รายงานผลการดาเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
วิกฤตโควิด 19 มีความไม่แน่นอนสูงและมีแนวโน้มยืดเยื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเงิน
ของไทยอย่ า งรุ น แรง ธปท. จึ ง ได้ ป รั บ ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ของแผนงำนภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ป ระจ ำปี 2564
โดยเร่งดำเนินงำนเพื่อตอบเป้ำหมำยหลัก (objective : O) 5 ด้ำน ได้แก่ O1 ภาคครัวเรือนและธุรกิจผ่านพ้น
วิ ก ฤตโควิ ด 19 และฟื้ น ตั ว ได้ O2 ระบบการเงิ น ไม่ เ กิ ด ปั ญ หาและยั ง สนั บ สนุ น การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ
O3 โครงสร้ างเศรษฐกิ จการเงิ นไทยทนทานต่ อการเปลี่ ยนแปลงภายใต้ สถานการณ์ โควิ ด 19 และระยะต่ อไป
O4 ธปท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่สาธารณชนเชื่อมั่นที่สุด และ O5 ธปท. เป็นองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้าง impact
ต่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนแผนยุทธศำสตร์ที่นอกเหนือจำก objective 5 ด้ำนนี้ ธปท. ยังคงดำเนินกำรต่อเนื่อง
และได้ปรับให้เข้ำกับบริบทของสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยมีผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยหลัก 5 ด้ำน
O1 ภำคครัวเรือนและธุรกิจผ่ำนพ้นวิกฤตโควิด 19 และฟื้นตัวได้ 1
เศรษฐกิจไทยโดยรวมฟื้นตัวจากจุดต่าสุดในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 แต่การฟื้นตัวของแต่ละภาคเศรษฐกิจ
มีความแตกต่างกัน โดย SMEs ขนาดเล็ก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงครัวเรือนที่มีรายได้น้อยยังคง
ประสบความลาบากและมีข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกอบกับ มีความเสี่ยงสูงขึ้นอีกจากการระบาด
ระลอกใหม่ ธปท. จึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนี้
1. ออกมำตรกำรให้ค วำมช่ว ยเหลื อ ฟื้น ฟู ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ที่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบจำกกำรระบำดของ
โควิด 19 วงเงิน รวม 350,000 ล้ำ นบำท ซึ ่ง มีผ ลในเดือ นเมษายน 2564 แบ่ ง เป็ น 2 มาตรการ ได้ แ ก่
1) มำตรกำรสนับสนุนกำรให้สินเชื่อ แก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้ำนบำท เพื่อเสริม
สภาพคล่องให้แก่ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตแต่ยังมีศักยภาพ และต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนาน โดยขยาย
ขอบเขตลู ก หนี้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ลู ก หนี้ ร ายใหม่ ที่ ไ ม่ มี ว งเงิ น สิ น เชื่ อ กั บ สถาบั น การเงิ น มาก่ อ น ขยายวงเงิ น กู้
ขยายระยะเวลาผ่อนชาระ กาหนดอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมและเอื้อต่อการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงขยายการชดเชย
หรือค้าประกันความเสี่ยงที่สูงขึ้น ผ่านกลไกของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย ธปท.
สนับสนุนสภาพคล่องต้นทุนต่าแก่สถาบันการเงิน และ 2) มำตรกำรสนับสนุนกำรรับโอนทรัพย์ชำระหนี้และ
ให้สิทธิ์ลูกหนี้ซื้อคืน (โครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้) วงเงิน 100,000 ล้ำนบำท เพื่อเอื้อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ ได้รับ
ผลกระทบรุนแรงและต้องใช้เวลาฟื้นตัว แต่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เช่น ธุรกิจโรงแรม สามารถตกลงกับสถาบัน
การเงินเจ้าหนี้เพื่อตีโอนทรัพย์และมีสิทธิ์ซื้อคืนในราคาตีโอนบวกกับ carrying cost รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์
1

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบการเงินเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 กรอบและกลไกการกากับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต้อง
เท่าทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่ และแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความยั่งยืนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
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ภาษีค่าธรรมเนียมการตีโอน ซึ่งจะช่วยลดภาระการชาระหนี้เป็นการชั่วคราวและให้โอกาสผู้ประกอบธุรกิจ ดาเนิน
กิจการต่อไปได้ ไม่ต้องถูกกดราคาบั งคับ ขายทรัพย์สิน (fire sale) ส่วนสถาบันการเงิน จะได้รับการสนับ สนุน
สภาพคล่องดอกเบี้ยต่าเพื่อนาไปหารายได้ชดเชยในช่วงเวลาถือครองทรัพย์ รวมถึงได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์กากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. จัดงำนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 2 (ออนไลน์) เพื่อเป็นช่องทางช่วย
ประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบครบวงจร มีผู้เข้าร่วมกว่า 2.8 แสนราย ครอบคลุมสินเชื่อมากกว่า 4 แสนบัญชี และ
ได้ข้อสรุปการไกล่เกลี่ยไปกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าเงื่อนไขของโครงการ นอกจากนั้น ธปท. ได้ร่วมมือกับสานักงาน
ศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี ลงนามความร่วมมือข้อตกลงพัฒนามาตรฐานกลางของการไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อให้
เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย อีกทั้งช่วยลดปริมาณคดี
ที่จะเข้าสู่ศาลและลดแผลเป็นทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 ให้มีน้อยที่สุด
3. เพิ่มช่องทำงเข้ำถึงสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่อง โดย (1) เตรียมเปิดให้บริกำร digital factoring
ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มขึ้นโดยสามารถใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัลและรายรับ
ที่เกิดจากใบแจ้งหนี้เป็นหลักประกัน โดย ธปท. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล central web service (CWS) ตรวจสอบ
สถานะของใบแจ้งหนี้เพื่อป้องกันปัญหาการขอสินเชื่อซ้าซ้อน (double financing) และอยู่ระหว่างการผลักดัน
มาตรฐานใบแจ้งหนี้ดิจิทัล และ (2) ให้ใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital personal
loan) เพื่อช่วยให้ ประชาชนที่ไม่มีรายได้ประจาและผู้ ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสิ นเชื่อวงเงินไม่ เกิน
20,000 บาท ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตและเริ่มให้บริการแล้ว 2 ราย
O2 ระบบกำรเงินไม่เกิดปัญหำและยังสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 3
ธปท. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรั ก ษาเสถี ย รภาพระบบการเงิ น เพื่ อ ให้ ร ะบบการเงิ น ไม่ เ กิ ด ปั ญ หาและ
ยังสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยกำกับูแลให้
ดู
สถำบันกำรเงินมีเงินสำรองและเงินกองทุนเพียงพอรองรับ
ผลกระทบจำกวิ ก ฤตและยั ง ท ำหน้ ำ ทีูให้
่ สิ น เชื่ อ ได้ ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง เตรี ย มควำมพร้ อ มในกำรให้
ควำมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำสถำบันกำรเงินที่อำจประสบปัญหำ โดยจัดทาคู่มือและทดสอบกระบวนการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานกากับดูแลภาคการเงิน (ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ.) เมื่อต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหา
สถาบันการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการทดสอบและ
นามาใช้ปรับปรุงคู่มือและกระบวนการประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2

ธปท. ร่วมกับสานักงานศาลยุตธิ รรม กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ ยหนี้
บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 เมษายน 2564 และเตรียมขยายระยะเวลาโครงการและประเภทสินเชื่อ
3 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 กรอบและกลไกการกากับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต้องเท่าทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่
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O3 โครงสร้ำงเศรษฐกิจกำรเงินไทยทนทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด 19 และระยะต่อไป4
ในไตรมาสที่ 1 กระทรวงกำรคลั ง ได้ เ ห็ น ชอบหลั ก กำรและแนวทำงกำรปรั บ FX regulatory
framework5 ตามที่ ธปท. เสนอเพื่ อ ให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยมี ร ะบบนิ เ วศของอั ต ราแลกเปลี่ ยน (FX ecosystem)
ที่ส ามารถรั บ มือกับ ความผั น ผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนได้ ดีขึ้น เอื้อให้ คนไทยสามารถกระจายการลงทุน ไปยั ง
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยรักษาสมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้าย โดย ธปท. จะทยอยออกหลักเกณฑ์
ต่ าง ๆ เพื่ อสนั บ สนุ น FX ecosystem ดั งกล่ าว ซึ่ งเป็ นการด าเนิ นการต่ อเนื่ องจากการผ่ อ นคลายหลั ก เกณฑ์
การแลกเปลี่ ย นเงิน ตั้งแต่ปี 2563 ที่ทาให้ ภาคเอกชน ผู้ ลงทุน และประชาชนทั่วไปสามารถทาธุรกรรมเงิ นตรา
ต่างประเทศได้สะดวกมากขึ้นเป็นลาดับ สะท้อนได้จากปริมาณธุรกรรมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Currency Deposit : FCD) การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผ่านธุรกรรม forward และปริมาณการลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของคนไทย (Thailand Portfolio Investment : TPI) ทีเ่ พิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเทียบกับในอดีต
ส าหรั บ การผลั ก ดั น การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไทยให้ พ ร้ อ มรองรั บ ความท้ า ทายในอนาคต ธปท.
ได้กำหนดแนวทำงกำรผลักดันนโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจแบบบูรณำกำร 5 ด้ำน ได้แก่ ด้านการยกระดับ
การลงทุนและผลิตภาพ ด้านการยกระดับทักษะแรงงาน ด้านการยกระดับการพัฒนา SMEs ด้านการยกระดับ
ภาคเกษตร และด้านการปฏิรูประบบบานาญ โดยจะผลักดันร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจเห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป
O4 ธปท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ประชำชนเชื่อมั่นที่สุด 6
ในไตรมาสที่ 1 พบว่าสำธำรณชนมีควำมเข้ำใจและเชื่อมั่นต่อนโยบำยและมำตรกำรของ ธปท. ในระดับดี
เห็นได้จากสื่อมวลชนและประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นกลางถึงเชิงบวกเกี่ยวกับ นโยบายและมาตรการของ
ธปท.7 และผลสารวจความเห็นของสื่อมวลชนพบว่าร้อยละ 94 มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารของ ธปท. ในระดับดี-ดีมาก8
ซึ่งเป็นผลจากการปรับกลยุ ทธ์การสื่ อสารเชิงรุกและใช้ เครื่องมือวิเคราะห์และติดตามกระแสข่าวเพื่อให้สื่ อสาร
ได้ตรงจุด ทั่วถึง และทันการณ์ นอกจากนี้ ผลสารวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์พบว่าร้อยละ 82 เห็นด้วยกับ

4 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเผชิญขีดจากัดโดยเฉพาะจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง และแผนยุทธศาสตร์ที่

4 อัตราแลกเปลี่ยนจะ
ผันผวนสูงขึ้นและภาคเอกชนต้องสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ดี
5 หลักการและแนวทางผ่อนคลายภายใต้ FX regulatory framework ประกอบด้วย 3 เรื่อง 1) โอนเงินออกได้เสรีมากขึน
้ 2) ภาคธุรกิจบริหาร
ความเสี่ยงคล่องตัวตาม FX exposure และ 3) การยกเว้นการเรียกเอกสารกากับการทาธุรกรรมสาหรับลูกค้าที่ผ่านกระบวนการ Know Your
Customer เต็มรูปแบบจากธนาคารพาณิชย์
6 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางต้องเผชิญกับความท้าทาย
7 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของ stakeholder ต่อ ธปท. ในสื่อต่าง ๆ จากเครื่องมือ social listening
8 ผลสารวจความเห็นสื่อมวลชนต่อการสือ
่ สารของ ธปท. จากการแถลงข่าวและ media briefing ภาวะเศรษฐกิจ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฯ และการกากับดูแล stablecoin
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มาตรการของ ธปท. และร้ อยละ 88 พอใจกั บการสื่ อสารของ ธปท. ในระดั บดี -ดี มาก9 และสถาบั นจั ดอั นดั บ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ Moody’s และ S&P มี ค วามเห็ น เชิ ง บวกต่ อ การด าเนิ น นโยบายและการท าหน้ า ที่ ใ นฐานะ
ธนาคารกลางของ ธปท.
O5 ธปท. เป็นองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้ำง impact ต่อเศรษฐกิจและสังคม10
ธปท. อยู่ ร ะหว่างเตรี ย มกำรวำงระบบบริ หำรทรั พยำกรบุค คลใหม่ (new HR model) ครอบคลุ ม
การกาหนดสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (competency) การออกแบบเส้นทางเดินอาชีพ รวมทั้งรูปแบบ
การประเมินผลงานและจ่ายค่าตอบแทนใหม่เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรให้พร้อมขับเคลื่อนงานตามพันธกิจและ
รองรับบริบทการทางานที่เปลี่ยนไป โดยจะทดลองนาร่องกับ 2 ฝ่ายงานภายในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ก่อนขยายผลใช้จริง
กับทุกฝ่ายงาน นอกจากนี้ ธปท. ได้นำ Robotic Process Automation (RPA) มำปรับลด-เลิกกระบวนกำร
ทำงำนที่ไม่จำเป็น และใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงำนที่ต้องทำงำนซ้ำบ่อย ๆ เช่น การจัดทาข้อมูลดัชนีอ้างอิง
ตลาดเงิน การจัดทาข้อมูลประกอบการรายงานคณะกรรมการนโยบายการเงิน และการตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่าย
ของฝ่ายการเงินและการบัญชี

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ที่นอกเหนือจำกเป้ำหมำยหลัก 5 ด้ำน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ระบบกำรเงินเข้ำสู่โลกกำรเงินดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว
1. ขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบบริกำรทำงกำรเงิน ดิจิทัล โดย ธปท. ได้เชื่อมบริกำรชำระเงิน QR
payment กับเวียดนำม เพื่อช่วยให้ธุรกรรมการชาระเงินรายย่อยทาได้สะดวกขึ้นและมีต้นทุนการใช้บริการต่าลง
รองรับการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศเป็นสาคัญ นอกจากนี้ ธปท. ได้ขยำยกำรใช้ระบบกำรพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทำงดิจิทัลผ่ำน NDID platform กับ 13 หน่วยงำน11 อาทิ กรมสรรพากรได้เริ่มใช้กับบริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564
2. ต่ อยอดกำรทดลองใช้ เ งิน สกุลเงิน ดิจิทัลที่ออกโดยธนำคำรกลำง (CBDC) ภำยใต้ ควำมร่ วมมือ
ระหว่ำง ธปท. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด และได้ออกรายงาน
ผลการพัฒนาดังกล่าว รวมถึง ธปท. ได้สื่อสำรหลักคิดและแนวทำงกำรพัฒนำระบบต้นแบบกำรใช้เงินสกุลดิจิทัล
ส ำหรั บ ประชำชน (Retail CBDC) ในรำยงำน "The Way Forward for Retail Central Bank Digital
9

ผลสารวจความเห็นนักวิเคราะห์จาก Analyst meeting ครั้งที่ 1/2564 ต่อนโยบายและมาตรการ ธปท. และการสื่อสารของ ธปท. เช่น การแถลง
ภาวะเศรษฐกิจ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฯ โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ และมาตรการไกล่เกลี่ยหนี้
10 ตามแผนยุทธศาสตร์รากฐานที่ 1 ปลดล็อกและเสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้เป็นพลังขององค์กร รากฐานที่ 2 ปรับวัฒนธรรมองค์กรและ
กระบวนการทางานมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง และรากฐานที่ 3 ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นหลักในทุกกระบวนการทางาน
11 13 หน่วยงานทีอ
่ ยู่ระหว่างการทดสอบใน regulatory sandbox ของ ธปท. ได้แก่ ภาคธนาคาร 1 ราย ภาคตลาดทุน 10 ราย ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
1 ราย และภาครัฐ 1 ราย (กรมสรรพากร)
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Currency in Thailand" เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและเปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากสาธารณชนในการก าหนด
แนวทางการพัฒนา Retail CBDC ส าหรั บกำรพัฒนำระบบต้น แบบกำรโอนเงิน สกุลดิจิทัลระหว่ำ งธนำคำร
(wholesale CBDC) รายงาน PwC CBDC global index ของบริ ษั ท PricewaterhouseCoopers (PwC)
ได้จัดอันดับให้ไทยเป็นอันดับ 1 ของโลก ประจำปี 2564 จำกโครงกำร Inthanon และโครงกำร Inthanon–
LionRock ที่พัฒนำระบบต้นแบบกำรโอนเงินสกุลดิจิทัลระหว่ำงประเทศกับธนำคำรกลำงฮ่องกง ทั้งนี้ ธปท.
อยู่ระหว่างต่อยอดการทดลองใช้ wholesale CBDC ร่วมกับธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสถาบันศึกษา
สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจี น ภายใต้โครงการ m-CBDC Bridge ซึ่งมีกาหนดแล้ว
เสร็จภายในปี 256412
3. ออกแนวนโยบำยกำรกำกับ stablecoin กรณีที่ใช้เงินบำทหนุนหลัง และสื่อสำรให้ควำมรู้และเตือน
ประชำชนกรณี มีกระแสข่ ำ วกำรออกใช้ “ไทยบำทดิจิทัล ” หรื อ THT stablecoin บน Terra Platform
ในต่ำงประเทศที่มีการระบุ ให้ 1 หน่วยของมูลค่า THT เป็น 1 บาท ซึ่งหากนาออกใช้หรือจาหน่ายจะถื อ เป็น
การกระทาที่ผิ ดกฎหมายตาม พ.ร.บ. เงิน ตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 9 และประชาชนอาจมี ความเสี่ ยงที่จะถูก
โจรกรรมทางไซเบอร์หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการฟอกเงินด้วย
ยุท ธศำสตร์ที่ 2 กรอบและกลไกกำรกำกับ ดูแ ลเสถีย รภำพระบบกำรเงิน ต้อ งเท่ำ ทัน กับ ควำมเสี่ย งและ
สภำพแวดล้อมใหม่
ธปท. ได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานกากับอื่นผลักดันให้เกิดกลไกการกากับดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงินที่จะทาให้สามารถระบุจุดเปราะบางเชิงระบบและออกมาตรการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์
ยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ร่วมกับกระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดทำร่ำงกฎกระทรวงกำรกำกับดูแลสหกรณ์ตำมมำตรำ 89/2 ของ พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
จ ำนวน 12 เกณฑ์ เพื่อใช้กากับ ดูแลระบบสหกรณ์และรั ก ษาเสถี ยรภาพระบบการเงินโดยรวม โดยขณะนี้
ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและมีผลบังคับใช้แล้ว 7 เกณฑ์ ส่วนอีก 5 เกณฑ์13 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

12

เป็นการต่อยอดจากโครงการ Inthanon-LionRock ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency
: CBDC) โดยโครงการ m-CBDC Bridge จะนาเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology : DLT) มาใช้
ทดลองทาธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมหลายสกุลเงินและทาได้ตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยลดต้นทุนการโอนเงินระหว่างประเทศ
13 กฎกระทรวงสหกรณ์ 7 เกณฑ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564 ได้แก่ 1) การกาหนดขนาดของสหกรณ์ 2) อานาจหน้าทีข
่ องคณะกรรมการ
3) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้จัดการ 4) การดารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ 5) การกากับบดูแลด้านธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์ 6) การบัญชี และ 7) การรายงานข้อมูล ส่วนอีก 5 เกณฑ์ที่เหลือ ได้แก่ (8) การให้กู้และการให้สินเชื่อ (9) การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และ
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2. ผลักดันกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำนโยบำยเสถียรภำพระบบกำรเงิน (FSCC)14 โดยปัจจุบัน
ธปท. และกระทรวงการคลัง ได้ข้อสรุปรูปแบบการจัดตั้งแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทาร่าง "ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ว ยคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษานโยบายเสถี ยรภาพระบบการเงิน พ.ศ. 2564" เพื่อ เสนอให้ รัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนจัดตั้งต่อไป
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์และควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีจะเป็นควำมเสี่ยงหลักของระบบกำรเงิน
ธปท. ได้กากับดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงิน ให้ให้บริการได้ต่อเนื่อง โดยระบบ BAHTNET
ระบบ ICAS และระบบพร้ อมเพย์ สำมำรถให้บริ กำรได้ต่อเนื่อง (system availability) สูงกว่ำเป้ำหมำย
ที่กำหนด และไม่มีเหตุการณ์ที่ส่ งผลกระทบรุนแรงและเป็นวงกว้างกับระบบการเงินไทยจากระบบขัดข้อ งหรื อ
จากการโจมตีทางไซเบอร์ นอกจากนี้ ธปท. ได้เตรียมออกแนวปฏิบัติกำรใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในเดือนเมษายน
2564 เพื่อกากับดูแลความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการให้บริการทางการเงินและบริการชาระเงิน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรดำเนินงำนโดยคำนึงถึงควำมยั่งยืน ทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำลจะเป็นเรื่องที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้
1. ขยำยกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินให้สำมำรถเข้ำถึงประชำชนในวงกว้ำงได้ 17.5 ล้ำนคน ซึ่งเกินกว่ำ
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ที่ 16.48 ล้ำนคน โดย ธปท. เน้นการให้ความรู้ด้านการใช้บริการทางการเงินและบริหาร
จัดการหนี้ของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินที่เผชิญอยู่ ผ่ านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทาง
ของพันธมิตรที่สาคัญ อาทิ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวถือเป็นกลไกเสริม มาตรการทางการเงินของ ธปท. เพื่อช่วยเหลือปัญหา
หนี้สินและสภาพคล่องของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
2. เผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs และเปรียบเทียบค่ำธรรมเนียมบริกำรทำง
กำรเงิน 6 ประเภท (สินเชื่อ SMEs เช็ค บริการการชาระเงิน เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ BAHTNET และ
Bulk payment) บนเว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงิน มีข้อมูล
เพียงพอในการเลือกใช้บริการทางการเงิน ได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ ผู้ให้บริการทาง
การเงิ น แข่ ง ขั น ให้ บ ริ ก ารและน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเงิ น ที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น ธรรมกั บ ผู้ ใ ช้บ ริ ก ารทาง
การเงินด้วย
การสร้างภาระผูกพัน (10) การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง (11) การฝากเงินและการลงทุน (12) การจัดชั้นสินทรัพย์และ
การกันสารอง
14 องค์ประกอบของ FSCC คือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกากับดูแลภาคการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง
หน่วยงานกากับดูแล รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ให้คาปรึกษาและประสานงานเชิงนโยบายด้านเสถียรภาพ
ระบบการเงิน และให้คาแนะนาในการพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงิน
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3. จัดทำร่ำง Sustainable Finance Initiatives ของภำคกำรเงินไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง
ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ. เพื่อกาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในระยะ 5 ปีข้างหน้าในการส่งเสริมให้ระบบการเงิน
และสถาบันการเงินไทยให้ความสาคัญกับการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยขณะนี้
อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะเผยแพร่ ร่างดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
นอกจากนี้ ธปท. ร่ ว มกั บ World Wide Fund for Nature (WWF) จั ด workshop เรื่ อ ง Introduction to
Sustainable Finance Taxonomy ให้กับหน่วยงานกากับดูแลและสถาบันการเงิน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์การเงินที่ยั่งยืนสาหรับประยุกต์ใช้กับบริบทของไทย
รำกฐำนสำคัญที่ 3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนกำรทำงำน
ธปท. ได้ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รภายใต้ โ ครงการ digital transformation ต่ อ เนื่ อ งจากปี 2563 โดยใน
ไตรมาสที่ 1 ธปท. ได้เปิดใช้งำน BOT Data Catalog ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวมรายการข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
และการเงินที่สาคัญของ ธปท. เพื่อช่วยให้พนักงานสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น และสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงลดภาระการขอข้อมูลซ้าซ้อนจากภายนอก และได้พัฒนำ Crenovator platform
โดยจะเปิดโครงการ Power UP by CRENOVATOR ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อเป็นพื้นที่ให้พนักงานสามารถ
นาเสนอไอเดียและสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระทางความคิด
กล้าลงมือทา และทดลองต่อยอดไอเดียใหม่

