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บทนำ�/วิเคราะห์เศรษฐกิจ V

Market Conduct

คุมเข้มแบงก์ต้องเป็นธรรม

ปรากฏการณ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มคี ำ� สัง่ เปรียบเทียบ
ปรับธนาคารกรุงไทย 3.54 ล้านบาท และธนาคารไทยพาณิชย์ 3.21 ล้าน
บาท เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนและการสุ่มตรวจสอบของ ธปท. พบ
ว่า มีการบังคับให้ลกู ค้าท�ำประกันอัคคีภยั ส�ำหรับหลักประกันของสินเชือ่
ที่อยู่อาศัยกับบริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง
โดยลูกค้าไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะเลือกท�ำประกันภัยกับบริษทั อืน่ ตามความสมัครใจ
การปรับทัง้ สองธนาคารนัน้ เนือ่ งจากไม่ปฏิบตั ติ ามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สนส. 17/2551 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2551 ถือว่าฝ่าฝืน
มาตรา 36 ต้องระวางโทษตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดูเล็กน้อย แต่เป็นครั้งแรกที่ ธปท.ประกาศ
รายชื่อธนาคารที่ถูกปรับต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องปรามและให้
ธนาคารตระหนักถึงการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม (Market Conduct) ที่ ธปท.ให้ความส�ำคัญและเร่งให้ธนาคาร
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ยกระดับการให้บริการ จากเดิมที่ ธปท.สั่ง
ปรับธนาคารที่ไม่ด�ำเนินการตามค�ำสั่งเป็นระยะ หลังจากสอบสวนกรณี
ที่มีลูกค้าร้องเรียนแล้วเสร็จ แต่มักจะไม่เปิดเผยรายชื่อธนาคารที่ถูกสั่ง
ปรับเพราะไม่ต้องการให้กระทบภาพลักษณ์
เรือ่ งนีน้ บั ว่าเป็นมิตใิ หม่ ทีท่ ำ� ให้ธนาคารทีถ่ กู สัง่ ปรับจะต้องเร่งแก้ไข
ระบบงานให้เป็นไปตามที่ ธปท.ก�ำหนดอย่างรวดเร็ว เพราะค่าปรับนัน้ หาก
คิดเป็นเงินก็ ไม่มากนัก แต่การกระทบต่อภาพลักษณ์ธนาคารนั้นมีมูลค่า
สูงกว่ามาก เพราะธนาคารแต่ละแห่งลงทุนในการสร้างแบรนด์ และภาพ
ลักษณ์องค์กรเป็นเงินมูลค่าสูงลิ่ว แต่มูลค่าอาจจะลดลงไปเรื่อยๆ หากมี
แต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในธนาคาร
ก่อนหน้านี้ ธนาคารพาณิชย์พยายามสร้างได้จากค่าธรรมเนียม ด้วย
การขายผลิตภัณฑ์การเงินให้กบั ลูกค้าแบบครบวงจร เช่น กูเ้ งินซือ้ บ้านก็จะ
ต้องซือ้ ประกันอัคคีภยั และประกันชีวติ กับบริษทั ในเครือของธนาคารด้วย
โดยใช้พนักงานทีส่ าขาแนะน�ำ หรือฝากเงินก็จะมีพนักงานสาขายัดเยียด
ให้ซื้อกองทุนรวม หรือประกันของบริษัทในเครือธนาคาร จนท�ำให้ลูกค้า
และประชาชนส่วนใหญ่เบื่อหน่ายพฤติกรรม และร้องเรียนมายัง ธปท.
หลายธนาคารได้เลิกขายประกันในธนาคารไปเลย หลังจาก ธปท.
ประกาศใช้เกณฑ์ Market Conduct เพราะเห็นว่าได้ไม่คุ้มเสีย แต่ก็ยัง
มีการร้องเรียนในด้านการให้บริการ หรือข้อขัดข้องด้านอื่นไปที่ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องเรียนของ ธปท.อยู่เรื่อยๆ ซึ่งทุกกรณี ธปท.จะต้องมีค�ำตอบ
ให้กับผู้ร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตาม
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั ได้มโี ซเชียลมีเดียเกิดขึน้ ซึง่ ลูกค้าก็ใช้เป็นช่อง
ทางหนึง่ ในการต่อว่าธนาคาร ที่ให้บริการได้ไม่ตรงกับทีโ่ ฆษณาในหลายๆ
เรื่อง โดยที่ธนาคารไม่มีโอกาสตอบโต้
ดังนั้น เรื่องนี้จะสร้างต้นทุนให้กับธนาคารพาณิชย์ หรือมีข้อขัดข้อง
กับภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน ธปท.ควรจะมีการหารือกับธนาคารพาณิชย์
สมาคมธนาคารไทย เพื่อที่จะปรับปรุงเรื่อง Market Conduct เป็นระยะ
ให้ทันสมัย เพราะหลายกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ถูกร้องเรียน ลูกค้าก็เป็น
ฝ่ายผิด แต่ พ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย์ระบุว่า ห้ามธนาคารเปิดเผยข้อมูล
ของลูกค้า ท�ำให้ธนาคารไม่อาจชี้แจงข้อเท็จจริงได้ หรือกว่าจะชี้แจง
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ธนาคารก็เสียหายไปมากแล้ว ควรจะคุยกันเพื่อให้
เกิดแนวทางที่ดีที่สุดส�ำหรับทุกฝ่าย n
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ปฏิวัติรูปแบบบริการธนาคาร
ชัตน์วรี

เรียกเสียงปรบมือไปทั่ว ส�ำหรับการ
ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ลงโทษเปรียบเทียบปรับธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร
กรุงไทย ที่บังคับให้ลูกค้าท�ำประกันภัย
กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะ
เจาะจง
ถือเป็นความผิดการไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
และเป็นที่มาท�ำให้คณะกรรมการมี
ค�ำสั่งเปรียบเทียบปรับธนาคารกรุงไทย
เป็นจ�ำนวนเงิน 3.54 ล้านบาท และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ 3.21 ล้านบาท
นับได้ว่าค่าเบี้ยที่ได้รับมาก่อนหน้านี้
ไม่คุ้มจริงๆ กับค่าปรับที่ต้องเสียไป
และภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นกับธนาคาร
ทั้งสองแห่งที่ต้องมัวหมองลงไปด้วย
นโยบายหนึ่งที่ ธปท.ให้ความ
ส�ำคัญ ที่ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือ
“การก�ำกับดูแลการให้บริการแก่
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market
Conduct) การได้รับบริการทางการเงิน
อย่างเป็นธรรม เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนผู้ ใช้บริการทางการเงิน รวม
ถึงให้สถาบันการเงินให้บริการอย่างรับ
ผิดชอบและเป็นธรรม”
ขณะเดียวกัน ประชาชนผู้ ใช้
บริการก็เข้าใจสิทธิและได้รับความ
คุ้มครอง รวมทั้งสามารถเลือกใช้
บริการได้ตรงกับความต้องการของ
ตัวเอง โดยไม่ต้องถูกบังคับแต่อย่างใด
สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้เรื่องนี้ประสบ
ความส�ำเร็จ นอกจากอาศัยการก�ำกับ
ดูแลที่เข้มแข็งแล้ว ประชาชนต้องมี
ข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจ
และสถาบันการเงินต้องให้ความส�ำคัญ
กับการปรับปรุงบริการอย่างจริงจัง
โดยได้ออกกฎเกณฑ์มาบังคับอย่าง
จริงจังเมื่อต้นปี 2561
ทั้งนี้ ธปท.จะมีการสุ่มตรวจสอบ
ซึ่งหากสถาบันการเงินใดไม่ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ จะมีการเปรียบเทียบปรับ

ที่ส�ำคัญจะมีการเผยแพร่การลงโทษ
ในเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ
ซึ่งโทษการเปรียบเทียบปรับนั้นไม่เท่าไร
ที่ร้ายแรง คือ การถูกลงโทษทางสังคม
ที่ผ่านมาประเด็นปัญหาที่พบลูกค้า
ธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะขอสินเชื่อหรือ
บัตรเครดิต มักจะถูกบังคับขายพ่วง
ประกัน หรือพูดให้เข้าใจผิดว่าการขาย
ประกันชีวิต คือ การฝากเงินที่ให้ผล
ตอบแทนสูง โดยไม่บอกข้อมูลทั้งหมด
หากยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก�ำหนดจะได้
รับเงินไม่เต็มมูลค่า รวมถึงการเสนอ
ขายประกันทางโทรศัพท์รบกวนความ
เป็นส่วนตัว เป็นต้น ดังนั้นจะต้องมีการ
ออกกฎกติกามารยาทการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์การเงินออกมา
ธปท.ได้มีการออกแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับการยกระดับมาตรฐานการให้
บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยเริ่ม
ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม
ก�ำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหมาะ
สมกับลูกค้า ความสามารถของ
พนักงานขาย ช่องทางการขายระบบ
งานและการควบคุม เช่น ไม่ขาย
ผลิตภัณฑ์ซับซ้อนแก่ลูกค้ากลุ่ม
เปราะบาง (กลุ่มผู้อาวุโส หรือที่ไม่มี

ความรู้ความเข้าใจเพียงพอ) ไม่ขาย
ผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายยังไม่สามารถ
อธิบายได้ถูกต้องชัดเจน
ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและ
มาตรการลงโทษไม่ผลักดันให้เกิดการ
ขายที่ไม่เหมาะสม เช่น ให้คุณภาพการ
ขายเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญของค่า
ตอบแทน มาตรการลงโทษเหมาะสม
บังคับใช้จริง และกระบวนการขายให้
ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน ไม่บิดเบือน
และไม่รบกวนลูกค้า เช่น มี เซลส์ชีต
ช่วยอธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์ ห้ามซื้อ
ข้อมูลลูกค้าเพื่อน�ำมาขายผ่านโทรศัพท์
หากลูกค้าสอบถามที่มาของข้อมูล
ต้องตอบได้อย่างไม่ชักช้า มีรายชื่อ
“ห้ามโทร.”
นอกจากนี้ จะต้องมีการสื่อสาร
และให้ความรู้พนักงานด้าน Market
Conduct ทั่วถึง เช่น สื่อสารแนวทาง
การให้บริการอย่างเป็นธรรมแก่
พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
แต่ก็เห็นชัดว่าพนักงานเองถูก
บังคับให้ขายประกัน หรือผลิตภัณฑ์
เพื่อหารายได้ค่าธรรมเนียมชดเชย
โดยก�ำหนดเป็น “เคพีไอ” เพื่อประเมิน
ผลงานของพนักงานเองด้วย ยิ่งเป็น
แรงกดดันที่พนักงานต้องท�ำทุกวิถีทาง
ที่จะขายให้ได้มากที่สุด  
ที่ผ่านมา ธปท.ได้มีการใช้วิธีการ

สุ่มตรวจ รวมถึงได้รับเรื่องร้องเรียน
จากลูกค้าท�ำให้ติดตามตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหากพบการกระท�ำความผิด
จริงจะมีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ
และจะมีการประกาศทางเว็บไซต์เป็น
ตัวอย่างไม่ให้สถาบันการเงินอื่นกระท�ำ
ความผิดซ�้ำเพราะแค่โทษ “ค่าปรับ”
แล้วเงียบไปไม่มีใครรู้นั้น ก็ ไม่ก่อ
ประโยชน์อะไร แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
การกระทบกับภาพลักษณ์ของการเป็น
สถาบันการเงินจะต้องได้รับความน่า
เชื่อถืออย่างสูงสุด
สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจาก
ที่ ธปท.ประกาศลงโทษเปรียบปรับ 2
ธนาคารที่ไม่ปฏิบัติตาม Market
Conduct ท�ำให้ธนาคารทั้งสองแห่ง
ต้องรีบออกมาชี้แจงและปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้ำรอย
ขึ้นมาอีก
มาตรการของ ธปท.ที่ออกมาจึง
เป็นการยกระดับอีกขั้นในเรื่องการให้
บริการของธนาคารพาณิชย์ ที่ไม่ได้ยึด
แค่ตัวเลขยอดขายเพียงอย่างเดียว
แต่หมายถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้
รับการดูแลอย่างเป็นธรรม
และเชื่อว่า หลังจากนี้ ธปท.
คงมีมาตรการดูแลในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ออกมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดก็มีมาตรการ
ควบคุมสินเชื่อจ�ำน�ำทะเบียนรถออกมา
อีก เป็นการเดินหน้าตามนโยบาย
Market Conduct อย่างจริงจัง
จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ทุกฝ่ายควร
สนับสนุนให้ ธปท.ด�ำเนินการเรื่องนี้
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมาเสียง
ของผู้บริโภคมักจะดังไม่ค่อยถึงหู
นายแบงก์ทั้งหลายก็ตาม
ผลจากการเปิดเผยรายชื่อแบงก์ที่
ท�ำผิด เชื่อว่าจะน�ำมาสู่การปฏิวัติระบบ
การให้บริการลูกค้าของธนาคาร
พาณิชย์ ในอนาคต เพราะฝืนไปก็ ได้ไม่
คุ้มเสีย เนื่องจากค่าปรับนั้นเป็นเงิน
เล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับค่าแบรนด์
อิมเมจที่แต่ละธนาคารใช้เงินเป็นร้อย
เป็นพันล้านบาท เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้เป็นธนาคารในใจของลูกค้า n

สถานการณ์การลงทุนของญี่ปุ่นในไทย
คลัปาณังปท ทองพ่
ญญาโลก
วง

ผู้ช่วยวิจัยสถาบันคลังปัญญา
ด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในบทความเรื่อง Catching up or
staying ahead : Japanese
Investment in the Mekong
Region and the China
Factor เขียนโดย Francoise Niclas
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เอเชียศึกษา ณ
French Institute of International
Relations (Ifri) สถาบันคลังปัญญา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของฝรั่งเศส ได้กล่าวถึงภาพรวมการ
ลงทุนของญี่ปุ่นและจีน ในภูมิภาค
ลุ่มน�้ำโขง ในที่นี้จะกล่าวถึงในส่วน
ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
ในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงหรืออาเซียน
ภาคพื้นทวีป ที่ประกอบด้วย เมียนมา
ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม การ
ลงทุนจากญี่ปุ่นที่มากที่สุดนั้นอยู่
ที่ ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาค ในระหว่างปี 1985-2016
การลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยคิด
เป็นร้อยละ 43 ของการลงทุนต่างชาติ

ทั้งหมดที่เข้าสู่ประเทศไทย มากกว่า
สหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนอันดับ 2
เกือบครึ่ง การลงทุนของญี่ปุ่นในไทย
ค่อนข้างเสถียร
การลงทุนของญี่ปุ่นในไทยนั้นอยู่
ใน 2 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ การผลิต
โลหะภัณฑ์และเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งรวม
ถึงยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนใน
การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์
ญี่ปุ่นมาหลายทศวรรษ หลังจากนั้นก็มี
การลงทุนในอุตสาหกรรมภาคส่วนอื่นๆ
เช่น เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ การผลิต
เสื้อผ้า และการแปรรูปอาหาร
ไทยเองเคยเป็นผู้ได้รับความช่วย
เหลือทางการเงินในรูปแบบเงินให้เปล่า
จากญี่ปุ่นจนถึงปี 1993 อย่างไรก็ตาม
ญี่ปุ่นก็ยังให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ผ่านรูปแบบเงินกู้และทางเทคนิคผ่าน
องค์กรไจก้า (JICA) เช่น การก่อสร้าง
รถไฟฟ้ามหานครในกรุงเทพฯ
อย่างไรก็ดี สถานะผู้ลงทุนอันดับ 1
ของญี่ปุ่นในประเทศไทยถูกท้าทายมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จาก “จีน” ในระยะหลังมานี้
การลงทุนจากจีนในไทยเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่การลงทุนจากญี่ปุ่นเพิ่มช้าลง
เหตุผลหนึ่งของการลงทุนของญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยชะลอตัวลงอาจเป็นผลมา

จาก ยุทธศาสตร์ Thailand+1 ของ
บริษัทญี่ปุ่น ที่เปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน
ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับค่าแรง
ที่เพิ่มขึ้นในไทย โดยย้ายฐานการผลิต
ส่วนที่ต้องใช้แรงงานมากที่สุดในห่วงโซ่
การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทย ได้แก่ ลาว กัมพูชา เป็นหลัก (ส่วน
เมียนมา ยังไม่เป็นเป้าหมายในกรณีนี้
เพราะระหว่างไทยกับเมียนมายังขาด
การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวก
ต่อการคมนาคมขนส่ง) นั่นท�ำให้การ
ผลิตสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ของ
บริษัทญี่ปุ่นต่อจากนี้ อาจผลิตบาง
ชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรมในลาว
โดยน�ำเข้าวัตถุดิบจากไทย เมื่อเสร็จ
แล้วก็ส่งกลับมาประกอบเป็นรถยนต์
ในประเทศไทย การกระจายการผลิตนี้
ส่งผลให้การลงทุนของญี่ปุ่นในไทย
ลดลง และกระจายไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านแทน
นอกจากนี้ โครงการใหญ่ทาง
เศรษฐกิจของจีนในไทยในระยะที่ผ่าน
มาที่กินพื้นที่สื่อไทยอย่างมาก นั่นคือ
โครงการร่วมก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็ว
สูงไทยจีนที่เชื่อมจากจีนตอนใต้มายัง
กรุงเทพฯ นั้น ก็ท�ำให้ญี่ปุ่นตื่นตัวและ
พยายามตอบสนองด้วยมาตรการ
ส�ำคัญคือ การที่ทั้งรัฐบาลและภาค

ธุรกิจญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หรืออีอีซี ของไทยอย่างมาก
ในเดือน มิ.ย. 2017 ญี่ปุ่นและ
ไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้าน
การลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับญี่ปุ่นนั้น
เป้าหมายอันดับ 1 ของการเข้ามาร่วม
ในอีอีซี คือ เพื่อรักษาบทบาททาง
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยเอาไว้ ในยามที่ลมเศรษฐกิจ
จากจีนพัดแรง นอกจากนี้ ญี่ปุ่นก็มอง
ว่าโครงการอีอีซี ซึ่งเป็นการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมของ
ไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมไฮเทคและ
นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาความเชื่อม
โยงด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านนั้นสอดคล้องกับ
การด�ำเนินยุทธศาสตร์ Thailand
+1 ของเหล่าธุรกิจญี่ปุ่น
นอกจากการเข้าร่วมในอีอีซี ความ
พยายามส�ำคัญของญี่ปุ่นในการตอบ
สนองบทบาททางเศรษฐกิจของจีนก็
คือ การเข้าไปรับผิดชอบการศึกษา
ความเป็นไปได้ ในการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงจากเชียงใหม่สู่
กรุงเทพมหานครอีกด้วย n

