การเสวนา
การเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน...สู่การเติบโตที่ยั่งยืน

“บทบาทธนาคารเฉพาะกิจต่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

งานสัมมนาวิชาการสานักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2559
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ประเด็นการเสวนา
 บทบาทของธนาคารเฉพาะกิจ
• บทบาทและกลุ่มลูกค้าของธนาคารเฉพาะกิจ
• ความแตกต่างระหว่างธนาคารเฉพาะกิจกับธนาคารพาณิชย์
• ส่วนแบ่งตลาดของธนาคารเฉพาะกิจ

 อุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน
 การปรับตัวที่รองรับการแข่งขันในอนาคต

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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บทบาทของธนาคารเฉพาะกิจ - บทบาทและกลุ่มลูกค้าของธนาคารเฉพาะกิจ
กระทรวงการคลัง
ตัวกลางทางการเงิน
•

ไม่ใช่ตัวกลางทางการเงิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

• ตัวกลธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

• ช่วยเหลือทางการเงิน ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และ
การประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน
• กลุ่มลูกค้า : เกษตรกร, สหกรณ์การเกษตร

• ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก นาเข้า
และการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ
• กลุ่มลูกค้า : ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก และนาเข้า

•

• ตัวกลธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธนาคารออมสิน

• ส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชนและเร่งระดม
เงินออมสู่ระบบการเงิน
• กลุ่มลูกค้า : ประชาชน, ผู้ประกอบอาชีพทั่วไป

แห่งประเทศไทย
• บริการด้านการเงินและคาแนะนาด้านธุรกิจ
แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• กลุ่มลูกค้า : ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

•

• ตัวกลบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนให้มีที่อยู่อาศัย
• กลุม่ ลูกค้า : ผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย
•

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

• บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม อย่างครบวงจร
• กลุม่ ลูกค้า : ประชาชนทั่วไปและผู้นบั ถือศาสนาอิสลาม

• สนับสนุนการกระจายสินเชือ่ ไปสู่อุตสาหกรรมขนาดย่อม
ทั่วประเทศ
• กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าธุรกิจ SMEs ที่ต้องการการค้าประกัน

• ตัวกลบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
• เพิ่มสภาพคล่องตลาดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
• กลุม่ ลูกค้า : สถาบันการเงินที่ดาเนินธุรกิจสินเชือ่ ที่อยู่อาศัย

ธนาคารเฉพาะกิจ “เป็นมากกว่าธนาคาร ให้มากกว่าเงิน”

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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บทบาทของธนาคารเฉพาะกิจ - ความแตกต่างระหว่างธนาคารเฉพาะกิจกับธนาคารพาณิชย์
ธนาคารเฉพาะกิจ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ผู้ถือหุ้นหลัก
การกากับดูแล
การดาเนินธุรกิจ

การดาเนินงาน
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

การคุ้มครองเงินฝาก

สาขาและจุดบริการ

ธนาคารพาณิชย์

เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐ เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน

เพื่อระดมเงินออม และกระจายเงินในรูปของ
เงินให้สินเชื่อ สู่ภาคครัวเรือนและธุรกิจ

ภาครัฐ โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นหลัก

ภาคเอกชนเป็นผู้ถือหุ้นหลัก

• กระทรวงการคลัง เป็นผู้กากับดูแล
• ธปท. เป็นผู้ตรวจสอบการดาเนินงาน
• สคร. เป็นผู้ประเมินผลการดาเนินงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย กากับ ตรวจสอบ วิเคราะห์และ
ติดตามฐานะการดาเนินงาน

• ภารกิจตามกฎหมายเฉพาะ
• ลักษณะของสินเชื่อ มีหลักเกณฑ์เฉพาะ(เกณฑ์ผ่อนปรน)
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ง่ายขึ้น

• การประกอบธุรกิจพื้นฐานของธนาคารพาณิชย์
• วงเงินสินเชื่อพิจารณาจากรายได้ และความสามารถในการ
ชาระคืนของผู้กู้เป็นหลัก

ขยายสินเชื่อหรือเพิ่มเงินในระบบมากขึ้น
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ
ตามปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

คุ้มครองเงินฝากเต็มจานวน

คุ้มครองเงินฝากเป็นไปตาม มติ ครม. กาหนด
ภายใต้ พรบ. คุ้มครองเงินฝาก
(ขยายเวลาคุ้มครองเงินฝากเต็มจานวน ถึง 9 ส.ค. 2559)

การเปิดสาขาให้บริการ
ครอบคลุมเขตชนบท/พื้นที่ห่างไกล

การเปิดสาขาให้บริการส่วนใหญ่
ครอบคลุมเขตชุมชนเมือง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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บทบาทของธนาคารเฉพาะกิจ - ส่วนแบ่งตลาดของธนาคารเฉพาะกิจ

ปี 2558

สินทรัพย์

เงินให้สินเชื่อ

SFIs=22.7%

เงินรับฝาก

SFIs=26.2%

เครือข่ายสาขา

SFIs=26.2%

SFIs=27.9%

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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อุปสรรค ข้อจากัดและแนวทางการดาเนินงาน
การเข้าถึงบริการทางการเงินในภาพรวม
2553
ธ.พาณิชย์
56.88%

2556
SFIs
19.45%

 ใช้บริการทางการเงิน 84.58%
• ในระบบ
78.37%
• กึ่งในระบบ 3.70%
• นอกระบบ
2.51%

การเข้าถึงบริการทางการเงิน
การใช้บริการสถาบันการเงินในระบบ
เลือกที่จะไม่ใช้บริการ
ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน

อื่นๆ-ในระบบ
2.04%
กึ่งในระบบ
3.70%
นอกระบบ
2.51%

เลือกที่จะไม่ ใช้
บริการ
11.92%

ไม่ สามารถเข้ าถึง
บริการทางการเงิน
3.50%

SFIs
20.22%

ธ.พาณิชย์
59.28%

 ใช้บริการทางการเงิน 87.98%
• ในระบบ
81.06%
• กึ่งในระบบ 3.39%
• นอกระบบ
3.53%

3.4%
2.7%
4.1%
0.7%

อื่นๆ-ในระบบ
1.57%
กึ่งในระบบ
3.39%
นอกระบบ
3.53%

เลือกที่จะไม่ ใช้
บริการ
ไม่ สามารถเข้ าถึง 7.78%
บริการทางการเงิน
4.23%

หมายเหตุ
• อื่นๆ ได้แก่ บริษัทเงินทุน/บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
• กึ่งในระบบ ได้แก่ สหกรณ์/สหกรณ์เครดิตยูเนียน กองทุนหมู่บ้าน
• นอกระบบ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์/ธ.ชุมชน/ นายทุน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย. รายงานผลสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2556

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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อุปสรรค ข้อจากัดและแนวทางการดาเนินงาน
การเข้าถึงบริการทางการเงินในภาพรวม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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อุปสรรค ข้อจากัดและแนวทางการดาเนินงาน
อุปสรรคและข้อจากัด

ลูกค้า

ความยากลาบากในการเข้าถึง
บริการในพื้นที่ห่างไกล

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

การขาดความรู้ความเข้าใจ
ทางการเงิน

แนวทางการดาเนินงาน
 รถบริการเคลื่อนที่ (Banking Mobile Units) ในพื้นที่ห่างไกล
 การออกให้บริการในแหล่งชุมชน เช่น อบต. เทศบาล เป็นต้น
 เพิ่มช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) เช่น เครื่อง ATM
เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) และเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ เป็นต้น
 การให้บริการผ่าน e-banking และ Mobile banking
 การพัฒนาตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
การให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
ทั้งความรู้พื้นฐานและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น ธ.ก.ส. มีการให้ความรู้ความเข้าทางการเงิน (Financial Literacy)
ผ่านศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. เป็นต้น

ความรวดเร็วในการ
ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ

 ส่วนกลาง : การสื่อสารพนักงานและการสร้างระบบงาน
 ส่วนภูมิภาค : การสื่อสารลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

เงินทุนในการดาเนินงาน
ทั้งธุรกิจปกติ และนโยบายภาครัฐ

 SFIs มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านเงินทุน และด้านอื่นๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 การระดมเงินฝากระยะยาวภาคประชาชน
เช่น การออกสลาก ธ.ก.ส. และ สลากออมสิน เป็นต้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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การปรับตัวที่รองรับการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ : ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของธนาคาร รายย่อย และภาคชนบท
ต้องปรับตัวรองรับ
การปรับตัว : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการผลิต
การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

“เป็นมากกว่าธนาคาร
ให้มากกว่าเงิน”

AEC

เงินทุน : การรุกตลาดเงินฝากในเขตเมือง เพื่อ
ระดมเงินทุนสู่ภาคชนบท เป็นการกระจายโอกาส
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น
สินเชื่อ : ขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละ SFIs
ให้ครอบคลุมมากขึ้น

ผลกระทบ : Digital Economy และ Digital Banking
ทาให้ภาคชนบทและประชาชนทั่วไป เข้าถึงบริการทาง
การเงินได้ง่ายและหลายช่องทางมากขึ้น

การ
ให้บริการ
ทางการเงิน

การปรับตัว
ของ SFIs

บริการอื่นๆ : พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุม เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์

เทคโนโลยี

การปรับตัว : การปรับโครงสร้างแผน
เทคโนโลยีฯ เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการสนองตอบความต้อง เช่น Mobile
Banking, Internet Banking เป็นต้น
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ โดย
ร่วมมือกับพันธมิตร เช่น Fintech, Tech
Stratup เป็นต้น

สิ่งแวดล้อม
ผลกระทบ : ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย
การปรับตัว : ส่งเสริมให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนการผลิต เช่น การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ปรับโครงสร้างระบบการผลิต และโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิต
สู้วิกฤตภัยแล้ง เป็นต้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ผลของการเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างเพียงพอต่อผลิตภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรไทย

ที่มา : นายธนายุส บุญทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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การเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน...สู่การเติบโตที่ยั่งยืน - การบูรณาการนโยบาย

ชุมชน

ธ.ก.ส.
 อานวยสินเชื่อ
 ส่งเสริมการออม
 สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้
 เชื่อมโยงระบบการผลิตการตลาด (ระบบสหกรณ์ฯ)

ปลดหนี้ +

ปรับปรุงหนี้

อปท.
+ ขยายหนี้

กองทุนหมู
ฟื้นฟูและปรับโครงสร้างการผลิ
ต ่บ้าน/
สถาบันการเงิน
กองทุนพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านและชุมชน(SML) ชุมชน

 พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ทางการเกษตร
- Machinery Pool
- แหล่งน้า
- ฉางชุมชน
 ฐานข้อมูลชุมชน

วิสาหกิจชุมชน
OTOP

ระบบสหกรณ์ฯ



ระบบผลิต
การตลาด

ฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหาร
- ข้อมูลเกษตรกร
- ข้อมูลชุมชน

ก.เกษตรฯ







ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนฟื้นฟูการเกษตร
พัฒนาพันธุ์พืช/สัตว์
วิเคราะห์ดิน
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ส่งเสริมอาชีพเสริม
ฐานข้อมูลการเกษตร
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ภาพอนาคต
ประเด็นมุ่งเน้น

ตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์

ความท้าทาย
2586 : ประชาคมโลก

ธนาคารแห่งความยั่งยืน
Sustainable Bank

2576 – 2585 : ประชาคมภูมิภาค

ธนาคารที่ให้บริการ
ธุรกิจการเงินครบวงจร
2565-2575 : สังคม

Universal Bank
ธนาคารพัฒนาภาคชนบท

2555-2565 : ชุมชน

2550-2554 :
ครัวเรือน

Rural Development Bank
ธนาคารพัฒนาภาคการเกษตร
Agricultural
Development Bank

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

• ขยายเครือข่ายบริการในกลุ่มประเทศยากจน
• ผลิตภัณฑ์/บริการมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม/สังคม/วัฒนธรรมของ
ประเทศชาติ
• เพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย
• กองทุนเพื่อการร่วมทุนในชนบท (Rural Venture Capital)
• ขยายเครือข่ายบริการในต่างประเทศ
• พัฒนาช่องทางบริการผ่าน สกก. และองค์กรการเงินชุมชนบนฐาน
ระบบเดียวกัน
• เพิ่มช่องทางบริการผ่าน Internet Banking and Mobile Banking
• ผลิตภัณฑ์/บริการตอบสนองต่อห่วงโซ่ธุรกิจลูกค้าครบวงจร
• ปรับโครงสร้างการบริหารแยกเป็นกลุ่มธุรกิจ/หน่วยธุรกิจ
• พัฒนาหลักสูตร BAAC Academy ให้มีความหลากหลาย สาหรับ
บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
• ขยายเครือข่ายบริการให้ครอบคลุมภาคชนบทและในเมือง
• พัฒนาเครือข่ายการเงินชุมชน
• พัฒนาระบบ ICT ต่อยอดความสาเร็จของระบบ CBS ( IT
Architecture )
• การยกระดับคุณภาพชีวติ เกษตรกร โดยบูรณาการสนับสนุนสินเชื่อ
ตามห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
• พัฒนาคนเพื่อพัฒนาองค์กรและลูกค้า (BAAC Academy)
•
•
•
•

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวก
ปรับโครงสร้างองค์กร
ปรับ ICT Platform
พัฒนาพนักงานให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
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ขอขอบคุณ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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