ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานการกากับดูแลสถาบันการเงิน 2555

บทสรุปผูบ้ ริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2555 มีเสถียรภาพและขยายตัวได้ดีจากอุปสงค์ในประเทศ โดยเป็นการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของการลงทุ น ภาคเอกชนเพื่ อ ซ่ อ มแซมความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย และการบริ โ ภคภาคเอกชน
ตามภาวะการจ้ า งงาน รายได้ แ ละความเชื่ อ มั่ น ของภาคครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ประกอบกั บ ได้ รั บ
แรงสนับสนุน จากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของภาครัฐ และภาวะการเงิน ที่เอื้ออานวย ส่งผลให้ปี 2555
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 6.5 จากที่ขยายตัวร้อยละ 0.1 ในปีก่อน
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีความแข็งแกร่ง มีการขยายสินเชื่อต่อเนื่อง คุณภาพลูกหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี
มีการกันสารองในระดับที่มั่นคง ผลประกอบการดี และมีเงินกองทุนอยู่ในระดั บสูง โดยอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 16.3 และสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หลังหักสารองต่อสินเชื่อรวมลดลง
เหลื อร้อยละ 1.1 ซึ่งเป็นผลจากพื้ นฐานทางเศรษฐกิจที่ ยังคงแข็งแกร่ง และการบริหารความเสี่ยงที่ ดีขึ้น
เป็นลาดับของธนาคารพาณิชย์
เพื่ อให้ ระบบธนาคารพาณิชย์ มีค วามมั่น คง ท าหน้าที่ เป็ นตัวกลางทางการเงิน ที่ ดีใ นการสนับ สนุน
ภาคเศรษฐกิ จ จริ ง และสามารถปรั บ ตั ว ต่ อ ความท้ า ทายต่ า งๆ ได้ ดี ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.)
จึ งให้ ค วามส าคั ญกับ การดู แลเสถีย รภาพระบบการเงิน การส่ง เสริ มพัฒนาการของระบบสถาบั น การเงิ น
และการดูแลผู้ใช้บริการทางการเงิน รวมถึงการมีบทบาทด้านนโยบายสถาบันการเงินในเวทีระหว่างประเทศ
ซึ่งการดาเนินการในปี 2555 ที่สาคัญมีดังนี้
การดูแลเสถีย รภาพระบบการเงิน ธปท. ริเริ่มการจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบาย
การเงิ น และคณะกรรมการนโยบายสถาบั น การเงิ น เพื่ อ ให้ การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ มีนั ย ต่ อ เสถี ย รภาพ
ระบบการเงิ นและการพิ จารณาผสมผสานเครื่ องมื อด้ านนโยบายการเงิ นและนโยบาย Macroprudential มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อกากับดูแลและเสริมสร้าง
ความมั่นคงแก่ระบบสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง
ได้เตรียมความพร้อมให้กับสถาบันการเงินเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะเกณฑ์การกากับ
ดูแลเงินกองทุนตาม Basel III
การส่งเสริมพัฒนาการของระบบสถาบันการเงิน โดย ธปท. ได้ดาเนินการต่อเนื่องจากในปี 2553
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ได้แก่ การลดต้นทุนของระบบ การส่งเสริมการแข่งขันและ
การเข้าถึงบริการทางการเงิน และการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ในส่วนของการดูแลผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน ธปท. ได้ ร่วมมือกับ ผู้กากับ ดูแลภาคการเงินเพื่อกาหนดมาตรฐานในการกากับ ดูแลการขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และได้วางแนวทางให้สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการเลือกใช้บริการให้
สอดคล้องกับความต้องการและสิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน
สาหรับบทบาท ธปท. ด้านนโยบายสถาบันการเงินในเวทีระหว่างประเทศ เป็นการกาหนดนโยบาย
การเปิดเสรีและกลยุทธ์การเจรจากับคณะทางานพิจารณาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 และการผลักดันการปรับปรุงเกณฑ์การกากับ ดูแล
สถาบันการเงินในเวทีสากล เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของระบบเศรษฐกิจการเงินของไทย
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บทที่ 1 : ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2555
เศรษฐกิจไทยปี 2555 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 6.5 เทียบกับร้อยละ 0.1 ในปี 2554 จากการลงทุน
ภาคเอกชนเพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัยและการบริโภคภาคเอกชนตามภาวะการจ้างงาน รายได้และ
ความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ และภาวะการเงินที่เอื้ออานวย โดยในปี 2555 สินเชื่อเอกชนขยายตัวร้อยละ 15.3 ต่อเนื่องจาก
ปี 2554 ที่ร้อยละ 16.5
การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม หดตั ว มากในไตรมาสแรกจากผลกระทบของอุ ท กภั ย ปี 2554
อย่างไรก็ดี หลังจากการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยและความต้องการของตลาดโลกเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว
การผลิตโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจรไฟฟ้า กลับมาผลิต
ได้ ใ นระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั บ ช่ ว งก่ อ นเกิ ด อุ ท กภั ย สอดคล้ อ งกั บ อั ต ราการใช้ ก าลั ง การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้
อุตสาหกรรมรถยนต์เร่งตัวมากในช่วงครึ่งหลั งของปี เพื่อตอบสนองอุปสงค์ที่สะสมมาจากช่วงก่อนหน้าและ
ความต้ องการซื้อจากมาตรการคื น ภาษี รถยนต์คั น แรก ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้ งปี ขยายตัว
จากปีก่อนร้อยละ 2.5 ส่วนการผลิตภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 3.1 โดยเฉพาะจากผลผลิตข้าว ยางพารา
และมั น ส าปะหลั ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการเพิ่ ม พื้ น ที่ เ พาะปลู ก สภาพอากาศเอื้ อ อ านวย และนโยบายรั บ จ าน า
ของรัฐบาล
ด้านการใช้จ่ายของครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 1.3 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก การเพิ่มขึ้นของรายได้ภาคครัวเรือน และความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค สาหรับการลงทุนภาคเอกชนเติบโตดี ขยายตัวร้อยละ 14.6 เร่งขึ้นจากร้อยละ 7.2 ในปีก่อนหน้า
โดยในช่วงครึ่งแรกของปี มีการลงทุนเพื่อซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง และนาเข้าเครื่องจักรทดแทนส่วนที่เสียหาย
จากอุทกภัยในหลายอุตสาหกรรมหลัก นอกจากนี้ ยังมีการทยอยลงทุนต่อเนื่องตลอดปี เพื่อขยายกาลังการ
ผลิตรองรับความต้องการในประเทศและปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน รวมทั้งเพื่อรองรับ
ความต้องการจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะเพิ่มขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
การเปิดตลาดใหม่ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่อยู่ในเกณฑ์ดีและภาวะการเงิน
ที่เอื้ออานวย
ด้ า นต่ า งประเทศ การส่ ง ออกขยายตั ว ร้ อ ยละ 3.2 ชะลอลงจากปี ก่ อ นที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 14.3
จากผลต่อเนื่องของปัญหาอุทกภัยต่อการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าสาคัญ ได้แก่ แผงวงจรรวม ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และยานยนต์ และปั ญ หาเศรษฐกิ จ โลกที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น ในช่ ว งกลางปี จ ากวิ ก ฤติ
หนี้ ส าธารณะในยุ โ รปที่ ยื ด เยื้ อ และความอ่ อ นแอต่ อ เนื่ อ งของเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ และญี่ ปุ่ น ส่ ง ผลให้
ความต้องการสิน ค้าส่งออกเกือบทุ กประเภทชะลอลง แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวบ้ างในช่วงท้ ายของปี
ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลให้ ดุลการค้าเกินดุลลดลงจากปีก่ อน จาก 17.0
พันล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 8.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขณะที่ดุลบริการขาดดุลน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ตามรายรับจากการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น และดุลบัญชีเงินทุนเกินดุล โดยมีเงินทุนไหลเข้า จากการลงทุนโดยตรง
การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารทุนภาคเอกชนของนักลงทุนต่างชาติ และหนี้ต่างประเทศระยะสั้น
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ของภาคธนาคารเพื่ อ รองรั บ สิ น เชื่ อ เพื่ อ การลงทุ น ในต่ า งประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และเพื่ อ ปรั บ ฐานะเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศจากธุ ร กรรมป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย นกั บ ลู ก ค้ า ขณะที่ มี เ งิ น ทุ น ไหลออก
จากการลงทุนในหลักทรัพย์และการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก
มาตรการเปิ ด เสรี เ งิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยและการรวมตั ว ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ส่ ง ผลให้ เ งิ น ทุ น
เคลื่ อ นย้ า ยมี ค วามสมดุ ล มากขึ้ น เงิ น ทุ น ส ารองระหว่ า งประเทศสุ ท ธิ ณ สิ้ น ปี 2555 อยู่ ที่ 205.8
พันล้านดอลลาร์ สรอ. ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ 206.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
เสถียรภาพเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลง
จากปี 2554 เฉลี่ ยทั้ งปี อยู่ ที่ร้อยละ 3.02 และ 2.09 ตามลาดับ อัตราการว่างงานอยู่ใ นระดับต่าต่อเนื่อง
จากปีก่อน ภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัวทาให้การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ายังไม่กระทบต่อการจ้างงานในภาพรวม
เสถีย รภาพภาคธุ รกิจ อยู่ในเกณฑ์ ดี ผลประกอบการโดยรวมทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ธุรกิจผลิตเพื่อส่งออก
ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอยู่บ้าง แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตาม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย
เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งหลั ง ปั ญ หาอุ ท กภั ย คลี่ ค ลาย ท าให้ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะภาคก่ อ สร้ า งและ
ภาคอสังหาริมทรัพย์มีผลประกอบการดีขึ้นต่อเนื่อง
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บทที่ 2 : พัฒนาการของธนาคารพาณิชย์
2.1 พัฒนาการที่สาคัญของธนาคารพาณิชย์
ปี 2555 เศรษฐกิจ ไทยขยายตั วตามอุ ป สงค์ ใ นประเทศที่ ฟื้น ตัวหลังอุท กภัยและมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจของภาครัฐ ภายใต้ปัจจัยท้าทายจากความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายและการชะลอตัวของภาค
ส่งออก อย่างไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีความแข็งแกร่ง เงินกองทุนอยู่ในระดับสูง ผลกาไรดีต่อเนื่อง
คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดี มีการกันสารองในระดับสูง อีกทั้งการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัว สูงที่ร้อยละ 13.7 จากปีก่อน ทั้งนี้ ผลกระทบของเศรษฐกิจ
โลกต่อการส่งออกของไทยและการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นของบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง ทาให้สินเชื่อธุรกิจขยายตัว
ชะลอลง ขณะที่ สิน เชื่ออุป โภคบริโภคขยายตัวเร่งขึ้น มากจากมาตรการคื นภาษีรถยนต์คั น แรกเป็ นสาคั ญ
ธนาคารพาณิชย์ระดมเงินผ่านการออกตั๋วแลกเงินลดลงจากผลของมาตรการเรียกเก็บเงินนาส่งกองทุนเพื่อ
การฟื้ น ฟู และพั ฒนาระบบสถาบั น การเงิน ร้อยละ 0.46 บนฐานของตั๋ วแลกเงิน และเกณฑ์กากับ การออก
ตั๋วแลกเงินของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทาให้ธนาคารพาณิชย์ระดมเงินฝาก
เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนตั๋วแลกเงิน ที่ค รบกาหนด รวมทั้งมีการกู้ยืมเงิน จากการออกหุ้ นกู้ด้อยสิทธิและหุ้น กู้ใ น
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยสินเชื่อที่ขยายตัวต่อเนื่องทาให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงิน ฝาก ตั๋วแลกเงิน และเงินกู้ยืม ณ
สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87.9 จากร้อยละ 85.8 ณ สิ้นปีก่อน
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 254.2 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อน สัดส่วนสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมลดลงเหลือร้อยละ 2.3 จากการลดลงของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใน
สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ เป็ น ส าคั ญ โดยสิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคมี ย อดคงค้ า งสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
แต่มีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมลดลงจากสินเชื่อที่ขยายตัวสูง อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ได้กันเงินสารอง
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยสัดส่วนเงินสารองที่มีอยู่ต่อเงิน สารองพึงกัน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 146.7 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 157.2
ในปี 2555 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกาไรสุทธิ 173.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30.3 พันล้านบาท
หรือร้อยละ 21.1 โดยกาไรที่เพิ่มขึ้น มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ เพิ่มขึ้นตามสินเชื่อที่ขยายตัวและรายได้
ค่ าธรรมเนี ย มและบริ การ ประกอบกับ การลดอัต ราภาษี เงิ น ได้ นิติ บุ ค คลเหลื อร้อ ยละ 23 ส่ง ผลให้ อั ตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Asset) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.2 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.5 ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์
เฉลี่ย (Net Interest Margin) ทรงตัวที่ร้อยละ 2.5
ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 และการจัดสรรกาไร ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio)
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.3
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2.2 ฐานะและผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
2.2.1 ภาพรวมสินเชือ่
เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวจากอุปสงค์ภายในประเทศหลัง
อุทกภัยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้
สิ น เชื่ อ ของระบบธนาคารพาณิ ช ย์ ณ สิ้ น ปี 2555 มี ย อด
คงค้างเพิ่มขึ้นเป็น 9,637.3 พันล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อน
1,161.5 พั น ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 13.7 ชะลอลงจาก
ที่ขยายตัวร้อยละ 15.1 ในปี 2554
สินเชื่อธุรกิจที่ขยายตัวส่วนใหญ่เป็นสิน เชื่อเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจในประเทศ สินเชื่อเพื่อการ
ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดแทนที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย และสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการ
พัฒนา ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวเร่งขึ้นในสินเชื่อ
ทุกประเภท โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์จากมาตรการคืนภาษี
รถยนต์คันแรก อีกทั้งยังมีสินเชื่อในโครงการช่ วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 (Soft
Loan) ผ่านธนาคารพาณิชย์ 124.3 พันล้านบาท

(1) สินเชื่อธุรกิจ
ผลกระทบจากเศรษฐกิ จ โลกต่ อ ภาคการส่ ง ออก
ของไทย และการออกหุ้นกู้ของบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ ง
ส่งผลให้สินเชื่อธุรกิจของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2555 มี
ยอดคงค้าง 6,723.0 พันล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 69.8 ของ
สินเชื่อรวม) ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 10.6 ชะลอลงจาก
ที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 14.8 ในปี 2554 โดยสิ น เชื่ อ ชะลอตั ว
ในเกื อ บทุ ก ภาคธุ ร กิ จ ยกเว้ น ภาคธุ ร กิ จ การเงิ น และภาค
ก่อสร้างที่ขยายตัวเร่งขึ้น ทั้งนี้ สิ นเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SME)
(คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.8 ของสิ นเชื่ อธุ รกิ จ ) ขยายตั วชะลอลง
เล็กน้อยที่ร้อยละ 14.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 14.4 ในปี 2554

รูปที่ 1 : ภาพรวมของสินเชือ่
แนวโน้มสินเชือ่ และ GDP
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GDP (ราคาประจาปี)
GDP (ราคาคงที)่

2554
2555
สินเชือ่ รวม

สัดส่วนต่อสินเชือ่ รวม ณ สิน้ ปี 2555
ก่อสร้าง อื่นๆ
อสังหาฯ 1.8% 4.1%
4.9%
บริการ
อุตสาหกรรม
5.6%
20.8%
สาธารณูปโภค
7.1%
ที่อยู่อาศัย
ธุรกิจการเงิน
13.9%
10.0%
พาณิชย์
รถยนต์
15.5%
8.5%
บัตรเครดิต ส่วนบุคคล
6.2%
1.6%
สินเชือ่ ธุรกิจ 6,723.0 พลบ. สินเชือ่ อุปโภคบริโภค 2,914.3 พลบ.
(69.8%)
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การเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อธุรกิจที่สาคัญ
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (ร้อยละ 20.8 ของ
สิ น เชื่ อรวม) ขยายตั วร้ อยละ 4.2 ชะลอลงจากที่ ขยายตั ว
ร้ อ ยละ 12.0 ณ สิ้ น ปี 2554 โดยชะลอตั ว มากในธุ ร กิ จ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากน้ ามั น ปิ โ ตรเลี ย ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากยาง และ
ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช เป็นสาคัญ
 ภาคการพาณิชย์ (ร้อยละ 15.5 ของสินเชื่อ
รวม) ขยายตัวร้อยละ 15.8 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 19.2
จากฐานที่สูงในปีก่อนเนื่องจากมีสินเชื่อเพื่อซื้อกิจการจานวน
มาก
 ภาคธุรกิจการเงิน (ร้อยละ 10.0 ของสินเชื่อ
รวม) ขยายตัวร้อยละ 25.6 เร่งตัวมากจากที่ขยายตัวร้อยละ
14.1 ในปี ก่ อ น จากสิ น เชื่ อ ที่ ใ ห้ แ ก่ ธุ ร กิ จ เพื่ อ การลงทุ น
(Holding Companies) เพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศ และ
สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
 ภาคสาธารณูปโภค (ร้อยละ 7.1 ของสินเชื่อ
รวม) ขยายตัวร้อยละ 23.6 ชะลอตัวจากร้อยละ 28.2 ในปีก่อน
โดยชะลอลงมากในหมวดการผลิตไฟฟ้า การเก็บและการจ่าย
ไฟฟ้า และการขนส่งทางรถไฟ เป็นสาคัญ
 ภาคบริ การ (ร้ อยละ 5.6 ของสิ นเชื่ อรวม)
ขยายตัวร้อยละ 3.7 ชะลอตัวลงมากจากร้อยละ 9.4 ในปี 2554
โดยส่วนใหญ่ชะลอลงในธุรกิจโรงแรม
 ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ 4.9 ของ
สินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 9.8 ชะลอตัวเล็กน้อยจากร้อยละ
10.8 ในปี ก่ อ น โดยผู้ ป ระกอบการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ได้ปรับลดสินเชื่อแนวราบลงและกระจายการลงทุนไปพัฒนา
ที่ อยู่ อ าศั ย แนวสู งเพิ่ มขึ้ น ตามความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
ภายหลังอุทกภัย
 ภาคก่อสร้าง (ร้อยละ 1.8 ของสินเชื่อรวม)
ขยายตัวร้อยละ 16.4 เร่งตัวมากจากที่ขยายตัวร้อยละ 8.0 ในปี
2554 โดยเป็ น ผลจากความต้ อ งการซ่ อ มแซมและสร้ า ง
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(2) สินเชื่ออุปโภคบริโภค
สินเชื่ออุปโภคบริโภค (ร้อยละ 30.2 ของสินเชื่อรวม) มียอดคงค้าง 2,914.3 พันล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 21.6 เร่งขึ้นในสินเชื่อทุกประเภท โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 13.9 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 11.7 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากร้อยละ 10.1 ในปี 2554 โดยขยายตัวชะลอลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 จากผลของอุทกภัย และกลับ
เร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ตามความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมซื้ออาคารชุด ทั้งตามแนวรถไฟฟ้าและ
ตามหัวเมืองใหญ่ เช่น ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น รวมทั้งผู้บริโภคส่วนหนึ่งหันมาซื้ออาคารชุดราคา
ต่าแทนการเช่า
 สิน เชื่อ รถยนต์ (ร้อยละ 8.5 ของสิน เชื่อรวม) ขยายตัวเร่งขึ้น มากถึงร้อยละ 39.0 จาก
ความต้องการซื้อทดแทนรถยนต์ที่เสียหายจากอุทกภัยและการเร่งใช้สิทธิ์ตามนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก
 สิน เชื่อส่วนบุค คลและสิน เชื่อบัตรเครดิต (ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 1.6 ของสินเชื่อรวม)
ขยายตัวที่ร้อยละ 27.8 และร้อยละ 12.6 ตามลาดับ การขยายตัวในระดับสูงดังกล่ าวเป็นผลจากความต้องการ
ใช้สินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมความเสียหายหลังอุทกภัย การเข้าถึงสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่า
รวมทั้งการที่ธนาคารพาณิชย์แข่งขันให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยมากขึ้น
รูปที่ 3 : สินเชือ่ อุปโภคบริโภค
แหล่งทืม่ าของอัตราการขยายตัว
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2.2.2 สินเชือ่ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้
ธนาคารพาณิ ช ย์ ยั ง คงให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ใน
กระบวนการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ และการติ ด ตามดู แ ลลู ก หนี้ ภ ายหลั ง ให้ สิ น เชื่ อ รวมถึ ง การช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่
ประสบปัญหาจากอุทกภัย ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2555 ธนาคารพาณิชย์มียอดคงค้างสินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(Gross Non-Performing Loan : Gross NPL) ทั้งสิ้น 254.2 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.9
พันล้านบาท สัดส่วนต่อสินเชื่อรวมลดลงทั้ง Gross NPL และสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หลังหักสารอง
(Net NPL) เหลือร้อยละ 2.3 และร้อยละ 1.1 จากร้อยละ 2.7 และร้อยละ 1.3 ณ สิ้นปี 2554 ตามลาดับ
สาหรับ Gross NPL ของสินเชื่อธุรกิจมียอดคงค้าง 197.6 พันล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต การพาณิชย์ การบริการ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Gross NPL ของสินเชื่อธุรกิจลดลง 21.5
พันล้านบาทจากสิ้นปี 2554 ส่งผลให้สัดส่วน Gross NPL ต่อสินเชื่อรวมลดลงจากร้อยละ 3.0 เหลือร้อยละ
2.4 โดยสัดส่วน Gross NPL ลดลงในทุกภาคธุรกิจ ขณะที่ Gross NPL ของสินเชื่ออุปโภคบริโภค
มียอดคงค้าง 56.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.6 พันล้านบาทจากสินเชื่อทุกประเภท แต่สัดส่วน Gross NPL ของ
สินเชื่ออุปโภคบริโภคลดลงจากร้อยละ 2.0 เหลือร้อยละ 1.9 ยกเว้นสัดส่วน Gross NPL ของสินเชื่อรถยนต์
ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) มียอดคงค้าง 243.5 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้น 23.7 พันล้านบาทจากสิ้นปี 2554 โดยเพิ่มขึ้นทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค แต่สัดส่วนต่อ
รูปที่ 4 : สินเชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL)
NPL

สัดส่วน Gross NPL
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สินเชื่อรวมทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.2 จากฐานสินเชื่อที่ขยายตัวสูง ทั้งนี้ สัดส่วน SM ของสินเชื่อธุรกิจทรงตัวที่
ร้อยละ 1.9 ขณะที่สัดส่วนของสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 3.2 ในช่วงสิ้นปี 2554
จากผลของอุทกภัย ได้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.8
ระบบธนาคารพาณิชย์ได้มีการกันเงินสารองสาหรับลูกหนี้เพิ่มขึ้นมากในปี 2555 เพื่อรองรับความเสี่ยง
จากภาวะเศรษฐกิจ ผัน ผวนในอนาคต โดยสัดส่วนเงิน สารองที่มีอยู่ต่อเงินสารองที่ พึงกัน ตามเกณฑ์ ธปท .
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 157.2 และสัดส่วนเงินสารองที่มีต่อ NPL (NPL Coverage Ratio) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
132.7
รูปที่ 5 : สินเชือ่ จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM)
SM
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2.2.3 เงินฝากและเงินกูย้ มื
เศรษฐกิจไทยที่ไ ด้รับ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โลกที่อ่อนแอและอุปสงค์ ในประเทศที่ชะลอตัว
ในช่วงปลายปี 2554 จากผลของอุทกภัย ส่งผลให้ในปี 2555 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับลด
อัตราดอกเบี้ ยนโยบายลง 2 ครั้ง (เดือนมกราคมและเดือนตุลาคม) รวมร้อยละ 0.50 เหลือร้อยละ 2.75
แต่ เนื่ อ งจากยั งคงมีค วามต้ องการสิ น เชื่อ จ านวนมากหลัง อุท กภัย และมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิจ ของรั ฐ
ธนาคารพาณิชย์จึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียงเล็กน้อย โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ลดอัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ชั้นดี (MLR) ลงร้อยละ 0.25 ขณะที่ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทลงร้อยละ 0.1 0.6 นอกจากนี้ ธนาคารพาณิ ชย์ห ลายแห่งยังแข่งขันระดมเงินฝาก ด้วยการออกผลิตภัณฑ์เงิน ฝากอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและจูงใจลูกค้ารายใหม่ๆ
ในปี 2555 เงิน ฝากขยายตั วร้อยละ 27.1 เร่งขึ้น มากเมื่อเที ยบกับ ปี 2554 ที่ ขยายตัวร้อยละ 6.8
เนื่องจากธนาคารพาณิชย์หันมาระดมเงินฝากทดแทนการออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) จากผล
ของมาตรการเงินนาส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอัตราร้อยละ 0.46 บนฐาน B/E
ที่ทาให้ความได้เปรียบด้านต้นทุนการระดมเงินหมดไป รวมทั้งเกณฑ์กากับการออก B/E ของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กาหนดให้ B/E ที่ออกขายเป็นการทั่วไปต้องมีมูลค่าหน้าตั๋วไม่ต่ากว่า
10 ล้านบาท และมีอายุไม่เกิน 270 วัน โดยการระดมเงินผ่านเงินฝากและ B/E ขยายตัวร้อยละ 9.8 ชะลอลง
จากร้อยละ 13.0 ในปี 2554 ขณะที่สัด ส่วนสิน เชื่อต่อเงินฝากและ B/E เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.9 มาอยู่ที่
ร้อยละ 93.1 และสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก B/E และเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85.8 มาอยู่ที่ร้อยละ 87.9
การระดมทุนของระบบธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ยังคงมาจากเงินรับฝาก โดยสัดส่วนเงินฝากต่อแหล่ง
เงินทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.6 ณ สิ้นปี 2554 เป็นร้อยละ 67.7 ขณะที่สัดส่วนเงินกู้ยืมต่อแหล่งเงินทุน
ทั้งสิ้นลดลงจากร้อยละ 15.5 เหลือร้อยละ 6.5 ตามการลดลงของ B/E เป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี ธนาคาร
พาณิ ชย์มีการกู้ยืมเงิน ระยะยาวเพิ่ มขึ้น โดยออกหุ้น กู้ด้อยสิทธิที่ นับเป็นเงินกองทุ นชั้น ที่ 2 จานวน 145.2
พันล้านบาท ก่อนการเริ่มใช้เกณฑ์ Basel III ในปี 2556 อีกทั้งเพื่อรักษาระดับต้นทุน และรักษาฐานลูกค้าเงินฝาก
ที่ อาจย้ ายเงิน ฝากไปสถาบั น การเงิ น อื่น หากมีการลดวงเงิน คุ้ มครองเงิ น ฝากเหลือ 1 ล้านบาทในปี 2555
(ภายหลังได้มีการเลื่อนการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากให้มีผลบังคับใช้ในปี 2559) นอกจากนี้ ในภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดการเงินโลกเอื้ออานวย ธนาคารพาณิชย์ได้มีการออกหุ้นกู้ต่างประเทศจานวน 84 พันล้านบาท
(2.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ของระบบธนาคารพาณิชย์มากขึ้น
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รูปที่ 7 : อัตราดอกเบีย้ นโยบายและอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
8
7
6
5
4
3
2
1
0

% ต่อปี

ม.ค.53
ก.ค.
ออมทรัพย์

ม.ค.54

เงินกู้ MLR

ก.ค.
ม.ค.55
เงินฝาก 3 เดือน

ก.ค.
ธ.ค.
เงินฝาก 1 ปี

นโยบาย

รูปที่ 8 : สินเชือ่ เงินฝาก และเงินกูย้ มื
อัตราการขยายตัวของ
สินเชือ่ เงินรับฝาก B/E และเงินกูย้ มื
% yoy
35
30
25
20
15
10
5
0
-5

2551

2552

2553

2554

สินเชือ่ รวม
เงินรับฝาก+B/E

อัตราส่วนสินเชือ่ ต่อเงินฝาก
(ไม่รวม interbank)

2555

%
110
105
100
95
90
85
80

เงินรับฝาก
เงินรับฝาก+B/E+เงินกูย้ มื

2551
L/D

โครงสร้างเงินฝาก
%
100

80

80

60

60

40

40

20

20
2551

2552

2553

กระแสรายวัน
0 - 1 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 1 - 5 ปี
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2553

L/(D+B/E)

2554

2555

L/(D+B/E+เงินกูย้ มื )

โครงสร้าง B/E และเงินกูย้ มื

%
100

0

2552

2554

2555

ออมทรัพย์
มากกว่า 1 - 3 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 5 ปี

0

2551

2552

จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
มากกว่า 1 - 3 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 5 ปี

2553

2554

2555

0 - 1 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 1 - 5 ปี
ไม่กาหนดเวลา
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2.2.4 ผลการดาเนินงาน
ปี 2555 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกาไรจากการดาเนินงาน 287.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554
จานวน 32.7 พันล้านบาท หรือร้อยละ 12.8 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณสินเชื่อที่ขยายตัวสูง
ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin : NIM) ทรงตัวที่ร้อยละ 2.5
จากต้ น ทุ น การระดมเงิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ รายได้ ที่ มิ ใ ช่ ด อกเบี้ ย เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 13.0 จากรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ระบบธนาคารพาณิ ชย์ มี ค่ าใช้ จ่ ายหนี้ สงสั ยจะสู ญและหนี้ สู ญเพิ่ มขึ้ นมากถึ ง 69.7 พั นล้ านบาทในปี 2555
ส่ วนหนึ่ งเป็ นมาตรการกั นส ารองเพื่ อเตรี ยมพร้ อมรองรั บความไม่ แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิ จในอนาคต
อย่ างไรก็ ดี การลดอั ตราภาษี เงิ นได้ นิ ติ บุ คคลจากร้ อยละ 30 เหลื อร้ อยละ 23 ท าให้ ระบบธนาคารพาณิ ชย์
มี ก าไรสุ ทธิ 173.8 พั นล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่ อน 30.3 พั นล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21.1 โดยอั ตราผลตอบแทน
ต่อสิ นทรัพย์เฉลี่ ย (Return on Asset : ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้ น (Return on Equity :
ROE) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 9.5 ตามลาดับ
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รูปที่ 9 : รายได้และค่าใช้จา่ ย
ผลการดาเนินงาน

รายได้และค่าใช้จา่ ย
% ต่อสินทรัพย์เฉลีย่
3

พันล้านบาท
300

พันล้านบาท

250
200

2

150
100

1

50
0

2551

2552

2553

2554

2555

0

2551

2552

2553

2554

รายได้ดอกเบีย้
กาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
กาไรสุทธิ

กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
NIM (แกนขวา)
กาไรจากการดาเนินงาน (แกนขวา)
ROA (แกนขวา)

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ

2555
รายได้คา่ ธรรมเนียม
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยที่มใิ ช่ดอกเบีย้
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

สัดส่วนรายได้และค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบี้ย

%

% ต่อรายได้รวม

100

60

80

50

60
40

40

30

20
0

2551

2552

2553

บัตร เช็ค และการโอนเงิน
หลักทรัพย์และทีป่ รึกษาการเงิน
อื่นๆ

2554*
การให้สนิ เชื่อ
ค่านายหน้า

* เริม่ ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ในปี 2554
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

2555

20

2551

2552

รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้

2553

2554

2555

ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้
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2.2.5 เงินกองทุน
ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนในระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าของการกากับดูแลเงินกองทุน
ตาม Basel III ที่จะเริ่มใช้ในปี 2556 โดย ณ สิ้นปี 2555 ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 1,707.6
พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 299.6 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 และ
การจัดสรรกาไร ทาให้อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Capital Adequacy Ratio : CAR) และอัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 Ratio) เท่ากับร้อยละ 16.3 และร้อยละ 11.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 : ฐานะเงินกองทุน
เงินกองทุน
(พันล้านบาท)
ชัน้ ที่ 1
ชัน้ ที่ 2
1,016.7
475.0
215.8
0.1
1,232.5
475.1

ธนาคาร
ธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารต่างประเทศ *
ระบบธนาคารพาณิชย์

รวม
1,491.7
215.9
1,707.6

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
(ร้อยละ)
ชัน้ ที่ 1
ชัน้ ที่ 2
รวม
11.0
5.1
16.1
17.5
17.5
11.8
4.5
16.3

* รวมธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

รูปที่ 10 : การเพิม่ ขึน้ ของเงินกองทุนในปี 2555
พันล้านบาท
1,800

ตราสารหนี้
ด้อยสิทธิ

1,700
1,600
1,500
1,400

1,408

เพิม่ ทุน

อื่นๆ

1,708

กาไรสะสม

1,300
1,200
1,100
1,000

2554

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

2555
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รูปที่ 11 : อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
%
18
16
14

CAR
Tier 1

12
10
8
6

Basel I

Basel II
เกณฑ์ขนั้ ต่า = 8.5%

2551

2552

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

2553

2554

2555

15 | ธนาคารแห่งประเทศไทย

2.2.6 สินทรัพย์และหนีส้ นิ
ณ สิ้นปี 2555 ระบบธนาคารพาณิชย์มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 14.8 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.8
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 10.5 จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น เชื่ อ โดยเฉพาะสิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภค
ทั้งนี้ เงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเป็นหลัก
หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.7 เนื่องจาก
ธนาคารพาณิ ช ย์ ร ะดมเงิ น ฝากเพื่ อ ทดแทน B/E ที่ ค รบก าหนดไถ่ ถ อนจากผลของมาตรการเงิ น น าส่ ง
เข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอัตราร้อยละ 0.46 ของเงินฝากและเงินกู้ยืมที่ระดม
จากในประเทศ และหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับ
ตั๋วเงินที่เสนอขายต่อประชาชน
ธนาคารพาณิชย์ไทยยังคงเน้นการทาธุรกรรมในประเทศเป็นหลัก ทั้งในด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน
และการระดมเงิน แม้สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะยังไม่สูงนัก เพียงร้อยละ 8.3 ของสินทรัพย์รวม
แต่หลังจาก ธปท. ผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจไทยในปลายปี 2553 ธนาคารพาณิชย์
จึงมีการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อรองรับสินเชื่อเงินตราต่างประเทศสาหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไปลงทุนใน
ต่ า งประเทศที่ เ พิ่ มขึ้ น และเพื่ อปรั บ ฐานะเงิ น ตราต่ า งประเทศจากธุ ร กรรมป้ อ งกั น ความเสี่ย งด้ านอั ต รา
แลกเปลี่ ย นกับลู กค้ า โดยเงิน รับฝาก เงิน กู้ยืม และเงิน กู้ยืมระหว่างสานักงานของสาขาธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศ (Interoffice) ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 8.2 ของสินทรัพย์รวม ทาให้ระบบ
ธนาคารพาณิชย์มีความสมดุลด้านอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น
ตารางที่ 2 : สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
2551
สินทรัพย์
910.3
สินเชื่อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
486.2
เงินฝากระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 266.1
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
158.0
หนีส้ นิ
375.5
เงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
236.2
เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
97.9
เงินกู้ยืม Interoffice ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
41.4
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ยอดคงค้าง (พันล้านบาท)
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
2552
2553
2554
2555 2551 2552 2553 2554 2555
743.0 860.9 1,142.2 1,231.4 9.0
7.2
7.3
8.8
8.3
419.2 582.8 805.8 939.4 4.8
4.1
4.9
6.2
6.3
166.2 115.8 191.5 179.8 2.6
1.6
1.0
1.5
1.2
157.6 162.3 144.9 112.2 1.6
1.5
1.4
1.1
0.8
474.2 730.6 729.0 1,204.7 3.7
4.6
6.2
5.6
8.2
238.9 271.1 285.6 348.8 2.3
2.3
2.3
2.2
2.4
124.3 170.5 171.5 374.3 1.0
1.2
1.4
1.3
2.5
111.0 289.0 271.9 481.6 0.4
1.1
2.5
2.1
3.3
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รูปที่ 12 : งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
%yoy
20

Millions

ล้านล้านบาท

2551

15

25

10

15

5

5

0

2552
2553
2554
2555
สินเชือ่ (สุทธิ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดและเงินฝาก
สินทรัพย์อนื่
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (แกนขวา)

%yoy
35

ล้านล้านบาท

2551

2552

2553

2554

2555

เงินฝาก
เงินกูย้ มื
หนี้สนิ อืน่
ส่วนผูถ้ ือหุน้
อัตราการเติบโตของเงินฝาก (แกนขวา)

โครงสร้างสินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2555

สินเชือ่
74.2%
(73.2%)

สินทรัพย์อนื่ เงินสดและ
เงินฝาก
5.3%
3.5%
(6.9%)
(4.0%)

เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
17.0%
(15.9%)

ประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้ภาครัฐ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
เงินลงทุนในลูกหนี้

2554
74%
10%
15%
1%

2555
77%
11%
12%
0%

ตลาดทีล่ งทุน
ในประเทศ
ต่างประเทศ

2554
93%
7%

2555
96%
4%

ประเภทเงินกูย้ มื
เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา
ตั๋วแลกเงิน (B/E)
หุ้นกู้และตราสารหนี้อนื่ ๆ

2554
33%
60%
7%

2555
67%
19%
14%

แหล่งเงินกูย้ มื
ในประเทศ
ต่างประเทศ

2554
94%
6%

2555
80%
20%

โครงสร้างหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2555
ส่วนผูถ้ ือหุน้
13.4%
(12.2%)

หนี้สนิ อืน่
4.9%
(6.2%)

เงินฝาก
69.2%
(61.6%)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงโครงสร้าง ณ สิน้ ปี 2554
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เงินกูย้ มื
12.5%
(20.0%)

-5
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บทที่ 3 : พัฒนาการทีส่ าคัญของการกากับดูแลสถาบันการเงิน
ในปี 2555 การดาเนินงานด้านนโยบายสถาบันการเงิน ยังคงเน้นการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
การส่งเสริมพัฒนาการของระบบสถาบันการเงิน และการดูแลผู้ใช้บริการทางการเงิน รวมถึงการมีบทบาท
ด้านนโยบายสถาบันการเงินในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้การเปิดเสรีภาคการเงินของไทยเป็นประโยชน์
ต่อระบบเศรษฐกิจ และเพื่อผลักดันการปรับปรุงเกณฑ์การกากับดูแลภาคการเงินในเวทีสากล
ในส่วนการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ริเริ่มการประชุมร่วม
ระหว่า งคณะกรรมการนโยบายการเงิ น และคณะกรรมการนโยบายสถาบั น การเงิ น เพื่ อให้ ก ารประเมิ น
ความเสี่ยงสาคัญที่มีนัยต่อเสถียรภาพระบบการเงินและการพิจารณาผสมผสานเครื่องมือด้านนโยบายการเงิน
และนโยบาย Macroprudential มีค วามเหมาะสมและมีป ระสิท ธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ธปท. ได้ออก
หลักเกณฑ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ เ ปลี่ ย นไป เช่ น การก ากั บ ลู ก หนี้ ร ายใหญ่ การด ารงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ ง และได้ เ ตรี ย ม
ความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น การออกหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตาม
แนวทาง Basel III และการเตรียมการที่จะออกหลักเกณฑ์ด้านสภาพคล่องในระยะต่อไป
ในส่วนการส่งเสริมพัฒนาการของระบบสถาบันการเงิน เป็นการดาเนินนโยบายตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2553 โดยในปี 2555 ธปท. ได้ดาเนินการใน 3 ด้าน
ที่สาคัญ ได้แก่ (1) ด้านการลดต้นทุนของระบบ ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลเพื่อลดต้นทุน
ของสถาบันการเงินอันเนื่องมาจากกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยพบว่าต้นทุนในการ
ดาเนินงานเมื่อเทียบกับรายได้ของสถาบันการเงินมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เริ่มแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่ 2 (2) ด้านการส่งเสริมการแข่งขันและการเข้าถึงบริการทางการเงิน ธปท. ได้ส่งเสริมให้มีการแข่งขัน
ในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น โดยสนับสนุนให้สถาบันการเงินมี การควบรวมโดยสมัครใจ นอกจากนี้ ยังได้
อนุญาตให้ส าขาธนาคารพาณิ ชย์ ต่างประเทศขอยกระดับเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่ เป็ น บริษัท ลูกของธนาคาร
พาณิ ชย์ ต่ างประเทศซึ่งจะสามารถขยายสาขาได้เพิ่มขึ้น ในด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน ธปท. ได้
พิจารณาแนวทางเพื่อขยายบทบาทของธนาคารพาณิชย์และ Non-bank ในการให้บริการไมโครไฟแนนซ์
(3) ด้ านการส่งเสริมโครงสร้างพื้ น ฐานทางการเงิน ธปท. ส่งเสริมให้ สถาบั น การเงิน บริห ารความเสี่ยง
อย่างรัดกุมและสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและแนวทางการกากับดูแลสากล โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านเครดิต
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สาคัญจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยได้ดาเนินมาตรการที่สาคัญ เช่น
การตั้งสารองเพิ่มเติมเพื่ อรองรับ ความผันผวนของเศรษฐกิจในอนาคต และการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้
สถาบันการเงินใช้บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านปฏิบัติการ
ในส่วนการดูแลผู้ใ ช้บ ริการทางการเงิน ธปท. ได้ร่วมมือกับผู้กากับดูแลภาคการเงินเพื่อกาหนด
มาตรฐานในการกากับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และได้วางแนวทางให้สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูลที่
เพียงพอต่อการเลือกใช้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการและสิทธิ ของผู้บริโภค รวมทั้งได้ดาเนินนโยบาย
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่สืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยในปี 2554
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สาหรับบทบาทของ ธปท. ด้านนโยบายสถาบันการเงินในเวทีระหว่างประเทศ ธปท. ได้ร่วมกาหนด
นโยบายการเปิ ด เสรี แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารเจรจากั บ คณะท างานพิ จ ารณาเปิ ด เสรี ก ารค้ า บริ ก ารด้ า นการเงิ น
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 โดยในปี 2555 ได้เข้าร่วมประชุม
และเจรจาการเปิดเสรีภาคการเงินรอบที่ 6 (พ.ศ. 2554 - 2557) และเข้าร่วมประชุมจัดทาแผนการเปิดเสรี
ภาคการธนาคารเพื ่อ เตรีย มการส าหรับ การรวมตัว ทางการเงิน ของอาเซีย น (ASEAN Financial
Integration) โดยมีเป้าหมายให้จัดตั้ง Qualified ASEAN Banks ภายในปี 2563 นอกจากนี้ ธปท. ยังมี
บทบาทในการผลักดันการปรับปรุงเกณฑ์การกากับสถาบันการเงินในเวทีสากล เช่น การประชุมหารือในระดับ
ภูมิภาคของคณะกรรมการดูแลเสถีย รภาพทางการเงิน ระหว่างประเทศ (Financial Stability Board
Regional Consultative Group) และคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการด้านการกากับดูแลสถาบันการเงิน
ภาคการธนาคาร (Basel Committee on Banking Supervision)
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3.1 งานด้านการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
1. การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน และคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน
เนื่ อ งจากการส่ ง ผ่ า นความเสี่ ย งระหว่ า งภาคเศรษฐกิ จ มหภาค ตลาดการเงิ น และระบบสถาบั น
การเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศมีค วามเชื่อมโยงกัน มากขึ้น ธปท. จึงริเริ่มการประชุมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการนโยบายการเงินและคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล
เสถีย รภาพระบบการเงิน โดยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ของคณะกรรมการทั้ งสองคณะจะช่วยให้
การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ มี นั ย ต่ อ เสถี ย รภาพระบบการเงิ น แ ละการพิ จ ารณาผสมผสานเครื่ อ งมื อ
ด้านนโยบายการเงินและนโยบาย Macroprudential มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใน
ปี 2555 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้งสองคณะในเดือนมิถุนายนและธันวาคม 2555 สรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
ช่ ว งครึ่ ง แรกของปี 2555 ที่ ป ระชุ ม ประเมิ น เสถี ย รภาพระบบการเงิ น ไทยว่ า ยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี
เศรษฐกิจไทยมีปัจจัยพื้นฐานเข้มแข็ง ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคง และสภาพคล่องในระบบมีเพียงพอ
ที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังเหตุอุทกภัยในปี 2554 โดยความเสี่ยงระยะสั้นที่สาคัญคือ
ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนและการตึงตัวของสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ อันเป็นผลจากปัญหา
เศรษฐกิจในยุโรปที่ยืดเยื้อ จนอาจกระทบต่อเสถียรภาพของตลาดการเงินระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก
ส่วนความเสี่ยงในระยะยาวคือ ความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยที่เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ช่วงครึ่งหลังของปี 2555 ที่ประชุมได้ประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทยและเห็นว่า ควรติดตาม
ภาวะสินเชื่อและหนี้ครัวเรือนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า
คุณภาพสินเชื่อยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็ควรติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความสามารถในการชาระหนี้ของ
กลุ่ มผู้มีร ายได้ น้อ ยที่ อาจส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพสิ น เชื่อได้ ทั้ งนี้ จากการประเมิน ผลกระทบในส่วนของเกณฑ์
เงินกองทุน ตาม Basel III พบว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีค วามเข้มแข็งและพร้อมจะดาเนิน การได้
ทัน ที ส าหรั บ การปฏิ รู ป กฎเกณฑ์ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า สหราชอาณาจั ก ร และยุ โ รป ยั ง ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยโดยตรงมากนัก

2. ประกาศ ธปท. และแนวนโยบายกากับดูแลสถาบันการเงิน
2.1 การดาเนินนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบสถาบันการเงิน
(1) หลักเกณฑ์การกากับลูกหนีร้ ายใหญ่
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อให้
การกากับดูแลมีความสอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางหรือ
กฎเกณฑ์ ข้อบั งคับ สากลขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลนี้จ ะเน้น
การพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นสาคัญ ซึ่งกาหนดให้สถาบันการเงินนับบุคคลที่สถาบันการเงิน
พิ จ ารณาแล้ วว่าต้ องรับ ผิด ตามธุ รกรรมนั้น เป็ น ลูกหนี้ใ นการค านวณอัตราส่วนการกากับ ลูกหนี้รายใหญ่

รายงานการกากับดูแลสถาบันการเงิน 2555 | 20

(2) หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดย Advanced
Measurement Approaches
ธปท. ได้ประกาศหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน ขั้นต่าสาหรับ ความเสี่ยงด้านปฏิ บัติการ
โดย Advanced Measurement Approaches (วิธี AMA) เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์เข้าใจลักษณะ
ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารของตนเองได้ อ ย่ า งชั ด เจน และให้ เ งิน กองทุ น ที่ ค านวณได้ ส ะท้ อนความเสี่ ย ง
ด้า นปฏิบัติก ารได้ดีขึ้น โดยธนาคารพาณิช ย์ที่ป ระสงค์จ ะใช้วิธี AMA ในการคานวณมูลค่า เทีย บเท่า
สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ธปท. กาหนด และต้องได้รับอนุญาตจาก
ธปท. ก่อน
(3) การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์
ธปท. ก าหนดให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ด ารงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บ การไถ่ ถ อน
ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มเติมจากการไถ่ถอนเงินฝากและเงินกู้ยืมบางประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับ
พั ฒ นาการของสภาพแวดล้ อ มทางการเงิ น ในปั จ จุ บั น ทั้ ง นี้ การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วไม่ ร วมถึ ง
ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ออกเพื่อกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมิใช่แหล่งเงินทุนหลัก
ของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน
(4) การกากับดูแลตัว๋ เงินของสถาบันการเงิน
ธปท. ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารออกตั๋ ว แลกเงิ น ของสถาบั น การเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การปรับปรุงประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กาหนดให้ตั๋วเงิน หมายถึง
ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินที่ระดมเงินจากประชาชนโดยถือเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้อง
มีมูล ค่ า หน้ าตั๋ วขั้ น ต่ า 10 ล้ า นบาท มี อายุ ไ ม่เ กิน 270 วัน และต้ องไม่ มีอ นุพั น ธ์แ ฝง เพื่อ ไม่ ใ ห้ ป ระชาชน
เกิดความสับสนระหว่างตั๋วแลกเงินกับผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก
(5) การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจรับซือ้ หรือรับโอนลูกหนีเ้ งินให้กยู้ มื
ธปท. อนุ ญาตให้ ธ นาคารพาณิ ชย์ป ระกอบธุร กิจ รับ ซื้อหรือ รั บ โอนลูก หนี้ เงิน ให้ กู้ยื มได้
เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์เดิม ทาให้ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อลูกหนี้ที่มีศักยภาพที่สามารถก่อให้เกิดรายได้
ในอนาคตจากนิติบุคคลในต่างประเทศ และสามารถซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการช าระบั ญ ชี ไ ด้ โดยธนาคารพาณิ ช ย์ ส ามารถยื่ น ค าขออนุ ญ าตต่ อ ธปท. เป็ น รายกรณี
โดย ธปท. จะพิจารณาจากเหตุผลความจาเป็น ความมั่นคง และอาจกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติม
(6) การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง
ธปท. อนุ ญ าตให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟ็ ก เตอริ ง ประเภทที่ ยั ง ไม่ มี ก ารจ่ า ย
หรือชาระเงินให้แก่ลูกค้าตามที่กาหนดในสัญญาจนกว่าจะครบกาหนดการจ่ายชาระหนี้ของลูกหนี้และลูกหนี้
ไม่ชาระหนี้ตามกาหนด (Unfunded factoring) และกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์กากับดูแลการประกอบธุรกิจ
แฟ็กเตอริงโดยพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นสาคัญ

21 | ธนาคารแห่งประเทศไทย

(7) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน
ธปท. ได้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการบัน ทึกบัญชีและการจัดประเภทลูกหนี้ที่รับซื้อหรือ
รับโอนมา และให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงินของ
สภาวิชาชีพบัญชี โดยให้รั บรู้และจั ดประเภทลูกหนี้ที่ รับซื้อหรือรับโอนมาเป็นเงินให้สิน เชื่อ แต่หากผู้ซื้อมี
เจตนารมณ์ที่จะขายลูกหนี้นอกเหนือจากการรับชาระตามสัญญาอย่างมีสาระสาคัญ ให้รับรู้และจัดประเภท
รายการดังกล่ าวเป็ นเงินลงทุน นอกจากนี้ ได้กาหนดให้สถาบันการเงิน บันทึกบัญชีการซื้อขายตั๋ วเงินและ
ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ที่สถาบันการเงินมีสิทธิในการไล่เบี้ยได้ตามกฎหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องที่เน้นการพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทน
เป็นสาคัญ
2.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
(1) การกากับดูแลเงินกองทุนและสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ Basel III
ธปท. ได้พิจารณาแนวทางการกากับดูแลสถาบันการเงิน ตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2554
โดยองค์ป ระกอบที่สาคัญ ของหลัก เกณฑ์ Basel III คือ การดารงเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องและการกากับดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic risk) แม้ว่าระบบสถาบันการเงินไทยจะ
ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากวิกฤติการเงินโลกในช่วงที่ผ่านมา แต่การนาหลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุนตาม
แนวทาง Basel III มาใช้สอดคล้องกับหลักการสาคัญในการกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ของ ธปท. คือ การให้
ธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนที่มีคุณภาพในระดับ สูง เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและระบบสถาบัน
การเงินมีเสถียรภาพ และจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในเวทีสากล ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
โดยที่ผ่านมา ธปท. ได้มีการดาเนินการที่สาคัญเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้
หลักเกณฑ์ Basel III ดังนี้
 หารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์ผ่านทางชมรม Basel ของสมาคมธนาคารไทยเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการนาหลักเกณฑ์ Basel III มาใช้
 ออกหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ทราบถึงคุณสมบัติของตราสารทาง
การเงิน ที่นับ เป็น เงิน กองทุน ได้ต ามหลักเกณฑ์ Basel III รวมถึงวิธีการทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่
นับเป็นเงินกองทุนที่ธนาคารพาณิชย์มีอยู่ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อให้ธนาคาร
พาณิชย์สามารถวางแผนในการออกตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ได้
อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะมีการออกประกาศ ธปท. เพื่อนาหลักเกณฑ์ Basel III มาใช้
 ศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณ (Quantitative Impact Study) ของหลักเกณฑ์
Basel III ต่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไทยเพื่อประเมินความพร้อมในการนาหลักเกณฑ์ Basel III มาใช้ทั้งใน
เรื่ องเงิน กองทุ น และการบริ ห ารสภาพคล่ อ งของธนาคาร ซึ่ ง ผลจากการศึ ก ษาผลกระทบที่ จ ะมีต่ อ ฐานะ
เงินกองทุนพบว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีความแข็งแกร่งเนื่องจากโครงสร้างของเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย์ไทยประกอบด้วยเงินกองทุน ชั้น ที่ 1 ได้แก่ หุ้นสามัญและกาไรสะสมเป็นหลัก อีกทั้งสามารถดารง
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อัต ราส่วนเงิน กองทุน ได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้น ต่าที่ BCBS กาหนดในทันที ดังนั้น ธปท. จึงกาหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ไทยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยให้ดารงอัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งสิ้นที่ร้อยละ 8.5 ตามเดิม (สูงกว่าที่ BCBS กาหนดไว้ที่ร้อยละ 8.0) ในขณะที่สาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศให้ดารงอัต ราส่วนเงิน กองทุน ทั้งสิ้น ที่ร้อยละ 8.5 (จากเดิมดารงอยู่ที่ร้อยละ 7.5) อีกทั้งยัง
กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ไทยบังคับใช้ เกณฑ์อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าทั้ง 3 อัตราส่วนทันทีโดยไม่ต้อง
ทยอยตามหลักเกณฑ์ของ BCBS ด้วย
 ออกร่างประกาศองค์ป ระกอบเงิน กองทุน ตามหลักเกณฑ์ Basel III และร่าง
หนังสือเวียนแนวทางในการรายงานข้อมูลด้านสภาพคล่องในเดือนเมษายน 2555 และจัดประชุมชี้แจงเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อร่างประกาศและหนังสือเวียนดังกล่าว
 จัดสัมมนา เรื่อง Financial Stability and Basel III Implementation :
Challenges and Business Implications ให้กับสถาบันการเงิน โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้กากับดูแลจาก
ฮ่องกงและสิงคโปร์และผู้แทนสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศมาบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อนาหลักเกณฑ์ Basel III มาบังคับใช้ในประเทศต่างๆ
หลังจากจัด ประชุมชี้แจงเพื่อรับ ฟังความคิดเห็น จากธนาคารพาณิชย์แล้ว ธปท. ได้ออก
ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III จานวน 8 ฉบับ และ
หนังสือเวียน 2 ฉบับคือ (1) แนวทางในการคานวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และรายการนอกงบดุล
ทั้งสิ้น (Leverage ratio) (2) การรายงานข้อมูลตามแบบรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อติดตาม
ข้อมูลผลกระทบและการปรับ ตัวของธนาคารพาณิชย์ โดย ธปท. จะติดตามการปรับปรุงเกณฑ์ของ BCBS
จนกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ เพื่อนามาประกอบการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางการเงินของไทยต่อไป โดยสรุปสาระสาคัญของประกาศ ธปท. และหนังสือเวียนได้ดังนี้
 ประกาศ ธปท. เกีย่ วกับหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุน
ธปท. ได้ อ อกประกาศเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลด้ า นเงิ น กองทุ น ตาม
หลักเกณฑ์ Basel III ทั้งในระดับ Solo basis และ Consolidated basis โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ดารงเงิน กองทุน ของธนาคารพาณิชย์ต ามหลักเกณฑ์ Basel III 3 เรื่องด้วยกัน คือ (ก) เพิ่มปริมาณและ
คุณ ภาพของเงิน กองทุ น โดยกาหนดให้ อัตราส่วนเงิน กองทุ น ขั้น ต่าสาหรับ ธนาคารพาณิ ชย์ ไทยแบ่ งเป็ น
3 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1 Ratio)
ร้อยละ 4.5 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 Ratio) ร้อยละ 6 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total
Capital Ratio) ร้อยละ 8.5 ในขณะที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
ร้อยละ 8.5 (ข) ให้ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ได้แก่ อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ร้อยละ 2.5 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
โดยให้ทยอยเพิ่มปีละร้อยละ 0.625 จนครบร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 และอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อบรรเทาความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจ (Countercyclical buffer) ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณา
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ รวมถึงการประเมินวัฏจักรเศรษฐกิจและข้อมูลทางด้านสินเชื่อร่วมกับการน า
มาตรการอื่นที่เป็นเครื่องมือด้าน Macroprudential มาประกอบการพิจารณากาหนดระดับเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มหากมีความจาเป็นต่อไป (ค) ปรับปรุงการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงให้ครอบคลุมและสะท้อนความเสี่ยง
ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยบางรายการที่ เ ดิ ม ก าหนดให้ หั ก จากเงิ น กองทุ น ได้ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น ให้ น าไปค า นวณ
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สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งด้ า นเครดิ ต แทน โดยไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงหลั ก การเดิ ม ของวิ ธี ก ารค านวณสิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง
ด้านเครดิต
 หนังสือเวีย นเกี่ย วกับหลักเกณฑ์การดารงอัตราส่วนใหม่ และการรายงานข้อมูล
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนสาหรับหลักเกณฑ์ Basel III ที่ยังไม่ได้บังคับใช้อีก 2 เรื่อง
ได้ แ ก่ หนั ง สื อ เวีย นก าหนดแนวทางในการค านวณอั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์แ ละรายการนอก
งบดุลทั้งสิ้น (Leverage ratio) ตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งเป็นอัตราส่วนใหม่ (Non-Risk Based
Measurement) ระหว่างเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น เพื่อใช้ควบคุมปริมาณ
ธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ และหนังสือเวียนเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เพื่อประกอบการคานวณอัตราส่วน Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ Net Stable
Funding Ratio (NSFR) ซึ่งเป็นอัตราส่วนใหม่เพื่อวัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระยะสั้นและระยะยาว
ตามหลักเกณฑ์ Basel III รวมทั้งแบบรายงานฐานะสภาพคล่องภายใต้สถานการณ์จาลองในภาวะวิกฤต
ตามสมมติฐานของธนาคารพาณิชย์
(2) การนามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards :
IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting
Standards : IFRS) มาใช้ในประเทศไทย
เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม 2555 ธปท. ได้ จั ด อบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีผ ลกระทบต่อ สถาบั น การเงิ น ให้ แก่ผู้ แทนจากสถาบั น การเงิน และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง มี ก ารเสวนาเกี่ ย วกั บ แนวทางการใช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ
ฉบับที่ 39 (IAS 39)/มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 (IFRS 9) เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะนามาใช้ในประเทศไทยในปี 2559
นอกจ ากนั้ น ธปท . ได้ ศึ กษาและจั ดท าบทความเผยแพร่ เกี่ ยวกั บมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 (IFRS 13) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม รวมทั้งอยู่ระหว่าง
การศึกษาและติดตามความคืบหน้าในการออกและปรับปรุง IAS 39 / IFRS 9 พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ
ของมาตรฐานการบัญชีต่อระบบสถาบันการเงินไทย
(3) การศึ ก ษาการปฏิ รู ป ตลาดธุ ร กรรมอนุ พั น ธ์ น อกตลาด (Over-the-Counter
Derivative Market Reform)
กลุ่มประเทศ G-20 ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะปฏิรูปตลาดธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด เพื่อลด
ความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic Risk) ที่เกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาและความไม่โปร่งใสของ
ตลาด โดยกาหนดให้ ธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดที่เป็นมาตรฐานทุกธุรกรรมจะต้องทาการซื้อขายผ่านตลาด
หรือระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ และชาระราคาผ่านสานักหักบัญชีกลาง (Central Counterparty :
CCP) รวมทั้งให้รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมให้กับศูนย์ข้อมูลกลาง (Trade Repository : TR) นอกจากนี้
ธุรกรรมที่ไม่ได้ชาระราคาผ่าน CCP ควรให้ดารงเงินกองทุนสูงกว่าธุรกรรมที่ชาระราคาผ่าน CCP
ในการรองรับการปฏิรูปดังกล่าว ธปท. ได้จัดตั้งคณะทางานที่ประกอบด้วยผู้แทนจากสายงาน
ใน ธปท. และหน่ว ยงานภายนอกที่เ กี่ย วข้อ งทั้ง จากผู้เ ล่น ในตลาดและผู้กากับ ดูแ ลอื่น ได้แ ก่ สมาคม

รายงานการกากับดูแลสถาบันการเงิน 2555 | 24

ธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อศึกษารายละเอียดของการปฏิรูปหลักเกณฑ์ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้เล่นในตลาด รวมถึง
เสถียรภาพของระบบการเงิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความจาเป็ นในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
สาหรับตลาดอนุพันธ์นอกตลาดในประเทศไทย
โดยผลการศึกษาของคณะทางานได้ข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้ (1) ยังไม่มีความจาเป็นในการจัดตั้ง
CCP สาหรับตลาดธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดในประเทศไทย ณ ขณะนี้ เนื่องจากตลาดธุรกรรมอนุพันธ์
นอกตลาดของไทยมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกั บตลาดโลก และการทาธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดในประเทศไทย
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยงมากกว่าการเก็งกาไร และ (2) สาหรับในเรื่อง TR นั้น
คณะท างานเข้ า ใจถึ ง ความส าคั ญ ของการมี ข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น
ความเสี่ยงเชิงระบบที่เกิดจากตลาดธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด โดยในเบื้องต้น คณะทางานจึงเห็นควรให้มี
การปรับ ปรุงระบบฐานข้อ มูล อนุพั น ธ์ น อกตลาดของไทยให้ มี ค วามสอดคล้องกับ มาตรฐานสากลมากขึ้ น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มต้นจากการปรับฐานข้อมูลของ ธปท. ให้มีข้อมูลสอดคล้องกับ TR ตามรูปแบบ
สากลมากขึ้น และเมื่อมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการประเมินระดับความเสี่ยงเชิงระบบ รวมถึงได้มีการพิจารณา
เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมี CCP และ TR ในประเทศไทยแล้ว ธปท. อาจจะ
ทบทวนประเด็นเรื่องการจัดตั้ง CCP และ TR ตามรูปแบบสากลอีกครั้งหนึ่ง
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3.2 งานด้านการส่งเสริมพัฒนาการของระบบสถาบันการเงินตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามแผนพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ระยะที่ 2 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ คณะอนุกรรมการด้านภาษี คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายการเงิน และ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อผลักดันการดาเนินการตามมาตรการต่างๆ ของแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (แผนพัฒนาฯ 2) โดยในปี 2555 มีการดาเนินการในส่วนที่เป็นอานาจของ
ธปท. ดังนี้
1. ด้านการลดต้นทุนของระบบ ธปท. ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในการวางระบบบริษัทกลางสาหรับ
บริหารจัด การธนบั ต รเพื่ อให้ สามารถเริ่มดาเนิน การได้ใ นปี 2556 นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างปรับปรุง
หลักเกณฑ์การใช้บริการจากบุค คลภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการ
ประกอบธุ รกิจ ของสถาบั นการเงิน โดยค านึ งถึงความยืดหยุ่น ในทางปฏิ บั ติและสอดคล้องกับ พัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการ
2. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันและการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมการควบรวมกิจการ
ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขั นของสถาบันการเงิน ธปท. ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังในการผลักดัน
มาตรการทางภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น การควบรวมตามแผนพั ฒ นาฯ 2 โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ห็ น ชอบให้
(1) สถาบันการเงินที่ควบรวมกันได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินสารองที่กันไว้มารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
และ (2) ขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวม
ของสถาบัน การเงินออกไปจนสิ้ น สุด แผนพัฒนาฯ 2 นอกจากนี้ ธปท. อนุญาตให้ สาขาธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศขอยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary) ที่
มี 20 สาขา และ 20 ATM ซึ่งจะทาให้ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยมี
ผู้ยื่ นค าขออนุญาต 1 รายในเดือนธั นวาคม 2555 นอกจากนี้ ธปท. ได้เสนอกรอบการให้ใ บอนุญาตแก่
ธนาคารพาณิชย์รายใหม่ต่อคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการกระตุ้นบรรยากาศการแข่งขัน
และรองรับการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และได้ประสานงานกับกระทรวงการคลังในการ
ดาเนินการเพื่อให้สามารถเปิดรับคาขอใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์รายใหม่ภายในไตรมาส 2 ปี 2556
สาหรับด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน ธปท. ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาขยาย
บทบาทของธนาคารพาณิชย์ และ Non-bank ในการให้บริการไมโครไฟแนนซ์โดยใช้รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการจัดทาโครงการสารวจการเข้าถึงบริการทาง
การเงินภาคครัวเรือนร่วมกั บสานักงานสถิติแห่งชาติเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสมต่อไป
3. ด้านการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน มีการดาเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมให้การบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์รัดกุมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและแนวทางการกากับดูแลสากล
เช่น การให้ธนาคารพาณิชย์ตั้งสารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้
ในด้านระบบข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยง ธปท. ได้พัฒนาฐานข้อมูลสินเชื่อ SME เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถติดตามคุณภาพสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของสินเชื่อ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์สามารถนาข้อมูลจาก Operational Loss Data Pooling มาใช้
ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3.3 งานด้านการดูแลผู้ใช้บริการทางการเงิน
1. การกากับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์
ธปท. ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสานักงานคณะกรรมการ
ก ากั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ได้ ก าหนดมาตรการก ากั บ ดู แ ลการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ แ ละด้ า นประกั น ภั ย ผ่ านธนาคารพาณิ ช ย์ใ ห้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น โดยก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้
ธนาคารพาณิ ช ย์ พึ ง ปฏิ บั ติ ทั้ ง ในกระบวนการเสนอขายผลิตภั ณ ฑ์ กระบวนการหลังการขายและการรั บ
เรื่องร้องเรียน เช่น แสดงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หลักของธนาคารพาณิชย์และผลิตภัณฑ์หลั กทรัพย์และ
ประกั น ภัย ห้ า มบั ง คั บ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ทรั พ ย์แ ละประกั น ภั ย ควบคู่ กั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ข องธนาคารพาณิ ช ย์
การรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ และการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหา
ข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับบริก ารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและ
สิทธิของตน
2. การเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินให้ข้อมูลของบริการทางการเงินที่เพียงพอต่อการเลือกใช้บริการและมีความ
เป็นธรรม ธปท. จึงกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินดาเนินการเปิดเผยข้อมูลอัตรา
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาที่ให้บริการทุกแห่ง
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลการเชื่อมโยง
ของเว็บไซต์ดังกล่าวให้ ธปท. รวบรวมและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ธปท. ด้วย
3. การดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาสืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยในปี 2554
ธปท. ได้ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน บริษัทที่
ประกอบธุ รกิจสินเชื่อส่วนบุ คคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย โดยต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย ในการนี้ ธปท. ได้กาหนดแนวนโยบายเพื่อกาหนดนิยามของลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย และ
กาหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยปี 2554 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
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3.4 การดาเนินนโยบายสถาบันการเงินในเวทีระหว่างประเทศ
1. การเปิดเสรีและกลยุทธ์ในการเจรจาของภาคการธนาคาร ธปท. ร่วมกับคณะทางานพิจารณาเปิดเสรี
การค้าบริการด้านการเงิน ซึ่งมีผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นหัวหน้าคณะทางาน โดยยึดตาม
แนวนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และตาม
กรอบการเจรจาเปิดเสรีของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแนวนโยบายเปิดเสรีในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่ 2
ทั้งนี้ ธปท. ได้เข้าร่วมประชุมและเจรจาการค้าบริการภาคธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเจรจา
การค้าบริการในกรอบอาเซียน และการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และ
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ โดย ธปท. ดาเนินการด้วยความระมัดระวัง
ตามกรอบการเจรจาเปิดเสรีของคณะรัฐมนตรี
สาหรับปี 2555 ธปท. ได้ร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในเวทีการเจรจาต่างๆ ดังนี้
(1) เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะท างานด้ า นการเปิ ด เสรี ด้ า นการบริ ก ารทางการเงิ น ของกลุ่ ม อาเซี ย น
(Working Committee on Financial Services Liberalization under the ASEAN Framework
Agreement on Services : WCFSL/AFAS) ซึ่งมีการเจรจาเปิดเสรีเป็นรอบๆ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่าง
การเจรจาเปิดเสรีภาคการเงินรอบที่ 6 (พ.ศ. 2554 - 2557)
(2) เข้าร่วมประชุมคณะทางาน Senior Level Committee on Financial Integration และ
Task Force on ASEAN Banking Integration Framework ในการจัดทาแผนการเปิดเสรีภาคการธนาคาร
เพื่อให้เกิดการรวมตัวทางการเงินของอาเซียน (ASEAN Financial Integration) โดยมีเป้าหมายให้มี
การจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks ภายในปี 2563
(3) การเจรจาความตกลงการค้าเสรีด้านการค้าบริการและการลงทุนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ ซึ่ง
ความตกลงที่สรุปผลได้คือ ความตกลง ไทย - ชิลี ส่วนที่อยู่ระหว่างเจรจา ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน - อินเดีย อาเซียน - ญี่ปุ่น อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ไทย - อินเดีย และไทย - เปรู
2. การผลักดันการปรับปรุงเกณฑ์การกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในเวทีสากล ในช่วงปี 2555 มีดังนี้
(1) เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในคณะอนุ ก รรมการของคณะกรรมการด้ า นการก ากั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น
ภาคการธนาคาร (Basel Committee on Banking Supervision : BCBS) ได้แก่
 Standards Implementation Group (SIG) ซึ่งดูแลประเด็นการนามาตรฐานสากลหรือ
แนวปฏิบัติที่ออกโดย BCBS ไปปฏิบัติ โดยในช่วงที่ผ่านมา ประเด็นที่ให้ความสาคัญ คือ การนาหลักเกณฑ์
การกากับด้านเงินกองทุนและสภาพคล่องของภาคการธนาคาร (หลักเกณฑ์ Basel III) ไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งรวมถึง
การประเมิน ความสอดคล้องของการนาหลักเกณฑ์ Basel III มาใช้กับประเทศสมาชิก BCBS โดยเน้น
การประเมินความสอดคล้องของการนาหลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุนมาใช้
 Basel Consultative Group (BCG) เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวนโยบายของ BCBS กับกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก BCBS โดยประเด็นที่ให้ความสาคัญ ได้แก่
การขยายขอบเขตงาน BCG ให้มีบทบาทในงานของ BCBS มากขึ้น
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(2) เข้าร่วมประชุมในเวทีระดับภูมิภาค ได้แก่
 Financial Stability Board Regional Consultative Group for Asia (FSB RCGA)
ที่ดูแลเสถียรภาพทางการเงินของภูมิภาคเอเชีย โดยประกอบด้วยทั้งประเทศที่เป็นสมาชิก FSB และประเทศที่
ไม่ใ ช่ส มาชิก FSB มีห น้าที่ ป ระสานงาน ปรับ ปรุง และส่งเสริมการพัฒนาการกากับ ดูแลในภาคการเงิน
การธนาคาร ซึ่งครอบคลุมธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจประกัน ภัย ประเด็นที่ให้ความสาคัญ
ได้แก่ เสถียรภาพทางการเงินของภูมิภาค การนาหลักเกณฑ์สากลที่มีการปรับปรุงไปปฏิบัติ ผลกระทบจาก
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ การกากับดูแลความเสี่ยงจากธุรกิจการเงินที่ไม่ถูกกากับดูแล (Shadow Banking)
การกากับดูแลการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ มีความสาคัญเชิงระบบ การกากับดูแล OTC Derivatives
และการสร้างรหัสที่ใช้ในการระบุตัวตนของคู่สัญญา (Global Legal Entity Identifier)
 EMEAP Working Group on Banking Supervision (EMEAP WGBS) เป็น
คณะทางานด้านการกากับดูแลสถาบันการเงินภายใต้ความร่วมมือของธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก โดย ธปท. เป็นประธานร่วมของคณะทางานระหว่างเดือนกรกฎาคม 2553 - 2555 ซึ่งประเด็นที่
WGBS ให้ความสาคัญคือ หลักเกณฑ์ Basel III และการติดตามเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินของ
ภูมิภาค โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกทาให้ ธปท. ได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกและมีบทบาทในการปรับปรุงเกณฑ์
การกากับดูแลภาคการเงินในระดับสากลมากขึ้น
(3) เข้าร่วมประชุม International Conference of Banking Supervisors (ICBS) ซึ่งเป็น
การประชุมของผู้แทนจากธนาคารกลางและองค์กรกากับดูแลกว่า 100 ประเทศ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการกากับดูแลระบบสถาบันการเงินใหม่ๆ เช่น หลักเกณฑ์ Basel III การดูแล
รักษาเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวม การกากับดูแลและการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ มีความสาคัญ
เชิงระบบ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงบทเรียนจากวิกฤติการเงินที่ผ่านมา ทาให้
ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์การกากับดูแลภาคการเงินในระดับสากล

