ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ความพร้อมและการปรับตัว
ของสถาบันการเงินใน AEC
อาจารย์สมเด็จ เชตุพน

ประธานกรรมการ บริษัท เอส อี เอ บี (ประเทศไทย) จำ�กัด
และสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

บทนำ�
การเข้าสู่ประชาคม ASEAN ภายใต้กรอบ AEC Framework 2015 ของ
กลุ่มประเทศ ASEAN นับเป็นก้าวย่างที่ส�ำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยเป็นอย่างมาก เป็นที่ชัดเจนว่า หลังจาก
การรวมตัวแล้วขนาดของตลาด ASEAN โดยรวมจะใหญ่ขึ้นเป็นอันดับ 8 ของโลก
ด้วยประชากรรวมกันมากกว่า 625 ล้านคน เพิ่มก�ำลังซื้ออย่างมหาศาล เพิ่ม
บทบาทและอ�ำนาจต่อรองให้เกิดขึ้นบนเวทีการค้าของโลก รวมถึงสร้างโอกาส
และปัจจัยอุปสรรคอีกมากมาย ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว กรอบ AEC

Framework ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นจุด
เริ่มต้นที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบในหลายๆ
ด้านและกับทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นระดับ
ประเทศ อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ หรือแม้แต่บุคคลธรรมดาเดินดิน
ทั่วไป

Government Housing Bank

73

ภาคการเงินการธนาคารของไทย
จัดอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมที่เข้าข่าย
ต้องเปิดเสรีด้วยอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
นอกเหนือจากภาคอื่นๆ ที่ได้มีการระบุ
ไว้แล้วในกรอบความร่วมมือ แม้ว่าภาค
การเงินการธนาคารของไทยโดยรวมนั้น
มี ความเข้ ม แข็ ง ในระดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง
เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
ในอาเซียนและมาตรฐานสากล แต่ทว่า
ด้วยสภาพแวดล้อมใหม่ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
ในเร็ววันนี้ ก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันจะไม่
เหมื อ นสภาพแวดล้ อ มเดิ ม ที่ เ คยอยู ่
ในเมื่อก�ำแพงปิดกั้นทยอยถูกยกเลิก
คู ่ แ ข่ ง หน้ า ใหม่ ที่ เ ข้ ม แข็ ง กว่ า พากั น
เดินพาเหรดเข้ามา สร้างแรงกดดันต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ ที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันและการท�ำก�ำไรให้ลดลง
สถาบันการเงินของไทยจะท�ำอย่างไร จะ
ปรับตัวอย่างไร ควรปักหลักสู้ในประเทศ
ที่ เ ราช�ำนาญมากกว่ า หรื อ ออกไป
เผชิญหน้าในสนามการท�ำธุรกิจใหม่
เพื่อจับโอกาสให้มากขึ้น สร้างโอกาส
ให้ กั บตนเอง เติ บโตไปพร้อมๆ กับ
ตลาดของอาเซียน และไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของการตั้งรับหรือการรุกก็แล้วแต่ ค�ำถามส�ำคัญก็คือกลยุทธ์การแข่งขันควร
เป็นอย่างไร จึงจะช่วยให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งสามารถรักษาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามเหล่านี้ อาจไม่ง่ายนักที่จะตอบได้ทันทีในวันนี้ปัจจุบันนี้
แต่หากต้องการการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ
ในแต่ละก้าวย่าง เพื่อให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีความพร้อมมากที่สุด ที่จะ
เผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ และเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น จึงใคร่ขอสรุป
สาระส�ำคัญๆ ให้เห็นทีละประเด็นดังต่อไปนี้ (หมายเหตุ - เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์
ขอใช้ค�ำว่าสถาบันการเงิน หรือธนาคารทดแทนกันไปตามความเหมาะสม)
สภาพแวดล้อมใหม่ : ตลาดอาเซียน
ตลาดอาเซียนหลังจาก AEC Framework 2015 เริ่มนับหนึ่งแล้ว จะมี
ประชากรรวมกันด้วยจ�ำนวนมากกว่า 625 ล้านคน (หมายเหตุ - ตัวเลขโดย
ประมาณ) หรือราวเกือบ 10 เท่าของขนาดของประเทศไทยในปัจจุบัน กลายเป็น
เขตเศรษฐกิ จ ใหญ่ อั น ดั บ 8 ของโลกขึ้ นมาทั น ที แม้ ว ่ า แต่ ล ะประเทศจะมี
ความหลากหลายแตกต่างกันออกไป แต่ก�ำลังซื้อโดยรวมนั้นมีขนาดใหญ่มาก
ด้วยขนาดของตลาดที่ ใหญ่ขนาดนี้ หากผู้ประกอบการมีการก�ำหนดกลยุทธ์
การด�ำเนินธุรกิจที่ดีแล้ว เชื่อได้ว่าจะช่วยสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายและ
ก�ำไรได้อีกต่อเนื่องยาวนาน การจับปลาในหนองน�้ำอย่างไรเสียก็สู้การออกไปจับ
ปลาในมหาสมุทรไม่ได้ เพียงแต่ว่าก็ต้องใช้เรือประมงที่มีขนาดใหญ่มากกว่า
มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากกว่าเท่านั้นเอง ตารางที่ 1 ข้างล่างนี้
แสดงให้ เ ห็ น ขนาดของเศรษฐกิ จ และจ�ำนวนประชากรของประเทศสมาชิ ก
แต่ละประเทศ

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบข้อมูลส�ำคัญของกลุ่มประเทศในอาเซียน

1. Singapore
2. Malaysia
3. Thailand
4. Indonesia
5. The Philippines
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Status

GDP
(พันล้าน USD)

Population
(ล้านคน)

Per Capita Income
(USD ต่อคน)

High Income
Upper Middle Income
Upper Middle Income
Lower Middle Income
Lower Middle Income

327.557
521.963
701.554
1.314 Trillion
457.314

5.399
28.334
66.7
237.424
98.575

61,046
17,675
10,849
5,302
4,691

Status

6. Cambodia
7. Lao PDR
8. Myanmar
9. Vietnam
10. Brunei

Low Income
Lower Middle Income
Low Income
Lower Middle Income
High Income

GDP
(พันล้าน USD)

Population
(ล้านคน)

Per Capita Income
(USD ต่อคน)

14.86
6.646
52.8
88.78
0.409

2,395
3,004
1,612
4,001
50,440

36.540
19.158
102.622
358.889
21.907

หมายเหตุ - การวัดขนาดของ GDP ใช้เกณฑ์ PPP และข้อมูลทั้งหมดได้มาจากการจัดเก็บและรวบรวมโดยผู้เขียนจากหลายๆ แหล่ง

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าหากวัดจากขนาดของ GDP แล้ว เศรษฐกิจของไทย
นั้ น ใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ 2 ในอาเซี ย นรองจากอิ น โดนี เ ซี ย ในขณะที่ ร ายได้ ข อง
ประชากรต่อหัวนั้นอยู่ในอันดับที่ 4 รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไนตาม
ล�ำดับ หากนับเฉพาะจ�ำนวนประชากรแล้ว อินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุดด้วย
จ�ำนวนกว่า 237 ล้านคน ในขณะที่ประเทศบรูไนนั้นมีประชากรน้อยที่สุดด้วย
จ�ำนวนรวมราว 4 แสนกว่าคนเท่านั้นเอง แม้จะแตกต่างหลากหลายแต่ถ้าหาก
รวมกันทั้ง 10 ประเทศแล้ว ประชากรของอาเซียนจะมีถึง 625 ล้านคน หรือคิด
เป็นราวครึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศจีนเลยทีเดียว

อาเซียนทั้งหมดแล้วขนาดของตลาด
ก็ยังเล็กกว่าหลายเท่า การรวมตัวกัน
ของอาเซี ย นนั บ ว่ า สร้ า งโอกาสให้
เกิดขึ้นอย่างมากมหาศาล เพิ่มขนาด
ของตลาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม น�ำไปสู่
การลงทุนและการค้าขายแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการต่างๆ อย่างมากมาย
ทั้งที่เป็นระหว่างอาเซียนกับสังคมโลก
และระหว่ า งประเทศสมาชิ ก ของ
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ปัจจุบันนี้มีประชากรราว 66 ล้านคน มีขนาดเศรษฐกิจ
อาเซียนด้วยกันเอง อย่างที่ไม่เคย
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน (วัดจากขนาดของ GDP) ด้วยขนาดเศรษฐกิจใน
ปรากฏมาก่อน
ปัจจุบัน แม้ว่ามีก�ำลังซื้อมหาศาลไม่เป็นรองประเทศไหน แต่ถ้าหากเปรียบกับ
ตารางที่ 2
World Market Capilization (M.USD)
Country

1. USA
19,315,799
2. Japan
4,373,164
3. UK
3,500,007
4. Canada
3,201,427
5. ASEAN
2,430,552
6. China
1,983,099
7. France
1,806,993
8. Others(4)
5,542,122
Source : Bloomberg, ASEAN Exchanges (2013)

		

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ASAN Market Capilization (M.USD)
Country

Singapore
Indonesia
Malaysia
Thailand
The Philippines
Vietnam
ASEAN

644,077
509,216
504,629
468,192
261,797
42,641
2,430,552

ตารางที่ 2 : แสดงขนาดของตลาดทุนของอาเซียนเมื่อเทียบกับตลาดทุนส�ำคัญของโลก และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง
(ที่มา: Bloomberg 2013 และ ASEAN Exchanges)
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เงินเฉพาะกิจของรัฐบาล (SFIs - Specialized Financial Institutions) และ
2) สถาบันการเงินที่ด�ำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาก�ำไรซึ่งเรียกว่าธนาคารพาณิชย์
(Commercial Banks) ซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นของไทย และ
สาขา หรื อ ส�ำนั ก งานตั ว แทนของธนาคารต่ า งประเทศที่ ป ระกอบการอยู ่ ใ น
ประเทศไทยแต่มีธนาคารแม่อยู่ในต่างประเทศ เช่น ธนาคาร Citibank ของ
อเมริกา หรือธนาคาร HSBC ของอังกฤษ เป็นต้น

นอกจากขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้น
จากจ�ำนวนประชากรและขนาดของ GDP
แล้ว ขนาดของ Market Capitalization
หรือขนาดของตลาดทุนก็เพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย จากตารางที่ 2 ข้างบนก็ยังชี้ให้
เห็นว่าขนาดของตลาดทุนของอาเซียน
จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก
เป็นรองเพียงจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร และจีนตามล�ำดับ
แม้ว่าขนาดของตลาดทุนที่ใหญ่ขนาดนี้
ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศเศรษฐกิจหลัก
ของอาเซียนเพียงไม่กี่ประเภท และก็
ไม่ได้บอกอะไรมากนักถึงความน่าสนใจ
ในตลาดทุนอาเซียนในอีกหลายประเทศ
สมาชิกอื่นที่มีขนาดของตลาดทุนเล็กมาก
แต่ ก็ ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า ขนาดของตลาด
ระดับนี้ ย่อมเป็นที่สนใจของนักลงทุน
ทั่วโลก ให้หันมาสนใจในการลงทุนใน
หลักทรัพย์ในภูมิภาคนี้มากขึ้น

แม้ว่าวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถาบันการเงินดังกล่าวจะแตกต่างกันระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์กับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล แต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันก็คืออยู่ใน
ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service Industry) เหมือนกัน เป็นสถาบัน
การเงินเหมือนกัน ต่างกันเพียงแค่วัตถุประสงค์ การก�ำกับดูแล ขอบเขตการน�ำเสนอ
บริการทางการเงิน ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือบทบาททางเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น

ธนาคารพาณิชย์นั้นด�ำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาก�ำไรเป็นส�ำคัญ ช่องทางไหน
ที่ท�ำมาหากินได้ก็ต้องท�ำ เมื่อตลาดใหญ่ขึ้น โอกาสในการท�ำมาค้าขายก็สูงมากขึ้น
ตามไปด้วย ถ้าเห็นว่าช่องทางไหนที่สามารถท�ำก�ำไรให้สูงขึ้น ธนาคารก็ไม่ควร
ปิ ด กั้ น ตั ว เอง ในทางตรงกั น ข้ า มสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ของรั ฐ บาลนั้ น
วัตถุประสงค์ ในการก่อตั้งจะมีขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตามกฏหมาย
ที่ก่อตั้งขึ้นมา เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อ
การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น แม้ว่าไม่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ
ตลาดภาคการเงินของไทยและ การค้าก�ำไรทางธุรกิจ แต่ก็ต้องท�ำหน้าที่ของตัวเองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่สร้างภาระทางงบประมาณให้กับทางรัฐบาล
อาเซียน
มากเกินไป บทบาทธนาคารของรัฐบาลนั้นส่วนใหญ่มักมีขึ้นมาเพื่อเน้นตอบสนอง
หากไม่นับรวมธุรกิจประกันภัยและ ความต้องการของคนในสังคมไทยเป็นหลัก การแข่งขันก็คงมีอยู่ หลีกเลี่ยงไม่ได้
ประกันชีวิตแล้ว สถาบันการเงินของ แต่แรงกดดันในการแข่งขันจะมีก็เฉพาะในตลาดในประเทศมากกว่าการต้องออก
ไทยจะประกอบไปด้วย 1) สถาบันการ ไปแข่งกันในตลาดอื่นๆ ในอาเซียนด้วยกัน
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ตารางที่ 3 : สัดส่วนของภาคการเงินต่อ GDP ของประเทศสมาชิกของ ASEAN (ข้อมูลจัดเก็บช่วงระหว่างปี 2552-2554)
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แม้ว่าสถาบันการเงินของไทยจะประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์และธนาคาร
เฉพาะกิจของรัฐบาล แต่สถาบันการเงินของประเทศอื่นในอาเซียนก็ไม่จ�ำเป็นว่า
จะต้องเหมือนกันเสมอไป เช่น ในสิงคโปร์จะมีสถาบันการเงินที่หลากหลาย มีชื่อเรียก
แตกต่างกันออกไป เช่น Merchant Bank, Investment Bank, Corporate Bank
หรือ Commercial Bank ในขณะที่ประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย ก็จะมี
สถาบันการเงินประเภท Islamic Bank, Rural Banks, Commercial Bank หรือ
Investment Bank เป็นต้น ความเข้าใจในความแตกต่างเหล่านี้ มีความส�ำคัญมาก
ต่อการก�ำหนดกลยุทธ์การท�ำธุรกิจของแต่ละธนาคารที่ต้องการเข้าไปประกอบธุรกิจ
ในแต่ละประเทศในอาเซียน
จากตารางที่ 3 ข้างบน จะเห็นว่าภาคการเงินของสิงคโปร์มีการพัฒนาสูงมากที่สุด
และขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ของประเทศ ตามมาด้วย
มาเลเซียและประเทศไทยตามล�ำดับ โดยของไทยนั้นรั้งอยู่ที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ทั้งหมด 10 ประเทศ ภาคการเงินของสิงคโปร์นั้นมีขนาดที่ใหญ่มากเนื่องจาก
ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค (Financial Center) เป็น
ศูนย์กลางตลาดการเงินที่เรียกว่า Asian Dollar Market ตลาดการเงินของสิงคโปร์
นั้นมีขนาดใหญ่ทั้งมิติของความกว้างและความลึกของตลาดการเงิน มีสถาบัน
การเงินหลากหลายรูปแบบ ๆ ที่ไม่เป็นรองตลาดเงินที่เป็นสากลของโลก เช่น
ตลาดลอนดอน ฮ่องกง นิวยอร์ค หรือโตเกียวเป็นต้น
ส�ำหรับภาคการเงินของมาเลเซียนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน
และใหญ่กว่าไทยด้วย ธนาคารของมาเลเซียนั้นมีขอบเขตการท�ำธุรกรรมทางการ

เงินครอบคลุมไปทั่วโลกคล้ายสิงคโปร์
รวมถึ ง ในตลาดของอาเซี ย นด้ ว ยกั น
ด้วย แม้แต่ในประเทศไทยเอง จะเห็น
ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีธนาคาร
จากมาเลเซี ย จ�ำนวนมากเข้ า มาท�ำ
ธุรกิจในประเทศในหลาย ๆ รูปแบบ
ตัวอย่างในไทย เช่น ธนาคาร CIMBT
ที่เข้ามาซื้อกิจการธนาคารท้องถิ่นของ
ไทย และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ด�ำเนิ น
ธุ ร กิ จ ในรู ป ของธนาคารท้ อ งถิ่ น ของ
ไทยมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น หรื อ ธนาคาร
Maybank ธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาด
ใหญ่ ที่ สุ ด ของมาเลเซี ย ที่ เ ข้ า มา
ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ ใน
ประเทศไทยด้วยการเข้าไปถือหุ้นใน
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เมย์ แ บงก์ กิ ม เอ็ ง
จ�ำกัด เป็นต้น ส�ำหรับธนาคาร Maybank นี้มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าต้องการ
เข้ามาซื้อกิจการของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของไทยหลายครั้ง
เพียงแต่ยังไม่สามารถท�ำได้เท่านั้น

ตารางที่ 4 : การเข้าถึงสถาบันการเงินของประเทศสมาชิกในอาเซียน
2012

Brunei
Cambodia
Indonesia
Lao PDR
Malaysia
Myanmar
Singapore
The Philippines
Thailand
Vietnam
ASEAN Average
Average 6 advanced countries

จ�ำนวนสาขา

จ�ำนวนตู้ ATM

22
4
10
3
20
2
8
10
12
3
9
35

91
7
36
13
53
0
19
58
84
21
38
125

Note : ที่มาของข้อมูล IMF, Financial Access Survey
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ในส่วนของภาคการเงินในประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆ นอกเหนือจาก
ไทยนั้ น ก็ จ ะมี ร ะดั บ การพั ฒ นาและ
ขนาดของตลาดที่แตกต่างกันออกไป
ถัดจากประเทศไทยลงไปก็จะตามมาด้วย
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และฟิ ลิ ป ปิ น ส์
ซึ่งก็มีพัฒนาการของตัวเองมาช่วงใหญ่
มี ลั ก ษณะพิ เ ศษของตั ว เองที่ เ ฉพาะ
ออกไปอย่างเด่นชัด เช่น ภาคการเงิน
ของอิ น โดนี เ ซี ย ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
สถาบันการเงินพิเศษของตัวเอง เช่น
ธนาคารท้ อ งถิ่ น ที่ กระจายมากมาย
ทั่วประเทศ หรือธนาคารอิสลาม (Islamic
Bank) ที่มีสัดส่วนรวมกว่า 20% ของ
ระบบการธนาคารของประเทศ
นอกเหนื อ จากภาคการเงิ น ของ
ประเทศขนาดใหญ่ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
แล้ว ที่เหลือจะเป็นของกลุ่มประเทศที่
มีระดับการพัฒนาค่อนข้างล้าหลัง โดย
มีชื่อเรียกรวมกันว่ากลุ่มประเทศ CLMV
ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศ กัมพูชา ลาว
พม่ า และเวี ย ดนามตามล�ำดั บ โดย
ภาพรวมแล้วจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมด 10 ประเทศ กลุ่ม CLMV นี้
จัดอยู่ในกลุ่มที่พัฒนาล้าหลังที่สุด ไม่
ว่าจะวัดจากมิติของขนาดของเศรษฐกิจ
รายได้ หรือแม้แต่ภาคการเงิน การมี
ขนาดของภาคการเงินที่ค่อนข้างเล็กนี้
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นับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคการเงินของอาเซียนในภาพรวม แต่ในเวลา
เดียวกันก็นับเป็นโอกาสอย่างมากต่อการลงทุน การค้าและการบริการต่างๆ
ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเอง
ปัจจัยส�ำคัญที่บ่งบอกถึงระดับการพัฒนาที่ล้าหลังของภาคการเงินในตลาด
ของกลุ่ม CLMV นั้น พอจะประมวลออกมาได้หลายๆ ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่
บทบาทของภาคการเงินต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ข้อจ�ำกัดต่อการเข้า
ถึงบริการทางการเงินของประชาชนเมื่อเทียบกับสากล (ต่อประชากร 100,000
คนตามตารางที่ 4) ขาดโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับรองรับระบบการท�ำ
ธุรกรรมของการเงิน ระบบการช�ำระเงิน โอนเงิน รวมกฏหมายก�ำกับดูแล ระบบ
ฐานข้อมูลเครดิต หรือความหย่อนยานในการรับเกณฑ์ก�ำกับดูแลสากลของ
Basel Accord เช่น Basel 1, 2 เป็นต้น
ภายในกลุ่ม CLMV ด้วยกันเอง ก็ยังมีความเหลื่อมล�้ำอย่างมาก ในจ�ำนวนนี้
ประเทศพม่านับเป็นประเทศที่น่าจับตามองมากที่สุด แนวโน้มที่ผ่านมาและทิศทาง
ที่จะเป็นไปในอนาคต ท�ำให้ผู้สันทัดกรณีหลายคนเชื่อว่า ประเทศพม่าจะเป็น
ดาวรุ่งที่ส�ำคัญของ CLMV และของอาเซียนในอนาคตอันไม่ไกลนัก โดยเป็นผล
สืบเนื่องมาจากปัจจัยเอื้ออ�ำนวยหลายๆ อย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ ความชัดเจนทางการเมืองที่สูงขึ้น หรือแม้แต่การเกิดขึ้นของ
โครงการขนาดใหญ่จ�ำนวนมากก็ตาม และจุดหนึ่งที่นับเป็นโอกาสอย่างมากก็คือ
ภาคการเงินของพม่าที่ดูเหมือนจะล้าหลังที่สุดใน 10 ประเทศอาเซียนด้วยกัน  
ด้วยสังคมที่เกือบจะเป็นสังคมเงินสด (Cash Society) ของพม่า ช่องทางในการลงทุน
ในภาคการเงินในประเทศดังกล่าวจึงนับว่าเปิดกว้างและมีความน่าสนใจมากที่สุด
ไม่เป็นรองสาขาอื่นๆ แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามหากย้อนกลับมามองดูตัวเลขอัตราการขยายตัวของ GDP ของ
ประเทศในกลุ่ม CLMV ที่แต่ละปีสูงกว่า 2 หลักแล้ว ก็ต้องยอมรับว่าศักยภาพ
ของ CLMV นั้นมีสูงยิ่ง และถ้านับรวมปัจจัยด้านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่
ในบางประเทศเข้าไปอีก ก็ยิ่งส่งเน้นให้เห็นว่าตลาด CLMV นั้นมีความน่าสนใจ
อย่ า งมาก ไม่ เ พี ย งแต่ ใ นสายตาของนั ก ลงทุ น ทั่ ว โลกเท่ า นั้ น แต่ ยั ง รวมถึ ง

นักลงทุนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มี
พรมแดนติดกัน ตัวอย่างโครงการขนาดใหญ่ที่ส�ำคัญ เช่น โครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย
ของประเทศพม่าที่ใช้เงินลงทุนนับหมื่นแสนล้านบาท ที่จะส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยและภูมิภาค เป็นโครงการ
เชื่อมต่อระหว่างแหลมฉบังของไทย ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปที่ทวายของพม่า
เพื่อส่งออกและน�ำเข้าสินค้าผ่านทางช่องทางมหาสมุทรอินเดียไปอีกหลายๆ
ท่าเรือส�ำคัญของโลก เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกในกลุ่ม
อาเซี ย นเองจึ ง ได้ น�ำมาตรการส�ำคั ญ
อย่างน้อย 2 มาตรการมาสร้างกรอบ
เพื่อรองรับการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย
กั น เอง มาตรการดั ง กล่ า วนี้ ถื อ เป็ น
เงื่อนไขส�ำคัญที่ธนาคารพาณิชย์ ไทย
จะต้องท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน
เมื่อพิจารณาดูจากปัจจัยของความแตกต่างของภาคการเงินของแต่ละประเทศ
ที่จะตัดสินใจ กรอบการท�ำงานที่ส�ำคัญใน
สมาชิกอาเซียน ที่อาจแสดงให้เห็นถึงระดับการพัฒนาของตลาดที่แตกต่างกัน
2 ระดับด้วยกันได้แก่
อย่างมาก แต่สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกันไม่ว่าจะกับความล้าหลังหรือก้าวหน้าก็แล้วแต่
ก็คือโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ความเสี่ยงที่ต่างกัน และที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ 1. ในระดับอาเซียนได้แก่ ABIF (ASEAN
ข้อคิดในการเลือกรูปแบบของ Business Model ของธนาคารไทยที่จะเข้าไป
Banking Integration Frame
ประกอบธุรกิจทางด้านบริการทางด้านการเงินในประเทศเหล่านั้นที่ต้องแตกต่าง
work) เป็ น กรอบการท�ำงานเพื่ อ
กันออกไปด้วย และสิ่งนี้คือความท้าทายอย่างมากส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ของไทย
วางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
(Financial Integration) เพื่อพัฒนา
กรอบการเปิดเสรีภาคการเงินการธนาคาร
ระบบกลไกการช�ำระเงิน การโอนเงิน
ส�ำหรับรองรับการท�ำธุรกรรมการเงิน
ดังที่กล่าวข้างต้น สถาบันการเงินในกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียนมีความ
ของสถาบันการเงินต่างๆ ในอาเซียน
แตกต่างกันค่อนข้างมาก ทั้งในแง่ของประเภทของสถาบันการเงิน ขนาดของ
โดยก�ำหนดให้แล้วเสร็จในปี 2020
สินทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์
ด้ ว ยกรอบของ ABIF เชื่ อ ได้ ว ่ า
ทางการเงินเนื่องมาจากระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันดังที่กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น
สถาบั น การเงิ น ในกลุ ่ ม อาเซี ย น
การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นภายใต้ กรอบ AEC Framework โดยเฉพาะ
ทั้ ง หมด จะสามารถท�ำธุ ร กรรม
ภาคบริการทางการเงิน จะประสบผลส�ำเร็จมากน้อยแค่ไหน จึงอยู่ที่อาเซียนเองว่า
ทางการเงินระหว่างกันได้ง่ายมาก
จะวางกรอบให้เหมาะสมอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่อยากได้ โดยไม่มองข้าม
เปรียบเสมือนสร้างถนนให้รถยนต์
ปัจจัยความเสี่ยงหลายๆ ปัจจัยที่อาจน�ำความเสียหายมาสู่อาเซียนในวงกว้างได้
วิ่งผ่านได้ทุกประเทศทั้ง 10 ประเทศ
ในอนาคต เช่นภาวะวิกฤติทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นและขยายผลได้จากการรวม
ได้อย่างสะดวกง่ายดายและปลอดภัย
ตัวกันของตลาด หากภาคการเงินประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดล้มเหลว
ลงไป เหมือนตัวอย่างจาก Financial Crisis ที่ก�ำลังเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศในเขต
Eurozone ในปัจจุบัน
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2. ในระดับองค์กรของสถาบันการเงิน
ได้แก่ QABs (Qualified ASEAN
Banks) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ให้ธนาคารพาณิชย์ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนต้องมีให้ครบถ้วนก่อน จึง
จะได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าไป
ด�ำเนินธุรกิจในประเทศสมาชิกอื่น
ในอาเซียนได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารนั้นๆ ต้องมีความเข้มแข็ง
มั่ น คงมากพอ ที่ จ ะไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายกับประเทศที่เข้าไป
ด�ำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเกณฑ์ส�ำคัญๆ
ที่ใช้พิจารณา เช่น ความเข้มแข็ง
ของเงินกองทุน ความยืดหยุ่นและ
มีประสิทธิภาพ ในการด�ำเนินงานสูง
การบริ ห ารสภาพคล่ อ งที่ ดี หรื อ
มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
ที่ยอมรับ เป็นต้น
เป็นที่สังเกตว่าภายใต้เกณฑ์ QABs
นี้ ไม่ใช่ว่าธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกรรมข้าม
แดนได้ เนื่องจากว่าหลักเกณฑ์ที่ออกมา
นั้ น ค่ อ นข้ า งให้ ความส�ำคั ญ กั บ ฐานะ
ทางการเงิน ความมั่นคงแข็งแรงของ
เงินกองทุน และความโปร่งใสของระบบ
บั ญ ชี ข องสถาบั น การเงิ น อย่ า งมาก
จึ ง ค่ อ นข้ า งแน่ ใ จว่ า เฉพาะธนาคาร
ขนาดใหญ่ของแต่ละประเทศเท่านั้น ที่
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จะได้รับอนุญาตให้ท�ำธุรกรรมในประเทศสมาชิกอื่นได้ในช่วงแรกๆ แต่ถ้าหาก
ธนาคารขนาดกลางและเล็กกว่าต้องการขยายขอบเขตพื้นที่การท�ำธุรกิจ ธนาคาร
นั้นๆ ก็ต้องยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานให้เข้าเกณฑ์ QABs เสียก่อน จึงจะ
สามารถขออนุญาตท�ำธุรกิจในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ต้นก�ำเนิดได้
นักการธนาคารหลายคนให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกว่า สถาบันการเงินที่อาจจะได้
ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้กรอบ AEC
Framework ในช่วงแรกๆ นั้นอาจจะยังไม่ใช่ธนาคารท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
เสียทีเดียว แต่น่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ระดับโลก (Global Bank) ที่เข้ามาปักหลัก
ท�ำธุรกิจอยู่ในประเทศต่างๆ ในอาเซียนมาก่อนหน้านี้เสียมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น
ธนาคาร Citibank, HSBC, Standard Chartered หรืออื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับโลก มีเครือข่ายเดิมอยู่แล้วในอาเซียน จึงความคุ้นเคยกับสภาพการท�ำ
ธุรกิจในระดับท้องถิ่นค่อนข้างดี เนื่องจากอยู่มายาวนานมากกว่า มีฐานลูกค้าเดิม
มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และมีฐานะทางเงินทุนที่เข้มแข็ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว
จึงท�ำให้เชื่อได้ว่าธนาคารระดับโลกเหล่านี้ต่างหากที่น่าจะได้รับอานิสงส์จาก AEC
Framework โดยตรงมากกว่าธนาคารท้องถิ่นจ�ำนวนมากของประเทศสมาชิก
ที่ยังเพิ่งเริ่มนับหนึ่งอยู่
การเลือกกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ
การตัดสินในการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินจะออกมาในรูปแบบใดนั้น
ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแห่งนั้นด้วย ว่ามองทิศทางตลาดและมีความต้องการ
อย่างไร ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ถึงแม้ว่าขนาดของภาคการเงินจะมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 3 รองลงมาจากสิงคโปร์และมาเลเซียก็ตาม แต่ในแง่ของขอบเขตของ
การท�ำธุรกิจแล้ว จะพบว่าธนาคารพาณิชย์ ไทยเกือบทั้งหมดให้ความส�ำคัญกับ
ตลาดในประเทศเกือบทั้งหมด ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์และมาเลเซีย
นั้นส่วนใหญ่ด�ำเนินธุรกิจในรูปของการเป็น Regional Bank หรือ Global Bank
มายาวนานมากกว่ามาก

จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่าระบบธนาคารพาณิชย์ ไทย มีสาขาต่างประเทศรวมกัน
ทั่วโลกราว 56 แห่ง ในขณะที่ธนาคารของสิงคโปร์และมาเลเซียนั้นมีมากกว่า
1,117 แห่งและ 2,803 แห่งตามล�ำดับ ตัวเลขนี้อาจดูเหลือเชื่อส�ำหรับพวกเรา
หลายคน แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับขนาดของการน�ำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
ของเขาแล้ว เราจะเห็นว่าตัวเลขสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
ในระหว่างปี 2554-2556 พบว่านักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศในรูปของการ
ลงทุนทางตรง (FDI) คิดเป็นเม็ดเงินราว 8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่
ตัวเลขเดียวกันของสิงคโปร์และมาเลเซียอยู่ที่ 64 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 48
พันล้านเหรียญสหรัฐตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตามในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ของไทยส่วนใหญ่วางต�ำแหน่งตัวเองเป็น
Local Bank สร้างรายได้และความช�ำนาญในตลาดในประเทศอย่างเหนียวแน่น
แต่ก็มีเพียง ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้พยายามวางต�ำแหน่ง
ตัวเองเป็น Regional Bank อย่างเต็มตัวมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความพร้อม
ความช�ำนาญ และเครือข่ายอย่างกว้างขวางในอาเซียนและประเทศเกิดใหม่ เช่น
จีน เป็นต้น ปัจจุบันนี้รายได้ราว 20% ของธนาคารกรุงเทพมาจากตลาดต่างประเทศ
ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในขนาดใกล้
เคียงกัน เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
ความเข้มแข็งของธนาคารไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาดในประเทศเป็นหลัก
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวสูง
ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่ ประชากรมีก�ำลังซื้อสูง ส่งผลให้ตลาดภายในเองมี
อัตราการเติบโตสูงต่อเนื่อง อีกทั้งสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบ
การไทยเอง ที่ยังมีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์และ
มาเลเซีย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างก็มีส่วนท�ำให้ธนาคารไทยเลือกที่จะให้ความส�ำคัญกับ
ตลาดภายในประเทศมาโดยตลอด ข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ทางรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีความพยายามพอสมควรที่จะน�ำ
มาตรการจูงใจหลายๆ อย่างมาใช้ เพื่อให้นักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในต่างประเทศ
มากขึ้น แต่ว่าก็ยังเป็นตัวเลขที่น้อยมากจริงๆ

แม้ว่าการเลือกเป็น Local Bank
หรือเป็น Regional Bank เป็นเรื่องของ
โจทย์ทางด้านกลยุทธ์ของแต่ละธนาคาร
ที่ เ ลื อ กวางต�ำแหน่ ง ตั ว เองเช่ น นั้ น
แต่ถ้าหากมองในภาพใหญ่ของตลาด
อาเซียนที่มีขนาดมากกว่า 625 ล้านคน
แล้ว ธนาคารพาณิชย์ไทยคงไม่สามารถ
เลี่ยงที่จะไม่ขยายตัวเข้าไปในอาเซียนได้
ยิ่งถ้ามองจากมุมของตัวเลขอัตราการ
ขยายตั ว ของตลาดในประเทศที่ เ ริ่ ม
อิ่มตัวลงด้วยแล้ว การขยับขยายไปหา
น่านน�้ำที่กว้างมากขึ้นก็ยิ่งจ�ำเป็นมากขึ้น
ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นไปเพื่อรักษาตัวเลข
ผลการด�ำเนินงานของตัวเองหรือตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ
ไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นก็แล้วแต่
เชื่อว่าค�ำตอบที่ได้ก็คงออกมาเหมือนกัน
กลยุทธ์การออกไปท�ำธุรกิจบริการ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ไทยนั้น
สามารถท�ำได้ ห ลายรู ป แบบ ขึ้ น กั บ
หลายๆ ปัจจัยด้วยกัน เช่น ปริมาณธุรกิจ
ขนาดของการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน
การบริหารความเสี่ยง ความเชี่ยวชาญ
ของตัวเองหรือกฏหมายข้อบังคับของ
แต่ละประเทศ เป็นต้น ส�ำหรับประเด็น
ด้ า นกลยุ ท ธ์ นี้ พอจะสรุ ป ออกมาได้
อย่างน้อย 5 รูปแบบ ได้แก่
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1. การเข้าไปซื้อกิจการของธนาคารท้องถิ่น เช่น ธนาคาร UOB (Thai) ของ
สิงคโปร์ หรือธนาคาร CIMBT ของมาเลเซีย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาของ
ญี่ปุ่น ที่ธนาคารแม่ในต่างประเทศ เข้ามาซื้อหุ้นใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ไทย
และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจครบวงจรเสมือนหนึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่น
ของไทยได้เลย
2. การเข้าไปด�ำเนินธุรกิจในรูปของบริษัทในเครือหรือที่เรียกว่า Subsidiary
3. การเข้าไปเปิดสาขาเต็มรูปแบบในต่างประเทศ เช่น ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
เข้าไปเปิดสาขาย่างกุ้งที่ประเทศพม่า สาขาเวียงจันทน์ของธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น
4. การเข้าไปเปิดส�ำนักงานตัวแทน (Representative Office) เพื่อรองรับธุรกรรม
ทางการเงินในขอบเขตที่แคบลงกว่าสาขา โดยไม่สามารถรับฝากเงิน และ
ไม่สามารถท�ำธุรกรรมการให้กู้ยืมได้
5. การท�ำข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) กับธนาคารท้องถิ่น
ของประเทศนั้นๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งสองประเทศ โดยที่
ธนาคารแต่ละแห่งจะมีจุดเด่นบางอย่างที่สามารถแลกเปลี่ยนหรือพึ่งพากันได้
การเลือกกลยุทธ์ข้อไหนใน 5 ข้อข้างต้นนี้ ไม่จ�ำเป็นว่าต้องท�ำทีละอย่าง
อาจจะท�ำหลายๆ กลยุทธ์ควบคู่กันไปก็ย่อมได้ ขึ้นกับสภาพตลาด การเลือกกลยุทธ์
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ระดับการแข่งขัน จังหวะและโอกาสทางธุรกิจที่จะ
ได้รับด้วย
ควบคู่กับการเลือกกลยุทธ์แล้ว ประเด็นของความพร้อมของตัวธนาคารไทย
เองว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนส�ำหรับการเข้าไปแข่งขันในสนามอาเซียน
ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค
บุคลากรทั้งระดับบริหารและท�ำงานในสภาพแวดล้อมต่างถิ่น การแบกรับต้นทุน
ที่อาจต้องใช้เวลานานในการได้กลับคืนมา หรือแม้แต่ระบบการบริหารความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ ตั้งแต่การอ�ำนวยสินเชื่อจนถึงงานด้านปฏิบัติการ ซึ่งประเด็นต่างๆ นี้
ดูเหมือนว่าธนาคารพาณิชย์ ไทยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีความพร้อมมากนักดังเหตุผลที่
ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริง โจทย์การท�ำธุรกิจภายใต้
กรอบของอาเซียนอาจมีอะไรอีกมากมายที่ธนาคารไทยต้องหาทางแก้ให้ได้เสียก่อน
มิเช่นนั้นโอกาสที่จับโอกาสทางธุรกิจจากขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้นคงยากที่จะ
เป็นจริงได้
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เรื่องของการตั้งรับการเข้ามาของ
คู ่ แ ข่ ง หน้ า ใหม่ จากประเทศสมาชิ ก
อาเซียนด้วยกันเองก็เป็นข้อพิจารณา
หนึ่งในการก�ำหนดกลยุทธ์ของธนาคาร
จริ ง อยู ่ ธ นาคารไทยอาจมี จุ ด ยื น ทาง
การตลาดที่เข้มแข็งในประเทศ เนื่องจาก
มีความเข้าใจสภาพตลาดได้ดีกว่า แต่
การรั ก ษาระดั บ ของการท�ำก�ำไรจาก
ตลาดท้ อ งถิ่ น ให้ ค งไว้ ใ นระดั บ สู ง นั้ น
คงไม่ง่ายเหมือนอดีต เนื่องจากว่าจะ
มีจ�ำนวนคู่แข่งเข้ามาเพิ่มขึ้นจากเดิม
อีกมาก ต้องไม่ลืมว่าเมื่อไรก็ตามที่มี
ผู้เล่นมากขึ้น ส่วนแบ่งตลาดก็คงต้อง
ถูกแบ่งปันกันไปเป็นธรรมดา ลูกค้าจะ
มีทางเลือกในการเลือกใช้บริการทาง
การเงินมากขึ้น การท�ำสงครามราคา
คงมีให้เห็น และสุดท้ายก็ต้องกระทบ
ไปที่ ผ ลการด�ำเนิ น งานของธนาคาร
อย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่วนผลลัพธ์สุดท้าย
จะออกมาอย่างไรนั้น ก็คงต้องรอดูว่า
ในที่สุดแล้วธนาคารพาณิชย์ ไทยแต่ละ
แห่งจะปรับตัวอย่างไร ถึงเวลานั้นคง
ได้ เ ห็ น กั นว่ า ใครจะเป็ น ผู ้ ที่ เ ข้ ม แข็ ง
ที่แท้จริง

ความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ

บทสรุป

แม้ว่า AEC Framework จะเปิด
ประตูกว้างรอการเข้ามาของธนาคาร
ในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นรวมถึ ง
ประเทศไทยด้วย แต่โอกาสที่หยิบยื่น
ให้นั้นก็ ใช่ว่าจะได้มาโดยไม่มีต้นทุน
เสียทีเดียว ต้นทุนที่ส�ำคัญนั้นก็คงเป็นอื่น
ไปไม่ได้นอกจากสิ่งที่เรียกกันว่าความ
เสี่ยงนั่นเอง ความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดีนั้นมีความส�ำคัญมากเท่าๆ
กันกับการเลือกกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ท�ำธุ ร กิ จ ในตลาดที่ ตั ว เองไม่ ช�ำนาญ
มาก่อน ตัวอย่างของความเสี่ยงเหล่านี้
เช่น - การประเมินสภาพการตลาด
พฤติ กรรมผู ้ บ ริ โ ภคและการแข่ ง ขั น
ผิดพลาด ความเสี่ยงทางด้านการเมือง
และกฏหมาย ความเสี่ ย งจากความ
แตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม ความเสี่ ย ง
จากระบบงานที่หละหลวม หรือแม้แต่
ความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมและคุณภาพ
สินเชื่อ เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงต่างๆ
เหล่ า นี้ นั บ เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส�ำคั ญ ที่
ท้ า ทายธนาคารไทยมาก ถ้าหากว่า
ต้องการที่จะประสบความส�ำเร็จในการ
เข้าไปท�ำธุรกิจในตลาดอาเซียน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้กรอบ AEC Framework 2015 นับเป็นก้าวย่าง
ที่ส�ำคัญของกลุ่มประเทศ ASEAN เป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
อาจจะมีความเหลื่อมล�้ำและความพร้อมมากน้อยแตกต่างกันในเรื่องของพัฒนาการ
ในสาขาต่างๆ แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วทุกประเทศจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการ
รวมกลุ่มในครั้งนี้
ภายใต้กรอบดังกล่าว เราจะได้เห็นการโยกย้ายสินค้า บริการ แรงงานและเงินทุน
ที่เสรีมากขึ้นที่ตามมาด้วยการแข่งขันกันเองภายในอาเซียน รวมถึงจะได้เห็นการ
รวมพลังกันเพื่อเพิ่มบทบาทของกลุ่มในเวทีโลก หนึ่งในพลวัตขับเคลื่อนนี้ก็คือ
การเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินและการธนาคารของอาเซียนเอง ที่จ�ำเป็นต้องเกิดขึ้น
เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการรวมตัวกันของอาเซียน
ประเทศไทยมีขนาดของภาคการเงินใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน และมี
ระบบการธนาคารพาณิชย์ที่มั่นคงและเข้มแข็ง แม้จะมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงในตลาดท้องถิ่นในประเทศ แต่ธนาคารไทยกลับขาดความช�ำนาญ
ในการท�ำธุ ร กรรมทางการเงิ น ในระดั บ ภู มิ ภาคและระดั บ โลกเป็ น อย่ า งมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ที่ล�้ำหน้าไป
หลายช่วงตัวแล้ว ยังไม่ต้องพูดถึงประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่มีพัฒนาการ
ในภาคการเงินอย่างเด่นชัด และรวดเร็วที่ไม่อาจมองข้ามได้เช่นกัน
เงื่อนไขส�ำคัญที่มาพร้อมกับกรอบของ AEC ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญมาก
ของระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย ที่จะต้องเร่งปรับเปลี่ยนตัวเองและเตรียมพร้อม
เพื่อรองรับการแข่งขันที่ก�ำลังคืบคลานเข้ามาสู่ตลาดในประเทศ ด้วยการน�ำกลยุทธ์
ทุกรูปแบบมาใช้เพื่อรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่งตลาดไว้ให้เหนียวแน่น และ
ในเวลาเดียวกันก็ต้องเร่งวางกลยุทธ์การท�ำธุรกิจเชิงรุกอย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าไป
จับโอกาสในตลาดใหม่ๆ ในประเทศสมาชิกของอาเซียนด้วยกัน เพื่อให้สามารถ
ช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถรักษาความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรต่อไปในอนาคต ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือโจทย์ที่ธนาคารไทยทุกแห่ง
ต้องเร่งตีให้แตกโดยเร็ว ก่อนที่จะสายเกินไป
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