3
ในดานตาง ๆ ที่สาํ คัญ เชน อัตราสวนเงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย อัตราสวนการใชบริการทาง
การเงินของครัวเรือนไทย ผลสํารวจความรูความเขาใจทางการเงินของครัวเรือนไทย ฯลฯ รวมทั้งรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ตอคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน เพื่อรายงาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประจําทุกครึ่งป

-4แผนพัฒนาระบบสถาบัน การเงิ น ระยะที 3
วิ สัยทัศน์

ระบบสถาบันการเงิ นไทยแข่ งขันได้ สามารถตอบสนองความต้ องการทีหลากหลายขึ นด้วยราคาที เป็ นธรรม
และไม่ บิดเบือน และสนับสนุ นการเชือมโยงการค้าการลงทุ นในภูมิ ภาค ภายใต้ การกํากับดูแลเพือรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิ จและการเงิ น

1. ส่งเสริ มการใช้บริ การทางการเงิ นและการชําระเงิ น
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และเพิ มประสิ ทธิ ภาพของระบบ
(Digitization & Efficiency)

2. เชือมต่อ การค้าการลงทุน ในภูมิภาค
(Regionalization)

1.1 ส่งเสริ มการใช้บ ริ การทางการเงิ นและการชําระเงิ น
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ทังในภาคประชาชน ภาคธุรกิ จ และภาครัฐ
1.2 ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน ผ่ านการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานกลางทางการเงิ น และการพัฒนากระบวนการ
ทํางานภายในของธนาคารพาณิ ชย์ ให้ เป็ นอัตโนมัติมากขึน
1.3 ประเมิ นโครงสร้างระบบสถาบันการเงิ นให้ มีรปู แบบ
ที เอือต่ อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

3. ส่งเสริ มการเข้า ถึงบริ การทางการเงิ น
(Access)

2.1 สนับสนุนให้ สถาบันการเงิ นไทยสามารถประกอบธุรกิ จ
ในภูมิ ภาคได้สะดวกขึน (เช่น เจรจาเปิ ดเสรีภาคการธนาคาร
ในกลุ่ม อาเซียน: QABs)
2.2 พัฒนาโครงสร้ างพืนฐานที สนับสนุนธุรกรรมทางการเงิ น
และการชําระเงิ นระหว่างประเทศ
2.3 สร้างสภาพแวดล้อมภาคการเงิ นทีสนับสนุนการเชือมโยง
การค้ าการลงทุนในอนุภมู ิ ภาคลุ่ม แม่นําโขง

แข่ งได้
เข้ าถึ ง

3.1 ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ นของประชาชน
และการออมเพือวัยเกษียณ
3.2 ส่งเสริ มการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุน การพัฒนาศักยภาพและ
ฐานข้อมูลของวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

เชื อมโยง
ยังยืน

3.3 ร่วมมือกับหน่ วยงานที เกียวข้องเพือส่งเสริ มการระดมทุน
ของภาคธุรกิ จขนาดใหญ่ผ่านตลาดทุน

4. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางการเงิ น
(Enablers)
4.1 พัฒนาบุคลากรทางการเงิ น
4.2 ส่งเสริ มความรูท้ างการเงิ นและการคุ้ม ครองผู้ใช้บ ริ ก าร
ทางการเงิ น
4.3 สนับ สนุนให้ มีกฎหมายทางการเงิ นที เอือต่ อการบริ ห าร
ความเสียงและการดําเนิ นธุรกิ จของสถาบันการเงิ น
4.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์กาํ กับดูแล

การเติ บโตอย่างมีส่วนร่วม
(Inclusive growth)

ระบบสถาบันการเงินไทยภายหลังแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จะมีลกั ษณะ (Intended outcome) ดังนี้
แขงได: สถาบันการเงินไทยแขงขันไดทั้งในและตางประเทศ มีตนทุนดําเนินงานต่ํา มีบริการ
ที่ครบถวนและหลากหลาย ดวยราคาที่เหมาะสมเปนธรรม กลาวคือ มีระบบการชําระเงิน
ที่สามารถเชื่อมโยงผูเลนทั้งหมดในระบบการเงิน (Open architecture) มีกลไกราคา
ที่สงเสริมการใชบริการทางการเงินและการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส มีโครงสรางพื้นฐาน
ทางการเงินกลางที่ชวยลดตนทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการเงิน รวมถึงมีผลศึกษา
ภูมิทัศนของระบบการเงิน (Financial landscape) ที่เหมาะสม
เขาถึง: ประชาชนรายยอย SMEs และธุรกิจขนาดใหญ สามารถเขาถึงบริการและผลิตภัณฑทางการเงิน
ไดอยางเหมาะสม ทั่วถึง และตรงกับความตองการทั้งในปจจุบันและอนาคต กลาวคือ
ประชาชนมีการใชบริการทางการเงินพื้นฐานจากผูใหบริการในระบบ SMEs สามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนในระบบไดมากขึ้น และผูใชบริการมีทางเลือกทีห่ ลากหลายขึ้น ทั้งในดานผลิตภัณฑ
และชองทางการรับบริการ
เชื่อมโยง: สถาบันการเงินไทยมีบทบาทในภูมิภาค และมีบริการระหวางประเทศมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการคา
การลงทุนระหวางประเทศ กลาวคือ มีเครือขายของธนาคารพาณิชยไทยในภูมิภาคทีส่ นับสนุน
การลงทุนในตางประเทศของธุรกิจไทย มีระบบการชําระเงินระหวางประเทศที่จะชวย
ลดตนทุนทางการเงินของภาคธุรกิจไทย และเชื่อมโยงการคาการลงทุนระหวางประเทศ GMS
ยั่งยืน: ระบบสถาบันการเงินไทยมีเสถียรภาพ สามารถรองรับการเติบโตของประเทศและสนับสนุน
ความอยูดีกินดีของประชาชนอยางยั่งยืน กลาวคือ ระบบสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคง
และไดรบั การยอมรับตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีความรูและมีวินัยทางการเงิน มีบุคลากร
ทางการเงินที่มีศักยภาพเทียบเทาระดับสากล โดยมีระบบประกาศนียบัตรเฉพาะดานในทักษะ
ที่สําคัญ รวมถึงมีกฎหมายทางการเงินที่ชวยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

