บทสรุปผูบริหาร
ในป 2556 แมเศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงจากปกอน เนื่องจากแรงขับเคลื่อนสําคัญจากการบริโภค
และการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวลงหลังมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลสิ้นสุดลง แตอยางไรก็ตาม
ระบบธนาคารพาณิชยยังคงขยายตัวดีและมีเสถียรภาพ โดยระบบธนาคารพาณิชยขยายสินเชื่อที่อัตรารอยละ 11.0
ขณะที่คุณภาพสินทรัพยยังอยูในเกณฑดีกลาวคือ สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวมเทากับรอยละ
2.2 ลดลงจาก 2.3 ในปกอน ทั้ งนี้ ธนาคารพาณิชยไดเพิ่มการกัน สํารองเผื่อคุณภาพลูกหนี้ที่อาจเสื่อมลงจาก
ผลกระทบของความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น สงผลใหสัดสวนเงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกันเพิ่มสูงขึ้น
เปนรอยละ 168.3 ขณะที่อัตราสวนเงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชยอยูในระดับสูง โดยอัตราสวนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 และเงินกองทุนรวมตอสินทรัพยเสี่ยงอยูที่รอยละ 12.6 และ 15.7 ตามลําดับ
ในการดํ า เนิ น นโยบายด า นการกํ า กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น นั้ น ธนาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.)
มีวั ตถุ ป ระสงค ในการดูแลระบบสถาบั นการเงิน ใหเขมแข็งมีประสิทธิภ าพและมีเสถียรภาพโดยมีเกณฑกํากับ
ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล การตรวจสอบที่สามารถชี้ความเสี่ยงจากธุรกรรมสําคัญของสถาบันการเงินแตละแหง
และดูแลผูบริโภคอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดย ธปท. ไดปรับกระบวนการกํากับตรวจสอบสถาบันการเงินที่เนน
ธุ ร กรรมสํ า คั ญ ต อสถาบั น การเงิ น มาอย า งตอเนื่อง และในป 2556 ธปท. ไดใหความสําคัญ ในการตรวจสอบ
มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อและคุณภาพของลูกหนี้ของธนาคารพาณิชยเพิ่มเติม เพื่อใหมั่นใจไดวาธนาคาร
พาณิชยมีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม อีกทั้งไดสอบทานการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารพาณิชยไทย
เพื่อประเมินความเพียงพอของฐานะเงินกองทุนในการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและไดพัฒนางานตรวจสอบ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทําวิธีปฏิบัติที่ดีที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
ตลอดจนปรับเกณฑกํากับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย (solo basis) และกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย (consolidated basis) ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ในดานการสงเสริมและการเขาถึงบริการทางการเงิน มาตรการที่สําคัญที่ดําเนินการ คือ การเปดใหมีการ
แขงขันเพิ่มขึ้นจากธนาคารพาณิชยตางประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ดวยการเปดรับขอเสนอธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหมที่จะมา
จัดตั้งบริษัทลูกที่เปนธนาคารพาณิชยในไทย (subsidiary) และยกระดับจากธนาคารพาณิชยตางประเทศใหเปน
subsidiary นอกจากนี้ ยังไดทําการสํารวจการเขาถึงบริการทางการเงินรวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ และปรับให
ธนาคารพาณิชยสามารถจัดตั้งเครือขายสาขาในรูปแบบที่เหมาะสมขึ้น
ในส วนของพั ฒนาการของเกณฑ ในต างประเทศ ที่อาจสงผลตอระบบสถาบัน การเงิ นไทยนั้น ธปท.
พิจารณาและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการนําเกณฑสากลมาปรับใชกับระบบสถาบันการเงินไทยอยางเหมาะสม
เชน หลักเกณฑเชิงปริมาณดานสภาพคลอง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) และหลักเกณฑการดํารง

เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงจากการลดลงของคุณภาพเครดิตของคูสัญญา (Credit Valuation Adjustment Risk :
CVA Risk) ตามแนวทาง Basel III ตลอดจนไดศึกษาและติดตามพัฒนาการตาง ๆ อาทิ กฎหมายการเสียภาษีของ
บุคคลและนิติบุคคลสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศดวย
ดานการดูแลผูบริโภคนอกจากการดูแลผานศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงินแลว ในป 2556 ธปท.
ไดออกแนวนโยบายนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารพาณิชย (banking products) และ
แนวนโยบายเรื่องการกํากับดูแลการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพยและดานประกันภัยผานธนาคารพาณิชย (cross
selling) เพื่อสงเสริมใหธนาคารพาณิชยเปดเผยและใหขอมูลของผลิตภัณฑทางการเงินที่เพียงพอตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือใชบริการและเขาถึงบริการที่ตรงกับความตองการมากขึ้น
ทิศทางการกํากับดูแลและตรวจสอบระบบสถาบันการเงินในระยะตอไป ยังคงเนนใหรายสถาบันการเงิน
มี ความมั่ น คงและมี เ สถี ยรภาพรองรั บผลกระทบจากความผั นผวนของปจจัย ตาง ๆ และมี การใหบริ การอยาง
มี ป ระสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมสอดคล องกั บ ความต องการของผูบ ริโ ภค ธปท. จึ งต องติ ดตามสถานการณและ
สภาพแวดลอมทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ ที่อาจกระทบตอสถาบันการเงินและระบบการเงิน
อยางใกลชิด เพื่อใหสามารถกําหนดหรือปรับปรุงแนวทางการกํากับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงินใหเหมาะสม
และสอดคลองกับวัตถุประสงคขางตน และสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน
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1 | รายงานการกํา กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น

2556

1. ภาพรวมระบบสถาบันการเงิน

รูปที่ 1 : แนวโนมสินเชื่อและเศรษฐกิจ

1.1 ภาพรวมระบบสถาบันการเงิน
ป 2556 เศรษฐ กิ จ ไทย ขยายตั ว ชะลอล งตาม
การบริ โ ภคและการลงทุ น ภาคเอกชนหลั ง การสิ้ น สุ ด ลง
ของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐประกอบกับไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณ ท างการเมื อ งในช ว งปลายป
อย า งไรก็ ดี ระบบธนาคารพาณิ ช ย ยั ง คงขยายสิ น เชื่ อ ได ที่
รอยละ 11.0 ตอป ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ และต่ํากวา
การขยายตัวของปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 13.7 ตอป โดยสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจขนาดกลางและยอม (SME) ยังคง
ขยายตัว แตสินเชื่ออุปโภคบริโภคชะลอตัวลงมาก
คุณภาพของสินทรัพยยังอยูในเกณฑดี กลาวคือ สินเชื่อ
ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan : NPL)
ณ สิ้ นป 2556 เท ากั บ 265.6 พั นล า นบาท สัดสว นสิน เชื่อ
ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด รายได ต อ สิ น เชื่ อ รวมลดลงจากร อ ยละ 2.3
ในปกอนเหลือรอยละ 2.2 อยางไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยมีการ
กัน สํ า รองในระดับ สูง ตอ เนื ่อ งเพื ่อ รองรับ ความผัน ผวน
ทางเศรษฐกิจ โดยสัดสวนเงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกัน
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 168.3
แม สิน เชื่อจะชะลอตั ว แตร ะบบธนาคารพาณิช ยยั งมี
กําไรสุทธิ 214.9 พันลานบาทในป 2556 เพิ่มขึ้นจากปกอน
41.1 พันลานบาทหรือรอยละ 23.6 จากรายไดดอกเบี้ยสุท ธิ
เปนสําคัญ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (Return on
Asset : ROA) เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 1.4 และอัตราผลตอบแทน
ตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity : ROE) เพิ่มขึ้นเปน
ร อ ยละ 10.0 ขณะที่ อั ต ราส ว นรายได ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ
ตอสินทรัพยเฉลี่ย (Net Interest Margin : NIM) ทรงตัว
ที่รอยละ 2.5

รูปที่ 2 : การขยายตัวของสินเชือ่

รูปที่ 3 : สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)

รูปที่ 4 : ผลการดําเนินงาน
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การที ่ธ นาคารพาณิช ยย ัง คงมีผ ลกํ า ไร สง ผลให
เงิ น กองทุ น ของระบบธนาคารพาณิ ช ย อ ยู ใ นระดั บ สู ง
กลาวคือ อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนรวม
ตอสินทรัพยเสี่ยงอยูที่รอยละ 12.6 และ 15.7 ตามลําดับ

รูปที่ 5 : อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

ตารางที่ 1 : ขอมูลและอัตราสวนที่สําคัญของระบบธนาคารพาณิชย
ขอมูลและอัตราสวนที่สําคัญ
สินเชื่อรวม (ไมรวม Interbank)
% yoy
สินเชื่อธุรกิจ
% yoy
สินเชื่อ SME
% yoy
สินเชื่ออุปโภคบริโภค
% yoy
คุณภาพสินเชื่อ
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Gross NPL)
สัดสวน Gross NPL ตอสินเชื่อรวม (%)
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหลังหักสํารอง (Net NPL)
สัดสวน Net NPL ตอสินเชื่อรวม (%)
สัดสวนเงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกันของสินเชื่อ (%)
สินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
สัดสวนสินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษตอสินเชื่อรวม (%)
ผลการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROA) (%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) (%)
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอ สินทรัพยเฉลี่ย (NIM) (%)
เงินกองทุน
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (%)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (%)
GDP (ราคาประจําป)
GDP (% yoy ราคาคงที)่

(หนวย : พันลานบาท)

2552

2553

2554

2555

2556

6,612.2
-1.7
4,862.7
-5.0
2,565.0
-6.9
1,749.5
8.5

7,366.3
11.4
5,298.1
9.0
2,749.3
7.2
2,068.2
18.2

8,475.8
15.1
6,080.0
14.8
3,145.5
14.4
2,395.8
15.8

9,637.3
13.7
6,723.1
10.6
3,481.4
14.1
2,914.3
21.6

10,700.5
11.0
7,449.9
10.2
3,998.5
14.9
3,250.6
12.9

376.1
4.8
203.2
2.7
132.2
250.7
3.2

312.6
3.6
163.4
1.9
140.3
232.2
2.6

266.1
2.7
129.7
1.3
146.7
219.9
2.2

254.2
2.3
117.1
1.1
157.2
243.5
2.2

265.6
2.2
124.4
1.0
168.3
295.6
2.4

184.8
91.4
0.9
8.2
2.5
1,197.1
16.1
932.9
12.5
9,041.6
-2.3

213.3
123.0
1.1
8.9
2.4
1,348.8
16.2
1,043.6
12.5
10,104.8
7.8

255.2
143.5
1.1
8.8
2.5
1,408.0
15.2
1,096.7
11.8
10,540.1
0.1

287.9
173.8
1.2
9.5
2.5
1,707.6
16.3
1,232.5
11.8
11,375.3
6.5

351.0
214.9
1.4
10.0
2.5
1,860.6
15.7
1,488.0
12.6
11,898.7
2.9
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1.2 นโยบายภายใตแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (ป 2553 – 2557)
ในป 2556 ธปท. ดําเนินมาตรการตอเนื่องเพื่อสงเสริมการแขงขันและการเขาถึงบริการทางการเงิน
ภายใตแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ทั้งนี้ มาตรการที่สําคัญคือ การพิจารณาใหมีการแขงขัน
เพิ่มขึ้นจากธนาคารพาณิชยตางประเทศ เพื่อสอดรับกับการขยายตัวดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ
ของไทยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเปดใหธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหมที่จะเขามาเปดบริษัทลูกที่เปน
ธนาคารพาณิช ยในประเทศไทย (subsidiary) ยื่น ขอ เสนอภายในป 2556 เพื่อ เสนอรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงการคลังพิจารณาใหใบอนุญาตแกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอไป นอกจากนั้น ธปท. ยังไดขยาย
บทบาทสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศใหสามารถยกระดับเปน subsidiary ที่มีสาขาใหบริการไดมากกวาเดิม
ดานการสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน ธปท. ไดดําเนินการเพื่อสนับสนุนแนวนโยบายนี้ม าเปน ลํา ดับ
และเพื่อใหทราบขอมูล ในการติดตามพัฒ นาการของระดับ การเขาถึงบริการทางการเงิน ในประเทศไทย
ที่ชัดเจน จึงไดรวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ทําการสํารวจการเขาถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนในป
2556 ผลการสํารวจพบวา ครัวเรือนไทยมีการใชบริการทางการเงินในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 84.58 ในป
2553 เปนรอยละ 87.99 ในป 2556 โดยเปนการใชบริการจากสถาบันการเงินในระบบเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ
78.37 ในป 2553 เปนรอยละ 81.06 ในป 2556 โดยบริการที่นิยมใชไดแก เงินฝาก สินเชื่อ โอนและชําระเงิน
รวมถึงมีแนวโนมความตองการดานบริการประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น และผลการสํารวจดังกลาวยังนําไปใช
กําหนดนโยบายการสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินแกผูใชบริการรายยอยดวย ขณะเดีย วกัน เพื่อให
ธนาคารพาณิชยขยายเครือขายสาขาใหเขาถึงผูใชบริการตาง ๆ อยางเหมาะสม จึงไดผอนปรนเกณฑการเปด
สาขาของธนาคารพาณิชยเพื่อใหสามารถเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับการใหบริการแกประชาชนรายยอย
มากขึ้นดวย รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการทางการเงินของ SME ขนาดเล็กดวยการพัฒนา
ฐานขอมูลสินเชื่อ SME เพื่อใหธนาคารพาณิชยมีขอมูลใชประกอบการพิจารณาสินเชื่อไดครอบคลุมมากขึ้น
และผลักดันการออก พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประเภทหลักประกันในการขอสินเชื่อ
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รูปที่ 6 : การเขาถึงบริการทางการเงินในภาพรวม

1.3 การดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
ธปท. ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การดู แ ลเสถี ย รภาพระบบการเงิ น ไทยอย า งต อ เนื่ อ ง โดยการเสริ ม สร า ง
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานและความรวมมือระหวางองคกรกํากับดูแลที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถ
ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่สําคัญในระบบการเงินไดอยางทั่วถึง รวมถึงดําเนินนโยบายไดอยางเหมาะสม
โดย ธปท. ไดมีการประเมินความเชี่อมโยงความเสี่ยงระหวางภาคเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยผาน
การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการนโยบายการเงิน และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินเปนประจํา
ทุก 6 เดื อน ตั้ งแต ป 2555 ทั้ งนี้เพื่ อใหการประเมินความเสี่ยงที่ สําคัญในระบบการเงินมีความครอบคลุม
รวมทั้งใหการประสานนโยบายการเงิน นโยบายสถาบัน การเงินและนโยบายอื่น ๆ มีทิศทางที่ส อดคลอง
และมีป ระสิทธิภ าพ โดยการประชุมในเดือนมิถุนายนและธัน วาคม 2556 สรุป วา ในชว งครึ่ง แรกของป
2556 ภาพรวมระบบเศรษฐกิจ การเงินไทยมีเสถียรภาพ ระบบสถาบัน การเงิน มีความมั่น คง เศรษฐกิจ
มีแนวโนมขยายตัวชะลอลงและเงินทุนเคลื่อนยายมีความผันผวนมากขึ้น ควรติดตามความสามารถในการ
ชําระหนี้ของครัวเรือน โดยเฉพาะกลุมที่มีรายไดนอย อยางไรก็ดี ในชวงครึ่งหลังของป ประเด็นความเสี่ยงหนี้
ภาคครัวเรือน การขยายสินเชื่อและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ระบบ
สถาบันการเงินยังมีความสามารถในการรองรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากเงินกองทุน เงินสํารอง

5 | รายงานการกํา กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น

2556

และสภาพคลอ งที่อยู ในระดั บ สูง โดยปจ จัย ความไมแ นน อนทางการเมือง และความผัน ผวนของตลาด
การเงินจากเงินทุนเคลื่อนยายจากการปรับลดการผอนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing Tapering QE Tapering) อาจสงผลตอเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินในระยะตอไป
นอกจากนี้ ธปท. ยั งได ส งเสริ มให มี ความร ว มมื อระหว างผู กํ ากั บ ดู แลภาคการเงิ น เพื่ อเป น ช องทาง
แลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็น ที่เปนประโยชนตอแนวทางกํากับดูแลและการพัฒนาภาคการเงินไทย
อันจะชว ยเสริมสรางเสถียรภาพของภาคการเงิน และลดโอกาสที่จ ะเกิดความเสี่ย งเชิงระบบและความ
แตกตางในการกํากับดูแลสถาบันการเงิน โดยในป 2556 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ ธปท. ไดจัดประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไดจัดตั้งคณะทํางานกลุมยอย เพื่อประสานความรวมมือระหวางกันในดานตาง ๆ
ได แก ด า นการพั ฒนาภาคการเงิ น ไทย ดานการดูแลผูใชบริการทางการเงิน ดานการกําหนดหลักเกณฑ
การกํากับดูแล ดานการสงเสริมเสถียรภาพของระบบการเงิน เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการสื่อสารใหองคกรและสาธารณชนรับ ทราบถึงความเสี่ยงเชิงระบบที่สําคัญ
ทําใหสามารถวางแผน ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ธปท. ไดจัดทํา
รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทยฉบับแรกขึ้นในป 2556 โดยเนื้อหาของรายงานครอบคลุม
เรื่องพัฒนาการสําคัญของระบบการเงินไทยและตางประเทศ และผลกระทบตอเสถียรภาพระบบการเงินไทย
ในชวงป 2556 และชี้ถึงปจจัยที่อาจสงผลตอเสถียรภาพของระบบการเงินในระยะตอไป
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2. การกํากับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ธปท. ตระหนักถึงบทบาทการกํากับ ตรวจสอบใหส ามารถสะทอนถึงความเสี่ย งของสถาบัน การเงิน
แตละแหงไดชัดเจน จึงไดปรับกระบวนการกํากับตรวจสอบสถาบันการเงินมาตั้งแตป 2555 โดยเนนการตรวจสอบ
ธุรกรรมที่สําคัญ (Significant Activities : SA) ที่จะมีผลตอสถาบันการเงิน อันมีผลกระทบตอฐานะการเงิน
ผลการดํ าเนิ นงาน กลยุทธ และการบริห ารงานของสถาบัน การเงินแตละแหง ซึ่งจะมีความตางกัน ไปบาง
ตามโครงสรางการประกอบธุรกิจของแตละสถาบันการเงิน สําหรับการประเมินปจจัยความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงของแตละธุรกรรมที่สําคัญนั้น จะมีลักษณะครบวงจร (end to end process) เพื่อใหสามารถระบุ
ประเด็นไดชัดเจนขึ้น การประเมินความเสี่ยงยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานที่สําคัญอื่น ๆ เชน
การบริหารเงินและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกํากับตรวจสอบยังใหความสําคัญตอการวิเคราะห
และผลการดําเนินงานของสถาบันการเงิน โดยประเมินความเสี่ยงตาง ๆ จากการดําเนินธุรกิจ และจากบริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงินที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงของรายสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงิน
โดยรวม โดยในป 2556 ธปท. ไดใหความสําคัญกับการตรวจสอบในเรื่องของมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ
และคุณภาพของลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย เพื่อปองกันความเสี่ยงและปญหาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะ
ในภาคอสังหาริมทรัพย สินเชื่อรถยนต กลุมลูกหนี้รายใหญและสินเชื่อของสหกรณออมทรัพย ขณะเดียวกัน
ก็สนับสนุนใหธนาคารพาณิชยกันเงินสํารองเพิ่มเติมสําหรับลูกหนี้ปกติ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ธปท. ยังใหความสําคัญกับการดูแลผูใชบริการทางการเงิน โดยเฉพาะ SME และลูกคารายยอย
โดยประสานงานกับ ธนาคารพาณิช ย สถาบัน การเงินเฉพาะกิจ บริษัทบริห ารสิน ทรัพย และ non-bank
ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลเพื่อคลี่คลายปญ หาการรองเรีย น ตอบขอซักถาม และ
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชบริการทางการเงิน ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องการใชบริการของสถาบันการเงิน การใหสินเชื่อ
และการปรับโครงสรางหนี้ โดยในป 2556 มีเรื่องรองเรียนจํานวน 1,406 เรื่อง โดยสามารถคลี่คลายปญหา
จนไดขอยุติแลวรอยละ 87.9
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3. การปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
3.1 การเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑการกํากับดูแลของสากล ที่ทําให ธปท. ตองปรับปรุงหลักเกณฑ
หรือประกาศที่เกี่ยวของ (international driver) เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในระบบสถาบันการเงิน
3.1.1 เกณฑการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ Basel III
จากการที่ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ไดปรับปรุงแนวทางการ
กํากับดูแลการดํารงเงินกองทุนของสถาบันการเงิน (Basel III) เพื่อใหสถาบันการเงินมีเงินกองทุนที่มีคุณภาพ
ดีขึ้นและมีปริมาณสูงขึ้น เพื่อสรางภูมิตานทานใหสถาบันการเงินมีความมั่นคงและแข็งแกรง สามารถรองรับ
ความเสี ย หายที่ อาจเกิ ดขึ้ น ทั้ งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได ซึ่ง ธปท. พิจ ารณาแลว เห็น วาหลักเกณฑ
ดังกลาวเปนหลักเกณฑที่ดีและมีประโยชนตอการกํากับดูแลสถาบันการเงินของไทยใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้นและ
เปนไปในแนวทางเดียวกับการกํากับดูแลของสากล อีกทั้งสถาบันการเงินของไทยเองก็มีความเขมแข็งพอที่จะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ Basel III ดังกลาวได ธปท. จึงไดป รับ ปรุงหลักเกณฑการกํากับ ดูแลดานเงิน กองทุน
ทั้งในระดับ ธนาคารพาณิช ย (solo basis) และระดับกลุมธุรกิจทางการเงิน (consolidated basis) โดย
ออกเปนประกาศองคประกอบของเงินกองทุนซึ่งมีผลบังคับใชกับธนาคารพาณิชยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556
และกลุมธุรกิจทางการเงินตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป โดย ธปท. ไดอนุญาตใหกลุมธุรกิจทางการเงิน
สามารถถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลดานเงินกองทุนไดกอนวันมีผลบังคับใช (early adoption)
ทั้งนี้ BCBS ไดกําหนดใหอัตราสวนเงินกองทุน ตอสิน ทรัพยเสี่ย งตามหลักเกณฑ Basel III
ประกอบดวยอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common equity tier 1 ratio: CET1 Ratio)
อยางนอยรอยละ 4.5 อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 Ratio) อยางนอยรอยละ 6.0 และอัตราสวนเงินกองทุน
ทั้งสิ้น (Capital Adequacy Ratio: CAR) อยางนอยรอยละ 8.0 โดยผูกํากับดูแลในแตละประเทศไดมีการนํา
อัตราสวนเงินกองทุนดังกลาวไปปรับใชตามความเหมาะสม โดยประเทศในกลุมธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟก (Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks หรือ EMEAP) กําหนด
อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ํา ดังนี้
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ตารางที่ 2 : อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําของกลุมประเทศ EMEAP
ประเทศ
ออสเตรเลีย

CET1
4.5

Tier 1
6

CAR
8

ฮองกง

4.5

6

8

ญี่ปุน

4.5

6

8

เกาหลีใต

4.5

6

8

มาเลเซีย

4.5

6

8

นิวซีแลนด

4.5

6

8

ไทย

4.5

6

8.5

จีน

5

6

8

อินโดนีเซีย

5%

8-14%

ฟลิปปนส

6

7.5

10

สิงคโปร

6.5

8

10

รูปที่ 7 : อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําตามหลักเกณฑ Basel III
ของธนาคารพาณิชยไทย (ธ.ค. 2556)

สํ า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย นั้ น ธ ป ท . ไ ด
กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศตอง
ดํารงอัตราสวนเงินกองทุน CET1 Tier 1 และ CAR ขั้น
ต่ํ า ที่ ร อยละ 4.5 6.0 และ 8.5 ตามลํ าดั บ ซึ่ งสู งกว า
ที่ BCBS กําหนด สวนสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ
ตองดํารง CAR ขั้ นต่ํา ในอั ตราเดีย วกัน ซึ่งธนาคาร
รูปที่ 8 : อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําตามหลักเกณฑ Basel III
ของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ (ธ.ค. 2556)
พาณิ ช ย ทุ ก แห ง สามารถดํ า รงอั ต ราส ว นเงิ น กองทุ น
ขั้นต่ําไดสูงกวาเกณฑที่ ธปท. กําหนดในทันทีหลังจากที่
เกณฑ ด ัง กลา วมีผ ลบัง คับ ใช (รูป ที ่ 7 และ 8) โดย
เงินกองทุนสวนใหญของธนาคารพาณิชยประกอบดวย
หุนสามัญและกําไรสะสมซึ่งเปนเงินกองทุนที่มีคุณภาพดี
ที่สุด (เปนสวนของ CET1 และ Tier 1) ทั้งนี้ ณ สิ้น
ธันวาคม 2556 ระบบธนาคารพาณิชยไทยดํารงอัตราสวนเงินกองทุน CET1 Tier 1 และ CAR รวมที่ป ระมาณ
รอยละ 11.63 11.82 และ 15.41 ตามลําดับ (รูปที่ 9) อนึ่ง กลุมธุรกิจทางการเงินสวนใหญไดเริ่มทยอยนํา
หลักเกณฑ Basel III มาใชตั้งแตป 2556 กอนที่จะมีผลบังคับใชจริง
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รูปที่ 9 : อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชยไทย

ในป 2556 ธนาคารพาณิชยไดเริ่มทยอย
ตามหลักเกณฑ Basel II และ Basel III
ออกตราสารทางการเงิน ที่ม ีคุณ สมบัต ิค รบถว นและ
สามารถนั บ เป น เงิ น กองทุ น ได ต ามหลั ก เกณฑ ใ หม
เพื่ อทดแทนตราสารเงิน กองทุน เดิม ที ่ม ีค ุณ สมบัต ิไ ม
สอดคล อ งกั บ เกณฑ ก ารนั บ เป น เงิ นกองทุ นได ซึ่งจะถู ก
ทยอยลดนับรอยละ 10 ตอป และคาดวาธนาคารพาณิชย
จะมีความตองการทยอยออกตราสารดังกลาวเพิ่มขึ้นในป 2557 อยางไรก็ตาม ตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑใหมนั้นมีความเสี่ยงแตกตางไปจากตราสารหนี้โดยทั่วไป โดยเฉพาะในเงื่อนไขเรื่อง
การรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยในภาวะวิกฤตที่อาจถูกแปลงเปนหุนสามัญหรือปรับลดมูลคาหนี้ได
ซึ่ง ธปท. อยูระหวางการหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเปนธรรมตอทั้งผูออก
ตราสารและผูลงทุนตอไป
นอกจากนี้ ธปท. ไดออกประกาศองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย ฉบับที่ 2
(มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557) เพื่อปรับปรุงงวดระยะเวลาการนับ (หัก) เงินกองทุนของรายการ
ปรับมูลคาตามราคาตลาด (Mark to Market : MTM) และรายการอื่นที่เกี่ยวของ เนื่องจากไดรับขอหารือจาก
ธนาคารพาณิชยหลายแหงถึงขอจํากัดในทางปฏิบัติสําหรับแนวทางการนับ (หัก) กําไร (ขาดทุน) จากการ MTM
ทุกงวด 3 เดือน และการรับรูกําไร (ขาดทุน) ทันที (realised) เมื่อมีการขาย จึงไดปรับปรุงงวดระยะเวลาการนับ
(หัก) เงินกองทุนของรายการ MTM และรายการอื่นที่เกี่ยวของเปนทุกงวด 1 เดือน โดยไมตองคํานึงถึงการ
realised กําไร (ขาดทุน) ในระหวางงวดอีก เพื่อลดภาระในทางปฏิบัติแกธนาคารพาณิชยและเพื่อสะทอน
มูลคาเงินกองทุนใหเปนปจจุบันยิ่งขึ้น
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ประเด็นหลักในการปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลดานเงินกองทุน
(1) การดํารงเงินกองทุนขั้นต่ํา

รูปที่ 10 : อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนขั้นต่าํ ตาม Basel II และ Basel III ของ BCBS กับไทย

ธปท. ปรั บ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและปริ ม าณ
*
เงินกองทุนขั้นต่ํา โดยแบงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงทั้งสิ้นเปน 3 ระดับคือ Common Equity Tier 1 ratio
(CET1 ratio : ตองดํารงอยางนอยรอยละ 4.5) Tier 1 ratio
(ตองดํารงอยางนอยรอยละ 6 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กําหนดไว
เพียงรอยละ 4.25) และ Capital Adequacy Ratio (CAR: ตอง
ดํารงอย างน อยร อยละ 8.5) และเพิ่ มคุ ณสมบัติของตราสาร
ทางการเงิ น ที่ นั บ เป น เงิ น กองทุ น ให มี ความสามารถในการ
รองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย โดยตราสารดังกลาวอาจถูกแปลงเปนหุนสามัญหรือปรับลดมูลคาหนี้ไดใน
ภาวะวิกฤต เพื่อใหองคประกอบของเงินกองทุนมีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ ไดปรับปรุงวิธีการคํานวณเงินกองทุน
สําหรับรายการสินทรัพยบางประเภท เชน เงินลงทุนในบริษัททั่วไปและวิธีการคํานวณเงินกองทุนสําหรับรายการ
สวนไดเสียในบริษัทลูกของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม (non-controlling interest) ดวย เพื่อใหสะทอนสัดสวน
ของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมที่สามารถรองรับความเสี่ยงหรือผลขาดทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินไดดียิ่งขึ้น
1

(2) การดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติมจากเกณฑขั้นต่ํา (capital buffers)
ธปท. กําหนดใหธนาคารพาณิชยตองมีการดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติม โดยกําหนดใหมีอัตราสวน
เงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (conservation buffer) เพิ่มเติมจากเกณฑขั้นต่ําอีกรอยละ
2.5 (โดยใหทยอยดํารงเพิ่มขึ้นภายใน 4 ป ปละรอยละ 0.625 ตั้งแตป 2559) นอกจากนี้ หากมีความจําเปนและ
เหมาะสมในการบริหารวัฏจักรเศรษฐกิจ ธปท. อาจกําหนดใหดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยง
เชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในชวงเศรษฐกิจขาลง (countercyclical buffer) อีกรอยละ 0 ถึง 2.5
(3) การควบคุมการขยายตัวของสินทรัพยผานอัตราสวน leverage ratio
ธปท. อยูระหวางพิจารณามาตรการเสริมเพื่อควบคุมการขยายตัวของสินทรัพยของสถาบันการเงิน
โดยการกําหนดอัตราสวนขั้นต่ําของ leverage ratio (อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น)
ที่ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) กําหนดใหมีผลบังคับใชในป 2561 ทั้งนี้ BCBS ไดออก
consultative document เพื่อปรับปรุงแนวทางการคํานวณ leverage ratio ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่ง ธปท. ติดตาม
การปรับปรุงหลักเกณฑของ BCBS ดังกลาว และไดสงความคิดเห็นบางประเด็นไปยัง BCBS ผานกลุมธนาคารกลาง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก (Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks หรือ EMEAP)
ซึ่ง ธปท. เปนสมาชิก ยกตัวอยางเชน สําหรับธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศ (trade finance) ซึ่งสงผล
โดยตรงตอประเทศในกลุมตลาดเกิดใหมที่ลวนพึ่งพาภาคการสงออกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธปท. เห็นวา BCBS
ควรพิจารณาปรับลดการคํานวณ “leverage” สําหรับธุรกรรมดังกลาวซึ่งเปนรายการนอกงบดุล ไมควรนับรวมฐานะ
ดังกลาวเทากับรายการธุรกรรมสินเชื่อในงบดุล เปนตน
*ธปท. กําหนดใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศดํารงอัตราสวนเงินกองทุนขั้นต่ําเพียงระดับเดียวคือ CAR ที่รอยละ 8.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กําหนดไว
ที่รอยละ 7.5
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3.1.2 การกํากับสภาพคลองตามเกณฑ Basel III
BCBS มีหลักเกณฑเชิงคุณภาพเพื่อควบคุมดูแล
การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง แตวิกฤตทางการเงิน
ป 2551 ชี้ใหเห็นวา หลักเกณฑดังกลาวยังมีประสิทธิภาพ
ไมเพียงพอ ดังนั้น BCBS จึงไดออกหลักเกณฑเชิงปริมาณ
ดานสภาพคลองเปนครั้ งแรก (Basel III framework for
liquidity) เมื่อเดือนธันวาคม 2553 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําในการกํากับดูแลความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ไดแก Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ Net Stable
Funding Ratio (NSFR) รวมถึงกําหนด monitoring tools
ต า ง ๆ เพื่ อ ให ก ารกํ า กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งด า นสภาพคล อ ง
มีความครบถวน โดย BCBS กําหนดใหเริ่มบังคับใชหลักเกณฑ
LCR และ NSFR ตั้งแตตนป 2558 และ 2561 ตามลําดับ
ในสวนของหลักเกณฑ LCR เมื่อเดือนมกราคม
2556 ที่ผานมา BCBS ไดป รับ หลักเกณฑใหผอนคลาย
มากขึ้น โดยการขยายขอบเขตของสิน ทรัพยส ภาพคลอง
และปรับ ลดอัต ราการไหลออกของกระแสเงิน สดจาก
บางธุรกรรม เชน เงินรับฝากและเงินกูยืมจากคูสัญญาที่มิใช
สถาบันการเงิน เงินกูยืมแบบมีหลักประกันกับธนาคารกลาง
เปนตน นอกจากนี้ ยังกําหนดใหเริ่มบังคับใช LCR ที่ขั้นต่ํา
รอยละ 60 ในป 2558 และทยอยปรับเพิ่มปละรอยละ 10
จนถึงรอยละ 100 ในป 2562 (phase-in implementation)
และในสวนของหลักเกณฑ NSFR ปจจุบัน BCBS อยูระหวาง
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักเกณฑ
สํ า หรั บ ประเทศไทย ธ ปท. ตระหนั ก ถึ ง
ความสํ า คั ญของการปรับ ปรุง หลัก เกณฑก ารกํา กับ ดูแ ล
ความเสี่ย งดา นสภาพคลองดังกลาว โดยเห็นวาหลักเกณฑนี้
จะช ว ยพั ฒ นาการบริ ห ารความเสี่ ย งดานสภาพคลองของ
สถาบั น การเงิ น ให มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลกว า หลั ก เกณฑ ก ารดํ า รง
สิ น ทรั พ ย ส ภาพคล อ งที่ บั ง คั บ ใช อ ยู ใ นขณะนี้ ซึ่ ง ป จ จุ บั น

Liquidity Coverage Ratio (LCR)
หลักการ : เพื่อสงเสริมให สง. มีสินทรัพยสภาพคลองเพียงพอ
ที่สามารถรองรับความผันผวนในภาวะวิกฤติได
เปนเวลา 30 วัน
สินทรัพยที่มีคุณภาพดีและมีสภาพคลองสูง
(High-quality Liquid Assets)
กระแสเงินสดจายสุทธิใน 30 วัน
ภายใตสถานการณจําลองภาวะวิ กฤติที่กําหนด

≥ 100%

Net Stable Funding Ratio (NSFR)
หลักการ : เพื่อสงเสริมให สง. มีโครงสรางแหลงเงินทุน
ที่เนนเงินทุนระยะกลางและระยะยาวที่มั่นคง
เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
Available amount of stable funding
(ASF, source of funding)

> 100%

Required amount of stable funding
(RSF, use of funding)

Monitoring Tools
รายงานกระแสเงินสดรับ จายตามสัญญา
(Contractual maturity mismatch)
การกระจุ กตัวของแหลงเงิน ทุน
(Concentration of funding)
รายงานขอมูลสิ นทรัพย ทปี่ ราศจากภาระผู กพัน
(Available Unencumbered Assets)
การคํานวณ LCR สําหรับ สกุ ลเงิน ที่มีนัยสําคัญ
(LCR by significant currencies)
การติดตามขอมูลตลาดเพื่อใชเปน early warning signal
(Market-related monitoring tools)

BCBS’s phase-in implementation Timeline
2556
LCR

2557

2558

2559

2560

2561

2562

60%

70%

80%

90%

100%

NSFR

Observation period

100%
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ธปท. อยูระหวางการพิจารณาผลกระทบและความเหมาะสมในการนําหลักเกณฑมาปรับใชในประเทศไทย
โดยในการพิจารณา ธปท. ไดคํานึงถึงขอมูลผลกระทบเชิงปริมาณ (Quantitative Impact Study : QIS) ซึ่ง
ธปท. ไดขอใหธนาคารพาณิชยจัดสงขอมูลทุกงวดครึ่งป มาตั้งแตป 2553 และความเห็นของธนาคารพาณิชย
ถึ ง ความเหมาะสมของหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการปรั บ ตั ว หากนํ า หลั กเกณฑ มาใช ความเหมาะสมของ
หลักเกณฑตอลักษณะความเสี่ยงดานสภาพคลองของธุรกรรมทางการเงินและสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ
การเงินของไทย รวมถึงแนวทางการบังคับใชหลักเกณฑ LCR ของตางประเทศ
ในชวงที่ผานมา ธปท. และธนาคารพาณิชยมีการหารือในประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑความเสี่ยง
ดานสภาพคลองอยางใกลชิด ซึ่งธนาคารพาณิชยใหความรวมมือเปนอยางดี นอกจากนี้ ทั้ง ธปท. และ ธนาคาร
พาณิชยไดแสดงความเห็นตอหลักเกณฑดังกลาวผานการประชุม Financial Stability Board (FSB) และ
Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) รวมทั้งใหความเห็นโดยตรงไปยัง BCBS
เพื่อใหการกําหนดหลักเกณฑที่เปนสากลนั้นไดคํานึงถึงสภาวะแวดลอมทางการเงินของกลุมประเทศเกิดใหม
(emerging market economies) ซึ่งมีรูปแบบการทําธุรกิจการเงินและสภาพแวดลอมบางประการที่แตกตาง
จากกลุมประเทศพัฒนาแลว (advanced economies)
จากการประเมินขอมูล LCR เบื้องตน พบวา
ธนาคารพาณิชยไทยสวนใหญสามารถปฏิบัติไดตามหลักเกณฑ
ผล QIS ของ ระบบธพ. ไทย
ทั้ ง ในกรณี ที่ มี LCR
สู ง กว า หรื อ ใกล เ คี ย งร อ ยละ 100
มิ.ย. 2556 ธ.ค. 2556
อยางตอเนื่อง และกรณีที่ไมผานหลักเกณฑแตก็นาจะปรับตัว
ไดงาย เนื่องจากมี LCR ต่ํากวารอยละ 100 ไมมากนัก และ
LCR
134%
134%
มีปจจัยสนับสนุนอื่นที่คาดวาจะทําใหผานหลักเกณฑไดไมยาก
NSFR
115%
116%
อยางไรก็ดี หาก ธปท. เห็นควรใหนําหลักเกณฑดังกลาวมาใช
ในประเทศไทย ธปท. จะออกรางหลักเกณฑเพื่อหารือในรายละเอียดกับธนาคารพาณิชยกอนจะมีการออก
หลักเกณฑเพื่อบังคับใชตอไป
สําหรับการบังคับใชหลักเกณฑ LCR ในตางประเทศนั้น ประเทศเพื่อนบานสวนใหญมีแนวโนม
ที่จะบังคับใชหลักเกณฑ LCR แบบทยอยใช (phase-in implementation) ตามกรอบเวลาที่ BCBS กําหนด
เวนแตประเทศออสเตรเลียที่จะเริ่มบังคับใชที่รอยละ 100 ตั้งแตป 2558 สําหรับหลักเกณฑ NSFR เนื่องจาก
ปจจุบัน BCBS ยังอยูระหวางปรับปรุงรายละเอียดของหลักเกณฑ ประเทศตาง ๆ จึงยังไมกําหนดกรอบเวลา
บังคับใชที่ชัดเจน
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3.1.3 การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยและสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงิน
ในป 2556 ธปท. ไดอ อกหลัก เกณฑเ กี่ย วกับ การเปดเผยขอมูล การดํารงเงิน กองทุน สํา หรับ
ธนาคารพาณิชยและสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงิน ที่ตองเปดเผยบน website ของธนาคาร โดยปรับปรุงให
สอดคลองกับหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนและการเปดเผยขอมูลตาม Basel III ของ BCBS สําหรับวัตถุประสงค
ของการเปดเผยขอมูลนี้จะมุงเนนใหกลไกตลาดเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้น
เนนความโปรงใสในการเป ดเผยขอมูล และใหมีการเปดเผยขอมูลที่เทาเทียมกัน สามารถเปรียบเทียบกันได
เพื่อใหผูใชขอมูลเขาใจและสามารถนําขอมูลไปใชวิเคราะหผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยและกลุมธุรกิจ
ทางการเงินได เช น เป ดเผยองค ประกอบเงินกองทุนและความเสี่ยง รวมถึงกําหนดใหมีการเปดเผยข อมู ล
คุณสมบัติตราสารทางการเงินที่ธนาคารพาณิชยนํามานับรวมเปนเงินกองทุน เพื่อใหผูลงทุนหรือผูใชขอมูลทราบถึง
คุณสมบัติและรายละเอียดที่สํา คัญ ของตราสารดังกลาว กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่มีการออกตราสารที่มี
คุณสมบัติไมสอดคลองกับเกณฑก ารนับ เปน เงิน กองทุน ตองเปดเผยการทยอยลดนับ เปน เงิน กองทุน ของ
ธนาคารพาณิชยในอนาคตตามระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ ในแงของกลุมธุรกิจทางการเงินยังตองเปดเผย
การกระทบยอดความแตกตางของรายการที่ใหนับ เปน องคป ระกอบของเงิน กองทุนและรายการสวนของ
เจาของในงบแสดงฐานะการเงินดวย เพื่อใหผูใชขอมูลสามารถเปรียบเทียบขอมูลในงบการเงินกับขอมูล
เงินกองทุนได
ทั้งนี้ ธปท. ไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลนี้ ตั้งแตป 2556
เปนตนไป สวนกลุมธุรกิจทางการเงินใหเปดเผยขอมูลตั้งแตป 2557 เปนตนไป แตหากกลุมธุรกิจทางการเงินใด
มีความพรอมก็สามารถเลือกที่จะเปดเผยขอมูลตั้งแตป 2556 ได
นอกจากนี้ ในอนาคต ธปท. มีแผนที่จะกําหนดใหธนาคารพาณิชยเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงดานสภาพคลองที่เรียกวา Liquidity Coverage Ratio (LCR) ซึ่งเปนอัตราสวนที่กําหนดใหธนาคาร
พาณิชยตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองใหเพียงพอรองรับกระแสเงินสดไหลออกสุทธิภายใน 30 วันภายใต
ภาวะวิกฤต โดยการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะทําใหผูใชขอมูลสามารถพิจารณาฐานะของแตละกิจการไดวา
มีสภาพคลองและมีความมั่นคงมากนอยเพียงใดภายใตภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
3.1.4 การปฏิรูปการกํากับดูแลธุรกรรมอนุพันธนอกตลาด (OTC derivatives regulatory reform)
จากการที่ธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดเปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญของวิกฤตการเงินโลกในชวงป 2551
สงผลใหผูนํากลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ (Group of twenties – G20) มีแถลงการณรวมกันภายหลัง
การประชุม The G20 Pittsburgh Summit เมื่อเดือนกันยายนป 2552 วา จะปฏิรูปธุรกรรมอนุพันธนอกตลาด
ใน 4 เรื่อง ไดแก (1) สงเสริมใหมีการซื้อขายผานตลาดหรือระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Trading
Platform : ETP) (2) สงเสริมการชําระราคาผานตัวกลางในการชําระราคา (Central Counterparty : CCP)
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(3) สงเสริมการรายงานขอมูลการทําธุรกรรมไปยังศูนยขอมูลการซื้อขาย (Trade Repository : TR) และ
(4) ธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดที่ไมไดชําระราคาผาน CCP ตองดํารงเงินกองทุนที่สูงขึ้น
การปฏิรูปดังกลาวมีวัตถุประสงคหลัก 3 ดาน คือ (1) ลดความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk)
ที่เกิดจากธุรกรรมอนุพันธนอกตลาด (2) เพิ่มความโปรงใส (transparency) เกี่ยวกับการทําธุรกรรมอนุพันธ
นอกตลาด และ (3) ปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลของผูเลน
ในตลาด (market abuse)
(1) การปฏิรูปหลักเกณฑการกํากับดูแลธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดในระดับสากล
ภายหลังการแถลงการณของกลุม G20 องคกรการกํากับดูแลสากลตาง ๆ ไดออกหลักเกณฑ
และขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อใหประเทศตาง ๆ สามารถนําไปปรับใชไดอยางสอดคลองกัน
อาทิเชน
 Financial Stability Board (FSB) ออกขอเสนอแนะ “Implementing OTC
Derivatives Market Reforms” ในเดือนตุลาคม 2553 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิรูปธุรกรรมอนุพันธนอกตลาด
สําหรับผูกํากับดูแลตาง ๆ
 Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) และ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) ไดรวมกันออกหลักเกณฑ “Principles for
Financial Market Infrastructures” ในเดือนเมษายน 2555 เพื่อกําหนดมาตรฐานสากลในการกํากับดูแล
และการบริหารความเสี่ยงของโครงสรางพื้นฐานของตลาดการเงินตาง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึง CCP และ TR เพื่อให
มั่นใจวา โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ของแตละประเทศมีความมั่นคงและสามารถดําเนินงานไดแมอยูในภาวะวิกฤต
 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ไดออกหลักเกณฑ Basel III
ในเดือนธันวาคม 2553 เพื่อปรับปรุงแนวทางการกํากับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ปรับปรุงวิธีการคํานวณเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา (counterparty credit risk) สําหรับ
ธุรกรรมอนุพันธนอกตลาด โดยกําหนดใหตั้งแตเดือนมกราคม 2556 ธุรกรรมอนุพันธที่ไมไดชําระราคาผาน CCP
ตองดํารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง “Credit Valuation Adjustment risk (CVA risk)1” เพิ่มเติมจาก
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระราคา (default risk)
ในขณะเดียวกัน BCBS ยังไดออก consultative document เพื่อกําหนดแนวทางการคํานวณ
เงินกองทุนสําหรับธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดที่ไปชําระราคาผาน CCP รวมถึงแนวทางการคํานวณเงินกองทุน
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากการวางเงินสมทบกองทุนสําหรับชดเชยความเสียหายจากการผิดนัดชําระ (default
1

CVA risk คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชยจะไดรับผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคายุติธรรมของธุรกรรมอนุพันธ เนื่องจากคุณภาพเครดิตของคูสัญญา
แยลง แตยังไมถึงกับผิดนัดชําระหนี้
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fund) ไวกับ CCP ดวย โดยฉบับลาสุดเผยแพรเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งคาดวาจะมีการออกฉบับสมบูรณ
ในป 2557
นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2556 BCBS ยังไดออกหลักเกณฑเพื่อกําหนดใหการทําธุรกรรม
อนุพันธนอกตลาดที่ไมไดชําระราคาผาน CCP ตองมีการวางหลักประกัน (Margin) ระหวางกันดวย เพื่อให
สอดคลองกับการทําธุรกรรมอนุพันธที่ชําระราคาผาน CCP ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวจะมีผลบังคับใชในเดือน
ธันวาคม 2558
รูปที่ 11 : หลักเกณฑมาตรฐานสากลเกี่ยวกับแนวทางการดํารงเงินกองทุนและ
การวางหลักประกันสําหรับอนุพันธนอกตลาด

หมายเหตุ : RW (Risk weight) = น้ําหนักความเสี่ยง

(2) การดําเนินการของ ธปท.
ในป 2556 ธปท. ไดดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมตอผลกระทบจากการปฏิรูปการกํากับ
ดูแลธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดในดานตาง ๆ ดังนี้
(2.1) การจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดของประเทศไทย
ธปท. อยูระหวางการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บฐานขอมูลธุรกรรมอนุพันธนอกตลาด
ของ ธปท. ใหมีขอมูลครบถวนและสอดคลองกับมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยตระหนักถึงภาระของธนาคาร
พาณิชยในการจัดสงขอมูลดังกลาวดวย ทั้งนี้ เพื่อให ธปท. มีขอมูลที่เพียงพอในการติดตามความเสี่ยงเชิงระบบ
และกํากับดูแลตลาดอนุพันธอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการพัฒนาเปน Trade Repository (TR)
ตามรูปแบบสากลไดในอนาคต ซึ่งเปนไปตามผลการศึกษาของคณะทํางานเพื่อศึกษาโครงสรางพื้นฐานทาง
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การเงินที่จําเปนสําหรับตลาดอนุพันธนอกตลาดในประเทศไทยในป 25552 ซึ่งไดขอสรุปวา ควรมีการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลอนุพันธนอกตลาดของไทยใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานสากลมากขึ้นอยางคอยเปนคอยไป
โดยเริ่มตนจากการปรับฐานขอมูลของ ธปท. ใหมีขอมูลสอดคลองกับ TR ตามรูปแบบสากลมากขึ้น ในขณะที่
การจัดตั้ง CCP ในประเทศไทยนั้นอาจยังไมมีความจําเปนเรงดวน เนื่องจากธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดของไทย
ยังมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับตลาดโลก และการทําธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดในประเทศไทยสวนใหญ
มีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารความเสี่ยงมากกวาการเก็งกําไร ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการจัดตั้งโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศในกลุมธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก (EMEAP) จะเห็นวาโดยสวนใหญแลว
จะมีการจัดตั้ง Domestic CCP และ Domestic TR ในประเทศที่เปนศูนยกลางทางการเงิน และมีปริมาณ
ธุรกรรมอนุพันธจํานวนมาก เชน ประเทศญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร เกาหลีใต เปนตน ซึ่งความคืบหนาในการจัดตั้ง
โครงสรางพื้นฐานของกลุมประเทศ EMEAP สรุปไดดังนี้
ตารางที่ 3 : ความคืบหนาในการจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานของกลุมประเทศ EMEAP
ขอมูล: มีนาคม 2557
ที่มา: WGPSS OTC Derivatives Survey

ประเทศ
ออสเตรเลีย
จีน
ฮองกง
อินโดนีเซีย
ญี่ปุน
เกาหลีใต
มาเลเซีย
นิวซีแลนด
ฟลิปปนส
สิงคโปร
ไทย

Domestic CCP
√
√
√
×
√
√
?
×
?
√
×

หมายเหตุ: √ จัดตั้งแลว ? อยูระหวางการพิจารณา
2

Domestic TR
×
?
√
×
√
√
?
×
?
√
×

× ยังไมจัดตั้ง

คณะทํางานฯ ประกอบดวย ตัวแทนจาก ธปท. และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูแทนจากสมาคมธนาคารไทย
และผูแทนจากสมาคมธนาคารนานาชาติ
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(2.2) การเตรียมการรองรับการบังคับใชหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนสําหรับ Credit
Valuation Adjustment risk (CVA risk)
ในป 2556 ธปท. ไดทําการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณ (Quantitative Impact
Study : QIS) โดยไดขอความรวมมือธนาคารพาณิชยในการจัดทําแบบประเมินผลกระทบ Basel III-CVA
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการนําหลักเกณฑ Basel III-CVA
มาบังคับใชในประเทศไทย ซึ่งการศึกษาพบวา การนําหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนสําหรับ CVA risk มาใช
จะมีผลกระทบตออัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAR) ของระบบธนาคารพาณิชยคอนขางนอย โดย
ลดลงประมาณรอยละ 0.37 แตหากพิจารณาเทียบกับการดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดานเครดิต
ของคูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธนอกตลาด ธนาคารพาณิชยจะตองดํารงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ
80 เมื่ อ เที ย บกั บ การกํ า หนดให ดํ า รงเงิ น กองทุ น รองรั บ เฉพาะความเสี่ ย งจากการผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้
(default risk)
(2.3) การเตรียมการรองรับการบังคับใชหลักเกณฑการเรียกหลักประกันสําหรับธุรกรรม
อนุพันธนอกตลาดที่ไมไดชําระราคาผาน Central Counterparty (CCP)
ธปท. ได ศึก ษาหลัก เกณฑ รวมถึ งประเมิน ผลกระทบจากหลัก เกณฑดั งกล าวถึ ง
ความตองการใชสินทรัพยที่มีคุณภาพดีและมีสภาพคลองสูง (High-Quality Liquid Assets : HQLA) ของระบบ
ธนาคารพาณิชยเพื่อใชสําหรับการเปนหลักประกันในการทําธุรกรรมอนุพันธนอกตลาด ซึ่งในเบื้องตนพบวา
หากนําหลักเกณฑมาบังคับใช ระบบธนาคารพาณิชยจะตองมีการวางหลักประกันระหวางกันคิดเปนประมาณ
รอยละ 0.02 ถึงรอยละ 0.47 ของมูลคาตามสัญญาของธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดทั้งหมด
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รายละเอียดโครงสรางตลาดอนุพันธในประเทศไทย และผลการศึกษาเชิงปริมาณจากการใชหลักเกณฑการดํารง
เงินกองทุนสําหรับ CVA risk สําหรับงวดขอมูล เดือนกันยายน 2556

CAR กอนพิจารณา RWACVA

CAR หลังพิจารณา RWACVA

▲CAR

ธนาคารพาณิชยไทย

16.31%

16.10%

-0.21%

สาขาธนาคาร ตปท.

18.53%

16.93%

-1.61%

รวม

16.58%

16.20%

-0.37%

หมายเหตุ: CAR คือ อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
RWACVA คือ สินทรัพยเสี่ยงสําหรับ CVA risk
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3.1.5 การเพิ่มความยืดหยุนในการกํากับลูกหนี้รายใหญแกกลุมธุรกิจที่มีศักยภาพหรือมีฐานะกิจการ
ที่มั่นคงสําหรับธนาคารพาณิชย
ธปท. ไดกําหนดแนวทางการกํากับลูกหนี้รายใหญแกกลุมธุรกิจที่มีศักยภาพหรือมีฐานะกิจการ
ที่มั่น คงสํา หรับ ธนาคารพาณิช ยอ ยา งยืด หยุน เพื่อ สนับ สนุน การเติบ โตทางเศรษฐกิจ ของประเทศและ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย โดยใหธนาคารพาณิชยสามารถใหสินเชื่อเกินอัตราที่กําหนด
แกกลุมธุรกิจขนาดใหญเปนการชั่วคราวเพื่อรองรับการขยายตัวได เนื่องจากภายหลังวิกฤตสถาบันการเงิน
ป 2540 ทําใหระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวในอัตราที่ต่ํากวาภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การพิจารณาผอนผัน
ดังกลาวยังคงยึดถือหลักการในการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน โดยกําหนดใหธนาคารพาณิชย
ดํารงเงินกองทุนสวนเพิ่ม (capital-add-on) สําหรับวงเงินสวนที่เกินกวาอัตราสวนการกํากับลูกหนี้รายใหญ
ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสากลที่ใหความสําคัญตอความเสี่ยงจากการกระจุกตัวดานสินเชื่อ (concentration
risk) มากขึ้น อาทิเชน การออกหลักเกณฑ Supervisory framework for measuring and controlling large
exposures โดย BCBS และรางหลักเกณฑ Single Counterparty Credit Limits (SCCL) โดย US Federal
Reserve Board (FRB)
3.1.6 หลักเกณฑและวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน (investment limit)
ธปท. ไดปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน เพื่อปรับปรุงเกณฑการคํานวณ
วงเงินลงทุนของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย โดยใหยกเวนการถือหรือมีหุน และ
หนว ยลงทุน ของสํา นัก งานใหญห รือ สํ า นัก งานสาขาอื ่น ในตา งประเทศที่ไ ดม าจากการทํ า ธุร กรรม
(1) การรับประกันการจําหนายหุนสามัญแบบรับประกันทั้งจํานวน (firm underwrite) ทั้งในตลาดแรก
และตลาดรอง และ (2) การยืมและใหยืมหลักทรัพย (securities borrowing and lending) ในกรณีที่ได
หลักทรัพยคืนกอนกําหนด ไมตองนํามารวมคํานวณในวงเงินลงทุนของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
ในประเทศไทย เพื่ อสนั บ สนุ น การระดมทุ น ของกลุ มธุ ร กิ จ ไทยจากต างประเทศที่ มี แนวโน ม จะขยายตัว
อยางตอเนื่อง รวมถึงเพื่อสนับสนุนพัฒนาการของตลาดทุนไทย
3.2 การติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินหรือระบบสถาบันการเงินของไทย เนื่องจาก
เกณฑของตางประเทศ
3.2.1 การปฏิรูปโครงสรางระบบสถาบันการเงินในตางประเทศ
จากวิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงป 2550-2553 ที่ผานมา ทําให
หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงของสถาบันการเงินรวมถึง
การสงผานปญหาจากสถาบันการเงินหนึ่งไปยังอีกสถาบันการเงินหนึ่ง ดังนั้น นานาประเทศจึงเริ่มมีแนวคิด
ในการปฏิรูประบบการเงินและหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงิน (regulatory reform) เพื่อแกไขปญหา
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และลดความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากความเชื่ อ มโยงของสถาบั น การเงิ น จากการทํ า ธุ ร กรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งและ
ความซับซอนสูง และเพื่อลดภาระการใชเงินของภาครัฐในกรณีที่จําเปนตองเขาชวยเหลือสถาบันการเงิน
ที่ป ระสบปญหา โดย ธปท. ไดติดตามการปฏิรูปกฎหมายและหลักเกณฑในการกํากับดูแลสถาบันการเงิ น
มาอยางตอเนื่องเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยและสถาบันการเงินไทย เพื่อใหสามารถ
ปรับตัวรองรับไดอยางราบรื่น ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
(1) หลักการของการปฏิรูปโครงสรางสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ
สหภาพยุโรป
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมาย Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act (DFA) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 โดยหลักการของกฎหมายในสวน
ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปเชิงโครงสรางคือ หลักการ Volcker rule ที่กําหนดหามสถาบันที่รับเงินฝากรวมถึง
บริษัทแมและบริษัทในกลุมธุรกิจเดียวกับสถาบันดังกลาวซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารอนุพันธที่มีวัตถุประสงค
ในการซื้อขายเพื่อผลประโยชนของตนเอง (proprietary trading) ในลักษณะที่เปนธุรกรรมระยะสั้นหรือ
เปนการเก็งกําไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ยกเวนการจัดจําหนายหลักทรัพย (underwriting)
การเปนผูดูแลสภาพคลอง (market-maker) การทําธุรกรรมเพื่อปดความเสี่ยง (hedging) การซื้อขายหลักทรัพย
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา การซื้อขายตราสารภาครัฐของประเทศอื่น ๆ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด การซื้อขาย
หลักทรัพยของสถาบันการเงินตางประเทศที่เปนการทําธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และการทําธุรกรรม
ในนามของลูกคา
ประเทศอังกฤษไดออก Vickers report เมื่อเดือนกันยายน 2554 และออกเปนกฎหมาย
Financial Services (Banking Reform) Act 2013 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตตนป
2557 ที่ผานมา โดยหลักการของกฎหมายดังกลาวคือ การ ring-fence ผูฝากเงินที่เปนลูกคารายยอย โดย
กําหนดใหสถาบันที่รับเงินฝากตองแยกการทําธุรกรรมเพื่อใหบริการแกลูกคารายยอย (retail bank) ออกจาก
ธุรกรรมที่ทําเพื่อใหบริการแกลูกคารายใหญ (wholesale bank) และกิจการวานิชธนกิจ (investment bank)
เนื่องจากธุรกรรมที่เกี่ยวของกับ wholesale bank และ investment bank นี้มักเปนธุรกรรมที่มีความเสี่ยง
และมีความซับซอนสูง
สหภาพยุโรปไดออก Liikanen report เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งปจจุบันยังไมไดออกเปน
กฎหมาย โดยหลักการของ Liikanen คือ หามธนาคารพาณิชยทําธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เชน การซื้อขาย
หลักทรัพยเพื่อผลประโยชนของตนเอง (proprietary trading) การเปนผูดูแลสภาพคลอง (market-maker)
การทําธุรกรรมอนุพันธซับซอน การประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (securitization) เปนตน
เนื่องจากธุรกรรมเหลานี้ไมกอใหเกิดประโยชนแกลูกคาของธนาคารและระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยธุรกรรม
ดังกลาวจะถูกยายไปทําที่นิติบุคคลที่แยกตางหากจากธนาคารพาณิชย (separate legal trading entity) แทน
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(2) ผลกระทบตอประเทศไทยและสถาบันการเงินไทย
สําหรับผลกระทบในเบื้องตนที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้น เนื่องจากหลักการการปฏิรูป
ขางตนกําหนดขอหามไมใหสถาบันที่รับเงินฝากทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยเพื่อผลประโยชนของตนเอง
ที่เขาขายเปนธุรกรรมระยะสั้นหรือเปนการเก็งกําไรในระยะสั้น ดังนั้น อาจสงผลใหสาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ เชน สาขาของธนาคารพาณิชยสัญชาติอเมริกันที่อยูในประเทศไทยมีขอจํากัดในการทําธุรกรรม
ระยะสั้น ที่เ กี่ยวของกับ การซื้อขายพันธบัตร ธปท. พัน ธบัตรรัฐบาลไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐ เปนตน
สวนสถาบันการเงินไทยที่ไปมีสาขาอยูในประเทศที่กลาวขางตนนั้น อาจตองปฏิบัติตามหลักการที่แตละประเทศ
กําหนดดวย ซึ่งอาจสงผลใหสถาบันการเงินมีตนทุนในการจัดหาเงินทุนและตนทุนในการดําเนินงานสูงขึ้นดวย
3.2.2 หลักเกณฑ Supervisory framework for measuring and controlling large
exposures โดย Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 3
BCBS ไดออกหลักเกณฑเรื่อง Large Exposure (LE) เมื่อเดือนเมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเสริมความแข็งแกรงใหกับระบบสถาบันการเงิน และเนนการกํากับดูแลความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ดานสินเชื่อ ซึ่งสาระสําคัญไดแก (1) กําหนด LE limit ของสถาบันการเงินที่รอยละ 25 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1
(tier 1) ตาม Basel III (2) กําหนด LE limit สําหรับการทําธุรกรรมระหวางสถาบันการเงินที่มีความสําคัญ
ตอระบบการเงินโลก (Global Systemically Important Banks : G-SIBs) ที่รอยละ 15 ของ tier 1 และ
(3) ใหพิจารณาผูที่เกี่ยวของของลูกหนี้ในการคํานวณ LE จากอํานาจในการจัดการ (control) และความเกี่ยวของ
ทางธุรกิจ (economic interdependence) ทั้งนี้ หลักเกณฑ LE จะใชบังคับในป 2562
3.2.3 รางหลักเกณฑ Single Counterparty Credit Limits (SCCL) โดย US Federal Reserve
Board (FRB)3
FRB ไดออกรางหลักเกณฑ Enhanced Prudential Standards and Early Remediation
Requirements จํา นวน 2 ฉบับ 4 ซึ่งมีห ลักเกณฑ Single Counterparty Credit Limits (SCCL)
เปน สวนประกอบ โดยหลักเกณฑ SCCL จะกําหนดเพดานการทําธุรกรรมของสถาบันการเงินขนาดใหญ
ที่อาจมีความเสี่ยงตอระบบการเงิน (Systemically Important Financial Institutions : SIFIs) ทั้ง US SIFIs
และ Foreign SIFIs ที่ดําเนินธุรกิจอยูใน US เพื่อปองกันความเสี่ยงดานการกระจุกตัว อยางไรก็ดี FRB
3

รางหลักเกณฑ Large Exposure (LE) โดย BCBS และรางหลักเกณฑ SCCL โดย FRB เทียบเคียงไดกับหลักเกณฑการกํากับลูกหนี้รายใหญ (SLL)
ของ ธปท. ที่กําหนดใหสถาบันการเงินสามารถใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมกับลูกหนี้รายใดรายหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งไดไมเกิน
รอยละ 25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของสถาบันการเงินนั้น
4
(1) Enhanced Prudential Standards and Early Remediation Requirements for Covered Companies (ธ.ค. 54) ใชสําหรับการกํากับดูแล
สถาบันการเงินสัญชาติอเมริกันทั้งในและนอก US และ (2) Enhanced Prudential Standards and Early Remediation Requirements for Foreign
Banking Organizations and Foreign Nonbank Financial Companies (ธ.ค. 55) ใชสําหรับการกํากับดูแลสถาบันการเงินสัญชาติ Non-US ใน US
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ไดชะลอการบังคับใชหลักเกณฑ SCCL ไวกอน เนื่องจาก FRB อยูระหวางการศึกษาผลกระทบโดยการทํา
QIS ของหลักเกณฑ LE ที่ออกโดย BCBS
ตารางที่ 4 : สรุปรางหลักเกณฑ SCCL ของ FRB
US Bank (ธ.ค. 2554)
ขอบเขตการ
บังคับใช

Limit

Non-US Bank (ธ.ค. 2555)

• US bank (with total consolidated
assets ≥ USD50bn)
• US nonbank (กําหนดโดย FSOC 5)

• Foreign Banking
Organizations (FBOs) (with
total consolidated assets ≥
USD50bn) โดยคิดเฉพาะธุรกรรม
ใน US
• Foreign nonbank (กําหนดโดย
FSOC)6
• General Limit : 25% of total
• General Limit : 25% of the
consolidated capital stock and surplus
Covered company’s total
consolidated capital stock
• Stringent Limit* : 10% of total
and surplus
consolidated capital stock and
surplus
• Stringent Limit : FRB ยังไม
กําหนด
หมายเหตุ : Stringent limit จะใชสําหรับ
ธุรกรรมระหวางสถาบันการเงินที่ total
consolidated assets ≥ USD500bn

3.2.4 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
FATCA เปนกฎหมายภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ที่เกี่ยวกับการเสียภาษีของ
บุคคลและนิติบุคคลสหรัฐฯ ออกโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ในป 2553 และมีผลบังคับใชกับสถาบัน
การเงินในตางประเทศที่มิไดจดทะเบียนในสหรัฐฯ ในป 2557 โดยสถาบันการเงินที่เขาขายตองปฏิบัติตาม
FATCA ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีการรับฝากเงิน
หรือบริห ารสิน ทรัพยของผูอื่น ซึ่ง จะตองรายงานขอมูล ของลูกคาที่เปน บุคคลและนิติบุคคลของสหรัฐ ฯ
ตามหลักเกณฑ FATCA ตอกรมสรรพากรของสหรัฐฯ
5

Financial Stability Oversight Council (FSOC) กําหนดให AIG, GE Capital และ Prudential เปน US nonbank เมื่อ ก.ย. 2556
FSOC ยังไมกําหนดรายชื่อ Foreign nonbank financial companies และยังไมกําหนด limit สําหรับ Foreign nonbank financial companies
โดยจะกําหนดเปนการเฉพาะภายหลัง

6
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ที่ผานมา ธปท. ไดศึกษาหลักเกณฑและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ FATCA รวมทั้งประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเตรียม
ความพรอมในการปฏิบัติตาม FATCA โดยในปจจุบันประเทศไทยไดมีการจัดตั้งคณะผูแทนไทยในการเจรจา
กั บ รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ เพื่ อ ทํ า ข อ ตกลงเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต าม FATCA ที่เ รี ย กว า Intergovernmental
Agreement (IGA) ซึ่ง IGA นี้จะเปนกรอบในการรางกฎหมายเพื่อรองรับใหสถาบันการเงินในประเทศไทย
สามารถเปดเผยขอมูลลูกคาตามที่ FATCA กําหนด
ในขณะเดียวกันดานสถาบันการเงินไทยก็อยูระหวางการเตรียมความพรอมและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน เพื่อเก็บขอมูลและพิสูจนตัวตนของลูกคาตามแนวทาง FATCA วา ลูกคาของสถาบันการเงินนั้นเปนบุคคล
หรือนิติบุคคลของสหรัฐฯ หรือไม สําหรับในดานลูกคาของสถาบันการเงินก็จะไดรับผลกระทบในแงของ
การเปดเผยขอมูล โดยจะตองใหขอมูลกับสถาบันการเงินเพิ่มเติม เชน ลูกคาเปนบุคคลของสหรัฐฯ หรือนิติบุคคล
ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ หรือไม มีที่อยูในสหรัฐฯ หรือไม มีกรีนการดหรือไม หรือหากเปนลูกคาประเภท
บริษัทก็ตองแจงขอมูลวา บริษัทนั้นมีผูถือหุนเปนบุคคลหรือนิติบุคคลของสหรัฐฯ หรือไม เปนตน
รูปที่ 12 : ระยะเวลาในการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

3.2.5 มาตรฐานการบัญชีสากล และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
วิกฤตการณทางการเงินในสหรัฐอเมริกาในป 2551 ชี้ใหเห็นถึงปญหาของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (International Accounting Standard 39 : IAS 39) ที่ใชหลักการของ
การรับรูการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินเมื่อมีเหตุการณทางบัญชีวามีขาดทุนเกิดขึ้นแลว (Incurred loss)
โดยไมไดคาดการณถึงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Expected loss) อีกทั้งมาตรฐานการบัญชีดังกลาวยังมี
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ความซับซอนและยุงยากในทางปฏิบัติ หนวยงานกําหนดมาตรฐานการบัญชีสากล (Accounting Standard
Setters) จึงเห็นควรทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีสากลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ธปท. ไดศึกษา ติดตามความคืบหนาและวิเคราะหผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีสากลที่อาจ
มีผลตอระบบสถาบันการเงินไทย เชน มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 9 (International
Financial Reporting Standard : IFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (ที่ออกมาทดแทน IAS 39) ซึ่งประกอบดวย
การจัดประเภทและการวัดมูลคา การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน และการบัญชีปองกันความเสี่ยง ซึ่งคาดวา
IFRS 9 จะมีผลบังคับใชในตางประเทศในป 2561 และสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะนํามาปรับใชในประเทศไทย
ภายหลังสากล 1-2 ป (ป 2562-2563) IFRS 9 เปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะใชสําหรับทุกกิจการ
แตอาจจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญกับกิจการที่มีเครื่องมือทางการเงินเปนจํานวนมากซึ่งก็คือ สถาบันการเงิน
ตัวอยางเชน สถาบันการเงินอาจตองมีการจัดประเภทของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินใหม อาจ
ตองมีการกันเงินสํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับสวนสูญเสียของสินทรัพยทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(expected loss) รวมทั้งอาจตองมีการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลเพื่อรองรับการประมาณสวนสูญเสีย
เพื่อการวัดมูลคาหรือการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชีใหม เปนตน นอกจากนั้น ธปท. ไดศึกษาและวิเคราะห
ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม (Thai Financial
Reporting Standard : TFRS 13) ที่มีตอสถาบันการเงิน โดยจะมีผลบังคับใชในประเทศไทยในป 2558
ซึ่งวิธีการวัดมูลคายุติธรรมของ TFRS 13 จะมีผลกระทบที่สําคัญตอสถาบันการเงินในเรื่องการวัดมูลคายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงิน และอสังหาริมทรัพยรอการขาย
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4. การดูแลคุมครองผูใชบริการทางการเงิน
ปจจุบันธนาคารพาณิชยมีบทบาทที่สําคัญในการใหบริการทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ แกประชาชน
ทั้งผลิตภัณฑหลักของธนาคารพาณิชย และผลิตภัณฑดานหลักทรัพยและดานประกันภัย โดยเฉพาะการเปน
นายหนาหรือผูแนะนําผลิตภัณฑดานหลักทรัพยและดานประกันภัย ซึ่งการใหบริการขางตนจะเกี่ยวของกับ
ประชาชนรายยอยเปนจํานวนมาก ธนาคารพาณิชยจึงเสนอบริการทางการเงินใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภคและใหสิทธิในการเลือกใชบริการทางการเงินที่สอดคลองกับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูบริโภคราย
นั้น ๆ นอกจากนี ้ ควรเปด เผยและใหขอ มูล ของผลิต ภัณ ฑท างการเงิน ตลอดจนขอ มูล อัต ราดอกเบี้ย
คาธรรมเนียม อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของผลิตภัณฑที่เพียงพอตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือ
ใชบริการของผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของ ธปท. ในการสงเสริมใหสถาบันการเงิน มีการใหบริการ
ผลิตภัณฑทางการเงินแกลูกคาอยางเปนธรรมเพื่อเปนการดูแลผูใชบริการทางการเงิน โดยจะตองตระหนักถึง
สิทธิของผูบริโภคที่ตองคํานึงถึง ไดแก (1) สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง (right to be informed) (2) สิทธิที่จะ
เลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดอยางอิสระ (right to choose) (3) สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อความเปน
ธรรม (right to be heard) และ (4) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย (right to
redress) โดย ธปท. ไดดําเนินการออกแนวนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ย วของกับ การคุมครองผูบริโภคเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
4.1 แนวนโยบาย เรื่อง การกํากับดูแลการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพยและดานประกันภัยผาน
ธนาคารพาณิชย (cross selling)
หลั ง จากที่ ธปท. ได อ อกแนวนโยบายเรื่ อ ง การกํ า กั บ ดู แ ลการขายผลิต ภั ณ ฑ ด านหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ดานประกันภัยผานธนาคารพาณิชย (cross selling) ในป 2555 แลว โดยเนนการเปดเผยขอมูลรายละเอียด
ผลิ ตภั ณฑ และการห า มบั งคั บ ขายผลิ ตภัณฑดานหลักทรัพยและประกัน ภัย ป จ จุบั น ธปท. ยังคงสานตอ
เจตนารมณในการดูแลผูใชบริการทางการเงิน โดย ธปท. ไดสุมตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวนโยบาย cross
selling โดยวิธีสุมตรวจสอบการใชบริการทางการเงิน (mystery shopping) ของธนาคารพาณิชยที่มีการขาย
ผลิตภัณฑประกันภัยและผลิตภัณฑทางการเงินบางประเภทของธนาคารพาณิชย เพื่อใชประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงการกํากับดูแลใหธนาคารพาณิชยมีการปฏิบัติในการขายผลิตภัณฑทางการเงินเหลานี้ใหเหมาะสม
และลดขอรองเรียนจากการใชบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชยตอไป
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4.2 แนวนโยบายการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารพาณิชย (banking
products)
ในป 2556 ธปท. ไดออกแนวนโยบายการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย (banking products) นอกเหนือจากผลิตภัณฑดานหลักทรัพยและดานประกันภัย เพื่อสงเสริมให
ธนาคารพาณิชยเปดเผยและใหขอมูลของผลิตภัณฑทางการเงินที่เพียงพอตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือ
ใชบริการของผูบริโภค ซึ่งมีหลักการที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก (1) การเปดเผยขอมูลควรทันตอเวลาและเปน
ปจจุบัน (2) ชัดเจนและตรงประเด็น (3) ถูกตองและเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (4) เนนขอมูลที่สําคัญ และ
(5) สามารถนําไปเปรียบเทียบได โดย ธพ. ตองชี้แจงใหผูบริโภคทราบถึงลักษณะที่สําคัญ ความเสี่ยง ภาระ
คาใชจาย ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งตองให Fact Sheet ซึ่งแสดงรายละเอียดที่สําคัญของผลิตภัณฑ
ทางการเงินใหผูบริโภค ประกอบกับการขายผลิตภัณฑดังกลาวดวย นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหผูขายผลิตภัณฑ
ทางการเงินมีนโยบายในการชี้แจงถึงสิทธิพื้นฐานของผูบริโภคทั้ง 4 สิทธิ รวมทั้ง นโยบายที่ชัดเจนในการสราง
ความรูความเขาใจในผลิตภัณฑทางการเงินใหกับผูบริโภค ตลอดจนแนะนําผูบริโภคใหทราบถึงแหลงขอมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ และชองทางการรองเรียนเมื่อไดรับบริการที่ไมเปนธรรม อันจะชวยยกระดับใหผูบริโภคมีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้นในการเขาถึงบริการทางการเงิน สามารถเลือกผลิตภัณฑทางการเงินที่ตอบสนองความตองการได
และไดรับการคุมครองการใชบริการทางการเงินที่เปนธรรมยิ่งขึ้น
4.3 คาธรรมเนียม
ธปท. มีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหสถาบันการเงินใหบริการทางการเงินอยางทั่วถึงและมีความเปนธรรม
ตอผูบริโ ภค รวมทั้งติด ตามดูแลการเรียกเก็บคาธรรมเนีย มของสถาบันการเงินอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมกับทั้งสถาบันการเงินและผูบริโภคดวย เนื่องจากหากมีการควบคุมที่มากเกินไปก็อาจเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาธุรกิจ และจะทําใหไมเกิดการลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ดังนั้น ธปท. จึงไดกํากับดูแล
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมของสถาบันการเงิน โดยใชกลไกตลาด โดยใหสถาบันการเงินเปดเผยรายละเอียด
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในลักษณะขอมูลที่เปรียบเทียบไดกับสถาบันการเงินอื่น ๆ และการติดตามดูแลการเรียก
เก็บคาธรรมเนียมอยางใกลชิด โดยมีการกําหนดประเภทอัตราคาธรรมเนียมที่สถาบันการเงินสามารถเรียกเก็บได
และใหสถาบันการเงินเปดเผยขอมูลอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหผูบริโภคไดรับทราบขอมูลกอนตัดสินใจ
เลือกใชบริการที่เหมาะสมกับความตองการของตน อาทิ ออกหนังสือเวียนกําหนดใหสถาบันการเงินและกลุม
ธุรกิจทางการเงินเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต
รวมทั้ งสื่ อสารหลั กการที่ สํ าคั ญ 4 ประการในการกํ าหนดอั ตราดอกเบี้ ย และค าธรรมเนี ย มต าง ๆ ได แก
(1) สะทอนตนทุนที่แทจริง (2) มีความเปนธรรมตอผูบริโภค (3) มีความโปรงใส และ (4) สงเสริมการแขงขัน
และออกหนังสือเวียนกําหนดใหสถาบันการเงินเปดเผยอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแกลูกคา
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เพื่อใหลูกคาทราบภาระคาใชจายที่ตองจายจริงทั้งหมดในรูปแบบที่เขาใจงาย และตองอธิบายใหลูกคาเขาใจ
อยางถองแทกอนการตัดสินใจขอสินเชื่อ ตลอดจนออกแนวคําถามคําตอบเพื่อสื่อสารใหสถาบันการเงินทราบถึง
วิธีการเรียกเก็บคาติดตามทวงถามหนี้ไมวาสถาบันการเงินดําเนินการเองหรือวาจางบริษัทภายนอกดําเนินการ
แทน (outsourcing) เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภค โดยจะตองเรียกเก็บในอัตราที่เหมาะสมกับตนทุนที่
เกิดขึ้นจริงและไมรวมถึงคาใชจายในการดําเนินการทั่วไปที่เกิดขึ้นเปนประจําอยูแลว เชน คาน้ําคาไฟ เงินเดือน
พนักงาน เปนตน
อยางไรก็ตาม ในบางกรณี ธปท. ไดมีการหารือกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติและ
ชมรมตางๆ ภายใตสมาคมธนาคารดังกลาว เพื่อขอใหชวยดูแลในการปรับลดอัตราคาธรรมเนียมบางประเภท
เพื่อชวยลดภาระของผูบ ริโ ภคโดยเฉพาะในชว งที่เ ศรษฐกิจ มีก ารชะลอตัว โดยในป 2556 ธปท. ได
ดําเนินการดังนี้ ขอใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลปรับลดคาติดตามทวงถามหนี้
ขอใหชวยสื่อสารและทําความเขาใจกับลูกคาใหชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขในการเรียกเก็บคา
รักษาบัญชีเงินฝากที่ไมเคลื่อนไหว โดยตองชี้แจงใหลูกคาทราบทางเลือกที่สามารถดําเนินการกับเงินในบัญชี
เงินฝากของตน กอนที่จะถูกเรียกเก็บคารักษาบัญชีที่ไมเคลื่อนไหว เชน ถอนเงินตางสาขาจากตู ATM ได
โอนเงินไปบัญชีอื่น รับเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็คแทน เปนตน การหารือกับธนาคารพาณิชยเพื่อสื่อสารใหไมมี
การเรียกเก็บคาบริการจดจํานองและคาบริการไถถอนจํานองหลักประกัน การลดคาติดตามทวงถามหนี้ และ
ขอใหชวยปรับลดคาธรรมเนียมการโอนเงินขามเขตผานเครื่อง ATM และ Internet Banking ทั้งนี้ จากการ
ดําเนินการตาง ๆ ดังกลาวขางตน สงผลใหธนาคารพาณิชยและผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงิน (Non
bank) ไดทยอยปรับลดหรือยกเลิกการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแลว
เพื่อใหมีความตอเนื่องของการกํากับดูแลการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ในป 2557 ธปท. จะ
ไดติด ตามดูแลการเรีย กเก็บ คาธรรมเนีย มประเภทตาง ๆ ของธนาคารพาณิช ยอยางใกลชิด เพื่อใหเ กิด
ความเปนธรรมตอทั้งผูบริโภคและธนาคารพาณิชย โดยเฉพาะคาธรรมเนียมที่มีผลกระทบตอลูกคารายยอย
และ SMEs และครอบคลุมถึงการดูแลคาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนธุรกรรมชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสดวย

