รายงานผลการดาเนินงานตามพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563
ธปท. ได้ดำเนินงำนตำมพันธกิจหลักและขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์เพื่อดูแลระบบเศรษฐกิจกำรเงินไทย
ให้มีเสถียรภำพและสำมำรถรองรับควำมท้ำทำยต่ำง ๆ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่มีควำมไม่แน่นอนสูง โดยเฉพำะ
กำรรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกันได้เตรียมควำมพร้อม
ให้ระบบเศรษฐกิจกำรเงินไทยมีกำรพัฒนำที่เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้ำสู่บริบทของโลกใหม่ที่มีเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นตัวเร่งสำคัญ โดย ธปท. ได้ดำเนินกำรที่สำคัญ ดังนี้

การดาเนินงานตามพันธกิจหลักเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทยโดยรวม
1. การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
ตลอดปี 2563 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับปัจจัยลบหลายประการ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ทาให้เศรษฐกิจหดตัวรุนแรงและเสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางขึ้น โดยครึ่งปีแรกของปี 2563 กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ต้องหยุดดำเนินกำรชั่วครำว ทั้งภำคกำรท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมำกจำกมำตรกำรจำกัด
กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ กำรส่งออกสินค้ำที่ได้รับผลกระทบจำกรำยได้ของประเทศคู่ค้ำอ่อนแอลง กำรบริโภค
ภำคเอกชนหดตัวสูงตำมกำรจ้ำงงำน รำยได้ครัวเรือน และควำมเชื่อมั่น ของผู้บริโภคที่อยู่ ในระดับต ่ำสุดเป็น
ประวัติกำรณ์ และกำรลงทุน ของภำคเอชนหดตัวสูงตำมภำวะอุปสงค์ทั้งในและต่ำงประเทศ ส่วนครึ่งปีห ลั ง
ของปี 2563 แม้ว่ำเศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวขึ้นเป็นล ำดับแต่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจโดยรวมยังต ่ำกว่ำระดับ
ก่อนเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 และกำรฟื้นตัวยังแตกต่ำงกันในแต่ละภำคเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์ดังกล่าว ธปท. ได้ดาเนินนโยบายการเงินเชิงรุกแบบมองไปข้างหน้า (forward-looking)
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (pre-emptive) ต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงิน โดยผ่อนคลาย
นโยบายการเงินลงเพื่อช่วยบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้นและสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังกำรระบำดคลี่คลำย
ตลอดจนให้อัตรำเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้ำหมำยสำหรับระยะปำนกลำงและปี 2563 ตำมข้อตกลงร่วมกัน ระหว่ำง
ธปท. และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังที่กำหนดอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 1-3 โดย ธปท. ได้ปรับลด
อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยเป็นธนำคำรกลำงแห่งแรก ๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบจำกวิกฤตโควิด 19 ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์
และได้ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 3 ครั้ง จำกรอยละ 1.25 มำอยูที่รอยละ 0.50 ตอป ซึ่งต่ำเปน
ประวัติกำรณ์ ทั้งนี้ อัตรำดอกเบี้ยที่ต่ำจะช่วยบรรเทำภำระหนี้และช่วยให้ภำวะกำรเงินโดยรวมผ่อนคลำยทั้งใน
ตลำดสินเชื่อและตรำสำรหนี้ นอกจำกนี้ ธปท. ยังไดประกำศปรับลดอัตรำเงินนำสงกองทุนเพื่อกำรฟนฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบั น กำรเงิ น (FIDF fee) จำกรอยละ 0.46 เหลือรอยละ 0.23 ของฐำนเงิ นฝำกเปนระยะเวลำ 2 ป
ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภำพกำรส่งผ่ำนนโยบำยกำรเงินไปสู่อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้อ้ำงอิง ส่งผลให้สถำบันกำรเงิน
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ปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้อ้ำงอิง สู่ระดับต ่ำสุดในรอบ 16 ปี ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.38 เพื่อ ช่วยบรรเทำภำระ
ดอกเบี้ยจ่ำยให้ภำคธุรกิจและครัวเรือนอีกทำงหนึ่ง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563

ร้อยละ
8.0

ร้อยละ
2.0

7.5

1.5

7.0
6.54

6.0

ก.ค. 63

เม.ย. 63

ม.ค. 63

เม.ย. 62

ม.ค. 62

5.0

ต.ค. 62

5.5

ก.ค. 62

MRR
MOR
MLR
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (แกนขวา)

6.44
6.11
0.50

1.0
0.5
0.0

ต.ค. 63

6.5

ที่มา: ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ในขณะเดียวกัน ธปท. ให้ความสาคัญกับการติดตามและดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง จึงได้ติดตำมตลำดอัตรำแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ำยอย่ำงใกล้ชิด
และพิจำรณำควำมจำเป็นของกำรดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมเพิ่มเติมเพื่อลดแรงกดดันต่อค่ำเงินบำทในระยะสั้น
และแก้ปัญหำเชิงโครงสร้ำงของตลำดอัตรำแลกเปลี่ยนไทยอย่ำงยั่งยืน ผ่ำนกำรผลักดันกำรสร้ำงระบบนิเวศใหม่
ของตลำดอัตรำแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เงินทุนเคลื่อนย้ำยไหลเข้ำออกอย่ำงสมดุล
มำกขึ้น

-3-

2. การรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
ธปท. ได้กากับดูแลระบบสถาบันการเงินให้ มีความมั่นคงและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยมีระดับ
เงินกองทุน เงินสารอง และสภาพคล่องเพียงพอที่จ ะรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด 19
รวมถึงสนับสนุน การฟื้น ตัวทางเศรษฐกิจ ในระยะต่อไปได้ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับและตรวจสอบ
สถำบันกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง และให้ธนำคำรพำณิชย์ไทยจัดทำ supervisory stress test เพื่อประเมินผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ที่จะส่งผลต่อฐำนะกำรดำเนินงำนในช่วงระยะเวลำ 3 ปี (ปี 2563 – 2565)
ตำมสถำนกำรณ์จ ำลองทำงเศรษฐกิจที่ ธปท. กำหนด (baseline scenario และ severe scenario) สรุปได้ว่ำ
ธนำคำรพำณิช ย์ไทยมีเงิน กองทุนเพียงพอรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โ ควิ ด 19 ได้ในระยะ 2 ถึง 3 ปี
อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ในอนำคตยังมีควำมไม่แน่นอนสูง ธปท. ยังต้องเตรียมพร้อม ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์
อย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำฐำนะของธนำคำรพำณิชย์ไทยมีควำมมั่นคงแข็งแรง ธปท. จึงสนับสนุนมำตรกำร
เชิงป้องกันให้ธนำคำรพำณิชย์รักษำเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงอย่ำงต่อเนื่องและมีกันชนรองรับควำมไม่แน่นอนสูง
เพื่อให้สำมำรถเป็นแหล่งเงินทุนและสนับสนุนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของประเทศได้อย่ำงรำบรื่น1
ส ำหรับการก ากับดููแลเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน ธปท. ได้ประเมินจุดเปราะบางและ
ความเสี่ยงส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน และด าเนินมาตรการเพื่อดูแลความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมทันการณ์ โดยเฉพำะกำรรับมือกับผลกระทบที่รุนแรงจำกสถำนกำรณ์ โควิด 192 รวมถึงได้เตรียม
กลไกรองรับกำรแก้ไขปัญหำสถำบันกำรเงินที่ครอบคลุมถึงกำรดูแลให้สถำบันกำรเงินมีแนวทำงเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ด้วยตนเอง และกำรประสำนกับหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นในภำคกำรเงินเพื่อดูแลเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจและ
ระบบกำรเงินและเตรียมควำมพร้อมในกำรแก้ไขปัญหำด้วย อำทิ ประสำนควำมร่วมมือกับ กสส. ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประเมินควำมเสี่ยงของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และโอกำสที่ควำมเสี่ยงดังกล่ำวจะลุกลำม
ไปยังภำคส่วนอื่น ๆ ในระบบกำรเงิน รวมทั้ง ธปท. ได้ผลักดันแนวทำงหรือมำตรกำรที่ช่วยลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว
นอกจำกนั้นแล้ว ธปท. ได้ปรับปรุงมำตรกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย (LTV) ของธนำคำรพำณิชย์และ SFIs เพิ่มเติม
เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนเป็นเจ้ำของบ้ำนหลังแรกได้ง่ำยขึ้น และช่วยบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำรเข้ำอยู่อำศัย
โดยสำมำรถขอสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยได้เพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำขำย รวมถึง
ผ่อนคลำยกฎเกณฑ์ในส่วนของผู้ ซื้อบ้ำนหลังแรกที่มีวินัยและผ่อนช ำระไปแล้วเกิน 2 ปีขึ้นไปให้สำมำรถวำงเงิ น
ดำวน์เพียงร้อยละ 10 เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรดำเนินชีวิตของลูกค้ำที่เปลี่ยนไป

1

มำตรกำรรักษำควำมเข้มแข็งของสถำบันกำรเงินให้สำมำรถทำหน้ำที่เป็นตัวกลำงทำงกำรเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
มีรำยละเอียดตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 2 กรอบและกลไกกำรกำกับดูแลเสถียรภำพระบบกำรเงินต้องเท่ำทันกับควำมเสี่ยงและสภำพแวดล้อมใหม่
2 มำตรกำรทำงกำรเงินเพื่อรับมือวิกฤตโควิด 19 มีรำยละเอียดตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 2 กรอบและกลไกกำรกำกับดูแลเสถียรภำพระบบกำรเงินต้องเท่ำทัน
กับควำมเสี่ยงและสภำพแวดล้อมใหม่
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ธปท. ได้ สนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยได้อนุญำตให้
ธนำคำรพำณิชย์ประกอบธุร กิจ ให้บริกำรอื่น (Other Services) และให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินประกอบธุร กิจ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน Digital Banking (IT Related Services) เพื่อให้มีควำมคล่องตัว
ในกำรให้บริกำรที่ตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน สนับสนุนพัฒนำกำรในกำรให้บริกำร
ทำงกำรเงิน และสอดคล้องกับขอบเขตกำรประกอบธุรกิจของธนำคำรพำณิชย์ รวมถึงได้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับช่องทำงให้บริกำรของธนำคำรพำณิชย์ (banking channel) หลักเกณฑ์กำรใช้บริกำรจำกพันธมิตรทำง
ธุรกิจ (business partner) ของสถำบันกำรเงิน และหลักเกณฑ์จำนวนและกำรนับจุดให้บริกำรของธนำคำรพำณิชย์
ทีเ่ ป็นบริษัทลูกของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศ และสำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศเพื่อให้มีควำมคล่องตัว
ในกำรประกอบธุรกิจมำกขึ้น สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินของลูกค้ำได้มำกขึ้น
ผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำง ๆ อำทิ ช่องทำงสำขำ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทำงดิจิทัล
นอกจำกนี้ ธปท. ได้ยกระดับการกากับดูแลสถาบันการเงินเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
โดยได้ปรับหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมให้ขยำยกำรบังคับใช้ครอบคลุม
SFIs บริษัทบริหำรสินทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ (นำโน
ไฟแนนซ์) ที่ต้องให้ควำมสำคัญกับระบบงำนให้บริกำรลูกค้ำแบบ end-to-end process ทั้ง 9 ระบบ3 และปรับเกณฑ์
กำรกำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำนำหลักเกณฑ์ market conduct ไปถือปฏิบัติให้เหมำะสมกับผู้ให้บริกำรแต่ละ
ประเภทตำมหลัก proportionality approach เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะและขนำดธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ์
และกลุ่มลูกค้ำ
3. การรักษาเสถียรภาพระบบการชาระเงิน
ธปท. ได้ดำเนินงำนด้ำนนโยบำยเพื่อให้ระบบกำรช ำระเงินของไทยมีประสิทธิภำพและมั่นคงปลอดภัย
รวมทั้งยกระดับกำรกำกับดูแลระบบกำรชำระเงินของประเทศให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ดังนี้
ด้านการจัดการระบบการชาระเงินให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องและรองรับรองรับความต้องการของ
ประชาชนและธุรกิจ โดยในปี 2563 ปริมาณการใช้บริการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 49.1 เทียบกับ
ปีก่อน และมูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เทียบกับปีก่อน ส่วนกำรใช้บริกำรผ่ำน Mobile banking และ Internet
banking เพิ่มขึ้น 14.2 ล้ำนบัญชีจำกสิ้นปี 2562 รวมเป็น 103.6 ล้ำนบัญชี ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งเป็นกำรเติบโตสูงสุด
ที่ร้อยละ 74.6 นอกจำกนี้ ธปท. ได้จัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนระบบบำทเนตและระบบกำรหักบัญชีเช็คระหว่ำง
3 ระบบงำน

9 ระบบ ได้แก่ (1) วัฒนธรรมองค์กรและบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง (2) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรจัดกลุ่ม
ลูกค้ำ (3) กำรจ่ำยค่ำตอบแทน (4) กระบวนกำรขำย (5) กำรสื่อสำรและกำรให้ควำมรู้แก่พนักงำน (6) กำรดูแลข้อมูลของลูกค้ำ (7) กำรแก้ไขปัญหำ
และจัดกำรเรื่องร้องเรียน (8) กำรควบคุม กำกับ และตรวจสอบ และ (9) กำรปฏิบัติงำนและแผนรองรับกำรปฏิบัติงำน
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ธนำคำรด้วยภำพเช็คและระบบกำรจัดเก็บภำพเช็ค (ICAS) เพื่อให้ ธปท. ผู้ใช้บริกำรระบบบำทเนต และสมำชิก
ระบบ ICAS ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนในภำวะฉุกเฉินและเตรียมควำมพร้อมในทุกสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น
ทั้งในส่วนของกำรเตรียมสถำนที่ปฏิบัติงำนปลอดเชื้อ (clean site) ส ำรองไว้เป็นแห่งที่ 3 และกำรจัดเตรียม
ผู้ปฏิบัติงำนสำรองชุดที่ 3
ด้านการก ากับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุ รกิจการช าระเงินภายใต้การก ากับ ธปท. ก ำกับดูแล
และตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับกำรอนุญำตหรือขึ้นทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติระบบกำรชำระเงิน พ.ศ. 2560
เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ประกอบธุรกิจมีควำมมั่นคงปลอดภัยและน่ำเชื่อถือ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องทั้งในภำวะวิกฤตและภำวะฉุกเฉิน รวมทั้งมีกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำร
อย่ำงเหมำะสม ในปี 2563 มีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับกำรอนุญำตหรือขึ้นทะเบียนจำนวน 20 รำย รวมใบอนุญำต
หรือใบขึ้นทะเบียนจำนวน 35 ฉบับ และเมื่อสิ้นปี 2563 มีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับกำรอนุญำตทั้งสิ้น 123 รำย และ
ขึ้นทะเบียน 4 รำย รวม 126 รำย รวมใบอนุญำต 281 ฉบับ และใบขึ้นทะเบียนจำนวน 4 ฉบับ
ด้านการพัฒนาต่อยอดบริการพร้อมเพย์ ธปท. ร่วมกับกรมสรรพำกรผลักดันให้มีบริกำรคืนภำษีนิติบุคคล
ผ่ำนระบบพร้อมเพย์ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2563 และบริกำรนำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์
(e-withholding tax) ควบคู่ไปกับบริกำรโอนเงิน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนกำรจัดทำและยื่นเอกสำรภำษีของภำคธุรกิจ
โดยให้บริกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2563 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 ระบบพร้อมเพย์มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี
2562 จำนวน 6.4 ล้ำนเลขหมำย เป็น 56.2 ล้ำนหมำยเลข มีปริมำณโอนเงินเฉลี่ยต่อวัน 20.2 ล้ำนรำยกำร หรือ
คิดเป็นมูลค่ำ 74.3 พันล้ำนบำท ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2563 พร้อมเพย์ทำสถิติกำรใช้งำนสูงสุด 27.1 ล้ำนรำยกำร
ต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นกำรโอนและชำระเงินมูลค่ำเฉลี่ย 750 บำทต่อรำยกำร และมูลค่ำเฉลี่ยต่อรำยกำรมีแนวโน้ม
ลดลงต่อเนื่องซึ่งสะท้อนกำรใช้จ่ำยในชีวิตประจำวันมำกขึ้น
ด้านการยกระดับความพร้อมด้าน cybersecurity ในภาคการเงิน ธปท. ได้กำกับดูแลให้สถำบันกำรเงิน
และผู้ให้บริกำรระบบช ำระเงินที่ส ำคัญประเมินควำมพร้อมด้ำน system resilience และ cyber resilience
รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ภัยคุกคำมไซเบอร์เพื่อเพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำน response และ recovery อย่ำงต่อเนื่อง
โดยได้ร่วมมือกับ กสทช. ผลักดันให้จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงคอมพิวเตอร์ด้ำนโทรคมนำคม
(TTC-CERT) และส่งเสริมให้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนไซเบอร์กับศูนย์ประสำนงำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สำรสนเทศภำคกำรธนำคำร (TB-CERT) เพื่อรับมือกับวิกฤตกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที นอกจำกนี้ ยังร่วมมือกับ สกมช.
ในกำรจัดทำประมวลแนวทำงปฏิบัติและกรอบมำตรฐำนไซเบอร์ สำหรับใช้เป็น กรอบแนวทำงให้หน่วยงำนของรัฐ
และหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำคัญทำงสำรสนเทศถือปฏิบัติ ตำมพระรำชบัญญัติ กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2563-2565)
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ที่กระทบระบบเศรษฐกิจกำรเงินและสังคมในวงกว้ำง
ธปท. จึงได้ทบทวนและจัดลำดับควำมสำคัญของแผนยุทธศำสตร์ โดยเร่งดำเนินกำรในบำงแผนงำนเพื่อรับมือกับ
ควำมผันผวนของเศรษฐกิจกำรเงินและสังคมที่เกิดขึ้น และจำเป็นต้องเลื่อนแผนงำนในบำงส่วน โดยเฉพำะงำน
ที่ต้องผลักดันร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศ เนื่องจำกควำมไม่สะดวกในกำรเดินทำง อีกทั้งต้อง
ให้ควำมสำคัญกับกำรเตรียมรับมือกับผลกระทบของโรคระบำดเป็นลำดับแรกก่อน อย่ำงไรก็ดี ในภำพรวมแผนงำน
ส่วนใหญ่ยังดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
1. ด้านการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัล ธปท. ได้กำหนดกรอบกำรพัฒนำระบบกำรเงินดิจิทัล (digital
finance roadmap) เพื่อเป็นแนวทำงกำรออกนโยบำย หลักเกณฑ์ และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเงิน
บริกำรทำงกำรเงิน และบริกำรชำระเงินดิจิทัลที่จะช่วยให้ประชำชนและผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
ได้สะดวกขึ้นด้วยต้นทุนที่เหมำะสม ตลอดจนยกระดับประสิทธิภำพของระบบกำรเงินไทยโดยรวม โดยมีโครงกำร
ที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว คือ กำรออกหลักเกณฑ์อนุญำตกำรประกอบธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital
personal loan) ซึ่งช่วยให้ประชำชนที่ไม่มีรำยได้ประจำและผู้ประกอบกำรรำยย่อยเข้ำถึงสินเชื่อวงเงินไม่เกิน
20,000 บำท โครงกำรพัฒนำระบบนิเวศสำหรับกำรให้บริกำร digital factoring เพื่อช่วยให้ SMEs เข้ำถึงแหล่งทุน
โดยใช้ใบแจ้งหนี้ดิ จิทัลและรำยรับที่เกิดจำกใบแจ้งหนี้เป็นหลักประกัน โดย ธปท. ได้พัฒนำฐำนข้อมูล กลำง
(central web service) สำหรับตรวจสอบกำรยื่นขอสินเชื่อที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งผลักดันมำตรฐำนใบแจ้งหนี้ดิจิทัล
เพื่อป้องกันกำรปลอมแปลงเอกสำรและเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องอั นจะช่วยให้ผู้ให้บริกำร
factoring กล้ำปล่อยสินเชื่อให้แก่ SMEs มำกขึ้น โดยจะออกแนวปฏิบัติ และเริ่มให้บริกำรต้นปี 2564
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านข้อมูลรองรับระบบการเงินเข้าสู่โลกดิจิทัล
ธปท. ได้ผลักดันให้เกิดโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงอิเล็กทรอนิกส์ข้ำมสถำบันกำรเงิน
ผ่ำนระบบ NDID4 โดยเริ่มให้บริกำรกับกำรเปิดบัญชีเงินฝำก ทั้งนี้ กำรให้บริกำรในระยะแรกมีจำนวนกำรใช้บริกำร
ไม่มำกนัก แต่คำดว่ำจะมีปริมำณเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับทิศทำงกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงดิจิทัลที่สูงขึ้น
(ข้อมูล ณ สิ้นปี 2563 มีกำรเปิดบัญชีเงินฝำกผ่ำน NDID จำนวนกว่ำ 105,000 บัญชี) เปิดให้บริกำรระบบจำหน่ำย
พันธบัตร DLT Bond Platform โดยนำเทคโนโลยี blockchain มำใช้กับระบบจำหน่ำยพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบำล
รุ่น “วอลเล็ต สบม. 1-2” และรุ่น “ก้ำวไปด้วยกัน” ทำให้ผู้ลงทุนได้รับพันธบัตรเร็วขึ้นจำกเดิม 15 วัน เหลือ 2 วัน
4

NDID ใช้เทคโนโลยีกำรจดจำใบหน้ำ (face recognition) ซึ่งมีควำมปลอดภัยสูงและสำมำรถป้องกันกำรถูกปลอมแปลงหรือป้องกันบุคคลอื่นสวมรอย
ทำธุรกรรมทำงกำรเงิน
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ช่วยลดต้นทุนดำเนินงำนของธนำคำรตัวแทนจำหน่ำยและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรโควตำและตรวจสอบ
ข้อมูลกำรจำหน่ำยของผู้ออกตรำสำรหนี้ ขยำยกำรเชื่อมโยงบริกำรชำระเงินผ่ำน QR payment กับญี่ปุ่นและกัมพูชำ
ทำให้คนไทยสำมำรถชำระเงินที่ร้ำนค้ำในญี่ปุ่นได้ ขณะที่คนกัมพูชำที่เดินทำงมำประเทศไทยสำมำรถชำระเงินผ่ำน
Thai QR Code ได้ ส่วนคนไทยจะชำระเงินที่กัมพูชำได้ในช่วงต้นปี 2564 และ ธปท. ได้ผลักดันให้นำมำตรฐำน
ISO 20022 มำใช้กับระบบกำรชำระเงิน เพื่อให้เกิด interoperability และลดต้นทุนกำรพัฒนำและจัดกำรระบบ
ที่เดิมใช้หลำยมำตรฐำน ซึ่งบริกำร MyPromptQR เป็นบริกำรแรกที่ปรับใช้ ก่อนขยำยไประบบอื่นต่อไปในปี 2564
3. ด้านการพั ฒ นาต้ น แบบการช าระเงิน สกุ ลเงิ น ดิจ ิท ัล ที ่อ อกโดยธนาคารกลาง (CBDC) และ
การกากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของภาคเอกชน ธปท. ได้พัฒนำต้นแบบกำรใช้ CBDC เชื่อมต่อระบบกำรจัดซื้อ
กับกำรชำระเงินระหว่ำงคู่ค้ำ (suppliers) ในห่วงโซ่อุปทำนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และได้ขยำย
ขอบเขตกำรพัฒนำ CBDC เพื่อกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศให้ครอบคลุมสกุลเงินเพิ่มขึ้นร่วมกับธนำคำรกลำงจีนและ
ธนำคำรกลำงสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ในปี 2564 ต่อยอดจำกควำมร่วมมือกับธนำคำรกลำงฮ่องกงในเฟสแรก
รวมถึงได้กำหนดแนวทำงกำรกำกับสกุลเงินดิจิทัลของภำคเอกชน (stablecoin) สำหรับกรณีที่ใช้เงินบำทหนุนหลัง
โดยอ้ำงอิงหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลธุรกิจ e-money และต้องผ่ำนเงื่อนไขสำคัญด้ำนมำตรฐำนเทคโนโลยีเพื่อ
รักษำควำมเชื่อมั่นและป้องกันควำมเสี่ยงในมิติต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กรอบและกลไกการก ากั บดูแ ลเสถี ยรภาพระบบการเงิน ต้ อ งเท่า ทัน กับความเสี่ ย งและ
สภาพแวดล้อมใหม่
1. ด้านการออกมาตรการทางการเงินเพื่อรับมือรับวิกฤตเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด 19
1.1 มาตรการดูแลตลาดตราสารหนี้และกองทุนรวม โดย ธปท. ได้จัดตั้งกองทุน BSF วงเงิน 400,000
ล้ำนบำท เพื่อช่วยเหลือบริษัทที่มีศักยภำพแต่ขำดสภำพคล่องชั่วครำวให้สำมำรถระดมทุน (rollover) รองรับกำรไถ่
ถอนตรำสำรหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2563-2564 ซึ่งทำให้ corporate bond spread ของกลุ่ม investment grade
ลดลงอย่ำงรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงสภำวะตลำดตรำสำรหนี้ที่เป็นปกติมำกขึ้นในเวลำค่อนข้ำงเร็ว และธุรกิจสำมำรถ
กลั บ มำระดมทุ น ผ่ ำ นตลำดตรำสำรหนี ้ ไ ด้ โ ดยไม่ ต ้ อ งขอรั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ จำกกองทุ น BSF
และจัดตั้ง MFLF เพื่อสนับสนุนสภำพคล่องผ่ำนสถำบันกำรเงินให้กับกองทุนรวมตรำสำรหนี้ที่ประสบปัญหำ
ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนคลำยควำมกังวลและไม่ตื่นตระหนก และตลำดกำรเงินกลับมำทำงำนได้ ตำมปกติเกือบจะทันที
ทั้งนี้ มีสถำบันกำรเงินให้ควำมช่วยเหลือแก่กองทุนรวมตรำสำรหนี้รวม 10 แห่ง จำนวนเงิน 56,047 ล้ำนบำท และ
ณ สิ้นปี 2563 ไม่มียอดคงค้ำงกำรใช้ facility ดังกล่ำว
1.2 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ธุรกิจ ธปท. ได้ออกมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ลู ก หนี้ เ ป็ น กำรทั่ ว ไปตั้ ง แต่ ช่ว งแรกของกำรระบำดของโควิ ด 19 เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ลู ก หนี้ เ ป็น วงก ว้ ำ งและ
ดำเนินกำรได้อย่ำงทันท่วงที รวมถึงพยุงให้ลูกหนี้ผ่ำนพ้นช่วงวิกฤตไปได้ ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวภำยหลัง
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กำรผ่อนคลำยมำตรกำรปิดเมือง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจยังมีควำมไม่แน่นอนและกำรฟื้นตัวของธุรกิจแต่ละประเภท
ไม่เท่ำกัน (uneven recovery) ธปท. จึงปรับมำตรกำรเป็นมุ่งเน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้อย่ำงตรงจุดและ
เหมำะสมกับลักษณะปัญหำและศักยภำพในกำรฟื้นตัวของแต่ละกลุ่ม (targeted) ดังนี้
1.2.1 มาตรการด้านการเสริมสภาพคล่อง
− มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 สาหรับระยะที่ 1
และระยะที่ 2 เพื่อบรรเทำปัญหำในช่วงที่รำยได้ปรับลดลงอย่ำงรวดเร็ว แต่มีภำระหนี้ที่ต้องช ำระ โดย ธปท.
กำหนดให้ปรับลดเพดำนดอกเบี้ยบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลร้อยละ 2-4 ต่อปี และพักชำระหนี้เงินต้นและ
หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำ 3-6 เดือน ทั้งนี้ เมื่อเกิดกำรระบำดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ในช่วงปลำยปี 2563
ธปท. ได้ขยำยเวลำให้ลูกหนี้รำยย่อยสมัครรับควำมช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และให้สถำบันกำรเงิน
เร่งช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทตำมควำมเหมำะสมกับประเภทสินเชื่อและควำมเสี่ยงของลูกหนี้5
− มีมาตรการชะลอการช าระหนี้ของ SMEs (loan payment holiday) โดยพักช ำระ
เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำ 6 เดือน6 ซึ่งสำมำรถช่วยเหลือลูกหนี้ได้จำนวนทั้งสิ้น 1.05 ล้ำนบัญชี เป็นยอดหนี้
ประมำณ 1.35 ล้ำนล้ำนบำท ทั้งนี้ ภำยหลังจำกมำตรกำรข้ำงต้นสิ้นสุดลง กลุ่มลูกหนี้ที่สำมำรถกลับมำชำระหนี้ได้
ให้ชำระหนี้ตำมปกติเพื่อรักษำสถำนะและวินัยทำงกำรเงินของลูกหนี้ อีกทั้งช่วยให้สถำบันกำรเงินมีสภำพคล่องเพิ่มขึ้น
สำหรับปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ ส่วนลูกหนี้ที่ไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ตำมปกติแต่ชำระได้บำงส่วน ให้
สถำบันกำรเงินเจรจำปรับโครงสร้ำงหนี้โดยให้คงสถำนกำรณ์จัดชั้นลูกหนี้ได้ถึงสิ้นปี 2563 เพื่อช่วยลูกหนี้ไม่ให้เป็น
NPL และจูงใจให้สถำบันกำรเงินเร่งปรับเงื่อนไขกำรชำระหนี้ภำยในสิ้นปี
− มีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต ่าให้แก่ SMEs (soft loan) วงเงิน 500,000 ล้ำนบำท
โดยมีรัฐบำลค้ำประกันบำงส่วนในกรณีที่สินเชื่อดังกล่ำวกลำยเป็นหนี้เสียเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำ 2 ปี 7 และได้ขยำย
เวลำขอสินเชื่อไปจนถึงวันที่ 18 เมษำยน 2564 รวมถึงปรับเกณฑ์ soft loan เพิ่มเติมเพื่อให้ SMEs สำมำรถเข้ำถึง
สินเชื่อได้มำกขึ้นด้วย8 โดย ณ สิ้นปี 2563 มี SMEs รับ soft loan ไปแล้วจำนวน 73,817 รำย มูลค่ำวงเงินสินเชื่อ
รวม 123,107 ล้ำนบำท

5 แนวทางการเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม ชะลอการชาระหนี้สาหรับลูกหนี้ SMEs ภายใต้
พ.ร.ก. soft loan ปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม
6 กาหนดให้ลก
ู หนี้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ได้รับสิทธิ์เป็นการทั่วไปให้ไม่ต้องชาระหนี้ทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-ตุลาคม 2563
7 รัฐบาลจะชดเชยความเสียหายให้ไม่เกินร้อยละ 70 ของสินเชื่อที่ปล่อยเพิ่มสาหรับลูกหนี้ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 ล้านบาท และชดเชยให้ไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของสินเชื่อที่ปล่อยเพิ่มสาหรับลูกหนี้ที่มีวงเงินสินเชื่อ 50-500 ล้านบาท
8 ขยายให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สามารถขอ soft loan ได้ ผ่อนเกณฑ์การนับกลุ่มธุรกิจของลูกหนี้ และเพิ่มจานวนครั้ง
การยื่นขอ soft loan จากเดิม 1 ครั้งเป็น 2 ครั้ง

-9-

− ผลักดันให้มีกลไกค้าประกันสินเชื่อจากรัฐบาลเพื่อช่วยให้สถาบันการเงินกล้าปล่อย
สินเชื่อแก่ SMEs มากขึ้น โดยสนับสนุนให้ บสย. มี (1) โครงกำรค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme
ระยะพิเศษ soft loan plus เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้สินเชื่อ soft loan ของ ธปท. โดย บสย. จะค้ำประกัน
สินเชื่อในปีที่ 3 จนถึงปีที่ 10 วงเงิน 57,000 ล้ำนบำท (2) โครงกำรค ้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 9 (PGS9) วงเงิน 150,000 ล้ำนบำท9 และ (3) โครงกำรค ้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบกำร
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) วงเงิน 25,000 ล้ำนบำท10
1.2.1 มาตรการด้านการปรับโครงสร้างหนี้
− เร่ ง ให้ ม ี ก ารปรั บ โครงสร้ า งหนี ้ เ ชิ ง ป้ อ งกั น ให้ แ ก่ ล ู ก หนี ้ ก ่ อ นที ่ จ ะเป็ น หนี ้ เ สี ย
(preemptive debt restructuring) โดยผ่อนผันหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นลูกหนี้และกำรกันส ำรอง เพื่อลดภำระ
กำรกันส ำรองและจูงใจให้สถำบันกำรเงินเร่งปรับโครงสร้ำงหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยให้ลูกหนี้ด้อยคุณภำพ (NPL)
สำมำรถกลับมำเป็นหนี้ปกติได้เมื่อชำระหนี้ครบ 3 เดือนจำกเดิม 12 เดือน และให้กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของลูกหนี้
ที่ยังไม่ด้อยคุณภำพ (Non-NPL) มีสถำนกำรณ์จัดชั้นเป็นหนี้ปกติและไม่กระทบต่อประวัติข้อมูลเครดิตของลูกหนี้
− ออกมาตรการ debt consolidation เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกหนี้ปรับโครงสร้ำงหนี้
ด้วยวิธีกำรรวมหนี้ โดยรวมสินเชื่อรำยย่อยประเภทอื่นกับสินเชื่อที่อยู่อำศัยเพื่อใช้ประโยชน์จำกหลักประกัน
ทำให้สำมำรถลดอัตรำดอกเบี้ยหรือขยำยระยะเวลำชำระหนี้ได้
− จั ด ตั ้ ง โครงการ Debt Restructure Multi-Creditors (DR BIZ) ให้ เ ป็ น กลไก
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินหลำยรำยให้ได้รับกำรบรรเทำภำระหนี้ และช่วยลดเวลำกำรจัดกำรหนี้
ของสถำบันกำรเงินให้เร็วขึ้น11
อย่ำงไรก็ดี ธปท. ได้เตรียมปรับแนวทำงและปลดล็อกข้อจำกัดต่ำง ๆ เพื่อให้สภำพคล่องที่มี
อยู่มำกในระบบสำมำรถกระจำยไปถึงคนตัวเล็กได้ดีขึ้น โดยเฉพำะ SMEs ที่มีศักยภำพเพื่อให้มีสภำพคล่องเพียงพอ
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บสย. ค้าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs วงเงินค้าประกันต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาค้าประกันไม่เกิน 10 ปี โดยรัฐบาลจะ
รับภาระค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการ SMEs ปีละไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผปู้ ระกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อ
เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า 42,500 ราย
10 บสย. ค้าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย วงเงินต่อรายไม่เกิน 0.5 ล้านบาท ระยะเวลาค้าประกันไม่เกิน 10 ปี โดยรัฐบาลจะรับภาระ
ค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการรายย่อยปีละไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการรายย่อย ได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า 100,000 ราย
11 ผลของมาตรการ debt consolidation และโครงการ DR BIZ ยังอยู่ในวงจากัด เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่มีหนีอ
้ ยูห่ ลายสถาบันการเงิน จึงไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากหลักประกันตามมาตรการรวมหนี้ได้ และสถาบันการเงินได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการอื่นของ ธปท. แล้ว ทาให้ลูกหนี้
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ขอเข้ารับการช่วยเหลือผ่านโครงการ DR BIZ
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ที่จะดำเนินธุรกิจให้ไปต่อได้ รวมถึงผลักดันให้มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้อย่ำงมีคุณภำพ ซึ่ง ธปท. จะเร่งดำเนินกำรให้
เห็นผลมำกขึ้นในปี 2564
1.3 มาตรการรักษาความเข้มแข็งของสถาบันการเงินให้สามารถทาหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ธปท. ได้สนับสนุนให้ธนำคำรพำณิชย์รักษำกันชน
(buffer) ทั้งสภำพคล่องและระดับเงินกองทุน ให้เข้มแข็งและเพียงพอรองรับควำมไม่แน่นอนและควำมเสี่ยงที่สูงขึ้น
โดยได้ขอควำมร่วมมือให้ธนำคำรพำณิชย์ งดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลและงดซื้อหุ้นคืนในเดือนมิถุนำยน 2563
ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ยังมีกำรระบำดของโควิด 19 อยู่ และหลังจำกนั้น ได้กำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถจ่ำยเงินปันผล
จำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563 ได้ไม่เกินอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเดิมของแต่ละแห่ง ในปี 2562 และต้องไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจ ำปี 2563 นอกจำกนี้ ธปท. ได้ออกมำตรกำร regulatory forbearance โดยปรับ
หลักเกณฑ์กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง (LCR) เพื่อช่วยให้ธนำคำรพำณิชย์และ SFIs สำมำรถบริหำรสภำพคล่อง
จำกกำรขำดกระแสเงิ น สดรั บ จำกมำตรกำรช่วยเหลือประชำชนและธุรกิจได้ยืดหยุ่นมำกขึ้น และผ่อนปรน
คุณสมบัติตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เพื่อช่วยให้ธนำคำรพำณิชย์
ระดมทุนโดยเฉพำะกลุ่มนักลงทุนต่ำงชำติได้ง่ำยขึ้น ซึ่งส่งผลให้ระดับเงินกองทุนและสภำพคล่องสูงขึ้นและเอื้อให้เกิด
กำรปล่อยสินเชื่อต่อ โดยให้ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถจ่ำยผลตอบแทนให้แก่ตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ได้โดยไม่ต้องขออนุญำตหำกมีระดับเงินกองทุนสูงกว่ำที่ ธปท. กำหนด และยกเลิกข้อก ำหนดสิทธิ์ให้
ธนำคำรพำณิชย์เลื่อนเวลำกำรชำระดอกเบี้ยแก่ตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
2. ด้านการยกระดับการกากับตรวจสอบสถาบันการเงินด้วยการนาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่มาใช้
ในกระบวนการกากับตรวจสอบ โดย ธปท. ได้พัฒนำเครื่องมือกำกับตรวจสอบสถำบันกำรเงินโดยใช้เทคโนโลยี
(supervisory technology) ทีม่ ีระบบติดตำมตรวจจับควำมเสี่ยงสำคัญที่ลึกและมีควำมถี่สูง (dashboard) เพื่อช่วย
ให้ ธปท. ออกนโยบำยและมำตรกำรดูแลเสถียรภำพระบบกำรเงินที่ตรงจุดและทันสถำนกำรณ์ อำทิ ระบบติดตำม
ควำมเสี่ยงจำกธุรกรรมเพื่อกำรค้ำ ระบบติดตำมควำมเคลื่อนไหวด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงิน ระบบติดตำมสถำนะ
ลูกหนี้ก่อนและหลังปรับโครงสร้ำงหนี้ รวมถึงนำเครื่องมือ risk and impact bucketing framework มำใช้วำงแผน
และจัดสรรกำลังคนในกำรกำกับตรวจสอบสถำบันกำรเงินที่ครอบคลุมทั้งธนำคำรพำณิชย์ SFIs และ non-bank
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับระดับควำมเสี่ยงและควำมมีนัยสำคัญต่อระบบกำรเงิน
3. ด้านการพัฒนากลไกดูแลความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ธปท. ได้ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงกำรคลังจัดทำร่ำงกฎกระทรวงกำรกำกับดูแลสหกรณ์ตำมมำตรำ 89/2
ของพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 12 ฉบับ12 โดย 7 ฉบับอยู่ระหว่ำงเตรียมลงประกำศ
12

(1) การกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (2) การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการและผูจ้ ดั การของสหกรณ์ฯ (3) อานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ (4) การดารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ฯ (5) ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ฯ (6) การจัดทาบัญชี การเปิดเผย

-11-

ในรำชกิจจำนุเบกษำเพื่อบังคับใช้ ส่วนอีก 5 ฉบับอยู่ระหว่ำงกำรตรวจร่ำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นอกจำกนี้ ธปท. ได้ร่วมพัฒนำฐำนข้อมูลส ำหรับกำรก ำกับและติดตำมควำมเสี่ยง พร้อมกับจัดอบรมควำมรู้
ด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของสหกรณ์ให้กับข้ำรำชกำร กสส. รวมถึงได้จัดทำข้อเสนอเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ และ non-bank ที่มีนัยส ำคัญเข้ำเป็นสมำชิก NCB หรือมีกำรจัดเก็บข้อมูลภำระหนี้ของครัวเรือนจำก
ผู้ให้บริกำรดังกล่ำวให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นผ่ำน infrastructure อื่น ธปท. ได้ผลักดันกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
นโยบำยเสถียรภำพระบบกำรเงิน (FSCC)13 ซึ่งอยู่ระหว่ำงยกร่ำงระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อจัดตั้ง FSCC
เพื่อให้ สศค. พิจำรณำเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดตั้งต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายการเงินและนโยบายการคลังต้องคานึงถึงขีดจากัด โดยเฉพาะจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ปี 2563 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรงจำกกำรระบำดของโควิด 19 ธปท. จึงให้ควำมส ำคัญ
กับกำรดำเนินนโยบำยเพื่อแก้ปัญหำฉุกเฉินระยะสั้น ควบคู่กับกำรผลักดันให้เกิดกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ
ให้เข้มแข็งในระยะยำว ดังนี้
1. มีเครื่องมือและกลยุทธ์การดาเนินนโยบายการเงินที่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาค
และเสถียรภาพระบบการเงินได้ในภาวะที่ policy space มีจากัด โดยนอกเหนือจำกกำรดำเนินนโยบำยกำรเงิน
แบบผ่อนคลำยด้วยกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยและอัตรำนำส่งเงิน FIDF จำกที่กล่ำวไปข้ำงต้นแล้ว ธปท. ได้
เตรียมเครื่องมือ unconventional monetary policy measures ให้พร้อมใช้หำกมีควำมจำเป็น และยกระดับ
กำรประสำนและบูรณำกำรนโยบำยกำรเงินและนโยบำยกำรคลัง โดย ธปท. ได้ร่วมกับ สศค. จัดทำ scenario
planning และประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรคลังไปข้ำงหน้ำเพื่อเตรียมมำตรกำรให้พร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
รวมถึงได้หำรือร่วมกับกระทรวงกำรคลังในด้ำนควำมเพียงพอของมำตรกำรด้ำนกำรคลังในระยะสั้นและกำรจัดทำ
แผนกำรปฏิรูปทำงกำรคลัง (fiscal reform) ในระยะยำว
2. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพยุงเศรษฐกิจระยะสั้น
ควบคู่กับผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้า งเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับภูมิ ทัศน์ใหม่ภำยหลั ง
สถำนกำรณ์โควิด 19 ได้แก่
งบการเงิน การสอบบัญชีและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (7) การจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ฯ (8) การให้กู้และการให้สินเชื่อ (9) การรับฝากเงิน
การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน (10) การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง (11) การฝากเงินและการลงทุน (12) การจัดชั้ น
สินทรัพย์และการกันสารอง
13 องค์ประกอบของ FSCC คือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกากับดูแลภาคการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือที่สาคัญระหว่างหน่วยงาน
กากับดูแลภาคการเงินที่เกี่ยวข้องในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่เชื่อมโยงกันในระบบการเงิน (crosscutting) และร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ตลอดจนให้คาปรึกษาและประสานงานเชิงนโยบายด้านเสถียรภาพ
ระบบการเงิน และให้คาแนะนาในการพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงิน (financial system landscape) ซึ่งรวมถึง
การแก้ปญ
ั หาเชิงโครงสร้างของระบบการเงินเพื่อลดช่องโหว่ของการกากับดูแลและป้องกันความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว
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2.1 ด้านการดูแลตลาดแรงงานและรักษาการจ้างงาน โดยเน้นแก้ปัญหำกำรว่ำงงำนและปัญหำ
สภำพคล่องเพื่อให้ประชำชนมีรำยได้สำหรับใช้จ่ำยขณะเดียวกันช่วยหล่อเลี้ยงอุปสงค์ในภำพรวมของประเทศ
โดย ธปท. ได้ร่วมพัฒนำเว็บไซต์ www.ไทยมีงำนทำ.com14 เพื่อเป็น platform กลำงระดับประเทศในกำรจับคู่
แรงงำนและพัฒนำทักษะแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด รวมทั้งภำครัฐสำมำรถนำข้อมูลเชิงลึก
มำใช้ประกอบกำรวำงนโยบำยด้ำนแรงงำน และเสนอมำตรกำรให้เงินอุดหนุนค่ำจ้ำงงำนเด็กจบใหม่ (Co-payment)15
ทำให้เกิดกำรจ้ำงงำนไปแล้วกว่ำ 160,000 ตำแหน่ง16 ซึ่งได้ผลตำมเจตนำรมณ์ของ ธปท. พอสมควรในกำรผลักดัน
ให้มีเครื่องมือและมำตรกำรนี้ นอกจำกนี้ ธปท. ได้ เสนอให้มีมำตรกำรให้เงินชดเชยแก่แรงงำนที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 (wage subsidy)17 โดยกระทรวงแรงงำนและ สศช.
เห็นชอบให้กระทรวงแรงงำนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรและมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจแรงงำนและสถำนประกอบกำร
เพื่อยกระดับ (upskill) และปรับทักษะ (reskill) แรงงำน18 ซึ่งอยู่ระหว่ำงพิจำรณำจังหวะเวลำในกำรด ำเนิน
นโยบำยที่เหมำะสม
2.2 ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ธปท. ได้ส่งเสริมกำรเข้ำถึงกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐของ SMEs19 โดยกำหนดสัดส่วนงบประมำณจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐจำก SMEs ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30
ของวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในหมวดสินค้ำและบริกำรที่กำหนดสำหรับปีงบประมำณ 2564 และเสนอให้กำหนด
เกณฑ์มำตรฐำน credit term (30-45 วัน) เพื่อบรรเทำปัญหำสภำพคล่องของ SMEs20 ที่ทำธุรกิจหรือเป็นคู่ค้ำ
กับบริษัทรำยใหญ่ โดยสภำอุตสำหกรรมได้ให้สมำชิกชำระหนี้แก่คู่ค้ำภำยใน 30 วัน ตั้งแต่ไตรมำส 4 ปี 2563
พร้อมกับให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เปิดเผยระยะเวลำ credit term เพื่อให้สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทยใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมินผล CGR
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ร่วมกับกระทรวงแรงงำน กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และหน่วยงำนพันธมิตรอื่น ๆ โดยตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งำน platform
มีภำคเอกชนและภำครัฐเปิดรับสมัครงำนจำนวนรวมกว่ำ 700,000 ตำแหน่ง
15 นำเสนอมำตรกำรในที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรมำตรกำรเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน โดยรัฐบำลอุดหนุนค่ำจ้ำงร้อยละ 50 ของเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ
สูงสุดไม่เกิน 7,500 บำทต่อเดือนต่อคน ทั้งนี้ มีบริษัทเอกชนประกำศหำงำนแล้วประมำณ 90,000 ตำแหน่ง และมีแรงงำนเข้ำร่วมประมำณ 50,000 คน
16 เป็นผลจำกกำรมีเว็บไซต์ไทยมีงำนทำ มำตรกำร co-payment จ้ำงงำนเด็กจบใหม่ และกำรจัดงำน Job expo Thailand 2020 เมื่อเดือนกันยำยน
2563 ของกระทรวงแรงงำน เพื่อบรรเทำปัญหำกำรว่ำงงำนหรือตกงำนจำกสถำนกำรณ์โควิด 19
17 เสนอมำตรกำรร่วมกับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย คณะทำงำนกลุ่มมำตรกำรเพื่อธุรกิจ SMEs และสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
18 ร่วมกับ สอวช. เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรฯ ศบศ. คณะอนุกรรมกำรฯ สศช. และสภำหอกำรค้ำไทย
19 นำเสนอมำตรกำรในที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยที่ประชุมมีมติให้ สสว. เป็นหน่วยงำนหลัก
ในกำรผลักดันมำตรกำรต่อไป
20 อยู่ระหว่ำงเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยผลักดันร่วมกับ สศช. และสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
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2.3 ด้ า นการปฏิ ร ู ป ภาคเกษตร ธปท. ได้ ผ ลั ก ดั น ให้ ใ ช้ application“มะลิ ซ ้ อ น” 21 รำยงำน
ควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติส ำหรับโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี 2563-2564 ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมัติ จำก
คณะรัฐ มนตรีแล้ว โดยมีเกษตรกรสมัครใช้งำนจ ำนวน 3,500 รำย และ 1,055 รำยได้ รำยงำนควำมเสี ยหำย
ผ่ำน “มะลิซ้อน” แล้ว รวมถึงได้พัฒนำระบบฐำนข้อมูล big data ภำคเกษตร22 เพื่อใช้ประเมินภำวะเศรษฐกิจ
กำรเกษตรรำยจังหวัดและกำรพยำกรณ์ผลผลิตเกษตร ซึ่งจะเริ่มใช้ไตรมำส 1 ปี 2564 และผลักดันให้มี social
lab23 เพื่อศึกษำกระบวนกำรทำงำนและชุดมำตรกำรแรงจูงใจให้เกษตรกรเพำะปลูกตำมหลักวิชำกำรที่สำมำรถ
นำไปขยำยผลวงกว้ำงเพื่อเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต
2.4 ด้านการยกระดับศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยได้ประเมินระดับศักยภำพกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจในระยะยำวของไทยและมีข้อเสนอ (1) กำรยกระดับผลิตภำพในภำคอุตสำหกรรมไทย ทั้งส่วนที่
ดำเนินกำรร่วมกับธนำคำรโลก24 และกำรพัฒนำแบบจำลองผลิตภำพรวม (2) กำรพัฒนำแบบจำลอง overlapping
generations model ของไทยเพื่อประมวลผลนโยบำยที่มีต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ควำมเหลื่อมล้ำ และ
ควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง และ (3) กำรส่งเสริมกำรสะสมทุนของไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูงและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
ธปท. ได้ดาเนินการต่อเนื่องตามแนวทางฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและนโยบายเร่ง
ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ (FX ecosystem) เพื่อให้ไทยสำมำรถรองรับควำมผันผวน
ของอัตรำแลกเปลี่ยนและลดแรงกดดันค่ำเงินบำทด้ำนแข็งค่ำได้ดีขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยนได้อย่ำงคล่องตัว เพิ่มทำงเลือกในกำรท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศและกำรลงทุนให้แก่
นักลงทุนไทย และเงินทุนเคลื่อนย้ำยมีควำมสมดุลมำกขึ้น ดังนี้
1. ขยายวงเงินรายได้จากต่างประเทศที่ไม่ต้องนากลับเข้าประเทศ เป็น 1,000,000 ดอลลำร์ สรอ.
เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวให้กับภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำรเงินตรำต่ำงประเทศ และลดช่วยต้นทุนในกำรดำเนินธุรกิจ

21 ร่วมกับสมำคมประกันวินำศภัย

กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ GISTDA สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธ.ก.ส. สศค. และ คปภ.
22 ธปท. ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ สศก. และ GISTDA
23 ร่วมกับกรมกำรข้ำว ธ.ก.ส. และบริษัท เบทำโกร จำกัด (มหำชน)
24 World Bank. (2020). Thailand and manufacturing firm productivity eport. (https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle
/10986/34882/Thailand-Manufacturing-Firm-Productivity-Report.pdf)
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2. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การเปิดและทาธุรกรรมผ่านบัญชี ฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ทำให้
ประชำชนและภำคเอกชนสำมำรถเปิดบัญชีเงินฝำก FCD ได้เสรี เพื่อโอนเงิน ชำระเงิน และลงทุนในสินทรัพย์
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้สะดวกและมีต้นทุนต่ำลง
3. ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ โดยขยำยวงเงินกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
ของนั ก ลงทุ น รำยย่อ ยจำกเดิม 200,000 เป็ น 5,000,000 ดอลลำร์ สรอ. ต่ อ ปี และไม่ จ ำกั ด วงเงิ น ลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศส ำหรับนักลงทุนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ ก.ล.ต. อีกทั้งเปิดให้ตัวแทนกำรลงทุน
นำตรำสำรสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่อ้ำงอิงตัวแปรต่ำงประเทศมำเสนอให้นักลงทุนในไทยได้ 25 และส่งเสริม
กำรลงทุนในต่ำงประเทศของนักลงทุนสถำบัน โดย ธปท. ได้ผลักดัน ให้มีกำรปรับหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
กำรลงทุนต่ำงประเทศของกลุ่มบริษัทประกัน และกำรเพิ่มเพดำนสัดส่วนกำรลงทุนต่ำงประเทศของ สปส. และ
กบข. โดยภำพรวม ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2563 ยอดคงค้ำงกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศของผู้ลงทุนสถำบัน
ในกลุ่มดังกล่ำว เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 จำกสิ้นปี 2562 (จำก 21.1 พันล้ำนดอลลำร์ สรอ. มำอยู่ที่ 26.4 พันล้ำน
ดอลลำร์ สรอ.)
4. เปิ ด ให้ non-bank ให้ บ ริ ก ารเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สกุ ลเงิ นตราต่ างประเทศ (FX e-money)
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนใช้บริกำร e-commerce platform รวมถึงส่งเสริมกำรใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์
และกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมดิจิทัล
5. พัฒนากลไกติดตามเงินทุนเคลื่อนย้าย โดยเฉพำะเงินทุนไหลเข้ำระยะสั้นที่เข้ำมำเก็งก ำไรและ
สร้ำงควำมผันผวนให้กับตลำดกำรเงินไทย โดยได้เตรียมควำมพร้อมมำตรกำรเงินทุนเคลื่อนย้ำยให้พร้อมใช้
ในกรณีจำเป็น รวมถึงพัฒนำระบบลงทะเบียนแสดงตัวตนของนักลงทุนต่ำงประเทศเพื่อซื้อขำยตรำสำรหนี้ไทย
เพื่อให้ ธปท. สำมำรถระบุตัว ตนและติดตำมพฤติกรรมกำรลงทุนได้อย่ำงทันกำรณ์ และด ำเนินโครงกำร
Non-Resident Qualified Company (NRQC) ที่ผ่อนคลำยให้นิติบุคคลต่ำงประเทศสำมำรถทำธุรกรรมเงินบำท
กับสถำบันกำรเงินในประเทศได้คล่องตัวขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ทำธุรกรรมและสภำพคล่องของตลำดอัตรำแลกเปลี่ยน
ในประเทศ รวมถึงช่วยในกำรติดตำมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและสนับสนุนกำรดำเนินมำตรกำรที่ตรงจุดต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีจะเป็นความเสี่ยงหลักของระบบการเงิน
1. ด้า นการยกระดับโครงสร้า งพื้น ฐานส าคัญของระบบการช าระเงินของไทยให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดย ธปท. ได้จัดให้มีกำรประเมินระบบ BAHTNET ตำมข้อกำหนด BIS-CPMI
25

เช่น กองทุนรวมดัชนี (ETF) หรือ depository receipt (DR) ที่อำ้ งอิงหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หุ้น Commodities, Gold futures, Foreign index
และกำรซื้อขำยทองคำโดยใช้เงินสกุลดอลลำร์ สรอ.
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Wholesale Payments Fraud ในด้ำนควำมทนทำนต่อกำรถูกโจมตีทำงไซเบอร์ โดยพบช่องโหว่ (gap) ขนำดเล็ก
ซึ่งไม่มีผลกระทบร้ำยแรง เช่น กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำรให้ควำมร่วมมือของสมำชิกที่ใช้ระบบ อย่ำงไรก็ตำม
ธปท. จะทยอยปิด gap พร้อมกับเตรียมกำรเข้ำเป็นสมำชิก CPMI ภำยในปี 2565 นอกจำกนี้ ธปท. ได้ กำกับ
ดูแลให้ธนำคำรพำณิชย์ และผู้ให้บริกำรระบบ NITMX26 ประเมินควำมพร้อมรับมือกับภัยไซเบอร์ตำม CRAF
framework27 โดยพบว่ำ ทุกแห่งมีกำรบริหำรจัดกำรและกำรควบคุมภัยคุกคำมด้ำนไซเบอร์ดีขึ้น อำทิ มีกำร
พัฒนำระบบรับมือภัยไซเบอร์ คณะกรรมกำรธนำคำรและผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมสำคัญกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ทำงเทคโนโลยีมำกขึ้น และมีแผนรับมือภัยไซเบอร์ที่ดี อย่ำงไรก็ตำม บำงแห่งยังมี gap ในกำรรับมือภัยไซเบอร์ที่
มีควำมซับซ้อนมำก ซึ่ง ธปท. จะกำกับและติดตำมอย่ำงใกล้ชิดให้มีกำรพัฒนำระบบเพื่อปิด gap ต่อไป
2. ด้านการกากับดูแลดูแลความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการให้บริการทางการเงินและ
บริการช าระเงิน โดย ธปท. ได้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรรู้จักลูกค้ำ (KYC) ส ำหรับกำรเปิดบัญชีเงินฝำกกับ
สถำบันกำรเงิน และออกแนวปฏิบัติกำรใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) เพื่อให้ลูกค้ำพิสูจน์
และยืนยันตัวตนเมื่อเปิดใช้บริกำรทำงกำรเงินประเภทต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งช่วยให้ทำธุรกรรม
ทำงกำรเงินได้สะดวกและปลอดภัย ป้องกันกำรถูกปลอมแปลงตัวบุคคล
3. ด้า นการพัฒ นาบุคลากรภาคการเงิน ให้มีความรู้และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ธปท. ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นและภำคเอกชนเตรียมควำมพร้อมกลุ่มกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
ของสถำบัน กำรเงิน ผ่ำนกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Cyber Resilience Leadership: “Tone from the
Top”28 เพื่อให้มีควำมรู้และผลักดันระดับนโยบำยให้ภำคกำรเงินเตรียมควำมพร้อมด้ำน cybersecurity ให้มำกขึ้น
โดยจัดทั้งหมด 4 รุ่น มีผู้เข้ำอบรมจำนวน 213 คน กลุ่มเจ้ำหน้ำที่เทคนิคของสถำบันกำรเงิน ผ่ำนกำรจัดหลักสูตร
Hunt or to be Hunted29 เพื่อให้ มีควำมรู้ เชิงลึ กเกี ่ยวกับ cyber threat hunting และน ำไปใช้ตรวจจั บและ
ป้องกันภัยไซเบอร์ของสถำบันกำรเงิน และกลุ่มนิสิตนักศึกษำ ผ่ำนกำรจัดงำน "Tech Career Coaching 2020 The New Norm for Smart Jobbers" 30 เพื ่ อ ให้ ค วำมรู ้ สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยนั ก ศึ ก ษำด้ ำ น cybersecurity

26

สำหรับ NCB ได้มีกำรประเมินตำมกรอบ CRAF ไปเมื่อปี 2562 จึงยังไม่มีกำรประเมิน ในปี 2563 ส่วนระบบ BAHTNET และระบบ ICAS มีกำรประเมิน
ตำมมำตรฐำน ISO 27001 ซึ่งอ้ำงอิงตำมมำตรฐำน NIST ซึ่งเป็นมำตรฐำนเดียวกันกับ CRAF แล้ว จึงไม่ได้มีกำรประเมิน CRAF ในปี 2563
27 CRAF เป็นมำตรฐำนขั้นต่ำในกำรบริหำรจัดกำรภัยคุกคำมไซเบอร์ตำมแนวทำงมำตรฐำนสำกล
28 ธปท. ร่วมกับ ก.ล.ต. และ คปภ.
29 ธปท. ร่วมกับสมำคมธนำคำรไทย
30 ธปท. ร่วมกับ ก.ล.ต. คปภ. สพธอ. และสมำคมธนำคำรไทย
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และเป็นช่องทำงสร้ำงบุคลำกรด้ำนนี้เข้ำสู่ภำคกำรเงิน โดยมีผู้เข้ำร่วมงำนจำนวน 190 คน และมีองค์กรภำคกำรเงิน
เข้ำร่วมเปิดรับสมัครงำน ฝึกงำน และให้ทุนกำรศึกษำรวม 20 องค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การดาเนินงานโดยคานึงถึงความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจะเป็น
เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
1. ด้านการผลักดันนโยบายความยั่งยืน ให้เป็นส่วนสาคัญในการดาเนินงานของ ธปท. ในปี 2563
ธปท. ได้จัดตั้งคณะทำงำนและเผยแพร่รำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของ ธปท. นอกจำกนี้ ธปท.
ได้ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภำยในองค์กร ทำให้ลดกำรใช้พลังงำนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ำ
เป้ำหมำยที่กำหนด31 ตำมแนวปฏิบัติ 3Rs ส่งผลให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนนี้ได้ประมำณ 8.1 ล้ำนบำท จำกกำรลด
กำรใช้ไฟฟ้ำ ลดปริมำณกำรใช้กระดำษ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรพลังงำน และใช้
ระบบ auto packaging แทนสำยรัดพลำสติกบรรจุธนบัตร รวมถึงลดปริมำณขยะและของเสีย นอกจำกนี้ ธปท.
ได้ปรับลดงบประมำณปี 2564 ด้ำนสำธำรณูปโภคตำมเป้ำหมำยด้ำนควำมยั่งยืนจำนวน 3 ล้ำนบำท เพื่อขับเคลื่อน
นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เห็นผลชัดเจนมำกขึ้น รวมถึง ธปท. ได้บริหำรจัดกำรอำคำรและกระบวนกำรผลิต
ธนบัตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล32 โดยอำคำร 2 สำนักงำนใหญ่ได้รับกำรรับรองตำมเกณฑ์ของสำนักงำนสี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำกกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม (G : ทอง) และได้รับกำรรับรอง
จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก ขึ้นทะเบียน carbon neutral และเข้ำร่วมโครงกำร Thailand
Voluntary Emission เพื่อเป็นองค์กรต้น แบบของกำรสนับสนุนกำรลดภำวะโลกร้อน ส ำหรับกำรยกระดับ
ธรรมำภิบำลขององค์กร ธปท. ได้ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรสื่อสำรและเพิ่มกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่ำง ๆ และกำหนดให้กำรปฏิบัติงำนที่ยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นหนึ่งในคุณสมบัติ 10 ประกำร
ของผู้นำ ธปท. เพื่อใช้ในกำรประเมินและพัฒนำภำวะผู้นำของผู้บริหำรในทุกระดับ
2. ด้านการผลักดันให้สถาบันการเงินน าแนวคิดเรื่อง sustainable finance มาเป็นส่วนสาคัญ
ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยให้ ธ นำคำรพำณิ ช ย์ ป ระเมิ น ตนเองตำม Sustainable Banking Guidelines
ด้ำนกระบวนกำรให้สินเชื่ออย่ำงรับผิดชอบ (responsible lending) โดย ธปท. จะแจ้งผลกำรประเมินของ
ธนำคำรแต่ละแห่งเทียบกับธนำคำรพำณิชย์ทั้งหมด พร้อมข้อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงในต้นปี 2564

31

ผลกำรประหยัดพลังงำน ปี 2563 (เทียบกับเป้ำหมำย) ได้แก่ (1) ปริมำณกำรไฟฟ้ำของส่วนกิจกำรธนำคำรอยู่ที่ 8.79 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตำรำงเมตรต่อปี
(เป้ำหมำยไม่เกิน 9.2 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตำรำงเมตรต่อปี) สำหรับส่วนผลิตธนบัตรประหยัดพลังงำนได้ 400,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (2) ลดปริมำณ
กำรใช้กระดำษได้ร้อยละ 21 (เป้ำหมำยอยู่ที่ร้อยละ 20) และ (3) ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้ร้อยละ 7.87 (เป้ำหมำยอยู่ที่ ร้อยละ 2)
(4) ลดปริมำณขยะและของเสียของสำนักงำนใหญ่กว่ำร้อยละ 24.09 ต่อกิโลกรัมต่อคนต่อเดือน (เป้ำหมำยอยู่ที่ร้อยละ 10 ต่อกิโลกรัมต่อคนต่อเดือน)
32 มำตรฐำนสำกลในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน (ISO 50001) มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมำตรฐำนโครงกำรสำนักงำนสีเขียว กรมควบคุมมลพิษ
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3. ด้านการสร้างกลไกช่วยเร่งบรรเทาปัญหาสภาพคล่องและหนี้สินของประชาชนและผู้ประกอบการ
รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 นอกเหนือจำกมำตรกำรทำงกำรเงินที่ ธปท. ออกไปผ่ำนสถำบันกำรเงิน
ได้แก่ กำรขยำยขอบเขตโครงกำรคลินิกแก้หนี้ ให้ช่วยเหลือลูกหนี้ในวงกว้ำงขึ้นโดยให้พักชำระหนี้ ลดอัตรำดอกเบี้ย
ให้ร้อยละ 2 ผ่อนเกณฑ์ห้ำมก่อหนี้ใหม่ โดย ณ วันที่ 21 ธันวำคม 2563 มีลูกหนี้ที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้วทั้งสิ้น
10,612 รำย ร้อยละ 94 ของลูกหนี้สำมำรถชำระค่ำงวดได้อย่ำ งต่อเนื่อง ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 6 ของลูกหนี้
เลื่อนกำหนดชำระหนี้ รวมถึง ธปท. ได้เปิด “ทำงด่วนแก้หนี้” เป็นช่องทำงเสริมสำหรับช่วยเหลือประชำชนและ
ธุรกิจในกำรติดต่อขอปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้หรือปรับแผนกำรชำระหนี้กับผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินได้รวดเร็วขึ้น
โดยมีจำนวนคำขอผ่ำนทำงด่วนแก้หนี้กว่ำ 120,000 รำย และได้รับกำรพิจำรณำเสร็จสิ้นแล้ว 97,200 รำย หรือ
ร้อยละ 81 ส่วนที่เหลือผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคำขอ ตลอดจนได้ส่งเสริมให้มีช่องทำง
กำรไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของประชำชนมีควำมเป็นธรรมมำกขึ้น โดย ธปท. ได้ร่วมมือกับ
กระทรวงยุติธรรม อัยกำรสูงสุด และศำลยุติธรรม พัฒนำผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทให้มีควำมชำนำญด้ำนกำรเงินและ
กำรจัดกำรหนี้สินของลูกหนี้เพื่อให้กระบวนกำรไกล่เกลี่ยและกำรต่อรองระหว่ำงลูกหนี้และเจ้ำหนี้มีควำมเท่ำเทียม
แก้ปัญหำได้เร็ว และช่วยให้ลูกหนี้ไม่ต้องเสียประวัติจำกกำรขึ้นศำล
4. ด้านการยกระดับการกากับดูแลการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินให้มีความเป็นธรรม
เทียบเท่ากับมาตรฐานของนานาประเทศ โดย (1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรคิดค่ำธรรมเนียม สำหรับไถ่ถอน
สินเชื่อก่อนกำหนดที่คิดจำกเงินต้นคงเหลือแทนกำรคิดจำกเงินต้นทั้งก้อน และให้คืนค่ำธรรมเนียมบัตร ATM
หรือบัตรเดบิตตำมสัดส่วนเวลำหำกลูกค้ำยกเลิกบัตร (2) ออกหลักเกณฑ์เรื่องกำรคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และ
กำรตัดช ำระหนี้ ที่ให้คิดดอกเบี้ย บนฐำนของ "เงิ นต้นที่ผิดนัดจริง" ที่ อัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำ “บวกไม่เกิน
ร้อยละ 3” และให้ "ตัดค่ำงวดที่ค้ำงช ำระนำนที่สุดเป็นลำดับแรก" และ (3) เปิดเผยข้อมูลค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรของสถำบันกำรเงิน 5 ผลิตภัณฑ์หลักบนเว็บไซต์ของ ธปท. เพื่อให้ประชำชนใช้เปรียบเทียบและเลือกใช้
บริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำร ได้แก่ เงินฝำก บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ และสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อำศัย สำหรับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอื่น ธปท. จะทยอยเปิดเผยข้อมูลในปี 2564
5. ด้านการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างขึ้นเพื่อให้มีทักษะและวินัยทางการเงินที่ดี โดยเน้น
เรื่องกำรบริหำรจัดกำรหนี้ของตนเองให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินที่เผชิญอยู่ โดยกลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับ
ผลกระทบจำกโควิด 19 ธปท. ได้เน้นให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่ำงรวดเร็วเกี่ยวกับมำตรกำร
และช่องทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้และกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ซึ่งนอกเหนือจำกกำรสื่อสำรผ่ำน Facebook
ของ ธปท. อย่ำงต่อเนื่องแล้ว ยังได้เพิ่มกำรสื่อสำรผ่ำนสมำคมผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจที่มี แรงงำนกลุ่มเสี่ยงสูง
เช่น ธุรกิจโรงแรมและร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่งและธุรกิจขนส่งผู้โดยสำรหรือสินค้ำ รวมถึงจัดทำหลักสูตร
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“จัดกำรเงินดี Happy แน่นอน” บนเว็บไซต์ “ไทยมีงำนทำ” สำหรับกลุ่มวัยทำงำน ธปท. ได้ต่อยอดโครงกำร
Fin. ดี Happy life โดยได้สร้ำงตัวแทนส่งเสริมควำมรู้ทำงกำรเงินขององค์กร (Fin. trainer) จำนวน 125 คน
จำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 46 แห่งทั่วประเทศ และเพิ่มควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรหนี้และมำตรกำร
ทำงกำรเงิน พร้อมกับจัดท ำคู่มือปฏิบัติเพื่อให้ตัวแทนสำมำรถส่งต่อควำมรู้ไปให้พนักงำนในองค์กรหรือคน
รอบตัวได้ง่ำยและถูกต้อง ส่วนกลุ่มนักศึกษำอำชีวศึกษำ ธปท. ได้จัดโครงกำร Fin. ดี We can do!!! season 2
โดยมีตัวแทนครูและนักศึกษำที่เป็นผู้แทนส่งเสริมวินัยกำรเงินและกำรออมจำนวน 133 คน และสำมำรถส่งต่อ
ควำมรู้ถึงนักศึกษำได้ 22,000 คน นอกจำกนี้ ธปท. ได้จัดทำ board game เพื่อสื่อควำมรู้ทำงกำรเงินที่สนุก
เข้ำใจง่ำย และสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียนได้มำกขึ้น ทั้งนี้ โครงกำรได้ผลในระดับที่น่ำพอใจ เนื่องจำก
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรมีสัดส่วนกำรออมเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภำยหลังเข้ำร่วมโครงกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางต้องเผชิญกับความท้าทาย
ที่หลากหลายขึ้น
ธปท. สามารถสื่อสารให้เข้าถึงสาธารณชนในวงกว้างขึ้น ทาให้แต่ละกลุ่มได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารของ ธปท. เพื่อด าเนินชีวิตและวางแผนธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนสูง และมีความเข้ าใจและ
เชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของ ธปท. โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตโควิด 19 จากการมีกลยุทธ์
การสื่อสารเชิงรุก โดยจัดทำแผนสื่อสำรที่จัดทำเนื้อหำหลัก (central story) สำหรับทุกนโยบำยและมำตรกำร
สำคัญทีค่ ำนึงถึงบริบทและช่วงเวลำสื่อสำรที่เหมำะสม นอกจำกนี้ ได้ปรับระบบงำนด้ำนสื่อสำร โดยมีทีมกลั่นกรอง
กำรจัดทำสื่อเพื่อให้สื่อสำรเข้ำใจง่ำย ชัดเจน และตรงกลุ่มเป้ำหมำย และทีมโฆษก ธปท. สื่อสำรกับสำธำรณชน
ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ พร้อมกันนี้ ได้พัฒนำ One BOT platform สำหรับจัดเก็บและแชร์ข้อมูลข่ำวสำรสำคัญเพื่อให้
ผู้บริหำรนำไปใช้สื่อสำรในทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กร (one message)
นอกจำกนี้ ธปท. ได้ เพิ่มช่องทางสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายและปรับเนื้อหาให้เข้าใจง่า ย
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ (1) เปิดใช้ Line official, BOT on the GO PODCAST
และเว็บไซต์ BOT COVID-19 ทีร่ วมศูนย์ข้อมูลมำตรกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกผลกระทบของวิกฤตโควิด 19
ซึ่งทุกช่องทำงมีจำนวนผู้เข้ำใช้งำนในระดับน่ำพึงพอใจ ชี้ให้เห็นว่ำ ธปท. สำมำรถสื่อสำรเข้ำถึงสำธำรณชนได้
ในระดับดี33 (2) เพิ่มกำรรับฟังและสื่อสำรกับ strategic partner และผู้นำทำงควำมคิด ทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและ
33 ข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติกำรใช้งำน ดังนี้

(1) Line official มีผู้ติดตำมตั้งแต่กลำงเดือนกรกฎำคม–ธันวำคม 2563 จำนวน 6,385 รำย (เป้ำหมำยปี 2563
กำหนดไว้ที่ 5,000 รำย) (2) BOT on the GO PODCAST มียอดกำรเข้ำฟังสะสมตั้งแต่เดือนมกรำคม-ธันวำคม 2563 จำนวน 14,721 ครั้ง (3) เว็บไซต์
BOT COVID-19 มีผู้เยี่ยมชมตั้งแต่เปิดเว็บไซต์เดือนพฤษภำคม-ธันวำคม 2563 จำนวน 196,231 รำย และมียอดเข้ำชม จำนวน 468,417 ครั้ง
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เห็นต่ำงกับนโยบำยของ ธปท. เช่น กำรชี้แจงและตอบข้อซักถำมต่อที่ประชุมรัฐสภำ และกรรมำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรเกี่ยวกับมำตรกำรที่ ธปท. ใช้รับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจกำรเงิน และ (3) เพิ่มช่องทำงสื่อสำรภำยใน
กับพนักงำน ผ่ำน regulatory news และ BOT WE NEWS เพื่อให้พนักงำนเข้ำใจนโยบำยและมำตรกำรของ
ธปท. และสำมำรถช่วยสื่อสำรต่อภำยนอกได้
ในปี 2563 ธปท. ได้รับการยอมรับในระดับสากล จากการได้รับรางวัล Initiatives of the Year
Award จำกวำรสำร Central Banking Publications เพรำะมี ผ ลงำนด้ ำ นกำรขั บ เคลื ่ อ นโครงกำรที ่ส ร้ำง
ประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงชัดเจน เช่น โครงกำรพร้อมเพย์และโครงกำรคลินิกแก้หนี้ และรางวัล Artificial
Intelligence Initiative จำกวำรสำรเดียวกัน จำกกำรน ำ AI มำใช้วิเครำะห์รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำบันกำรเงิน เพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมและวัฒนธรรมกำรด ำเนินธุรกิจของสถำบันกำรเงิน ซึ่งช่วยยกระดับ
กำรกำกับตรวจสอบไปอีกขั้นหนึ่ง รวมถึงใช้ AI ตรวจสอบและคัดแยกธนบัตรเสีย
รากฐานสาคัญที่ 1 ปลดล็อกและเสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้เป็นพลังขององค์กร
ธปท. ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
จากการเข้า อบรมและท างานที่ หลากหลายขึ้น ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ได้แก่ “โครงกำร Power match”
ที่เปิดโอกำสให้พนักงำน “อำสำทำ” โครงกำรสำคัญที่ตรงกับควำมสนใจและควำมถนัดของตนเองนอกเหนือจำก
กำรทำงำนประจำ อีกทั้งช่วยให้ ธปท. สำมำรถสรรหำพนักงำนมำทำงำนเร่งด่วนได้อย่ำงรวดเร็ว “โครงกำร
Voice & Choice” เปิดโอกำสให้พนักงำนมีอิสระในกำรเลือกหลักสูตรฝึกอบรมด้วยตนเอง อีกทั้งได้วิเครำะห์
ข้อมูลพฤติกรรมและควำมต้องกำรพั ฒนำตนเองของพนักงำนประกอบกำรจัดท ำแผนฝึกอบรมและพั ฒ นำ
พนักงำน (training roadmap) ประจ ำปี 2564 และ “Digital learning board” เป็น platform ที่รวบรวม
หลักสูตรควำมรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนำคต จำนวนมำกกว่ำ 360 หลักสูตร เพื่อให้พนักงำนสำมำรถเลือก
พัฒนำตนเองได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยเฉพำะในช่วง work from home
สาหรับการเตรียมความพร้อมผู้นารุ่นใหม่ ธปท. ได้ปรับกระบวนการคัดเลือกพนักงานกลุ่มศักยภาพ
(talents) ให้เข้มข้นขึ้น มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกเพื่อให้ได้มุมมองที่หลำกหลำย ใช้คุณสมบัติผู้นำ
ธปท. 10 ประกำร ประกอบกำรคัดเลือก และได้ดำเนินกำรคัดเลือก talents ครบทุกระดับแล้ว ส่วนกำรพัฒนำ
talents ยังทำได้จำกัด เนื่องจำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่ในช่วงปิดเมือง แต่คำดว่ำจะดำเนินกำรได้
มำกขึ้นในระยะต่อไป
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รากฐานสาคัญที่ 2 ปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทางานไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว
ธปท. ได้ปรับกระบวนการท างานและน าเครื่องมือบริหารจัดการองค์กรใหม่มาใช้ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายภายใต้ความไม่แน่นอนสูง โดยนำ
หลักกำร OKRs มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนงำนที่โดยมุ่งเน้นกำรตั้งเป้ำหมำยงำนที่มีควำมท้ำทำย
มำกขึ้นเพื่อสร้ำงผลลัพธ์ที่มี impact สูง และจัดตั้ง steering committee34 เพื่อช่วยสอบทำนกำรออกนโยบำย
ให้มีกำรวิเครำะห์อย่ำงรอบด้ำน และวำงแผนกำรสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่ำง ๆ ตลอดจนเป็นกลไกติดตำม
แผนงำนอย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น นอกจำกนี้ ได้นำหลักกำร “คิดรอบ ตอบได้”35 มำใช้ในกำรตัดสินใจนโยบำยและ
มำตรกำรของ ธปท. รวมถึงผลักดันให้หลักกำรดังกล่ำวเป็นวัฒนธรรมกำรทำงำนของ ธปท. ผ่ำนกำรให้ควำมรู้
พนักงำนถึงหลักกำรและแนวทำงนำไปประยุกต์ใช้ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ
สาหรับการปรับปรุงกระบวนการทางานผ่านการลด-ละ-เลิก งานหรือกระบวนการทางานที่ไม่จาเป็น
และให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างสมดุล (informed risk-taking) ธปท. ได้รวมกำรประชุมของคณะกรรมกำร
และอนุกรรมกำรภำยในที่เกี่ยวข้องเข้ำด้วยกัน ลดปริมำณและควำมถี่ในกำรจัดท ำเอกสำร รำยงำนต่ำง ๆ
ลดจำนวนชั้นในกำรเสนองำนที่ไม่ซับซ้อนหรือควำมเสี่ยงต่ำให้เหลือไม่เกิน 3 ชั้น ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะขยำยผล
ให้ทุกสำยงำนต้องปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนอย่ำงมีนัยสำคัญเพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรทำงำนของ
องค์กรมีประสิทธิภำพขึ้น อีกทั้งช่วยลดประเด็นที่เป็น pain points ของพนักงำนจำกผลสำรวจควำมผูกพันของ
พนักงำน และสนับสนุนให้พนักงำนได้ทำงำนเต็มศักยภำพและมีควำมคล่องตัวตำมเป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์ ธปท.
รากฐานสาคัญที่ 3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนการทางาน
ธปท. ได้เ ร่งขับเคลื่อนโครงการ digital transformation เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรให้มี
ความคล่องตัว ทันสมัย และสร้างประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ รวมถึงยกระดับความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ให้ได้ตามมาตรฐานสากลในระดับเดียวกับธนาคารกลางชั้นนา ดังนี้
1. ด้ า นการปรั บ เปลี ่ ย นองค์ ก รไปสู ่ ก ารเป็ น digital workplace ธปท. ได้ น ำ collaboration
platform มำใช้ เช่น Microsoft Teams และ BOT OneDrive ทำให้พนักงำนมีควำมคล่องตัวในกำรทำงำนได้
34 steering

committee ประกอบด้วย ผูว้ ่ำกำร รองผู้ว่ำกำร 3 ท่ำน ผู้ชว่ ยผูว้ ่ำกำรและผู้บริหำรที่กำกับดูแลเรื่องยุทธศำสตร์องค์กรและกำรสื่อสำร
องค์กร โดยมีกำหนดกำรประชุมทุก 2 สัปดำห์
35 หลักกำร “คิดรอบ ตอบได้” เป็นกระบวนกำรสอบทำนกำรคิดวิเครำะห์ที่อิงกับคำถำม 7 ด้ำน ได้แก่ (1) ทำไมต้องทำ (2) อยำกเห็นผลลัพธ์อะไร
(3) มีทำงเลือกอะไรบ้ำง (4) ทำไมจึงเลือกทำงนี้ (5) มีแนวทำงลดควำมเสีย่ งอย่ำงไร (6) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมเห็นอย่ำงไร และ (7) รู้ได้อย่ำงไรว่ำ
สิ่งทีท่ ำได้ผล เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของ ธปท. โดยเฉพำะกำรวิเครำะห์ข้อมูลและตัดสินใจนโยบำย อยูบ่ นหลักกำรคิดวิเครำะห์
อย่ำงรอบคอบ รอบด้ำน เป็นผลดีต่อส่วนรวม ตลอดจนฺต้องสำมำรถอธิบำยเหตุผลกำรตัดสินใจให้ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่ำง ๆ เข้ำใจได้อย่ำงชัดเจน เพือ่ ให้
นโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ ของ ธปท. เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงแท้จริงตำมหลักกำร RIA
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ทุกที่ทุกเวลำ โดยเฉพำะรองรับ work from home ในช่ว งเวลำปิดเมือง รวมถึง น ำระบบ RPA มำใช้เพิ่ม
ประสิทธิภำพงำน ลดเวลำและต้นทุนกำรทำงำน มีควำมคืบหน้ำและได้ผลพอสมควร โดยดำเนินกำรแล้วเสร็จ
8 กระบวนกำร36 ซึ่งโดยรวมสำมำรถลดเวลำกำรทำงำนได้ร้อยละ 50-100 เมื่อเทียบกับวิธีกำรทำงำนเดิม
2. ด้านการพัฒนาพนักงานให้มีค วามรู้แ ละมีทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ ธปท. ได้สร้ำง digital
champion จำกโครงกำร Digital Champion Network รุ่นที่ 1 เพื่อเป็น change agents ปรับองค์กรให้ มี
digital culture และได้พัฒนำ innovative product จ ำนวน 34 ผลงำน อำทิ SFIs dashboard ที่น ำข้อมูลของ
SFIs มำวิเครำะห์ในแต่ละมิติได้เร็วและแม่นยำขึ้น และ Prompt Meet ที่ช่วยให้ผู้บริหำรและพนักงำนสำมำรถ
สืบค้นข้อมูลเอกสำรกำรประชุมที่มีจำนวนมำกได้อย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งได้ พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำน digital
ให้กับพนักงำน ผ่ำน (1) โครงกำร Data ViZ Art ที่ส่งเสริมทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก ด้วย micro data
และท ำ data visualization ส ำหรับน ำเสนอข้อมูลที่เข้ำใจง่ำย โดยได้เผยแพร่ผลงำนที่ชนะกำรประกวดใน
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และ Thai Publica (2) โครงกำร data school เพื่อพัฒนำทักษะด้ำน data analytics
ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อต่ำง ๆ เช่น Tableau, Python และ PyTorch (3) กำรนำร่องใช้ AI และ ML
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน ได้แก่ กำรตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ BATHNET กำรวิเครำะห์
ข้อมูลสำหรับกำรบริหำรเงินสำรองและกำรดูแลตลำดกำรเงิน และกำรตรวจสอบธนบัตรเสีย (4) จัดตั้ง design
thinking center ที่ส่งเสริมกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบที่มีลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง ซึ่งได้ จัด workshop ให้แก่
ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ และน ำผลลัพธ์ไปพัฒ นำระบบงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม อำทิ งำนพัฒ นำระบบ supervisory
technology สำหรับกระบวนกำรตรวจสอบสถำบันกำรเงิน งำน call center และงำน digital factoring
3. ด้านการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ เข้าถึงได้สะดวก พร้อมทั้งมีการกากับ
ดูแลข้อมูลที่ดีเพื่อให้น าไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก ธปท. ได้อย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัย
โดย (1) จัดทำแนวปฏิบัติกลำงในกำรกำกับดูแลข้อมูลให้เป็นมำตรฐำนกลำงของ ธปท. ด้ำนธรรมำภิบำลข้อมูล37
(2) พัฒนำระบบทะเบียนข้อมูลกลำง สำหรับบริหำรจัดกำรทะเบียนข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและเข้ำถึงได้สะดวก
ตำมระดับชั้นควำมลับข้อมูล และ (3) นำร่องโครงกำรปฏิรูปกำรรำยงำนข้อมูลของสถำบันกำรเงิน เพื่อลดภำระ
ของสถำบันกำรเงินในกำรรำยงำนข้อมูลต่อ ธปท. (data guillotine) ด้วยกำรยกเลิกชุดข้อมูล จำนวน 18 ชุด
ข้อมูล และประกำศ 27 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันหมดควำมจำเป็นแล้ว

36

8 กระบวนกำร ได้แก่ (1) กำรเตรียมสไลด์ข้อมูลมิติแรงงำนจำกข้อมูลประกันสังคมประกอบรำยงำน กนง. (2) กำรตรวจสอบข้อมูลประกอบ
กำรขอควำมเห็นชอบแต่งตั้งกรรมกำรผูบ้ ริหำรสถำบันกำรเงิน (3) กำรตรวจสอบข้อมูลกำรจ่ำยดอกเบี้ยพันธบัตรและภำษี (4) งำนตรวจและบันทึก
ค่ำรักษำพยำบำลโรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์ (5) งำนตรวจและบันทึกค่ำรักษำสถำนพยำบำล ธปท. (6) งำนจ่ำยเงินฝ่ำยกำรเงินและ
กำรบัญชี (7) กำรเตรียมข้อมูลภำคเกษตรประกอบรำยงำน กนง. และ (8) กำรจัดทำข้อมูลฐำนเงินรำยวัน รำยสัปดำห์
37 มำตรฐำนกลำงของ ธปท. ด้ำนธรรมำภิบำลข้อมูล อำทิ บทบำทหน้ำที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลตลอดวงจรชีวิตข้อมูล
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4. ด้านการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและความพร้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์
ที่ได้มาตรฐานระดับชั้นนา ซึ่ง ธปท. ได้ดำเนินกำรอย่ำงเข้มข้นมำอย่ำงต่อเนื่อง และได้จัดทำกรอบและหลักเกณฑ์
กำรใช้ cloud services และหลักสุขอนำมัยทำงไซเบอร์ (cyber hygiene principles) เพื่อกำกับดูแลกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศของพนักงำนให้ปลอดภัยห่ำงไกลจำกภัยไซเบอร์
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BSF

Corporate Bond Stabilization Fund

CBDC

Central Bank Digital Currency

CGR

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

CPMI

Committee on Payments and Market Infrastructures

CRAF

Cyber Resilience Assessment Framework

DLT

Distributed Ledger Technology
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Foreign Currency Deposit
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Financial Institutions Development Fund
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MFLF

Mutual Fund Liquidity Facility
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Machine Learning
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National Digital ID
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NITMX

National Interbank Transaction Management and Exchange
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Non-performing Loan
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Non-Resident Qualified Company
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Objective and Key Results
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Regulatory Impact Assessment
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Robotic Process Automation

SFIs

Special Financial Institutions

SLA

Service Level Agreement

SMEs

Small and Medium Enterprises

TB-CERT

Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team

TTC-CERT

Thailand Telecommunication Computer Emergency Response Team
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ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการดาเนินงาน ปี 2563
ปี 2563 เป็นปีที่ท้ำทำยของคนไทยทุกภำคส่วน รวมถึง ธปท. ที่ต้องรับมือกับวิกฤตกำรแพร่ระบำดของ
โควิด 19 ที่เข้ำมำซ้ำเติมปัญหำระบบเศรษฐกิจกำรเงินและสังคมที่มีมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งจำกกำรสะสมปัญหำเชิง
โครงสร้ำงและควำมเปรำะบำงในมิติต่ำง ๆ อำทิ หนี้ครัวเรือน และโครงสร้ำงประชำกรที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย ส่งผลให้
กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของ ธปท. ยิ่งยำกและท้ำทำยมำกขึ้น รวมถึงต้องบริหำร
จัดกำรองค์กรภำยใต้ภำวะควำมไม่แน่นอนสูง โดยสรุปปัญหำ อุปสรรค และควำมท้ำทำยในกำรดำเนินงำน ปี 2563
ดังนี้
1. การจัดลาดับความสาคัญ และปรับแผนงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยต้องเร่งด าเนินการและ
จัด สรรทรัพยากรที่มี อ ยู่ อ ย่า งจ ากัด ให้ สอดคล้ องกั บสถานการณ์เ พื ่อ ตอบโจทย์ ที่ ท้า ทาย 5 ด้า น ได้แก่
โจทย์ที่ 1 กำรแก้วิกฤตหนี้อย่ำงยั่งยืนเพื่อให้ภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจผ่ำนพ้นวิกฤตโควิด 19 และฟื้นตัวได้
กล่ ำ วคื อ ลู ก หนี ้ ต ้ อ งไม่ จ มกองหนี ้ แ ละมี ส ภำพคล่ อ งหล่ อ เลี้ ย งเพี ย งพอให้ พ ้ น ช่ ว งวิ ก ฤตไปได้ โจทย์ ท ี ่ 2
กำรรักษำเสถียรภำพระบบกำรเงิน เพื่อไม่ให้ระบบกำรเงินเกิดปัญหำและยังสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดย
ระบบสถำบั น กำรเงิ น ต้ อ งมี เ งิ น ส ำรองและเงิ น กองทุ น เพี ย งรองรั บ ผลกระทบจำกวิ ก ฤต และยั ง ท ำหน้ ำ ที่
ให้สินเชื่อได้ต่อเนื่อง มีกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ และกลไกรักษำเสถียรภำพ
ระบบกำรเงินในจุดเปรำะบำง โจทย์ที่ 3 กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจมหภำค เพื่อให้โครงสร้ำงเศรษฐกิจไทย
ทนทำนต่อควำมผันผวนของระบบเศรษฐกิจกำรเงินโลกและนำไปสู่กำรปรับ โครงสร้ำงเศรษฐกิจของไทยที่ยั่งยืน
ในระยะต่อไป โจทย์ที่ 4 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชน เพื่อให้ ธปท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่ำง ๆ เชื่อมั่นว่ำได้ทำหน้ำที่ และกำรออกนโยบำยและมำตรกำรด้วยควำมรอบคอบและคำนึงถึงประโยชย์ของ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และโจทย์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน เพื่อให้ ธปท. เป็นองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
และสร้ำงประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
แม้ว่ำโดยภำพรวม ธปท. สำมำรถดำเนินงำนตำมพันธกิจและแผนยุทธศำสตร์ ส่วนใหญ่ได้ตำมเป้ำหมำยที่
วำงไว้ รวมถึงกำรตอบโจทย์ข้ำงต้นก็ตำม แต่ด้วยสถำนกำรณ์โควิด 19 ที่รุนแรงมำกและยืดเยื้อ ทำให้ ธปท. ต้อง
ปรับมำตรกำรทำงกำรเงินจำกเดิมที่เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้เป็นกำรทั่วไปที่ออกใช้ในช่วงแรกของกำร
ระบำดของโควิ ด 19 เพื ่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ลู ก หนี ้ ใ นวงกว้ ำ งและด ำเนิ น กำรได้ อ ย่ ำ งทั น ท่ ว งที เป็ น มำตรกำร
ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้อย่ำงตรงจุดและเหมำะสมกับลักษณะปัญหำและศักยภำพในกำรฟื้นตัวของแต่ละกลุ่ม
ซึ่งพบว่ำผลของมำตรกำรดังกล่ำวยังทำได้จำกัด ดังนั้น ธปท. ได้เตรียมปรับแนวทำงและปลดล็อกข้อจำกัดต่ำง ๆ
เพื่อให้สภำพคล่องที่มีอยู่มำกในระบบสำมำรถกระจำยไปถึงคนตัวเล็กได้ดีขึ้น โดยเฉพำะ SMEs ที่มีศักยภำพเพื่อให้มี
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สภำพคล่องเพีย งพอที่จ ะด ำเนิน ธุร กิจ ให้ไปต่อได้ รวมถึงผลักดันให้มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้อย่ำงมีคุณภำพ
ซึ่ง ธปท. จะเร่งดำเนินกำรให้เห็นผลมำกขึ้นในปี 2564
นอกจากนี้ ธปท. จาเป็นต้องเลื่อนแผนงานบางส่วนออกไปเนื่องจากไม่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป
โดยเฉพาะแผนงานที่ต้องผลักดันร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากข้อจากัดในการเดินทาง
อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการรับมือกับผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 เป็นล าดับ
แรกก่อน อำทิ เลื่อนกำรออกมำตรกำรเพื่อรักษำเสถียรภำพระบบกำรเงินในช่วงเศรษฐกิจขำขึ้นและมำตรกำร
ส่งเสริมกำรออม โดยจะทบทวนด ำเนินกำรอีกครั้งภำยหลังวิกฤตเศรษฐกิจคลี่คลำย นอกจำกนี้ ต้องยกเลิกหรือ
ปรับเปลี่ยนแผนงำนที่ต้องจัดกิจกรรมรวมตัวเพื่อให้สอดรับกับมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมซึ่งท ำให้ได้ผล
สัมฤทธิ์น้อยกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ อำทิ โครงกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินแก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษำอำชีวะและกลุ่มวัย
ทำงำน และกำรจัดงำน Network for Greening the Financial System (NGFS) เพื่อผลักดันนโยบำยด้ำนควำม
ยั่งยืนของภำคกำรเงิน รวมถึงต้องชะลอแผนงำนที่ต้องเจรจำกับธนำคำรกลำงหรือหน่วยงำน ต่ำงประเทศ อำทิ
โครงกำรขยำยกำรใช้เงินสกุลท้องถิ่นในภูมิภำค โครงกำรขยำยกำรเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่ำงไทยกับประเทศ
เวียดนำม สิงคโปร์ มำเลเซีย (cross-border payment) โดยคำดว่ำจะทยอยดำเนินกำรได้ในครึ่งแรกของปี 2564
2. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจการเงินในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกันให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจำกระบบบเศรษฐกิจกำรเงินมีควำมซับซ้อนและเชื่อมโยงกันสูง และ
ธปท. มี เ ครื ่ อ งมื อ นโยบำยจ ำกั ด ดั ง นั ้ น กำรขั บ เคลื ่ อ นแผนงำนทั ้ ง ด้ ำ นกำรดู แ ลรั ก ษำเสถี ย รภำพและ
ด้ำนกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจกำรเงินไทย ธปท. ต้องอำศัยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนด้วย
จึงทำให้บำงแผนงำนมีควำมคืบ หน้ำน้อยกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ และบำงส่วนต้องใช้เวลำที่จะเห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน อำทิ
แผนกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจในระยะยำวที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเศรษฐกิจต่ำง ๆ เป็นส ำคั ญ
แผนกำรสร้ำงระบบนิเวศอัตรำแลกเปลี่ยนใหม่และโครงกำรพัฒนำระบบกำรเงินโลกดิจิทัลที่ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจและ
ควำมร่ว มมือกับ ทั้ งภำครัฐ และเอกชน และแผนกำรสร้ำงกลไกดูแลเสถี ยรภำพระบบกำรเงินที่เ ข้ มแข็ ง ขึ้ น
ผ่ำนควำมร่วมมือและกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงกระทรวงกำรคลัง ธปท. และหน่วยงำนกำกับดูแล
ภำคกำรเงิ น อื ่ น อย่ ำ งไรก็ ต ำม ธปท. ได้ จ ั ด ท ำ stakeholder mapping ส ำหรั บ ใช้ว ิเ ครำะห์แ ละจัด ล ำดับ
ควำมสำคัญของงำนเพื่อวำงแนวทำงสร้ำงควำมร่วมมือในระดับองค์กร โดยจะเริ่มนำมำใช้ให้เป็นรูปธรรมและ
ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ่ ม key stakeholder ในปี 2564 ซึ ่ ง คำดว่ ำ จะท ำให้ แ ผนงำนและนโยบำยของ ธปท. และ
หน่วยงำนอื่นสอดประสำนและปฏิบัติในทิศทำงเดียวกันเพื่อจะสร้ำงประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
3. การสื่อสารกับสาธารณชนเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่ อมั่นในนโยบายและมาตรการของ
ธปท. เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจมีควำมผันผวนสูงและผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงและกระจำยในวงกว้ำงส่งผล
ให้สำธำรณชนมีควำมคำดหวังต่อบทบำทของ ธปท. เพิ่มขึ้น ประกอบกับอำจมีทั้งกลุ่มเห็นด้วยและเห็นต่ำงจำกนโยบำย

-28-

และมำตรกำรของ ธปท. จนอำจนำไปสู่กำรถูกตั้งข้อสงสัยถึงประสิทธิผลและควำมชอบธรรมในกำรทำหน้ำที่ ของ ธปท.
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโลกปัจจุบันที่ สื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลสูงและพฤติกรรมกำรรับรู้ข่ำวสำรของคนในสังคม
ให้ควำมส ำคัญกับควำมเร็วของข้อมูลข่ำวสำรและเนื้อหำที่เข้ำใจง่ำย ในขณะที่เหตุและผลของกำรท ำนโยบำยของ
ธนำคำรกลำงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยำกต่อกำรอธิบำยให้สังคมเข้ำใจ จึงทำให้มีโอกำสที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรทำงำน
ของธนำคำรกลำงจะถูกบิดเบือนไป ทั้งนี้ ธปท. ได้ปรับกำรสื่อสำรให้มุ่งสื่อตรงกับกลุ่มประชำชน ผู้ประกอบกำรรำยย่อย
และชุมชนในพื้นที่ต่ำงจังหวัดมำกขึ้น เพื่อให้เข้ำใจมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธปท. และสำมำรถนำข้อมูลไปใช้รับ
ควำมช่วยเหลือจำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ ได้ถูกต้ อง อีกทั้งเน้นสร้ำงควำมเข้ำใจและเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนของ
ธปท. โดยเฉพำะมำตรกำรช่วยเหลือที่ใช้รับมือกับภำวะวิกฤตโควิด 19 ซึ่งอำจแตกต่ำงไปจำกภำวะปกติและภำวะ
วิกฤตที่เคยเป็นมำ นอกจำกนี้ ธปท. ให้ควำมสำคัญกับกำรสื่อสำรเพื่อให้สำธำรณชนมีควำมรู้และเท่ำทันพัฒนำกำร
ทำงกำรเงินใหม่ในโลกดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่องด้วย

