การเขารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial
Sector Assessment Program (FSAP) พ.ศ. 2561 – 2562
FSAP คืออะไร
การประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) เปนโครงการความรวมมือ
ระหวางกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund - IMF) และธนาคารโลก (World Bank)
ซึ่งเริม่ ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2542 โดยเปนการประเมินภาคการเงินระดับสากลทีป่ ระเทศตาง ๆ เขารับการประเมินอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะประเทศสมาชิกในกลุม G20 และ 29 ประเทศที่มคี วามสําคัญตอระบบการเงินโลก1 ที่ตองเขารับการประเมิน
ทุก 5 ป ขณะทีป่ ระเทศอื่น ๆ สมัครเขารับการประเมินโครงการนีแ้ บบสมัครใจ เพือ่ ใหไดรบั การยอมรับในระดับสากล
ประโยชนของการเขารับการประเมิน FSAP
การเขารับการประเมิน FSAP จะชวยใหแตละประเทศทราบถึงจุดแข็งจุดออนในภาคการเงินของตน และสงเสริม
ใหหนวยงานกํากับดูแลมีการพัฒนาการกํากับดูแลภาคการเงินใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ ผลักดันใหเกิด
การปฏิรปู โครงสรางพื้นฐานของระบบการเงินใหมีความเขมแข็งและกาวหนาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเปนการสราง
ความนาเชื่อถือและความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศแกนกั ลงทุน
กรอบการประเมิน FSAP และรูปแบบการประเมิน
กรอบการประเมิน FSAP ประกอบดวย (1) การประเมินดานเสถียรภาพระบบการเงิน ดําเนินการโดย IMF ซึ่งเปนการ
ประเมินภาคบังคับที่ใชกบั ทุกประเทศ และ (2) การประเมินดานการพัฒนาระบบการเงิน ดําเนินการโดย World Bank
ซึ่งเปนการประเมินทีใ่ ชกบั ประเทศทีก่ ําลังพัฒนา เพือ่ ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาภาคการเงินตาง ๆ ทัง้ นี้ ขอบเขตการ
ประเมิน FSAP ของแตละประเทศจะมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับขนาดและความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญสําหรับประเทศนั้น ๆ
แนวทางการประเมิน FSAP มี 2 รูปแบบ ไดแก (1) การประเมินกรอบการกํากับดูแลเทียบกับมาตรฐานสากล
โดยมีการใหคะแนน และ (2) การประเมินกรอบการกํากับดูแล เพื่อใหความเห็นเชิงนโยบายและขอเสนอแนะ
ในการพัฒนากรอบการกํากับดูแล โดยไมมีการใหคะแนน
การประเมิน FSAP ของประเทศไทย
ประเทศไทยเขารับการประเมิน FSAP แบบสมัครใจเปนครัง้ แรก เมื่อป พ.ศ. 2550 ซึ่งผลการประเมินพบวา
ภาพรวมมีเสถียรภาพคอนขางดี แตมีขอสังเกตบางประเด็น เชน ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) การคุมครองเงินฝากเต็มจํานวนซึ่งควรปรับลดลง การปรับลดบทบาทภาครัฐทั้งในธนาคารพาณิชย (ธพ.)
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ซึ่งประเด็นสวนใหญไดรับการแกไขแลวในปจจุบัน
สําหรับในป พ.ศ. 2561 – 2562 ธปท. และหนวยงานกํากับดูแลทีเ่ กี่ยวของ เขารับการประเมิน FSAP โดยสมัครใจ
เปนครัง้ ที่ 2 ซึ่งเขารับประเมินการกํากับดูแลเทียบกับมาตรฐานสากล โดยมีการใหคะแนนใน 4 เรื่อง ไดแก
ภาคการธนาคาร ภาคตลาดทุน ธุรกิจประกันภัย และระบบการชําระเงินทีส่ ําคัญในระบบบาทเนตและระบบ
การชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยของบริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) และ
เขารับการประเมินกรอบการกํากับดูแล โดยใหความเห็นเชิงนโยบายและขอเสนอแนะ โดยไมมีการใหคะแนน
เชน การทดสอบภาวะวิกฤตภายใตสถานการณจําลอง (stress test) และการออมเพือ่ การเกษียณโดยภาคเอกชน
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กลุม G20 ประกอบดวย อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุน เกาหลีใต เม็กซิโก รัสเซีย
ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
29 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม บราซิล แคนาดา จีน เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮองกง อินเดีย ไอรแลนด อิตาลี ญี่ปุน
เกาหลีใต ญี่ปุน ลักเซมเบิรก เม็กซิโก เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด รัสเซีย สิงคโปร สเปน สวีเดน สวิสเซอรแลนด ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

ผลการประเมิน FSAP ของประเทศไทยในครั้งนี้ (พ.ศ. 2561 – 2562)
ระบบการเงินของไทยในภาพรวมมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงสามารถรองรับความผันผวนไดดี และการกํากับดูแล
ภาคการเงินของไทยมีประสิทธิภาพสูง เปนไปตามมาตรฐานสากลเทียบเคียงไดกบั ประเทศชั้นนํา โดย 10 ปที่ผานมา
ธพ. ยังคงมีบทบาทหลักในภาคการเงิน ขณะที่ภาคตลาดทุนและภาคประกันเติบโตขึ้นมาก อยางไรก็ดี มีประเด็น
ความเสี่ยงบางจุดที่ทางการตองติดตามอยางใกลชิด เชน ความเปราะบางของหนี้ภาคครัวเรือน โดยผูประเมิน
FSAP มีขอเสนอแนะทีส่ ําคัญตอการพัฒนาแนวทางกํากับดูแลภาคการเงินไทย เชน การพัฒนากรอบกํากับดูแล
SFIs ที่รับเงินฝากใหเทียบเคียงกับ ธพ. และการพิจารณานํากฎเกณฑและแนวทางตรวจสอบ ธพ. มาปรับใชกับ
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน (สหกรณการเงิน) การพิจารณาขยายการใชมาตรการเชิงปองกัน
(macroprudential policy) ใหครอบคลุมสถาบันการเงินอืน่ เชน SFIs และสหกรณการเงิน เพื่อดูแลปญหาหนี้
ภาคครัวเรือน รวมถึง พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
รายงานภาพรวมผลการประเมิน FSAP ของไทย โดย IMF (รายงาน Financial System Stability Assessment)
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/10/07/Thailand-Financial-System-Stability-Assessment-48723
รายงานภาพรวมผลการประเมิน FSAP ของไทย โดย World Bank (รายงาน Financial Sector Assessment)
http://documents.worldbank.org/curated/en/970411570811085872/Thailand-Financial-Sector-Assessment

สรุปผลการประเมิน FSAP ในสวนที่ ธปท. กํากับดูแล
การกํากับดูแลภาคการธนาคาร : ธปท. เขารับการประเมินการกํากับดูแลภาคการธนาคาร ตามมาตรฐาน
Basel Core Principles for Effective Banking Supervision ซึ่งเปนมาตรฐานสากลฉบับลาสุดป พ.ศ. 2555
โดยครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของผูกํากับดูแล และมาตรการดูแลความเสี่ยงในดานตาง ๆ จํานวน
29 ขอ โดยไดรับผลการประเมินในระดับดีมาก 24 ขอ และระดับดี 5 ขอ ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการในการกํากับดูแล
และความเขมแข็งของภาคการธนาคารของไทยไดเปนอยางดี โดยภาพรวมผลการประเมินภาคการธนาคารพบวา
– ธพ. ไทยมีฐานะมั่นคง มีเงินกองทุนและสภาพคลองสูง
– มีหลักเกณฑการดูแลความมั่นคงและการตรวจสอบ ธพ. ที่มปี ระสิทธิภาพเทาทันความเสี่ยง
– ธปท. มีความรวมมืออยางใกลชิดกับ ธพ. และหนวยงานกํากับดูแลทัง้ ในและตางประเทศ
รายงานผลการประเมินการกํากับดูแลภาคการธนาคาร : www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/10/24/ThailandFinancial-Sector-Assessment-Program-Detailed-Assessment-of-Observance-Basel-Core-48749

การกํากับดูแลโครงสรางพื้นฐานของระบบการเงินที่สําคัญ2 - ระบบบาทเนต : ธปท. เขารับการประเมินการกํากับ
ดูแลระบบบาทเนต ซึง่ เปนระบบการชําระเงินที่มีมลู คาสูงของประเทศตามมาตรฐาน Principles for Financial
Market Infrastructure ฉบับลาสุดป พ.ศ. 2555 โดยครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินการและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของระบบบาทเนตจํานวน 17 ขอ โดยไดรับผลการประเมินในระดับดีมาก 16 ขอ และระดับดี 1 ขอ
รวมถึง การประเมินหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล (responsibilities for authority) ไดรับผลการประเมิน
ในระดับดีมากในทุกดาน โดยภาพรวมผลการประเมินระบบบาทเนตพบวา
– ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองตามมาตรฐานสากล
เชน มีกฎหมายรองรับรายการที่ชําระดุลแลวมีผลสมบูรณไมสามารถเพิกถอนได (payment finality)
รวมถึงมีการจัดการดานธรรมาภิบาลและการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนโปรงใส
– ธปท. กํากับดูแลระบบบาทเนตเปนไปตามมาตรฐานสากลระดับสูง และมีความรวมมืออยางใกลชิดกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน ก.ล.ต. และ TSD เพื่อใหระบบสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการประเมินการกํากับดูแลโครงสรางพื้นฐานของระบบการเงินที่สําคัญ:
http://documents.worldbank.org/curated/en/769411571259925337/Thailand-Assessment-of-Observance-of-theCPSS-IOSCO-Principals-for-Financial-Market-Infrastructures-BAHTNET-and-TSD
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ประเทศไทยเขารับการประเมิน FSAP ดานการกํากับดูแลโครงสรางพื้นฐานของระบบการเงินที่สําคัญใน 2 ระบบ ไดแก ระบบบาทเนต
และระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยในสวนที่เกี่ยวของกับ TSD

