รายงานผลการดาเนินงานตามพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ธปท. ได้ดำเนินงำนตำมพันธกิจหลักและขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์เพื่อดูแลระบบเศรษฐกิจกำรเงินไทย
ให้มีเสถียรภำพและสำมำรถรองรับควำมท้ำทำยต่ำง ๆ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่มีควำมไม่แน่นอนสูง โดยเฉพำะ
กำรรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด-19 ขณะเดียวกันได้เตรียม
ควำมพร้อมให้ระบบเศรษฐกิจกำรเงินไทยมีกำรพัฒนำที่เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้ำสู่บริบทของ
โลกใหม่ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งสำคัญ โดย ธปท. ได้ดำเนินกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. การดาเนินงานตามพันธกิจหลักเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทยโดยรวม
1.1 ด้านเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน : ธปท. ดำเนินนโยบำยกำรเงินแบบผ่อนคลำยตั้งแต่
ช่วงเริ่มต้นของกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 โดยมีจุดประสงค์ให้ภำวะกำรเงินที่ผ่อนคลำยเพิ่มขึ้นช่วยบรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและประเทศคู่ค้ำ และป้องกัน (preempt) มิให้ฐำนะกำรเงินของ
ธุรกิจและประชำชนทรุดตัวเร็วภำยใต้สถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอนสูงมำก ทั้งนี้ ในไตรมำสที่ 1 ธปท. ได้ปรับลด
อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลง 2 ครั้ง จำกเดิม 1.25% มำอยู่ที่ 0.75% ต่อปี อีกทั้งได้ปรับลดอัตรำนำส่งเงินสมทบ
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน จำก 0.46% เป็น 0.23% เป็นเวลำ 2 ปี ซึ่งสุทธิแล้ว
ส่งผลให้อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MOR MRR ลดลง 0.62-0.95% จำกช่วงต้นปีเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ได้รับ
ประโยชน์จำกภำระดอกเบี้ยจ่ำยทีล่ ดลง
1.2 ด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน : ธปท. ได้กำกับดูแลให้ระบบสถำบันกำรเงินมีควำมมั่นคง
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริกำรและสำธำรณชน โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 1 ระบบสถำบันกำรเงินมีอัตรำส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 18.70% ซึ่งสูงกว่ำเงินกองทุนที่กำหนดให้ดำรงในอัตรำขั้นต่ำ 8.5% และมี
อัตรำส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภำพ (NPL coverage ratio) 143.30% ซึ่งถือได้ว่ำระบบธนำคำร
พำณิชย์ไทยมีควำมเข้มแข็งและมั่นคงในระดับทีส่ ูงกว่ำทุกช่วงวิกฤตทำงกำรเงินในอดีต และสำมำรถรองรับ
ควำมผันผวนของเศรษฐกิจได้ดี รวมถึงช่วยพยุงเศรษฐกิจในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ นอกจำกนี้ ภำยใต้
มำตรกำรล็อกดำวน์ ธปท. กำกับดูแลให้ธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ วำงแผนกำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำประชำชนจะสำมำรถใช้บริกำรที่จำเป็นจำกธนำคำรได้อย่ำงต่อเนื่องใกล้เคียงกับ
ภำวะปกติ
1.3 ด้านเสถียรภาพระบบการชาระเงิน : ธปท. ได้กำกับดูแลระบบกำรชำระเงินให้มีควำมมั่นคง
ปลอดภัย และลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้ำง โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 1 ระบบบำทเนต
(BAHTNET) และระบบกำรหักบัญชีเช็คด้วยภำพเช็ค (ICAS) ซึ่งเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรชำระเงินที่สำคัญใน
กำรโอนเงินมูลค่ำสูง สำมำรถให้บริกำรได้ต่อเนื่องตำมมำตรฐำนที่กำหนด นอกจำกนี้ ธปท. ยังดูแลให้ระบบกำร
ชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้กำรกำกับดูแลสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง รองรับปริมำณธุรกรรมที่
เพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ประชำชนมีควำมกังวลในด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย
จำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค จึงได้เปลี่ยนพฤติกรรมกำรชำระค่ำสินค้ำและบริกำรจำกช่องทำงเงินสดเป็น
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้น โดยระบบพร้อมเพย์ ณ สิ้นไตรมำสที่ 1 มียอดกำรลงทะเบียน จำนวน 51 ล้ำน
หมำยเลข เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2562 1.25 ล้ำนเลขหมำย และมีปริมำณธุรกรรมเฉลี่ย 11.2 ล้ำนรำยกำรต่อวัน เพิ่มขึ้น
96.60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่มูลค่ำเฉลี่ยต่อรำยกำรอยู่ที่ 4,590 บำท ส่วนปริมำณ
กำรทำธุรกรรมผ่ำน mobile และ internet banking ณ สิ้นเดือนกุมภำพันธ์ 2563 มีจำนวนบัญชีทั้งสิ้น 91.3 ล้ำน
บัญชี เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2562 จำนวน 1.78 ล้ำนบัญชี และปริมำณธุรกรรมทั้งสิ้น 604.8 ล้ำนรำยกำร เพิ่มขึ้น
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72.90% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนว่ำระบบกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถ
ตอบสนองกำรใช้บริกำรของประชำชนทั่วไปและธุรกิจรำยย่อยได้เป็นอย่ำงดี
1.4 ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน : ธปท. ให้ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลให้สถำบันกำรเงิน
มีกำรให้บริกำรอย่ำงเป็นธรรม จึงได้ดำเนินกำร ดังนี้ (1) ปรับปรุงกำรคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ โดยให้
คำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐำนของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระหนี้ แทนกำรคิดจำกเงินต้นคงเหลือทั้งหมด
(2) ปรับปรุงกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด โดยจะคิดค่ำปรับจำกเงินต้นคงเหลือแทนกำรคิด
จำกเงินต้นทั้งก้อน และ (3) กำหนดให้สถำบันกำรเงินคืนค่ำธรรมเนียมบัตร ATM หรือบัตรเดบิต โดยจะต้อง
คืนค่ำธรรมเนียมตำมสัดส่วนเวลำหำกลูกค้ำยกเลิกบัตร (เดิมไม่คืนหรือคืนเมื่อลูกค้ำขอ)
1.5 ความเป็นเลิศด้านธนบัตร : ธปท. ได้บริหำรจัดกำรให้มีธนบัตรหมุนเวียนในระบบอย่ำงเพียงพอ
รวมทั้งสร้ำงควำมมั่นใจในกำรใช้ธนบัตรอย่ำงปลอดภัยจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 โดยธนบัตรที่ ธปท.
รับฝำกจำกธนำคำรพำณิช ย์จะถูกแยกเก็บไว้ให้ อยู่ในระยะเวลำที่ปลอดภัยจำกแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
ก่อนที่จะหมุนเวียนออกสู่มือประชำชน เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกแพร่กระจำยของเชื้อโรคสู่คนที่มำสัมผัส รวมถึง
ทำลำยธนบัตรเก่ำและสับเปลี่ยนธนบัตรใหม่ และสื่อสำรให้ประชำชนเข้ำใจกำรใช้ธนบัตรและกำรทำควำมสะอำด
ธนบัตรอย่ำงเหมำะสมด้วย
2. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2563-2565)
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ที่กระทบระบบเศรษฐกิจกำรเงินและสังคมในวงกว้ำง
ธปท. ได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ 3 ปี โดยเร่งดำเนินกำรในบำงแผนงำน และจำเป็นต้องเลื่อนแผนงำนใน
บำงส่วน โดยเฉพำะงำนที่ต้องผลักดันร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศ เนื่องจำกควำมไม่สะดวกใน
กำรเดินทำง อีกทั้งต้องให้ควำมสำคัญกับกำรเตรียมรับมือกับผลกระทบของโรคระบำดเป็นลำดับแรกก่อน
อย่ำงไรก็ดี ในภำพรวมแผนงำนส่วนใหญ่ยังดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด โดยในช่วงไตรมำสที่ 1
สำมำรถแบ่งกำรดำเนินงำนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่เร่งดาเนินการเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินพร้อม
รับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 กรอบและกลไกการกากับดูแลเสถียรภาพระบบ
การเงินให้เท่าทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 การดาเนินงาน โดย
คานึงถึงความยั่งยืน (sustainability) ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยดำเนินกำร ดังนี้
ธปท. ได้ติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ซึง่ ส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจที่เคยหมุนเร็วให้กลับหดตัวอย่ำงรุนแรงและเฉียบพลันในช่วงที่สถำนกำรณ์มีควำมไม่แน่นอนสูง
โดยได้เร่งประเมินความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินแบบมองสถานการณ์ไปข้างหน้า (forwardlooking scenarios) ให้ครอบคลุมควำมเป็นไปได้ ต่ำง ๆ และนำผลกำรประเมิน มำใช้เตรียมควำมพร้อม
ด้ำนนโยบำย โดยให้น้ำหนักกับมาตรการเชิงป้องกันที่มุ่งลดภำระ บรรเทำควำมเดือดร้อน และแก้ไขปัญหำกำร
ขำดสภำพคล่องของภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อป้องกันมิให้ปัญหำกำรขำดสภำพคล่องลุกลำมไปสู่ปัญหำกำรผิดนัด
ชำระหนี้จนกระทบกับภำคเศรษฐกิจจริง รวมถึงมิให้สร้ำงควำมตื่นตระหนกแก่ประชำชนทั่วไป เจ้ำหนี้ และ
นักลงทุน เพื่อรักษำเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ โดยแบ่งกลุ่มมำตรกำรได้ ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 มาตรการด้านเสริมสภาพคล่อง ประกอบด้วย
(1) ด้านลูกหนี้รายย่อยและภาคธุรกิจ
- มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 เพื่อช่วยให้ประชำชนและภำคธุรกิจมีเงินสดหมุนเวียนในมือเพิ่มเติมสำหรับรองรับรำยจ่ำยจำเป็น
ทั้งในด้ำนกำรรักษำสุขภำพ กำรดูแลครอบครัว และกำรจ่ำยค่ำจ้ำงให้พนักงำนในธุรกิจ โดยได้ลดเพดำน
อัตรำดอกเบี้ย บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 2.00% - 4.00% และผ่อนผันกำรชำระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลำ 3 – 6 เดือน รวมถึงอนุญำตให้ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินพิจำรณำขยำยวงเงิน
เพิ่มเติมเป็น 2 เท่ำชั่วครำว สำหรับลูกหนี้ที่มีพฤติกรรมกำรชำระหนี้ที่ดี และเพิ่มทำงเลือกในกำรเปลี่ยน
หนี้ค้ำงชำระเป็นสินเชื่อระยะยำว 48 งวดหรือขยำยเวลำชำระหนี้ โดยต้องไม่คิดเบี้ยปรับหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นเพิ่มเติม
- มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs)
โดยกำหนดให้ลูกหนี้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 100 ล้ำนบำท ได้รับสิทธิ์เป็น
กำรทั่วไป เลื่อนชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำ 6 เดือน นอกจำกนั้น ธปท. ยังได้ออกมาตรการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่า (soft loan) วงเงิน 500,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 2 ปี โดยรัฐบำลเข้ำมำรับภำระดอกเบี้ย
แทน SMEs เป็นเวลำ 6 เดือน ซึ่งเป็นกำรช่วยบรรเทำภำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยตรง พร้อมทั้งค้ำประกันควำม
เสียหำยจำกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-performing loan : NPL) ให้แก่สถำบันกำรเงิน ซึ่งช่วยให้สถำบัน
กำรเงินมีควำมมั่นใจในกำรปล่อยสินเชื่อมำกขึ้นในภำวะที่มีควำมไม่แน่นอนสูง
- จัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond
Stabilization Fund : BSF) วงเงิน 400,000 ล้ำนบำท เพื่อเป็นมำตรกำรหลังพิงระยะสั้น (backstop) ที่ช่วยให้
กำรระดมทุนของบริษัทที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (Investment Grade) ผ่ำนตลำดตรำสำรหนี้
ไม่สะดุดลง อันจะเป็นกำรช่วยรักษำควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน รักษำมูลค่ำเงินออมของประชำชน และป้องกัน
กำรตื่นตระหนกของผู้ลงทุนที่อำจลุกลำมจนกระทบต่อเสถียรภำพระบบกำรเงิน
(2) ด้านสถาบันการเงิน ธปท. ได้ผ่อนผันหลักเกณฑ์ควำมเพียงพอของสภำพคล่อง เพื่อ
ให้ธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ สำมำรถบริหำรสภำพคล่องจำกกำรที่กระแสเงินสดรับชะลอลง
จำกมำตรกำรช่วยเหลือประชำชนและธุรกิจ และสำมำรถนำสภำพคล่องไปปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชำชนและ
ธุรกิจได้มำกขึ้น
(3) ด้านตลาดการเงิน ธปท. ได้จัดตั้งวงเงินให้กู้ยืมแก่สถำบันกำรเงินเพื่อช่วยเหลือ
กองทุนรวมตรำสำรหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรขำดสภำพคล่องในตลำดกำรเงิน (Mutual Fund Liquidity
Facility : MFLF) เพื่อช่วยรักษำเสถียรภำพของตลำดกองทุนรวมตรำสำรหนี้ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเสริมสภำพ
คล่องให้กับกองทุนรวมที่ประสบปัญหำถูกไถ่ถอนมำกกว่ำปกติในภำวะที่ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนมีควำม
อ่อนไหวสูง รวมถึงยังเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่อระบบเศรษฐกิจกำรเงินโดยรวม
กลุ่มที่ 2 มาตรการด้านการปรับโครงสร้างหนี้ : กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจลดลงอย่ำงรวดเร็ว กระทบต่อรำยได้และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของภำคครัวเรือนและ SMEs
เป็นอย่ำงมำก ด้วยเหตุนี้ ธปท. จึงเร่งออกมำตรกำรเพื่อส่งเสริมให้สถำบันกำรเงินปรับโครงสร้ำงหนี้ให้กับ
ลูกหนี้รำยย่อยและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ดังนี้
(1) การปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อให้สถาบันการเงินเร่งปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ก่อนที่จะ
เป็นหนี้เสียได้อย่างทันท่วงที อำทิ กำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำหรับหนี้ NPL อนุญำตให้กลับมำเป็นหนี้ปกติได้เมื่อ
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ชำระหนี้ตำมเงื่อนไขครบ 3 เดือนจำกเดิมที่กำหนดให้ต้องครบ 12 เดือน สถำบันกำรเงินไม่ต้องกันสำรอง
สำหรับวงเงินที่ไม่ได้ใช้ กำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำหรับลูกหนี้ที่ยังมีสถำนะปกติไม่กระทบต่อประวัติข้อมูลเครดิต
ของลูกหนี้ กำรปล่อยสินเชื่อใหม่สำมำรถจัดชั้นปกติได้ทันที และกำรถือครองอสังหำริมทรัพย์รอกำรขำยที่ได้
จำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ ให้สถำบันกำรเงินถือเกิน 10 ปีได้ โดยไม่ต้องกันสำรองเช่นเดิม เป็นต้น
(2) การขยายขอบเขตโครงการคลินิกแก้หนี้ ให้ครอบคลุมกรณีลูกหนี้คดีแดง (ดำเนินคดี
ในชั้นศำลและมีคำพิพำกษำแล้ว) และกรณีลูกหนี้ที่เป็นหนี้ NPL กับเจ้ำหนี้เพียง 1 แห่ง ตลอดจนปรับคุณสมบัติ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำกเดิมกำหนดให้ลูกหนี้ที่เป็นหนี้ NPL ก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำเป็นวันที่ 1 มกรำคม
2563 เพื่อเปิดโอกำสให้ลูกหนี้ที่มีปัญหำภำระหนี้สินสำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งปรับปรุง
ขั้นตอนกำรทำงำนให้รวดเร็วขึ้นด้วยกำรเปิดจุดให้บริกำรในวันหยุดเสำร์–อำทิตย์ และลงพื้นที่พบลูกหนี้ตำม
สถำนประกอบกำรมำกขึ้น นอกจำกนี้ ธปท. ได้ออกมำตรกำรเพิ่มเติมสำหรับช่วงเดือนเมษำยน-กันยำยน
2563 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ได้แก่ กำรพักชำระหนี้ กำรปรับลดดอกเบี้ยลง 2.00% และ
ผ่อนปรนให้ชำระหนี้เท่ำที่ทำได้
(3) การเปิด “ทางด่วนแก้หนี้” เพื่อเป็นช่องทำงเสริมสำหรับช่วยเหลือประชำชนหรือ
ธุรกิจในกำรติดต่อขอปรับปรุงโครงสร้ำงหนีก้ ับผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งช่วยลดปัญหำลูกหนี้
ทีไ่ ม่สำมำรถเดินทำงไปที่สำขำในช่วงที่มมี ำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมเพื่อลดกำรติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ลูกหนี้
สำมำรถติดต่อขอรับควำมช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ : https://www.1213.or.th/App/DebtCase
กลุ่มที่ 3 มาตรการรักษาความเข้มแข็งของธนาคารพาณิชย์เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ตัวกลาง
ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง : ธปท. ได้ขอให้ธนำคำรพำณิชย์งดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
และงดซื้อหุ้นคืน เพื่อรักษำระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูง เป็นกันชนรองรับควำมไม่แน่นอนในอนำคต และ
เพิ่มควำมสำมำรถที่จะสนับสนุนกำรปล่อยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมื่อกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 คลี่คลำยลง
นอกจำกนั้นแล้ว ธปท. ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรสื่อสำรที่ชัดเจน รวดเร็ว และทั่วถึง ตลอดจน
รับฟังควำมเห็นของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเหตุผลของกำรดำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ
ป้องกันควำมเข้ำใจทีค่ ลำดเคลื่อนสับสน และช่วยให้ประชำชนสำมำรถนำมำตรกำรดังกล่ำวไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
ซึ่งเป็นกำรปรับกลยุทธ์กำรสื่อสำรของ ธปท. ภำยใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือ
ของธนาคารซึง่ ต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายขึ้น โดยได้ดำเนินกำร ดังนี้
- การรับข้อร้องเรียนและช่วยแก้ปัญหาของประชาชน ผ่านบริการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.) ทั้งกรณีที่ไม่ได้รับบริกำรอย่ำงเป็นธรรมจำกสถำบันกำรเงิน และกรณีทไี่ ม่สำมำรถขอให้
สถำบันกำรเงินช่วยเหลือตำมมำตรกำรของ ธปท. ที่ได้ออกไป นอกจำกนี้ ธปท. ได้จัดทำเว็บไซต์ BOT COVID-19
(https://www.bot.or.th/covid19) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
และผู้ประกอบกำรให้เข้ำถึงข้อมูลมำตรกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินในช่วงที่ได้รับผลกระทบจำกวิกฤตโควิด-19
และข้อควรรู้เกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินในช่วงวิกฤตโควิด-19
- ขยายการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างขึ้น ชัดเจน และสอดคล้องกับความต้องการ
ข้อมูลและข่าวสารของแต่ละกลุ่มได้ดีขึ้น ที่สำคัญ อำทิ เพิ่มกำรแถลงข่ำวและกำรให้สัมภำษณ์โดยผู้บริหำร
ระดับสูงของ ธปท. ในช่วงที่เกิดสถำนกำรณ์วิกฤตโควิด-19 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ให้สำธำรณชน
รับข่ำวสำรที่ถูกต้อง ชัดเจนและทันกำรณ์ และร่วมกับกระทรวงกำรคลัง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมำคมธนำคำรไทย แถลงข่ำวผ่ำนสื่อมวลชนในกำรชี้แจงมำตรกำรที่ได้
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ผลักดันร่วมกัน เพื่อให้สำธำรณชนมั่นใจในควำมร่วมมือของทุกหน่วยงำนที่จะช่วยให้ประเทศก้ำวข้ำมวิกฤตนี้
นอกจำกนี้ ได้เพิ่มกำรรับฟังและสื่อสำรกับภำคส่วนต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย ตลอดจนร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถำม
ต่อที่ประชุมรัฐสภำ และกรรมำธิกำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในมำตรกำรของ ธปท. ที่ใช้รับมือกับภำวะวิกฤตซึ่ง
อำจแตกต่ำงไปจำกภำวะปกติและภำวะวิกฤตที่เคยเป็นมำ
ทั้งนี้ ธปท. ยังคงติดตำม เฝ้ำระวัง และประเมินผลกระทบของสถำนกำรณ์โควิด-19 ตลอดจน
มีกลไกที่จะประเมินผลมำตรกำรที่ได้ออกไปแล้ว เพื่อนำมำเตรียมควำมพร้อมด้ำนนโยบำยและมำตรกำร
เพิ่มเติมหำกจำเป็นเพื่อให้รับมือได้อย่ำงทันกำรณ์ต่อไปด้วย
2.2 งานที่ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมระบบเศรษฐกิจการเงินเข้าสู่
โลกดิจิทัล รองรับความท้าทายใหม่ ตลอดจนผลักดันให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว
ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว แผนยุทธศาสตร์ที่ 3
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังต้องคานึงถึงขีดจากัดโดยเฉพาะจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง แผนยุทธศาสตร์ที่ 4
อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูงและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชนจะมีความสาคัญ
มากขึ้น และแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีจะเป็นความเสี่ยงหลัก
ของระบบการเงิน
ปี 2563 เป็นช่วงเริ่มต้นของกำรผลักดันแผนยุทธศำสตร์ 3 ปี โดยเฉพำะเป็นไตรมำสแรกของ
กำรดำเนินงำน ซึง่ เน้นกำรสร้ำงรำกฐำนที่สำคัญ เช่น กำรสร้ำงเครื่องมือ กำรพัฒนำกรอบแนวทำง (framework)
ระบบฐำนข้อมูล รวมถึงนำร่องเพื่อให้สำมำรถผลักดันงำนในระยะถัดไปได้อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยสรุปกำรดำเนินงำน
ที่สำคัญในช่วงไตรมำสที่ 1 ดังนี้
(1) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลและรับมือกับภัยไซเบอร์ :
- การส่งเสริมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (digital payment) ให้เป็นทำงเลือกหลัก
ในกำรชำระเงินเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและศักยภำพกำรดำเนินธุรกิจของภำคเอกชน โดย
ธปท. ได้ขยำยและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเงินที่เชื่อมโยงกับทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ
ได้แก่ (1) เตรียมระบบพร้อมเพย์ให้ขยำยบริกำรโอนเงินมูลค่ำสูงของภำครัฐเพื่อรองรับกำรคืนภำษีนิติบุคคล
ให้พร้อมใช้สำหรับกำรคืนภำษีในเดือนพฤษภำคม 2563 (2) เตรียมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของกำรพิสูจน์
ตัวตนทำงอิเล็กทรอนิกส์ข้ำมธนำคำรผ่ำนระบบ National Digital Identification (NDID) เพื่อให้ทำรำยกำร
หรือใช้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงดิจิทัล ทีส่ ะดวก รวดเร็ว ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปสำขำธนำคำร
พำณิชย์ และปลอดภัยมำกขึ้น ภำยใต้ควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล โดยมีธนำคำรพำณิชย์ 6 แห่ง
เข้ำร่วมทดสอบกำรให้บริกำรเปิดบัญชีเงินฝำกผ่ำนช่องทำงดิจิทัลด้วยระบบดังกล่ำวภำยใต้โครงกำรกระบะ
ทรำยเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (regulatory sandbox) ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ ก่อนจะขยำยผลนำ
ไปใช้จริงกับธนำคำรพำณิชย์อื่นต่อไป และ (3) ขยำยกำรเชื่อมโยงระบบกำรโอนเงินและชำระเงินของไทยกับ
ประเทศในภูมิภำคอำเซียนจำกเดิมที่มีอยู่แล้วกับสิงคโปร์ สปป.ลำว มำเลเซีย โดยเชื่อมโยงระบบกำรชำระเงิน
ผ่ำน QR payment กับกัมพูชำ ผ่ำนตัวแทนธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยและธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ
กัมพูชำที่ได้รับอนุญำตให้ทำหน้ำที่เป็นธนำคำรผู้ให้บริกำร (sponsoring bank) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกัมพูชำ
ที่เดินทำงมำประเทศไทยสำมำรถใช้บริกำรสแกน Thai QR Code ชำระค่ำสินค้ำและบริกำรที่ร้ำนค้ำได้ตั้งแต่
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 เป็นต้นมำ และคำดว่ำในไตรมำสที่ 3 นักท่องเที่ยวไทยจะสำมำรถใช้บริกำรสแกน
QR Code เพื่อชำระค่ำสินค้ำและบริกำรทีก่ ัมพูชำได้เช่นกัน
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- การพัฒนา Central Banking Digital Currency (CBDC) สู่ภาคเอกชน ซึ่งเป็น
กำรต่อยอดจำกโครงกำรอินทนนท์ โดย ธปท. อยู่ระหว่ำงทดสอบกำรนำ CBDC ไปเชื่อมต่อกับระบบบริหำร
กำรจัดซื้อและชำระเงินระหว่ำงบริษัทผู้ผลิตกับคู่ค้ำ นอกจำกนี้ อยู่ระหว่ำงหำรือกับธนำคำรกลำงฮ่องกง
(Hong Kong Monetary Authority : HKMA) เพื่อขยำยขอบเขตกำรทดสอบกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ
โดยใช้ CBDC ให้กว้ำงขวำงขึ้น
- การกากับดูแลผู้ให้บริการชาระเงินให้พร้อมรับมือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภัยไซเบอร์ โดยเฉพำะในช่วงมำตรกำรล็อกดำวน์ที่มีปริมำณธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมำก
ธปท. ได้ผลักดันให้ธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจจัดทำแผนรองรับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
(BCP) และได้ออกแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้สถำบันกำรเงินเตรียมควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
แนวทำงกำรทำงำนแบบ remote access เพื่อให้ระบบกำรเงินสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ
ยังไม่มเี หตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบสำคัญกับระบบกำรเงินไทยจำกระบบขัดข้องหรือจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร์
พร้อมกันนี้ ธปท. ได้ร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น Thailand
Banking Sector CERT (TB-CERT) เพื่อเฝ้ำระวัง ตรวจจับ รับมือและตอบสนองเชิงรุกต่อภัยคุกคำมทำง
ไซเบอร์ พร้อมกับแจ้งเตือนภัยให้ประชำชนทั่วไประมัดระวังได้อย่ำงทันกำรณ์
นอกจำกนั้น ธปท. ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรยกระดับควำมทนทำน (resilience) ต่อควำมเสี่ยง
ด้ำนเทคโนโลยีและภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ของระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำนสำคัญทำงสำรสนเทศ (Critical Information
Infrastructure : CII) ของภำคกำรเงินให้ได้มำตรฐำนสำกล โดยในช่วงต้นปี 2563 ธปท. ได้จัดทำกรอบกำรประเมิน
ควำมพร้อมกำรรับมือภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience Assessment Framework : CRAF) และให้ธนำคำร
แต่ละแห่งประเมินควำมพร้อมด้วยตนเอง แต่ด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 จึงได้ผ่อนผันให้ธนำคำรส่งรำยงำน
ผลกำรประเมินช้ำออกไปได้ และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในสิ้นปีนี้ รวมถึงได้ประเมินระบบ BAHTNET ตำม
ข้อกำหนด Bank for International Settlements (BIS) Committee on Payments and Market
Infrastructures (CPMI) Wholesale Payments Fraud ซึ่ง ธปท. ได้รับทรำบผลกำรประเมินแล้ว และจะ
พัฒนำตำมผลกำรประเมินภำยในปี 2565
(2) การกากับดูแลอัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายให้เท่าทันสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดย ธปท. ได้ติดตำมเงินทุนเคลื่อนย้ำยระหว่ำงประเทศในบริบทที่โครงสร้ำงเงินทุนเคลื่อน
ย้ำยเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน นอกจำกนี้ ยังดำเนินกำรผลักดัน
ให้เงินทุนไหลเข้ำและไหลออกมีควำมสมดุลกันมำกขึ้น โดยขยำยวงเงินรำยได้ต่ำงประเทศที่ไม่ต้องนำกลับ
เข้ำไทย จำกไม่เกิน 200,000 ดอลลำร์สหรัฐต่อครั้ง เป็น 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐต่อครั้ง รวมถึงอยู่ระหว่ำง
ผ่อนคลำยหลักเกณฑ์บัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ เพื่อให้กำรทำธุรกรรมผ่ำนบัญชีดังกล่ำวสะดวกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ธปท. จะผ่อนคลำยหลักเกณฑ์กำรลงทุนต่ำงประเทศของนักลงทุนไทยให้สะดวกและ
คล่องตัวยิ่งขึ้น
ธปท. ยังได้ร่วมลงนำมกับธนำคำรกลำงญี่ปุ่นในควำมตกลงทวิภำคีว่ำด้วยกำรแลกเปลี่ยน
เงินตรำสกุลท้องถิ่น (Bilateral Swap Arrangement : BSA) เพื่อเสริมควำมแข็งแกร่งให้แก่เสถียรภำพระบบ
กำรเงินของทั้งสองประเทศ ซึ่งธนำคำรกลำงสำมำรถเสริมสภำพคล่องเงินสกุลบำทและเยนให้กับธนำคำรพำณิชย์
ของตนสำหรับใช้ในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงประเทศ โดยมีวงเงินสูงสุด 240,000 ล้ำนบำท หรือ 800,000 ล้ำนเยน
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 สำหรับกำรทำควำมตกลงกับธนำคำรประเทศอื่น เช่น เมียนมำ
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สปป.ลำว อินโดนีเซีย และมำเลเชีย จำเป็นต้องชะลอออกไป เนื่องจำกแต่ละประเทศต้องให้ควำมสำคัญกับ
กำรรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ก่อน
(3) การยกระดับการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินนอกระบบธนาคารพาณิชย์ (non-banks)
ที่มีบทบาทในระบบการเงินมากขึ้น และลดควำมเสี่ยงเชิงระบบ โดย ธปท. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงกำรคลัง จัดทำร่ำงกฎกระทรวงกำรกำกับดูแลสหกรณ์ จำนวน 12 ฉบับ ตำมมำตรำ
89/2 ของพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งขณะนี้ ร่ำงดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในขั้นกำรตรวจร่ำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้วจำนวน 7 ฉบับ
(4) การผลักดันให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหำ
เชิงโครงสร้ำง อำทิ สังคมผู้สูงอำยุ ควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม และมีควำมจำเป็นต้องเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศในบริบทของโลกใหม่ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ประกอบกับกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 มีผลเร่งกระบวนกำรเปลี่ยนโฉมรูปแบบกำรทำธุรกิจและกำรจ้ำงงำนในบำงสำขำให้เร็วขึ้น
โดย ธปท. ได้ทำกำรศึกษำวิจัยและมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อเพิ่มผลิตภำพด้ำนแรงงำนต่อกระทรวงแรงงำน
ผ่ำนกำรยกระดับทักษะและควำมรู้ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในอนำคต และได้ผลักดันให้
มีมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำครัฐในภูมิภำคเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภำยหลังโควิด-19 โดยกระตุ้นให้เพิ่มผลิต
ภำพกำรผลิตและกำรจ้ำงงำนแรงงำนที่ย้ำยกลับท้องถิ่น อำทิ โครงกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัล
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำชุมชน และโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำชลประทำน ซึ่งในไตรมำสที่ 2 หน่วยงำนภำครัฐที่
เกี่ยวข้องรับไปพิจำรณำแล้ว
2.3 แผนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ซึ่งครอบคลุมรำกฐำนสำคัญของ
องค์กร 3 ด้ำน โดยสรุปกำรดำเนินงำนที่สำคัญในไตรมำสที่ 1 ดังนี้
- รากฐานสาคัญที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้เป็นพลังขององค์กร
ธปท. ได้ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้และทักษะที่หลำกหลำย และกระตุ้นให้พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
โดยจัดให้มีโครงกำร Voice & Choice ระยะที่ 1 เพื่อนำร่องให้พนักงำนมีอิสระในกำรเลือกหลักสูตรฝึกอบรม
ด้วยตนเองมำกขึ้น ทั้งควำมรู้และทักษะในด้ำนเทคนิคและด้ำนศิลป์ของกำรบริหำร นอกจำกนี้ ธปท. ได้พัฒนำ
ระบบกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึง่ รวบรวมหลักสูตรด้ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็นสำหรับอนำคต โดยเฉพำะด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลจำกแหล่งเรียนรู้ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้พนักงำนสำมำรถเลือกพัฒนำศักยภำพตนเอง
แบบ learn from home โดยเฉพำะในช่วงที่มีมำตรกำรล็อกดำวน์ อีกทั้ง ธปท. อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรวำงกรอบ
บริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR model) และระบบฐำนข้อมูลด้ำนบุคลำกรเพื่อรองรับกำรทำงำนรูปแบบใหม่
- รากฐานสาคัญที่ 2 ปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทางานสู่องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง
ธปท. ได้ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร โดยนำแผนรองรับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP)
มำใช้บริหำรจัดกำรองค์กรในภำวะวิกฤตโควิด-19 ซึง่ ยึดหลักกำรตัดสินใจที่รวดเร็วทันกำรณ์ มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนแต่ยืดหยุ่นเพียงพอให้ส่วนงำนไปปรับใช้ได้ตำมสถำนกำรณ์ และมีเป้ำหมำยสำคัญ คือ พนักงำนปลอดภัย
จำกโรคระบำดและองค์กรสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงคล่องตัว มีประสิทธิภำพ และต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธปท. ได้
ดูแลให้พนักงำนในกลุ่มงำนที่มีควำมสำคัญเร่งด่วนลำดับแรก (critical level 1) สำมำรถเข้ำมำปฏิบัติงำนที่
ธปท. ได้อย่ำงต่อเนื่องและปลอดภัย อำทิ แยกพื้นที่ปฏิบัติงำน และจัดเตรียมระบบและอุปกรณ์กำรทำงำนต่ำง ๆ
ให้พร้อม สำหรับพนักงำนกลุ่มอื่นให้ปฏิบัติงำนในช่วง work from home มำกกว่ำ 50% ของจำนวน
พนักงำนซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยที่ภำครัฐกำหนด นอกจำกนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนโควิด-19 เพื่อเป็น
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ช่องทำงสื่อสำรและรักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนและองค์กร เช่น มำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
วิธีกำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจำกโรคระบำด และกำรบริหำรจัดกำรควำมเครียดในช่วงภำวะวิกฤต
นอกจำกนี้ ธปท. ได้ส่งเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนให้คล่องตัว โดยเฉพำะ “ลด-ละ-เลิก”
งำนที่มคี วำมสำคัญน้อย กฎเกณฑ์และกระบวนกำรทำงำนที่สร้ำงต้นทุนเกินควำมจำเป็น และใช้ทรัพยำกร
ไม่คุ้มค่ำ และอยู่ระหว่ำงผลักดันกำรนำหลักกำรของกระบวนกำรออกกฎเกณฑ์ที่ดี (Regulatory Impact
Assessment: RIA) มำใช้ในกำรทำงำนของทุกส่วนงำน
- รากฐานสาคัญที่ 3 ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนการทางาน
ธปท. ได้เร่งปรับเปลี่ยนเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่กำรเป็น digital workplace
โดยเฉพำะรองรับกำรทำงำนในช่วง work from home ให้คงประสิทธิภำพกำรทำงำนได้ใกล้เคียงกับภำวะปกติ
อำทิ กำรใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์สำหรับกำรประชุมและกำรติดต่องำนระหว่ำงพนักงำน พร้อมกับ
มีโครงกำร Digital Champion Network และจัดหลักสูตร data school เพื่อพัฒนำควำมรู้และทักษะของ
บุคลำกรในด้ำนนี้ นอกจำกนั้น ได้จัดทำมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดระดับควำมเสี่ยง
ของข้อมูลและชั้นควำมลับให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมำตรฐำนสำกล
ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ธปท. จะดำเนินกำรภำยใต้โครงกำร digital transformation อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
ครอบคลุมทั้งกำรยกระดับแพลตฟอร์มด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำร
ทำงำนโดยใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรยกระดับควำมเข้มแข็งและควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงไซเบอร์ อย่ำงบูรณำกำร

