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PwC เผย ‘กฎระเบียบ-การเมอืง’ �́��́¥Á Ȩ́¥��»¦ �·�Â���r�̧57

PwC Á�¥�̈ Îµ¦ ª ��ª µ¤Á Ȩ́¥�° »� µ®�¦ ¦ ¤�̈»n¤Â���r�́Éª Ã̈ ��̧ 57 ¡ ��µ¦ ° °���¦ ³ Á�̧¥��o° �́��́��̧É¤µ�Á�·�Å� และการ
แทรกแซงของมาตรการภาครัฐฯ Á�È��́��́¥Á Ȩ́¥��n°�µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·���µ�µ¦ �́Éª Ã̈ �¤µ��̧É »� เหตุส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการ
ดาํเนินงานและการทาํกาํไรของแบงก์ ��³ �̧É�ª µ¤�́�ª ¨ Á¦ ºÉ°�£¥́Å�Á�° ¦ r®�»��ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�Á��Ã�Ã̈ ¥¡̧ »n��́Éª Ã̈ � ดา้นนายแบงก์
ทวปีเอเชียแปซิฟิกเห็นต่าง ¥�Ä®o £µª ³ �µ�Á«¦ ¬��·�Á�È��́��́¥Á Ȩ́¥�° �́�́�®�¹É��̧ÊÁ«¦ ¬��·�Â̈ ³ �µ¦ Á¤º°�Á�È��́��́¥Á Ȩ́¥�Â���rÅ�¥�̧
�̧ÊÂ�nÁ�ºÉ°�¦ ¹É��̧®¨ �́�̈�µ�Á¦ ·É¤¢ºÊ��́ª  หลงัการเมืองเห็นทิศ เศรษฐกิจเดินหนา้ �́�¥°��̈n° ¥ ·�Á�ºÉ° Á�·�Ã�

นาย บุญเลิศ กมลชนกกลุ หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี และหวัหนา้สายงานธุรกิจการเงินและการธนาคาร บริษทั PwC

ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เปิดเผยถึง ผลสาํรวจ Banking Banana Skins 2014 �̧É�µ�PwC ร่วมกบั The

Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) �́��Îµ�¹Ê��»�Ç 2 ปี โดยทาํการสาํรวจความคิดเห็นนายธนาคาร 
ผูก้าํกบัดูแลสถาบนัการเงิน Â̈ ³ �¼o�̧É° ¥¼nÄ�Âª �ª �£µ��»¦ �·���µ�µ¦ �Îµ�ª �656 รายใน 59 �¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ �¦ ª ¤�́Ê��¦ ³ Á�«Å�¥ วา่
�µ¦ ° °���¦ ³ Á�̧¥��̧É¤µ�Á�·�Å�(Overregulation) และการแทรกแซงทางการเมือง (Political interference) เป็นปัจจยั
Á Ȩ́¥��n°�µ¦ �¦ ³ �°��»¦ �·���µ�µ¦ ¤µ��̧É »�Ä��̧�̧Ê�µ��Îµ�ª��ª µ¤Á Ȩ́¥��́Ê�®¤�28 �¦ ³ Á£��̧É�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª �



“การออกกฏ¦ ³ Á�̧¥��o° �́��́��̧É¤µ�Á�·�Å� �̈µ¥Á�È��¦ ³ Á�È��̧É ¦ oµ��ª µ¤�́�ª ¨ �n° ° »� µ®�¦ ¦ ¤Â���r�̧É¦ »�Â¦ ��̧É »�Ä��̧�̧Ê
Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�Ä�Â��¥»Ã¦ �Â̈ ³ ° Á¤ ¦ ·�µÁ®�º° เพราะสร้างภาระใหแ้บงกเ์ป็นอยา่งมาก ไม่เพียงแต่ตอ้งแบกรับผลกระทบต่อ
ตน้ทุนการดาํเนินงาน และความยุง่ยากซบัซอ้นในการตอ้งปฏิบติัตาม (Compliance) Á�nµ�́Ê�แต่ยงัรวมถึง ความสามารถในการ
ทาํกาํไร Â̈ ³ Ã°�µ �µ¦ ¨ ��»�Ä��ª �́�¦ ¦ ¤Ä®¤nÇ�̧É̈�̈�Á¡ ¦ µ³ �o��»��̧ÉÁ¡ ·É¤  ¼��¹Ê�” นาย บุญเลิศ กล่าว

�°��µ��̧Ê การแทรกแซงทางการเมือง  º�Á�ºÉ°��µ��µ¦ �ÎµÁ�·�¤µ�¦ �µ¦ �°�¦ �́Á¡ ºÉ° ¦ �́¬µÁ �̧¥¦ £µ¡ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈� หรือจดัระเบียบ
ระบบสถาบนัการเงิน อาจสร้างขอ้จาํกดัในการดาํเนินงานใหแ้ก่แบงก์ Â̈ ³ �ÎµÄ®o�̈µ�Á�·��µ¦ �·�Á�º°�° ¥nµ�Å¤n�́Ê�Ä�°�̧�oª ¥

�́Ê��̧Ê การแทรกแซงทางการเมืองมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ  การปรับโครงสร้างระบบธนาคาร เช่น �µ¦ ¨ o° ¤ ¦ Ếª �·��¦ ¦ ¤�µ��µ¦ Á�·�
�̧É�ÎµÁ�È��n°Á«¦ ¬��·� (Ring-Fencing) โดยแยกกิจกรรมของสถาบนัการเงิน �̧É�µ¦ �¦ ·�µ¦ ¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È���·��̧ÉÁ«¦ ¬��·�Â̈ ³
�¦ ³ �µ���́Éª Å��³�µ�Á ¥̧¤ ·Å�o ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลของทางการอยา่งใกลชิ้ด Á¡ ºÉ° �̧É�³ Å¤n�o°�Ä�oÁ¤È�Á�·��nª ¥Á®¨ º°�µ�£µ�¦ �́Á¤ºÉ°
Á�·�ª ·�§�·�¹Ê�Ã�¥�µ�£µ�¦ �́�³�Îµ�́��¼Â̈  �µ�́��µ¦ Á�·�Ä� nª ��̧É° ¥¼nÄ�Ring-Fencing ° ¥nµ�Ä�̈o�·�Á¡ ºÉ° ¤ ·Ä®o¤�̧ª µ¤Á ¥̧®µ¥
Á�·��¹Ê�ทาํใหธ้นาคารขาดความคล่องตวัในการดาํเนินงาน เป็นตน้ 

�°��µ��̧Ê¥�́¤�̧µ¦ Â�¦ �Â��Ä�¦ ¼�Â��° ºÉ� เช่น การบงัคบัภาษีภาคธนาคาร �µ¦ �́Ê�Á���r�oµ��µ��»�Â̈ ³  £µ¡ �̈n°� การ
Â�¦ �Â���µ¦ �́Ê�¦ µ�µ Â̈ ³ �µ¦ �Îµ®����̈�Ã�¬�̧É¦ »�Â¦ ��µ��µ¦ �¦ ³ ¡ §�·¤ ·�°�(Malpractice) �¹É�Á�È��ª µ¤�́�ª ¨ �̧Ê¡ �¤µ�
ในกลุ่มผูถู้กสาํรวจแถบยโุรป �̧É¤�̧µ¦ ° °�¤µ�¦ µ�µ¦ �¦ ³ �»o�Á«¦ ¬��·��Îµ�ª�¤µ��́Ê�Ä�¦ ³ �́� ®£µ¡ ¥»Ã¦ � และระดบัประเทศหลงั
Á��·��́�£µª ³ ª ·�§�·®�̧ÊÄ��nª ��n°�®�oµ�̧Ê

นายบุญเลิศ กล่าวต่อวา่ Â¤ o£µ��»¦ �·���µ�µ¦ �³ Á��·��́��́��́¥Á Ȩ́¥��nµ�Ç Ä��̧�̧Ê แต่ผลสาํรวจระบุวา่ แนวโนม้การเติบโตของ
° »� µ®�¦ ¦ ¤Â���rÁ¦ ·É¤¤�̧·«�µ��̧É�̧�¹Ê� Ã�¥�ª µ¤�́�ª ¨ �n°�µ¦ Á�¦ ·�Á�·�Ã��°�° »� µ®�¦ ¦ ¤Á¦ ·É¤ ¨ �̈�Á�È��¦ Ế�Â¦ �Ä�¦ °� 7  ปี
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ Â�ª Ã�o¤�µ¦ �¦ ³ �°��»¦ �·��°�£µ���µ�µ¦ Â̈ ³  �µ�́��µ¦ Á�·�Á¦ ·É¤Á®È� �́�µ�¢ºÊ��́ª ®¨ �́�µ�Á�·�ª ·�§�·
เศรษฐกิจ

อยา่งไรก็ดี Â¤ oª nµ�ª µ¤¤ É́�Ä��n° £µ¡ ¦ ª ¤Á«¦ ¬��·�Ã̈ ��³ Á¦ ·É¤  �Ä �¹Ê� ��³ �̧É�ª µ¤�́�ª ¨ Á�̧É¥ª �́��ª µ¤ ¡ ¦ o° ¤�°�Á�·��»� สภาพ
คล่อง �»�£µ¡  ·�Á�ºÉ° Â̈ ³ �̈·�£�́�r�µ¦ Á�·�Ä®¤nÇ Á¦ ·É¤ ¨ �̈�แต่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยโูรโซนและการชะลอตวั
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É��̧� จะยงัคงเป็นปัจจยักดดนัการ
เจริญเติบโตในระยะยาว รวมถึงผลกระทบของการลดขนาดมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (Tapering of quantitative

easing) �°���µ�µ¦ �̈µ� ®¦ �́�̧É° µ� n��̈�n° Â�ª Ã�o¤Á«¦ ¬��·��́Éª Ã̈ �

Á°Á�̧¥Â��·¢·��¼£µª ³ Á« ¦ ¬��·��ª µ¤Á Ȩ́¥�° �́�́��1 ของแบงก์

นายบุญเลิศกล่าววา่ �̈ Îµ¦ ª ��́��́¥Á Ȩ́¥��°�£µ���µ�µ¦ Ä�Â�n̈³ £¼¤ ·£µ��́Éª Ã̈ ��́Ê�¤�̧ª µ¤Â���nµ��́�° °�Å�Á¤ºÉ° ¤ °��́��́¥Á Ȩ́¥�
�̧É ¦ oµ��ª µ¤�́�ª ¨ Ä®o�́�° »� µ®�¦ ¦ ¤Â���rÄ�£¼¤·£µ�Á°Á�̧¥Â��·¢·� �̈�́Â���nµ��́�  É́��³ ª �́�� โดยประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชีย อาทิ จีน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ฯลฯ ต่างเห็นตรงกนัวา่ �́��́¥Á Ȩ́¥��°���µ�µ¦ Ä�£¼¤·£µ��̧Ê�º° สภาวะเศรษฐกิจมห
ภาค (Macro-economic environment) Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�ผลกระทบจากการดาํเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการลด
ขนาดมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลาง รวมถึง �µ¦ �¦ �́° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥�¹Ê�-ลงอยา่งหวอืหวา �°��µ��̧Ê เอเชีย
Â��·¢·�¥�́�º° Á�È�£¼¤·£µ�Á�̧¥ª �̧É�́�®µ�µ¦ ¦ �́¬µÂ̈ ³ �¹��¼��¦ ¡́ ¥µ�¦ �»��̈®¦ º°�µÁ̈��rÁ�È� 1 ใน 10 �́��́¥Á Ȩ́¥��̧É£µ���µ�µ¦
�́�ª ¨ ¤µ��̧É »�



“�́��́¥Á Ȩ́¥�° �́�́�1 �°�Â���rÄ�Á°Á�̧¥Â��·¢·��°�£µ��»¦ �·���µ�µ¦ Ä��̧�̧Ê (และอนัดบั 3 ของโลก) คือ �µ¦ ¢ºÊ��́ª �°� £µª ³
เศรษฐกิจมห£µ��̧É¥�́��Á�¦ µ³�µ�Â̈ ³ ¤�̧ª µ¤Å¤nÂ�n�°��µ¦ �n°®�̧Ê�̧ÉÁ�·��́ª �°�£µ�¦ �́Â̈ ³ Á°���Ä��µ��¦ ³ Á�« Â̈ ³ �́�®µ®�̧Ê
 µ�µ¦ �³�°�Â�n̈³�¦ ³ Á�«�̧É° ¥¼nÄ�¦ ³ �́� ¼�โดยเฉพาะสหภาพยโุรปและตลาดเกิดใหม่ �¹É�Á�È��̈»n¤�̧É¤Ã̧°�µ Á�·��́�®µ�́��̈nµª
¤µ��̧É »�” นาย บุญเลิศกล่าว

อยา่งไรก็ดี �̈�µ��µ¦  Îµ¦ ª ��̧É�nµ �Ä�° �̧�¦ ³�µ¦ ®�¹É� คือ �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�Á��Ã�Ã̈ ¥¸(Technology risk) �¹É��¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê�
° ¥nµ��oµª �¦ ³ Ã���µ�° �́�́��̧É18 Á¤ºÉ° �̧2555 �¹Ê�¤µÁ�È�° �́�́��̧É4 Ä��̧�̧Ê º�Á�ºÉ°�¤µ�µ��ª µ¤�́�ª ¨ Á�̧É¥ª �́�° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ�
การเงินผา่นระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ หรือ ไซเบอร์คราม �¹É��̈µ¥Á�È��́�®µ�̧É Îµ�́��̧É »�° �̧�¦ ³ �µ¦ ®�¹É��°�
ภาคธุรกิจธนาคารในช่วง 2-3 �̧�̧É�nµ�¤µ รวมถึง �ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦ Ä�o¦ ³ ���µ�®¨ �́�oµ�(Back office system) �̧É̈oµ ¤ ¥́
ไม่ไดรั้บการปรับปรุง ®¦ º° ¨ ��»�Á¡ ·É¤ Â̈ ³ �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��ºÉ° Á ¥̧�(Reputational risk) จากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของสงัคม
ออนไลน์ (Social media)

เศรษฐกจิ-�µ¦ Á¤ º°���́��́¥Á Ȩ́¥��»¦ �·�Â���r�°�Å�¥

Á¤ºÉ° ¤ °��́��́¥Á Ȩ́¥��°�£µ��»¦ �·���µ�µ¦ �°�Å�¥�́Ê� นายบุญเลิศกล่าววา่ £µª ³ Á«¦ ¬��·�Â̈ ³ �ª µ¤Å¤n ���µ��µ¦ Á¤º°�Ä��nª ��̧É
ผา่นมา �º° Á�È��́��́¥Á Ȩ́¥��°�£µ��»¦ �·���µ�µ¦ Ä��¦ ³ Á�«  �́Á��Å�o�µ��̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°���µ�µ¦ ¡ µ�·�¥rÄ��nª ��¦ ¹É��̧Â¦ �
�n°��oµ��³ ¨ ° �́ª Á¤ºÉ° Á�¦ ¥̧�Á�̧¥��́��nª �Á�̧¥ª �́��°��̧�n°� Á�ºÉ°��µ� �µ��µ¦ �r�µ¦ Á¤º°� n��̈Ä®o£µª ³ Á«¦ ¬��·���Á�µ ภาค
�¦ ª́ Á¦ º°�Â̈ ³ £µ��»¦ �·�¤�̧µ¦ ¦ ³ ¤�́¦ ³ ª �́Ä��µ¦ Ä�o�nµ¥¤µ��¹Ê� n��̈Ä®o° �́¦ µ�µ¦ �¥µ¥�́ª �°� ·�Á�ºÉ°Ä�¦ ³����µ�µ¦ ¡ µ�·�¥r�³ ¨ °
ตวัลงมา 

�µ¥�»�Á̈·«�̈nµª �·Ê��oµ¥ª nµ £µª ³ Á«¦ ¬��·�Â̈ ³ �µ¦ Á¤º°��³ ¥�́��Á�È��́��́¥Á Ȩ́¥��̧É�Îµ®���·«�µ��°��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·���µ�µ¦ �n° Å�
แต่ประเมินวา่ Â�ª Ã�o¤�̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��̈»n¤��µ�µ¦ ¡ µ�·�¥rÃ�¥¦ ª ¤Ä��nª ��¦ ¹É��̧®¨ �́ �nµ�³ �̧�ª nµ�¦ ¹É��̧Â¦ ��̧É¤°�Å¤nÁ®È�
�́��́¥�́�Á�̈ºÉ°��µ¦ Á�·�Ã�Á�ºÉ°��µ��́��»�́�Â���µ¦ �¦ ³ �»o�Á«¦ ¬��·�¤�̧ª µ¤�́�Á��ประกอบกบัการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ การ
¨ ��»��́Ê�£µ�¦ �́Â̈ ³ Á°����̧É µ¤µ¦ ��ÎµÁ�·��µ¦ Å�o�µ¤���·น่าจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจเดินหนา้ ��³ �̧É�ª µ¤Á�ºÉ° ¤ É́�Â̈ ³ �Îµ̈ �́�ºÊ°�°�
£µ��¦ ª́ Á¦ º°�Â̈ ³ £µ��»¦ �·�Á¦ ·É¤  n� �́�µ��̧É�̧�¹Ê� �³�nª ¥ �́� �»�Ä®o° �́¦ µ�µ¦ �¥µ¥�́ª �°� ·�Á�ºÉ°��µ�µ¦ ¡ µ�·�¥rÁ¡ ·É¤�¹Ê�Á�È�
ลาํดบั Â�n ·É��̧É�o°��́��µ¤°�Ä�¦ ³ ¥³ �n° Å� คือคุณภาพสินทรัพยใ์นระบบธนาคาร Á�ºÉ°��µ�Ä��nª ��¦ ¹É��̧Â¦ �Á¦ ·É¤  n� �́�µ��µ¦
ปรับตวัลดลง
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