ฉบับที่ 54/2552
เรื่อง แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2
วันนี้ คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจไดมมี ติ เห็นชอบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่ 2 (แผนพัฒนาฯ 2) ตามที่กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดรว มกัน
นําเสนอ ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการกําหนดเปาหมายและการวางกรอบทิศทางการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินอยางตอเนื่อง โดยแผนพัฒนาฯ 2 มีระยะเวลาดําเนินนโยบายระหวางป
2553-2557 ตอเนื่องจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 1 (แผนพัฒนาฯ 1 ) ที่วางกรอบการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินในชวงป 2547 – 2551
แผนพัฒนาฯ 2 มีเปาหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพของระบบการเงินใหสถาบันการเงิน
ทําหนาที่เปนตัวกลางทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสามารถในการแขงขัน และ
สามารถใหบริการกับลูกคาทัง้ ภาคครัวเรือนและธุรกิจไดอยางทั่วถึง โดยมีความมัน่ คงในภาวะแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งจะชวยใหประชาชนและธุรกิจมีตนทุนทางการเงินที่ลดลง และสงเสริม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศ แนวนโยบายที่สําคัญในแผนพัฒนาฯ 2 นี้
สามารถสรุปเปน 3 สวน คือ 1. การลดตนทุนของระบบ 2. การสงเสริมการแขงขันและการเขาถึง
บริการทางการเงิน และ 3. การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การลดตนทุนของระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถาบันการเงิน
ซึ่งจะสงผลถึงราคาของการใหบริการแกผบู ริโภคและความสามารถในการแขงขันกับสถาบันการเงิน
ตางประเทศ โดยมาตรการทีส่ ําคัญประกอบดวย
1.1 การลดตนทุนจากกฎระเบียบของทางการที่อาจมีผลตอตนทุนการดําเนินงานของ
สถาบันการเงินและตนทุนคาเสียโอกาส ทั้งนี้ การปรับปรุงกฎเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินยัง
อยูบนหลักการสําคัญ คือการสงเสริมประสิทธิภาพบริการทางการเงินและลดตนทุนของสถาบันการเงิน
โดยไมกระทบความมั่นคงของสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม และไมริดรอนสิทธิผูบริโภค
1.2 การลดตนทุนของระบบจากสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL และ NPA) ที่ยังคงคาง
อยูในระบบสถาบันการเงิน โดยมีมาตรการสําคัญๆ เชน มาตรการดานภาษี และการเพิ่มความตองการ
ซื้อในตลาดสินทรัพยดอยคุณภาพดวยการขยายขอบเขตใหธนาคารพาณิชยสามารถรวมลงทุนกับ
เอกชนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยรอการขาย (NPA) ใหมีสภาพพรอมขายมากยิ่งขึน้ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการซื้อขายในตลาดสินทรัพยดอยคุณภาพ ดวยการตัง้ ศูนยขอมูลกลาง NPA ตลอดจน
สนับสนุนกระบวนการสวมสิทธิของผูซื้อและการฟองรองบังคับหลักประกันที่มีประสิทธิภาพ

-22. การสงเสริมการแขงขันและการเขาถึงบริการทางการเงิน ไมวาจะเปนการเพิ่มผูให
บริการในระบบหรือการเปดเสรีใหทําธุรกิจในขอบเขตทีก่ วางขึ้นเพื่อใหเกิดการแขงขันในดานราคา
และบริการ และการเพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนของเศรษฐกิจสามารถเขาถึงบริการทางการเงินของ
ระบบสถาบันการเงินไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยสาระ
สําคัญมีดังนี้
2.1 การสงเสริมการแขงขันในระบบสถาบันการเงิน การกําหนดมาตรการสงเสริม
การแขงขันอยูภ ายใตหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1) สรางระบบสถาบันการเงินใหมีความมั่นคงเปนหลักที่แข็งแกรงแกระบบ
เศรษฐกิจไดในทุกสภาวการณ
2) สงเสริมใหสถาบันการเงินมีขนาดใหญขึ้นดวยการควบรวมโดยสมัครใจ
ขณะเดียวกันก็มีมาตรการปองกันการผูกขาดเพื่อความเปนธรรมแกผูบริโภคเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
จากการประหยัดจากขนาดและขยายขอบเขตธุรกิจที่กวางขวางเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของระบบสถาบันการเงินไทย
3) สงเสริมการแขงขัน โดยใหสถาบันการเงินมีความยืดหยุนในการบริหาร
จัดการสาขาและขอบเขตธุรกิจมากขึ้นซึ่งเปนการเพิ่มบทบาทผูใหบริการเดิม นอกจากนั้นยังเพิ่ม
ผูใหบริการรายใหมเพื่อใหเกิดการแขงขันยกระดับประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน
4) อนุญาตใหมีผูใหบริการรายใหมในระบบสถาบันการเงินโดยไมจํากัด
สัญชาติแตยังคงนโยบายสถาบันการเงินหนึ่งรูปแบบ (One Presence) โดยเนนผูใหบริการรายใหมที่
สามารถปดชองวางการใหบริการทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบ และ
สอดคลองกับทิศทางการขยายตัวทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศของไทย ทั้งนี้ กระทรวง
การคลัง และ ธปท. จะพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณีขึ้นอยูกับการพิจารณาความเหมาะสมตอระบบ
สถาบันการเงินไทย
5) สนับสนุนบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อเนนการใหบริการแก
กลุมผูมีรายไดนอยและธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไมสามารถเขาถึงบริการของธนาคารพาณิชย รวมทั้ง
ลดบทบาทความเปนเจาของของภาครัฐในระบบธนาคารพาณิชยทเี่ ขาไปถือหุนหลังจากวิกฤติการณ
การเงินป 2540
2.2 การสงเสริมใหประชาชนกลุมตาง ๆ เขาถึงบริการทางการเงิน ที่ตรงกับความ
ตองการและมีตนทุนเหมาะสมมากขึ้นโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยและผูมีรายไดนอย โดยมี
มาตรการสนับสนุนสถาบันการเงินเอกชนใหมีรูปแบบการใหบริการที่เหมาะสมกับกลุมประชาชน
ที่ยังขาดโอกาสการเขาถึงบริการทางการเงินในปจจุบัน เชน เปดโอกาสใหมีผูใหบริการรายใหม
ที่มีความเชี่ยวชาญดานการเงินฐานราก (Microfinance) ที่ประสบความสําเร็จเขามาใหบริการเพิ่มเติม

-3ทั้งนี้ กระทรวงการคลังและ ธปท. จะพิจารณาใบอนุญาตผูใหบริการรายใหมเปนรายกรณีตามหลักเกณฑที่กําหนด
และสนับสนุนบทบาทภาครัฐและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในการปดชองวางของการใหบริการทาง
การเงินเชิงพาณิชย
3. การสงเสริมโครงสรางพืน้ ฐานทางการเงิน ในการผลักดันใหการดําเนินงานของระบบ
สถาบันการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นนัน้ จําเปนที่จะตองมีโครงสรางพื้นฐานทางการเงินที่สําคัญ
รองรับอยางมีประสิทธิภาพและครบถวน โดยเฉพาะกลไกที่เกีย่ วกับการใหสินเชื่อซึง่ เปนธุรกิจหลัก
ของสถาบันการเงิน ซึ่งเห็นควรปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเงินที่จําเปนใน 5 ดาน คือ
3.1 การเพิ่มศักยภาพและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ของสถาบัน
การเงินโดยเฉพาะความเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาด ดานสภาพคลอง และการชําระเงิน ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับพัฒนาการของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ
3.2 การพัฒนาระบบขอมูลสําหรับการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ที่จะเปน
ประโยชนตอการวางกลยุทธของสถาบันการเงินและการขยายบริการใหทั่วถึง โดยจะเพิ่มศักยภาพของ
บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด และพิจารณาแนวทางพัฒนาฐานระบบขอมูลรวม (data pooling
system) ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการดูแลความลับของลูกคาที่เหมาะสม
3.3 การปรับปรุงกฎหมายการเงินที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
การเงินในดานสินเชื่อและการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 1) กฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ 2) กฎหมายวาดวยการบังคับคดีแพง และ 3) กฎหมายลมละลายและฟน ฟู
กิจการ ทั้งนีเ้ พือ่ ใหมีโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมายทีเ่ อื้อตอการบริหารความเสี่ยงของระบบสถาบัน
การเงิน ขณะเดียวกันเพื่อเอือ้ โอกาสใหแกลูกหนี้บุคคลธรรมดา และผูประกอบการรายยอยที่มี
ศักยภาพขอฟน ฟูกิจการไดดีขึ้น
3.4 การสงเสริมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดตนทุนการใหบริการการเงิน ใหมกี ารใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางเต็มที่ และปรับปรุง
มาตรฐานการกํากับดูแลการใหบริการดังกลาวใหมีความปลอดภัยเพื่อสรางความมั่นใจแกผูใชบริการ
3.5 การสงเสริมศักยภาพดานบุคลากรในระบบสถาบันการเงิน โดยการยกระดับ
ความรูความชํานาญของพนักงาน การเสริมสรางบทบาทของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย และนโยบายการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการเงิน
กระทรวงการคลัง และ ธปท. คาดหวังวา การดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ 2 ประชาชน
ผูประกอบการภาคเอกชน ระบบสถาบันการเงิน ตลอดจนประเทศ จะไดรับประโยชนโดยรวม ดังนี้

-41) ระบบสถาบันการเงินที่มปี ระสิทธิภาพ มีระบบบริหารความเสีย่ งและธรรมาภิบาล
ที่ดี แข็งแกรงไมเปนภาระตอประเทศ และสามารถสนับสนุนพัฒนาการของเศรษฐกิจของประเทศได
อยางมั่นคงทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ
2) ตนทุนในการใชบริการจากสถาบันการเงินลดลง ชวยยกระดับรายไดของ
ประชาชนและลดตนทุนในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนซึ่งเปนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
3) เพิ่มโอกาสใหผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดทั่วถึงและ
หลากหลายตรงกับความตองการมากขึ้น โดยเฉพาะการเขาถึงบริการการเงินฐานราก (Microfinance)
เพื่อลดภาระจากการกูย ืมเงินนอกระบบ
4) สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนมากขึ้น โดยการสงเสริมองคความรูจากผูมี
ประสบการณในธุรกิจ Microfinance ที่ประสบความสําเร็จใหแกกลุมการเงินในชุมชน เพื่อพัฒนา
ความเขมแข็งและนําไปสูการสรางเสริมภูมิคุมกันใหแกสังคมไทยทุกระดับ
5) สรางโอกาสใหแกลกู หนีบ้ ุคคลธรรมดาและผูประกอบการรายยอยที่มีศักยภาพ
สามารถขอฟนฟูกิจการไดงา ยขึ้น เพื่อใหกิจการของลูกหนี้ยังคงดําเนินตอไปไดและสามารถสราง
มูลคาใหแกระบบเศรษฐกิจโดยรวม
6) โครงสรางพื้นฐานทางการเงินที่เอื้อตอการบริหารความเสี่ยงของระบบสถาบัน
การเงินทําใหสถาบันการเงินสามารถจัดการกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่คงคางอยูในระบบไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหคาใชจายในการดําเนินงานลดลงและมีความพรอมทีจ่ ะใหบริการแก
ผูใชบริการมากขึ้น
หลังจากที่แผนพัฒนาฯ 2 ไดรับความเห็นชอบในกรอบนโยบายทีก่ ําหนดไวแลว เพือ่ ให
การดําเนินงานตามแผนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายทีว่ างไว จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ 2 ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน ซึ่งจะรับผิดชอบ
การดําเนินนโยบายในภาพรวม
ทั้งนี้ ธปท. จะชี้แจงเพื่อทําความเขาใจกับสถาบันการเงินทุกแหงภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
ธนาคารแหงประเทศไทย
4 พฤศจิกายน 2552

