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สารจากผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงบทบาทในการร่วมนาพาประเทศไปสู่ความเป็นอยู่
ที่ดีอย่างยั่งยืน จึงได้กาหนดทิศทางนโยบายที่ ให้ค วามสาคั ญกับ การสร้างภูมิคุ้ มกันและยกระดับ
ศักยภาพให้กับประเทศในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพและการส่งเสริมพัฒนาการของ
ระบบการเงิน ระบบสถาบันการเงิน และระบบการชาระเงิน ผ่านการจัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน แผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และแผนกลยุทธ์ระบบการชาระเงิน
การจัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3) ซึ่งมีระยะเวลา
ดาเนินการระหว่างปี 2559-2563 ได้คานึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ พัฒนาการของระบบการเงินและตลาดการเงิน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลสากล รวมถึงแนวทางการพั ฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ตั้งอยู่บนหลักการของการส่งเสริมประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน
และการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินไทย ทั้งสถาบันการเงินภายใต้การกากับดูแลของ
ธปท. และผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ โดยมุ่งหวังให้ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการที่ ห ลากหลายขึ้ น ด้ ว ยราคาที่ เ ป็ น ธรรมและไม่ บิ ด เบื อ น และสนั บ สนุ น
การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงิน หรือภายใต้แนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง เชื่อมโยง ยั่งยืน” โดยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ให้ความสาคัญ
กับการใช้และการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การกาหนดภูมิทัศน์ที่เหมาะสมของ
ระบบสถาบันการเงิน เช่น การพิจารณาให้มีผู้เล่นรายใหม่ ซึ่งอาจเป็นสถาบันการเงินในประเทศหรือ
ต่างประเทศ การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคโดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง การส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการออมเพื่อรองรับวัยเกษียณ
และการเข้าถึง แหล่งเงินทุนของ SMEs รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สาคัญ เช่น
การพั ฒนาบุ คลากรทางการเงิน และการส่งเสริมความรู้ท างการเงิน และการคุ้ มครองผู้ใ ช้บ ริ ก าร
ทางการเงิน
ธปท. หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจการเงิน มีทิศทางในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอีก 5 ปีข้างหน้า
ร่วมกัน เพื่อนาพาประเทศให้เติบโตอย่างทั่วถึงและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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สารจากรองผู้ว่าการ
แผนพั ฒนาระบบสถาบั น การเงิน ระยะที่ 3 (แผนพั ฒนาฯ ระยะที่ 3) จั ด ท าขึ้น เพื่ อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งการกาหนด
กรอบนโยบายภายใต้แผนพั ฒนาฯ ทั้ ง 3 ฉบั บ นั้น ธปท. พิ จ ารณาปั จ จั ย แวดล้อมทางเศรษฐกิจ
การเงิน และประเมินระบบการเงินและระบบสถาบันการเงินใน 6 มิติหลัก ได้แก่ (1) มิติด้านขนาด
และโครงสร้าง (Depth) (2) มิติด้านเสถียรภาพ (Stability) (3) มิติด้านความสามารถในการแข่งขัน
(Competitiveness) (4) มิติด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) (5) มิติด้านการเข้าถึง (Access) และ
(6) มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 1 (ปี 2547-2551) มุ่งเน้น
การปรับปรุงโครงสร้างและจัด รูป แบบระบบสถาบัน การเงินไทยภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน
ปี 2540 โดยมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ซึ่งเปรียบได้กับ “การเก็บกวาดบ้าน”
ควบคู่กับการให้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึงภายใต้แนวคิด Financial Services for All Potential
Users ขณะที่แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2 (ปี 2553-2557) มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน
ด้วยการลดต้นทุนจากกฎเกณฑ์ทางการ และเพิ่มการแข่งขันจากการเปิดให้มีผู้เล่นต่างประเทศรายใหม่
โดยยั งคงให้ ความส าคั ญเรื่ องการเข้ าถึ งบริ การทางการเงิ น และการสนั บสนุ นให้ สถาบั นการเงิ น
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีอย่างต่อเนื่อง สาหรับแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 (2559-2563) นี้ จะเน้น
การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเป็นสาคัญ
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 มีคาสั้น ๆ ที่สามารถสรุปให้เข้าใจได้ง่ายว่า “แข่งได้ เข้าถึง
เชื่อมโยง ยัง่ ยืน”

แข่งได้ -

ระบบสถาบั น การเงิ น ไทยมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและมีค วามสามารถในการแข่ ง ขั น
เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เข้าถึง - สถาบั นการเงิ นสามารถน าเสนอผลิ ตภั ณฑ์และบริ การทางการเงิ นที่ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้วยราคา
ที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน
เชื่อมโยง - สถาบันการเงินไทยมีบทบาทในการให้บริการและสนับสนุนการเชื่อมต่อการค้า
การลงทุ น ในภูมิภาค รวมถึงระบบการชาระเงิน ในภูมิ ภาคมีค วามเชื่ อ มโยง
ระหว่างกันมากขึ้น
ยั่งยืน - ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคงเข้มแข็งและมีเสถียรภาพ
ในฐานะผู้จัดทาแผน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จะช่วยวางรากฐานของ
ระบบสถาบั นการเงินไทยในระยะ 5 ปี ข้างหน้า และเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ช่ วยสนั บสนุนการเติ บโตอย่ างมี
ส่วนร่วม (Inclusive growth) อันจะส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
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บทสรุปผู้บริหาร
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลั ง ได้ ร่ วมกั นก าหนดเป้ าหมายและ
วางกรอบทิ ศทางการพั ฒนาระบบสถาบั น การเงิน ผ่านการจั ดท าแผนพัฒนาระบบสถาบั น การเงิน
(แผนพั ฒ นาฯ) ทั้ งแผนพั ฒนาฯ ระยะที่ 1 (2547-2551) ที่ มุ่ งเน้ น การปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งและ
จัดรูปแบบระบบสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง และแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2 (2553-2557)
ซึ่งเน้น การเพิ่ ม ประสิทธิภาพ การส่งเสริมการแข่งขัน ในระบบสถาบั นการเงิน การเข้าถึงบริการทาง
การเงินของประชาชน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันการเงิน โดยภายหลังจากการดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ทั้ง 2 ฉบับ โครงสร้างของ
ระบบสถาบั น การเงิน ไทยมีความชัดเจนขึ้นทั้งในด้านรูปแบบและการประกอบธุรกิจ มีประสิทธิภาพ
มีเสถียรภาพและมีความมั่นคง และประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี การที่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน
อาทิ การก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค
โครงสร้างประชากรของประเทศที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาสู่สังคมเมือง และการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากล ล้วนนามาซึ่งโอกาสและความท้าทายต่อทิศทาง
การดาเนินงานและการปรับตัวของสถาบันการเงินและระบบการเงินในระยะต่อไป ธปท. จึงได้จัดทา
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการระหว่างปี 2559-2563 ขึ้น เพื่อวางกรอบและทิ ศทาง
การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ให้เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินการ ให้เป็นกลไกสนับสนุนธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้น
แนวนโยบายและมาตรการภายใต้แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ได้รับการกลั่นกรองอย่างครบถ้วนและ
รอบด้าน โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ1
ซึง่ ธปท. จัดตั้งขึ้น และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน2 ตลอดจนมีการหารือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น
ภาคธุรกิจ และภาคธนาคารด้วย
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 คือ ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการที่ ห ลากหลายขึ้นด้วยราคาที่ เป็นธรรมและไม่บิ ดเบื อน และสนับ สนุนการเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน หรือ
ตามแนวคิ ด “แข่งได้ เข้าถึง เชื่อมโยง ยั่งยืน ” โดยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 มีกรอบนโยบายหลัก
4 ด้าน ดังนี้
1. ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบ (Digitization and Efficiency) โดยเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของ
ผู้ให้บริการทางการเงิน การสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจ ให้เกิด
ความสะดวกและมีต้นทุนที่เหมาะสม
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการชาระเงิน
และด้านตลาดทุน
2 ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ธปท. และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. โดยมีผู้ว่าการ ธปท. เป็นประธาน
1
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1) ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส์ อย่ างแพร่ ห ลาย (Digitization) ภายใต้ แนวคิ ด บริ การทางการเงิ น ทุ กที่ ทุ กเวลา
(Banking anywhere, anytime) โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาวะแวดล้อมที่ เอื้อต่อการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมต่าง ๆ ได้คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น
และส่งเสริมให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการอื่น ๆ มีบทบาทในการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและสอดรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่าง ๆ
ขณะเดี ย วกัน ธปท. จะสนับ สนุน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ของภาครัฐ รวมทั้งให้ความรู้และสร้างความมั่นใจใน
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการภายใต้กลไกราคาที่ เหมาะสม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการใช้บริการทาง
การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Efficiency) ของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการอื่น ๆ
ให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลักดันให้พัฒนากระบวนการทางานภายในให้เป็น
อัตโนมัติ มีการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
สนับสนุนให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานกลางร่วมกันเพื่อลดต้นทุนและความซ้าซ้อนในการดาเนินงานของ
ระบบ อีกทั้งให้มีการพัฒนาระบบที่จะดูแลความเสี่ยงทางการเงินร่วมกัน เช่น ระบบกลางสาหรับติดตาม
การทุ จริ ตทางการเงิน (Fraud monitoring system) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Cyber risk)
ได้ดีขึ้น
3) ประเมินโครงสร้างระบบสถาบันการเงินสาหรับระยะต่อไป (Financial landscape)
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบโดยรวม ผลการประเมินระบบสถาบันการเงินในช่วง
ที่ผ่านมา พบว่า สถาบันการเงินยังให้บริการไม่ทั่ วถึงหรือมีรูปแบบบริการที่ไม่หลากหลาย ขณะเดียวกัน
ผู้ให้บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน3 (Non-banks) เข้ามามีบทบาทในการให้บริการทางการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ประกอบกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการเปิ ดเสรี
ทางการเงินระหว่างกันเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการแข่งขันของสถาบันการเงิน อันอาจส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบสถาบันการเงินในระยะต่อไป แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จึงจะประเมิน
โครงสร้างระบบสถาบันการเงินและกาหนดภูมิทัศน์ (Landscape) ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณา
ปรั บ บทบาทของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารปั จ จุ บั น และเพิ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายใหม่ เพื่ อให้ ระบบสถาบั น การเงิ น
มีค วามมั ่น คง มีเ สถีย รภาพ มีป ระสิท ธิภ าพและรองรับ การเติบ โตทางเศรษฐกิจ การเงิน
ของประเทศในระยะต่อไป
2. สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของระบบการเงินในการสนับสนุนการขยายตัวของการค้ าการลงทุน และการเชื่อมโยงของประเทศ
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
และการขยายตั วของธุ รกิจไทยไปยั งประเทศในภูมิภาคดังกล่าว โดยจะมี มาตรการสร้างความพร้ อม
และลดอุปสรรคของสถาบันการเงินไทยในการขยายกิจการไปต่างประเทศ เช่น การเจรจาเปิดเสรี
ภาคการธนาคารในกลุ่ มอาเซี ยน หรื อที่ เรี ยกว่ า Qualified ASEAN Banks (QABs) การพั ฒนา
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โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึง การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินให้เอื้อต่อ
การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
3. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Access) เพื่อให้ประชาชนรายย่อย กลุ่มธุรกิจ
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และสอดคล้อง
กับความต้องการ เพื่อเอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจระยะยาว
1) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของภาคประชาชน โดยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
รวมถึงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น การให้บริการผ่านตัวแทน และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กร
การเงินชุมชน
2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการพัฒนาศักยภาพของภาควิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่จาเป็นของระบบสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสถาบัน การเงินและ
ช่องทางอื่น
3) ส่งเสริมการระดมทุนของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ผ่านตลาดทุน โดยประสานงานกับหน่วยงานรัฐ
และผู้กากับดู แลที่ เกี่ย วข้องเพื่อร่วมกันส่งเสริม และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการระดมทุ น
ของภาคเอกชน รวมถึงสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Enablers) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ
ระยะที่ 3 ทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการเงิน การส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน การสนับสนุนให้มีกฎหมายทางการเงินที่เอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงและการดาเนิน
ธุรกิจของสถาบันการเงิน รวมทั้งการพัฒนาเกณฑ์การกากับ ดูแลสถาบัน การเงิน และผู้ใ ห้บ ริการ
ทางการเงินให้เหมาะสมตามมาตรฐานสากลเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบโดยรวม
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
การเงินไทย โดยระบบสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ จะมีความมั่นคง มีการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงสร้างการแข่งขันที่เหมาะสม สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการ
และการขยายตั วของภาคเศรษฐกิจจริง ภาคธุรกิจ และประชาชนในทุกภาคส่วน รวมทั้ ง ช่วยให้
ระบบเศรษฐกิ จ โดยรวมมี ต้ นทุ น ทางการเงิ นต่ าลงและด าเนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของไทยได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ การดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จะช่วยให้มีการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
(Inclusive growth) โดยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ด้วยช่องทางที่หลากหลายและมีต้นทุนรวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เป็นการสร้างโอกาสในการดาเนิน
ธุรกิจ การประกอบอาชีพ การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกัน การส่งเสริมความรู้
ทางการเงินอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมกันนี้ มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของ ธปท. และการกากับดูแลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงิน
ที่เป็นมาตรฐานสากลจะช่วยดูแลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและภาคธุรกิจด้วย
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ธปท. ตระหนักดีว่า มาตรการภายใต้แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 นั้น บางส่วนสามารถดาเนินการได้
โดย ธปท. หรือกระทรวงการคลั ง แต่บางส่วนต้องอาศัยการผลั กดัน และด าเนินการร่ วมกันจากทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐอื่นและภาคเอกชน ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามและประเมินข้อมูลที่สะท้อนผลการดาเนินงาน
ของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น อัตราส่วนเงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์
อั ตราส่ วนการใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ นของครั วเรื อนไทย ผลส ารวจความรู้ ความเข้ าใจทางการเงิ น
ของครัวเรือนไทย รวมทั้งรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ต่อคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน เพื่อรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประจาทุกครึ่งปี
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (
วิสัยทัศน์

3)

ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายขึน้ ด้วยราคาทีเ่ ป็นธรรมและไม่บดิ เบือน
และสนับสนุนการเชือ่ มโยงการค้าการลงทุนในภูมภิ าค ภายใต้การกากับดูแลเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

1. ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
(Digitization and Efficiency)

2. สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมภิ าค
(Regionalization)

. ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานกลางทางการเงิน และการพัฒนากระบวนการทางาน
ภายในของธนาคารพาณิชย์ให้เป็นอัตโนมัตมิ ากขึ้น
.3 ประเมินโครงสร้างระบบสถาบันการเงินให้มีรปู แบบทีเ่ อือ้ ต่อ
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

. สนับสนุนให้สถาบันการเงินไทยสามารถประกอบธุรกิจใน
ภูมิภาคได้สะดวกขึ้น (เช่น เจรจาเปดเสรีภาคการธนาคาร
ในกลุม่ อาเ ยี น: QABs)
. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ นับสนุนธุรกรรมทางการเงิน
และการชาระเงินระหว่างประเทศ
.3 สร้างสภาพแวดล้อมภาคการเงินทีส่ นับสนุนการเชื่อมโยงการค้า
การลงทุนในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นาโขง
้

3. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
(Access)

แข่งได้

เข้าถึง

3. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน
และการออมเพื่อวัยเกษียณ
3. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาศักยภาพและฐานข้อมูล
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
3.3 ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ส่งเสริมการระดมทุนของ
ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ผา่ นตลาดทุน

เชื่อมโยง
ยั่งยืน

4. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน
(Enablers)
. พัฒนาบุคลากรทางการเงิน
. ส่งเสริมความรูท้ างการเงินและการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ
ทางการเงิน
.3 สนับสนุนให้มกี หมายทางการเงินทีเ่ อือ้ ต่อการบริหาร
ความเสีย่ งและการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน
. พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแล

การเติบโตอย่างมีสว่ นร่วม
(Inclusive growth)

ระบบสถาบันการเงินไทยภายหลังแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จะมีลักษณะ (Intended outcome) ดังนี้
แข่งได้: สถาบั น การเงิน ไทยแข่ ง ขัน ได้ ทั้ งในและต่ างประเทศ มีต้น ทุ น ดาเนิน งานต่ า มีบ ริก าร
ที่ครบถ้วนและหลากหลาย ด้วยราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม กล่าวคือ มีระบบการชาระเงิน
ที่สามารถเชื่อมโยงผู้เล่นทั้งหมดในระบบการเงิน (Open architecture) มีกลไกราคา
ที่ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเงินกลางที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน รวมถึงมีผลศึกษา
ภูมิทัศน์ของระบบสถาบันการเงิน (Financial landscape) ที่เหมาะสม
เข้าถึง: ประชาชนรายย่อย SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ได้อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และตรงกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต กล่าวคือ
ประชาชนมีการใช้บริการทางการเงินพื้นฐานจากผู้ให้บริการในระบบ SMEs สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น และผู้ใช้บริการมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์
และช่องทางการรับบริการ
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เชื่อมโยง: สถาบันการเงินไทยมีบทบาทในภูมิภาค และมีบริการระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศ กล่าวคือ มีเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ไทยในภูมิภาคที่สนับสนุน
การลงทุน ในต่างประเทศของธุรกิจ ไทย มีระบบการชาระเงิน ระหว่างประเทศที่จะช่วย
ลดต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจไทย และเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ยั่งยืน: ระบบสถาบันการเงินไทยมีเสถียรภาพ สามารถรองรับการเติบโตของประเทศและสนับสนุน
ความอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ระบบสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคง
และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีความรู้และมีวินัยทางการเงิน บุคลากร
ทางการเงินมีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยมีระบบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในทักษะ
ที่สาคัญ รวมถึงมีกฎหมายทางการเงินที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
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บทนำ

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (แผนพัฒนาฯ)
ระยะที่ 3 ขึ้ น เพื่ อเป็ นแนวทางการพั ฒนาระบบสถาบั นการเงิ นต่ อเนื่ องจากแผนพั ฒนาฯ ระยะที่ 1
(2547-2551) และระยะที่ 2 (2553-2557) โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินไทย
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจจริง และประชาชน
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 1 ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างและจัดรูปแบบระบบสถาบันการเงินไทย
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจการเงินปี 2540 รวมถึง ขยายขอบเขตธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ให้สามารถ
ประกอบธุรกิจการเงินแบบครบวงจร (Universal banking) เพื่อให้ระบบสถาบันการเงินสามารถทาหน้าที่
เป็นตัวกลางทางการเงินและรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่แผนพัฒนาฯ
ระยะที่ 2 เสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงิน โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการลดต้นทุนจาก
กฎเกณฑ์ทางการและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ค้างอยู่ ส่งเสริมการแข่งขันในระบบสถาบันการเงิน และ
การเข้าถึงบริการทางการเงิน ของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินโดยเฉพาะ
ด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลจากการดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ทาให้โครงสร้าง
ของระบบสถาบันการเงินไทยมีความชัดเจนขึ้นทั้งด้านรูปแบบและการประกอบธุรกิจ มีความมั่นคงและ
มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพการดาเนินงาน และผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการทางการเงินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาระสาคัญของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
ประเมินระบบสถาบันการเงิน
ประเมินระบบสถาบันการเงิน
ประเมินระบบสถาบันการเงิน
• วิกฤตต้มยากุ้งทาให้ระบบสถาบันการเงินมี NPA
และ NPL ในระดับสูง
• ระบบสถาบันการเงินมีผใู้ ห้บริการขนาดเล็ก
จานวนมาก ทาให้มคี วามซ้าซ้อนในระบบ

• ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพมากขึ้น
แต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพโดย

• ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นต่อเนื่อง
• SMEs และประชาชน (ผู้มีรายได้นอ้ ย) ยังมีปญหาการเข้าถึงบริการ
• ความท้าทายจากปจจัยภายนอกทีส่ ง่ ผลต่อระบบสถาบันการเงิน

ลดต้นทุนการดาเนินงาน
 ส่งเสริมการให้บริการให้ทว
ั่ ถึง
 พัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐานทางการเงินให้สมบูรณ์


2547 - 2551
2540 - 2546

พัฒนาการทางเทคโนโลยี
การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ (AEC)
 การเข้าสูส
่ งั คมผูส้ งู อายุ
 การพัฒนาสูส
่ งั คมเมือง
 การเปลีย
่ นแปลงเกณฑ์การกากับสากล



2552
แผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่ 1

“ปรับปรุงโครงสร้างและจัดรูปแบบระบบสถาบันการเงิน”
• ส่งเสริมการควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน

83
• ขยายขอบเขตธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็น Universal Banking

• ออกนโยบาย One Presence
• เพิ่มใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์เพือ่ รายย่อย/ Subsidiary

2559 - 2563

2553 - 2557
2558
แผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่ 2

แผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่ 3

“ส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน ”
• ลดต้นทุนจากกฎระเบียบของทางการ และ NPA & NPL

Efficiency • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน

Competition • ยกระดับผูเ้ ล่นรายเดิมให้แข็งแกร่งขึน้
• เพิ่มผู้เล่นต่างชาติรายใหม่ในระบบ

Financial • ออกนโยบาย Microfinance ของธนาคารพาณิชย์
Access • เพิ่มช่องทางให้บริการ (สาขาและ Agent)

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (2559-2563) | 7

อย่างไรก็ตาม ระบบสถาบันการเงินไทยจาเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติม โดยเสริมสร้างจุ ดแข็ง
และแก้ ไ ขจุ ด อ่ อ นของระบบเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากโอกาสและรองรั บ ความท้ า ทาย
จากการเปลี่ยนแปลงของบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจการเงิน การเข้าสู่
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาสู่สังคมเมือง
และการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกากับสากล รวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงิน
ทั้ งจากการขยายตั วของตลาดเงินและตลาดทุ น และผู้เล่นในระบบสถาบั นการเงินที่ หลากหลายขึ้น เช่น
ผู้ให้บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-banks) โดยเฉพาะบริษัทที่ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Money) ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Telecommunication Company: Telco) และ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ธปท. ได้แต่งตั้งคณะทางานภายใน ธปท. เพื่อจัดทาร่างแนวนโยบาย
มาตรการ แนวทางดาเนินการ และกรอบเวลา โดยเสนอต่อคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทา
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 31 และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)2 เพื่อกลั่นกรอง
ให้ ความเห็ นและข้ อเสนอแนะต่ อร่ างแผนพั ฒนาฯ ระยะที่ 3 นอกจากนี้ ธปท. ได้ หารื อและรั บฟ ง
ความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ ภาคธนาคาร Non-banks และหน่วยงานราชการอื่น เช่น สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
อีกทั้งได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกศึกษาเพิ่มเติมถึงทิศทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไทย
และจัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบาย เพื่อให้ได้มุมมองและประสบการณ์ในระดับสากล
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 (2559-2563) คือ ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้
สามารถตอบสนองความต้อ งการที่ห ลากหลายขึ้น ด้ว ยราคาที่เ ป็น ธรรมและไม่บ ิด เบือ น และ
สนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงิน หรือตามแนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง เชื่อมโยง ยั่งยืน” (“Competitive, Inclusive,
Connected, Sustainable”) โดยมีกรอบนโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1. การส่งเสริมการใช้บริการทางการเงิน
และการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ (Digitization and Efficiency)
2. การสนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization) 3. การส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงิน (Access) และ 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Enablers)

ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการชาระเงิน
และด้านตลาดทุน
2 ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ธปท. และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลั ง
ส านั กงานคณะกรรมการก ากั บและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกั นภั ย (คปภ.) ส านั กงานคณะกรรมการก ากั บหลั กทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. โดยมีผู้ว่าการ ธปท. เป็นประธาน
1
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วิสยั ทัศน์และกรอบนโยบายหลักของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3
เพิ่มศักยภาพของระบบการเงินไทยในการสนับสนุนการเชื่อมต่อ
การค้าการลงทุนในภูมิภาค

ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เร่งนวัตกรรมและลดต้นทุนให้ระบบเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงิน
และการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

2. สนับสนุนการเชือ่ มต่อการค้าการลงทุนในภูมภิ าค

(Regionalization)

แข่งได้

(Digitization and Efficiency)
เข้าถึง

3. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน

เชื่อมโยง
ยั่งยืน

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน

(Enablers)

(Access)
เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนรายย่อย วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเอื้อต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว

พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานทางการเงิน เพื่อ สนับ สนุน วิสัย ทัศ น์
ของแผน

การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
(Inclusive growth)

ธปท. จะติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 และทบทวน
มาตรการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้การดาเนินการมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก
ธปท. ตระหนักดี ว่า มาตรการเพื่อเสริมสร้างจุ ดแข็งและแก้ไขจุ ดอ่อนของระบบสถาบัน
การเงินในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ซึ่งครอบคลุมผู้ให้บริการทางการเงินที่ เป็นสถาบันการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 25513 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) และ Non-banks
(ผู้ ประกอบธุ รกิ จบั ตรเครดิ ต ธุ รกิ จสิ นเชื่ อส่ วนบุ คคลภายใต้ การก ากั บ ธุ รกิ จสิ นเชื่ อรายย่ อ ยเพื่ อ
การประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงิน
หรือโอนเงินตราต่างประเทศ) นั้น บางส่วนสามารถดาเนินการได้เองโดย ธปท. แต่มีบางส่วนต้องอาศัย
การผลักดันและการดาเนินการร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ธปท. จะประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันและบูรณาการการดาเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยจะกาหนดเครื่องชี้วัด
(KPIs) ของกรอบนโยบายหลักในแต่ละด้าน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและประเมินความสาเร็จของการดาเนินการ

3

ประกอบด้วย (1) ธนาคารพาณิชย์ (2) ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (3) ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ (4) สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (5) บริษัทเงินทุน และ (6) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
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ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

1. ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของระบบ (Digitization and Efficiency)
(1.1) ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(1.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(1.3) ประเมินโครงสร้างระบบสถาบันการเงินสาหรับระยะต่อไป
(1.1) ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digitization)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย โดย
• มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ก หมาย มาตรฐานกลาง ระบบกลาง
และแนวป ิบัติ (Guideline/ Code of conduct)
• มีผลิตภัณ ์ บริการการชาระเงินที่ทันสมัย ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกช่องทาง (Banking anywhere, anytime any devices)
และเชื่อมโยงกัน ภายใต้ราคาที่เหมาะสม

สภาวะปจจุบนั

มาตรการ

โครงสร้างพืน้ ฐานและสภาวะแวดล้อมทีร่ องรับการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่สมบูรณ์ และยังไม่เอือ้ ต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผู้ใช้บริการขาดความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
ทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบริการโอนและชาระเงิน
ข้ามธนาคาร
การกากับดูแลของทางการทีซ่ ้าซ้อนและเปนภาระต่อภาคธุรกิจ

โอกาสและความท้าทาย
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital economy)
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)
ความก้าวหน้าทางด้าน IT และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยีมากขึ้น
ภัยคุกคามในการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่เี พิ่มขึ้น (Cyber crime)

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
• ผลักดันการบังคับใช้ Payment Systems Act และ
ประกาศสาคัญต่าง ที่รองรับ
• มีมาตรฐานกลาง เช่น QR Code
• ผลักดันให้มโี ครงสร้างพืน้ ฐานกลาง เช่น Faster Payment
(P2P, C2B) และ Centralized Payment Gateway
• ผลักดัน e-KYC ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เพิ่มบทบาทผูใ้ ห้บริการทัง้ ธนาคารพาณิชย์และ Non-banks
• ขยายขอบเขต e-Money/ e-Payment agent ภายใต้
การกากับดูแลของ ธปท.
• สนับสนุนให้มี Interoperability (ธนาคารพาณิชย์
Non-banks)
• ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์/ Non-banks ออกบัตรโดยใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานร่วมกัน
3. ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มขึ้น
• สนับสนุน National e-Payment โดยร่วมดาเนินการ
ในโครงการ Any ID และโครงการขยายการใช้บตั ร
• ทบทวนกลไกราคา e-Payment
• สนับสนุน B2B และ e-Government payment
• สร้างความเชื่อมัน่ ด้วยเกณ ก์ ากับดูแล
• ผลักดันการทาธุรกรรมกูย้ มื ระหว่างสถาบันการเงิน
ด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์

จากนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital economy) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ของรัฐบาล
ที่ส่งเสริมให้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กอปรกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยีมากขึ้น ทาให้ภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และภาคการเงินนา IT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบ
การทาธุรกิจและช่องทางการให้บริการ ดังเห็นได้จากหน่วยงานรัฐหลายแห่ง (เช่น กรมบัญชีกลาง
และกรมสรรพากร) เริ่มให้บริการรับจ่ ายเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งจากภาคธุรกิจ และประชาชน
ขณะที่ ภาคธุ รกิจ ได้ พั ฒนาระบบแลกเปลี่ ยนข้อ มูลทางอิ เล็กทรอนิกส์ใ ห้ เชื่อ มโยงกับ บริ ก ารของ
ธนาคารพาณิชย์และระหว่างคู่ค้าในเครือข่ายของตน นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์และ Non-banks ได้
พั ฒนาบริการรูปแบบใหม่ เพิ่ มขึ้น เช่น Internet/ Mobile banking การรับชาระเงินออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์สาหรับการรับชาระเงินแทน (Bill payment) และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
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ผลประเมิ นการให้ บริ การทางการเงิ นและการช าระเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส์ พบว่ า แม้ ภาครั ฐ
และผู้ให้บริการทางการเงินได้พั ฒนาการให้ บริการเพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้ แก่
ผู้ใช้บริการแล้ว แต่การให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ยังถูกจากัดด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และ
สภาวะแวดล้อมที่ ไม่เอื้อต่ อการพั ฒนานวัตกรรมและไม่รองรับ การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
โดยสมบู รณ์ โดยเฉพาะการกากับดูแลของทางการที่ ซ้ าซ้อนและเป นภาระต่อภาคธุรกิจ นอกจากนี้
บริการการชาระเงินส่วนใหญ่ดาเนินการภายใต้ผู้ให้บริการรายเดียว (On-us transaction) ซึ่งยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นได้เท่าที่ควร รวมทั้งผู้ใช้บริการขาดความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่น
ในการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการค่อนข้างสูงโดยเฉพาะบริการโอน
และชาระเงินข้ามธนาคาร จึงทาให้การทาธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวยังไม่เปนที่แพร่หลาย
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคประชาชนใช้บริการทางการเงิน
ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น ธปท. จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) ด้านระบบการชาระเงิน เพื่อรองรับการค้า การลงทุนและเชื่อมโยงการทาธุรกรรม
ทางการเงินทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของผู้ให้บริการกลุ่มต่าง โดยมี
การก ากั บ ดู แ ลที่ เ หมาะสมเพื่ อ เพิ่ ม การแข่ ง ขั น และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ให้
ความคุ้ ม ครองผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในการใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น และการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการใช้บริการให้มากขึ้น โดยมีมาตรการสาคัญ ดังนี้
มาตรการที่ 1.1.1 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส นั บ สนุ น การใช้ บ ริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนโดย
(1) ผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน (Payment Systems Act) และ
ประกาศสาคัญต่าง ที่รองรับ โดย ธปท. ได้ยกร่างก หมายดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแล
ผู้ให้ บริการชาระเงินอิเล็ กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและความเสี่ยงที่ เปลี่ ยนไป ตลอดจน
สนับสนุนการทาธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนานวัตกรรมและบริการใหม่ รวมถึง
การคุ้มครองผู้บริโภค
(2) ผลักดัน การมีมาตรฐานกลางที่สนับสนุน การใช้บ ริการชาระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Banking/ e-Payment) และเชื่อมโยงธุรกรรมของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนได้อย่างครบวงจร
เช่น มาตรฐาน Quick Response Code (QR Code) สาหรับการชาระเงิน มาตรฐานกลางข้อความ
เพื่ อการช าระเงิ น ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (National Payment Message Standard: NPMS) และ
มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจระหว่างคู่ค้า (e-Invoicing) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยั ง
ระบบการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
ในลักษณะ Straight-Through Process ได้
(3) ผลักดันให้มีโ ครงสร้างพื้น ฐานกลางที่ทัน สมัย และเอื้อต่อการพัฒนาบริการผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเชื่อมโยงกันได้ (Interoperability) ระหว่างธนาคารพาณิชย์และ Non-banks
เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโอนและชาระเงินโดยรวม เช่น
1) ระบบ Faster payment เพื่อการโอนเงินระหว่าง Peer-to-Peer: P2P และ Consumer-to-Business:
C2B โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2) ระบบกลางรองรับการเรียกดูและชาระใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bill Presentment and Payment: EBPP) และ 3) ระบบกลางรองรับการชาระเงินทางออนไลน์
(Centralized Payment Gateway)
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(4) ผลักดันให้มีระบบการเข้าถึงและเชือ่ มโยงฐานข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริม
ให้สถาบันการเงินสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)
และการรู้จักลูกค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: e-KYC) ในการเปิดบัญชี
เงิ น ฝากและการท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดย ธปท. จะร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กาหนดแนวทางสนับสนุนให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการการชาระเงินเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล
ทะเบียนราษ ร์หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเองได้ภายใต้กรอบก หมายและความปลอดภัย ซึ่งจะช่วย
ป้องกันการทุจริต ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลที่ซ้าซ้อนของแต่ละหน่วยงาน อานวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการในการสมัครใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ห่ า งไกลสามารถเข้ าถึ งบริ การทางการเงิ น ได้ มากขึ้ น รวมทั้ งสร้ างความเชื่ อมั่ น ในการใช้ บ ริ ก าร
ทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพิจารณากาหนด
นโยบายด้าน e-KYC ของประเทศให้ครบถ้วนในทุกมิติ เช่น ด้านก หมาย และโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการให้บริการและการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
มาตรการที่ 1.1.2 เพิ่มบทบาทผู้ให้บริการการโอนและช าระเงินซึ่งครอบคลุมทั้ง ธนาคารพาณิชย์ และ
Non-banks
(1) ปรับปรุงหลักเกณ ์การกากับดูแลธุรกิจและบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ให้ความคุ้มครองและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ขยายขอบเขตธุรกิจ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้รองรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการชาระค่าสินค้า
บริการของภาคธุรกิจและประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบวงจรมากขึ้น (เช่น e-Receipt/ e-Tax
Invoice) นอกจากนี้ ธปท. จะกากับดูแลตัวแทนของผู้ให้บริการ e-Payment ในด้านฐานะความมั่นคง และ
การบริหารความเสี่ยง
(2) สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง (Interoperability) ระหว่างผู้ให้บริการที่เปนธนาคารพาณิชย์
และ Non-banks เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการโอนและชาระเงินรายย่อยเพิ่มขึ้น
เช่น ส่งเสริมการโอนเงิน e-Money ระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการโอนเงินระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์และ Non-banks
(3) ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์และ Non-banks สามารถออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันได้สะดวกขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการและพัฒนารูปแบบบริการ
ที่หลากหลาย เช่น การออกบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตร e-Money/ Pre-paid โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานกลาง
ร่วมกัน (เช่น เครื่องรับบัตร และระบบ Switching, Clearing, Settlement) รวมถึงทบทวนก ระเบี ยบ
ที่เปนอุปสรรคในการเชื่อมโยงบริการ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวสามารถใช้รองรับการออกบั ตร
อิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนรับจ่ายเงินตามนโยบายของภาครัฐได้
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มาตรการที่ 1.1.3 ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มขึ้น
(1) สนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการชาระเงิน
ของไทยให้เข้าสู่การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และประชาชน รวมถึงการบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนงานสาคัญ ได้แก่
โครงการ 1: ระบบการชาระเงินแบบ Any ID
โครงการ 2: การขยายการใช้บัตร
โครงการ 3: ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โครงการ 4: การบูรณาการสวัสดิการสังคมและการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการ 5: การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ธปท. จะร่วมดาเนินการและมีบทบาทสาคัญในการดาเนินโครงการที่ 1 ระบบการชาระเงิน
แบบ Any ID โดยติดตามและผลักดันการพัฒนาระบบการชาระเงินแบบ Any ID รวมถึงออกแนวนโยบาย
และหลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ (Interoperability) การกากับ
ดู แลผู้ใ ห้ บ ริการระบบโครงสร้ า งพื้น ฐาน Any ID ทั้ งธนาคารพาณิ ชย์ และ Non-banks เพื่อให้
การให้ บ ริ ก ารมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ในด้ า นต่ า ง และ
โครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตร โดย ธปท. จะส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการชาระเงินผ่านบัตรและส่งเสริมการกระจายจุดรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทั่วถึง
ผ่านแนวนโยบายหรือ หลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลดต้นทุนการรับบัตรของร้านค้าและส่งเสริม
การใช้บัตรให้แพร่หลาย
นอกจากนี้ ธปท. เปนกรรมการและเลขานุการร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม
แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้า
การดาเนินการของโครงการต่าง และผลักดันการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ
(2) ทบทวนกลไกราคาเพือ่ ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ โดยทบทวนโครงสร้างค่าบริการ
โอนเงินและการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Mobile/ Internet banking) รวมถึงโครงสร้าง
ค่าธรรมเนียมการชาระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
(3) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้สื่อการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น (e-Government
payment) เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพและความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน ระหว่า งภาครั ฐ
ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับนโยบาย Digital economy โดย ธปท. จะประสานกับ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเกณ ์ให้เอื้อต่อการใช้ e-Payment ในการรับและจ่ายเงิน ได้
สะดวกขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้บริการดังกล่าวของภาครัฐมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ภาคธุรกิจ และช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้นด้วย
(4) สนับสนุนให้มีบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการทาธุรกรรมระหว่าง
ภาคธุรกิจ (Business-to-Business: B2B) เพื่อเปนทางเลือกแทนการใช้เงินสดและเช็ค เช่น ศึกษา
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาบริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคธุรกิจและธนาคารพาณิชย์
และพิจารณาปรับปรุงหลักเกณ ์ของทางการที่เปนอุปสรรคต่อการพัฒนาบริการดังกล่าว รวมทั้ง
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ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้ภาคธุรกิจสามารถชาระเงินระหว่างกัน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบกลาง และเชื่อมต่อกับระบบการชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้โดยตรง
(5) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณ ์
กากับ ดู แลให้ ค รอบคลุ มความเสี่ ย งรู ป แบบใหม่ ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเงิน
(6) ผลักดันการทาธุรกรรมกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงิน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยหารือ
รูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ร่วมตลาด รวมถึงกรมสรรพากร ในเรื่องมาตรการภาษี การปิดอากรแสตมป์ และ
การเสียภาษีธุรกิจ
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(1.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Efficiency)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ระบบสถาบันการเงินมีต้นทุนและความซ้าซ้อนในการดาเนินงานลดลง โดย
• กระบวนการทางานภายในยืดหยุน่ ใช้ระบบอัตโนมัติ มีการเชือ่ มโยงภายในธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจในเครือ และธุรกิจในต่างประเทศมากขึน้
• มีโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงินเพิ่มขึ้น
• สถาบันการเงินยื่นคาขออนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

สภาวะปจจุบนั
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีความสามารถในการทากาไรดีและมี
Cost to income ratio ลดลงต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์สูงเมื่อเทียบกับ
ต่างประเทศ
กระบวนการทางานภายในของธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างซับซ้อน
และไม่ยืดหยุ่น
ระบบ IT และฐานข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ยงั ไม่เชื่อมโยงกันทัง้ หมด
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานกลางทางการเงินมีจากัด

โอกาสและความท้าทาย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงทางไซเบอร์ Cyber risk)

มาตรการ
สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์พฒ
ั นากระบวนการทางานภายใน
• มีระบบการทางานที่ Simplified, Agile และ Automated
• มีการเชื่อมโยงระบบ IT และฐานข้อมูลภายใน
ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจในเครือ และธุรกิจในต่างประเทศ
ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานกลางทางการเงิน
Common utilities) เช่น
• ศูนย์คอมพิวเตอร์สาหรับใช้เปน Alternate site
• ระบบ Fraud monitoring
• Shared Point of Sale (POS) Terminal
พัฒนากระบวนการพิจารณาคาขออนุญาต และการรับส่ง
ข้อมูลกับ ธปท
• e-Application

ธปท. ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของระบบสถาบันการเงิน
โดยได้ออกนโยบายและด าเนินมาตรการเพื่อลดต้นทุนและความซับซ้อนในระบบสถาบันการเงินภายใต้
แผนพัฒนาฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การลดต้นทุนจากก ระเบียบของทางการ และการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงินต่าง โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง
ผลการประเมินระบบสถาบันการเงิน ไทยด้านประสิทธิภาพ พบว่า ระบบธนาคารพาณิชย์
มี ประสิ ทธิ ภาพในการด าเนิ นงานดี ขึ้ นต่ อเนื่ อง โดยมี ผลประกอบการและความสามารถในการท า
กาไรดี อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to income ratio) มีแนวโน้มลดลง
อย่ างไรก็ตาม ค่ าใช้จ่ ายการดาเนินงานต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Operating expense to average asset)
ของระบบธนาคารพาณิ ชย์ ยั งอยู่ ในระดั บสู งเมื่ อเที ยบกั บ ระบบธนาคารพาณิ ชย์ ของประเทศสิ งคโปร์
และมาเลเซีย จึงเปนความท้าทายของธนาคารพาณิ ชย์ในการปรับปรุง กระบวนการท างานภายในให้
ซับซ้อนน้อยลงและยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบ IT และฐานข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจ
ในเครือ และธุ รกิ จในต่ างประเทศให้ เชื่ อมโยงกันมากขึ้ น เพื่อสนับสนุนการขยายธุ รกิจทั้ งในและ
ต่ างประเทศ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น การเงิ น ร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานกลาง
ทางการเงิน เพื่อลดความซ้าซ้อนและต้นทุนของระบบ นอกจากนี้ กระบวนการพิจารณาคาขออนุญาต
และการรับส่งข้อมูลกับ ธปท. ในบางเรื่องอาจสร้างภาระต่อการดาเนินงานของสถาบันการเงินได้ ดังนั้น
เพื่อให้การพั ฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของระบบสถาบั นการเงินเป นไปอย่างต่อเนื่อง ธปท.
จึงมีมาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1.2.1 สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์พัฒนากระบวนการทางานภายใน
(1) พัฒนาระบบการทางานของธนาคารพาณิชย์ให้คล่องตัวและยืดหยุ่นขึ้น โดยส่งเสริมให้
ธนาคารพาณิชย์พัฒนาระบบ IT ให้ทันสมัย ลดความซับซ้อนของระบบงาน (Simplify) มีความคล่องตัว
และยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนระบบงานในระยะยาว (Agile) รวมทั้งพัฒนาขั้นตอนการควบคุมภายใน
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ให้เปนอัตโนมัติ (Automated) มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านป ิบัติการ (Operational risk) และ
การทุจริต
(2) เชื่อมโยงระบบ IT และฐานข้อมูลภายในธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจในเครือ และธุรกิจใน
ต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการพัฒนาบริการทาง
การเงินที่เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ระบบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นสูง (Intelligence tool) เพื่อเพิ่มศักยภาพการนาเสนอผลิตภัณ ์และบริการ รวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
มาตรการที่ 1.2.2 ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน (Common utilities) โดยให้
สถาบั นการเงิ น ร่ วมมื อกั นพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานกลางทางการเงิ น เพื่ อช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ลดความซ้าซ้อนของการดาเนินงาน และลดต้นทุนของระบบในระยะยาว
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน IT ที่ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
และการบริหารความเสีย่ ง โดย 1) ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์มีศนู ย์คอมพิวเตอร์สารอง (Alternate
site) ที่ได้มาตรฐานสากลและกระจายความเสี่ยงด้านสถานที่ตั้งเพิ่มเติม และ 2) ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการติด ตามการทุจ ริต ทางการเงิน (Fraud monitoring network) โดยให้ สถาบั น การเงิน
แต่ละแห่งพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของการให้บริการ และสนับสนุนให้
สถาบันการเงิน ร่วมกันพัฒนาระบบกลาง เพื่อใช้ติดตามการทุจริต ทางการเงิน หรือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ระหว่างสถาบันการเงิน
(2) พัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาระเงิน เช่น ศึกษาความเปนไปได้ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครื่องรับบัตรร่วมกัน (Shared Point of Sale (POS)
Terminal)
ทั้งนี้ สถาบันการเงินอาจร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงินอื่นที่มีความจาเปน
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบและสถาบันการเงินในเชิงธุรกิจเพิ่มเติมจากมาตรการข้างต้นได้
มาตรการที่ 1.2.3 พัฒนากระบวนการพิจารณาคาขออนุญาต และการรับส่งข้อมูลกับ ธปท.
(1) พัฒนากระบวนการยื่นคาขออนุญาต คาขอหารือ และการส่งรายงานตามที่ ธปท. กาหนด
ให้มีป ระสิท ธิภาพ สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดย ธปท. ได้พัฒนาระบบให้ธนาคารพาณิชย์สามารถยื่น
คาขออนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Application) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 และในระยะต่อไป
ธปท. จะสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้มีการใช้งานเพิ่มขึ้น โดยจะขยายการใช้ระบบงานไปยังสถาบัน
การเงินประเภทอื่น พร้อมทั้งพัฒนา Template แบบ Fixed form เพื่อรองรับคาขอกลุ่มที่มีปริมาณสูง
และจัดทาคู่มือการยื่นคาขออนุญาตต่าง ให้ชัดเจนเพื่อให้สถาบันการเงินใช้เปนแนวทางดาเนินการต่อไป
(2) ลดภาระการรายงานข้อมูล โดย ธปท. ได้เจรจาทาข้อตกลงกับหน่วยงานกากับดูแลอื่น
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยลดความซ้าซ้อนในการรายงานข้อมูล นอกจากนี้ ธปท.
จะทบทวนรายละเอียดข้อมูลที่ให้สถาบันการเงินรายงานเปนระยะด้วย
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(1.3) ประเมินโครงสร้างระบบสถาบันการเงิน สาหรับระยะต่อไป (Financial Landscape)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ระบบสถาบันการเงินมีรปู แบบและโครงสร้างทีเ่ หมาะสมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

สภาวะปจจุบนั
ระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วง ปที่ผ่านมา มีความมัน่ คงและสนับสนุน
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจได้ดี
ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นรองด้านขนาด
และเครือข่ายเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ระบบธนาคารพาณิชย์ยงั มีช่องว่างในการให้บริการทางการเงิน
ในบางตลาด (Market segment) เช่น Payment/ Digital banking

โอกาสและความท้าทาย
การแข่งขันที่เพิม่ ขึ้นระหว่างธนาคารพาณิชย์ และธนาคารพาณิชย์
กับ Non-banks จะเป็นแรงผลักให้ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งพัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค เป็นโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ไทย
ที่มีศักยภาพขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ ขณะเดียวกันการแข่งขัน
ในประเทศมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นจากผูใ้ ห้บริการต่างชาติรายใหม่
รูปแบบการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
จะมีผลต่อรูปแบบของสถาบันการเงินในอนาคต

มาตรการ
1. เพิ่มการแข่งขันและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผูใ้ ห้บริการ
• ขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินของบริษทั
e-Money ที่เป็นของ Telco (สอดคล้องกับมาตรการ
Digitization)
• ศึกษาความเป็นไปได้ในการมีใบอนุญาตหรือผูเ้ ล่นรายใหม่
เช่น Digital Bank และ FinTech
2. กาหนดภูมิทศั น์ (Landscape) ที่เหมาะสมของระบบ
สถาบันการเงินไทยในระยะต่อไป
• ศึกษาและกาหนดรูปแบบ ขอบเขตธุรกิจ และแนวทาง
การกากับดูแลธนาคารพาณิชย์และผูใ้ ห้บริการอืน่
ทั้งในและต่างประเทศทีเ่ หมาะสม
• ศึกษาและกาหนดรูปแบบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ
ที่เหมาะสม
• พิจารณาให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียม
แก่สถาบันการเงินทีค่ วบรวมโดยสมัครใจ

หลังแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 1 มีผลบังคับใช้ โครงสร้างและรูปแบบของระบบธนาคารพาณิชย์มี
ความชัดเจนขึ้น โดยผลจากการควบรวมสถาบันการเงินในช่วงดังกล่าว ทาให้ธนาคารพาณิชย์มีขนาดใหญ่ขึ้น
รวมทั้งมีการจัดตั้งสถาบันการเงินประเภทใหม่ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และธนาคารพาณิชย์
ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary) ขณะที่แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2 มีมาตรการ
ส่งเสริมการแข่งขันในระบบสถาบันการเงิน เช่น สนับสนุนให้สถาบันการเงินควบรวมโดยสมัครใจ
เพิ่มความเสรีเรื่องการขยายสาขาและขอบเขตธุรกิจ4 เพิ่มบทบาทผู้ให้บริการเดิมให้มีช่องทางให้บริการ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น (ได้แก่ ยกระดับธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ และยกระดับ
สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Full branch) เป็น Subsidiary) และเพิ่มผู้ให้บริการต่างประเทศรายใหม่
ในรูปแบบ Subsidiary ทาให้ระบบสถาบันการเงินมีการแข่งขันมากขึ้น
ผลการประเมินโครงสร้างระบบสถาบันการเงิน ภายหลังแผนพัฒนาฯ ทั้งสองระยะ พบว่า
ธนาคารพาณิ ชย์ ส ามารถให้ บริการทางการเงินแก่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพมากขึ้น
และผู้ใช้บริการทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนได้รับบริการที่หลากหลายและครบวงจรผ่านสาขาของ
ธนาคารพาณิ ชย์ โดยภาพรวมการแข่งขัน ในระบบสถาบั น การเงิน เพิ่มขึ้น ในทุ กตลาด (Market
segment) แต่มีระดับการแข่งขันต่างกัน เช่น การให้บริการโอนและชาระเงิน แม้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น
จาก Non-banks แต่ธนาคารพาณิชย์ยังคงเป็นผู้ให้บริการหลักและมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจดังกล่าว
เพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้บริการโอนและชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังมีสัดส่วนน้อย เนื่องจากผู้ใช้บริการ
บางส่วนขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของระบบ และค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับการใช้เงินสด นอกจากนี้ การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนในภูมิภาคจะช่วยเพิ่มบทบาทของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ ขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลให้เกิดผู้ให้บริการประเภทใหม่ที่ใช้
4

ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund Management) และการจัดการเงิน
ร่วมลงทุน (Venture Capital Fund Management) ได้ โดยไม่ต้องผ่านบริษัทลูก
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการเสนอผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การทางการเงิ นที่ ตอบสนองความต้ องการของลู กค้ า
เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนต่่ากว่าการให้บริการรูปแบบเดิม ดังนั้น ธนาคารพาณิ ชย์ ต้ อง
เตรียมพร้อมในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3
จะประเมินและก่าหนดภูมิทัศน์ระบบสถาบันการเงิน (Financial Landscape) ให้มีรูปแบบและโครงสร้าง
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศในระยะต่อไป โดยมีมาตรการส่าคัญ ดังนี้
มาตรการที่ 1.3.1 เพิ่ม การแข่ง ขัน และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้ใ ห้บ ริการ ซึ่งรวมถึง
การเพิ่มโอกาสการแข่งขันของผู้เล่นเดิมและการเพิ่มผู้เล่นรายใหม่ เพื่อให้ระบบสถาบันการเงินสามารถ
ให้บริการได้อย่างครบถ้วน ปิดช่องว่างในการให้บริการทางการเงินที่ผู้เล่นในปัจจุบันยังท่าหน้าที่
ได้ไม่เต็มที่ (เช่น บริการที่ปรึกษาทางการเงินส่าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจข้ามชาติ) และสอดรับ
กับปั จจั ยแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลงไป (เช่น แนวโน้มการให้ บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ เพิ่ มขึ้นอย่ างต่ อเนื่อง) ตลอดจนกระตุ้นให้ ผู้เล่นเดิ มปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการด่าเนินงานเพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางด่าเนินการ ดังนี้
(1) เพิ่มบทบาทผู้ให้บริการทีม่ ีศักยภาพ โดยขยายขอบเขตการให้บริการของธนาคารพาณิชย์และ
Non-banks ในปัจจุบัน เช่น บริการ e-Payment รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง (Interoperability)
ระหว่างธนาคารพาณิชย์และ Non-banks (เช่น การโอนเงินระหว่างกันด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่)
ตลอดจนส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์และ Non-banks สามารถออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกัน ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกและความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และช่วยให้มตี ้นทุนในการใช้บริการ
ลดลง ทั้งนี้ ธปท. จะก่ากับดูแลผู้ให้บริการโดยค่านึงถึงความมั่นคงทางการเงิน การให้บริการระบบ
อย่างต่อเนื่อง และการป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ
(รายละเอียดตามมาตรการที่ 1.1.2 เรื่อง เพิ่มบทบาทผู้ให้บริการการโอนและช่าระเงินซึ่งครอบคลุมทั้ง
ธนาคารพาณิชย์และ Non-banks)
(2) ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการมี ใ บอนุ ญ าตหรื อ ผู้ เ ล่ น รายใหม่ จากการประเมิ น
การแข่งขันในระบบสถาบันการเงิน พบว่า ระดับการแข่งขันในระบบธนาคารพาณิชย์แตกต่างกัน
ในแต่ละตลาด โดยมีการแข่งขันสูงในการให้บริการแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่การให้บริการแก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และครัวเรือนรายได้น้อยมีการแข่งขันน้อยกว่าหรือให้บริการไม่ทั่วถึง
อีกทั้งค่าธรรมเนีย มในบริการโอนและช่าระเงิน บางประเภทโดยเฉพาะธุรกรรมที่ ท่าข้ามธนาคาร
พาณิชย์ยังอยู่ในระดั บสู ง ตลอดจนมีแนวโน้มการเกิดผู้ให้ บริการประเภทใหม่ (เช่น ผู้ให้บริการ
FinTech) ที่อาจช่วยกระตุ้นการแข่งขันและปิดช่องว่างการให้บริการของระบบสถาบันการเงินไทย โดย ธปท.
จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการมีใบอนุญาตหรือผู้เล่นรายใหม่ตามหลักการ ดังนี้
 เป็นสถาบันการเงินที่ปิดช่องว่างในการให้บริการทางการเงินของผู้เล่นปัจจุบัน หรือ

สอดรับกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยี เช่น พิจารณาให้มีใบอนุญาตหรือผู้เล่นรายใหม่ในตลาดที่ยังมี
การแข่งขันไม่มากนัก เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ทั่วถึงและหลากหลายในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น
 จั ด ตั้ ง ในรู ป แบบสถาบั น การเงิ น ที่ จ่ า กั ด ขอบเขตธุ ร กิ จ หรื อ ธนาคารพาณิ ช ย์
เต็มรูปแบบ โดยผู้เล่นรายใหม่อาจเป็นสถาบันการเงินในประเทศหรือสถาบันการเงินจากต่างประเทศ
 อนุญาตจัดตั้งเป็นรายกรณี โดยพิจารณาขั้นตอนและช่วงเวลาการเปิดให้มีผู้เล่น
รายใหม่ตามสภาพการแข่งขันในระบบสถาบันการเงิน
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นอกจากนั้ น ธปท. จะพิ จ ารณาเปิ ดเสรี ทางการเงิ นเพิ่ มเติ มภายใต้ กรอบการเจรจา
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific
Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) และการรวมตั วของประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่อาจเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุน และความต้องการ
บริการทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสาหรับ AEC กลุ่มประเทศอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง Qualified
ASEAN Banks (QABs) ผ่านการเจรจาทวิภาคีบนหลักการต่างตอบแทนตามความพร้อมของประเทศ
คู่เจรจา ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์สัญชาติอาเซียน
สามารถเข้าสู่ตลาดระหว่างกันได้ง่ายขึ้น
มาตรการที่ 1.3.2 กาหนดภูมิทัศน์ (Landscape) ที่เหมาะสมของระบบสถาบันการเงินไทยในระยะ
ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ร ะบบสถาบั น การเงิ น มี รู ป แบบและโครงสร้ า งที่ แ ข็ ง แกร่ ง และสามารถสนั บ สนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษาและกาหนดรูปแบบ ขอบเขตธุรกิจ และแนวทางการกากับดูแลธนาคารพาณิชย์และ
ผู้ให้บริการอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณาปรับบทบาทและขอบเขตธุรกิจของ
สถาบันการเงินให้สามารถเติมเต็มช่องว่างการให้บริการที่ยังมีอยู่ในปจจุบัน และสอดรับกับปจจัย
สาคัญต่าง ที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและโครงสร้างระบบสถาบันการเงิน โดยเฉพาะพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี และการเปิ ด เสรี ภาคการเงิน ที่ จ ะท าให้ เกิด ผู้เล่น รายใหม่และเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
การดาเนินธุรกิจไปจากเดิม โดย ธปท. มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน การคุ้มครอง
ผู้บริโภค และการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มการแข่งขันและประสิทธิภาพในระบบ
(2) ศึ กษาและก าหนดรูปแบบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่เหมาะสม แผนพั ฒ นาฯ
ระยะที่ 2 มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันจากผู้เล่นต่างชาติ โดย 1) อนุญาตให้ Full branch ที่เปิดดาเนินการ
อยู่แล้วเปิดสานักงานสาขาเพิ่มได้ไม่เกิน 2 แห่ง 2) ให้ Full branch ที่ปรับสถานะเปน Subsidiary
เปิ ด สาขาเพิ่ มได้ เป นไม่ เกิน 20 แห่ ง และเครื่องเอที เ อ็มนอกส านักงานไม่เ กิน 20 เครื่อง 5 และ
3) อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติรายใหม่เข้ามาประกอบธุรกิจในรูปแบบ Subsidiary6 เพื่อให้
สอดรับกับทิศทางการขยายตัวของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ผลการประเมินบทบาทของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในระบบสถาบันการเงินไทย พบว่า ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีบทบาท
สาคัญในบางตลาด เช่น การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ และตราสารอนุพันธ์ โดยในระยะต่อไป ธปท.
จะประเมินบทบาทของ Subsidiary รายใหม่ข้างต้น รวมถึงพิจารณารูปแบบ QABs ที่มีการจัดตั้งขึ้น
จากการเจรจาทวิ ภาคี กับประเทศอาเซี ยน เพื่อ พิจารณาก าหนดรู ปแบบธุ รกิจของธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศ และธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีต่างชาติเปนผู้ถือหุ้นและมีอานาจในการบริหาร ทั้งนี้ ธปท.
จะพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบธุรกิจ โดยคานึงถึงการส่งเสริมการแข่งขันควบคู่กับเสถียรภาพ
ของระบบการเงิน
เงื่อนไขในการยกระดับ คือ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต่า 10,000 ล้านบาท มีผลการจัดอันดับ (Rating) ที่ดีตามเกณ ์ ธปท. และมีการบริหาร
ความเสี่ยงดี โดยมีระยะเวลาแปลงสภาพในป 2555-2556
6 ธปท. เปิดให้ยื่นคาขออนุญาตตั้งแต่วันที่ 2 กรก าคม – 30 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตจัดตั้ง คือ มีฐานะมั่นคง
ต้องอยู่ในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับไทยอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งด้านการเงิน การค้า และการลงทุน มีมาตรฐานเกณ ์การกากับ
ดูแลที่ดี และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วไม่ต่ากว่า 20,000 ล้านบาท โดยมี ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ 2 รายที่ได้รับอนุญาตและ
เปิดดาเนินการเมื่อป 2558
5
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(3) พิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมแก่สถาบันการเงินที่ควบรวมกัน
โดยสมัครใจ โดย ธปท. จะประเมินและพิจารณาเสนอให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 27 เพื่อจูงใจให้สถาบันการเงิน
ควบรวมกัน โดยลดอุปสรรคและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ ทั้งนี้ การควบรวมของ
สถาบันการเงินต้องไม่สร้างการผูกขาดหรืออานาจในการกาหนดราคาเพื่อความเปนธรรมแก่ผู้บริโภค
อนึ่ง ในป จจุ บั น ขนาดของธนาคารพาณิ ชย์ไทยอาจไม่ใ หญ่นัก เมื่ อเที ยบกับ ธนาคาร
พาณิชย์ระดับภูมิภาคของมาเลเซียและสิงคโปร์ แต่ขนาดอาจไม่ใช่ปจจัยเดียวที่มีผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขัน หากธนาคารพาณิชย์นั้นมีเครือข่ายและเงินทุนเพียงพอที่จะลงทุนและใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมทางการเงินใหม่ อย่างไรก็ตาม ทางการเห็นควรให้การสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ที่จะ
ควบรวมกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ภาคธุรกิจ
และประชาชน

7

สถาบันการเงินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2 ได้แก่ (1) การควบรวมของธนาคารธนชาตและธนาคาร
นครหลวงไทย (ป 2554) (2) การควบรวมของธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม (ป 2554) และ (3) การยกระดับเปน
Subsidiary ของ Bank of China (ป 2557)
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2. สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization)
(2.1) สนับสนุนให้สถาบันการเงินไทยสามารถประกอบธุรกิจในภูมภิ าคได้สะดวกขึน้
(2.2) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงินระหว่างประเทศ
(2.3) สร้างสภาพแวดล้อมภาคการเงินเพือ่ สนับสนุนการเชือ่ มโยงการค้าการลงทุน
ในอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่นา้ โขง
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
สถาบันการเงินไทยมีบทบาทในอาเซียนมากขึ้น

มาตรการ

สภาวะปจจุบนั
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีกลยุทธ์ขยายตลาดออกไปในต่างประเทศมากขึน้
ความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมภิ าคของธนาคารพาณิชย์ไทย
โดยเฉพาะด้านขนาด และการเชื่อมโยงระบบงานยังจ้ากัด

โอกาสและความท้าทาย
แนวโน้มการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการเชื่อมโยงและการเปิดเสรี
ระหว่างประเทศในภูมิภาค
ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ท่ตี ้งั ของไทยในการเชื่อมโยงการค้า
การลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้ โขง
เกณฑ์การประกอบธุรกิจการเงินที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
ระดับการพัฒนาของระบบการเงินและระบบการช้าระเงิน
ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน

1. สนับสนุนให้สถาบันการเงินไทยสามารถประกอบธุรกิจ
ในภูมิภาคได้สะดวกขึ้น
• เจรจา Qualified ASEAN Bank (QAB)
• ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ท่ปี ระสงค์จะประกอบธุรกิจ
ในต่างประเทศ เชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบ IT
• ส่งเสริมให้ Non-banks มีบทบาทในการให้บริการ
โอนเงินระหว่างประเทศมากขึ้น
• พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ กระบวนการยื่นค้าขอ
ธุรกรรมที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาค
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงินระหว่างประเทศ
• ส่งเสริมและขยายบริการทีท่ า้ ผ่านระบบ APN
• สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการช้าระเงินใน CLMV
3. สร้างสภาพแวดล้อมภาคการเงินเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้ โขง
• ส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิน่ ผ่าน Bilateral Swap
Arrangement / Local currency clearing bank
• พัฒนาและเชื่อมโยงบริการทางการเงินและการช้าระเงิน
ที่สนับสนุนธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แนวโน้มการเปิดเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น AEC และ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้ง
ของไทยในการเชื่อมต่ อการค้ าการลงทุน ในภูมิภาค เป็นโอกาสส้าคั ญส้าหรับ ภาคการเงินไทยใน
การให้บริการและอ้านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง
รวมถึงเชื่อมโยงบริการทางการเงินระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเขตชายแดน และเป็นศูนย์กลาง
การระดมทุ น เพื่ อการพั ฒนาโครงสร้างพื้น ฐานต่า ง ๆ ส้าหรับ กลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่ มีศักยภาพ
การเติบโตสูง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)
ผลการประเมินความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคของธนาคารพาณิชย์ไทย พบว่า
ธนาคารพาณิ ชย์สิ งคโปร์และมาเลเซียมี เป้ าหมายชัดเจนในการเป็ น ธนาคารพาณิ ชย์ชั้นน้าในภู มิ ภาค
และมีกลยุ ทธ์ ในการรุกตลาดต่ างประเทศ โดยเข้าซื้อ กิจการของธนาคารพาณิ ชย์ ท้ องถิ่นเพื่ อให้ ได้
ฐานลูกค้าและเครือข่ายสาขา ขณะที่การด้าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่
เป็นการเสริม การด้าเนินงานของธนาคารพาณิชย์แม่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจไทยที่ขยายกิจการหรือลงทุน
ในต่างประเทศ โดยให้บริการในรูปแบบส้านักงานผู้แทน สาขา (Full Branch) หรือการร่วมลงทุนกับธนาคาร
พาณิชย์ท้องถิ่นเป็นหลัก จึงยังไม่มีการเชื่อมโยงระบบงานและการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
ระหว่างประเทศ เช่น การเปิดบัญชีข้ามประเทศ และการฝากและถอนเงินที่สาขาธนาคารในต่างประเทศ
มากนัก นอกจากนั้น กฎเกณฑ์ ในการจั ดตั้งและการด้าเนินธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในแต่ละประเทศ
(เช่น ขอบเขตการประกอบธุรกิจ จ้านวนสาขาและเครื่องเอทีเอ็มที่ได้รับอนุญาต และการจ้างบุคลากร
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ต่างชาติ) ที่แตกต่างกัน รวมถึงระดับการพัฒนาระบบการเงินและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของแต่ละ
ประเทศที่ไม่เท่ากัน เป็นความท้าทายในการขยายธุรกิจในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย
กรอบนโยบายด้าน Regionalization จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบทบาทการให้บริการในระดับ
ภู มิ ภาคของสถาบั น การเงิ น ไทย รวมถึ ง สร้ า งสภาพแวดล้ อ มภาคการเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ไ ทย
มีบทบาทในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ตลอดจนสามารถท้าหน้าที่สนับสนุนเงินทุนและ
บริ ก ารทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศให้ กั บ ภาคธุ ร กิ จ และภาคประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยมีมาตรการ ดังนี้
(2.1) สนับสนุนให้สถาบันการเงินไทยสามารถประกอบธุรกิจในภูมิภาคได้สะดวกขึ้น
มาตรการที่ 2.1.1 เจรจากับต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางและลดอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ
(1) เพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจให้กับธนาคารพาณิชย์ไทยที่สนใจประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
โดย ธปท. จะประเมินความต้องการประกอบธุรกิจในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย และเจรจารูปแบบ
การจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) ที่เหมาะสมกับประเทศเป้าหมาย เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ไทย
มีโอกาสประกอบธุรกิจ ในต่างประเทศมากขึ้นและสามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจไทยไปสู่
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สนับสนุนการขยายขอบเขตธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอยู่แล้ว
โดย ธปท. จะเจรจาลดอุปสรรคจากเกณฑ์การก้ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ เช่น การเปิดสาขา
การจ้างพนักงานต่างชาติ เพื่อให้เกณฑ์ในแต่ละประเทศสอดคล้องและเท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งจะท้าให้
การขยายธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยในภูมิภาคคล่องตัวขึ้น
มาตรการที่ 2.1.2 ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในต่างประเทศ เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี (IT) อย่างครบวงจร ผ่านกลไกการก้ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้
ธนาคารพาณิชย์มีแผนพัฒนาระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการบริการทาง
การเงินส้าหรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของภาคธุรกิจ และแข่งขัน กับธนาคารพาณิชย์ใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ ตลอดจนรองรับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การก้ากับดูแลสากลที่ส้าคัญ
เช่น เกณฑ์ Anti-Money Laundering และ Combating the Financing of Terrorism (AML/ CFT)
นอกจากนี้ ธปท. จะติ ดตามความพร้ อมและผลั กดั น ให้ ธนาคารพาณิ ชย์ ที่ มี ธุ รกิ จในต่ างประเทศ
จัดท้าแผนพัฒนาด้าน IT ที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ในการด้าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันการณ์
มาตรการที่ 2.1.3 ส่งเสริมให้ Non-banks มีบทบาทในการให้บริการธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ
มากขึ้น โดย ธปท. จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ก้ากับดูแลผู้ให้บริการการช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มี
ความยืดหยุ่นขึ้น เช่น 1) การอนุญาตให้ใช้ e-Money ในต่างประเทศ ควบคู่กับการผ่อนคลายหลักเกณฑ์
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Money transfer agent) และบุคคลรับอนุญาต (Money Changer)
2) การอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจ e-Money ซึ่งรวมถึงบริษัท e-Money ของ Telco สามารถ
ขออนุญาตเป็นตั วแทนโอนเงินระหว่างประเทศ และให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม จ้านวนผู้ให้บริการและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ และช่วยให้
ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการท้าธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศที่หลากหลายขึ้น
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มาตรการที่ 2.1.4 พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนการในการยื่นค้าขออนุญาตธุรกรรมทีช่ ว่ ย
ส่ง เสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาค เช่น ธุรกรรมเงิน ตราต่างประเทศ เพื่ออ้านวยความสะดวก
และลดต้นทุนที่ไม่จ้าเป็นของสถาบันการเงินและภาคธุรกิจ
(2.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระหว่างประเทศ
มาตรการที่ 2.2.1 ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการช้าระเงินของเอเชีย (Asian Payment
Network: APN)8 ไปยั งประเทศต่ าง ๆ เพิ่มขึ้น และขยายบริการให้ครอบคลุมการโอนและช้าระเงิน
ระหว่างประเทศ ซึ่งปจจุบันท้าได้เฉพาะการตรวจสอบยอดเงินและถอนเงิน รวมทั้งส่งเสริมการใช้บริการ
ผ่ านโครงสร้ างพื้ น ฐานดั ง กล่ า ว โดย ธปท. ด้ าเนิ น การผลั กดั น ในเวที อาเซี ยนผ่ านคณะท้ า งาน
ด้ านระบบการช้ า ระเงิ น (Working Committee on Payment and Settlement System: WC-PSS)9
และ Senior Level Committee on ASEAN Financial Integration (SLC)10 เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การเชื่ อ มต่ อ ระบบการช้ า ระเงิ น ในภู มิ ภ าค (Interoperability) และให้ มี บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งลดข้อจ้ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน ซึง่ ท้าให้ไม่สามารถใช้
APN ได้อย่างแพร่หลาย
มาตรการที่ 2.2.2 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการช้าระเงินในกลุม่ ประเทศ CLMV โดยสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการระบบการช้าระเงินในประเทศดังกล่าว (Local operator) เช่น การให้ความรู้
เชิ ง เทคนิ ค เงิ นทุ น และการพั ฒนาเชื่ อมโยงกั บระบบโครงสร้ างพื้ นฐานของไทย เพื่ อส่ งเสริ มให้
ระบบการช้าระเงินในกลุ่มประเทศ CLMV มีความพร้อมส้าหรับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในระยะยาว
(2.3) สร้างสภาพแวดล้อมภาคการเงินเพือ่ สนับสนุนการเชือ่ มโยงการค้าการลงทุนในอนุภูมภิ าค
ลุม่ แม่นา้ โขง
มาตรการที่ 2.3.1 ส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น ในการช้าระค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศเพื่อ
1) เพิ่มทางเลือกในการช้าระค่าสินค้าและบริการ 2) ลดต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงิน 3) ลดความเสี่ยง
ของการพึ่ งพิ งเงินสกุล หลั ก และ 4) อ้านวยความสะดวกการค้ าภายในภูมิภาคโดยเฉพาะการค้ า
ชายแดน โดย ธปท. จะหารือร่วมกับธนาคารกลางในภูมิภาคเพื่อผ่อนคลายกฎระเบียบที่เป็น อุปสรรค
ต่ อการใช้ เงิ นสกุ ลท้ องถิ่ นในการช้ าระค่ าสิ นค้ าและบริ การระหว่ างกั น พร้ อมทั้ ง เตรียมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ า้ เป็น เช่น สร้างกลไกการเสริมสภาพคล่องเงินสกุลท้องถิ่นภายใต้กรอบสัญญา
Bilateral Swap Arrangement (BSA) ระหว่างธนาคารกลาง และสนับสนุนการแต่งตั้งธนาคาร
เพื่อการช้าระดุลส้าหรับเงินสกุลท้องถิ่น (Local currency clearing bank) เพื่อเป็นทางเลือกใน
การช้าระเงินและให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลท้องถิ่น

APN เป็นการรวมกลุ่มผู้ด้าเนินงานระบบการช้าระเงินของประเทศสมาชิกในภูมิภาค ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ภายใต้การสนับสนุนของ
ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศอาเซียน ปจจุบันมีสมาชิก 12 ราย จาก 10 ประเทศ และไทยได้เชื่อมโยงระบบกับ 5 ประเทศสมาชิกแล้ว
ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
9 จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2553 โดยมติของที่ประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการช้าระเงิน
ในปจจุบัน และก้าหนดกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการช้าระเงินในภูมิภาค
10 SLC เป็นการรวมตัวของคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกลางในอาเซียน เพื่อก้าหนดนโยบายและผลักดันการรวมตัวทางการเงิน
ในภูมิภาค
8
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มาตรการที่ 2.3.2 พัฒนาและเชื่อมโยงบริการทางการเงินและการช้าระเงินที่สนับสนุนธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยลดข้อจ้ากัดและส่งเสริมบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศ CLMV
และสนับสนุนให้สาขาธนาคารพาณิชย์เสนอบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ
รวมถึงพัฒนาบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ในระดับสาขาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกรรมการเงิน ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับ การค้ าชายแดน
การลงทุนของภาคธุรกิจ การโอนเงินของภาคแรงงาน และการท่องเที่ยว
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ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน

3. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Access)
(3.1) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของภาคประชาชน
(3.2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการพัฒนาศักยภาพของ SMEs
(3.3) ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ส่งเสริมการระดมทุนของภาคธุรกิจขนาดใหญ่
ผ่านตลาดทุน
(3.1) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของภาคประชาชน (Retail Access)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
• ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดขี นึ้ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
• สถาบันการเงินมีผลิตภัณฑ์/ บริการทางการเงินเพือ่ รองรับการเข้าสูว่ ยั เกษียณทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชนเพิม่ ขึน้

สภาวะปัจจุบนั

มาตรการ

ระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือนอยูใ่ นระดับดี
ประชาชนบางส่วนยังเข้าไม่ถงึ บริการทางการเงิน
สาขาของธนาคารพาณิชย์และ SFIs กระจุกตัวในอาเภอและหัวเมือง
สาคัญ และการกระจายตัวของ ATM ยังไม่ทวั่ ถึง
องค์กรการเงินชุมชนบางประเภทยังขาดสถานะทางก หมาย
และยังไม่มรี ะบบการบริหารจัดการและ/ หรือระบบบัญชีทดี่ ี

โอกาสและความท้าทาย
นโยบายดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (Digital economy)
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) สามารถช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดขี นึ้ และเข้าถึงบริการสาธารณะ
และบริการทางการเงินได้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกันมากขึน้
ไทยกาลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ในขณะทีร่ ะดับการออมต่า

1. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
• เพิ่มช่องทาง Agent/ Internet & Mobile banking/
Point of sale
• ผลักดันให้ประชาชนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั บริการทางการเงิน
พื้นฐาน (ฝาก ถอน โอน และชาระเงิน) ในราคาที่เหมาะสม
• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรการเงินชุมชน
2. สนับสนุนให้มผี ลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่
วัยเกษียณ และส่งเสริมระบบบานาญและกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ
• ผลักดันให้สถาบันการเงินมีผลิตภัณฑ์การออมและบริการ
สาหรับผูส้ งู วัย เช่น Reverse mortgage และ
การบริหารจัดการเงิน
• ส่งเสริมให้มรี ะบบบานาญและกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ที่ครอบคลุมแรงงานทัง้ ระบบ

จากการประเมินการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือนไทยในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี11
แม้ยังมีประชาชนจานวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่มี
รายได้ น้ อ ยหรืออาศั ยอยู่ ในเขตชนบท โดยธนาคารพาณิ ชย์และสถาบั นการเงินเฉพาะกิจ (Specialized
Financial Institutions: SFIs) เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีบทบาทสาคัญ อย่างไรก็ตาม สาขาส่วนใหญ่
มักกระจุกตัวอยู่ในอาเภอและหัวเมืองสาคัญ อีกทั้งการกระจายตัวของ ATM ยังไม่ทั่วถึง หากพิจารณา
การเข้าถึงบริการทางการเงินพื้ นฐานของประชาชนใน 3 บริการ คือ 1) การฝาก/ ออมเงิน (Saving)
2) การโอนและชาระเงิน (Payment) และ 3) การกู้ยืมเงิน (Borrowing) พบว่า
ในด้ านการออมเงิน อั ต ราการออมของไทยค่ อ นข้ า งต่ า โดยเฉพาะการออมเพื่ อ รองรั บ
การเข้าสู่ วัย เกษี ย ณ ส่ วนหนึ่งเนื่องจากผลิตภัณ ฑ์และบริก ารทางการเงิน ในปั จ จุ บั น มี ไม่ มากนั ก
ส่งผลให้ผู้สูงอายุบางกลุ่มประสบปัญหาทางการเงิน และเป็นภาระในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ
ในด้ านการโอนและช าระเงิ น ธนาคารพาณิ ชย์ ส่ วนใหญ่ ได้ เพิ่ มช่ องทางการให้ บริ การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง Internet และ Mobile banking และประชาชนใช้บริการโอนและชาระเงินผ่านช่องทาง
ดังกล่าวเพิ่ มขึ้น แต่ ปริมาณธุ รกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังมีสัดส่วนไม่มากนัก เนื่องจาก
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ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภั ยในการทาธุรกรรมและการใช้บริการมีค่าธรรมเนียม
ค่อนข้างสูง
ในด้านการกู้ยืมเงิน ธปท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อ ไปแล้ ว
ในระดั บ หนึ่ ง ผ่ า นแผนพั ฒ นาฯ ทั้ ง 2 ฉบั บ เช่ น การออกแนวนโยบายสิ น เชื่ อ ไมโครไฟแนนซ์
(Microfinance) ของธนาคารพาณิชย์ และการประสานงานกับกระทรวงการคลังในการดาเนินมาตรการ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance)
แม้ว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อยและอาศัยในพื้นที่ห่างไกลมี SFIs และองค์กรการเงินชุมชนเป็น
ผู้ให้บริการสาคัญ ทั้งการรับฝากเงิน โอนเงิน ชาระเงิน และการกู้ยืมเงิน รวมทั้งให้ความรู้และสร้างวินัย
ทางการเงินแก่ผู้ใช้บริ การทางการเงิน ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาเงินทุ นนอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบี้ยสูง
และมีการติดตามทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม เครือข่ายของ SFIs และองค์กรการเงินชุมชน
อาจกระจายตัวไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่ และองค์กรการเงินชุมชนบางประเภท (เช่น สถาบันการเงินชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์) ยังไม่มีสถานะทางก หมาย ส่งผลให้การทา
ธุ รกรรมทางการเงิ นต้ องท าในนามบุ ค คลหรื อคณะกรรมการ ซึ่ งอาจท าให้ ขาดความชั ดเจนและ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่กากับดูแลองค์กรดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
กรอบแนวนโยบายการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ตามแผนพั ฒ นาฯ ระยะที่ 3 จึ ง ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดีขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ โดยส่งเสริมการเข้าถึ งบริ การผ่านช่องทางหรือผู้ให้บริการที่ มีศักยภาพ รวมถึง การมี
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินพื้นฐานในราคาที่เหมาะสม และสนับสนุนการออมการลงทุนระยะยาว
เพื่อรองรับการเข้าสู่วัยเกษียณ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ไม่ได้มุ่งเน้นหรือกระตุ้นให้มีการกู้ยืม แต่จะให้
ความสาคัญกับการให้ความรู้และการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อไม่ให้ประชาชนมีหนี้สินล้นพ้นตัว
โดยมีรายละเอียดของมาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 3.1.1 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ประชาชน
(1) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลจาก
สาขาและจุดบริการทางการเงินสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินเพิ่มขึ้น เช่น
 เพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น ของหลั ก เกณฑ์ก ารก ากั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น ในเรื่ อ งช่ อ งทาง

การให้บริการทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทาง
ที่ หลากหลาย ตลอดจนส่ งเสริมการให้ บริการผ่านตั วแทนสถาบั นการเงิน (Agent) เพื่อให้ สถาบั น
การเงินสามารถบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
 ส่งเสริมการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet/ Mobile banking)
โดยเฉพาะบริ การด้ านการโอนและช าระเงิ น เพื่ อเพิ่ มความสะดวกและลดค่ าใช้ จ่ ายของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสาขาหรือจุดให้บริการและค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรม
 เพิ่มหรือกระจายเครื่องรับบัตร (Point of sale (POS) Terminal) ให้ครอบคลุมร้านค้า
ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงพื้นที่ห่างไกล โดยอาจส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครื่องรับบัตรร่วมกัน
(Shared POS Terminal) เช่น จั ดตั้ ง Electronic Data Capture (EDC) Pool และให้ธนาคารพาณิ ชย์
ร่วมกันเป็นเจ้าของ (มาตรการที่ 1.2.2 เรื่อง ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน)
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(2) ผลักดันให้ ประชาชนได้รับบริการทางการเงินพื้นฐาน (ฝาก ถอน โอน และช าระเงิน)
ในราคาที่เหมาะสม เช่น ส่งเสริมให้มีบัญชีเงินฝากหรือ e-Wallet ที่สามารถใช้ทาธุรกรรมทางการเงิน
พื้นฐานโดยไม่กาหนดวงเงินฝากขั้นต่าและมีค่าธรรมเนียมเหมาะสม และสนับสนุนให้สถาบันการเงิน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้บัตรเอทีเอ็มให้ต่าลง
(3) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชนให้ มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คล
มีมาตรฐาน และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง โดยศึกษารูปแบบและกลไกในการกากับดูแลและส่งเสริมศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชน
(เช่น การวางระบบบัญชีและหลักธรรมาภิบาล) เพื่อให้การกากับดูแลมีมาตรฐาน เป็นระบบ และดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้ SFIs เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
และธนาคารออมสิน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการดังกล่าวเพิ่มขึ้น ตลอดจนผลักดันให้องค์กร
การเงินชุมชนที่ยั งไม่มี สถานะทางก หมาย สามารถจดทะเบี ยนเป็ นนิติบุค คลและท าธุรกรรมทาง
การเงินในนามกลุ่มได้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรการเงินชุมชนสามารถทาหน้าที่เป็นตัวแทน
ของสถาบันการเงินได้ด้วย
มาตรการที่ 3.1.2 สนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อรองรับการเข้าสู่วัยเกษียณ
และส่งเสริมระบบบานาญและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอในการดารงชีพ
หลังเกษียณและได้รับบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการในช่วงอายุดังกล่าว รวมถึงการมี
ระบบบานาญหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่ครอบคลุมกาลังแรงงานทั้งประเทศอย่างทั่วถึง ซึ่งอาจทาได้โดย
(1) ผลั ก ดั น ให้ ส ถาบั น การเงิ น พั ฒ นาและน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารทางการเงิ น
สาหรับรองรับการเข้าสู่วัยเกษียณ ทั้งการออม/ การลงทุนระยะยาวก่อนเกษียณ และการให้บริการทาง
การเงินสาหรับผู้สูงวัย เช่น การบริหารจัดการเงิน และการพัฒนา Reverse mortgage
(2) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบบ านาญ (Mandatory/ Supplementary pension fund) และ
กองทุน สารองเลี้ย งชีพ โดยสนับ สนุน การจั ดตั้ง กองทุ น ให้ แรงงานที่ ยังไม่มีระบบกองทุ นบ านาญ
และแรงงานที่ประสงค์จะออมเพิ่มเติมเพื่อรองรับวัยเกษียณสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก และจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนตามความสมัครใจ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทมหาชนจัดตั้ง หรือร่วมกันจัดตั้งกองทุน
สารองเลี้ยงชีพและจูงใจให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและเป็นหลักประกัน
ยามเกษียณในลักษณะที่ใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค12 ทั้งนี้ ภาครัฐได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.) ซึ่งเปิดรับสมัครสมาชิกในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพ
อิสระและไม่ได้รับเงินสวัสดิการใด ๆ จากรัฐบาลได้รับผลประโยชน์ในรูปบานาญจากภาครัฐ

12

มาเลเซียมี Employee Provident Fund (EPF) ให้แรงงานภาครัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบบานาญและภาคเอกชนออมเงินผ่าน
กองทุ น ดั ง กล่ า ว โดยก าหนดให้ น ายจ้ า งและลู ก จ้ า งส่ ง เงิ น สมทบทุ ก ราย สิงคโปร์ มี Central Provident Fund (CPF) ซึ่งเป็น
ระบบประกันสังคมภาคบังคับสาหรับลูกจ้างภาคเอกชนทุกราย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ (1) Ordinary Account สาหรับการออมเพื่อ
เกษียณและที่อยู่อาศัย (2) Special Account สาหรับการออมเพื่อเกษียณ และ (3) Medisave Account สาหรับค่ารักษาพยาบาล
ชิลีและบราซิลมีระบบบานาญ 3 ระดับ คือ (1) ระบบสงเคราะห์คนชราโดยภาครัฐ (2) ระบบการออมในบัญชีรายบุคคลภาคบังคับ
สาหรับลูกจ้าง และภาคสมัครใจสาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ (3) ระบบการออมในบัญชีรายบุคคลแบบสมัครใจเพิ่มเติมจาก
การออมในระบบข้อ (2)
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(3.2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการพัฒนาศักยภาพของ SMEs (SMEs Access)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น และได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

สภาวะปัจจุบนั
ข้อมูล SMEs มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการบูร ณาการความร่วมมือและ
ขาดทิศทางการส่งเสริม SMEs ที่ชัดเจนและต่อเนือ่ ง
SMEs ขาดศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากขาดความรู้
ในการดาเนินธุรกิจและบริหารจัดการ ขาดเอกสารหลักฐานและ
ข้อมูลทางการเงินทีน่ า่ เชื่อถือ ไม่มีหลักประกันทีเ่ พียงพอต่อ
การอนุมตั สิ นิ เชื่อ

โอกาสและความท้าทาย
หลายหน่วยงานเห็นความสาคัญของการส่งเสริม SMEs
การระดมทุนในรูปแบบใหม่ (เช่น Venture capital,
Crowdfunding) ได้รับความสนใจมากขึ้น
แนวโน้มการค้าการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเชื่อมโยงและการเปิดเสรี
ระหว่างประเทศในภูมภิ าค และการสนับสนุน Green economy

มาตรการ
1. พัฒนาข้อมูล SMEs
• พัฒนาฐานข้อมูลลูกหนี้ SMEs ให้มขี ้อมูลหลากหลาย
และครอบคลุมสถาบันการเงินอืน่ นอกจากธนาคารพาณิชย์
• สนับสนุนให้ NCB ขยายประเภท จานวนสมาชิกและจัดทา
Bureau score
• สนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมให้ SMEs ขึ้นทะเบียน
เข้าสู่ระบบภาษี
2. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสถาบันการเงินและช่องทางอืน่
• สนับสนุนการเพิม่ ประเภทหลักประกันให้ SMEs สามารถใช้
ประกอบการขอสินเชื่อ
• สนับสนุนให้ บสย. มีบทบาทมากขึน้ ในการค้าประกันสินเชื่อ
รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายและสอดคล้องกับความเสีย่ ง
ของลูกหนีห้ รือสถาบันการเงินทีต่ ้องการประกันหรือชดเชย
ความเสียหาย
• ศึกษาการจัดทาระบบ e-Claims สาหรับประเทศไทย
• สนับสนุนช่องทางระดมทุนอืน่ เช่น Crowdfunding และ
Venture capital
• ส่งเสริมให้สถาบันการเงินคานึงถึง Green economy
3. สนับสนุนการขับเคลือ่ นนโยบายภาครัฐและพัฒนาศักยภาพ SME
เช่น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ SME ผ่าน SME
One-Stop Service Center ที่จัดตัง้ โดยภาครัฐ

SMEs มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จากข้อมูล ณ สิ้นปี 2556 พบว่า ประเทศไทย
มี SMEs ประมาณ 2.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.16 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ โดยมีมูลค่าธุรกิจร้อยละ
37.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และก่อให้เกิดการจ้างงาน
ร้อยละ 81 ของการจ้างงานในประเทศทั้งหมด13
จากการประเมินภาพรวมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า SMEs
สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้เพิ่มขึ้น แต่ยังมี SMEs บางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบสถาบันการเงินได้ เนื่องจาก 1) ขาดความรู้ความชานาญในการดาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ
2) ขาดเอกสารหลักฐานและข้อมูลทางการเงินประกอบการขอสินเชื่อ (เช่น บัญชีรายรับรายจ่าย ประวัติ
การชาระภาษี) และ 3) ไม่มีหลักประกันเพียงพอในการขออนุมัติสินเชื่อ นอกจากนั้น หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนหลายแห่งที่ดาเนินงานด้านการสนับสนุน SMEs ขาดการบูรณาการความร่วมมือและการกาหนด
ทิศทางการส่งเสริม SMEs ที่ต่อเนื่อง
อย่ า งไรก็ ดี ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนต่ า งเห็ น ความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม
การเข้าถึงบริการทางการเงินของ SMEs และเปิดให้มีช่องทางการระดมทุนในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น เช่น
Venture capital และ Crowdfunding กอปรกับภาครัฐสนับสนุนการดาเนินการตามแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ซึ่งคานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงเป็นโอกาสสาคัญ
ของภาคสถาบันการเงินไทยในการเป็นธนาคารที่ยั่งยืน (Sustainable banking) โดยอาจนาประเด็นดังกล่าว
มาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
SMEs อย่างยั่งยืนในระยะต่อไป
13

ที่มา รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2557 สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ดังนั้น เพื่อให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบมากขึ้น และได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง ธปท. จะดาเนินมาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 3.2.1 พัฒนาข้อมูล SMEs
(1) พัฒนาฐานข้อมูลลูกหนี้ SMEs ให้มีข้อมูลหลากหลายและครอบคลุมสถาบันการเงินอื่น
นอกจากธนาคารพาณิชย์ และให้ข้อมูลย้อนกลับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนนโยบายหรือกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจต่อไป โดยปัจจุบัน ธปท. มีฐานข้อมูลลูกหนี้
SMEs ของธนาคารพาณิชย์ และมีแผนจะขยายฐานข้อมูลให้ครอบคลุมสถาบันการเงินอื่น เช่น SFIs
(2) สนับสนุนให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau: NCB) ขยายประเภท
และจานวนสมาชิก รวมทั้งจัดทาและให้บริการ Bureau score รายบุคคล/ นิติบุคคล เพื่อให้สถาบัน
การเงินสมาชิกมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น โดย ธปท. จะศึกษา
ความเป็ น ไปได้ แ ละความเหมาะสมในการขยายประเภทสมาชิ ก หรื อ ผลั ก ดั น ให้ ผู้ ป ระกอบการ
ให้สินเชื่อเข้าเป็นสมาชิก NCB และพิจารณาแนวทางขยายประเภทการจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลการชาระ
ค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้สถาบันการเงินมีข้อมูลอื่นใช้ประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ
(3) สนับสนุนสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ SMEs ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่ใช่นิติบุคคลขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
และเข้าสู่ระบบภาษี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินนโยบายการส่งเสริม SMEs รวมถึงให้สถาบันการเงินมีข้อมูลใช้ประกอบ
การวิเคราะห์สินเชื่อเพิ่มเติม
มาตรการที่ 3.2.2 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสถาบันการเงินและช่องทางอื่น
(1) สนับสนุนการเพิ่มประเภทหลักประกัน ที่ใช้ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อให้
สอดรับกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ14 ที่กาหนดให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถน า
สินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจานองหรือจานาได้ตามกฎหมายอื่น มาใช้เป็น
หลักประกันได้โดยไม่ต้องส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ผู้รับหลักประกัน โดย ธปท. จะพิจารณาปรับปรุง
หลัก เกณฑ์ก ารอนุญ าตให้ส ถาบัน การเงิน ภายใต้ก ารก ากับ สามารถน าหลัก ประกัน ที ่อ ยู่ภ ายใต้
พระราชบัญญัติหลั กประกันทางธุรกิจ ดังกล่าว มาหักออกจากราคาตามบั ญชีของลูกหนี้ก่อนการกัน
เงินสารอง โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือของมูลค่าสินทรัพย์ นอกจากนี้ ธปท. จะร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้ องทั้ งภาครั ฐและเอกชนส่ งเสริ มให้ มี แนวปฏิ บั ติ หรื อมาตรฐานกลางในการประเมิน มู ลค่ า
หลักประกันให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์
(2) สนับสนุนให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีบทบาทในการค้าประกัน
สินเชื่อมากขึ้น โดยให้มีการค้าประกันสินเชื่อที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกหนี้หรือสถาบัน
การเงินที่ต้องการประกันหรือชดเชยความเสียหาย และสนับสนุนให้ บสย. มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย
เพื่อสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพและมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ อาจมีความเสี่ย งใน
การดาเนินงานสูง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและธุรกิจในช่วงเริ่มต้น (Start-up)
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พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยจะมีผลบังคับใช้ 240 วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(3) ศึกษาการจัดทาระบบ e-Claims สาหรับประเทศไทย เพื่อบันทึกและเชื่อมโยงข้อมูลการค้า
และข้อมูลการชาระภาษีของ SMEs รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการดาเนินงานของ SMEs เช่น ต้นทุนการจัดทา
และเก็บรักษาเอกสาร และช่วยให้สถาบันการเงินมีข้อมูลธุรกรรมทางการค้า และธุรกรรมทางการเงิน
ของ SMEs ซึง่ สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อได้
(4) สนั บ สนุ น การระดมทุ น ผ่ า นช่ อ งทางอื่ น เช่ น การระดมทุ นจากประชาชนรายย่ อย
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Crowdfunding) และธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture capital) เพื่อเป็น
ทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs โดยเฉพาะธุรกิจในช่วงเริ่มต้น (Start-up) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
SMEs สามารถระดมทุนด้วยวิธี Crowdfunding ผ่านรูปแบบการบริจาค (Donation) และการเสนอ
ผลตอบแทนในรู ป สิ่ ง ของหรื อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ (Reward) ได้ โ ดยไม่ ต้ องขออนุ ญ าตจากทางการ
ส าหรั บการระดมทุ นในลั กษณะของการออกเสนอขายหุ้ นแก่ ประชาชน (Equity-crowdfunding)
สามารถทาได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กาหนด ขณะที่ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างศึกษา
แนวทางการระดมทุนในรูปแบบการกู้ยืมเงิน (Peer to Peer Lending) เพื่อพิจารณาแนวทางส่งเสริม
การทาธุรกรรมและกาหนดกรอบการกากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป
(5) สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น การเงิ น มี ส่ ว นร่ ว มในการ เป็ น ธนาคารที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
banking) โดยให้สถาบันการเงินนาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน
เช่น การเพิ่มสัดส่วนการให้สินเชื่อแก่ Start-up SMEs ที่มีการดาเนินการและมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 3.2.3 สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและพัฒนาศักยภาพ SMEs โดยสนับสนุนให้
ศูนย์ให้บริการ SMEs แบบครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ของภาครัฐ เป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนาศักยภาพของ SMEs
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(3.3) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการระดมทุนของภาคธุรกิจขนาดใหญ่
ผ่านตลาดทุน (Market-based Financing)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ตลาดทุนมีความกว้าง ความลึกและสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับความต้องการที่หลากหลายและปริมาณที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุน
การระดมทุน และการลงทุนของภาคธุรกิจ/ โครงการขนาดใหญ่ในระยะต่อไป

สภาวะปัจจุบนั

มาตรการ

ตลาดตราสารหนีภ้ าคเอกชนเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
หุ้นกูท้ ี่เสนอขายส่วนใหญ่มีอายุกระจุกตัวอยูใ่ นช่วง 3 5 ปี
ข้อจากัดด้านขนาดของธนาคารพาณิชย์และการดูแลการกระจุกตัว
ของความเสีย่ งด้านเครดิต ส่งผลให้ภาคธนาคารไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการเงินทุนสาหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ได้ทั้งหมด

1. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถระดมทุนผ่านการออก
ตราสารหนี้ (หุ้นกู้) ได้เพิ่มขึ้น
2. สนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

โอกาสและความท้าทาย
ภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวโน้มลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงการขนาดใหญ่มากขึ้น

ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ภาครัฐและภาคเอกชนจาเป็นต้องลงทุนในหลายด้าน ได้แก่ การปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
ให้ มีฐานอุต สาหกรรมและภาคบริการที่ หลากหลายและมีมูลค่ าเพิ่มขึ้น การลงทุ น ของภาคธุรกิจ
เพื่อรองรับการขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการระดมทุนสาหรับโครงการขนาดใหญ่
เช่น โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จึงมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้ตลาดตราสารหนี้
เป็นทางเลือกในการระดมทุนของภาครัฐและเอกชนนอกเหนือจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับ
ความต้ องการที่ ห ลากหลายและปริ มาณที่ เพิ่ มขึ้ น เอื้ อต่ อการลงทุ น ระยะยาวและการขั บ เคลื่ อน
ระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 3.3.1 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้) ได้เพิ่มขึ้น
แม้ตลาดหุ้นกู้เอกชนจะขยายตัวได้ดีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันมีภาคเอกชนประมาณ
200 บริษัทเท่านั้นที่เคยระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ และในจานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กว่า 600 บริษัท มีบริษัทที่เคยออกหุ้นกู้น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชน
ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
ธปท. จึงสนับสนุนการดาเนินการอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตลาด
ตราสารหนี้เป็นช่องทางระดมทุนของภาคเอกชน ทั้ง 1) การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าใจหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการออกหุ้นกู้ โดยเผยแพร่ความรู้ด้านหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกหุ้นกู้ รวมถึงการดาเนินการ
ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องแก่ บริ ษั ทที่ มี ศั กยภาพในการออกหุ้ นกู้ เพื่ อช่ วยเตรี ยมความพร้ อมภาคธุ รกิ จ
ในการระดมทุน และ 2) การสนับสนุนภาครัฐในการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Benchmark yield curve) ที่เหมาะสม รวมถึง
การดาเนินการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดรอง ตลอดจนเอื้อให้ตลาดมีปริมาณและประเภท
ตราสารหนี้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน
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มาตรการที่ 3.3.2 สนับ สนุนการดาเนิน การตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย 15 โดย ธปท. ร่วมเป็ น
คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (ปี 2559 2563) และร่วมดาเนินมาตรการต่าง ๆ ภายใต้
แผนดังกล่าว อาทิ การพิจารณาก ระเบียบด้านเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุน
การสนับสนุนการพัฒนาตราสารทางการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ระดมทุนและนักลงทุน (เช่น
Covered bond) และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้วิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุน

15

มาตรการต่าง ๆ ในร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ปี 2559 2563 สอดคล้องกับมาตรการในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 เช่น การสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs การส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขันของตลาดการเงินไทย การเป็นจุดเชื่อมโยงภูมิภาค การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงิน
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พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Enablers)
(4.1) พัฒนาบุคลากรทางการเงิน
(4.2) ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
(4.3) ผลักดันกฎหมายทางการเงิน
(4.4) พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแล
(4.1) พัฒนาบุคลากรทางการเงิน (Financial Professional Development)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีบุคลากรทางการเงินที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจ

มาตรการ

สภาวะปจจุบนั

1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในภาคธนาคาร เช่น
• ให้มีการขึน้ ทะเบียนหรือระบบประกาศนียบัตรเฉพาะด้าน
สาหรับบางกลุม่ งานเพื่อยกระดับมาตรฐาน
• สนับสนุนให้มสี ถาบันกลางในการพัฒนาบุคลากร
• สร้างแรงจูงใจให้บัณฑิตทีม่ ีความรูค้ วามสามารถเข้าสู่
ภาคธุรกิจสถาบันการเงินเพิ่มขึน้

อัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้น
พนักงานยังขาดทักษะและความชานาญเชิงลึกบางด้าน

โอกาสและความท้าทาย
ธนาคารพาณิชย์ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการเงิน
มากขึ้น
บัณฑิตจบใหม่นิยมทางานในภาคการเงินลดลง
การแย่งตัวบุคลากรทางการเงินในบางกลุ่มงาน

จากการประเมิ นการพั ฒนาบุ คลากรทางการเงิ นของระบบสถาบั นการเงิ น โดยรวม พบว่ า
มีช่องว่างที่สาคัญ ได้แก่ อัตราการลาออกของบุคลากรทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขาดมาตรฐานกลาง
ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสายงานสาคัญ ขณะที่การดึงดูดบุคลากรเข้าสู่ภาคธนาคารมีความท้าทาย
สูงขึ้น เนื่องจากบัณฑิตจบใหม่นิยมทางานในภาคการธนาคารลดลง
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรทางการเงิน โดยร่วมมือกับภาคธนาคาร
และสถาบันการศึกษา ดังนี้
มาตรการที่ 4.1.1 สนับ สนุน การพัฒ นาบุค ลากรในภาคธนาคาร เช่ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
สร้างมาตรฐานบุคลากร โดยอาจให้มีการขึ้นทะเบียน (Registration) ผู้ค้าในตลาดเงินตราต่างประเทศ
และตลาดเงิน และมีระบบประกาศนียบัตร (Certificate) เฉพาะด้าน เพื่อยกระดับบุคลากรในภาคธนาคาร
ให้มีทักษะและความชานาญในเรื่องที่สาคัญเพิ่มขึ้น สอดรับกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของภาคธนาคาร
และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ นอกจากนั้น ธปท. จะสนับสนุนให้มีสถาบันกลางในการพัฒนา
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจให้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ภาคธนาคารเพิ่มขึ้น
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(4.2) ส่งเสริมความรูท้ างการเงินและการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงิน
(Financial Literacy and Consumer Protection)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
• ระดับทักษะทางการเงินของประชาชนไทยเพิ่มขึน้ (ไม่ตากว่
่ าค่าเฉลีย่ ของ OECD)
• ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีวนิ ยั ทางการเงิน
• ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองทางการเงินมากขึน้ จากการสร้างมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านและการกากับ ดูแลด้าน Market conduct

สภาวะปจจุบนั

มาตรการ

ระดับคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของ
14 ประเทศทีส่ ารวจโดย OECD
ประชาชนส่วนหนึง่ ขาดความรูค้ วามเข้าใจบริการทางการเงิน
ที่จาเป็นบางด้าน เช่น บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
การออมการลงทุน
ประชาชนบางส่วนอาจไม่ตระหนักถึงภาระจากการก่อหนีห้ รือ
ความจาเป็นในการออมเพื่อเกษียณ
มาตรฐานในการให้บริการและการดูแลเรือ่ งร้องเรียนของ
ผู้ให้บริการแต่ละแห่งแตกต่างกัน

1. ให้ความรูท้ างการเงินและส่งเสริมวินยั ทางการเงิน
แก่ประชาชน
• ผลักดันเรือ่ งการให้ความรูท้ างการเงินเป็นวาระแห่งชาติ
• พัฒนาเนือ้ หาความรูท้ างการเงินในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานให้ทนั สมัย มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ในทางปฎิบตั ิ
• สนับสนุนให้สถาบันการเงินเป็นผูใ้ ห้ความรูผ้ ลิตภัณฑ์/
บริการทางการเงิน ณ จุดให้บริการอย่างเหมาะสม
• ส่งเสริมให้ผใู้ ช้บริการทางการเงินเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน

โอกาสและความท้าทาย
นโยบายดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (Digital economy)
มีส่วนช่วยพัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆ ที่เอื้อต่อ
คนทุกระดับอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล ซึ่งทาให้
การส่งเสริมความรูท้ างการเงินทาได้ง่ายและแพร่หลายมากขึน้
หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งให้ความสาคัญในการส่งเสริมความรู้
ทางการเงิน

2. ให้ความรูใ้ นการใช้บริการทางการเงินทีส่ อดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแนวโน้มของผู้บริโภค
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภายนอก
เช่น เรื่องหนีแ้ ละการเงินภาคครัวเรือน
3. ให้ความคุม้ ครองและดูแลเรือ่ งร้องเรียนผูใ้ ช้บริการทางการเงิน
• ผลักดันให้ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมี Code of conduct
• ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์มกี ระบวนการ/ ช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียนทีช่ ัดเจน เข้าถึงได้งา่ ย และมีมาตรฐาน
• พัฒนาการกากับดูแลด้าน Market conduct ร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

จากการประเมินช่องว่างในเรื่องความรู้ทางการเงินและการคุม้ ครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ทั้งใน
ด้านผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งขาดทักษะทางการเงิน โดยมีระดับคะแนนทักษะ
ทางการเงินต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่สารวจโดย The Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD)16 โดยเฉพาะด้านความรู้ความเข้าใจในบริการทางการเงิน เช่น การใช้บริการ
ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งประชาชนบางส่วนยังไม่
ตระหนักถึงภาระจากการก่อหนี้และความจาเป็นในการออมเพื่อเกษียณ นอกจากนั้น ผู้ให้บริการยังไม่มี
มาตรฐานกลางในการให้บริการและการรับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 จึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกใช้
ผลิ ตภั ณฑ์/ บริ การทางการเงินได้อย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมวินัยทางการเงินและให้การคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนดาเนินมาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 4.2.1 ให้ความรู้ทางการเงินและส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่ประชาชน โดย
(1) ผลักดันการให้ความรู้ทางการเงินเป็นวาระแห่งชาติ โดยอาจบรรจุเนื้อหา เป้าหมายและตัวชี้วัด
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2565 หรือดาเนินการผ่านช่องทางอื่น
(2) พัฒ นาเนื้อหาความรู้ทางการเงินในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทันสมัย มุ่งเน้น
การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล (Personal finance)
16

ที่มา รายงานผลการสารวจทักษะทางการเงินของไทย ปี 2556 ของ ธปท. ซึ่งอ้างอิงผลการสารวจทักษะทางการเงินของ OECD
ใน 14 ประเทศ ได้แก่ อัลบาเนีย อาร์เมเนีย สาธารณเช็ก เอสโตเนีย เยอรมนี ฮังการี ไอร์แลนด์ มาเลเซีย นอร์เวย์ เปรู โปแลนด์
อัฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น
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(3) สนับสนุนให้สถาบันการเงินเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินกับ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ณ จุ ด ให้ บ ริ ก าร เนื่ องจากเป็ นช่ องทางในการสื่ อสารความรู้ ความเข้ าใจทางการเงิ น
แก่ผู้ใช้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
อย่ า งถู ก ต้ อ ง สามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการและ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(4) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น เข้ า ใจสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตน เพื่ อให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ การ
มีทักษะและความรู้ทางการเงินที่สามารถดูแลตนเองได้ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการทางการเงิน
ได้แก่ 1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (Right to be informed) 2) สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินได้อย่างอิสระ (Right to choose) 3) สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (Right
to be heard) และ 4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (Right to redress)
รวมถึงให้ผู้ใช้บริการพึงปฏิบัติตามหน้าที่ของตน เช่น หน้าที่ในการชาระหนี้ ทาความเข้าใจสัญญาหรือ
เงื่อนไขของบริการ และมีวินัยทางการเงิน
มาตรการที่ 4.2.2 ให้ความรูใ้ นการใช้บริการทางการเงินทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
แนวโน้มของผู้บริโภคในปจจุบัน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภายนอก โดยอาจ
กาหนดหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน (Key themes) เช่น เรื่องหนี้และ
การเงินภาคครัวเรือน การเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการออมก่อนวัยเกษียณ
มาตรการที่ 4.2.3 ให้ความคุ้มครองและดูแลเรื่องร้องเรียนผู้ใช้บริการทางการเงิน
(1) ผลักดันการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย (Code of conduct)
ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เพื่อให้มีมาตรฐานการขายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นธรรม
และโปร่งใสแก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยเริ่มจากการสนับสนุนให้ ธนาคารพาณิชย์กาหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ที่ทัดเทียมกันทั้งระบบ (เช่น
ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Digital banking) รวมถึงการกาหนดให้มี
กระบวนการตรวจสอบการขายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
(2) ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ยกระดับการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และให้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
สามารถร้องเรียนตามสิท ธิของตนกับ ธนาคารพาณิชย์ เป็น ลาดับ แรก เพื่อให้สามารถแก้ไขปญหา
ของผู้ใช้บริการทางการเงินได้ อย่ างรวดเร็วและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยในระยะแรก ธปท. จะผลักดันให้
ธนาคารพาณิชย์มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ก่อนขยายขอบเขตไปยังผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับต่อไป
(3) พัฒนาการกากับดูแลการให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการทางการเงิน (Market conduct) ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่ มขึ้น โดยมี การบั งคั บใช้ กฎเกณฑ์ที่ ครอบคลุม ทั นต่อสถานการณ์ และป ญหา รวมทั้ งติดตามให้
สถาบั น การเงิน ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ากับ ดู แลอย่ า งเคร่งครัดและสอดคล้ องกันทั้ งภาคการเงิ น
สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการในการแก้ไขปญหาต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม โดยเบื้องต้น
อาจจัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาและพิจารณาแนวทางเสริมสร้างการกากับดูแลด้าน Market conduct
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(4.3) ผลักดันกฎหมายทางการเงิน (Legal Infrastructure)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายมีความสอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ ของสถาบันการเงินได้ ดียิ่งขึ้น
เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินโดยรวม

สภาวะปจจุบนั
โครงสร้างและกระบวนการทางกฎหมายในปจจุบันยังไม่รองรับ
แนวโน้มพัฒนาการของภาคการเงิน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการกลัน่ กรองและปรับปรุงกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน

โอกาสและความท้าทาย
นโยบายของภาครัฐให้การสนับสนุนประเด็นทีส่ อดคล้องกับแนวโน้ม
ที่สาคัญ เช่น นโยบายดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (Digital
economy) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) และ
การสนับสนุน SMEs
การแข่งขันของผูใ้ ห้บริการชาระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้

มาตรการ
ผลักดัน
1. การบังคับใช้ Payment Systems Act และประกาศสาคัญต่าง ๆ
ที่รองรับ
2. การสร้างการยอมรับ e-Document และ Digital signature
เป็นหลักฐานในกระบวนการยุตธิ รรม
3. การปรับปรุงกฎหมายการเงินต่อเนือ่ งจากแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2
4. การปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ให้มแี นวทางรองรับการแก้ไขปญหา
สถาบันการเงินทีป่ ระสบภาวะวิกฤต

พั ฒ นาการของภาคการเงิ น ส่ ง ผลให้ มี ค วามจ าเป็ น ในการพัฒ นาและปรับ ปรุง กฎหมาย
ทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
ให้สามารถรองรับธุรกรรมและการดาเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และดารงไว้
ซึ่งเสถียรภาพของระบบการเงิน โดยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 มีแนวทางผลักดันตามมาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 4.3.1 บั ง คั บ ใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ร ะบบการช าระเงิน (Payment Systems Act) และ
ประกาศสาคัญต่าง ๆ ที่รองรับ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับระบบการชาระเงินของประเทศให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาการกากับดูแลระบบการชาระเงินให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยไม่เป็นอุปสรรคและเอื้อต่อการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
และรองรับการพัฒนาระบบการชาระเงินไปสู่ระดับภูมิภาค
มาตรการที่ 4.3.2 สร้างการยอมรับ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และการใช้ลายมือชื่อ
ดิจิทัล (Digital signature) เป็นหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม โดยผลักดันให้มีมาตรฐานทางกฎหมาย
ที่เหมาะกับบริบทของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้เอกสารหลักฐานดังกล่าว
มาตรการที่ 4.3.3 ปรั บ ปรุ ง กฎหมายการเงิ น ต่ อ เนื่ อ งจากแผนพั ฒ นาฯ ระยะที่ 2 โดยเฉพาะ
การปรับปรุงกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้โอกาสลูกหนี้รายย่อยขอฟื้นฟูกิจการ ตลอดจน
ผลักดันให้นาหลักความสามารถในการชาระหนี้ (Liquidity test) มาพิจารณาร่วมกับฐานะทางการเงินของ
ลูกหนี้ในกระบวนการพิจารณาบุคคลล้มละลาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุนดาเนินการของ
สถาบันการเงิน
มาตรการที่ 4.3.4 ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ ให้ มี แ นวทางรองรั บ การแก้ ไ ขป ญหาสถาบั น การเงิ น
ที่ประสบภาวะวิกฤต โดยศึกษาแนวทางและกลไกในการแก้ไขปญหาและการให้ความช่วยเหลือสถาบัน
การเงิน เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ เครื่องมือที่ใช้ และแหล่งเงินทุน รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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(4.4) พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแล (Regulation and Supervision)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
หลักเกณฑ์และการกากับดูแลสถาบันการเงินสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยคานึงถึงเสถียรภาพและพัฒนาการโดยรวมของระบบการเงินไทย

มาตรการ

สภาวะปจจุบนั
ระบบธนาคารพาณิชย์มีเสถียรภาพ โดยมีเงินกองทุนและเงินสารอง
ในระดับสูง
ระบบธนาคารพาณิชย์มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
กรอบการแก้ไขปญหาและให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศยังขาดความชัดเจน
ภาครัฐและเอกชนขาดเวทีในการพัฒนาตลาดการเงินอย่างเป็นรูปธรรม
ร่วมกัน

+

โอกาสและความท้าทาย
การปฏิรูปหลักเกณฑ์กากับดูแลในต่างประเทศอาจส่งผลให้
ธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนการดาเนินธุรกิจสูงขึ้น
ระบบสถาบันการเงินในภูมิภาคมีความเชื่อมโยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ

1. ดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินด้วยการปรับใช้หลักเกณฑ์
การกากับสากลให้เหมาะสมกับบริบทของไทยทัง้ ระบบธนาคาร
พาณิชย์และ SFIs
• พัฒนาหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยง
• พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการกากับ OTC
Derivatives
2. เตรียมความพร้อมเพือ่ เข้ารับการประเมินตามโครงการ
Financial Sector Assessment Program (FSAP)
3. กาหนดกรอบการแก้ไขปญหาและให้ความช่วยเหลือสถาบัน
การเงินร่วมกับผูก้ ากับดูแลในภูมภิ าค (Cross-border
resolution)
4. พัฒนาตลาดการเงินผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างผูร้ ว่ มตลาด
ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยดาเนินการผ่าน Thai Financial
Markets Committee เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาตลาดเงินไทย

ภายหลังวิกฤตการเงิน ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโ รปในปี 2550-2551 ทาให้มีกระแส
การปฏิรูปหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินสากลที่เข้มงวดขึ้นในทุกด้าน โดยที่ผ่านมา ธปท.
ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งระดับสากลและภูมิภาค โดยศึกษาผลกระทบและ
พิ จ ารณาความเหมาะสมในการน าหลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลมาปรั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ รู ป แบบ
การดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินไทยและสภาพแวดล้อมทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงของระบบสถาบันการเงินไทยกับประเทศอื่นในภูมิภาค เพื่อยกระดับมาตรฐานการกากับดูแล
ระบบสถาบันการเงินไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถเป็นตัวกลางทางการเงินที่สนับสนุน
การเติบโตของภาคเศรษฐกิจต่อไป โดยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 มีมาตรการสาคัญ ดังนี้
มาตรการที่ 4.4.1 ดูแ ลเสถีย รภาพของระบบการเงิน ด้ว ยการปรับ ใช้ห ลักเกณฑ์ก ารกากับ สากล
ให้เหมาะสมกับบริบทของไทยทั้งระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
(1) พัฒนาหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยง
ธปท. ได้ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการนาหลักเกณฑ์การกากับสากล
ที่เข้มงวดขึ้นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธนาคารพาณิชย์ รวมถึงสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบในทางปฏิบัติ อาทิ
หลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์สภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ซึ่งจะทยอยบังคับใช้สาหรับธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป นอกจากนี้
ธปท. ได้ติดตามความคืบหน้าหลักเกณฑ์กากับดูแลตามมาตรฐานสากลที่อยู่ระหว่างปรับปรุง และร่วม
ประชุมกับหน่วยงานกากับดูแลสากล เพื่อเสนอแนะความเห็นและสนับสนุนแนวทางกาหนดหลักเกณฑ์
การกากับดูแลที่เหมาะสมกับบริบทของไทย ซึ่งภายใต้แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ธปท. ยังคงดาเนินการตาม
แนวทางนี้ต่อไป เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเป็นสากลและความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านลบ (Unintended consequences)
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สาหรับการกากับดูแล SFIs ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
นโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ ธปท. เป็นหน่วยงานกากับดูแล SFIs และ ธปท. ได้รับ
มอบหมายอานาจการกากับดูแล SFIs จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธปท. ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อให้ ธปท. สามารถกากับดูแล SFIs
ได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ เที ยบเคี ยงกับอ านาจในการก ากับดู แลธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ธปท. และ
กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแล SFIs โดยได้นาหลักเกณฑ์บางด้าน
ของธนาคารพาณิชย์มาปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจการดาเนินงานของ SFIs โดยคงหลักการ
เพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพ เพื่อให้ SFIs ดาเนินนโยบายของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และไม่ก่อภาระการคลังอันอาจกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน โดย ธปท. จะมุ่งเน้นการกากับ
ตรวจสอบตามเกณฑ์เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
(2) พั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อรองรั บการก ากั บดู แลธุ รกรรมอนุ พั นธ์ นอกตลาด (OTC
Derivatives) โดยในส่วนของมาตรฐานสากลได้ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อ
เพิ่มความโปร่งใสและลดความเสี่ยงเชิงระบบของธุรกรรม OTC Derivatives อาทิ การนาธุรกรรม
OTC Derivatives ที่มีลักษณะมาตรฐานไปซื้อขายผ่านระบบ Electronic Trading Platform (ETP) และ
ชาระราคาผ่านสานักหักบัญชีกลาง (Central Counterparty: CCP) รวมทั้งให้รายงานข้อมูลซื้อขายธุรกรรม
OTC Derivatives ไปที่ศูนย์ข้อมูลซื้อขาย (Trade Depository: TR) ทั้งนี้ ในกรณีของประเทศไทย
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมตลาดประเมินว่า ในระยะแรกควรปรับปรุงฐานข้อมูล OTC
Derivatives ให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์และติดตามเสถียรภาพทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเรื่อง TR มากขึ้น โดยยังไม่จาเป็นต้องจัดตั้ง ETP และ CCP เนื่องจาก
ตลาดอนุพันธ์ของไทยยังมีขนาดเล็กและส่วนใหญ่เป็นการทาธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่ ธปท.
จะติ ดตามพั ฒนาการของตลาดและหลั กเกณฑ์ ของประเทศในภูมิ ภาค เพื่อทบทวนความจ าเป็ นและ
พิจารณาดาเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป
มาตรการที่ 4.4.2 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินตามโครงการ Financial Sector Assessment
Program (FSAP)
โครงการ FSAP เป็นความร่วมมือระหว่าง International Monetary Fund (IMF) และ
World Bank ในการประเมินเสถียรภาพและพัฒนาการภาคการเงินของประเทศที่เข้ารับการประเมิน
ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศที่เข้ารับการประเมินได้พัฒนาและปรับปรุงการกากับดูแ ลสถาบันการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งผลการประเมินที่ดีจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น
ต่ อ ระบบการเงิ น และสร้ า งการยอมรั บ ในระดั บ สากล ทั้ ง นี้ ไทยเข้ ารั บ การประเมิ นครั้ ง ล่ า สุ ด
เมื่อปี 2550 และได้ปรับปรุงมาตรฐานการกากับดูแลตามโครงการ FSAP หลายด้าน เช่น มาตรฐาน
ด้านการกากับดูแลธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้เป็นไปตาม Basel Core Principles (ปี 2555) และมาตรฐาน
ส าหรับระบบการชาระเงินตาม Principles for Financial Market Infrastructure (ปี 2555) ในการนี้
ประเทศไทยจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมิน FSAP อีกครั้ง ซึ่งการดาเนินการเรื่องนี้
มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการหลายแห่ง ได้แก่ ธปท. ก.ล.ต. คปภ. และสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน โดยเริ่มจากหน่วยงานกากับดูแลประเมิน ตนเองและปรับปรุงหลักเกณฑ์
หรือข้อบกพร่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเตรียมการด้านบุคลากรและเอกสาร เพื่อสร้าง
ความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินต่อไป
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มาตรการที่ 4.4.3 ก าหนดกรอบการแก้ไ ขป ญหาและให้ค วามช่ว ยเหลือ สถาบัน การเงิน ร่ว มกับ
ผู้กากับดูแลในภูมิภาค (Cross-border Resolution)
ปจจุบันสถาบันการเงินในภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันเพิ่มขึ้น ทั้งจากการที่สถาบันการเงินไทย
เข้าไปดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ และสถาบันการเงินต่างประเทศเข้ามาดาเนินธุรกิจในไทย ดังนั้น ปญหา
ที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินในประเทศใดประเทศหนึ่งจึงอาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นในภูมิภาคด้วย
เนื่องจากปจจุบันยังไม่มีกรอบการแก้ไขปญหาและให้ความช่ว ยเหลือสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ชัดเจน ธปท. จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีกรอบแนวทางการแก้ไขปญหาและให้ความช่วยเหลือ สถาบัน
การเงินร่วมกับผู้กากับดูแลในภูมิภาค โดยพิจารณาศึกษาแนวทางและมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปญหา
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนให้มีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อให้การแก้ไขปญหาและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ส ถาบั น
การเงินที่ดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบัน
การเงินในแต่ละประเทศน้อยที่สุด
มาตรการที่ 4.4.4 พั ฒ นาตลาดการเงิน ผ่า นกรอบความร่ว มมือ ระหว่า งผู้ร่ว มตลาดภาคเอกชน
และภาครัฐ
ธปท. ตระหนักถึงความสาคัญในการส่งเสริมให้ผู้ร่วมตลาดมีส่วนกาหนดทิศทางการพัฒนา
ตลาดการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ตลาดการเงิน ไทย (Thai Financial Markets Committee: TFMC) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก
ผู้ร่วมตลาดภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อทาหน้าที่กาหนดทิศทางการพัฒนาตลาดการเงินของไทยให้
สอดรับกับการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริมการกาหนดแนวปฏิบัติ (Market
practice) ที่น่าเชื่อถือเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น (Market intelligence)
ระหว่างผู้ร่วมตลาดและ ธปท. อันจะเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพตลาดการเงินไทยต่อไป
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ภาคผนวก 1
คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทา
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3

คณะทีป่ รึกษาผูท้ รงคุณวุฒใิ นการจัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ผู้ว่าการ)
2. นางทองอุไร ลิ้มปิติ (รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน)
3. นายอัมมาร สยามวาลา
4. นางธาริษา วัฒนเกส
5. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล
6. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
7. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
8. นายชาติศิริ โสภณพนิช
9. นายกอบศักดิ์ ดวงดี
10. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
11. นายยศ กิมสวัสดิ์
12. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
13. นางฤชุกร สิริโยธิน (ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน)
14. นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ (ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คำสั่งธนำคำรแห่งประเทศไทย
ที่ ท
/2558
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิในกำรจัดทำแผนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่ 3
1. เหตุผลและควำมจำเป็น
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายและสนับสนุนต่อการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค โดยดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงิน
2. อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
2.1 คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3
(คณะที่ปรึกษาฯ) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1.1 พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3
2.1.2 พิจารณากลัน่ กรองร่างแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3
2.2 ให้ประธานคณะที่ปรึกษาฯ มีอานาจกาหนดให้พนักงานอื่นเข้าร่วมประชุมได้
2.3 ในกรณีที่คณะที่ปรึกษาฯ ต้องการความร่วมมือ ข้อมูลหรือคาชี้แจงเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหน้าที่
จากส่วนงานใด หรือพนักงานคนใดของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ส่วนงานหรือพนักงานนั้น
ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลหรือคาชี้แจงแก่คณะที่ปรึกษาฯ ดังกล่าว
3. ประเภทของคณะทำงำน
คณะทางานทั่วไป
4. ควำมถี่ของกำรประชุม
เมื่อมีความจาเป็น
5. องค์ประกอบของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้มีคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒขิ ึ้นคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะทีป่ รึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทาแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3”
องค์ประกอบ
ตาแหน่ง
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
นายอัมมาร สยามวาลา
นางธาริษา วัฒนเกส
นายธวัชชัย ยงกิตติกุล
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายกอบศักดิ์ ดวงดี
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นายยศ กิมสวัสดิ์
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
ผู้ช่วยผูว้ ่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6. ระยะเวลำสิ้นสุด
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
มีผลบังคับใช้
สั่ง ณ วันที่

ตั้งแต่วันที่

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

ผู้ลงนำม

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
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ภาคผนวก 2
สรุปมาตรการและเป้าหมาย
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3

สิ ัยทั น
แผนพัฒนา ระยะที่ (

-

)

ระบบสถาบันการเงิน ทยแ ง นั สา ารถ บสน ง า

สงเสริ การ บริการทางการเงินแ ะการ าระเงินทาง เิ กทร นิกส
พัฒนา รงสรางพน านทีส่ นับสนนการ บริการทาง เิ กทร นิกส ยาง ี
ระสิท ิ าพแ ะนาเ ่ ถ

- ผ ัก นั การบัง บั Payment Systems Act แ ะ ระกา สา ั าง ที่ร งรับ
เพ่ เพิ่ ระสิท ิ าพการกากับ แ ผ บริการ e-Payment
- ผ ัก นั การ ี า ร านก างทีส่ นับสนนการ e-Banking/ e-Payment แ ะ
เ ่ ยง รกรร ง า รั า รกิ แ ะ ระ า น ยาง รบ ง ร เ น
า ร าน QR Code สา รับการ าระเงิน า ร านก าง า เพ่ การ าระเงิน
ทาง เิ กทร นิกส แ ะ า ร าน e-Invoicing
- ผ ัก นั ี รงสรางพน านก างทีท่ นั ส ยั แ ะเ การพัฒนาบริการผาน
เท น ยีส ยั
แ ะเ ่ ยงกัน (Interoperability) ระ าง พ แ ะ Non-banks
- ผ ัก นั รี ะบบการเ าถงแ ะเ ่ ยง าน ระ าง า รั แ ะเ ก น เพ่ สงเสริ
สง สา ารถ ร ส บ เท ริง ก า (CDD) แ ะร กั ก า ย ิ ี เิ กทร นิกส (e-KYC)

เพิ่ บทบาทผ บริการการ นแ ะ าระเงิน ง่ ร บ

ทัง พ แ ะ Non-banks

- รับ รง กั เก การกากับ แ รกิ e-Payment เ น ยาย บเ e-Money ร งรับ
รกิ e-Commerce แ ะการ าระ าสิน าแ ะบริการ (เ น e-Receipt/ e-Tax Invoice)
- สนับสนน เกิ Interoperability ระ างผ บริการทีเ่ น พ แ ะ Non-banks
- สงเสริ
พ แ ะ Non-banks สา ารถ กบั ร เิ กทร นิกส (เ น บั รเ ร ิ ,
บั รเ บิ ) ย รงสรางพน านก างร กัน สะ ก น

สงเสริ การ บริการทางการเงินแ ะการ าระเงินทาง เิ กทร นิกส เพิ่ น
- สนับสนน รงการ National e-Payment งรั บา ย ท ร าเนินการ

น รงการระบบการ าระเงินแบบ Any ID แ ะ รงการ ยายการ บั ร
- ทบท นก กรา าเพ่ สงเสริ การ บริการทางการเงินแ ะการ าระเงิน เิ กทร นิกส
- สนับสนน น ยงาน า รั e-Government payment าก น แ ะสนับสนน
า รกิ บริการ งั ก า (เ น e-Tax Invoice/ e-Filing) าก น
- สนับสนน บี ริการการ าระเงินทาง เิ กทร นิกสระ าง า รกิ (B2B)
- สราง า เ ่ นั่ นการ บริการทาง เิ กทร นิกส ยพัฒนาแ ะ รับ รง
กั เก กากับ แ ร บ
า เสีย่ งร แบบ ทีเ่ ยี่ นแ ง
- ผ ัก นั การทา รกรร กย ระ าง สง ย ิ ี เิ กทร นิกส

สงเสริ การเ าถงบริการทางการเงินแ ะการพัฒนา ักย าพ ง SMEs
พัฒนา

งการที่ าก าย น ยรา าทีเ่ น รร แ ะ บิ เบ น แ ะสนับสนนการเ ่ ยงการ าการ งทน น ิ า าย การกากับ แ เพ่ รัก าเสถียร าพทางเ ร กิ แ ะการเงิน
(แ ง – Competitive เ าถง – Inclusive / เ ่ ยง – Connected ยั่งยน – Sustainable)

รับ รง ระสิท ิ าพการ าเนินงาน
1.2.1 สนับสนน

สนับสนน สง ทยสา ารถ ระก บ รกิ น ิ า

พ พัฒนากระบ นการทางาน าย น

- พัฒนาระบบการทางาน ง พ
ง ั ย ยน แ ะเ น ั น ั ิ (Automated) าก น
- เ ่ ยงระบบ IT แ ะ าน
าย น พ รกิ นเ ร แ ะ รกิ น าง ระเท ร ทังสงเสริ
ระบบ นการ เิ ราะ
นส
ั ง (Intelligence tool)

1.2.2 ผ ัก นั การพัฒนา รงสรางพน านก างทางการเงิน (Common utilities)

1.2.3 พัฒนากระบ นการพิ าร า า

น า แ ะการรับสง

- พัฒนา าน
ก นี SMEs ี
าก าย ร บ สง ่นน ก าก พ
แะ
ย นก บั สง แ ะ น ยงานทีเ่ กีย่ ง
- สนับสนน NCB ยาย ระเ ทแ ะ าน นส า กิ ร ทัง ั ทา Bureau score
- สนับสนน สส แ ะ น ยงานทีเ่ กีย่ ง นการสงเสริ SMEs นทะเบียน
ผ ระก บการแ ะเ าสระบบ า ี

กับ ท

- พัฒนากระบ นการยน่ า น า แ ะการสงรายงาน ง สง ผานระบบ e-Application
สะ กแ ะร เร น ร ถง ั ทา การ น า าง
ั เน
- าระการรายงาน
ผานการทา ก ง (MOU) กับ น ยงานกากับ แ น่

สนับสนนการ บั เ ่ นน ยบาย า รั แ ะพัฒนา กั ย าพ SMEs

ยสนับสนน นย บริการ SMEs แบบ รบ ง ร (SME One-Stop Service Center)
ง า รั เ น นยก างเ ่ ยง
แ ะพัฒนา กั ย าพ ง SMEs

ร

กับ น ยงานทีเ่ กีย่
นา
ผาน า ทน

สงเสริ

งเพ่ สงเสริ การระ ทน ง า รกิ

า เ ก นสา ารถระ ทนผานการ ก ราสาร นี ( นก) เพิ่ น

3.3.2 สนับสนนการ าเนินการ า แผนพัฒนา า ทน ทย
ายเ : ) สง ย า าก สถาบันการเงิน แ ะ ) พ ย า าก นา ารพา ิ ย

สงเสริ การเ ่ ยงเ ร ายระบบการ าระเงิน งเ เ ยี (Asian Payment Network: APN)
สนับสนนการพัฒนา รงสรางพน านการ าระเงิน นก ระเท CLMV

ี ระสิท ิ าพ

สรางส าพแ

- เพิ่ บทบาทผ บริการที่ ี กั ย าพ เ น ยาย บเ การ บริการ ง พ แ ะ Non-banks น บัน
- ก า า เ น
นการ ี บ น า ร ผเ นราย ทีก่ ระ นการแ ง นั
ง าง นการ บริการ
ทางการเงิน งผเ น บัน ร ส รับกับพัฒนาการ านเท น ยี

กา น

ทิ ั น (Landscape) ที่เ าะส

- ก าแ ะกา น
าง ระเท ทีเ่
- ก าแ ะกา น
- พิ าร า สิท ิ

งระบบสถาบันการเงิน ทย นระยะ

1. Digitization and Efficiency

เพิ่ ักย าพ งระบบการเงิน ทย
นการสนับสนนการเ ่
การ า
การ งทน น ิ า

Inclusive
Growth

เพิ่ การเ าถงบริการทางการเงิน ง ระ า น
รายย ย ิสา กิ นา ก างแ ะ นา ย แ ะ
รกิ นา
เพ่ เ
การเ บิ
ง
เ ร กิ นระยะยา

พัฒนา รงสรางพน านทางการเงิน
เพ่ สนับสนน สิ ยั ทั น งแผน

สงเสริ การเ าถงบริการทางการเงิน ง า ระ า น
3.1.1 สงเสริ การเ าถงบริการทางการเงินแก ระ า น

- เพิ่ งทางการเ าถงบริการ นพนที่ าง ก ากสา าแ ะ บริการ ยเพิ่ า ย ยน ง กั เก
การกากับ แ สง (เ น ั แทน สง (Agent)/ สงเสริ การ Internet & Mobile banking/
เพิ่ ร กระ าย POS Terminal)
- ผ ัก นั ระ า น รับบริการทางการเงินพน าน ( าก ถ น น แ ะ าระเงิน) นรา าทีเ่ าะส
- สนับสนนการพัฒนา กั ย าพ ง กรการเงิน น สี ถานะเ นนิ บิ
ี า ร าน แ ะ ี รร า บิ า
นการบริ าร ั การ เพ่ บริการทางการเงินแก ระ า น น น ยางทั่ ถง

3.1.2 สนับสนน ผี ิ ั แ ะบริการทางการเงินเพ่ ร งรับการเ าส ยั เก ยี แ ะสงเสริ ระบบบานา แ ะ
ก งทนสาร งเ ยง
ี พี
- ผ ัก นั สง พัฒนาผ ิ ั แ ะบริการทางการเงินเพ่ ร งรับการเ าส ยั เก ยี ทังการ /การ งทน
ระยะยา ก นเก ยี แ ะการ บริการทางการเงินสา รับผสง ยั (เ น Reverse mortgage)
- สงเสริ
รี ะบบบานา (Mandatory/ Supplementary pension fund) แ ะก งทนสาร งเ ยง
ี พี

แ นา ง

สนับสนนการพัฒนาบ ากร น า นา าร

- พัฒนา กั ย าพแ ะสราง า ร านบ ากร ย า กี าร นทะเบียน (Registration) ผ า น า เงิน รา
าง ระเท แ ะ า เงิน แ ะ รี ะบบ ระกา นียบั ร (Certificate) เ พาะ าน
- สนับสนน สี ถาบันก าง นการพัฒนาบ ากร
- สรางแรง ง บั ิ ที่ ี า ร า สา ารถเ าส า นา ารเพิ่ น

สงเสริ

า รทางการเงินแ ะการ

ร งผ บริการทางการเงิน

า รทางการเงินแ ะสงเสริ นิ ยั ทางการเงินแก ระ า น
- ผ ัก นั การ า รทางการเงินเ น าระแ ง า ิ
- พัฒนาเน า า รทางการเงิน น กั ส รการ ก า นพ
ั น าน ทันส ยั ย งเนนการ ระยก
- สนับสนน สง เ นผ า รเกีย่ กับผ ิ ั แ ะบริการทางการเงิน
บริการ
- สงเสริ ผ บริการทางการเงินเ า สิท ิแ ะ นาที่ ง น

2. Regionalization
4. Enablers

ยงการ าการ งทน น น ิ า

พัฒนาบ ากรทางการเงิน

ร แบบ บเ รกิ แ ะแน ทางการกากับ แ พ แ ะผ บริการ น่ ทัง นแ ะ
าะส
ร แบบ รกิ พ าง ระเท ทีเ่ าะส
ระ ย นทาง า แี ะ า รร เนีย แก สง ที่ บร กัน ยส ั ร

สงเสริ การ บริการทางการเงินแ ะการ าระเงินทาง
ิเ กทร นิกส แ ะเพิ่ ระสิท ิ าพ เพ่ สราง
า สา ารถ นการแ ง นั เรงน ั กรร
แ ะ นทน ระบบเ ร กิ

า การเงินเพ่ สนับสนนการเ ่

สงเสริ การ เงินสก ท งถิน่ นการ าระ าสิน าแ ะบริการระ าง ระเท พร ทังเ รีย า พร
าน รงสรางพน านที่ าเ น เ น Bilateral Swap Arrangement (BSA) ระ าง นา ารก าง
แ ะ Local currency clearing bank
พัฒนาแ ะเ ่ ยงบริการทางการเงินแ ะการ าระเงินทีส่ นับสนน รกรร ทางเ ร กิ ระ าง ระเท

เพิ่ การแ ง นั แ ะ กาส นการพัฒนา กั ย าพ งผ บริการ

สนับสนนการเ าถงแ งเงินทนผานสถาบันการเงินแ ะ งทาง น่

- สนับสนนการเพิ่ ระเ ท กั ระกันที่ นการ สินเ ่ ง SMEs
- สนับสนน บสย ีการ า ระกันสินเ ่ ทีส่
งกับระ บั า เสีย่ ง ง ก นี
แ ะ ผี ิ ั สนับสนนก SMEs ที่ ี า สา ั การพัฒนา ระเท
- ก าการ ั ทาระบบ e-Claims สา รับ ระเท ทย
- สนับสนนการระ ทนผาน งทาง น่ เ น P2P lending/ Venture capital
- สนับสนน สง ีส นร นการเ น นา ารทีย่ งั่ ยน (Sustainable banking)

พัฒนา รงสรางพน านทางการเงินระ าง ระเท

ระเ นิ รงสรางระบบ สง สา รับระยะ

3. Access

SMEs

เ ร ากับ าง ระเท เพ่ เพิ่ งทางการ ระก บ รกิ ง พ ทย (เ น ั ัง Qualified ASEAN Banks
(QABs)) แ ะ
สรร ากเก กากับ แ พ น าง ระเท
สงเสริ
พ ที่ ระสง ระก บ รกิ น าง ระเท เ ่ ยง าน
แ ะระบบ IT ยาง รบ ง ร
สงเสริ Non-banks ีบทบาท นการ บริการ รกรร การเงินระ าง ระเท าก น
พิ าร าทบท น กั เก แ ะกระบ นการ นการยน่ า น า รกรร ที่ ยสงเสริ การ า
การ งทน น ิ า

พ

- พัฒนา รงสรางพน านก าง าน IT ที่ ย นทน เพิ่ ระสิท ิ าพ นการ าเนินงานแ ะการบริ าร
า เสีย่ ง (เ น นย พิ เ รสาร ง (Alternate site) แ ะระบบ Fraud Monitoring)
- พัฒนาระบบแ ะ รงสรางพน าน านการ าระเงิน เ น Shared Point of sale (POS) Terminal

สะ ก น

4.2.2

า ร นการ บริการทางการเงินทีส่
งกับสถานการ ทางเ ร กิ แ ะแน น
บัน แ ะ ระสาน า ร
กับ น ยงานพัน ิ ร ายน ก
เ น เร่ ง นีแ ะการเงิน า รั เร น การเงิน เิ กทร นิกส แ ะการ

า

นทาง บิ ั ิ

งผบริ

น

ก น ยั เก ยี

ร งแ ะ แ เร่ งร งเรียนผ บริการทางการเงิน

- ผ ัก นั การสราง า ร าน นการ บิ ั งิ าน งระบบ พ ทย (Code of conduct)
- สงเสริ
พ ยกระ บั การแก เร่ งร งเรียน แ ะ ี งทางรับเร่ งร งเรียนทีส่ า ารถเ าถง งาย
- พัฒนาการกากับ แ การ บริการแกผ บริการทางการเงิน (Market conduct) ี ระสิท ิ าพเพิ่ น

ผ ัก ันก

ายทางการเงิน

บัง บั Payment Systems Act แ ะ ระกา สา ั าง ที่ร งรับ
สรางการย รับ e-Document แ ะการ Digital signature เ น กั าน นกระบ นการย ิ รร
รับ รงก ายการเงิน เน่ ง ากแผนพัฒนา ระยะที่
รับ รงก ายเพ่ แี น ทางร งรับการแก
า สง ที่ ระสบ า ะ กิ

พัฒนาแ ะ รับ รง กั เก

กากับ แ

แ เสถียร าพ งระบบการเงิน ยการ รับ กั เก การกากับสาก เ าะส กับบริบท ง ทยทัง
ระบบ พ แ ะ SFIs
เ รีย า พร เพ่ เ ารับการ ระเ นิ า รงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP)
กา น กร บการแก
าแ ะ า ยเ สง ร กับผกากับ แ น ิ า
(Cross-border Resolution)
พัฒนา า การเงินผานกร บ า ร ระ างผร า า เ ก นแ ะ า รั ย าเนินการผาน
ะกรร การ า การเงิน ทย เพ่ กา น ทิ ทางพัฒนา า เงิน ทย
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