นโยบาย ธปท. เพื่อสนับสนุนการเข้าถึง
บริการทางการเงินของประชาชน
ดาวินา คุณวิภศู ิ ลกุล
ผู้บริหารส่วน ส่วนกลยุทธ์
ฝ่ ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
27 มิ ถนุ ายน 2559
1

ความเป็ นมาของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประเมิ นระบบสถาบันการเงิ น
ประเมิ นระบบสถาบันการเงิ น

ประเมิ นระบบสถาบันการเงิ น
• วิ กฤติ ต้มยากุ้งทาให้ระบบสถาบันการเงิ นมี NPA และ
NPL ในระดับสูง
• ระบบสถาบันการเงิ นมีผใู้ ห้บริ การขนาดเล็กจานวนมาก
ทาให้มีความซา้ ซ้อนในระบบ

• ระบบสถาบันการเงิ นมีเสถียรภาพมากขึน้
แต่ต้องเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพโดย
 ลดต้นทุนการดาเนินงาน
 ส่งเสริมการให้บริการให้ทวถึ
ั่ ง
 พัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐานทางการเงินให้สมบูรณ์

2547 - 2551

2540 - 2546

• ระบบสถาบันการเงิ นมีเสถียรภาพและประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มขึน้ ต่อเนื่ อง
• SMEs และประชาชน (ผูม้ ีรายได้น้อย) ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริ การ
• ความท้าทายจากปัจจัยภายนอกที่ ส่งผลต่อระบบสถาบันการเงิ น
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 การเข้าสู่สงั คมเมือง
 การปฏิรป
ู เกณฑ์การกากับดูแลสากล
 การเข้าสู่สงั คมผูส
้ งู อายุ
การรวมกลุ่มของประเทศในภูมภ
ิ าค (AEC)

2552
แผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิ น ระยะที่ 1

“ปรับปรุงโครงสร้างและจัดรูปแบบระบบสถาบันการเงิ น”
• ส่งเสริมการควบรวมกิ จการของสถาบันการเงิ น

83
• ขยายขอบเขตธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์เป็ น Universal Banking
• ออกนโยบาย One Presence
• เพิ่ มใบอนุญาตธนาคารพาณิ ชย์เพื่อรายย่อย/ Subsidiary

2559 - 2563

2553 - 2557

2558
แผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิ น ระยะที่ 2

แผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิ น ระยะที่ 3

“ส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพของระบบสถาบันการเงิ น”
• ลดต้นทุนจากกฎระเบียบของทางการ & NPA และ NPL

Efficiency • พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิ น

Competition • ยกระดับผูเ้ ล่นรายเดิ มให้แข็งแกร่งขึน้
• เพิ่ มผูเ้ ล่นต่างชาติ รายใหม่ในระบบ

Financial • ออกนโยบาย Microfinance ของธนาคารพาณิ ชย์
Access • เพิ่ มช่องทางให้บริการ (สาขาและ Agent)
2

นโยบายและบทบาทของ ธปท. ในการส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการทางการเงินฯ ในช่วงที่ผา่ นมา
การดาเนินนโยบายตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Sector Master Plan : FSMP)

FSMP I

FSMP II

• เพิ่มใบอนุญาตสถาบันการเงินในรูปแบบของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ธย.)
• ขยายขอบเขตธุรกิจของ ธพ. เป็ น Universal Banking
•
•
•
•

ออกแนวนโยบายสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของ ธพ. (Microfinance)
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ Banking Agent เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ผ้ใู ช้บริการ
ปรับเกณฑ์การเปิดสาขาของ ธพ. เพื่อขยายการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางสาขา
ออกประกาศ ธปท. เพื่อสนับสนุนมาตรการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การกากับ (Nanofinance)

การดาเนินการตามนโยบายของ ธปท.
• จัดตัง้ ศูนย์ค้มุ ครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพื่อให้ความรู้ประชาชน ดูแลด้าน Market
conduct และรับเรื่องร้องเรียน
3

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (2559-2563)
วิ สยั ทัศน์

ระบบสถาบันการเงิ นไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึน้ ด้วยราคาที่เป็ นธรรม
และไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิ จและการเงิ น

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

2. เชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค
(Regionalization)

1.1 ส่งเสริ มการใช้บริ การทางการเงิ นและการชาระเงิ น
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ทัง้ ในภาคประชาชน ภาคธุรกิ จ และภาครัฐ
1.2 ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิ น และการพัฒนากระบวนการ
ทางานภายในของธนาคารพาณิ ชย์ให้เป็ นอัตโนมัติมากขึน้
1.3 ประเมิ นโครงสร้างระบบสถาบันการเงิ นให้มีรปู แบบ
ที่ เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

2.1 สนับสนุนให้สถาบันการเงิ นไทยสามารถประกอบธุรกิ จ
ในภูมิภาคได้สะดวกขึน้ (เช่น เจรจาเปิ ดเสรีภาคการธนาคาร
ในกลุ่มอาเซียน: QABs)
2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ สนับสนุนธุรกรรมทางการเงิ น
และการชาระเงิ นระหว่างประเทศ
2.3 สร้างสภาพแวดล้อมภาคการเงิ นที่ สนับสนุนการเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนในอนุภมู ิ ภาคลุ่มแม่น้าโขง

3. ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ น
(Access)

แข่งได้

เข้าถึง

3.1 ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ นของประชาชน
และการออมเพื่อวัยเกษี ยณ
3.2 ส่งเสริ มการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุน การพัฒนาศักยภาพและ
ฐานข้อมูลของวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
3.3 ร่วมมือกับหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริ มการระดมทุน
ของภาคธุรกิ จขนาดใหญ่ผ่านตลาดทุน

เชื่อมโยง
ยังยื
่ น

การเติ บโตอย่างมีส่วนร่วม
(Inclusive growth)

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิ น
(Enablers)

4.1 พัฒนาบุคลากรทางการเงิ น
4.2 ส่งเสริ มความรู้ทางการเงิ นและการคุ้มครองผู้ใช้บริ การ
ทางการเงิ น
4.3 สนับสนุนให้มีกฎหมายทางการเงิ นที่ เอื้อต่อการบริ หาร
ความเสี่ยงและการดาเนิ นธุรกิ จของสถาบันการเงิ น
4.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแล

4

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (2559-2563)
วิ สยั ทัศน์

ระบบสถาบันการเงิ นไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึน้ ด้วยราคาที่เป็ นธรรม
และไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิ จและการเงิ น

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

2. เชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค
(Regionalization)

1.1 ส่งเสริ มการใช้บริ การทางการเงิ นและการชาระเงิ น
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ทัง้ ในภาคประชาชน ภาคธุรกิ จ และภาครัฐ
1.2 ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิ น และการพัฒนากระบวนการ
ทางานภายในของธนาคารพาณิ ชย์ให้เป็ นอัตโนมัติมากขึน้
1.3 ประเมิ นโครงสร้างระบบสถาบันการเงิ นให้มีรปู แบบ
ที่ เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

2.1 สนับสนุนให้สถาบันการเงิ นไทยสามารถประกอบธุรกิ จ
ในภูมิภาคได้สะดวกขึน้ (เช่น เจรจาเปิ ดเสรีภาคการธนาคาร
ในกลุ่มอาเซียน: QABs)
2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ สนับสนุนธุรกรรมทางการเงิ น
และการชาระเงิ นระหว่างประเทศ
2.3 สร้างสภาพแวดล้อมภาคการเงิ นที่ สนับสนุนการเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนในอนุภมู ิ ภาคลุ่มแม่น้าโขง

3. ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ น
(Access)

แข่งได้

เข้าถึง

3.1 ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ นของประชาชน
และการออมเพื่อวัยเกษี ยณ
3.2 ส่งเสริ มการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุน การพัฒนาศักยภาพและ
ฐานข้อมูลของวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
3.3 ร่วมมือกับหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริ มการระดมทุน
ของภาคธุรกิ จขนาดใหญ่ผ่านตลาดทุน

เชื่อมโยง
ยังยื
่ น

การเติ บโตอย่างมีส่วนร่วม
(Inclusive growth)

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิ น
(Enablers)

4.1 พัฒนาบุคลากรทางการเงิ น
4.2 ส่งเสริ มความรู้ทางการเงิ นและการคุ้มครองผู้ใช้บริ การ
ทางการเงิ น
4.3 สนับสนุนให้มีกฎหมายทางการเงิ นที่ เอื้อต่อการบริ หาร
ความเสี่ยงและการดาเนิ นธุรกิ จของสถาบันการเงิ น
4.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแล

5

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Access)
1 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของภาคประชาชน (Retail Access)
• ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ประชาชน ผ่านระบบตัวแทน (Agent) และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
• สนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อรองรับการเข้าสู่วยั เกษี ยณ และส่งเสริมระบบบานาญ
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
• สนับสนุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพองค์กรการเงินชุมชน
2 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการพัฒนาศักยภาพของภาควิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs Access)
• พัฒนาฐานข้อมูล SMEs จากข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ทงั ้ ระบบ
• สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น การเพิ่มประเภทหลักประกันของ SMEs และการคา้ ประกันโดย บสย.
รวมถึงเพิ่มบทบาทของผู้ให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ เช่น FinTech
• สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาศักยภาพ SMEs ของภาครัฐ

3 ร่วมมือกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการระดมทุนของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ผ่านตลาดทุน
(Market-based Financing)
• สนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
6

ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digitization)
• พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่สาคัญ เช่น การบังคับใช้ พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิ น และออกประกาศที่เกี่ยวข้อง
• เพิ่ มบทบาทผูใ้ ห้บริ การโอนและชาระเงิ นซึ่งครอบคลุมทัง้ ธนาคารพาณิ ชย์และผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ นที่มิใช่สถาบันการเงิ น
• ส่งเสริ มการใช้บริ การทางการเงิ นและการชาระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ภายใต้นโยบาย National e-Payment โดยเฉพาะ
โครงการ Any ID และการขยายการใช้บตั ร

พร้อมเพย์ - PromptPay

ส่งเสริมความรูท้ างการเงินและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (Financial Literacy & Consumer Protection)
• ผลักดันการให้ความรู้ทางการเงิ นเป็ นวาระแห่งชาติ และบรรจุเป็ นหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
• ให้ความรู้ในการใช้บริการทางการเงิ นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิ จและแนวโน้ มของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั
และประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานพันธมิ ตรภายนอก
• ให้ความคุ้มครองและดูแลเรือ่ งร้องเรียนผูใ้ ช้บริการทางการเงิ น เช่น การสร้างมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานของระบบ
ธนาคารพาณิ ชย์ (Code of Conduct)
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