การสั มมนาวิชาการของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจาปี 2554
“อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้ าวอย่ างมัน่ ใจสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

วิจารณ์ งานวิจยั

“ภาคการเงินไทย พร้ อมก้ าวไกลในอาเซียน”
บันลือศักดิ์ ปุสสะรั งษี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักวิจัย
สายบริ หารความเสี่ยง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ณ ห้ อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ
5 กันยายน 2554

 ภาพรวมงานวิจัยและจุดเด่ น
 ความเห็นเกีย่ วกับระเบียบวิธีวจิ ัยเปรียบเทียบสถาบันการเงินใน ASEAN (ตัวอย่ าง
กรณี ธนาคารพาณิชย์ )
 ความเห็นเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อม นโยบาย ข้ อเสนอแนะและอืน่ ๆ
 การเปิ ดเสรีเป็ นสิ่ งทีห่ ลีกเลีย่ งได้ ยากในสภาวะโลกไร้ พรมแดน

2

ภาพรวมงานวิจัยและจุดเด่ น
เปรียบเทียบธุรกิจการเงิน
ไทยกับประเทศสมาชิก
ASEAN (เน้ นธนาคารและ
ประกัน)

การเตรียมความพร้ อมของ
ฝ่ ายไทยโดยเน้ นแผนพัฒนา
ธนาคารพาณิชย์ และประกัน

โอกาสของไทยในการขยายธุรกิจด้ าน
การเงินภายใต้ AEC โดยเน้ นประเทศ
ลาวและกัมพูชา

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ

3

ภาพรวมงานวิจัยและจุดเด่ น (ต่ อ)
 เป็ นการศึกษาโดยเปรียบเทียบสถาบันการเงินระหว่ างประเทศใน ASEAN ซึ่งทาได้ ยากและ
ต้ องใช้ ความพยายามอย่ างมาก โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับระบบกากับดูแลสถาบันการเงิน 2
ประเภท คือ ธนาคารและประกัน ซึ่งอาจจะเป็ นงานวิจัยโดยคนไทยฉบับแรกที่ทาเรื่องนี้ และ
เป็ นงานจานวนไม่ มากที่ทาเกีย่ วกับ การเปรียบเทียบสถาบันการเงินใน ASEAN (e.g. Charles
Adam (2008), Okabe (2010), Okabe (in progress), Yung Chul Park (2011))

 ศึ กษาค่ อนข้ างลึกเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกากับดูแลธนาคารและธุรกิจประกันเพื่อแสวงหา
โอกาสให้ กบั ธุรกิจไทย

4

ภาพรวมงานวิจยั และจุดเด่ น (ต่ อ)
การเปรียบเทียบใช้ ดัชนีประเภทต่ างๆ บางกรณีกเ็ ป็ นดัชนีใหม่ ทนี่ ่ าสนใจ
 การเข้ าถึงธนาคาร
– จานวนของบัญชีธนาคารต่ อประชากรผู้ใหญ่ 1,000 คน
– ค่ าเฉลีย่ ของจานวนสาขาต่ อประชากรผู้ใหญ่ 100,000 คน

 ผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์*
–
–
–
–
–
–

Return on Assets
Capital Adequacy Ratio
Credit to GDP
Deposit to GDP
NPL Ratio
อืน่ ๆ

*บางกรณีเปรียบเทียบกับนอก ASEAN เช่ น OECD
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ความเห็นเกีย่ วกับระเบียบวิธีวจิ ยั เปรียบเทียบสถาบันการเงินใน ASEAN
(ตัวอย่ างกรณี ธนาคารพาณิชย์ )
 เปรียบเทียบ Ratio ต่ างๆ โดยไม่ ดูปัจจัยสาคัญอืน่ ๆ ประกอบและคาจากัดความที่แตกต่ างกัน
อาจจะทาให้ การตีความคลาดเคลือ่ นได้ เช่ น กรณี ROA อินโดนีเซียสู งที่สุดใน ASEAN และ
สู งกว่ า OECD โดยเฉลี่ย ตีความได้ ว่าความสามารถในการทากาไรสู ง แต่ คาจากัดความของ
รายได้ อาจจะแตกต่ างกับประเทศอื่น และสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจอยู่
ในช่ วง Take Off ทาให้ ขยายตัวในอัตราที่สูงและ ดุลบัญชี เดินสะพัดขาดดุล การแข่ งขันไม่
ค่ อยรุนแรง
 บางกรณีเปรียบเทียบกันเฉพาะ ASEAN อาจจะทาให้ มีมุมมองทีไ่ ม่ กว้ างพอ เช่ นกรณี NPL
 มีดชั นีอนื่ ทีน่ ่ าสนใจทีอ่ าจจะนามาใช้ เช่ น Prof. Charles Adams ใช้ Unit Cost และ Financial
Soundness Ratio ทีพ่ ฒ
ั นาโดย IMF นักวิเคราะห์ บางคนใช้ Investment Efficiency Ratio
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ความเห็นเกีย่ วกับระเบียบวิธีวจิ ัยเปรียบเทียบสถาบันการเงินใน ASEAN
(ตัวอย่ างกรณี ธนาคารพาณิชย์ ) (ต่ อ)
 การเปรียบเทียบในช่ วงเวลาเดียวทาให้ เราไม่ เห็นความเปลีย่ นแปลงและความเป็ นพลวัต
ของสถาบันการเงิน
 กรณีธนาคารพาณิชย์ การวิเคราะห์ ขาดเรื่ องสาคัญก็คือ ความสามารถในการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้ านต่ างๆ (Prof. Charles Adams (2008) ทาการศึกษาไว้ เบือ้ งต้ น)
 บางครั้งก็มีวิธีง่ายๆ ที่เราสามารถวิเคราะห์ ว่าสถาบันการเงินไทยสามารถที่จะแข่ งขันกับ
ต่ างชาติได้ หรื อไม่ เช่ นดูขนาดของสถาบันการเงินไทยกับสถาบันการเงินต่ างชาติ ถ้ า
บริษัทไทยมีขนาดใกล้ เคียงกับบริษัทต่ างชาติก็สรุ ปได้ ว่า พอที่จะแข่ งขันได้ ถ้ าเล็กกว่ า
มาก ก็แสดงว่ าแข่ งขันไม่ ได้ (สมคิดและคณะ (2553))
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ความเห็นเกีย่ วกับระเบียบวิธีวจิ ัยเปรียบเทียบสถาบันการเงินใน ASEAN
(ตัวอย่ างกรณี ธนาคารพาณิชย์ ) (ต่ อ)
การเปรียบเทียบหลายช่ วงเวลาทาให้ เห็นการเปลีย่ นแปลงของ NPL ของธนาคารใน ASEAN
Gross Non-Performing Loan Ratio

Source: FitchRating
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ความเห็นเกีย่ วกับระเบียบวิธีวจิ ยั เปรียบเทียบสถาบันการเงินใน ASEAN
(ตัวอย่ างกรณี ธนาคารพาณิชย์ ) (ต่ อ)
ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ ไทยขึน้ อยู่กบั Stage of Economic Development และสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยแบ่ งได้ เป็ น 3 ระยะ
ก่ อนการเปิ ดเสรีปริวรรตเงินตรา: ขาด
ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด และมี ก ารควบคุ ม
เงินทุนไหลเข้ า

Supply ของเงินทุนต่ากว่ า Demand ของ
เงินทุน ธนาคารพาณิชย์ ไม่ ต้องแข่ งขัน

เปิ ดเสรี ป ริ ว รรตเงิ น ตรา 2536-2539:
ขาดดุลบัญชี เดินสะพัดและเงินทุนไหล
เข้ าเสรี

เกิ ด สภาวะ ฟองสบู่ ตลาดเปิ ดกว้ าง
ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ม่ ต้ อ งแข่ ง ขั น มากและ
กาไรสู ง

หลั ง วิ ก ฤติ ก ารเงิ น 2543-ปั จ จุ บั น :
เกินดุลบัญชีเดินสะพัด

Supply ของเงินทุนมากกว่ า Demand ของ
เงินทุ น ธนาคารพาณิ ช ย์ ต้องแข่ งขั น เพื่อ
แย่ งลูกค้ า

ความเห็นเกีย่ วกับระเบียบวิธีวจิ ยั เปรียบเทียบสถาบันการเงินใน ASEAN
(ตัวอย่ างกรณี ธนาคารพาณิชย์ ) (ต่ อ)
ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ ไทยขึน้ อยู่กบั Stage of Economic Development และสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ

Interest Spread ของธนาคารพาณิชย์ ไทย

%
3.5

3.42

3.4

3.32

3.3
3.2
3.1
3.0

2.90
2.9
2.8
2.7
2.6

2535

ที่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย

2538

2553(Q2)
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ความเห็นเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อม นโยบาย ข้ อเสนอแนะและอืน่ ๆ
 งานวิจัยมุ่งเน้ นการเตรียมความพร้ อมของสถาบันการเงินไทยเพือ่ รองรับการเปิ ดเสรี โดยเฉพาะ
AEC ถ้ ามองอีกมุมหนึ่ง ใช้ การเปิ ดเสรีเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาสถาบันการเงินและระบบ
การเงินของประเทศไทย อาจจะได้ แนวทางใหม่ ในการพัฒนาระบบการเงินของไทย
 งานวิจัยจะเน้ นการเปรียบเทียบสถาบันการเงินใน ASEAN แต่ การเปิ ดเสรีตามกรอบ AEC เราให้
สิ ทธิ Non-Party งานวิจัยครอบคลุมเรื่องนีค้ ่ อนข้ างน้ อย และไม่ ได้ เน้ นเรื่อง Non-Party ใน
งานวิจัย
 งานวิจัยวิเคราะห์ โอกาสของธุรกิจการเงินไทยในประเทศลาวและกัมพูชา มีอย่ างน้ อย 3 ประเด็น
ทีอ่ าจจะศึกษาต่ อในเรื่องนี้
– ประเทศทีม่ ีศักยภาพสู งและน่ าสนใจที่สุดใน ASEAN คืออินโดนีเซียและเวียดนาม
– จุดยืนเรื่อง Non-Party ว่ าจะให้ โอกาสธุรกิจการเงินของไทยและสมาชิก ASEAN ก่ อน Non-Party หรือไม่
– ความร่ วมมือระหว่ างเอกชนกับภาครัฐในการสร้ างโอกาสให้ กบั ธุรกิจการเงินของไทย

 ปรับปรุ งกฎหมายและกฎระเบียบให้ ทนั สมัยก่ อนการเปิ ดเสรีเต็มรู ปแบบ
11

ความเห็นเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อม นโยบาย ข้ อเสนอแนะและอืน่ ๆ (ต่ อ)
 การเตรียมความพร้ อม เช่ นเพิม่ การแข่ งขันและสนับสนุนการควบรวมอาจจะไม่ ทาให้ บริษัทใน
ธุรกิจการเงินมีความสามารถทีจ่ ะรับมือการแข่ งขันจากต่ างประเทศได้ บริษัทขนาดเล็กอาจจะไม่
สามารถอยู่รอดได้ ปัญหาไม่ ใช่ แค่ เงินทุนแต่ มี 2 เรื่องที่สาคัญ
– Know-How
– วัฒนธรรมองค์ กร

 นโยบายที่ควรพิจารณาเพิม่ เติมให้ ได้ ข้อยุตกิ ่ อนการเปิ ดเสรี
– การแข่ งขันทีเ่ ป็ นธรรม กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
– ขนาดของสิ นทรัพย์ ของธนาคารพาณิชย์ ของไทยต่ อ GDP กรณีทไี่ ปลงทุนในต่ างประเทศ ตัวอย่ างปัญหา
ประเทศยุโรปหลายประเทศเช่ น ไอร์ แลนด์ ไอซ์ แลนด์ ไซปรัส เบลเยีย่ ม และฝรั่งเศส
– การคา้ ประกันเงินฝากธนาคารต่ างประเทศกรณีวกิ ฤติ
– การควบคุมและบิดเบือนราคาของสถาบันการเงิน

12

ความเห็นเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อม นโยบาย ข้ อเสนอแนะและอืน่ ๆ (ต่ อ):
ธนาคารพาณิชย์ เปิ ดเสรีไปมากแล้ว
สั ดส่ วนการถือหุ้นธนาคารพาณิชย์ ไทยโดยต่ างชาติ
BBL
KTB
KBANK
SCB
TMB
BAY
CIMB THAI
UOBT
TBANK
SCBT
TISCO
KK
ICBCT
ที่มา : ตลท. และ ธปท.

%
25
25
48.98
45.81
50.36
47.2
97.2

หมายเหตุ

ING BANK N.V. ถือหุ้น 25.2 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION ถือหุ้น 32.93 %
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED ถือหุ้น 99.66 %
The Bank of Nova Scotia ถือหุ้น 48.99 %
ถือหุ้นใหญ่ โดย Standard chartered
CDIB &Partners investment holding ถือหุ้น 10 %

44
Industrial and commercial bank of china limited ถือหุ้น 97.7%

ความเห็นเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อม นโยบาย ข้ อเสนอแนะและอืน่ ๆ (ต่ อ):
การเน้ นการเปิ ดเสรีเป็ นหลักอาจจะนาไปสู่ ข้อสรุ ปทีผ่ ดิ ได้
การเปิ ดเสรีอาจจะมีผลเสี ยมากกว่ าผลดีถ้าไม่ ระมัดระวัง ตัวอย่างกรณี เม็กซิโก

Mexico loan to GDP

%
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0

13.7

15.0
10.0
5.0
0.0
loan to GDP

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

34.4

29.3

21.5

16.8

12.0

9.5

8.1

7.7

7.7

7.4

8.2

9.6

11.2

13.3

13.6

13.7

ที่มา: http://www.banxico.org.mx/sitioIngles/index.html
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ความเห็นเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อม นโยบาย ข้ อเสนอแนะและอืน่ ๆ (ต่ อ):
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้ ทนั สมัยก่อนการเปิ ดเสรีเต็มรูปแบบ
• กฎหมายหลายฉบับล้ าสมัยต้ องปรับปรุ ง
โรงแรมต้ องมีกระโถนทุกห้ อง
(ยกเลิกปี 2552)

ต้ องใส่ หมวกก่ อนออกจากบ้ าน
(ยังมีผลบังคับใช้ )

ต้ องหอมแก้ มภรรยาก่ อนออกจากบ้ าน
(ยังมีผลบังคับใช้ )
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ความเห็นเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อม นโยบาย ข้ อเสนอแนะและอืน่ ๆ (ต่ อ): ปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบให้ ทนั สมัยก่อนการเปิ ดเสรีเต็มรูปแบบ
•

กฎหมายหลายฉบับล้ าสมัยต้ องปรับปรุ ง (ต่ อ)

ประเทศไทยมีกฎหมายกากับดูแลขอทาน

แต่ ไม่ มีกฎหมายกากับดูแลธุรกิจ

การเงินทีส่ าคัญเช่ น Leasing,
Factoring, และ Hire Purchase
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การเปิ ดเสรีเป็ นสิ่ งทีห่ ลีกเลีย่ งได้ ยากในสภาวะโลกไร้ พรมแดน
จานวนข้ อตกลงการค้ าเสรีระดับทวิภาคีและภูมภิ าค
จำนวน
140
120

ทวิภาคี

ภูม ิภาค

100
80
60
40
20
0
2514 - 2523

ทีม
่ ำ: http://www.worldtradelaw.net

2524 - 2533

2534 - 2543

2544 - 2552
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Increasing globalization force and tightening ties among East Asian countries (cont.):
การเปิin ดเสรี
นสิ่ งisทีห่ not
ลีกเลี
ย่ งได้ ยากในสภาวะโลกไร้
พรมแดน
(ต่in
อ) cultural
The globalization
Eastเป็Asia
confined
only in economic
but also
bonds

Japan

China

Korea

Philippines

Indonesia

Vietnam

Thailand

Malaysia

Myanmar

Cambodia
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Singapore

Laos

การเปิ ดเสรีเป็ นสิ่ งทีห่ ลีกเลีย่ งได้ ยากในสภาวะโลกไร้ พรมแดน (ต่ อ)

IME

(Korea; China; Thailand)
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Q&A

ASEAN For You

