แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น ระยะที 3

ธนาคารแห่ งประเทศไทย
22 มีนาคม 2559

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น ระยะที 3
วิ สยั ทัศน์

ระบบสถาบันการเงิ นไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการทีหลากหลายขึนด้วยราคาทีเป็ นธรรม
และไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเชือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกํากับดูแลเพือรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิ จและการเงิ น

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

2. เชือมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค
(Regionalization)

1.1 ส่งเสริ มการใช้บริ การทางการเงิ นและการชําระเงิ น
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ทังในภาคประชาชน ภาคธุรกิ จ และภาครัฐ
1.2 ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานกลางทางการเงิ น และการพัฒนากระบวนการ
ทํางานภายในของธนาคารพาณิ ชย์ให้เป็ นอัตโนมัติมากขึน
1.3 ประเมิ นโครงสร้างระบบสถาบันการเงิ นให้มีรปู แบบ
ที เอือต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

2.1 สนับสนุนให้สถาบันการเงิ นไทยสามารถประกอบธุรกิ จ
ในภูมิภาคได้สะดวกขึน (เช่น เจรจาเปิ ดเสรีภาคการธนาคาร
ในกลุ่มอาเซียน: QABs)
2.2 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานที สนับสนุนธุรกรรมทางการเงิ น
และการชําระเงิ นระหว่างประเทศ
2.3 สร้างสภาพแวดล้อมภาคการเงิ นทีสนับสนุนการเชือมโยง
การค้าการลงทุนในอนุภมู ิ ภาคลุ่มแม่นําโขง

3. ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ น
(Access)

เข้าถึง

3.1 ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ นของประชาชน
และการออมเพือวัยเกษี ยณ
3.2 ส่งเสริ มการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุน การพัฒนาศักยภาพและ
ฐานข้อมูลของวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
3.3 ร่วมมือกับหน่ วยงานที เกียวข้องเพือส่งเสริ มการระดมทุน
ของภาคธุรกิ จขนาดใหญ่ผา่ นตลาดทุน

แข่งได้
เชือมโยง
ยังยืน

การเติ บโตอย่างมีส่วนร่วม
(Inclusive growth)

4. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางการเงิ น
(Enablers)
4.1 พัฒนาบุคลากรทางการเงิ น
4.2 ส่งเสริ มความรูท้ างการเงิ นและการคุ้มครองผู้ใช้บริ การ
ทางการเงิ น
4.3 สนับสนุนให้ มีกฎหมายทางการเงิ นที เอือต่อการบริ หาร
ความเสียงและการดําเนิ นธุรกิ จของสถาบันการเงิ น
4.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์กาํ กับดูแล

2

ประโยชน์ ทีจะได้รบั (Intended Outcome)
ระบบสถาบันการเงิ นไทยภายหลังแผนพัฒนาฯ ระยะที 3 จะมีลกั ษณะดังนี

แข่งได้

สถาบันการเงินไทยดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการและผลิตภัณฑ์
ครบถ้วนหลากหลายด้วยราคาทีเหมาะสม และเอือต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

เข้าถึง

ประชาชน SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก
และตรงกับความต้องการ

เชือมโยง
ยังยืน

สถาบันการเงินไทยมีบทบาทเพิมขึนในกลุ่มประเทศเพือนบ้าน และสามารถ
ให้บริการระหว่างประเทศเพือสนับสนุนการค้าการลงทุนของภาคธุรกิจไทย
ระบบสถาบันการเงินไทยมีความมันคง สามารถรองรับความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ และสนับสนุนความอยู่ดกี นิ ดีของประชาชนอย่างยังยืน

หมายเหตุ รายงานผลการดําเนิ นการต่อคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิ น เพือรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็ นประจําทุกครึงปี
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ประโยชน์ ทีจะได้รบั (Intended Outcome) -ต่อ-

การดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาฯ ระยะที 3 จะช่วยให้มกี ารเติ บโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive growth)
การเพิ มโอกาสแก่ประชาชนและภาคธุรกิ จ:

ประชาชนและภาคธุรกิ จสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงิ นและสิ นเชือได้สะดวก ด้วยต้นทุน
ทีเหมาะสม ซึงจะเป็ นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการดําเนิ นธุรกิ จ การประกอบอาชีพ
การศึกษาส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีความเป็ นอยู่ทีดีขึน

การส่งเสริ มความรู้ทางการเงิ นอย่างต่อเนื อง:

ประชาชนและภาคธุรกิ จมีความรู้ความเข้าใจทางการเงิ นเพิ มขึ น สามารถเลื อกใช้
ผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นได้อย่างเหมาะสม

Inclusive
growth

มาตรการคุ้มครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ น และการกํากับดูแลสถาบันการเงิ น
ทีเป็ นมาตรฐานสากล:
ช่วยดูแลและสร้างความมันใจแก่ประชาชนและภาคธุรกิ จในการใช้บริ การทางการเงิ น
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ประโยชน์ ทีจะได้รบั (Intended Outcome) ในมิ ติของ
ระบบสถาบันการเงิ น ประชาชน ภาคธุรกิ จ และเศรษฐกิ จโดยรวม
การเติ บโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive growth)

1. ระบบสถาบัน
การเงิ น

1 • มีความมันคง และมีระบบการบริ หารความเสียงทีดี

• ธนาคารพาณิ ชย์ไทยอย่างน้ อย 1 แห่งมีขนาดใหญ่เพียงพอและมีบทบาทสําคัญในภูมิภาค
• ธนาคารพาณิ ชย์ให้บริ การแบบ Digital banking อย่างครบวงจร
• ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
• มีผ้ใู ห้บริ การที หลากหลายทังธนาคารพาณิ ชย์และ Non-banks รวมถึงมีรปู แบบและ
ช่องทางการให้บริ การที ตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิ จทุกระดับ
• มีการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากลและเป็ นทียอมรับ

2. ประชาชน
และ
ภาคธุรกิ จ
3. เศรษฐกิ จ
โดยรวม
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• ต้นทุนการดําเนิ นงานตําลง
• การดําเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จมีประสิ ทธิ ภาพ
• ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ มขึน
• สถาบันการเงิ นและธุรกิ จไทยมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือนเศรษฐกิ จภูมิภาค
• ระบบการชําระเงิ นในภูมิภาคมีความเชือมโยงกัน (Asian Payment Network: APN)
เอือต่ อการค้าการลงทุนในภูมิภาค

2 ประชาชน:

•ได้รบั บริ การการเงิ นพืนฐานอย่างทัวถึง
•สามารถเข้าถึงบริ การทางการเงิ นได้สะดวก
(Banking anywhere, anytime, any devices)
•มีโอกาสในการประกอบอาชีพ การศึกษา ทําให้มี
ความเป็ นอยู่ทีดีขึน
•มีความรู้ทางการเงิ น สามารถเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์
ทางการเงิ นได้เหมาะสม
•มีความมันใจและได้รบั ความคุ้มครองในการใช้
บริ การทางการเงิ น
ภาคธุรกิ จและ SMEs:
• สามารถเข้าถึงบริ การทางการเงิ นและสิ นเชือได้สะดวก
ด้วยต้นทุนที ตํา
• มีสภาวะแวดล้อมที เอือต่อธุรกิ จ Start-up และ
นวัตกรรม
• มีความมันใจและได้รบั ความคุ้มครองในการใช้
บริ การทางการเงิ น
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รายละเอียดมาตรการ
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1. ส่งเสริ มการใช้บริ การทางการเงิ นและการชําระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์
และเพิ มประสิ ทธิ ภาพของระบบ (Digitization & Efficiency)
1.1 ส่งเสริ มการใช้บริ การทางการเงิ นและการชําระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (Digitization)
End-game: ภาครัฐ ภาคธุรกิ จ และประชาชนใช้บริ การทางอิ เล็กทรอนิ กส์อย่างแพร่หลาย
• พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทีสําคัญ เช่น การบังคับใช้ พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น และออกประกาศทีเกียวข้อง
• เพิ มบทบาทผู้ให้บริ การโอนและชําระเงิ นซึงครอบคลุมทังธนาคารพาณิ ชย์และผู้ให้บริ การทางการเงิ นทีมิ ใช่สถาบันการเงิ น
• ส่งเสริ มการใช้บริ การทางการเงิ นและการชําระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ภายใต้นโยบาย National e-Payment โดยเฉพาะ
โครงการ Any ID และการขยายการใช้บตั ร

1.2 ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน (Efficiency)
End-game: ระบบสถาบันการเงิ นมีต้นทุนและความซําซ้อนในการดําเนิ นงานลดลง
• สนับสนุนให้ธนาคารพาณิ ชย์ ใช้เทคโนโลยีพฒ
ั นากระบวนการทํางานภายในเพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพ และมีความคล่องตัวมากขึน
• ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานกลางทางการเงิ น เช่น การพัฒนาระบบติ ดตามการทุจริ ตทางการเงิ น (Fraud monitoring network)
• พัฒนากระบวนการพิ จารณาคําขออนุญาต และการรับส่งข้อมูลกับ ธปท.

1.3 ประเมิ นโครงสร้างระบบสถาบันการเงิ นสําหรับระยะต่อไป(Financial landscape)
End-game: ระบบสถาบันการเงิ นมีรปู แบบและโครงสร้างทีเหมาะสมต่ อการพัฒนาของเศรษฐกิ จและการเงิ นของประเทศ
• เพิ มการแข่งขันและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริ การ
• กําหนดภูมิทศั น์ (Landscape) ทีเหมาะสมของระบบสถาบันการเงิ นไทยในระยะต่อไป
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2. เชือมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization)

2. สนับสนุนการเชือมต่ อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization)
End-game: บทบาทของสถาบันการเงิ นไทยในภูมิภาคอาเซียนมีมากขึน และไทยมีบทบาทในการเชือมโยง
การค้าการลงทุนในภูมิภาค
2.1 สนับสนุนให้สถาบันการเงิ นไทยสามารถประกอบธุรกิ จในภูมิภาคได้สะดวกขึน
• การเจรจาเปิ ดเสรีภาคธนาคารกับประเทศในอาเซียน (Qualified ASEAN Bank)
2.2 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางการเงิ นระหว่างประเทศ
• เชือมโยงระบบการชําระเงิ นในภูมิภาค เช่น ATMs
2.3 สร้างสภาพแวดล้อมภาคการเงิ นเพือสนับสนุนการเชือมโยงการค้าการลงทุนในอนุภมู ิ ภาคลุ่มแม่นําโขง
• สนับสนุนการใช้เงิ นสกุลท้องถิ นในการชําระค่าสิ นค้าและบริ การระหว่างประเทศ
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3. ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ น (Access)
3.1 ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ นของภาคประชาชน (Retail access)
End-game: ประชาชนเข้าถึงบริ การทางการเงิ นได้ดีขึนทังในเชิ งคุณภาพและปริ มาณ และสถาบันการเงิ นมีผลิ ตภัณฑ์/
บริ การทางการเงิ นเพือรองรับการเข้าสู่วยั เกษี ยณทีตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ มขึน
• ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ นแก่ประชาชน ผ่านระบบตัวแทน (Agent) และช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์
• สนับสนุนให้มีผลิ ตภัณฑ์และบริ การทางการเงิ นเพือรองรับการเข้าสู่วยั เกษี ยณ และส่งเสริ มระบบบํานาญและกองทุนสํารองเลียงชีพ
• สนับสนุนให้สถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพองค์กรการเงิ นชุมชน

3.2 ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ นและการพัฒนาศักยภาพของภาควิ สาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
End-game: SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนในระบบได้มากขึน และได้รบั การพัฒนาศักยภาพอย่างต่ อเนื อง
• พัฒนาฐานข้อมูล SMEs จากข้อมูลของธนาคารพาณิ ชย์ทงระบบ
ั
• สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุน เช่น การเพิ มประเภทหลักประกันของ SMEs และการคําประกันโดย บสย.
รวมถึงเพิ มบทบาทของผู้ให้บริ การทางการเงิ นรูปแบบใหม่ เช่น FinTech
• สนับสนุนการขับเคลือนนโยบายพัฒนาศักยภาพ SMEs ของภาครัฐ

3.3 ร่วมมือกับหน่ วยงานทีเกียวข้องเพือส่งเสริ มการระดมทุนของภาคธุรกิ จขนาดใหญ่ผ่านตลาดทุน
(Market-based financing)
End-game: ตลาดทุนมีความกว้าง ความลึกและสภาพคล่องเพียงพอ เพือสนับสนุนการระดมทุนและการลงทุนของ
ภาคธุรกิ จ/ โครงการขนาดใหญ่ในระยะต่ อไป
• สนับสนุนการดําเนิ นการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
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4. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางการเงิ น (Enablers)
4.1 พัฒนาบุคลากรทางการเงิ น (Human capital development)
• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในภาคการเงิ น เช่น พัฒนาศักยภาพและสร้างมาตรฐานผ่านหลักสูตรกลางหรือจัดให้มี
ระบบประกาศนี ยบัตร (Certification)

4.2 ส่งเสริ มความรู้ทางการเงิ นและการคุ้มครองผู้ใช้บริ การทางการเงิ น (Financial education & Literacy)
• ผลักดันการให้ความรูท้ างการเงิ นเป็ นวาระแห่ งชาติ และบรรจุเป็ นหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน
• ให้ความรู้ในการใช้บริ การทางการเงิ นทีสอดคล้องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จและแนวโน้ มของผู้บริ โภคในปัจจุบนั
และประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานพันธมิ ตรภายนอก
• ให้ความคุ้มครองและดูแลเรืองร้องเรียนผู้ใช้บริ การทางการเงิ น เช่ น การสร้างมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานของระบบ
ธนาคารพาณิ ชย์ (Code of Conduct)

4.3 ผลักดันกฎหมายการเงิ น (Legal infrastructure)
• การบังคับใช้ พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิ น และออกประกาศทีเกียวข้อง
• สร้างการยอมรับเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์และการใช้ลายมือชือดิ จิทลั เป็ นหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม
• ปรับปรุงกฎหมายเพือให้มีแนวทางรองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิ นทีประสบภาวะวิ กฤต

4.4 พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์กาํ กับดูแล (Regulation & Supervision)
• ปรับใช้หลักเกณฑ์การกํากับสากลให้เหมาะสมกับบริ บทไทยทังระบบธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ
• เตรียมความพร้อมเพือเข้ารับการประเมิ นตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP)
• กําหนดกรอบการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงิ นร่วมกับผู้กาํ กับดูแลในภูมิภาค
• พัฒนาตลาดการเงิ นผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมตลาด ภาคเอกชน และภาครัฐ
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