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สวัสดคีรับ 

ในงำนสัมมนำวิชำกำรครั้งท่ีผ่ำน ๆ มำ เรำได้พดูถึงปัจจัยหลำยด้ำนที่มีผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ควำมส ำคญัของกำรเพิ่มผลติภำพ กำรยกระดับเทคโนโลยี รวมไปถึงกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งเหล่ำนี้ท ำให้เรำใช้ทรัพยำกรทีม่ีอยู่
อย่ำงจ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เป็นรำกฐำนส ำคัญของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตให้ดีขึน้ 

กุญแจส ำคญัตัวหนึ่งที่สร้ำงแรงจูงใจให้เรำก้ำวข้ำมขดีจ ำกัดของทรัพยำกร ขีดจ ำกดัทำงเทคโนโลยี และผลักดันให้
เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมได้ครัง้แล้วครั้งเล่ำ คือ “กำรแข่งขัน” ซึ่งเป็นประเด็นหลักของงำนสัมมนำวิชำกำรของธนำคำร
แห่งประเทศไทยประจ ำปีนี ้

กำรแข่งขันเป็นกลไกส ำคญัในกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพ กำรแข่งขันผลักดันใหผู้้ประกอบกำรทั้งรำยเก่ำ
และรำยใหม่ต้องพัฒนำควำมสำมำรถของตนให้สูงข้ึนกว่ำเดิม น ำไปสู่ต้นทุนกำรผลติที่ต่ ำลง คุณภำพผลิตภณัฑ์ทีสู่งขึ้น และ
ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ที่มำกข้ึน ซึ่งท้ำยที่สุดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บรโิภคและสังคมโดยรวม 

ควำมส ำคญัของกำรแข่งขันต่อผลติภำพของประเทศนีไ้ม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็นหลักพ้ืนฐำนส ำคัญที่ถอืก ำเนิดและ
พัฒนำควบคู่มำกับวิชำเศรษฐศำสตร์สมัยใหม่ Adam Smith ได้กลำ่วไว้ในหนังสือ The Wealth of Nations เมื่อเกือบ 250 
ปีท่ีแล้วว่ำ กำรแข่งขันเป็นกลไกส ำคัญในกำรจดัสรรทรัพยำกรไปสู่กจิกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีสร้ำงประโยชนส์ูงสุด 

ในช่วง 30 ปีท่ีผ่ำนมำ เรำได้เห็นระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม หรือระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นกำรวำงแผนจำกส่วนกลำง 
ปรับตัวเองมำเป็นระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพิงกลไกตลำดและกำรแข่งขันมำกขึ้น ส่งผลใหคุ้ณภำพชีวิตของประชำกรในระบบ
เศรษฐกิจเหล่ำนั้นพัฒนำขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด 
 
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ 

โดยธรรมชำติแล้ว ผู้ประกอบกำรมักจะไม่ค่อยชอบกำรแข่งขัน และลืมไปวำ่กำรแข่งขันก็เป็นประโยชน์กับ
ผู้ประกอบกำรในระยะยำวด้วย โดยเฉพำะในโลกปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ถ้ำระบบเศรษฐกิจในประเทศ
ไม่มีกำรแข่งขันที่มำกพอแล้ว ผู้ประกอบกำรอำจชะลำ่ใจ ไม่พัฒนำตนเองมำกเท่ำที่ควร ระบบนิเวศของกำรท ำธุรกิจจะเฉื่อย
ชำและมีต้นทุนสูง ผู้ประกอบกำรจะขำดทักษะในกำรปรับตัวอย่ำงรวดเร็ว เมื่อถึงวันหน่ึงทีต่้องเผชิญกบักำรแข่งขันซึ่งอำจมำ
จำกภำยนอก หรือจำกรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ที่มำกับพัฒนำกำรของเทคโนโลยี ผู้ประกอบกำรก็จะตั้งตวัไม่ทัน นอกจำกน้ี กำร
แข่งขันยังช่วยสร้ำงแรงจูงใจให้แรงงำนพัฒนำทักษะของตนเองเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรจำ้งงำนและมรีำยไดสู้งขึ้น รวมถึงสร้ำง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบกำรลงทุนและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมโอกำสในกำรอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจอีกด้วย แรงงำนและ
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ธุรกิจที่ไม่พัฒนำตนเองให้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงจะสญูเสยีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและค่อย ๆ ถูกคัดกรองให้ออกจำก
ตลำดไปในท่ีสดุ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรแข่งขันที่ดีจะตอ้งเป็นกำรแข่งขันที่เปิดกว้ำง เป็นธรรม และส่งเสรมิให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง เรำปฏิเสธไม่ได้ว่ำในหลำยธุรกจิทีม่ีต้นทุนในกำรเข้ำสู่ตลำดสูง หรือมีกำรประหยัดจำกขนำด (economy of 
scale) ผู้ประกอบกำรที่อยู่รอดมักเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ทีม่ีควำมไดเ้ปรียบในด้ำนต่ำง ๆ ในขณะที่ผู้ประกอบกำรรำยย่อย
หรือผู้ประกอบกำรรำยใหมไ่มส่ำมำรถเข้ำมำแข่งได้ ท ำให้หลำยครั้งกำรแข่งขันจึงอำจจบลงด้วยกำรผกูขำดกินรวบในระยะยำว 
ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรแข่งขันในหลำยภำคธุรกิจยังถูกจ ำกดัด้วยสิทธิพิเศษท่ีผู้ประกอบกำรบำงรำยไดร้ับจำกภำครัฐ โดยเฉพำะ
ผู้ประกอบกำรที่เป็นรัฐวสิำหกิจ หลำยครั้งกำรแข่งขันถูกจ ำกัดด้วยกำรใช้ผลประโยชน์จำกอ ำนำจผูกขำดไปยับยั้งกฎเกณฑ์
และกติกำท่ีจะท ำให้ตนเองเสียประโยชน์และกีดกันผู้ประกอบกำรรำยใหม่ไม่ให้เข้ำมำแข่งขัน ถูกจ ำกดัโดยกำรใช้อ ำนำจเหนือ
ตลำดหลำกหลำยรูปแบบ ถูกจ ำกดัด้วยเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ หรือถูกจ ำกัดด้วยกฎเกณฑ์กติกำของภำครัฐท่ีล้ำสมัย สร้ำง
ภำระให้แกผู่้ประกอบกำรรำยย่อยและรำยใหม่ จนไม่สำมำรถแข่งขนัได้อย่ำงเท่ำเทยีม ตัวอย่ำงเหล่ำนี้แสดงใหเ้ห็นว่ำกำร
ส่งเสริมกำรแข่งขันไม่ใช่เรื่องง่ำย มีประเด็นที่ต้องพิจำรณำอย่ำงรอบด้ำน หลำกหลำยมิติ แต่ถ้ำปล่อยปัญหำเหล่ำนีไ้ว้ ไม่แกไ้ข
อย่ำงจริงจังแล้ว จะสร้ำงผลข้ำงเคยีงไม่พึงประสงค์หลำยด้ำนเช่นกัน โดยเฉพำะปญัหำควำมเหลื่อมล้ ำ ทั้งด้ำนทรัพย์สิน รำยได ้
และโอกำส ที่ก ำลังเป็นปญัหำส ำคญัของระบบทุนนิยมในหลำยประเทศรวมทั้งประเทศไทย นอกจำกน้ี จะบั่นทอน
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในระยะยำวด้วย ถ้ำคนเก่งไม่ไดร้ับโอกำสให้เข้ำมำแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
 
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ 

ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอยำ่งก้ำวกระโดดและกระแสโลกำภิวตัน์ในปัจจุบันก ำลังท ำให้ภูมิทัศน์ของกำรแข่งขัน
ในระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไป เกดิควำมท้ำทำยมิติใหม่ ๆ ทีย่ิ่งซับซ้อนมำกขึ้น 

ในด้ำนหนึ่งนั้น เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส่งเสริมกำรแข่งขัน ท ำให้เกิดผลิตภณัฑ์และบริกำรใหม่ ๆ เกิดกำรท ำธุรกิจ
รูปแบบใหม ่ๆ ธุรกิจหลำยประเภทต้องเผชิญกับกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งจำกคู่แข่งรำยเดิมและจำกคู่แข่งประเภทใหม่ ๆ 
หลำยธุรกจิก ำลังปรับเปลีย่นอย่ำงรวดเร็ว มีต้นทุนกำรผลติและต้นทนุกำรเข้ำสูต่ลำดลดลง ระบบเศรษฐกิจแบบบแบ่งปัน 
(sharing economy) และ online platform ต่ำง ๆ เปิดโอกำสใหผู้้ซื้อและผู้ขำยทั่วโลกเชื่อมต่อถึงกนัได้ง่ำยขึน้ ให้บริกำร
ตั้งแต่ขำยสินคำ้ จองที่พัก เช่ำเครือ่งจักรกำรผลิต ตลอดจนถึงระดมทุน ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรรำยใหม่เข้ำสูต่ลำดได้รวดเร็ว 
และเริ่มท ำธุรกิจเล็ก ๆ ของตนเองได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง สิ่งเหล่ำนีล้ว้นแต่เป็นปัจจัยส่งเสริมกำรแข่งขันทั้งสิ้น 

ในทำงกลับกัน เทคโนโลยีก็สำมำรถเป็นปัจจัยหน่วงรั้งกำรแข่งขันได้เช่นกัน ควำมไม่เท่ำเทียมกันของกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยีขั้นสูงที่อำจต้องอำศัยควำมรู้ ทักษะ และเงินทุนสูง ท ำให้ผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะขนำดกลำงและขนำดย่อม
เสียเปรียบผู้ประกอบกำรรำยใหญ ่หรือพัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีที่ท ำให้ธุรกิจขนำดใหญส่ำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและใช้
ประโยชน์จำกข้อมลูได้อย่ำงท่ีไม่เคยเป็นมำก่อน ท ำให้ธุรกิจที่ครอบครองข้อมูลปรมิำณมำกได้เปรียบคู่แข่ง โดยเฉพำะคู่แข่ง
รำยใหม่ท่ีไม่มีฐำนข้อมลูเดิม ในวันน้ีเรำเห็นหลำยธรุกิจท่ีพัฒนำ online platform ยอมขำดทุนอย่ำงมำกในช่วงแรก เพื่อแลก
กับกำรเร่งยดึครองส่วนแบ่งกำรตลำด ซึ่งหมำยถึงกำรครอบครองข้อมูลของลูกค้ำจ ำนวนมำกที่สุดไวก้่อนด้วย กำรแข่งขันที่เอื้อ
ผู้ประกอบกำรรำยใหญผ่่ำนเทคโนโลยสีมัยใหม่เช่นนี ้อำจน ำไปสู่กำรผูกขำดในระยะยำว และสร้ำงควำมเหลื่อมล้ ำในรูปแบบ
ใหม่ได ้

ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีจึงเปน็เหรียญสองด้ำน มีบทบำททั้งสนบัสนุนและคุกคำมกำรแข่งขันได้ในเวลำเดียวกัน 
ควำมท้ำทำยส ำคัญที่เรำก ำลังเผชิญในช่วงเวลำหัวเลีย้วหัวต่อน้ีคือ เรำจะส่งเสริมกำรแข่งขันทีเ่ปิดกว้ำง เป็นธรรม และยั่งยืน 
เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรยกระดับผลติภำพอย่ำงต่อเนือ่งในอนำคต ไปพร้อมกับกำรดูแลให้ผลประโยชน์จำกกำร
พัฒนำเศรษฐกิจกระจำยอย่ำงทั่วถึงได้อย่ำงไร ในยุคทีโ่ลกไร้พรมแดนและเทคโนโลยีก ำลังเปลีย่นแปลงอย่ำงก้ำวกระโดด 
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ท่ำนผู้มีเกียรติครับ 
ในฐำนะผู้ก ำหนดนโยบำยและผู้เขยีนกฎกติกำส ำหรับกำรแข่งขัน ภำครัฐมีบทบำทส ำคัญยิ่งในกำรส่งเสริมและ

ออกแบบกำรแข่งขันที่จะท ำให้ผลติภำพและศักยภำพของประเทศพฒันำได้ต่อเนื่อง มีอย่ำงน้อย 4 บทบำท ที่ผมอยำกกล่ำวถึง 
บทบำทแรก ภำครัฐมีส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงระบบนเิวศ( ecosystem) ที่เอื้อให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเปิดกว้ำงและ

เป็นธรรม เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่มีศักยภำพเข้ำมำแขง่ขันและเติบโตในธุรกิจทีผู่้ประกอบกำรรำยเดิมเป็นเจ้ำ
ตลำดได้ โดยภำครัฐจะต้องดูแลไมใ่ห้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่งเอำเปรียบผู้ประกอบกำรรำยอื่นหรือใช้อ ำนำจเหนือตลำด
กีดกันผู้ประกอบกำรรำยใหม่ บังคบัใช้กฎหมำยป้องกันกำรผูกขำดอย่ำงเข้มงวดและไมเ่ลือกปฏิบัติ นอกจำกนี ้นโยบำยและ
มำตรกำรของภำครัฐเองควรมีควำมเสมอภำค ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกำรรำยใดรำยหนึ่งเป็นพเิศษ 

บทบำทที่สอง กำรช่วยเหลือของภำครัฐให้ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถแข่งขันได้ในโลกใหม่ที่
ก ำลังเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเร็ว จะต้องเน้นที่กำรช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลิตภำพของผู้ประกอบกำร มรีะบบจูงใจ ส่งเสรมิให้
ผู้ประกอบกำรปรับตัวให้เท่ำทันกบักำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยแีละสภำพแวดล้อมของกำรท ำธุรกิจ กำรใหเ้งินอุดหนุนหรือ
ใหส้ินเช่ือดอกเบี้ยต่ ำเพื่อลดภำระผู้ประกอบกำรในระยะสั้น โดยไมไ่ด้ยึดโยงกับกำรพัฒนำผลิตภำพและกำรปรับเปลีย่น
รูปแบบกำรท ำธุรกจิ อำจเป็นเพียงกำรยืดปัญหำออกไปในอนำคต ท ำให้ผู้ประกอบกำรติดอยู่ในวงจรหนี้ท่ีสูงขึ้น ไม่ได้ช่วยเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่จะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนในระยะยำว 

บทบำททีส่ำม ท่ำมกลำงเทคโนโลยีที่ก ำลังเปลีย่นแปลงอย่ำงก้ำวกระโดดและรูปแบบกำรท ำธุรกิจที่ตอ้งปรับตัวอย่ำง
รวดเร็ว กฎระเบียบภำครัฐต้องปรบัเปลี่ยนให้ยดืหยุ่น สอดรับกับสภำวะแวดล้อมและรูปแบบกำรท ำธุรกิจที่เปลีย่นไป เพื่อ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรแข่งขัน โดยเฉพำะส ำหรับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีต้นทุนต่อหน่วยของกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์หลำยอย่ำงสูงกว่ำธุรกิจขนำดใหญ่ ทั้งต้นทุนทำงตรงและต้นทุนแฝงที่มีอยู่มำกในสังคมไทย กฎหมำยที่ไม่จ ำเป็นควร
ถูกยกเลิก ข้อบังคับท่ีล้ำหลังควรได้รับกำรแกไ้ขให้เท่ำทันกับสภำวะแวดล้อมในปัจจุบัน 

บทบำทสุดท้ำย กำรแข่งขันจะต้องไม่น ำไปสู่กำรเอำรัดเอำเปรียบผูบ้ริโภค ผู้บรโิภคจะต้องได้รับกำรคุ้มครองอย่ำง
เหมำะสม ก ำไรที่เพ่ิมขึ้นต้องมำจำกกำรเพิ่มผลิตภำพ ไม่ใช่มำจำกกำรผลักภำระต้นทุนไปให้ผู้บริโภคหรือมำจำกกำรรวมตัวกัน
ของผู้ประกอบกำรเพื่อสร้ำงอ ำนำจผูกขำด นอกจำกน้ี ในโลกยุคดิจทิัล กำรคุ้มครองผู้บรโิภคจะต้องรวมถึงกำรใช้ข้อมูลของ
ผู้บริโภคด้วย ธรุกิจจะต้องไม่อำศยัศักยภำพในกำรประมวลผลข้อมลูที่สูงกว่ำหำประโยชน์จำกผู้บรโิภคอย่ำงไม่เป็นธรรม 
 
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ 

ภำคกำรเงินเป็นภำคธรุกิจหนึ่งทีน่วัตกรรมและกำรแข่งขันไดเ้ปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธรุกิจไปจำกเดิมหลำยด้ำน 
นอกจำกเทคโนโลยีจะช่วยลดต้นทุนและสร้ำงผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินใหม่ ๆ แล้ว เทคโนโลยียังช่วยสร้ำง platform เปิดโอกำส
ให้ผู้เล่นรำยใหมจ่ำกทั้งในและนอกภำคกำรเงิน จำกท้ังในและต่ำงประเทศ เข้ำมำประกอบธุรกิจทำงกำรเงินได้ง่ำยขึ้นด้วย 

ตำมที่ได้กล่ำวไปตอนต้นแล้วว่ำ กำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยเีป็นเหรียญสองด้ำนที่อำจสนับสนุนและคุกคำมกำร
แข่งขันได้ในเวลำเดียวกัน จึงจ ำเปน็อย่ำงยิ่งท่ีภำครัฐจะต้องส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเหมำะสม เปิดกว้ำง และเป็นธรรม 

ในช่วงสำมปีที่ผ่ำนมำนี้ เรำได้เห็นกำรเปลีย่นแปลงในระบบกำรช ำระเงินของประเทศอย่ำงก้ำวกระโดด ทั้งผ่ำน
ระบบพร้อมเพย์และกำรใช้ Thai Standard QR Code หลำยท่ำนอำจคิดว่ำนีเ่ป็นเพยีงเรื่องของกำรใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ แต่
แท้จริงแล้ว กำรออกแบบระบบนิเวศและโครงสร้ำงกำรแข่งขันเป็นสิง่ที่ส ำคัญกว่ำ ทั้งสองโครงกำรถูกออกแบบโดยยึดหลัก 
interoperability ทีเ่ปิดโอกำสใหผู้้ให้บริกำรช ำระเงินหลำกหลำยประเภท ทั้งทีเ่ป็นธนำคำรพำณิชย์และไม่ใช่ธนำคำรพำณิชย์ 
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกมำตรฐำนกลำงและโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงที่เช่ือมโยงกันได้สะดวก ไม่แบ่งแบกเป็นวง ๆ ท ำให้เกิด
กำรแข่งขันเพิ่มขึ้นมำก เกิดนวตักรรมกำรช ำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ ทีจ่ะเป็นฐำนส ำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจำกน้ี 
กำรยกเลิกโครงสร้ำงค่ำธรรมเนียมแบบเดมิที่แบ่งรำยได้ระหว่ำงสถำบันกำรเงินต้นทำงกับสถำบันกำรเงินปลำยทำงซึ่งเป็น
อุปสรรคส ำคญัของกำรแข่งขัน ไดน้ ำไปสู่กำรแข่งขันกันลดค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอสิกส์ในประเทศไทย 
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กำรมีระบบกำรช ำระเงินท่ีเปิดกว้ำงยังท ำให้ข้อมูลกำรช ำระเงินรำยธรุกรรมที่เป็นหัวใจส ำคัญของโลกกำรเงินดิจิทลั อยู่บน
มำตรฐำนเดียวกัน ไม่ใช่มำตรฐำนของผู้ให้บริกำรรำยใดรำยหนึ่งที่จะมีอ ำนำจเหนือตลำดได้ในอนำคตอีกด้วย 

กำรแข่งขันที่เกิดขึ้น ส่งผลใหป้ระชำชนและธุรกิจขนำดย่อมได้รับควำมสะดวกในกำรช ำระเงินมำกข้ึนมำก สำมำรถ
โอนเงินได้อย่ำงรวดเร็วโดยไมต่้องเสียค่ำธรรมเนียม และเช่ือมต่อกับ online platform ต่ำง ๆ ได้ง่ำย ขยำยโอกำสในกำรท ำ
ธุรกิจไปได้ทั่วประเทศและทั่วโลก สถำบันกำรเงินเองแม้ว่ำจะสูญเสียรำยได้ค่ำธรรมเนยีมไปมำก ก็สำมำรถลดต้นทุนกำร
บริหำรเงินสดและกำรให้บริกำรผำ่นสำขำ และยังสำมำรถน ำข้อมลูที่เกิดขึ้นไปบรหิำรควำมเสี่ยงและต่อยอดพัฒนำผลิตภณัฑ์
และบริกำรทำงกำรเงินใหม ่ๆ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำไดอ้ีกด้วย เป็นกำรเพิม่ประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจไทย
โดยรวมและยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นด้วย 

นอกจำกกำรพัฒนำระบบกำรช ำระเงินแล้ว อีกเรื่องหนึ่งทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทยให้ควำมส ำคัญมำก คือกำรดูแล
ใหผู้้บริโภคที่มีอ ำนำจต่อรองต่ ำกวำ่สถำบันกำรเงิน ได้รบับริกำรทำงกำรเงินอย่ำงเป็นธรรม ไม่ถูกหลอกลวง บังคับ หรือเอำรัด
เอำเปรียบจำกผู้ให้บริกำร ผลักดันให้สถำบันกำรเงินต้องยกระดับมำตรฐำนด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำอยำ่งเป็นธรรม หรือ 
market conduct อย่ำงจริงจัง ซึง่บทบำทดังกล่ำวรวมถึงกำรก ำกับดูแล และส่งเสรมิให้เกิดควำมโปรง่ใสในกำรน ำเสนอข้อมลู 
เงื่อนไข และค่ำธรรมเนียมของผลติภัณฑ์ทำงกำรเงิน สร้ำงระบบท่ีประชำชนสำมำรถเปรียบเทียบข้อมลูและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ ได้ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลสถติิเหตุกำรณ์ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขัดข้อง (downtime) รำยสถำบันกำรเงิน และ
เปิดเผยข้อมูลสถำบันกำรเงินท่ีถูกปรับจำกกำรไม่ปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์ market conduct ด้วย เพื่อให้กำรแข่งขันระหว่ำง
สถำบันกำรเงินมีควำมพอดี ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้บรโิภคอย่ำงไม่เป็นธรรม 
 
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจภำยใต้ทรัพยำกรที่มีอยูจ่ ำกัดนั้นจ ำเป็นต้องเพิ่มผลิตภำพของประเทศใหสู้งขึ้น กำรแข่งขันที่
เหมำะสม เปดิกว้ำง และเป็นธรรม เป็นกุญแจส ำคัญท่ีจะส่งเสรมิใหธุ้รกิจไทยมศีักยภำพสูงขึ้น ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยมผีลติ
ภำพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะน ำไปสู่กำรยกระดับคณุภำพชีวิตของคนไทยได้อยำ่งยั่งยืน กำรแข่งขันที่เป็นธรรม ยงัจะช่วยลดปัญหำควำม
เหลื่อมล้ ำที่เป็นปญัหำส ำคัญของสงัคมไทย ถ้ำปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำโดยเฉพำะด้ำนโอกำสในกำรแข่งขนัไม่ได้รับกำรแก้ไขแล้ว 
จะบั่นทอนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย และคุณภำพชีวิตของคนไทยในระยะยำวด้วย 

งำนสัมมนำวิชำกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยในปีนี้มุ่งส ำรวจบรรยำกำศกำรแข่งขันและควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในหลำยมิติ โดยครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับกำรแข่งขันและศกัยภำพกำรผลติของประเทศ ทั้งในภำคธุรกิจ ภำคเกษตร 
ภำคแรงงำน และภำคกำรเงิน ตลอดจนกลไกของภำครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมกำรแข่งขันและยกระดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศไทย 

ผมขอขอบคุณคณะผู้วิจัย ผู้วิจำรณ์บทควำม ผู้ทรงคุณวุฒ ิและผูเ้สวนำทุกท่ำน ที่ให้เกียรติมำร่วมงำนสัมมนำ
วิชำกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทย ผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ งำนสัมมนำวิชำกำรประจ ำปีน้ี จะจดุประกำยควำมคิดให้พวกเรำ
ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดกำรแข่งขันท่ีเปิดกว้ำง เป็นธรรม และยั่งยืน เพื่อน ำไปสู่กำรยกระดับผลติภำพของเศรษฐกิจไทย 
และคณุภำพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในระยะยำว 
 
ขอบคุณครับ 


