ฉบับที่ 24/2547
เรื่อง ความคืบหนาการจัดรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงิน
ภายใต แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
4 สิงหาคม 2547
นับแตวันที่ประกาศกระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการขออนุญาตจัดตัง้
ธนาคารพาณิชย (ธพ.) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย (ธย.) ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคาร
ตางประเทศ (Subsidiary) และ สาขาธนาคารตางประเทศ (Full Branch) มีผลบังคับใช นั้น ขณะนี้ ไดครบ
กําหนดระยะเวลา 6 เดือนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเปนวันสิ้นสุดการยื่นคําขอเพื่อขอปรับสถานะ และการ
ยื่นแผนเพื่อดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) แลว
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดสรุปจํานวนสถาบันการเงิน ผูยื่นคําขอปรับสถานะและแผน One
Presence พรอมทั้งขั้นตอนการดําเนินการตางๆ ของสถาบันการเงินและขั้นตอนการพิจารณา รวมถึง
กระบวนการที่ ธปท. จัดเตรียมไว เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบสถาบันการเงินไทยดําเนินการไดดวย
ความราบรื่นและขอแจงมาเพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและสามารถวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้นไดอยาง
ถูกตอง
1. สรุปจํานวนสถาบันการเงินผูยนื่ คําขอปรับสถานะ และผูยื่นแผน One Presence
ผลของการยื่นแผนขอปรับสถานะและแผน One Presence ของสถาบันการเงินที่รับเงินฝากในประเทศ
ไทย1[1] ทั้งหมด สรุปไดดังนี้
บริษัทเงินทุน (บง.) และ/หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร (บค.) ยื่นคําขอปรับสถานะเปน ธพ. 4 ราย เปน
ธย. 7 ราย โดยแผนการขอปรับสถานะดังกลาวมีการควบรวมกับ บง./บค. อื่นอีก 5 ราย ขอคืนใบอนุญาตเพื่อ
ประกอบธุรกิจเปน Credit Institution 2 ราย ไมยนื่ คําขอ 1 ราย ที่เหลืออีก 4 รายเปน บง./บค. ที่เขาขายดําเนินการ
ตามแผน One Presence

Full Branch และสํานักงานวิเทศธนกิจ (Stand-alone) ยื่นคําขอเปน Subsidiary 1 ราย เปน Full Branch
2 ราย และขอคืนใบอนุญาตสํานักงานวิเทศธนกิจเพื่อลดฐานะเปนสํานักงานตัวแทน 2 ราย อนึ่ง Full Branch
ที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบนั และไมยื่นแผนขอปรับสถานะ จะยังคงสถานะเปน Full Branch ตอไปมีจํานวน
16 ราย
สถาบันการเงินที่เขาขายตองยื่นแผนเพื่อดําเนินการตามนโยบาย One Presence กลาวคือ มีสถาบัน
การเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนในกลุมธุรกิจเดียวกันมากกวา 1 แหง/รูปแบบ ซึ่งรวมถึงสํานักงานวิเทศธนกิจ
ดวยนั้น ธปท. ไดรับแผนจากทุกกลุมธุรกิจที่เขาขาย One Presence เปนจํานวนทั้งหมด 27 แผน
2. ขั้นตอนการพิจารณาคําขอปรับสถานะและดําเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาต

เมื่อไดรับคําขอปรับสถานะจาก บง. บค. Full Branch หรือ สํานักงานวิเทศธนกิจ แลว ธปท. จะ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบคําขอภายใน 1 เดือน นับแตวนั สิ้นสุดเวลาการยืน่ คําขอ โดย
คณะกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กพพ.) จะ
พิจารณาคําขอเบื้องตนเพื่อเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (รมว.คลัง) ภายใน 3 เดือนนับแตวนั ที่
เอกสารครบถวน และ รมว.คลังจะพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน จนถึงวันสุดทายที่กําหนดไว คือ 31 ม.ค.
2548
เมื่อแผนขอปรับสถานะไดรบั ความเห็นชอบจาก รมว.คลัง แลว สง. ผูยนื่ คําขอจะตองดําเนินการตาม
เงื่อนไขที่กําหนด เชน ดําเนินการควบรวม และดําเนินการตามนโยบาย One Presence ใหแลวเสร็จ จึงจะ
สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเพื่อเปดดําเนินการได ธพ. ธย. และ Subsidiary จะตองเปดดําเนินการภายใน 1 ป
และ Full Branch ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่คําขอไดรับความเห็นชอบจาก รมว.คลัง แตหากมีความจําเปน
ธปท. สามารถพิจารณาผอนผันได แตไมเกิน 6 เดือน

ขณะนี้ กพพ. ไดพิจารณาแผนขอปรับสถานะแลว 2 แผน ธปท. ไดนําสงให รมว.คลังพิจารณาแลว 1
ราย และอีกรายอยูระหวางดําเนินการ
3. ขั้นตอนการพิจารณาแผนและดําเนินการตามนโยบาย One Presence
ขั้นตอนการพิจารณาแผน One Presence มีองคประกอบเชนเดียวกันการพิจารณาคําขอปรับสถานะ และ
รมว.คลังจะพิจารณาแผนแลวเสร็จภายใน 31 ม.ค. 2548 เชนเดียวกัน กรอบเวลาในการดําเนินการตามนโยบาย
One Presence ภายหลังจากทีแ่ ผนไดรับความเห็นชอบแลว มีรายละเอียดดังนี้
§ กรณีเปนกลุมธุรกิจทีม่ ีสถาบันการเงินที่รับฝากเงินจากประชาชนมากกวา 1 แหง/รูปแบบ และไมมี BIBF
หรือ PIBF จะตองดําเนินการใหเหลือ One Presence ภายใน 1 ป นับแตวันที่แผนไดรบั ความเห็นชอบ

§ กรณีเปนธนาคารพาณิชย หรือ Full Branch ที่มี BIBF หรือ PIBF จะตองโอนสินทรัพยและหนี้สินเขา
ธนาคารพาณิชยหรือ Full Branch และคืนใบอนุญาต BIBF และ PIBF ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่แผนไดรับ
ความเห็นชอบ และ กฎหมายยกเลิกสิทธิประโยชนภาษี IBF มีผลบังคับใช

§ กรณีเปนกลุมธุรกิจทีม่ ีทั้งสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนมากกวา 1 แหง/รูปแบบ และ BIBF
หรือ PIBF. ให สง.ดําเนินการในสวนของ BIBF และ PIBF ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับแตวันที่แผนไดรับ
ความเห็นชอบ และ กฎหมายยกเลิกสิทธิประโยชนภาษี IBF มีผลบังคับใช นอกจากนี้ ใหดําเนินการในสวนที่
เหลือใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่
แผนไดรับความเห็นชอบ

ขณะนี้ กพพ. ไดพิจารณาแผน One Presence แลว 1 แผน ซึ่ง ธปท. อยูระหวางดําเนินการเพื่อนําเสนอ
รมว.คลัง พิจารณาตอไป
4. ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในระหวางการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินนี้ แมจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ
สถาบันการเงินหลายแหง แตผูฝากเงินและลูกหนีจ้ ะไมไดรับผลกระทบใดๆ กลาวคือ
(1) บง./บค. ที่ขอคืนใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจเปน Credit Institution จะทยอยลดตั๋วเงินฝากของ
ประชาชนลง โดยผูฝากเงินจะไมไดรับผลกระทบใดๆ เนื่องจากตัว๋ เงินฝากของประชาชนยังคงไดรับการค้ํา
ประกันเต็มจํานวนจากกองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ทางดานลูกหนี้ก็คาดวาจะไมไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน เนื่องจากสถาบันเหลานี้จะยังคงใหสินเชือ่ อยู
เพียงแตไมรับเงินฝากจากประชาชนเทานั้น
(2) บง./บค. ที่ควบรวมเพื่อขอปรับสถานะเปน ธพ. หรือดําเนินการตามนโยบาย One Presence
โดยทั่วไป จะโอนทั้งเงินฝากและลูกหนี้ไปยังสถาบันการเงินที่เปนแกน หรือเปนแม ผูฝากเงินและลูกหนี้จึงไมมี
ผลกระทบ

(3) บง./บค. ที่แผนไมไดรับความเห็นชอบจาก รมว.คลังหรือไมไดยื่นคําขอเพื่อปรับสถานะจะยัง
สามารถคงสถานะเดิมตอไปได โดย ธปท. จะกํากับดูแลอยางใกลชิด เชนเดียวกับ สง. อื่นๆ เพื่อใหมคี วามมั่นคง
แข็งแรง ผูฝากเงินและลูกหนีจ้ ึงไมไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน
เมื่อการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินแลวเสร็จ ระบบสถาบันการเงินของไทยจะมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความมั่นคง แข็งแรงมากขึ้น และมีการแขงขันมากขึ้น เปนประโยชนตอผูใชบริการทาง
การเงินและผูเกี่ยวของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
4 สิงหาคม 2547

[1] ระบบสถาบันการเงินไทยในปจจุบัน ประกอบดวย ธพ. 13 แหง บริษัทเงินทุน (บง.) 18 แหง บริษัท
เครดิตฟองซิเอร (บค.) 5 แหง Full Branch 18แหง และสํานักงานวิเทศธนกิจ (Stand-alone) 4 แหง

