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รู้และเข้าใจ...บริบทใหม่ระบบสถาบันการเงินยุค 4.0
โลกก้ ำ ลั ง ก้ ำ วเข้ ำ สู่ ก ำรเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ส้ ำ คั ญ จำกกำรพั ฒ นำของนวั ต กรรมล้้ ำ สมั ย ที่ ส่ ง ผลให้ หลำยอุ ต สำหกรรมในโลก
ก้ ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ กำรแทนที่ ข องนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ำรผลิ ต ในรู ป แบบใหม่ ภ ำยใต้ ยุ ค อุ ต สำหกรรม 4.0 ในขณะเดี ย วกั น
กำรเชื่ อ มโยงทำงกำรค้ ำ และกำรลงทุ น ระหว่ ำ งประเทศ ตลอดจนเทคโนโลยี สื่ อ สำรที่ ไ ร้ พ รมแดน มี ผ ล ให้ ก ำรเปลี่ ย นแปลง
ในซีกโลกหนึ่งส่ง ผลกระเพี่อมถึงอีกซีกโลกหนี่ง หรื อมีผลทั่วโลกได้อย่ำงรวดเร็วในวงกว้ำงและเกินคำด โดยส่งผลต่อ ภำคกำรผลิตต่ำงๆ
ไม่เว้ น แม้แต่ “ภำคกำรเงิน ” ซึ่ง เป็น หนึ่ งในภำคที่มีควำมส้ ำคัญอย่ำงมำกต่อระบบเศรษฐกิจ ก็ ก้ำลัง ถูกจั บจ้ อง ว่ำ จะเกิด กำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทำงใด
วิ จั ย ก รุ ง ศ รี ป ร ะ เ มิ น ว่ ำ ภ ำ ย ใ น ร ะ ย ะ 5 ปี จ ำ ก นี้ ร ะ บ บ ส ถ ำ บั น ก ำ ร เ งิ น ไ ท ย จ ะ เ กิ ด ก ำ ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค รั้ ง ใ ห ญ่
จำกผลกระทบของกำรพั ฒ นำทำงเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ จ ะเข้ ำ มำมี บ ทบำทส้ ำ คั ญ ในระบบกำรเงิ น ไทย ซึ่ ง จะผลั ก ดั น ให้
ธนำคำรพำณิ ช ย์ ต้ อ งเร่ ง ปรั บ ตั ว โดยกำรพั ฒ นำนวั ต กรรมทำงกำรเงิ น และปรั บ กลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ Digital banking เพื่ อ รองรั บ กำรแข่ ง ขั น
ที่จะเพิ่มสูงขึ้นจำกผู้เล่นรำยใหม่โดยเฉพำะธุรกิจ FinTech ที่จะเข้ำมำมีบทบำทเด่นชัดในภำคกำรเงินไทยในอีกไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเป็นประเด็น
ท้ำทำยของธนำคำรพำณิชย์ในกำรรักษำฐำนลูกค้ำและสถำนะผู้น้ำตลำดในระยะข้ำงหน้ำ

 5 Global Megatrend...พลิกโฉมโลกยุคใหม่
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกทีส่ าคัญ 5 ด้านซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการเงินในระยะข้างหน้าทีต่ ้องจับตา ประกอบด้วย


Megatrend I: Technological disruption
แรงขั บเคลื่อนด้ ำนเทคโนโลยีก้ำลั ง เกิด ขึ้ น อย่ำงรวดเร็ ว
และน้ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในโลกครั้ง ส้ำคัญ ซึ่งอาจมีผล
ถึงขั้นทาลายล้าง (Disruption)1/ ต่อตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ
ในรู ป แบบเดิม ทั้ง ยัง ส่ ง ผลต่อ วิถีชี วิต ของผู้ค นจานวนมากไป
จนถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยจากการศึกษาของ McKinsey
Global Institute ระบุว่าเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โลกอย่างมีนัยสาคัญภายในปี 2025 มีทั้งหมด 12 ประการ ซึ่ง
ด้ า นที่ ค าดว่ า จะมี ผ ลกระทบทางเศรษฐกิ จ มากที่ สุ ด 5 ด้ า น
ประกอบด้วย การใช้อินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์ (Mobile internet)
การท างานที่ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ ว ยระบบอั ต โนมั ติ (Automation of
knowledge work) การเชื่อมโยงทุกสิ่งด้วยอินเทอร์เน็ต (Internet
of things) เ ท ค โ น โ ล ยี ค ล า ว ด์ ( Cloud technology) แ ล ะ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced robotics) (ภาพที่ 1)



ภำพที่ 1 Estimates of the 2025 Impacts of New Technologies
Estimate economic impacts by 2025
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Mobile internet

Increasingly inexpensive and capable mobile
computing devices and Internet connectivity

Automation of
knowledge work

Intelligent software systems that can
perform knowledge work tasks

Internet of things

Networks of low-cost sensors and actuators for
data collection, monitoring, decision making,
and process optimization

Cloud technology

Use of computer hardware and software
resources delivered over a network

Advanced robotic

Increasingly capable robots with enhanced senses,
dexterity, and intelligence used to automate tasks

Automation or near
autonomous vehicle
Next generation genomics
Energy storage
3-D printing

Megatrend II: Economic power shift
กำรเข้ ำ สู่ ยุ ค โลกหลำยขั้ ว จากการเปลี่ ย นแปลงขั้ ว อ านาจ
ทางเศรษฐกิจโลกที่เคยเป็น “โลกขั้วเดี่ยว” มาเป็น “โลกหลายขั้ว”
หรือ Multipolar power world ที่ขั้วอานาจทางเศรษฐกิจของโลก
เคลื่อนไปสู่ตลาดประเทศเกิดใหม่ มากขึ้น เห็ น ได้จากสัดส่วน
GDP ของประเทศ OECD ในเศรษฐกิจ โลกที่ มี แนวโน้ ม ลดลง
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่สัดส่วนดังกล่าวของประเทศ Non-OECD

Changes

Advanced material
Advanced oil and gas exploration

Renewable energy

Vehicles that can navigate and operate
with reduced or no human intervention
Fast, low-cost gene sequencing, advanced big
data analytics, and synthetic biology (“writing”
DNA)
Devices or systems that store energy for
later use, including batteries
Additive manufacturing techniques to create
objects by printing layers of material based on
digital models
Materials designed to have superior characteristics
(e.g., strength, weight, conductivity)
Exploration and recovery techniques that make
extraction of unconventional oil and gas
economical
Generation of electricity from renewable sources
with reduced harmful climate impact

ที่มา: McKinsey Global Institute

1 /เทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะ

Disruption ภายในปี 2025 มีลักษณะที่สาคัญคือ 1) การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสาคัญ (Breakthrough)
2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมนั้นๆ ทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ 3) มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญโดยส่งผลต่อกาไรของบริษัท และ GDP โดยรวม 4) ทาให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ อย่ า งมากในแง่ วิ ถี ชี วิ ต และการท างานของผู้ ค น ท าให้ เ กิ ด โอกาสทางธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม่ ที่ มี ผ ลต่ อ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยเปรี ย บเที ย บของประเทศ
(Manyika, Chui, Bughin, Dobbs, Bisson & Marrs, 2013)
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เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 55.2 ในปี 2015 (ภาพที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ National Intelligence Council (NIC) ที่ ระบุว่าภายในปี 2030
เศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในเวที โลก โดยเฉพาะจีนจะสามารถแซงหน้าสหรัฐและกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับหนึ่งของโลกได้จากปัจจัยสาคัญ คือ การมีแรงงานจานวนมากมีอัตราการออมอยู่ในระดับสูง รวมทั้งมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง


Megatrend III: Individual empowerment
พลังของปัจเจกบุคคล จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของชนชั้นกลางโดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาในแถบ
เอเชีย (ภาพที่ 2) การเติบโตของปัจเจกบุคคลส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income elasticity) มากกว่า 1 ในการบริโภค
สินค้าคงทนและสินค้าบริการซึ่งมักมีมูลค่าสูง (Kharas, 2011) กลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต ส่งผลให้
การผลิตสินค้าที่มีความแตกต่าง (Product differentiation) การมีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับและเน้นการทาการตลาด (Branding and marketing)
มีบทบาทสาคัญมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ



Megatrend IV: Rapid urbanization
กำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของสังคมเมืองซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และระดับการศึกษาของ
ประชากรที่สูงขึ้น ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมรวมถึงความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ทั้งนี้ United Nation (UN) คาดว่า
จะมีประชากรโลกอาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 66 ภายในปี 2050 โดยภูมิภาคที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของ
สังคมเมืองสูงสุด คือ เอเชีย และแอฟริกา



Megatrend V: Demographic change
โลกก้ำลังเข้ำสู่สังคมของผู้สูงวัย (Aging population) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่กาลังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ทาให้การ
พัฒนาสินค้าและบริการเพือ่ สนองความต้องการเฉพาะสาหรับกลุ่มผู้สูงวัยมีความสาคัญมากขึ้น ทั้งนี้ World Economic Forum คาดว่าสัดส่วนของผู้สูงวัย
ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 11 ในปี 2010 เป็นร้อยละ 17 ในปี 2030 และกลายเป็นร้อยละ 22 ในปี 2050 (ภาพที่ 2) โดยแม้ว่าประเทศ
พัฒนาแล้วจะมีสัดส่วนของผู้สูงวัยมากกว่าประเทศกาลังพัฒนา แต่ผู้สูงวัยในประเทศกาลังพัฒนาจะเติบโตในอัตราที่เร่งขึ้นมากกว่า
ภำพที่ 2 Trends in Global Social and Economic Change
Non-OECD countries’ shares of the global economy
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 จับกระแสธุรกิจกำรเงิน…จำกผลของ Megatrend
จากการศึกษาพบว่า Megatrend ของโลกข้างต้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการเงินในประเทศพัฒนาแล้วอย่างเห็นได้ชัด และคาดว่าจะมีผลต่อภาค
การเงินของประเทศกาลังพัฒนาเช่นไทยภายในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน 3 มิติ


มิติที่ 1 รูปแบบธุรกิจที่เน้นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Technology-driven business model) ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
อย่าง Mobile internet, Cloud technology, Automation of knowledge work และ Internet of things (IoT) เป็นแรงกดดันให้สถาบันการเงินต้องปฏิวัติ
ระบบการให้บริการและการบริหารงานแบบดั้งเดิม อาทิ
 กำรพัฒนำสู่ Digital banking ที่มาพร้อมกับพัฒนาการของสังคมที่ต้องการลดต้นทุนในการผลิตโดยเปลี่ยนจากการเน้นใช้เงินสด (Cash) ไปสู่การใช้
บัตรแทนเงินสด (Card) และการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile payment) มากขึน้ ทาให้ธนาคารต้องหันมาเน้นการลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดาเนินงาน เช่น การนาระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการให้บริการทดแทนบริการที่สาขา
ธนาคาร
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กำรให้ควำมส้ำคัญกับฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data) ที่เกี่ยวกับลูกค้าเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรสมัยใหม่ที่เน้นการยึด ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง (Customer centricity organization) ซึ่งจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Customer analytics) และ
ใช้ประโยชน์จาก Big data ในการวิเคราะห์จัดกลุ่มลูกค้า (Segmentation) ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถส่งมอบสินค้า
และบริการที่ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น



กำรเพิ่มบทบำทของผู้ให้บริกำรที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน (Non-banks) การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้การเข้าถึงข้อมูล ผู้บริโภคมีต้นทุน
ต่าลงมากและเปิดโอกาสให้ Non-banks รวมถึงธุรกิจที่นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับบริการทางการเงิน (FinTech) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยี (Technology company) และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Telecommunication companies: Telcos) ที่จะ
เข้ า มามี บ ทบาทในภาคการเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ข้ า ไม่ ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น จากสถาบั น การเงิ น สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางเงิ น ใน
ระบบได้มากขึ้น โดยอาศัยอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือที่กลายเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตและยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินได้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ผู้เล่นหน้าให ม่ที่มักใช้กลยุทธ์
การตลาดเพื่อจับตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่มจะสามารถสนองตอบความต้องการลูกค้าได้ดีกว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ที่มักมี ระบบการบริหารงานที่ไม่
คล่องตัวและดาเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์อันเข้มงวด จึงอาจนาไปสู่ภาวะ “Game Changer ของอุตสำหกรรมทำงกำรเงิน” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ภำพที่ 3 Global Megatrends and Impacts on Financial Products and Services
Demographic Change

Technological Disruption

Aging population
•
•

Major impacts on economy, people’s
ways of life, and industry

Financial planning for retiring
workers ex. pension system
Financial products & services
to serve the needs of elderly
people

•

Megatrend

•

Long-term structural change in the
financial industry
New financial products & services
which are platform based, data
intensive and capital light (FinTech)

Rapid Urbanization

•

Economic Power Shift

Increasing demand
for infrastructure
Complicated demand for
financial products & services
to support urban living

Rising importance
of emerging markets
•
Individual Empowerment

Cross-border financial products &
services to facilitate border trade in
emerging economies

More creative, dynamic,
demanding, and critical consumers
•

Consumer-driven financial products & services

Source: Krungsri Research



มิติที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่เน้นตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Consumer-driven product) ผลจากรายได้และระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในกลุ่ม
ชนชั้นกลางประกอบกับการเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและรวดเร็ว ทาให้ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกซื้อสิน ค้าและบริการ
ผู้ใช้บริการทางการเงินจึงตระหนักในสิทธิของตนในฐานะผู้บริโภคมากขึ้น ก่อให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไร้ข้อจากัดด้านระยะทางระหว่างประเทศ
และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปใช้สินค้าและบริการที่ดีกว่า ส่งผลให้ผู้บริโภคมีอานาจต่อรองรวมทั้งมีความภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) ลดลง
นอกจากนี้ แนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงวัยจะทาให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมทั้งรูปแบบการออม (Saving scheme) เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ใช้จ่ายช่วงเกษียณมากขึ้นในอนาคต



มิติที่ 3 กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินและช่องทำงกำรให้บริกำร (Changing in financial products & services and
distribution channel) ที่สาคัญได้แก่ (1) เทคโนโลยีสมุดบัญชีแบบสำธำรณะ (Distributed ledger systems) เช่น Blockchain technology ซึ่ง
นามาใช้กับระบบการชาระเงินของโลกเพื่อให้มีความโปร่งใส สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะลดบทบาทของตัวกลางทางการเงินแบบดั้งเดิม
ลง (2) กำรระดมทุน ในรู ปแบบกำรกู้ยืม (Peer-to-Peer lending: P2P lending) จะเป็น ทางเลือ กใหม่ใ นการกู้ยืม ของผู้กู้รายย่อ ย ขณะเดียวกัน
ผู้ออมก็จะมีทางเลือกในการสร้างประโยชน์จากเงินออมผ่านการให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น (3) กำรระดมทุนจำกประชำชนรำยย่อยทำงอินเทอร์เน็ต (Crowdfunding) ซึ่งเป็นช่องทางการระดมทุนในรูปแบบใหม่สาหรับธุรกิจรายย่อย และธุรกิจ Startups (4) บริกำรที่ปรึกษำกำรลงทุนทำงอินเตอร์เน็ต
(Robot advisers) โดยเฉพาะในธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth management) (5) FinTech ที่เกี่ยวข้องกับกำรช้ำระเงินรำย
ย่อยจะมีบทบาทสาคัญในการบริการทางการเงิน (6) ผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินส้ำหรับคนสูงวัย เช่น การวางแผนและบริหารจัดการทาง
การเงิน และระบบกองทุนบานาญในรูปแบบภาคบังคับ (Mandatory pension fund) จะมีบทบาทที่สาคัญมากขึ้น
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กำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมภำคกำรเงินข้ำงต้น คำดว่ำจะส่งผลให้โครงสร้ำงของระบบสถำบันกำรเงินเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่อเนื่อง
ในระยะยำวมำกกว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วครำว แม้ในระยะสั้นจะเห็นผลกระทบชัดเจนในบริการทางการเงิน สาหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย
(Retail customer) ซึ่งต้องการบริการทางการเงินพื้นฐานทั่วไป (Standardized and simple) ไม่ต้องใช้ความรู้ที่ซับซ้อน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่มีความ
เสี่ยงต่า เช่น ระบบการชาระเงิน การบริการด้านข้อมูลทางการเงินโดยอาศัยประโยชน์จาก Big data และการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น แต่ใน
ระยะกลางและระยะยาวมีความเป็นไปได้ที่จะขยายไปยังผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้นหรือเป็นบริการทางการเงินที่ใช้สาหรับลูกค้าภาคธุรกิจและนั กลงทุน
สถาบันมากขึ้น

 เช็คควำมพร้อม...ระบบสถำบันกำรเงินไทย
ระบบสถาบันการเงินไทยกาลังก้าวเข้าสู่ Landscape ใหม่ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลก ในขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคที่สาคัญ คือ การรวมกลุ่มทางการเงินภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะเกิดขึ้น
ภายในปี 2020 อย่างไรก็ดี แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (ปี 2016-2020) ที่จัดทาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สะท้อนว่า ทางการ
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง และได้เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสถาบันการเงินไทยในหลายด้านเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น




New technology: กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ


กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ้ำเป็นและภำวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรให้บริกำรทำงกำรเงินและกำรช้ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
(1) ระบบมำตรฐำนกลำงเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรเงินและกำรช้ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard:
NPMS) เช่ น มาตรฐาน QR-Code (2) กำรเชื่ อ มโยงระบบกำรช้ ำ ระค่ ำ สิ น ค้ ำ และบริ ก ำรให้ เ ป็ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท าให้ ข้ อ มู ล
ด้านการค้าและการชาระเงินเชื่อมโยงกันอัตโนมัติในลักษณะ Straight-through processing ตั้งแต่ขั้นตอนการนาเสนอและสั่งซื้อสินค้า การชาระเงิน
และการนาส่งข้อมูลภาษีให้หน่วยงานภาครัฐ (e-Invoicing, e-Receipt and e-Tax invoice) (3) กำรเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องระหว่ำงธนำคำร
พำณิชย์ และ Non-banks เช่น การใช้เครื่องรับบัตรร่วมกัน การมีระบบกลางเพื่อรองรับการชาระเงินออนไลน์ (Centralized payment gateway) และ
ระบบกลางรองรับการเรียกดูและชาระใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกในการชาระเงินของประชาชน เป็นต้น (4) กำรปรับปรุง
ก ฎ ห ม ำ ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก ำ ร ท้ ำ ธุ ร ก ร ร ม ก ำ ร เ งิ น ท ำ ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ผ่ า น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
การชาระเงิน (Payment System Act) ซึ่งภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่และทาให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น



พัฒนำฐำนข้อมูลบริกำรทำงกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์และฐานข้อมูลระหว่างสถาบันทางการเงิน
เพื่อนามาใช้ในการรู้จักตัวตนของลูกค้าด้วยวิธอี ิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) เพื่อการเปิดบัญชีหรือทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลลูกหนี้ SMEs ให้ครอบคลุมสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น SFIs และขยายฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อให้สถาบัน
การเงินสามารถใช้ในการพิจารณาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



กำรสนับสนุนให้น้ำระบบ IT และระบบท้ำงำนอัตโนมัติ (Automated internal working process) มาใช้ในภาคการเงินมากขึ้น



ผลักดันนโยบำย National e-Payment ที่เชื่อมโยงระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบุคคล ภาคธุรกิจ และภาครัฐ (โดยเฉพาะระบบภาษี
และการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐ) เข้าด้วยกัน

New Services: สนับสนุนกำรพัฒนำรูปแบบบริกำรทำงกำรเงิน ใหม่ๆเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง
ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน ซึ่งจากการสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินของ ธปท. (ปี 2013) พบว่า ยังมีครัวเรือนประมาณร้อยละ 4.2
ของครัวเรือนทั้งหมดที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้
 กลุ่มลูกค้ำรำยย่อย: เน้นสนับสนุนให้มีบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย เช่น FinTech, P2P lending ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet banking และ Mobile banking ส่งเสริมการได้รับบริการทางการเงิน พื้นฐานในราคาที่เหมาะสม
เช่น ส่งเสริมการใช้ e-Wallet เพื่อใช้ทาธุรกรรมทางการเงินพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อรองรับผู้สูงวัยและวัย
เกษียณ อาทิ สินเชื่อบ้านสาหรับผู้สูงอายุ (Reversed mortgage) การบริหารจัดการเงิน การส่งเสริมให้มีระบบบานาญทั้งแบบภาคบังคับและภาค
สมัค รใจ (Mandatory/Supplementary pension fund) รวมทั้ ง ส่ ง เสริม ให้ มี การจัดตั้ ง กองทุ น สารองเลี้ ยงชี พ เพิ่ ม ขึ้ น โดยภาคเอกชนในลักษณะที่
ใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค
 กลุ่มลูกค้ำธุรกิจ SMEs: สนับสนุนการพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น อาทิ การเพิ่มประเภทหลักประกันเพื่อใช้
ในการขอสินเชื่อ (ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ) การให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีบทบาทในการค้าประกัน
สินเชื่อของ SMEs มากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจ Startups รวมทั้ง การระดมทุนในรูปแบบใหม่ๆ เช่น Crowdfunding และธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture
capital)
 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ขนำดใหญ่ : สนั บ สนุ น การระดมทุ น ผ่ า นการออกตราสารหนี้ (หุ้ น กู้ ) โดยส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอน
ในการออกหุ้นกู้แก่ธุรกิจที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการสนับสนุนการดาเนินการตามแผนการพัฒนาตลาดทุนไทย
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New players: ขยำยบทบำทของผู้เล่นกลุ่มใหม่ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของบริการทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันและทาให้สถาบันการเงินสามารถ
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตโดย
 เพิ่มบทบำทผู้ให้บริกำรที่เป็น Non-banks เช่น ส่งเสริมให้ Telcos และผู้ให้บริการ e-Money มีบทบาทมากขึ้นในการให้บริการในธุรกรรมการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยอนุญาตให้เป็นตัวแทนโอนเงิน (Money transfer agent) ที่สามารถให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการเชื่อมโยงธนาคารพาณิชย์และ Non-banks เช่น การโอนเงินระหว่างกันผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้ Non-banks
และธนาคารพาณิชย์สามารถออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันได้สะดวกขึ้น
 เพิ่ ม ใบอนุ ญ ำตส้ ำ หรั บ ผู้ เ ล่ น รำยใหม่ ทั้ ง จำกในประเทศและต่ ำ งประเทศ โดย ธปท.จะพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ใ นการมี ใ บอนุ ญ าตหรื อ
ผู้ เ ล่ น รายใหม่ เ พื่ อ จั ด ตั้ ง เป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ จ ากั ด ขอบเขตธุ ร กิ จ หรื อ ธนาคารพาณิ ช ย์ เ ต็ ม รู ป แบบ ซึ่ ง อาจเป็ น สถาบั น การเงิ น
ในประเทศหรือสถาบันการเงินต่างประเทศ
 ส่ ง เสริ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรประเภทใหม่ ซึ่ ง ตลาดยั ง มี ก ารแข่ ง ขั น ไม่ ม ากนั ก เพื่ อ กระตุ้ น การแข่ ง ขั น และปิ ด ช่ อ งว่ า งของบริ ก ารทางการเงิ น เช่ น
ผู้ให้บริการ FinTech



More connectivity: ส่งเสริม ศักยภำพและขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรของสถำบันกำรเงินเดิม พร้อมเพิ่มควำมเชื่อมโยงทำง
เศรษฐกิจและภำคกำรเงินกับประเทศในภูมิภำค ในด้านที่สาคัญ คือ








กำรเชื่อมโยงของภำคธนำคำรโดยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ เช่น การเจรจาเพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN
Banks (QABs) การลดอุปสรรคของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอยู่แล้วให้ดาเนินกิจการได้สะดวกขึ้น การเชื่อมโยงฐานข้อมูลและ
ระบบ IT ของธนาคารพาณิชย์ที่จะไปดาเนินกิจการในต่างประเทศอย่างครบวงจร แต่ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ Non-banks มีบทบาทในบริการการเงิน
ระหว่างประเทศบางประเภทมากขึ้นด้วย
กำรเชื่อมโยงระบบช้ำระเงิน ผ่านการส่งเสริมการเชื่อมโยงกับเครือข่ายระบบชาระเงินของประเทศ ใน ASEAN ภายใต้ระบบ ASEAN Payment
Network (APN) เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ไทยมีการเชื่อมโยงแล้วกับ 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาระเงินของประเทศ CLMV โดยการให้ความรู้เชิงเทคนิค (Technical assistance) ความ
ช่วยเหลือด้านเงินทุน และการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทย
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทำงเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น และเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น เช่น การสร้างกลไกการเสริมสภาพคล่องเงินสกุลท้องถิ่นภายใต้กรอบสัญญา (Bilateral Swap Agreement: BSA) ซึ่งเป็น
กลไกที่ธนาคารกลางช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสภาพคล่องของเงินสกุลแต่ละประเทศ และการแต่งตั้งธนาคารเพื่อการชาระ ดุลสาหรับเงินสกุลท้องถิ่น
(Local currency clearing bank) ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการชาระธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศโดยใช้เงินสกุลท้องถิ่นระหว่างสองประเทศ

Relevant infrastructure: พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเงินที่ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านความพร้อมของบุคลากรทางการเงิน และความรู้
ความเข้าใจทางการเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านที่สาคัญ ได้แก่
 กำรเตรียมพร้อมบุคลำกรทำงกำรเงิน : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการเงินในด้านต่างๆ เช่น สร้างมาตรฐานบุคลากรทางการเงิน และมีใบ
รับรองคุณวุฒิ (Certificate) เฉพาะด้าน เพื่อยกระดับบุคลากรในภาคธนาคารให้มีทักษะและความชานาญเฉพาะทางเพื่อพร้อมรับภาวะแวดล้อมทาง
การเงินที่เปลี่ยนแปลง
 กำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรเงินและกำรคุ้มครองผู้บริโภค: ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงินในด้านต่างๆ เช่น การผลักดันการ
สร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินให้เป็นวาระแห่งชาติ การปรับปรุงหลักสูตรความรู้ความเข้าใจทางการเงินในการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัน สมัย การ
คุ้มครองและดูแลเรื่องร้องเรียนผู้ใช้บริการทางการเงิน การส่งเสริมผู้ใช้บริการให้เข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิด
ความเสียหาย และหน้าที่ของตนเกี่ยวกับบริการทางการเงิน เช่น ความเข้าใจสัญญาหรือเงื่อนไขของบริการทางการเงิน และการมีวินัยทางการ เงิน
เป็นต้น
 โครงสร้ำงด้ำนกฎหมำย และหลักเกณฑ์กำรก้ำกับดูแล: นอกเหนือจากการผลักดันการใช้พระราชบัญญัติระบบการชาระเงินแล้ว ยังมีแผนพัฒนา
และปรับปรุงกฎหมายทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ และการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีแนวทางรองรับการแก้ ไข
ปัญหาสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤต การดูแลเสถียรภาพของระบบการเงิน การปรับใช้หลักเกณฑ์การกากับสากลให้เหมาะสมกับบริบทไทยทั้ง
ระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
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 New banking landscape ของไทย
เชื่อว่ำภำยในระยะ 5 ปีจำกนี้ จะเริ่มเห็นกำรเปลี่ยนแปลงในระบบสถำบันกำรเงินไทยในมิติต่ำงๆ ได้ชัดเจนขึน้ จำกผลของแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกทีจ่ ะกระทบกับภำคกำรเงิน และกำรเตรียมระบบสถำบันกำรเงินไทยให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงของภำครัฐ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทุกภำคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องให้ตอ้ งเร่งท้ำควำมเข้ำใจและเตรียมพร้อมรับมือ


ธนำคำรพำณิชย์...ต้องเร่งพัฒนำนวัตกรรมกำรบริกำรทำงกำรเงินควบคู่กับกำรยกระดับ IT แม้ธนาคารจะยังคงมีความได้เปรียบในหลายด้านทั้ง
การน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ที่ ต้ อ งอาศั ย ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น การมี ป ระสบการณ์ ผ่ า นภาวะวิ ก ฤตและปรั บ โครงสร้ า งเพื่ อ
รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิดมายาวนาน รวมทั้งการให้บริการแก่ลูกค้าภายใต้มาตรฐานการกากับดูแลที่เข้มข้นเกี่ยวข้องกับระบบคว าม
ปลอดภัย ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจะยังคงเป็นหัวใจสาคัญสาหรับการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้า แต่คาดว่าธนาคารจะถูก
กดดันให้ต้องปรับตัวรับจากความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายด้าน
 กำรแข่งขันในระบบสถำบันกำรเงินไทยจะเพิ่มสูงขึ้นจำกผู้เล่นรำยใหม่ ทั้งผู้ให้บริกำรที่เป็นสถำบันกำรเงินจำกต่ำงประเทศ และ Nonbanks (ทั้งธุรกิจ FinTech และ Telcos) ท้ำให้เห็นกำรร่วมมือระหว่ำงกันในรูปแบบต่ำงๆ เช่น (1) กำรควบรวมกิจกำร (Mergers &
Acquisitions) ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง เนื่องจากคาดว่าการแข่งขันจะทวีความรุนแรงขึ้นจากผู้เล่นที่เป็นสถาบันการเงินจาก
ต่างประเทศ (2) กำรเข้ำร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธนำคำรชั้นน้ำในต่ำงประเทศหรือบริษัทผู้น้ำด้ำน FinTech ของโลก เพื่อลงทุน เรียนรู้ และ
ทดลองบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (3) กำรร่วมลงทุนผ่ำน Venture capital ในผู้ให้บริการ
FinTech ที่มีศักยภาพ
 FinTech จะเข้ำมำมีบทบำทในระบบกำรเงินไทยอย่ำงมีนัยส้ำคัญตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงหลังจากช่วงที่ภาครัฐได้กาหนดระยะ
เวลาทดลองสาหรับ FinTech ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ซึ่งต้องเข้าสู่การทดลองใน “ศูนย์ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่ มา
สนับสนุนการให้บริการการเงิน” หรือ Regulatory Sandbox ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของธุรกรรมเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีก่อนจะอนุญาต
ให้การบริการแก่ประชาชนทั่วไป (ภาพที่ 4) โดยในปัจจุบัน ทั้งธนาคารพาณิชย์และ Non-banks ต่างก็ให้ความสาคัญกับ FinTech และลงทุนในด้านนี้
มากขึ้นแล้ว
ภำพที่ 4 Timeline: FinTech Regulatory Sandbox
BOT set up sandbox regulatory framework
Banks can join the sandbox
Non-banks can join the sandbox
Members test new FinTech products in the sandbox
Launch financial products for the public
Q1

Q2

Q3

Q4

2016

Q1

Q2

Q3

Q4

2017

Q1

2018
Trial period

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

2019

Q4

2020
FinTech expands
to commercial scale

Establish Thailand FinTech Club (July 15th)
Source: BOT and Krungsri Research analysis





ธน ำคำรมี แ นว โ น้ ม ข ยำยบริ กำร ไปสู่ รู ปแบบ Digital banking มำก ขึ้ นท้ ำให้ รู ปแบบสถำบั น กำร เงิ น ใน Landscape ใ ห ม่
มีควำมหลำกหลำยขึ้น อาทิ (1) ธนำคำรพำณิชย์แบบเดิม (Traditional bank) ซึ่งเป็นธนาคารที่ยังคงแข่งขันด้วยราคาและนาเสนอผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพื่อตอบสนองลูกค้าทั่วไป (Mass market segment) (2) ธนำคำรพำณิชย์ที่ปรับใช้ดิจิทัล (Digital full service bank) ซึ่งเป็นธนาคารที่
จะแข่งขันด้วยเทคโนโลยีในขณะที่ยังคงนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมเหมือน Traditional bank แต่จะอาศัยเทคโนโลยีมาช่วย
ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากขึ้น (3) ธนำคำรที่ให้บริกำรแบบดิจิทัลโดยเฉพำะ (Niche digital bank) โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน
และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น เทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ในการให้บริการแก่ลูกค้า (4) Non-banks ซึ่งอาจจะ
เป็นธุรกิจ FinTech หรือผู้ให้บริการในตลาดอื่น เช่น Telcos หรือ e-Commerce ที่จะเข้ามาให้บริการด้านการเงินโดยอาศัยความได้เปรียบจากฐาน
ลูกค้าที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้บริการด้านการชาระเงินรายย่อย รวมถึงบริการการเงินส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น P2P lending
กำรลงทุนและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกำรท้ำกำรตลำดผ่ำนช่องทำง Social media จะเป็นกลยุทธ์ที่ส้ำคัญของธนำคำร
ในอนำคต ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น จากเดิมที่ธนาคารจะแข่งขันเข้าถึงลูกค้าด้วยการขยายสาขาไป
ยังทาเลที่ได้เปรียบ จึงอาจนาไปสู่การปิดสาขาที่อยู่ในทาเลที่ไม่โดดเด่นหรือมีแนวโน้มไม่ทากาไรในอนาคต อย่างไรก็ดี คาดว่าสาขาธนาคารยังมีความ
จาเป็นเนื่องจากลูกค้าบางกลุ่มยังคุ้นชินกับการทาธุรกรรมผ่านสาขาธนาคาร ทาให้สาขาต้องหันมาเน้น ให้บริการทางการเงินที่มีความซับซ้อนและ
จาเป็นต้องได้คาแนะนา/ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น เช่น การขอสินเชื่อ การลงทุน และการทาธุรกรรม Trade finance
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สถำบัน กำรเงิ นต้ องเตรี ยมพร้ อมกับกำรเข้ำไปท้ ำธุ ร กิจ และกำรแข่ งขั น ในระดั บ ภู มิภำค จำกบทบำทของระบบสถำบัน กำรเงิ นไทย
ที่จะเพิ่มขึ้นจำกกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศ CLMV เนื่องจากข้อได้เปรียบทางด้านทาเลที่ตั้งซึ่ง เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่
สามารถเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวก ประกอบกับแนวโน้มที่เศรษฐกิจในภูมิภาคจะมีความสาคัญมากขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกิจที่เติบโต การค้าบริเวณชายแดนที่ขยายตัว รวมทั้งระดับการพัฒนาทางภาคการเงินที่แตกต่างกัน ซึ่งคาดว่า ภาคการเงินไทยจะมีบทบาทใน
ประเทศเพื่อนบ้านใน 2 มิติที่สาคัญ คือ
(1) กำรขยำยสำขำธนำคำรไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่ออานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจที่ไปทาการค้าในประเทศ CLMV โดยธนาคารพาณิชย์ไทย
ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ QABs จะสามารถดาเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านโดยได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับธนาคารในประเทศนั้นๆ
นอกจากนี้ ในธุรกรรมบางประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อนบ้านยังขาดความพร้อม มีสาขาจากัด และการเข้าถึงบริการธนาคารของประชาชน
ยังมีสัดส่วนต่า ยังเป็นโอกาสให้ผู้ให้บริการ Non-banks เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น การโอนเงินระหว่างประเทศสาหรับผู้ใช้รายย่อยที่ในปัจจุบัน
แรงงานต่างด้าวยังนิยมใช้บริการผ่านระบบโพยก๊วน
(2) กำรเพิ่มบทบำทกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงินเชื่อมโยงกับประเทศ CLMV โดยอาศัยจุดแข็งของไทยที่มีระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
ภาคการเงินที่สูงกว่าจึงมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การชาระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศโดยใช้
เงินสกุลท้องถิ่นซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกและลดต้นทุนการทาธุรกรรมของผู้ประกอบการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการชาระเงินราย
ย่อยร่วมกันในภูมิภาคผ่านระบบ APN

ประเด็นท้ำทำย... ธนำคำรต้องมีกำรปรับตัวครั้งส้ำคัญเพื่อให้ยังคงรักษำสถำนะกำรเป็นผู้น้ำในตลำดเอำไว้ โดยธนาคารที่สามารถ
ปรับตัวได้ทันและเร็วกว่าจะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ซึ่งรวมถึงผู้เล่นใหม่ๆ ที่จะเข้ามาสู่ตลาด โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ FinTech ที่กาลังจะเข้ามามี
บทบาทในระบบการเงินไทยมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ความรู้สึกเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการทาธุรกรรมของผู้ใช้บริการต่อช่องทางบริการ
ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Online banking) ที่ต่ากว่าสาขาธนาคาร (Barquin and HV, 2015) ยังเป็นประเด็นท้าทายสาคัญสาหรับผู้เกี่ยวข้องที่
ต้องสร้างความมั่นใจในระบบการชาระเงินและบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ซึ่ง หากทาสาเร็จจะทาให้ระบบสถาบันการเงิน ไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับจากนี้
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของระบบสถำบันกำรเงินไทยที่ก้ำลัง เกิดขึ้น ย่อมจะส่งผลดีต่อผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงินซึ่งคำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์กันในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น (1) ลูกค้ำรำยย่อยที่จะสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial access) ได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ต้นทุนการทาธุรกรรมถูกลงผ่านการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งการทาธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ ใน
อนาคตการสนับสนุน P2P lending อาจช่วยลดปัญหาการเข้าไม่ถึงสินเชื่อของครัวเรือนรายย่อยบางส่วน (2) ธุรกิจ SMEs จะสามารถเข้าถึง
สินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ดีขึ้น หลังทางการให้ใช้ทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ รวมถึงการที่
สถาบันการเงินเองจะมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ครอบคลุมขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
แก่ SMEs และช่วยลดการพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ และ (3) ธุรกิจขนำดใหญ่มีทางเลือกในการเข้าถึงสินเชื่อที่มีต้นทุนลดลง อาทิ การออกหุ้นกู้
นอกจากนี้ การวางโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ของภาครัฐซึ่งช่วยให้ต้นทุนทางการเงินของทั้งธนาคารและลูกค้าลดลง จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ ช่วย
เพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศได้ในะยะยาว
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