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“การบริหารสถาบันการเงินในปที่ทาทาย”
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหารสถาบันการเงิน
 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขัน
 ปจจัยสภาพแวดลอมทางการเงิน
 ปจจัยทางดานความตองการของลูกคาที่ซับซอนขึ้น

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ


ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะจากสหรัฐฯและจีน
ภาวะเศรษฐกิจไทย



ทิศทางดอกเบีย้ ขาขึน้





- ภาคการสงออก
- การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
- การลงทุนภาครัฐ

- ธปท.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยางตอเนื่อง
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูของ ธพ.ปรับเพิ่มขึ้น ทําให margin ลดลง
สภาพคลองในระบบมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง จากปจจัย ดังนี้
- ดุลการคาและดุลการชําระเงินที่ติดลบ
- โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐตองใชเงินกูจากตลาดจํานวนสูง
- การดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท.ในการที่จะดูดซับสภาพคลองสวนเกินในระบบ

สภาวะการแขงขัน


ขอบเขตการดําเนินธุรกิจกวางขึน้
- ธพ.สามารถเขามาดําเนินธุรกิจบางประเภทไดมากขึ้น อาทิ hire-purchase,
leasing และ factoring



บทบาทของ SFI และ Non-bank มีมากขึน้
- SFI จะเพิ่มการแขงขันในกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
- Non-bank จะเพิ่มการแขงขันในกลุมลูกคารายยอย
- มีการแยงชิงทรัพยากร เชน บุคลากรมากขึ้น



FTA โดยเฉพาะกับสหรัฐฯ ที่กดดันใหไทย
- ยกเลิกการควบคุมการไหลออกของเงินทุน
- ยอมใหมี cross border investment สําหรับบริการการเงินรูปแบบตางๆ



กระบวนการ Disintermediation
- การเพิ่มขึ้นของบทบาทตลาดทุน

กระบวนการ Disintermediation
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ปจจัยสภาพแวดลอมทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Sector Master Plan)
 Basel II
 สถาบันประกันเงินฝาก
 Report on the Observance of Standards and Codes (ROSCs)
และ Financial Sector Assessment Program (FSAP)
 การกํากับดูแลสถาบันการเงินแบบรวมกลุม (Consolidated
Supervision)

Financial Sector Master Plan
Structure of Thai Financial System
Before FSMP*

After FSMP
1. Thai Commercial Banks 15
2. Retail Banks 4
3. Foreign Bank Branches 18
4. Subsidiary 1

Thai Commercial Banks 13
Foreign Bank Branches. 18
Finance Companies 18
Credit Foncier Companies 5
IBFs attached to Commercial Banks 24
Stand-alone IBFs 5

5. Credit Foncier Companies 2
6. Finance Companies 3

Total 83

Remaining in Operations 43

* December 31, 2003
Sources: Bank of Thailand

Basel II
Basel II เปนกรอบใหมในการวัดความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน
ครอบคลุม
ความเสี่ยงสําคัญ 3 ดาน คือ 1) Credit Risk 2) Market Risk 3) Operational Risk
 Basel II เปนทัง
้ โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat)


โอกาส
• ตลาดทุนจะใหรางวัลตอสถาบัน
การเงินที่สามารถ comply (ราคาหุน
การเพิม่ ทุนในอนาคต)
• กําหนดนโยบายและกลยุทธชัดเจน
(ผลตอบแทน VS ความเสีย่ ง)
• สามารถจัดสรรเงินกองทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ
• สงเสริมการ Merger และ Acquisition
ในระบบการเงินไทย

ภัยคุกคาม
• ตนทุนทางการเงินสูงขึ้น
• ยังตามหลังคูแขงขันระดับโลก
• ตองปรับเปลี่ยนการทําธุรกิจ
• แรงกดดันจากคูแขงที่ลาหลัง

สถาบันประกันเงินฝาก
สถาบันประกันเงินฝากจะทําหนาที่แทนกองทุนฟนฟูฯ
 หลักการสําคัญ : การคุมครองเงินฝากจะเปลี่ยนจากเต็มจํานวนเปนแบบ
จํากัดจํานวน (partial guarantee)
ผลกระทบ
ดานบวก
• ผลักดันใหสถาบันการเงินพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและมั่นคง
• ลดความบิดเบือนของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด
• ลดภาระในการค้ําประกันของทางการ

ดานลบ
• อาจมีการเคลื่อนยายเงินฝากในสวนที่
ไมไดรับการคุมครองไปสูสถาบัน
การเงินอื่นที่มั่นคงกวา

ROSCs และ FSAP
Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs) เปนการประเมินการ
ดําเนินงานของประเทศในดานตางๆ โดยเทียบกับมาตรฐานสากล 12 ดาน
Financial Sector Assessment Program (FSAP) เปนการประเมินความแข็งแกรงของ
ระบบสถาบันการเงิน โดยดานหนึ่งจะเปนการประเมินการปฎิบัติตามมาตรฐานสากล
ที่อยูภายใต ROSCs
•
•
•
•

ขอดี
ชวยใหประเทศไดทราบจุดแข็งและจุดออน
ในดานตางๆ
เสริมสรางการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล
ปรับปรุงกฎระเบียบ และมาตรฐานตางๆ
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
ชวยใหสถาบันการเงินไทยไดรับการยอมรับใน
ระบบการเงินโลกมากขึ้น สามารถทําธุรกรรม
ระหวางประเทศและแขงขันกับธนาคารขามชาติ
ไดเพิม่ ขึน้

•
•
•
•

ขอเสีย
กระบวนการในการเขารวมโครงการมีขั้นตอนมาก
ซึง่ อาจตองใชเวลา และงานดานเอกสารมาก
สถาบันการเงินไทยอาจขาดความพรอมดานขอมูล
และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
หากผลการประเมินออกมาไมดี อาจจะสงผล
กระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เปนการประเมินในลักษณะ snapshot โดยขาด
dynamism

การกํากับดูแลสถาบันการเงินแบบรวมกลุม
ปรับกฎเกณฑการกํากับดูแลจาก individual base เปน group base
หลักเกณฑ
 ความเพียงพอของเงินกองทุน : การคํานวณอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ของกลุม Full Consolidation จะตองไมต่ํากวารอยละ 8.5
 การทําธุรกรรมกับบริษัทภายในกลุม : บริษัทลูกตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอื่นที่
เกี่ยวของกับการใหสินเชื่อเชนเดียวกับบริษัทแม
 การใหสินเชื่อฯ แกลูกหนี้รายใหญ : บริษัทแมและบริษัทในกลุมทุกบริษัทใหสินเชื่อ
ลงทุน และกอภาระผูกพันกับบุคคลภายนอก หรือกลุมของบุคคลภายนอกรวมกันได
ไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของกลุม
ผลกระทบ
ดานบวก
• สงผลดีตอการกํากับดูแลบริษัทในเครือ
ของสถาบันการเงิน

ดานลบ
• เงินกองทุนของสถาบันการเงิน
ถูกจํากัดลง

ความตองการของลูกคาที่ซับซอนขึ้น


การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร :
สัดสวนประชากรในวัยทํางาน วัยที่เริ่มสรางครอบครัวมีแนวโนม
มากขึน้ และระดับการศึกษาที่สูงขึ้น สงผลใหความตองการ
ใชจา ย การขยายตัวของสินเชือ่ มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจะมีประชากรที่มีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความตองการใน
ดานผลิตภัณฑทางการเงินสําหรับการออมระยาวมากขึ้นดวย
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พฤติกรรมผูบริโภคที่ซับซอนขึ้น : ผูบริโภคมีความออนไหวตอราคาและมีความตองการ
ใชบริการทางการเงินทีห่ ลากหลายมากขึน้ ตามการแขงขันทีร่ นุ แรงขึน้



การพัฒนาเทคโนโลยี : นวัตกรรมทางการเงิน/การบริการรูปแบบใหมๆสงผลใหผูบริโภคมี
ชองทางในการจับจายใชสอยและใชบริการทางการเงินไดหลากหลายมากขึน้

ความตองการของลูกคาที่ซับซอนขึ้น
สถาบันการเงินตองพิจารณาและเตรียมความพรอม
 ความเพียงพอของเงินทุน
ดานทรัพยากร




ดานธุรกิจ





ดานกลยุทธ







บุคลากรที่มีคุณภาพ
ความพรอมของระบบและเครือขาย
Brand Equity
ชองทางในการใหบริการธุรกิจและนําเสนอ
ผลิตภัณฑ (Channel & Product)ที่หลากหลาย
และทั่วถึง
การจัดกลุมและ target กลุม ลูกคา

วิสัยทัศนในการหาจุดแข็งของตัวเอง ในการ
พัฒนาไปสูการเปน Universal Bank หรือ
Niche Player
ความตื่นตัวและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
เนนความเปน Knowledge-base

สรุป


ปจจัยทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขัน ความตองการ
ของกลุมลูกคาที่ซับซอนขึ้น รวมทั้งสภาพแวดลอมทาง
การเงินที่เปลี่ยนแปลง โดยกฏ ระเบียบ การกํากับดูแล
สถาบันการเงิน จะเปนทั้งโอกาสและความทาทายตอการ
บริหารสถาบันการเงินในป 2549

