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บทสรุปผู้บริหาร
ในปี 2559 สถาบันการเงินยังคงมีเสถียรภาพและมีผลประกอบการในเกณฑ์ดี โดยมีเงินสารอง
เงินกองทุน และสภาพคล่องในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในระยะต่อไปได้ แม้ว่าในระหว่างปีที่ผ่านมา ปริมาณสินเชื่อขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงและคุณภาพสินเชื่อด้อยลง
จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของภาวะเศรษฐกิจไทย
ธปท. ได้จัดตั้งกลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงินขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามความเสี่ยง
ในระบบการเงินและพัฒนามาตรการในการรับมือและป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ (macroprudential measure)
ตลอดจนประสานงานด้านการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินร่วมกับหน่วยงานกากับดูแลอื่น เพื่อให้การดาเนินการ
“จับควันให้ไว ดับไฟให้ทัน และป้องกันไม่ให้ลาม” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมและสอดคล้อง
กันมากขึ้น โดยภาพรวมในปี 2559 เสถียรภาพระบบการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย
มีเงินกองทุนในระดับสูง ตลาดทุนไทยมีความทนทาน (resilience) เพียงพอ ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ยังมีฐานะการเงินดี
และภาคต่างประเทศมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง และมีฐานะเงินสารองระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ทาให้ระบบ
การเงินไทยสามารถรับมือกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งในและต่างประเทศได้ค่อนข้างดีในช่วงปี
ที่ผ่านมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (ปี 2559 - 2563) ที่
ธปท. ได้จัดทาขึ้นภายใต้แนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง เชื่อมโยง ยั่งยืน” เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้ระบบสถาบันการเงินไทย
แข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุน
การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
นอกจากนี้ ด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน และหลักเกณฑ์
การกากับดูแลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การกากับดูแลให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไปของภาคการเงิน และยกระดับมาตรฐานการกากับดูแ ลให้ดียิ่งขึ้น
ธปท. ในฐานะผู้กากับดูแลสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ได้ดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ดังนี้
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการกากับดูแล
จากแนวโน้มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน และสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเข้าถึง
ผู้ใช้บริการทางการเงินมากขึ้น เช่น เทคโนโลยี QR code หรือการพิสูจน์ตัวตนด้วยลักษณะทางชีวภาพของบุคคล
(Biometrics) ธปท. จึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน
(FinTech) อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ยังคงให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน พร้อมทั้ง
ติดตามดูแลให้สถาบันการเงินมีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ตลอดจนพิจารณา
ออกหลักเกณฑ์กากับดูแลเพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน โดย ธปท. ได้ออกแนวปฏิบัติ
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เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่ มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน
(Regulatory Sandbox) เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน สามารถ
ทดสอบนวัตกรรมทางการเงินที่นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในวงจากัด รวมทั้งได้จัดให้มีช่วงเวลา FinTech Clinic
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกากับดู แลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณา
ออกประกาศและแนวปฏิบัติการกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT ของสถาบันการเงิน รวมทั้งพัฒนากรอบการประเมิน
ความพร้อมด้าน Cyber Resilience ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การใช้ IT ในการดาเนินธุรกิจมีความมั่นคง
ปลอดภัย ตลอดจนสถาบันการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม
ในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รองรับกับพัฒนาการในการทาธุรกิจของสถาบันการเงินในยุคดิจิตอล
อีกทั้ง ธปท. ยังร่วมผลักดันโครงการระบบพร้อมเพย์ และโครงการขยายการใช้บัตร ตามแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงินกลางของประเทศ
รวมถึงบริการทางการเงินอื่น ๆ ในอนาคต และส่งเสริมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด
การกากับดูแลด้าน Market conduct
นอกจากบทบาทในการกากับดูแลเสถียรภาพของสถาบันการเงินแล้ว ธปท. ยังมีหน้าที่กากับดูแล
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกากับดูแลของ ธปท. ให้บริการทางการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจอย่างเหมาะสม โดย ธปท. ได้จัดตั้งฝ่ายคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ภายใต้สายกากับสถาบันการเงิน เพื่อดาเนินบทบาทเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
อย่างครบวงจร อันประกอบด้วย การรับเรื่องร้องเรียนและให้คาปรึกษาทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลและกากับ
ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน รวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลเพื่อคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน นอกจากนี้ ธปท. ได้เน้นย้าให้ธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด และได้เข้าสุ่มตรวจสอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงินและผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยของธนาคารพาณิชย์ (Mystery shopping) ต่อลูกค้า
รายย่อย เพื่อนาประเด็นข้อสังเกตมาประกอบการกากับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้รัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนประสานงานกับผู้กากับดูแลอื่นในการผลักดัน
ให้ระบบธนาคารพาณิชย์กาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านระยะเวลาของการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การให้บริการของธนาคารและบริหารความคาดหวังของประชาชน
การกากับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในปี 2559 ธปท. ได้ออกตรวจสอบฐานะการดาเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
รวมทั้งสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศและบริษัทในเครือรวม 42 แห่ง และวิเคราะห์ฐานะและผล
การดาเนินงานของสถาบันการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของสถาบันการเงิน และระบบสถาบันการเงินโดยรวม ซึ่งพบว่าสถาบันการเงินมีความเข้มงวดและระมัดระวัง
ในการให้สินเชื่อมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะด้านสินเชื่อ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ธปท. ได้มีการปรับกระบวนการตรวจสอบ กากับ และวิเคราะห์ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการตรวจสอบแบบ On-going โดยรวมงาน On-site และ Off-site ไว้ในฝ่ายเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบในภาพรวมของแต่ละสถาบันการเงินและเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

| รายงานการกากั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น

2559

นอกเหนือจากด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบ ธปท. ได้ออกและปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลความเสี่ยงเพื่อให้สถาบันการเงินมีเสถียรภาพและความมั่นคง เช่น การยกระดับมาตรฐานหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ให้รัดกุมและสะท้อนความเสี่ยงได้ดีขึ้น การออกร่างหลักเกณฑ์
การดารงอัตราส่วนแหล่งเงินและความต้องการแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio: NSFR)
กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่สมดุลกันเพื่อให้สามารถรองรับภาวะสภาพคล่องตึงตัว
เป็นระยะเวลานานได้ดีขึ้น การจัดทากลไกและกระบวนการรองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงินอันอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และการจัดทาโครงการนาร่อง
ให้สถาบันการเงินจัดทาแผนรองรับการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (Recovery Plan Pilot Program) ก่อนกาหนด
เป็นแนวปฏิบัติสาหรับธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ รวมทั้ง ธปท. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมให้สถาบันการเงิน
มีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป เช่น
การเปิดบัญชีเงินฝากโดยการทาความรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic - Know Your Customer:
e-KYC) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Outsourcing) การเพิ่มเติมประเภทหลักประกันที่อนุญาตให้นามาหักมูลหนี้ก่อนการกันเงินสารอง และการขยาย
อัตราส่วนการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
สาหรับการดาเนินการในบทบาทการกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) นั้น ธปท. ได้ออก
หลักเกณฑ์การกากับดูแล SFIs ระยะที่ 1 จานวน 23 ฉบับ โดยครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่สาคัญ 6 ด้าน ได้แก่
ด้านธรรมาภิบาล การดารงเงินกองทุน การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง กระบวนการด้านสินเชือ่ การกากับลูกหนี้รายใหญ่
และการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้ง ธปท. ได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคาขออนุญาตและผ่อนผัน
หลักเกณฑ์การกากับดูแล และประชุมร่วมกับสานักงานเศรษฐกิจการคลังและสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เพื่อสร้างความร่วมมือ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อประโยชน์ในการกากับดูแล SFIs อย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ธปท. ได้ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคล
สร้างฐานข้อมูลธุรกิจ SMEs ให้สถาบันการเงินนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจและบริหารความเสี่ยง จัดทาผลศึกษา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูประบบสหกรณ์แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจัดสัมมนาสนับสนุนด้านวิชาการ และให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในหลักการกากับดูแลของ ธปท. และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกากับดูแลระบบการเงินโดยรวม
แนวทางการกากับดูแลในระยะถัดไป
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินไทยและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้าผู้ใช้บริการทางการเงิน ทาให้ธนาคารพาณิชย์ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital banking โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทาง
การให้บริการที่เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
ในระยะต่อไป ธปท. จึงให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของสถาบันการเงิน
และการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในภาคการเงิน รวมทั้ง ธปท. จะเน้นการตรวจสอบแบบ On-going Supervision
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โดยเป็นการตรวจสอบในเชิงป้องกัน วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจน
ในปี 2560 ธปท. จะมีการตรวจสอบ Target Examination เกี่ยวกับ Market Conduct และเริ่มการตรวจสอบ
ที่เน้นการประเมินพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร (Behavior & Culture) ในภาพรวม
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของระบบการเงินไทยและยกระดับการกากับดูแล
ภาคการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ธปท. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้จัดตั้งคณะทางานร่วม
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในช่วงไตรมาส 4 ปี
2561 หรือไม่เกินไตรมาส 1 ปี 2562 และปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างเตรียมการรองรับการใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) ในปี 2562 โดยได้ร่วมกับสถาบันการเงินกาหนดกรอบ
การดาเนินงานในช่วง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อม และเพื่อให้สามารถติดตามและ
ประเมินผลกระทบจาก IFRS 9 ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล ซึ่งกรอบการดาเนินงานของ ธปท. สอดคล้องกับกรอบ
ของผู้กากับดูแลในต่างประเทศ
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บทที่ 1 ผลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการลงทุนของเอกชน
และความสามารถในการชาระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ทาให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์มีการขยายตัว
ในอัตราที่ชะลอลงและคุณภาพสินเชื่อด้อยลงจากปี 2558 อย่างไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเสถียรภาพ
มีเงินสารอง เงินกองทุน และสภาพคล่องในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งความต้องการการลงทุน
ของเอกชนและความสามารถในการชาระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเปราะบาง
ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการทากาไรของธนาคารพาณิชย์ โดยปริมาณสินเชื่อขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงขณะที่
คุณภาพสินเชื่อด้อยลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ยังคงมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับ
ภาคธุรกิจและครัวเรือน อีกทั้งยังมีเสถียรภาพ และมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในระยะต่อไปได้
รูปที่ 1.1 การขยายตัวของการระดมทุนผ่านสินเชื่อ และตราสารหนี้ภาคเอกชน

* ข้อมูลตราสารหนี้ รวมตราสารพาณิชย์และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 1.1 การขยายตัวของสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อของ
ระบบธนาคารพาณิชย์
ข้อมูลสิ นเชือ
่ และคุณภาพสิ นเชือ
่ ของระบบ ธพ.
2558
2559
อัตราการขยายตัวของสิ นเชือ
่ (% การเปลีย่ นแปลงจากระยะเดียวกันปี ก่ อน)
สินเชือ่ รวม
4.3
2.0
สินเชือ่ ธุรกิจ
3.1
0.6
- สินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่
0.1
-0.4
- สินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5.6
1.4
สินเชือ่ อุป โภคบริโภค
7.1
4.9
- สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
9.3
6.9
- สินเชือ่ รถยนต์
1.0
1.3
- สินเชือ่ บัตรเครดิต
6.4
5.9
- สินเชือ่ ส่วนบุ คคล
9.1
3.8
สิ นเชือ
่ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPL)
ยอดคงค้าง (พันล้านบาท)
337.5
385.7
% NPL ต่อสินเชือ่ รวม
2.55
2.83

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปี 2559 สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 2 ชะลอลงจากปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ
4.3 ซึ่งภาวะการชะลอตัวของสินเชื่อ นั้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาคส่งออกที่ค่อนข้างซบเซา ปัญหาภัยแล้ง และ
ผลจากการทีภ่ าคธุรกิจเลือกระดมทุนผ่านตราสารหนี้และหุ้นในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่า นอกจากนี้ เนื่องจากความต้องการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง ส่งผลให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small
and Medium-sized Enterprises: SMEs) เกิดการชะลอตัวลงตามด้วย อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี สินเชื่อ
ในบางธุ ร กิ จ ขยายตั ว ดี ขึ้ น เช่ น ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอาหาร การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างและพลาสติ ก พาณิ ช ย์
สาธารณูปโภค และบริการ ด้านสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวชะลอลงในเกือบทุกประเภท สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจที่หนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ยกเว้นสินเชื่อรถยนต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจาก
ผลกระทบจากมาตรการรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง
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ระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2559 ยังมี
เสถียรภาพ มีเงินสารอง เงินกองทุน และสภาพคล่อง
ในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อและ
สนับสนุ นการฟื้น ตัว ของเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้
โดยระบบธนาคารพาณิชย์มีผลประกอบการในเกณฑ์ดี
มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากการบริหารพอร์ตเงินฝากเป็นสาคัญ
แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายการกันสารองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคุณภาพ
สินเชื่อที่ด้อยลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
เฉลี่ย (Return on Asset: ROA) ทรงตัวที่ร้อยละ 1.1

รูปที่ 1.2 ผลการดาเนินงานระบบธนาคารพาณิชย์

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ณ สิ้นปี 2559 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 18.0 และร้อยละ 15.1 ตามลาดับ แม้ว่าสินเชื่อ
ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL)
จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2558 โดยสัดส่วน NPL ต่อ
สินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.83 จากร้อยละ 2.55
ธนาคารพาณิชย์ยังมีเงินสารองเพียงพอรองรับการด้อยลง
ของคุณภาพสินเชื่อ โดยสัดส่วนเงินสารองที่มีต่อเงินสารอง
พึงกันอยู่ทรี่ ้อยละ 159.6 สาหรับฐานะสภาพคล่องของ
ระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ในเกณฑ์ดี เห็นได้จากอัตราส่วน
สินทรั พย์สภาพคล่ องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้าน
สภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage
Ratio: LCR) ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 175.2
สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ ธปท. กาหนดใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม
ปี 2559 ทีร่ ้อยละ 60

รูปที่ 1.3 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และ
อัตราส่วนเงินสารอง
ที่มีต่อสารองพึงกัน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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บทที่ 2 บทบาทของ ธปท. ในการพัฒนาและเสริมสร้างเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินสาหรับเตรียมความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
ธปท. ได้จัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 โดยมีเป้าหมายให้ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้
สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
นอกจากนี้ เนื่องด้วยระบบการเงินมีความเชื่อมโยงระหว่างกันและมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึง
สภาพแวดล้อมทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การกากับดูแลระบบสถาบันการเงินจึงต้องกระทาให้
เหมาะสมกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องดูแลให้ระบบการเงินมีเสถียรภาพ สามารถรับมือกับความเสี่ย ง
ได้ทันท่วงที โดย ธปท. ได้ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ในหลายด้านเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
และเพิ่มความครอบคลุมในการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.1 บทบาทของ ธปท. ในการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธปท. ได้จัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (แผนพัฒนาฯ) ระยะที่ 3 ขึ้น ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ระยะที่ 1 (ปี 2547 - 2551) ทีม่ ุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างและจัดรูปแบบระบบสถาบันการเงิน และแผนพัฒนาฯ
ระยะที่ 2 (ปี 2553 - 2557) ทีม่ ุ่งเน้นการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน โดยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3
(ปี 2559 - 2563) เป็นการกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินในระยะ 5 ปีข้างหน้า ทีม่ ีเป้าหมาย
ให้ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและ
ไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงิน หรือ ตามแนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง เชื่อมโยง ยั่งยืน” โดยดาเนินการผ่านกรอบนโยบายหลัก
4 ด้าน ได้แก่ 1. ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบ (แข่งได้) 2. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน (เข้าถึง) 3. สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้า
การลงทุนในภูมิภาค (เชื่อมโยง) และ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (ยั่งยืน) ซึง่ กระทรวงการคลังและ ธปท.
ได้นาเสนอแผนพัฒนาดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคม 2559 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เสนอดัชนีชี้วัดการดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา
รูปที่ 2.1 แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 1 (ปี 2547 - 2551)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

รูปที่ 2.2 แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2 (ปี 2553 - 2557)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 2.3 แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 (ปี 2559 - 2563)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ธปท. ได้มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ที่สาคัญในปี 2559 สรุปได้ดังนี้
(1) ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ (แข่งได้) ธปท. เข้าร่วมเป็นคณะทางานและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยผลักดันการพัฒนาระบบพร้อมเพย์ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกและอานวยความสะดวกในการโอนและรับเงินของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน รวมทั้ง ธปท.
ได้ออกแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงินเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรม
ที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)
(2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน (เข้าถึง) ธปท. ร่วมกับสานักงาน
สถิติแห่งชาติสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินและความรู้ความเข้าใจทางการเงินของภาคครัวเรือนปี 2559
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน และ ธปท.
ได้ดาเนินการสนับสนุนให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติขยายประเภทและจานวนสมาชิก รวมทั้งให้บริการ Bureau
score เพื่อให้สถาบันการเงินมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ธปท.
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ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสารองของสถาบันการเงินให้รองรับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. 2558 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจได้มากขึ้น
(3) สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (เชื่อมโยง) ธปท. ได้ลงนามในเอกสาร
แสดงความประสงค์เข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีเพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) กับประเทศอินโดนีเซีย
มาเลเซีย และเมียนมา และอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อหาข้อสรุปต่อข้อเรียกร้องและข้อเสนอการจัดตั้ง QABs กับประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (ยั่งยืน) ธปท. ได้ผลักดันให้บรรจุความรู้ทางการเงิน
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้าน Market conduct
ให้ชัดเจนและเข้มขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองและเลือกใช้บริการได้ตรงกับความต้องการและเหมาะสม
กับตนเอง นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน Financial Sector Assessment
Program (FSAP) ตามที่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมิน ต่อ IMF เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และ ธปท.
ได้ดาเนินการออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล SFIs ระยะที่ 1 จานวน 23 ฉบับ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2.2 บทบาทของ ธปท. ในการเสริมสร้างเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
เนื่องด้วยระบบการเงินมีความเชื่อมโยงระหว่างกันและมีความซับซ้อนมากขึ้น การกากับดูแลระบบ
สถาบันการเงินจึงต้องกระทาให้เหมาะสมกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในระบบ และสามารถรับมือ
กับความเสี่ยงได้ทันท่วงที ซึง่ ภาพรวมในปี 2559 เสถียรภาพระบบการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสถาบันการเงินและ
ธุรกิจประกันภัยมีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง ตลาดทุนไทยมีความทนทาน (resilience) เพียงพอ สามารถรองรับความเสีย่ ง
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้ ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ยังมีฐานะการเงินดีและภาคต่างประเทศมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ต่อเนื่องและมีฐานะเงินสารองระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทาให้ระบบการเงินไทยสามารถรับมือกับ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งในและต่างประเทศได้ค่อนข้างดีในช่วงปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี ภายใต้บริบทที่ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นและอยู่ในสภาวะ
ที่เรียกว่า “VUCA” คือมีความผันผวน (volatile) ความไม่แน่นอนคาดเดายาก (uncertain) ความซับซ้อน (complex)
และความไม่ชัดเจนของผลลัพธ์ต่าง ๆ (ambiguous) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกากับดูแลภาคการเงิน
ในการจับสัญญาณความเปราะบางให้เร็วและสร้างความเชื่อมโยงในการกากับดูแลทั้งระบบสถาบันการเงิน
จึงเป็นหัวใจสาคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน ดังนั้น ในปี 2559 ธปท. ได้จัดตั้งกลุ่มงานด้านเสถียรภาพ
ระบบการเงิน (กสร.) ขึ้น เพื่อทาหน้าที่รวมศูนย์ติดตามความเสี่ยงต่าง ๆ ในระบบการเงิน และพัฒนามาตรการ
ในการรับมือและป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ (macroprudential measure) รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
ด้านการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินร่วมกับหน่วยงานกากับดูแลอื่น เพื่อให้การ “จับควันให้ไว ดับไฟให้ทัน และ
ป้องกันไม่ให้ลาม” นั้นสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมและสอดคล้องกันมากขึ้น
นอกจากนี้ ในปี 2559 ธปท. ยังได้ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ในการกาหนดตารางประเมินความเสี่ยง (risk assessment matrix: RAM) ร่วมกันเป็นครั้งแรก เพื่อใช้สาหรับ
ทดสอบภาวะวิกฤตของระบบสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในปี 2560 จากการกาหนดเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจและ
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การเงินระดับมหภาค ภายใต้ 3 สถานการณ์ (scenario) ด้วยกันคือ (1) กรณีเป็นไปได้สูง (most likely) (2) กรณี
ความเสี่ยงปานกลาง (moderate) และ (3) กรณีความเสี่ยงสูง (severe) ทั้งนี้ การทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้ RAM นี้
นอกจากจะเป็นการทดสอบที่สามารถเชื่อมโยงผลการทดสอบภาวะวิกฤตของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (non-bank) เช่น กองทุนรวม และบริษัทประกันภัย ภายใต้สมมติฐานเดียวกัน
ซึ่งทาให้การประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤตมีความครอบคลุมและครบถ้วนอันจะนาไปสู่การกากับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการทดสอบภาวะวิกฤตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอีกด้วย
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บทที่ 3 การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการกากับดูแล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อ
การดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินมากขึ้น โดยสถาบันการเงินได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ และสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
และเข้าถึงผู้ใช้บริการทางการเงิน
จากแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงข้างต้น ธปท. มีนโยบายในการสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
และ ให้มีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง ในฐานะผู้กากับดูแล
ธปท. ยังคงให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน และติดตามดูแลให้สถาบันการเงินมีการบริหาร
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง พิจารณาออกหลักเกณฑ์กากับดูแล
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
3.1 การใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech)
เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) คือการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
ทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการให้บริการ อันจะนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และมีค่าใช้บริการที่ต่าลง
ปัจจุบันผู้ใช้บริการทางการเงินส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในการทาธุรกรรมพื้นฐาน
เช่น การถอนและโอนเงินผ่านเครื่อง ATM ซึ่งถือเป็น FinTech ในยุคต้น ๆ แต่จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้า ทาให้ผู้ใช้บริการสามารถทาธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น เช่น
(1) การนาเทคโนโลยี QR Code มาใช้ในการชาระ
เงินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดการใช้เงินสด เช่น การชาระเงิน
ด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ
(2) การใช้เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบกระจาย
ศูนย์ที่มีการเข้ารหัส (Encryption) และกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ที่เรียกว่า Blockchain หรือ Distributed Ledger Technology
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการทาธุรกรรม
ทางการเงินต่าง ๆ เช่น การพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสาร และ
การโอนเงิน เป็นต้น
(3) การพิสูจน์หรือยืนยันตัวตนด้วย Biometrics
หรือลักษณะทางชีวภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เช่น ลายนิ้วมือ
เสียง ม่านตา และใบหน้า ซึ่งมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 3.1 Financial Innovation ในแต่ละ sector
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(4) การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data มาวิเคราะห์ควบคู่กับการใช้ Machine Learning
หรือ Artificial Intelligence (AI) ที่เป็นกลไกที่ทาให้เกิดการประมวลผลที่ฉลาดขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยเรียนรู้
จากสิ่งที่ทาหรือผลลัพธ์ที่ได้ก่อนหน้า ส่งผลให้การเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินตรงตามความต้องการ
และความเสี่ยงของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
(5) การใช้ Standard/Open Application Programming Interfaces (APIs) เป็นมาตรฐาน
เชื่อมต่อด้านเทคนิคจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ
3.2 นโยบายของ ธปท. ในการสนับสนุน FinTech และการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการการเงิน
ธปท. มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค
พร้อมทั้งดูแลความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสร้างให้เกิด ecosystem ที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน
เมื่อปลายปี 2559 ธปท. จึงปรับโครงสร้างองค์กรและจัดตั้งสายนโยบายระบบการชาระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินขึ้น
เพื่อผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานกลางที่จาเป็น ส่งเสริม การใช้ข้อมูลร่วมกันและนาไปวิเคราะห์
สร้างความร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้น ในมิติการพัฒนาและการกากับ
ดูแล FinTech ธปท. สนับสนุนให้ผู้เล่นปัจจุบัน ทั้งสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ และสนับสนุนให้เกิดผู้เล่นรายใหม่ (Niche Players) เพื่อส่งเสริม
ให้ FinTech ของไทยมีการพัฒนา และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภค
ธปท. จึงได้เปิดโอกาสให้ทั้งสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน สามารถ
ทดสอบนวัตกรรมทางการเงินที่นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ซึง่ เป็นการทดสอบในวงจากัดภายใต้กรอบที่เรียกว่า
Regulatory Sandbox เพื่อจากัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ที่ยืดหยุ่นไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ธปท. ได้ออกแนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรม
ที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)
นอกจากนี้ ธปท. จัดให้มีช่วงเวลา FinTech Clinic เพื่อให้คาปรึกษากับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการ
หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ก่อนสมัครเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox หรือขออนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
รูปที่ 3.2 แนวทางการการสนับสนุน FinTech

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 3.3 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ BOT’s Regulatory Sandbox
Regulatory Sandbox เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เกิดการทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน ในขอบเขตจากัด
โดยมีหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ยืดหยุ่น
ธุรกรรมที่จะเข้าร่วมทดสอบต้องอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของ ธปท. เช่น การกู้ยืมเงิน การชาระเงินและ
โอนเงิน รวมถึงธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และต้อง
เป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีในประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค และระบบการเงิน
ระหว่างการทดสอบภายใต้ Regulatory Sandbox
ผู้ร่วมทดสอบสามารถให้บริการกับลูกค้าจริงในวงจากัด
ดังนั้น ผู้ให้บริการต้องมีธรรมาภิบาล และมีการคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการรักษาข้อมูล
ความลับและการดูแลความปลอดภัยของระบบงาน โดย ธปท.
จะติดตามความคืบหน้าและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
การทดสอบเกิดประสิทธิผล โดยผู้ทดสอบพร้อมที่จะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถให้บริการในวงกว้างต่อไป หลังออกจาก
Regulatory Sandbox
สาหรับ FinTech Startups ในระยะเริ่มต้น
ที่ยังต้องการคาชี้แนะหรือการบ่มเพาะ ธปท. พร้อมให้
คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเข้าร่วม Regulatory Sandbox ผ่านทาง FinTech Community
ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชนมีบทบาทในการสนับสนุนหรือบ่มเพาะ FinTech Startups ในหลายรูปแบบ เช่น
Incubator หรือ Accelerator Program รวมทั้งการจัดตั้ง Community ต่าง ๆ
ธปท. เชื่อว่า Regulatory Sandbox จะ
เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน การ
เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการทางการเงิน
และ ธปท. อันจะนาไปสู่นโยบายการ
ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน การกากับ
ดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมต่อไป
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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3.3 การส่งเสริมและพัฒนาการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ในปี 2559 ธปท. มีส่วนร่วมในการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment Master Plan) ที่มุ่งส่งเสริมการใช้ e-Payment ในทุกภาคส่วน โดย ธปท. มีบทบาทหลัก
ในการผลักดันโครงการสาคัญ 2 โครงการได้แก่ 1) โครงการระบบพร้อมเพย์ จะช่วยให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน
โอนเงินได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่าลง รองรับการค้าออนไลน์ (e-Commerce) และ 2) โครงการ
ขยายการใช้บัตรเพื่อกระจายจุดรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตแทนเงินสด ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความสะดวกให้ประชาชนและร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดของประเทศอีกด้วย
ระบบพร้อมเพย์ได้เริ่มให้บริการแล้ว โดยกรมบัญชีกลางได้เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแล
เด็กแรกเกิดเป็นสวัสดิการแรกผ่านระบบพร้อมเพย์ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2559 และกรมสรรพากรได้เริ่มโอนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาแก่ผู้ได้รับคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 สาหรับสวัสดิการอื่น ๆ
กรมบัญชีกลางจะทยอยจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ต่อไป ส่วนบริการโอนเงินของประชาชน (C2C) ระบบกลาง
ได้เปิดให้บริการในวันที่ 27 มกราคม 2560 นอกจากนี้ สมาคมธนาคารไทยจะทยอยเปิดให้บริการอื่น ๆ ในปี 2560
เช่น บริการโอนเงินของภาคธุรกิจ บริการเรียกเก็บเงินแบบ Request To Pay และบริการชาระเงินตามใบแจ้งหนี้
(bill payment)
สาหรับโครงการขยายการใช้บัตร ธปท. ได้ออกประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ให้บริการ
วางอุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 และจะดาเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์
ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจะติดตั้ง
อุปกรณ์ฯ แก่หน่วยงานภาครัฐให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 (ตามมติคณะรัฐมนตรี) และติดตั้งอุปกรณ์ฯ
ให้แก่นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน VAT แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561
3.4 การกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี กลยุทธ์ธุรกิจสถาบันการเงินในปัจจุบันต่างมุ่งสู่ Digital Banking
เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาธุรกิจให้รวดเร็วและยืดหยุ่น
มากขึ้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นกลไกสาคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจสถาบันการเงิน ขณะเดียวกันสถาบันการเงิน
ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีอย่างเพียงพอและทันการณ์ ทั้งความเสี่ยงในระดับ
กลยุทธ์ที่ต้องปรับตัวการทาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ
จากการใช้เทคโนโลยีร องรั บ กระบวนการทางาน และที่สาคัญยังมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ ที่นับวัน
จะทวีความรุนแรงและซับซ้อน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความเสียหายทั้งด้านตัวเงินและความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน
มากขึ้น
ในการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธปท. มีการออกหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ที่ดีสาหรับการควบคุมความเสี่ยงของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนธุรกิจหลัก (IT Best Practices)1
1

ธปท. ได้ออกแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการควบคุมความเสี่ยงของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนธุรกิจหลัก (IT Best Practices)
2 ฉบับ ได้แก่ (1) IT Best Practices สาหรับธุรกรรมฝาก ถอน และโอนเงิน และ (2) IT Best Practices สาหรับธุรกรรมการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking และ E-Payment)
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และมีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการรักษา
ความลับของข้อมูล (Confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ (Integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบ (Availability)
เพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินและความเชื่อมั่นของประชาชน
ในการใช้บริการทางการเงิน นอกจากนี้ ธปท. ได้ยกระดับการกากับดูแลในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT และ
ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของสถาบันการเงิน เพื่อให้รองรับกับพัฒนาการในการทาธุรกิจของ
สถาบันการเงินในยุคดิจิตอล โดยอยู่ระหว่างการออกประกาศและแนวปฏิบัติ (Implementation guideline)
การกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT ของสถาบันการเงิน เพื่อให้การใช้ IT ในการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินมี
ความมั่นคงปลอดภัย โดยมีการกากับดูแลในเรื่องดังกล่าวอย่างรัดกุม ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีกาหนด
แล้วเสร็จในปี 2560
นอกจากนี้ ธปท. ได้พัฒนากรอบการประเมินความพร้อมด้าน Cyber Resilience ของสถาบันการเงิน
ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มีการประเมินความพร้อมของสถาบันการเงินในการรับมือกับภัยไซเบอร์
โดยการประเมินจะดาเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2560 รวมทั้งมีการสร้างความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์
ทั้งระดับสถาบันการเงิน ผู้กากับดูแล ได้แก่ ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ. สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และองค์กรของรัฐ ได้แก่ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
และสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity
ได้แก่ Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited (ASTRI)
และผู้กากับดูแลในประเทศต่าง ๆ เช่น Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Monetary Authority of
Singapore (MAS), Federal Reserve (FED), Bank of Japan/Financial Services Agency Government of Japan
(BOJ/JFSA) โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล การร่วมกันกาหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์กากับดูแล ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรทางด้าน Cybersecurity ให้เพียงพอและทันต่อภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อให้ความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามไซเบอร์ในภาคการเงินมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 4 การกากับดูแลด้าน Market conduct
ธปท. มีหน้าที่กากับดูแลให้สถาบันการเงินให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ใช้บริการทางการเงิน โดย ธปท. เน้นย้าให้การให้บริการและนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินของผู้ให้บริการ
ทางการเงินทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน และมิใช่สถาบันการเงิน ต้องคานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค 4 ประการ
ได้แก่ (1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (2) สิ ทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
(3) สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม และ (4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย
โดย ธปท. มีการกากับดูแลโดยการออกหลักเกณฑ์ และสุ่มตรวจสอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (banking
product และ cross selling) รวมทั้งติดตามข้อร้องเรียนและประสานงานกับผู้กากับดูแลอื่น
ธปท. ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค (consumer protection)
จากการใช้บริการทางการเงิน และการกากับดูแลสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกากับดูแลของ ธปท.
ในการให้บริการทางการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจ
อย่างเหมาะสม ธปท. จึงจัดตั้งฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ภายใต้สายกากับสถาบันการเงิน เพื่อดาเนินบทบาท
เชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร อันประกอบด้วย การรับเรื่องร้องเรียนและให้คาปรึกษา
ทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลและกากับตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน รวมทั้ง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ในปี 2559 ธปท. ได้ดาเนินงานด้าน Market Conduct และการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
(1) การสุ่มตรวจสอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้าน
ประกันภัยของสถาบันการเงิน (Mystery shopping)
ธปท. ทาการสุ่มตรวจสอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และ
ด้านประกันภัยของธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ธปท.ที่มิใช่สถาบันการเงิน
(Mystery shopping) เพื่อประเมินเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์สาหรับลูกค้ารายย่อยว่าสอดคล้องกับแนวนโยบาย
การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (Banking products) และแนวนโยบายการ
กากับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ (Cross selling) เพื่อนาประเด็น
ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบไปประกอบการกากับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้รัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น
(2) การออกหนังสือเวียนเพื่อเน้นย้าแนวปฏิบัติในการให้บริการที่เหมาะสม
ธปท. ออกหนังสือเวียนเพื่อเน้นย้าให้ธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด เช่น การควบคุมดูแลรักษาข้อมูลลูกค้า และ
ขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์สารองบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตชนิดธรรมดาให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
และให้ความสาคัญกับการดูแลลูกค้าในช่วงของการปรับเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็กเป็น
แบบชิปการ์ดโดยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ให้สิทธิลูกค้าที่จะได้รับข้อมูล
สาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ เช่น ประโยชน์และค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนบัตร ข้อเท็จจริงที่บัตรแถบแม่เหล็กยังใช้งานได้
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ถึงสิ้นปี 2562 รวมทั้งให้สิทธิลูกค้าที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ ทั้งบัตรแบบธรรมดา
ที่เป็นพื้นฐาน จนถึงบัตรที่มีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น ตลอดจนรายละเอียดของค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน
(3) การดาเนินการอื่นเพื่อสนับสนุนการกากับดูแลด้าน Market conduct
ธปท. ได้ประสานความร่วมมือในการกากับดูแลกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึง ได้ผลักดัน
ให้ระบบธนาคารพาณิชย์กาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านระยะเวลาของการให้บริการทางการเงิน (Service
Level Agreement: SLA) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของธนาคารและบริหารความคาดหวังของประชาชน
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บทที่ 5 การกากับดูแลและการตรวจสอบสถาบันการเงิน
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีความมั่นคง มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน ในการกากับดูแลสถาบันการเงิน ธปท. มีการกาหนดหลักเกณฑ์ และติดตามตรวจสอบฐานะ
การดาเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2559 ธปท. ได้มีการปรับ
กระบวนการตรวจสอบ กากับ และวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบแบบ On-going โดยรวมงาน
On-site และ Off-site ไว้ในฝ่ายเดียวกัน รวมทั้งโอนงานด้านกากับสถาบันการเงินไปสังกัดสายนโยบายสถาบันการเงิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในภาพรวมของแต่ละสถาบันการเงินและเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจสอบ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.1 การวิเคราะห์และตรวจสอบในปี 2559
ในปี 2559 ธปท. ได้ออกตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงธุรกรรมที่สาคัญ (Significant Activities
(SA)) ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน กลยุทธ์และการบริหารงานของสถาบันการเงิน ได้แก่
ธุรกรรมด้านสินเชื่อ การบริหารเงิน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังคง
หลักการพื้นฐานของการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยง (Risk-Based Supervision) อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานสากล และได้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ติดตามเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ การปฏิบัติงานในเรื่องการตรวจสอบ
ภายใน การกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น สินเชื่อ SMEs
สินเชื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจโรงแรม รวมทั้งได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์ทาการทดสอบภาวะวิกฤตตามที่ ธปท.
กาหนด (Supervisory Stress Test) ภายใต้สถานการณ์จาลองที่ภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัว และกาหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่มการคาดการณ์ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยชะลอตัวต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี
ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 (Prolonged Economic Slowdown (PES)) ที่มีต่อพอร์ตสินเชื่อ
5.1.1 สรุปผลการตรวจสอบในปี 2559
ธปท. ได้ตรวจสอบฐานะการดาเนินงานและ
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน รวมทั้งสาขาธนาคาร
พาณิชย์ไทยในต่างประเทศและบริษัทในเครือรวม 42 แห่ง โดยเน้น
ตรวจสอบธุรกรรมที่สาคัญ ได้แก่ สินเชื่อรายใหญ่ สินเชื่อ SMEs
สินเชื่อรายย่อย ธุรกรรมเพื่อการค้าและตราสารอนุพันธ์ การบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าสถาบัน
การเงินมีความเข้มงวดและระมัดระวังในการให้สินเชื่อมากขึ้นจาก
ภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวและการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะด้าน
สินเชื่อมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตารางที่ 5.1 จานวนสถาบันการเงินที่ ธปท. ตรวจสอบปี 2559

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 5.1 แนวทางการตรวจสอบสถาบันการเงิน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ธปท. ขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ไทยให้ทดสอบภาวะวิกฤตตาม
สถานการณ์จาลองที่ ธปท. กาหนด (Supervisory Stress Test) ประจาปี 2559 ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต
ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง ภายใต้สถานการณ์จาลองที่ภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัว เพื่อประเมินผลกระทบ
ต่อฐานะและความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์และใช้เป็นเครื่องมือประกอบการติดตามเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน ซึ่งผลการทดสอบระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตดังกล่าว รวมทั้งมีอัตราส่วนการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะ
วิกฤต (Liquidity Coverage Ratio (LCR)) สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ ธปท. กาหนด
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5.1.2 การวิเคราะห์ ติดตามฐานะและผลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ธปท. ได้วิเคราะห์ฐานะและผลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน โดยการประเมินความเสีย่ ง
จากธุรกรรมที่สาคัญและความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจ ครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของรายสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินโดยรวม ซึ่งภาพรวมผลการดาเนินงานในปี 2558
ของระบบสถาบันการเงิน (รวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)) มีกาไรสุทธิลดลง เนื่องจากการกันเงินสารองเพื่อ
รองรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จากลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สาหรับการประกอบธุรกิจ
ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Full branch) และ ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ (Subsidiary) ผลการดาเนินงานมีกาไรสุทธิลดลงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ฐานะเงินกองทุน (BIS Ratio)
ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมทั้งมีสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายจานวนสูง สาหรับ SFIs ทั้งระบบมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น
สาหรับผลการดาเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 SFIs ส่วนใหญ่มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายดาเนินงานลดลง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการกันเงินสารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง
นอกจากนั้น SFIs ทั้งระบบมีการกันเงินสารองต่อ NPL อยู่ในระดับสูง
5.1.3 การตรวจสอบพิเศษ (Target Examination)
ในการตรวจสอบที่ผ่านมาพบว่า สถาบันการเงินมีความเสี่ยงด้านปฏิบัติการค่อนข้างสูง
ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดและไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ภายในและกฎเกณฑ์ของทางการหลายกรณี
สายกากับสถาบันการเงินจึงได้เข้าตรวจสอบพิเศษ (Target Examination) ในการปฏิบัติงานในเรื่องการตรวจสอบภายใน
การกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เพื่อประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับรายสถาบันการเงินและภาพรวมทั้งระบบ โดยจะได้นาประเด็นข้อสังเกตที่
ได้จากการตรวจสอบเป็นข้อเสนอแนะแก่สถาบันการเงิน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.1.4 การศึกษาและวิเคราะห์เป็นพิเศษ
ธปท. ได้ติดตามภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศจากกรณีประเทศสหราชอาณาจักรออกจาก
กลุ่ม EU (Brexit) และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจีน รวมทั้งติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ได้แก่ การฟื้นตัว
ของธุรกิจโรงแรมจากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของ
สินเชื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ตามแนวโน้มการส่งออกรถยนต์ทเี่ พิ่มขึ้น การเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ และการเติบโตของธุรกิจประกันภัยที่มีการเติบโตสูงในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมาด้วยผลจากการออมเงินผ่านการทาประกันชีวิตทีเ่ พิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ติดตามผลกระทบต่อธุรกิจ
SMEs จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และติดตามภาวการณ์ระดมทุนและการลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากภาคธุรกิจ
ระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนีเ้ พิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการออกตราสารที่มีความซับซ้อนและตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated bonds) ในขณะที่ ผู้ฝากเงิน ผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบันมีพฤติกรรมการแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for Yield) จากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น จึงอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุน
จะประเมินความเสี่ยงต่ากว่าที่ควรจะเป็น (Underpricing of risk)
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5.2 การออกและปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงิน
ธปท. ได้ออกและปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ ธปท. เพื่อกากับดูแลสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง
มีเสถียรภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป ดังนี้
5.2.1 เพื่อดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินไทย
(1) การออกร่างหลักเกณฑ์การดารงอัตราส่วนแหล่งเงินและความต้องการแหล่ง
เงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio: NSFR)
ธปท. ได้ออกร่างหลักเกณฑ์ NSFR ที่กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีโครงสร้าง
สินทรัพย์และหนี้สินที่สมดุลกัน เพื่อให้สามารถรองรับภาวะสภาพคล่องตึงตัวเป็นระยะเวลานานได้ดีขึ้นและ
สามารถสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดย ธปท. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติต่อไป
(2)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
เพื่อยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลให้รัดกุมและสะท้อนความเสี่ยงได้ดีขึ้น ดังนี้ (1) ด้านเงินกองทุน เช่น หลักเกณฑ์
การดารงเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน (2) ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) และแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ (3) ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ เช่น แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะทยอยบังคับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
(3)

การปรับปรุงพระราชบัญญัติ ธปท. เพื่อเตรียมกลไกรองรับการแก้ไขปัญหา

ระบบสถาบันการเงิน
ธปท. ได้ดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของสถาบันการเงิน
เช่น การดารงเงินกองทุนตามมาตรฐาน Basel III การกาหนดมาตรฐานด้านการดูแลสภาพคล่อง ตลอดจนดูแล
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสถาบันการเงินทุกแห่ง
ก็มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานสากล ในชั้นนี้จึงเป็นโอกาสที่จะจัดเตรียมกลไกเพิ่มเติมเพื่อดูแลระบบสถาบันการเงิน
โดยรวม ด้วยเหตุนี้ ธปท. จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ธปท. (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. ธปท.) ต่อกระทรวง
การคลังเมื่อเดือนเมษายน 2559 เพื่อให้มีกลไกดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ
อย่างเพียงพอรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบการเงินโลก โดยเสนอให้มีมาตรการและกลไกที่โปร่งใส
ชัดเจนรองรับการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเงิน เพื่อทดแทนบทเฉพาะกาลมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. ธปท. ซึ่งสิ้นสุด
ผลบังคับใช้ไปเมื่อปี 2555 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการของร่าง พ.ร.บ. ธปท. แล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
โดยการดาเนินการดังกล่าวเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในด้านการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าในภาวะปกติ ที่
สถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง เพิ่มเติมจากการกากับดูแลในด้านต่าง ๆ ของ ธปท.
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(4) การจัดทาโครงการนาร่องให้สถาบันการเงินจัดทาแผนรองรับการแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง (Recovery Plan Pilot Program)
ธปท. ได้จัดทากรอบ Recovery Plan Pilot Program เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ประสบวิกฤติได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย
5 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) การสรุปภาพรวมของแผน (2) การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานและการดาเนินงาน
(3) การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา (4) การเตรียมการเพื่อใช้แผน และ (5) แผนการสื่อสาร
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ธปท. ได้ชี้แจงและขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์นาร่อง 6 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ขนาดกลาง 1 แห่ง และขนาดเล็ก 1 แห่ง ให้จัดทา Recovery Plan เพื่อจะนาข้อมูลดังกล่าว
มาใช้พิจารณากาหนดเป็นแนวปฏิบัติสาหรับให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบจัดทา Recovery Plan ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2560
(5)

การบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่องงบการเงิน
เฉพาะกิจการ โดยเพิ่มทางเลือกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในงบการเงิน
เฉพาะกิจการด้วยวิธีส่วนได้เสีย จากเดิมที่บันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุน เท่านั้น ธปท. ได้มีหนังสือถึงสถาบันการเงิน
ให้ใช้วิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าด้วยวิธีราคาทุน สาหรับรอบบัญชี
ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เพื่อให้สะท้อนผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการของสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม
และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
5.2.2 เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ
(1)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน

ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน เพื่อรองรับแนวโน้ม
การทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการเปิดบัญชี โดยมีสาระสาคัญ ได้แก่
(1) การกาหนดกรอบหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากโดย
การทาความรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicKnow Your Customer : e-KYC) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เทียบเคียง
ได้กับมาตรฐานการทาความรู้จักลูกค้าผ่านที่สาขาทาการของ
สถาบันการเงิน (2) การกาหนดมาตรฐานการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า
ให้สูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เอื้อในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยง
ที่จะเกิดการทุจริตในการเปิดบัญชี และ (3) การกาหนดประเภท
ของลูกค้า ข้อมูล และเอกสารแสดงตนที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของสานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เพื่อลดภาระในทางปฏิบัติของสถาบันการเงิน

รูปที่ 5.2 หลักการทา KYC และ e-KYC

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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(2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ IT Outsourcing เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความ
ยืนหยุ่นในการใช้บริการ Cloud computing ของสถาบันการเงินที่มีแนวโน้มในการใช้บริการมากขึ้น รวมถึงให้การกากับ
ดูแลการใช้บริการ IT Outsourcing สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการ โดย ธปท. ได้กาหนดหลักเกณฑ์
การกากับดูแลตามประเภทของการใช้บริการ Cloud computing รวมถึงเน้นย้าและให้ความสาคัญกับการกากับดูแล
ความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น ความเสี่ยงในการจัดเก็บและการประมวลข้อมูลสาคัญของสถาบันการเงิน นอกจากนี้
ธปท. ยังอนุญาตให้สถาบันการเงินสามารถใช้ผลการตรวจสอบของผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับการรับรองและได้
มาตรฐานในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดข้อจากัดของสถาบันการเงินที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผู้ให้บริการ
ภายนอกได้
(3)
อิเล็กทรอนิกส์ (e-money)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการเงิน

ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ e-money เพื่อรองรับรูปแบบการให้บริการ
e-money ที่มีแนวโน้มในการพัฒนามากขึ้น รวมถึงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ (1) จัดทานโยบายให้บริการ e-Money ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ (2) บริหารจัดการเงินรับล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอเพื่อรองรับการทาธุรกรรมของผู้ใช้บริการ และ (3) รายงานต่อ ธปท. และแจ้งให้ผู้ใช้บริการเมื่อมีการปิดระบบ
การให้บริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้าง
(4) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในกองทรัสต์ของสถาบันการเงิน
และการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital) และธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology
: FinTech) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน โดยขยาย
อัตราส่วนการถือหรือมีใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ของ
สถาบันการเงิน และอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ venture capital ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ทั้งในเรื่องรูปแบบการประกอบธุรกิจ ประเภทธุรกิจที่สามารถร่วมลงทุนและระยะเวลาในการร่วมลงทุน
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และ
FinTech ตลอดจนอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ FinTech ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการบริการทางการเงินของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจซื้อคืน

ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกรรม
Private Repo เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการประกอบธุรกรรมดังกล่าวสามารถยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. เป็นรายกรณีได้
หากต้องการประกอบธุรกิจร่วมกับคู่สัญญาหรือหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากที่ระบุในประกาศ โดย ธปท. อาจกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้
(6)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสารองของสถาบันการเงิน

ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสารองของสถาบันการเงิน
รวมถึงการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชาระหนี้ การประกันการให้
สินเชื่อ หรือที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558 และช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยเพิ่มประเภทหลักประกันที่อนุญาต
ให้นามาหักมูลหนี้ก่อนการกันเงินสารอง ได้แก่ กิจการของ SMEs และสิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร รวมทั้งขยาย
ขอบเขตของผู้ประเมินราคาภายนอกสาหรับการประเมินราคากิจการและทรัพย์สินทางปัญญาให้ครอบคลุมถึง
(1) ผู้บังคับหลักประกันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินราคา (2) ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ
และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ (3) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินราคา
(7)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ

ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
สาหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน โดยมีประเด็นสาคัญ ได้แก่ (1) ปรับนิยาม “สินเชื่อ
ส่วนบุคคล” โดยขยายวัตถุประสงค์ให้รวมถึงสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชน
ที่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของรายได้สามารถเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าวโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเดียวกับสินเชื่อเพื่ออุปโภค
บริโภค ซึ่งต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรายย่ อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ (2) เพิ่มแบบรายงาน
สาหรับข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพ และ (3) ปรับหลักเกณฑ์อื่น ๆ
ของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การกากับ
(8)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)

ธปท. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของ บบส. เพื่อส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและปัญหาหนี้ครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ บบส. สามารถรับซื้อ
รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินได้ เช่น ธุรกิจ
บัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์
เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยหนี้ รวมถึงกาหนดให้มีการกากับดูแลด้านธรรมาภิบาลเพิ่มเติม
เพื่อส่งเสริมให้มีการดาเนินงานที่โปร่งใสมากขึ้น ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแนวทางดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
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บทที่ 6 การกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของประชาชนในกลุ่มที่ธนาคารพาณิชย์อาจจะไม่เน้นให้บริการ และทาหน้าที่สาคัญในการดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ ธปท ในการกากับดูแล SFIs ครอบคลุมใน 4 ด้านที่สาคัญ คือ (1) การออก
หลักเกณฑ์การกากับดูแล (2) การตรวจสอบความเหมาะสมของผู้บริหาร (3) การติดตามและตรวจสอบ และ
(4) การสั่งการแก้ไขปัญหา
ธปท. ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มีหน้าที่กากับดูแล SFIs ครอบคลุมการ
ออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล การตรวจสอบความเหมาะสมของผู้บริหาร การติดตามและตรวจสอบ รวมถึงการสั่ง
การให้แก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นการมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ปัจจุบัน ธปท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ได้มีการออกประกาศและแนวนโยบายการกากับดูแล SFIs และดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
(1) การออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ธปท. ออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล
SFIs ระยะที่ 1 จานวน 23 ฉบับ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่สาคัญ
6 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาล การดารงเงินกองทุน
การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง กระบวนการด้านสินเชื่อ
การกากับลูกหนี้รายใหญ่ และการบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูล นอกจากนี้ มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
ดังกล่าวโดยละเอียด ให้กับ SFIs และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2559 เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่
ประกาศจะมีผลบังคับใช้

รูปที่ 6.1 หลักเกณฑ์การกากับ SFIs

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ธปท. ได้ผลักดันให้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อให้สามารถกากับดูแล SFIs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเคียงได้กับอานาจ
การกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของ SFIs ซึ่งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแก้ไขดังกล่าวแล้ว ลาดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
(2) การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคาขออนุญาตและผ่อนผันหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ธปท. อยู่ระหว่างจัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคาขออนุญาตและผ่อนผันหลักเกณฑ์การ
กากับดูแล SFIs ระยะที่ 1 จานวน 5 ฉบับ และคู่มือประชาชน 39 ฉบับ นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
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ได้เริ่มเปิดให้ SFIs เข้าลงทะเบียนเพื่อใช้บริการระบบงานการยื่นขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหารือ และนาส่ง
รายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Application: e-Application) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ SFIs
และเพื่องานด้านการกากับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะนี้ SFIs บางแห่งได้ทยอยนาส่งคาขออนุญาตและรายงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
(3) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ธปท. จัดประชุมร่วมกับสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อสร้างความร่วมมือ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทาตารางกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดพันธกิจ แผนธุรกิจ และการ
กากับดูแล เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว
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บทที่ 7 การดาเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ธปท. ได้ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหนี้สว่ นบุคคล สร้างฐานข้อมูล
ธุรกิจ SMEs ให้สถาบันการเงินนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจและบริหารความเสี่ยง จัดทาผลศึกษาการวิเคราะห์
ความเสีย่ งพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูประบบสหกรณ์แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดสัมมนา
สนับสนุนด้านวิชาการ และให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการกากับ
ดูแลของ ธปท. และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกากับดูแลระบบการเงินโดยรวม
7.1 การแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคล
ธปท. ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจัดตั้งคณะทางานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหา
หนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ประกอบด้วย ธปท. ธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และ
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการสายกากับสถาบันการเงินเป็นประธานการศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่มีปัญหาในการชาระหนี้
กับธนาคารเจ้าหนี้ ได้มีโอกาสปลดภาระหนี้ (Corrective) ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี (Preventive)
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ ในระยะแรกธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ไทย และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ โดยคาดว่าจะเริ่มดาเนินการได้ภายในไตรมาส 2
ของปี 2560
7.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ SMEs
ปัจจุบัน ธปท. มีฐานข้อมูลสินเชื่อและงบการเงินของธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง 15 แห่ง
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สามารถส่งข้อมูลภาพรวมกลับไปให้ธนาคารพาณิชย์นาไปใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์
แผนธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยงแล้ว รวมทั้งได้จัดทาข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินสาคัญที่ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่
ใช้ประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อรวม 19 อัตราส่วน แยกรายภาคธุรกิจ กลุ่มลูกหนี้ พื้นที่ และระยะเวลา ซึ่งจะเผยแพร่
ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อต่อไป
นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างขยายฐานข้อมูลให้ครอบคลุมสินเชื่อ SMEs ของ SFIs ซึ่งคาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จและมีฐานข้อมูลสินเชื่อ SMEs และอัตราส่วนทางการเงินของภาคสถาบันการเงินที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ในปี 2560
7.3 การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
ธปท. จัดทาและเสนอผลศึกษาการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูประบบสหกรณ์แก่หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง (1) การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ โดยควรกาหนดให้มีองค์กรที่มีหน้าที่และอานาจเป็น
การเฉพาะในการกากับดูแลและตรวจสอบสหกรณ์ เพื่อให้สามารถติดตามฐานะการดาเนินงานของสหกรณ์และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลสมาชิกและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) การปฏิรูปโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์กรกากับดูแล โดยควรเร่งปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านระบบการติดตาม การรายงานข้อมูล
และระบบบัญชี และบุคลากร เพื่อช่วยในการวางแผน วิเคราะห์ และติดตามฐานะการดาเนินงานและความเสี่ยง
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ของสหกรณ์ และ (3) การดูแลด้านสภาพคล่องของระบบสหกรณ์ โดยควรพิจารณาจัดตั้งศูนย์กลางการบริหาร
สภาพคล่องของระบบสหกรณ์ เพื่อเป็นแหล่งบริหารสภาพคล่องให้กับระบบสหกรณ์ และเพื่อไม่ให้กระทบต่อ
เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม
นอกจากนี้ ธปท. ได้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานกากับดูแลสหกรณ์ เช่น
ให้ความรู้ด้านการจัดทากฎเกณฑ์กากับดูแล ความร่วมมือด้านการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลทางการเงินของ
สหกรณ์ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการเป็นวิทยากร เป็นต้น
7.4 การประชุมชี้แจงและจัดอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก
เพื่อสร้างความเข้าใจ ธปท. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์และผล
การตรวจสอบในปี 2558 รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบในปี 2559 แก่ผู้บริหารสถาบันการเงิน และการจัดประชุม
เพื่อรับฟังแผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง พลิกโฉม SFIs กับภารกิจ
ที่ตอบโจทย์และตรงจุดเพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ SFIs
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ตามแผนงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ ธปท. ด้านเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้ง
ได้จัดประชุม Supervisory College ในฐานะ Home Regulator กับผู้กากับดูแลในต่างประเทศ ซึ่งสถาบันการเงินไทย
มีบริษัทย่อย สาขา และสานักงานตัวแทนตั้งอยู่ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงงานของสาขาในต่างประเทศต่อไป
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บทที่ 8 แนวทางการดาเนินการในการกากับดูแลในปี 2560 และระยะต่อไป
8.1 แนวโน้มการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน (Business model)
ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
การเงินไทยและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้า
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ทาให้ธนาคารพาณิชย์ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital
banking โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางการให้บริการ ที่เน้นการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับความท้าทายในอนาคต
ที่เห็นได้ชัดเจนในปี 2559 ที่ผ่านมา รวมถึงในระยะถัดไป ได้แก่ (1) การมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเข้าถึงและขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือแทนบัตรเครดิต (Virtual credit card) ผ่าน
การเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น เพื่อชาระค่าสินค้าและบริการ (2) การปรับรูปแบบสาขาเพื่อตอบสนองพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของลูกค้า ซึ่งมีต้นทุนการดาเนินการต่ากว่าการจัดตั้งสาขาทั่วไปตามปกติ หรือร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจในการให้บริการ รวมถึงการให้บริการผ่านช่องทาง Internet Banking และ Application Mobile
Banking ซึ่งทาให้ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา และ (3) การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
โครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ โดยที่ผ่านมา มีรูปแบบการจัด
โครงสร้างและมีนโยบายการลงทุนตามความชานาญในการบริหารจัดการ เช่น การจัดตั้ง Venture Capital เพื่อไป
ลงทุนใน FinTech Startups ที่มีศักยภาพ หรือการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อศึกษาและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
FinTech
8.2 แนวทางในการตรวจสอบสถาบันการเงิน
ในระยะต่อไป ธปท. จะเน้นการตรวจสอบแบบ On-going Supervision โดยเป็นการตรวจสอบ
ในเชิงป้องกัน วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ สาหรับในปี 2560 จะมีการตรวจสอบ
Target Examination เกี่ยวกับ Market Conduct โดยเน้นด้านการขายผลิตภัณฑ์พ่วงประกัน (Cross Selling)
การขายข้อมูลลูกค้าและการโทรศัพท์ไปหาลูกค้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ Code of Conduct ห้องค้าเงินตราต่างประเทศ
และธุรกรรม Trading Book โดยเน้นกระบวนการทางานของธุรกรรมดังกล่าว และ Behavior and Culture
โดยเน้นประเมินพฤติกรรมและวัฒนธรรมระดับผู้บริหาร รวมทั้งแนวทางการดาเนินการกรณีสถาบันการเงินมีการ
ปฏิบัติที่อาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากนั้น ธปท. ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามไซเบอร์ที่เป็นความเสี่ยงสาคัญต่อระบบสถาบันการเงิน
และภาคการเงินของประเทศ การวางแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2560-2562) ด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
จึงให้ความสาคัญถึง (1) การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของสถาบันการเงิน โดยให้สถาบันการเงิน
ประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) ของตนเอง และ ธปท. เข้าประเมินการบริหารจัดการและการควบคุม
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Resilience) เพื่อระบุ gap สาคัญที่สถาบันการเงินมีและแผนการปิด gap และ
(2) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ในภาคการเงินเพื่อรับมือกับภัยไซเบอร์ โดยเน้นถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู้และข้อมูลด้านไซเบอร์ และการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงินให้กับประชาชน
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8.3 แนวทางการตรวจสอบพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Behavior and
Culture)
จากการศึกษาแนวทางการตรวจสอบพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร (Behavior & Culture:
B & C) ของธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ (DeNederlandsche Bank: DNB) ซึ่งมีแนวทางเน้นการประเมินพฤติกรรม
และวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวม เช่น กระบวนการตัดสินใจ ลักษณะผู้นา การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น
ธปท. จึงมีแผนที่จะประเมินสถาบันการเงินตามแนวทาง B & C ในปี 2560 และจะมีการดาเนินการพัฒนาการประเมิน
B & C อย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นจะมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(1)
การกาหนดขอบเขตการประเมิน ซึ่งครอบคลุมการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
อนุมัติสินเชื่อของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความคาดหวังของกรรมการ และ
ประเมินการปฏิบัติงานจริงของผู้บริหารระดับสูงในด้านการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ โดย ธปท. จะเข้าประเมินสถาบันการเงิน
5 แห่ง ซึง่ ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 แห่ง
(2)
การพัฒนาแบบสอบถาม โดยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการสารวจความคาดหวัง
ของกรรมการและประเมินการปฏิบัติงานจริงของผู้บริหารระดับสูงประกอบการประเมิน
ทั้งนี้ ธปท. ได้จัดทาแผนการสื่อสารแนวทางการประเมินดังกล่าวในช่วงต้นปี 2560 ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบทั้งภายในและภายนอก ธปท. แล้ว
8.4 การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินโครงการ Financial Sector Assessment
Program (FSAP)
ธปท. สศค. ก.ล.ต. และ คปภ. ได้
เห็นชอบร่วมกันในการเข้ารับการประเมิน FSAP
ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 หรือไม่เกินไตรมาส 1
ปี 2562 โดยได้จัดตั้งคณะทางานร่วมเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการประเมิน FSAP ซึ่งการเข้ารับ
การประเมินดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
เสถียรภาพของระบบการเงินไทย และยกระดับการกากับ
ดูแลภาคการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้
ธปท. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากธนาคารกลาง
ในประเทศต่าง ๆ มาให้คาแนะนาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์แก่หน่วยงานกากับดูแลภาคการเงินไทย
และได้มีหนังสือถึง IMF เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้า
รับการประเมิน FSAP อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่
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8.5 การเตรียมการรองรับการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (IFRS 9)
ตามที่ International Accounting Standards Board (IASB) ได้ออกมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) มาทดแทนมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน (IAS 39) เนื่องจาก IAS 39 กาหนดให้รับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเฉพาะของสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีเหตุการณ์หรือหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
แล้ว (Incurred loss) เท่านั้น จึงทาให้กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินในจานวนที่น้อย
และช้าเกินไป ส่งผลให้งบการเงินไม่สะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง IFRS 9
จะมีผลบังคับใช้ในต่างประเทศในปี 2561 และสภาวิชาชีพบัญชีมีแผนจะนา IFRS 9 มาใช้ในประเทศไทยในปี 2562
โดยหลักการของ IFRS 9 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ (1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
(2) การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน และ (3) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยหลักการ
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถาบันการเงินอย่างมีนัยสาคัญ คือ การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องมือ
ทางการเงินหรือการกันเงินสารอง ซึ่งเปลี่ยนแปลงหลักการจาก “การกันเงินสารองเพื่อรองรับเฉพาะผลขาดทุน
จากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นแล้ว (Incurred loss)” เป็น “การกันเงินสารองเพื่อรองรับผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected loss)” นอกจากนี้ ยังขยายขอบเขตเครื่องมือทางการเงินที่ต้องกันเงินสารองให้ครอบคลุม
ถึงภาระผูกพันนอกงบดุลที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ซึ่งสถาบันการเงินอาจต้องกันเงินสารองเพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนา
บุคลากร ระบบงาน และฐานข้อมูล เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม IFRS 9 ทั้งนี้ ธปท. ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงิน
กันเงินสารองด้วยหลักการที่ใกล้เคียงกับ IFRS 9 บ้างแล้ว ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจาก IFRS 9 ได้ระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมกาหนดกรอบการดาเนินงานในช่วง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) ร่วมกับ
สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม IFRS 9 ในปี 2562 และเพื่อให้สามารถติดตาม
และประเมินผลกระทบจาก IFRS 9 ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล ซึ่งกรอบการดาเนินงานของ ธปท. สอดคล้องกับ
กรอบของผู้กากับดูแลในต่างประเทศ ทั้งนี้ กรอบการดาเนินงานแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วง คือ (1) การสื่อสารกรอบ
การดาเนินงานและให้ความรู้ ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปี 2559 (2) การประเมินความพร้อมและผลกระทบ
ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ (3) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม ซึ่งจะดาเนินการ
ในช่วงปี 2560 (4) ให้สถาบันการเงินจัดทา Parallel run ในปี 2561

