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สวัสดีครับ
ในงำนสัมมนำวิชำกำรครั้งที่ผ่ำน ๆ มำ เรำได้พูดถึงปัจจัยหลำยด้ำนที่มีผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมสำคัญของกำรเพิ่มผลิตภำพ กำรยกระดับเทคโนโลยี รวมไปถึงกำรสร้ำงนวัตกรรม
สิ่งเหล่ำนี้ทำให้เรำใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้ น เป็นรำกฐำนสำคัญของกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น
กุญแจสำคัญตัวหนึ่งที่สร้ำงแรงจูงใจให้เรำก้ำวข้ำมขีดจำกัดของทรัพยำกร ขีดจำกัดทำงเทคโนโลยี
และผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมได้ครั้งแล้วครั้งเล่ำ คือ “กำรแข่งขัน” ซึ่งเป็นประเด็นหลักของงำน
สัมมนำวิชำกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยประจำปีนี้
กำรแข่ ง ขั น เป็ น กลไกส ำคั ญ ในกำรสร้ ำ งผู้ ป ระกอบกำรที่ มี ศั ก ยภำพ กำรแข่ ง ขั น ผลั ก ดั น ให้
ผู้ประกอบกำรทั้งรำยเก่ำและรำยใหม่ต้องพัฒนำควำมสำมำรถของตนให้สูงขึ้นกว่ำเดิม นำไปสู่ต้นทุนกำรผลิต
ที่ต่ำลง คุณภำพผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้ น และควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ที่มำกขึ้น ซึ่งท้ำยที่สุดแล้วก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคมโดยรวม
ควำมสำคัญของกำรแข่งขันต่อผลิตภำพของประเทศนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็นหลักพื้นฐำนสำคัญที่ถือ
กำเนิดและพัฒนำควบคู่มำกับวิชำเศรษฐศำสตร์สมัยใหม่ Adam Smith ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ The Wealth of
Nations เมื่อเกือบ 250 ปี ที่แล้ ว ว่ำ กำรแข่งขันเป็นกลไกส ำคัญในกำรจัดสรรทรัพยำกรไปสู่กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจที่สร้ำงประโยชน์สูงสุด
ในช่วง 30 ปีที่ผ่ำนมำ เรำได้เห็นระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม หรือระบบเศรษฐกิจที่เน้นกำรวำงแผนจำก
ส่วนกลำง ปรับตัวเองมำเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพิงกลไกตลำดและกำรแข่งขันมำกขึ้น ส่งผลให้คุณภำพชีวิต
ของประชำกรในระบบเศรษฐกิจเหล่ำนั้นพัฒนำขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด
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ท่ำนผู้มีเกียรติครับ
โดยธรรมชำติ แ ล้ ว ผู้ ป ระกอบกำรมั ก จะไม่ ค่ อ ยชอบกำรแข่ ง ขั น และลื ม ไปว่ ำ กำรแข่ ง ขั น ก็ เ ป็ น
ประโยชน์กับผู้ประกอบกำรในระยะยำวด้วย โดยเฉพำะในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ถ้ำระบบเศรษฐกิจในประเทศไม่มีกำรแข่งขันที่มำกพอแล้ว ผู้ประกอบกำรอำจชะล่ำใจ ไม่พัฒนำตนเองมำก
เท่ำที่ควร ระบบนิเวศของกำรทำธุรกิจจะเฉื่อยชำและมีต้นทุนสูง ผู้ประกอบกำรจะขำดทักษะในกำรปรับตัว
อย่ำงรวดเร็ว เมื่อถึงวันหนึ่งที่ต้องเผชิญกับกำรแข่งขันซึ่งอำจมำจำกภำยนอก หรือจำกรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ
ที่มำกับพัฒนำกำรของเทคโนโลยี ผู้ประกอบกำรก็จะตั้งตัวไม่ทัน นอกจำกนี้ กำรแข่งขันยังช่วยสร้ำงแรงจูงใจ
ให้แรงงำนพัฒนำทักษะของตนเองเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรจ้ ำงงำนและมีรำยได้สูงขึ้น รวมถึงสร้ำงแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบกำรลงทุนและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจอีกด้วย แรงงำน
และธุรกิจที่ไม่พัฒนำตนเองให้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงจะสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและค่อย ๆ ถูก
คัดกรองให้ออกจำกตลำดไปในที่สุด
อย่ำงไรก็ตำม กำรแข่งขันที่ดีจะต้องเป็นกำรแข่งขันที่เปิดกว้ำง เป็นธรรม และส่งเสริมให้เกิดกำร
พัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เรำปฏิเสธไม่ได้ว่ำในหลำยธุรกิจที่มีต้นทุนในกำรเข้ำสู่ตลำดสู ง หรือมีกำร
ประหยัดจำกขนำด (economy of scale) ผู้ประกอบกำรที่อยู่รอดมั กเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่มีควำม
ได้เปรียบในด้ำนต่ำง ๆ ในขณะที่ผู้ประกอบกำรรำยย่อยหรือผู้ประกอบกำรรำยใหม่ไม่สำมำรถเข้ำมำแข่งได้ ทำ
ให้หลำยครั้งกำรแข่งขันจึงอำจจบลงด้วยกำรผูกขำดกินรวบในระยะยำว ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรแข่งขันในหลำยภำค
ธุรกิจยังถูกจำกัดด้วยสิทธิพิเศษที่ผู้ประกอบกำรบำงรำยได้รับจำกภำครัฐ โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรที่เป็น
รัฐวิสำหกิจ หลำยครั้งกำรแข่งขันถูกจำกัดด้วยกำรใช้ผลประโยชน์จำกอำนำจผูกขำดไปยับยั้งกฎเกณฑ์และ
กติกำที่จะทำให้ตนเองเสียประโยชน์และกีดกันผู้ประกอบกำรรำยใหม่ไม่ให้เข้ำมำแข่งขัน ถูกจำกัดโดยกำรใช้
อำนำจเหนือตลำดหลำกหลำยรูปแบบ ถูกจำกัดด้วยเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ หรือถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์กติกำ
ของภำครัฐที่ล้ำสมัย สร้ำงภำระให้แก่ผู้ประกอบกำรรำยย่อยและรำยใหม่ จนไม่สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงเท่ำ
เทียม ตัวอย่ำงเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรส่งเสริมกำรแข่งขันไม่ใช่เรื่องง่ำ ย มีประเด็นที่ต้องพิจำรณำอย่ำงรอบ
ด้ำน หลำกหลำยมิติ แต่ถ้ำปล่อยปัญหำเหล่ำนี้ไว้ ไม่แก้ไขอย่ำงจริงจังแล้ว จะสร้ำงผลข้ำงเคียงไม่พึงประสงค์
หลำยด้ำนเช่นกัน โดยเฉพำะปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ ทั้งด้ำนทรัพย์สิน รำยได้ และโอกำส ที่กำลังเป็นปัญหำ
สำคัญของระบบทุนนิยมในหลำยประเทศรวมทั้งประเทศไทย นอกจำกนี้ จะบั่นทอนควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศในระยะยำวด้วย ถ้ำคนเก่งไม่ได้รับโอกำสให้เข้ำมำแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดดและกระแสโลกำภิวัตน์ในปัจจุบันกำลังทำให้ภูมิทัศน์
ของกำรแข่งขันในระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไป เกิดควำมท้ำทำยมิติใหม่ ๆ ที่ยิ่งซับซ้อนมำกขึ้น
ในด้ำนหนึ่งนั้น เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส่งเสริมกำรแข่งขัน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ๆ เกิด
กำรทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ธุรกิจหลำยประเภทต้องเผชิญกับกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งจำกคู่แข่งรำยเดิมและ
จำกคู่แข่งประเภทใหม่ ๆ หลำยธุรกิจกำลังปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว มีต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนกำรเข้ำสู่ตลำด
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ลดลง ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (sharing economy) และ online platform ต่ำง ๆ เปิดโอกำสให้ผู้ซื้อ
และผู้ขำยทั่วโลกเชื่อมต่อถึงกันได้ง่ำยขึ้น ให้บริกำรตั้งแต่ขำยสินค้ำ จองที่พัก เช่ำเครื่องจักรกำรผลิต ตลอด
จนถึงระดมทุน ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำสู่ตลำดได้รวดเร็ว และเริ่มทำธุรกิจเล็ก ๆ ของตนเองได้โดย
ไม่ต้องลงทุนสูง สิ่งเหล่ำนี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยส่งเสริมกำรแข่งขันทั้งสิ้น
ในทำงกลับกัน เทคโนโลยีก็สำมำรถเป็นปัจจัยหน่วงรั้งกำรแข่งขันได้เช่นกัน ควำมไม่เท่ำเทียมกันของ
กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่อำจต้องอำศัยควำมรู้ ทักษะ และเงินทุนสูง ทำให้ผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะขนำด
กลำงและขนำดย่อมเสียเปรียบผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ หรือพัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจขนำดใหญ่
สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลได้อย่ำงที่ไม่เคยเป็นมำก่อน ทำให้ธุรกิจที่ครอบครองข้อมูล
ปริมำณมำกได้เปรียบคู่แข่ง โดยเฉพำะคู่แข่งรำยใหม่ที่ไม่มีฐำนข้อมูลเดิม ในวันนี้เรำเห็นหลำยธุรกิจที่พัฒนำ
online platform ยอมขำดทุ น อย่ ำ งมำกในช่ ว งแรก เพื่ อ แลกกั บ กำรเร่ ง ยึ ด ครองส่ ว นแบ่ ง กำรตลำด ซึ่ ง
หมำยถึงกำรครอบครองข้อมูลของลูกค้ำจำนวนมำกที่สุดไว้ก่อนด้วย กำรแข่งขันที่เอื้อผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
ผ่ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นนี้ อำจนำไปสู่กำรผูกขำดในระยะยำว และสร้ำงควำมเหลื่อมล้ำในรูปแบบใหม่ได้
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีจึงเป็นเหรี ยญสองด้ำน มีบทบำททั้งสนับสนุนและคุกคำมกำรแข่งขันได้
ในเวลำเดียวกัน ควำมท้ำทำยสำคัญที่เรำกำลังเผชิญในช่วงเวลำหัวเลี้ยวหัวต่อนี้คือ เรำจะส่งเสริมกำรแข่งขันที่
เปิดกว้ำง เป็นธรรม และยั่งยืน เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรยกระดับผลิตภำพอย่ำงต่อเนื่องใน
อนำคต ไปพร้อมกับกำรดูแลให้ผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจกระจำยอย่ำงทั่วถึงได้อย่ำงไร ในยุคที่โลก
ไร้พรมแดนและเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดด
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ
ในฐำนะผู้กำหนดนโยบำยและผู้เขียนกฎกติกำสำหรับกำรแข่งขัน ภำครัฐมีบทบำทสำคัญยิ่งในกำร
ส่งเสริมและออกแบบกำรแข่งขันที่จะทำให้ผลิตภำพและศักยภำพของประเทศพัฒนำได้ต่อเนื่อง มีอย่ำงน้อย 4
บทบำท ที่ผมอยำกกล่ำวถึง
บทบำทแรก ภำครัฐมีส่วนสำคัญในกำรสร้ำงระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เอื้อให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำง
เปิดกว้ำงและเป็นธรรม เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่มีศักยภำพเข้ำมำแข่งขันและเติบโตในธุรกิจที่
ผู้ประกอบกำรรำยเดิมเป็นเจ้ำตลำดได้ โดยภำครัฐจะต้องดูแลไม่ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่งเอำเปรียบ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นหรือใช้อำนำจเหนือตลำดกีดกันผู้ประกอบกำรรำยใหม่ บังคับใช้กฎหมำยป้องกันกำร
ผูกขำดอย่ำงเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจำกนี้ นโยบำยและมำตรกำรของภำครัฐเองควรมีควำมเสมอภำค
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่งเป็นพิเศษ
บทบำทที่สอง กำรช่วยเหลือของภำครัฐให้ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถแข่งขันได้
ในโลกใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จะต้องเน้นที่กำรช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลิตภำพของผู้ประกอบกำร มี
ระบบจูงใจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรปรับตัวให้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและสภำพแวดล้อม
ของกำรทำธุรกิจ กำรให้เงินอุดหนุนหรือให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อลดภำระผู้ประกอบกำรในระยะสั้น โดยไม่ได้
ยึดโยงกับกำรพัฒนำผลิตภำพและกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรทำธุรกิจ อำจเป็นเพียงกำรยืดปัญหำออกไปใน
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อนำคต ทำให้ผู้ประกอบกำรติดอยู่ในวงจรหนี้ที่สูงขึ้น ไม่ได้ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่จะนำไปสู่
ควำมยั่งยืนในระยะยำว
บทบำทที่สำม ท่ำมกลำงเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดดและรูปแบบกำรทำธุรกิจที่
ต้องปรับตัวอย่ำงรวดเร็ว กฎระเบียบภำครัฐต้องปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่น สอดรับกับสภำวะแวดล้อมและรูปแบบ
กำรทำธุรกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรแข่งขัน โดยเฉพำะสำหรับธุรกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมที่มีต้นทุนต่อหน่วยของกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์หลำยอย่ำงสูงกว่ำธุรกิจขนำดใหญ่ ทั้งต้นทุนทำงตรงและ
ต้นทุนแฝงที่มีอยู่มำกในสังคมไทย กฎหมำยที่ไม่จำเป็นควรถูกยกเลิก ข้อบังคับที่ล้ำหลังควรได้รับกำรแก้ไขให้
เท่ำทันกับสภำวะแวดล้อมในปัจจุบัน
บทบำทสุดท้ำย กำรแข่งขันจะต้องไม่นำไปสู่กำรเอำรัดเอำเปรียบผู้บริโภค ผู้บริโภคจะต้องได้รับกำร
คุ้มครองอย่ำงเหมำะสม กำไรที่เพิ่มขึ้นต้องมำจำกกำรเพิ่มผลิตภำพ ไม่ใช่มำจำกกำรผลักภำระต้นทุนไปให้
ผู้บริโภคหรือมำจำกกำรรวมตัวกันของผู้ประกอบกำรเพื่ อสร้ำงอำนำจผูกขำด นอกจำกนี้ ในโลกยุคดิจิทัล กำร
คุ้มครองผู้บริโภคจะต้องรวมถึงกำรใช้ข้อมูลของผู้บริโภคด้วย ธุรกิจจะต้องไม่อำศัยศักยภำพในกำรประมวลผล
ข้อมูลที่สูงกว่ำหำประโยชน์จำกผู้บริโภคอย่ำงไม่เป็นธรรม
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ
ภำคกำรเงินเป็นภำคธุรกิจหนึ่งที่นวัตกรรมและกำรแข่งขันได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรทำธุรกิจไปจำก
เดิมหลำยด้ำน นอกจำกเทคโนโลยีจะช่วยลดต้นทุนและสร้ำงผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินใหม่ ๆ แล้ว เทคโนโลยียัง
ช่วยสร้ำง platform เปิดโอกำสให้ผู้เล่นรำยใหม่จำกทั้งในและนอกภำคกำรเงิน จำกทัง้ ในและต่ำงประเทศ เข้ำ
มำประกอบธุรกิจทำงกำรเงินได้ง่ำยขึ้นด้วย
ตำมที่ได้กล่ำวไปตอนต้นแล้วว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีเป็นเหรียญสองด้ำนที่อำจสนับสนุน
และคุกคำมกำรแข่งขันได้ในเวลำเดียวกัน จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ภำครัฐจะต้องส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำง
เหมำะสม เปิดกว้ำง และเป็นธรรม
ในช่ว งสำมปี ที่ผ่ ำนมำนี้ เรำได้เห็ นกำรเปลี่ ยนแปลงในระบบกำรชำระเงินของประเทศอย่ำงก้ำว
กระโดด ทั้งผ่ำนระบบพร้อมเพย์และกำรใช้ Thai Standard QR Code หลำยท่ำนอำจคิดว่ำนี่เป็นเพียงเรื่อง
ของกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่แท้จริงแล้ว กำรออกแบบระบบนิเวศและโครงสร้ำงกำรแข่งขันเป็นสิ่งที่
สำคัญกว่ำ ทั้งสองโครงกำรถูกออกแบบโดยยึดหลัก interoperability ที่เปิดโอกำสให้ผู้ให้บริกำรชำระเงิน
หลำกหลำยประเภท ทั้งที่เป็นธนำคำรพำณิชย์และไม่ใช่ธนำคำรพำณิชย์ สำมำรถใช้ประโยชน์จำกมำตรฐำน
กลำงและโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงที่เชื่อมโยงกันได้สะดวก ไม่แบ่งแยกเป็นวง ๆ ทำให้เกิดกำรแข่งขันเพิ่มขึ้นมำก
เกิดนวัตกรรมกำรชำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเป็นฐำนสำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจำกนี้ กำรยกเลิก
โครงสร้ำงค่ำธรรมเนียมแบบเดิมที่แบ่งรำยได้ระหว่ำงสถำบันกำรเงินต้นทำงกับสถำบันกำรเงินปลำยทำงซึ่ งเป็น
อุปสรรคสำคัญของกำรแข่งขัน ได้นำไปสู่กำรแข่งขันกันลดค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย กำรมีระบบกำรชำระเงินที่เปิดกว้ำงยังทำให้ข้อมูลกำรชำระเงินรำยธุรกรรมที่เป็นหัวใจสำคัญ
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ของโลกกำรเงินดิจิทัล อยู่บนมำตรฐำนเดียวกัน ไม่ใช่มำตรฐำนของผู้ให้บริกำรรำยใดรำยหนึ่งที่จะมีอำนำจ
เหนือตลำดได้ในอนำคตอีกด้วย
กำรแข่งขันที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ประชำชนและธุรกิจขนำดย่อมได้รับควำมสะดวกในกำรชำระเงินมำกขึ้น
มำก สำมำรถโอนเงินได้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม และเชื่อมต่อกับ online platform ต่ำง ๆ
ได้ง่ำย ขยำยโอกำสในกำรทำธุรกิจไปได้ทั่วประเทศและทั่วโลก สถำบันกำรเงินเองแม้ว่ำจะสูญเสียรำยได้
ค่ำธรรมเนียมไปมำก ก็สำมำรถลดต้นทุนกำรบริหำรเงินสดและกำรให้บริกำรผ่ำนสำขำ และยังสำมำรถนำ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นไปบริหำรควำมเสี่ยงและต่อยอดพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินใหม่ ๆ ให้ตรงกับควำม
ต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ ได้ อี ก ด้ ว ย เป็ น กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพของระบบเศรษฐกิ จ ไทยโดยรวมและยกระดั บ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นด้วย
นอกจำกกำรพัฒนำระบบกำรชำระเงินแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยให้ควำมสำคัญมำก
คือกำรดูแลให้ผู้บริโภคที่มีอำนำจต่อรองต่ำกว่ำสถำบันกำรเงิน ได้รับบริกำรทำงกำรเงินอย่ำงเป็นธรรม ไม่ถูก
หลอกลวง บังคับ หรือเอำรัดเอำเปรียบจำกผู้ให้บริกำร ผลักดันให้สถำบันกำรเงินต้องยกระดับมำตรฐำนด้ำน
กำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม หรือ market conduct อย่ำงจริงจัง ซึ่งบทบำทดังกล่ำวรวมถึงกำรกำกับ
ดูแล และส่งเสริมให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรนำเสนอข้อมูล เงื่อนไข และค่ำธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์ท ำง
กำรเงิน สร้ำงระบบที่ประชำชนสำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำง ๆ ได้ รวมถึง
เผยแพร่ข้อมูลสถิติเหตุกำรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง (downtime) รำยสถำบันกำรเงิน และเปิดเผยข้อมูล
สถำบันกำรเงินที่ถูกปรับจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ market conduct ด้วย เพื่อให้กำรแข่งขันระหว่ำง
สถำบันกำรเงินมีควำมพอดี ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้บริโภคอย่ำงไม่เป็นธรรม
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจภำยใต้ทรัพ ยำกรที่มีอยู่จำกัดนั้นจำเป็นต้องเพิ่มผลิตภำพของประเทศให้สูงขึ้น
กำรแข่งขันที่เหมำะสม เปิดกว้ำง และเป็นธรรม เป็นกุญแจสำคัญที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจไทยมีศักยภำพสูงขึ้น
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีผลิตภำพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทยได้อย่ำงยั่งยื น กำร
แข่งขันที่เป็นธรรม ยังจะช่วยลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหำสำคัญของสังคมไทย ถ้ำปัญหำควำมเหลื่อม
ล้ำโดยเฉพำะด้ำนโอกำสในกำรแข่งขันไม่ได้รับกำรแก้ไขแล้ว จะบั่นทอนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ของ
ประเทศไทย และคุณภำพชีวิตของคนไทยในระยะยำวด้วย
งำนสั ม มนำวิ ช ำกำรของธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยในปี นี้ มุ่ ง ส ำรวจบรรยำกำศกำรแข่ ง ขั น และ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในหลำยมิติ โดยครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับกำรแข่งขันและศักยภำพกำรผลิตของ
ประเทศ ทั้งในภำคธุรกิจ ภำคเกษตร ภำคแรงงำน และภำคกำรเงิน ตลอดจนกลไกของภำครัฐและเอกชนเพื่อ
ส่งเสริมกำรแข่งขันและยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย
ผมขอขอบคุณคณะผู้วิจัย ผู้วิจำรณ์บทควำม ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เสวนำทุกท่ำน ที่ให้เกียรติมำร่วมงำน
สัมมนำวิชำกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทย ผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ งำนสัมมนำวิชำกำรประจำปีนี้ จะจุด
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ประกำยควำมคิดให้พวกเรำทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดกำรแข่งขันที่เปิดกว้ ำง เป็นธรรม และยั่งยืน เพื่อ
นำไปสู่กำรยกระดับผลิตภำพของเศรษฐกิจไทย และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในระยะยำว
ขอบคุณครับ

6

