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บทสรุปผู้บริหาร
ในปี 2560 สถาบันการเงินยังคงมีเสถียรภาพและมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินสารอง
เงินกองทุน และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในระยะต่อไปได้ สอดรับ
กับภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีสอดคล้องกับการขยายตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณสินเชื่อ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่คุณภาพสินเชื่อเริ่มทรงตัว แม้ว่าคุณภาพสินเชื่อของลูกหนี้บางกลุ่ มยังด้อยลง เนื่องจาก
ยังไม่ได้รับผลบวกจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างเต็มที่
ธปท. ได้ดาเนินนโยบายภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (ปี 2559 – 2563)
เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินตามกรอบนโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ แข่งได้ เข้าถึง
เชื่อมโยง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ระบบสถาบันการเงินไทยสามารถแข่งขันได้ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับ
ดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน นอกจากนี้ ธปท. ได้มีการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานกากับ
ดูแลอื่น ในการยกระดับการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในหลายมิติ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคครัวเรือน
ภาคสถาบันการเงิน และระบบสหกรณ์ เพื่อก่อให้เกิดการจัดการหรือการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงทีจากภาวะปัจจุบันที่ระบบการเงินมีความเชื่อมโยงระหว่างกันสูง ขึ้น ประกอบกับ ปัจจัยเสี่ยง
ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น และเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการกากับดูแล และยกระดับมาตรฐาน
การกากับดูแลให้ดียิ่งขึ้น ธปท. ในฐานะผู้กากับดูแลสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ได้ดาเนินการ
ในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ดังนี้
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและบทบาทของ ธปท. ในการเตรียมความพร้อมในการกากับดูแล
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินมากขึ้น ไม่ว่าจะนามาใช้เป็น
เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการเงิน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความหลากหลาย
และเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง ธปท. จึงมีเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงินและสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
อย่างเหมาะสม เช่น การสนับสนุน FinTech และนวัตกรรมที่ได้มีการทดสอบใน Regulatory Sandbox การพัฒนา
และส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Quick Response Code (QR Code) การกากับดูแล Peer-to-Peer Lending
(P2P Lending) รวมถึงมี การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform) ช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์
(Banking Channel) พร้อมทั้งยกระดับการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน
ความพร้อมการรับมือภัยไซเบอร์ของสถาบันการเงินที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง ผลักดันและสนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในการรับมือกับภัยไซเบอร์ของภาคการเงินอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับสถาบันการเงิน ระดับ
ผู้กากับดูแล ภาครัฐ ภาคการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity และองค์กรในต่างประเทศ
อีกทั้ง ธปท. ร่วมกับกระทรวงการคลังผลักดันการออกพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560
(พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน) เพื่อบูรณาการกฎหมายด้านการชาระเงินให้เป็นเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนของกฎหมายเดิม
และยกระดับการกากับดูแลระบบการชาระเงินของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง ผลักดัน
ให้มีการพัฒนาบริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ซึ่งจะเอื้อ
ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มิใช่สถาบันการเงิน สามารถใช้งานระบบพร้อมเพย์ได้
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เช่น บริการเชื่อมโยง e-Wallet (e-Money) กับระบบพร้อมเพย์ บริการชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ข้ามธนาคาร
บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
บทบาทของ ธปท. ในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ SMEs และการดูแลหนี้ภาค
ครัวเรือนสาหรับลูกหนี้รายย่อย
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน ธปท. ได้พัฒนา
ฐานข้อมูลสินเชื่อ SMEs เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และ SFIs ใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
แก่ธุรกิจ SMEs ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาส SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น รวมทั้ง ได้ปรับปรุงแนวนโยบาย
เพื่อรองรับมาตรการบัญชีเล่มเดียวของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินมีแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่อที่เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพของกิจการ
นอกจากนี้ ธปท. ได้เห็นความสาคัญของปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
และภาระต้นทุนดอกเบี้ย จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
เพื่อลดโอกาสการก่อหนี้สินล้นพ้นตัวด้วยการจากัดปริมาณวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับตามระดับรายได้ของผู้ขอสินเชื่อและปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือร้อ ยละ 18 และ
การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คลินิกแก้หนี้” ที่ธนาคาร
พาณิชย์ 16 แห่ง และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (บสส.) ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงการนาร่อง
ในการให้ลูกหนี้แก้ไขปัญหาหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายรายได้อย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
การกากับดูแลด้าน Market conduct
นอกจากบทบาทในการกากับดูแลเสถียรภาพของสถาบันการเงินแล้ว ธปท. ยังมีหน้าที่กากับดูแลให้
สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกากับดูแลของ ธปท. ให้บริการทางการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยมีผลลัพธ์ที่มุ่งหวังคือการให้บริการต้อง “ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ”
ทั้งนี้ ในปี 2560 ธปท. มุ่งเน้นการกากับดูแลในประเด็นปัญหาหลักที่มีการร้องเรียนมากที่สุดและเป็นเรื่องที่ต้องเร่ง
แก้ไข ได้แก่ การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (Customer privacy) และกาหนด
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยยกระดับระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end process) นอกจากนี้ ธปท. ได้พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในการเผยแพร่ข้อมูล ที่แสดงถึงคุณภาพของการให้บริการของสถาบันการเงิน เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมในระบบ
สถาบันการเงินไทย โดยผลักดันให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์รายย่อยพื้นฐาน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เงินฝาก
บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อ ให้แก่ลูกค้า
การตรวจสอบสถาบันการเงินในปี 2560
ในปี 2560 การตรวจสอบของ ธปท. นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องการตรวจสอบฐานะการดาเนินงานและ
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน รวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs)
ยังมีการตรวจสอบเฉพาะกิจ (Target Examination) เพื่อประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทา
ธุรกรรมในห้องค้าเงิน (Code of Conduct) และด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (Market Conduct)
เรื่องการขายประกันและการรักษาข้อมูลลูกค้า นอกจากนี้ ธปท. ได้ประเมินผลการจัดทา Supervisory Stress Test
ของธนาคารพาณิชย์ไทย ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับภาวะวิกฤติดังกล่าวได้ และ
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มีอัตราส่วนการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤติ (Liquidity
Coverage Ratio : LCR) สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ ธปท. กาหนด อีกทั้ง อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อประกอบ
การตรวจสอบในลักษณะ Ongoing Supervision ยกระดับการวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินในลักษณะ
Forward Looking เช่น การพัฒนา Risk Indicator สาหรับ Default Risk และวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ เช่น สินเชื่อธุรกิจยางพารา สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมทั้งติดตามสถานการณ์สาคัญในต่างประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบธนาคารพาณิชย์
ธปท. ได้ทาการศึกษากรอบและแนวทางการประเมินพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร (Organizational
Behavior and Risk Culture : B&C) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการกากับดูแลสถาบันการเงิน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันการเงินในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ที่สถาบันการเงินมีตาม
Cyber Resilience Assessment Framework
นอกจากการตรวจสอบสถาบันการเงิน ธปท. ยังได้มีการกาหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแล ซึ่งมุ่งเน้นให้สถาบันการเงินมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล รวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดาเนินธุรกิจที่เปลีย่ นไป เช่น ปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Consolidated Supervision) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป ออกหลักเกณฑ์เพื่อระบุและกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ท่ีมี ความสาคัญต่อระบบในประเทศ
(Domestic systemically important banks: D-SIBs) ให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง ลดโอกาสที่จะประสบปัญหา
ออกหลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรมสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage: RM)
เพื่อสนับสนุนให้ระบบการเงินมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ
ออกหลักเกณฑ์การดารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR)
เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์สามารถรองรับสถานการณ์ที่สภาพคล่องมีความตึงตัวเป็นระยะเวลานานได้ดีขึ้นและ
สามารถสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน การปรับปรุงพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียม
กลไกดูแลระบบสถาบันการเงิน และการปรับปรุงพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อขยายขอบเขต
การประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) รวมทั้ง ธปท. ได้ดาเนินการโครงการนาร่องโดยขอความร่วมมือ
จากธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง ทดลองจัดทาแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery
plan pilot program) และร่วมกับสถาบันการเงินกาหนดกรอบการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติตาม IFRS 9 ในปี 2562
สาหรับการดาเนินการในบทบาทการกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) นั้น ธปท. ได้ออก
หลักเกณฑ์กากับดูแล SFIs เพิ่มเติม ประกอบด้วย ประกาศ ธปท. เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ เพื่อให้กระทรวงการคลังและ ธปท. มีข้อมูลเพียงพอสาหรับการกากับและติดตามผลการดาเนินงานของ
SFIs แนวทางการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Reverse mortgage) หลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลธุรกรรมบัตรเครดิต และอยู่ระหว่างพิจารณาออกหลักเกณฑ์กากับดูแล SFIs ระยะที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับช่องทาง
การให้บริการทางการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ 4 เรื่อง ได้แก่
การประกอบกิจการสาขา การแต่งตั้งตัวแทน การรับเงินฝากจากประชาชน (Know Your Customer : KYC) และ
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) และมีการประสานกับกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับการรองรับ IFRS 9
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การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector
Assessment Program (FSAP)
ธปท. ได้เตรียมความพร้อมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการประเมินภาค
การเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในปี 2561 โดยได้ดาเนินการจัดทา
Common stress scenario รวมทั้งกาหนด Parameter สาหรับการทา Stress test ในปี 2561 ดาเนินการแก้ไข
พ.ร.บ. ธปท. และออก พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน รวมทั้งจัดเตรียมรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-assessment
Report) นอกจากนี้ ธปท. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารกลางต่างประเทศมาให้คาแนะนาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเข้ารับการประเมินในด้าน Financial Market Infrastructures (Payment System) และ
ด้าน Banking Supervision ด้วย ทั้งนี้ IMF และ World Bank ได้มีหนังสือตอบรับการเข้ารับการประเมินภาค
การเงินไทยในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 แล้ว
การดาเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ธปท. ได้ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ด้านการกากับตรวจสอบระหว่าง ธปท. กับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านการจัดประชุมชี้แจงภาพรวม
ระบบธนาคารพาณิชย์ และผลการตรวจสอบในปี 2559 รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบในปี 2560 แก่ผู้บริหาร
สถาบันการเงิน และได้จัดหลักสูตร SEACEN เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่เจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางและ
หน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล SFIs อื่น
ได้แก่ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และให้การสนับสนุน
และให้ความร่วมมือในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการกากับดูแลของ ธปท.
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกากับดูแลระบบการเงินโดยรวม
แนวทางการดาเนินการในการกากับดูแลในปี 2561 และระยะต่อไป
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินไทยและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้าผู้ใช้บริการทางการเงิน ทาให้ธนาคารพาณิชย์ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital banking โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
ช่องทางการให้บริการที่เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
ในระยะต่อไป ธปท. จึงให้ความสาคัญกับการยกระดับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน
การกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery plan)
รวมทั้ง การกากับดูแลธุรกรรมของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency)
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของระบบการเงินไทยและยกระดับการกากับดูแล
ภาคการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ธปท. จึงมีแผนที่จะเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ
Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในปี 2561 โดยจะดาเนินการหารือกับ IMF และ World Bank
เพื่อกาหนดขอบเขตและช่วงเวลาการเข้ารับการประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับภาคการเงินไทยสาหรับ
การเข้ารับการประเมินในช่วงปลายปี 2561 และ ธปท. อยู่ระหว่างเตรียมการรองรับการใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) ในปี 2562 โดยมีแผนดาเนินการปรับปรุงหลัก เกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้ IFRS9 และติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงิน
รวมทั้งมีแผนให้สถาบันการเงินจัดทา Parallel run ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ด้วย อีกทั้ง ธปท. มีแผน
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ที่จะนาหลักการ Regulatory Impact Assessment (RIA) ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติกันในระดับ
สากลในการออกกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงธนาคารกลางในต่างประเทศ
มาปรับใช้ เพื่อยกระดับกระบวนการออกหลักเกณฑ์ของ ธปท. ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากล
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บทที่ 1 ผลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีการขยายตัวที่ดี ส่งผลให้ปริมาณสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับตัว
ดีขึ้น ขณะที่คุณภาพสินเชื่อเริ่มทรงตัว มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์
ยังมีเสถียรภาพที่ดี มีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง ทั้งเงินสารอง เงินกองทุน และสภาพคล่องในระดับที่สูง สามารถ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้
เศรษฐกิจไทยปี 2560 ขยายตัวดีตามการส่งออกสินค้าที่ดีขึ้นทั้งในมิติของประเภทสินค้าและตลาด
และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกสัญชาติ ส่งผลให้ปริมาณสินเชื่อขยายตัว
เพิ่มขึ้น ขณะที่คุณภาพสินเชื่อเริ่มทรงตัว แม้ว่าคุณภาพสินเชื่อของลูกหนี้บางกลุ่มยังด้อยลง เนื่องจากยังไม่ได้รับ
ผลบวกจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ยังมีเสถียรภาพ มีผลประกอบการอยู่
ในเกณฑ์ดี และยังคงมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือน สามารถสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้
รูปที่ 1.1 การขยายตัวของการระดมทุนผ่านสินเชื่อ และตราสารหนี้ภาคเอกชน

ตารางที่ 1.1 การขยายตัวของสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อของ
ระบบธนาคารพาณิชย์

ข้อมูลสินเชื่อและคุ ณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์
ปี 2559
อัต ราการขยายตั วของสินเชื่อ (% การเปลีย่ นแปลงจากระยะเดี ยวกันปีกอ่ น)
สินเชื่อรวม
2.0
สินเชือ่ ธุรกิจ
0.6
- สินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน)
-1.0
- สินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ไม่รวมธุรกิจการเงิน)
1.8
สินเชือ่ อุปโภคบริโภค
4.9
- สินเชือ่ เพือ่ ที่อยูอ่ าศัย
6.9
- สินเชือ่ รถยนต์
1.4
- สินเชือ่ บัตรเครดิต
5.9
- สินเชือ่ ส่วนบุคคล
3.8
สินเชื่อทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิด รายได้ (NPLs)
ยอดคงค้าง (พันล้านบาท)
385.7
% NPL ต่อสินเชือ่ รวม
2.83

ปี 2560
4.4
3.6
0.0
5.7
6.1
5.5
8.4
3.4
5.7
429.0
2.91

*ข้อมูลตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน (ไม่รวมสถาบันการเงิน)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปี 2560 สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ 2 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.4
สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยสินเชื่อขยายตัวได้ดีในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการท่องเที่ยว
อาทิ การผลิตคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และที่พักแรม รวมถึงสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากหลายธุรกิจในภาคพาณิชย์ ธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมบางประเภท และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระดับกลาง
และบน ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่พึ่งพาทางเลือกในการระดมทุนผ่านหุ้นและตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง สาหรับสินเชื่อ
อุปโภคบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเร่งขึ้นจากสินเชื่อรถยนต์สอดคล้องกับปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวดีหลัง
สิ้นสุดระยะเวลา 5 ปีในการถือครองรถยนต์ของมาตรการรถคันแรก
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ระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2560 มีผล
ประกอบการในเกณฑ์ดี โดยมีกาไรจากการดาเนินงาน
เพิ่มขึ้นจากการบริหารด้านหนี้สินเพื่อลดต้นทุน
ดอกเบี้ยเป็นสาคัญ ขณะที่ค่าใช้จ่ายการกันสารอง
เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมรองรับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS 9) ส่งผลให้
กาไรสุทธิลดลงและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
เฉลี่ย (Return on Asset : ROA) ลดลงมาอยู่ที่
ร้อยละ 1.0

รูปที่ 1.2 ผลการดาเนินงานระบบธนาคารพาณิชย์

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์มี
รูปที่ 1.3 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เสถียรภาพ มีเงินสารอง เงินกองทุน และสภาพคล่อง
และอัตราส่วนเงินสารอง
อยู่ในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของ
ที่มีต่อสารองพึงกัน
สินเชื่อในระยะต่อไปได้ โดย ณ สิ้นปี 2560
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio)
และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(Tier 1 ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 18.2 และ
ร้อยละ 15.6 ตามลาดับ นอกจากนี้ ระบบธนาคาร
พาณิชย์ยังมีเงินสารองเพียงพอรองรับการด้อยลง
ของคุณภาพสินเชื่อ โดยสัดส่วนเงินสารองที่มี
ต่อเงินสารองพึงกันอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 171.9
แม้ว่าสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
(Non-Performing Loan: NPL) ต่อสินเชื่อรวม
จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 2.83 ในปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.91 สาหรับฐานะสภาพคล่องของระบบ
ธนาคารพาณิชย์อยู่ในเกณฑ์ดี เห็นได้จากอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่อง
ที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ณ สิ้นปี 2560 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 180 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่า
ที่ ธปท. กาหนดที่ต้องดารงในปี 2561 ที่ร้อยละ 80
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บทที่ 2 บทบาทของ ธปท. ในการพัฒนาและเสริมสร้างเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
ภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (ปี 2559 – 2563) ธปท. ได้ดาเนินนโยบาย เพื่อพัฒนา
เสถียรภาพระบบสถาบันการเงินภายใต้กรอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1. การส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ (แข่งได้) 2. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของทุกภาคส่วน (เข้าถึง) 3. การสนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (เชื่อมโยง)
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (ยั่งยืน)
นอกจากนี้ ระบบการเงิ นในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงระหว่างกันสูง ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่มี
ความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น ธปท. จึงได้ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ในหลายด้าน
เพื่อก่อให้เกิดการจัดการหรือการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง
เสถียรภาพระบบสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.1 บทบาทของ ธปท. ในการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธปท. ได้จัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (แผนพัฒนาฯ) ระยะที่ 3 ขึ้น ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 1 (ปี 2547 - 2551) ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างและจัดรูปแบบระบบสถาบันการเงิน
และแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2 (ปี 2553 - 2557) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน
โดยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 (ปี 2559-2563) เป็นการกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ที่มีเป้าหมายให้ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้น
ด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับ ดูแล
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน หรือ ตามแนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง เชื่อมโยง ยั่งยืน” โดยดาเนินการ
ผ่านกรอบนโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1. ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ (แข่งได้) 2. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน (เข้าถึง)
3. สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (เชื่อมโยง) และ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (ยั่งยืน)
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 2560 สรุปได้ดังนี้
(1) ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ (แข่งได้) เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และยกระดับการกากับดูแล
ผู้ให้บริการและระบบการชาระเงินให้มั่นคง ปลอดภัย และมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น ธปท. ร่วมกับกระทรวงการคลังบูรณาการ
กฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการชาระเงิน โดยผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560
ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สาหรับการดาเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่ง ธปท. เข้าร่วมเป็น
คณะทางานนั้น ปัจจุบันระบบพร้อมเพย์ได้เปิดให้บริการแก่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนแล้ว
นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับสากล และผู้ให้บริการชาระเงินในไทย ผลักดันให้มีการใช้
มาตรฐาน QR Code เป็นมาตรฐานกลางในการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2560 ธปท. อนุญาต
สถาบันการเงินที่ผ่านการทดสอบโครงการ QR Code Payment ภายใต้ Regulatory Sandbox จานวน 8 ราย
ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

5 | รายงานการกากั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น

25 60

(2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน (เข้าถึง) ธปท. ร่วมกับสานักงาน
สถิติแห่งชาติสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินและความรูค้ วามเข้าใจทางการเงินของภาคครัวเรือนปี 2559 และ
นาผลสารวจมาใช้ในการกาหนดนโยบายผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากพื้นฐานสาหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ
ซึ่ง ธปท. และสมาคมธนาคารไทยอยู่ระหว่างผลักดันการนาเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทางการเงินในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธปท. ออกแนวนโยบายการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ
โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) เพื่อสนับสนุนให้ระบบการเงินมีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่หลากหลายรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ สาหรับการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธปท. พัฒนาฐานข้อมูลลูกหนี้ SMEs ให้มีข้อมูลหลากหลายและครอบคลุม
สถาบันการเงินอื่นที่นอกเหนือจากข้ อมูลจากธนาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลภาพรวมสินเชื่อย้อนกลับแก่
สถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น
(3) สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (เชื่อมโยง) ธปท. ได้ข้อสรุปการเจรจา
ทวิภาคี เพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) กับมาเลเซียแล้ว โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง
จัดทาตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 8 (ซึ่งรวมข้อผูกพัน QABs) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในพิธีสารอนุวัติข้อผูกพัน การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 8
ต่อไป และอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อหาข้อสรุปต่อข้อเรียกร้องและข้อเสนอการจัดตั้ง QABs กับประเทศอินโดนีเซีย
และเมียนมา นอกจากนี้ ธปท. ปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแลผู้ให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
โดยเพิ่มวงเงินการโอนเงินออกนอกประเทศให้ลูกค้าของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการใช้สกุลเงิน
ท้องถิ่นเพื่ออานวยความสะดวกการทาธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (ยั่งยืน) ธปท. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้าน Market
conduct ให้ชัดเจนและเข้มขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองและเลือกใช้บริการได้ตรงกับความต้องการ
และเหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ยกระดับการบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของระบบธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct) ที่ธนาคารพาณิชย์ได้ลงนาม
ร่วมกันแล้ว นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน Financial Sector Assessment
Program (FSAP) ตามที่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมินต่อ IMF เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และดาเนินการ
ออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล SFIs ระยะที่ 1 จานวน 24 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว
2.2 บทบาทของ ธปท. ในการเสริมสร้างเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
ภาพรวมระบบการเงินไทยมีเสถียรภาพ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนขึ้น
ในช่วงปีที่ผ่านมาส่งผลดีต่อฐานะการเงินของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุร กิจขนาดใหญ่และธุรกิจที่มีรายรับ
จากการส่งออกสินค้าและบริการ ขณะทีภ่ าคสถาบันการเงินมีเงินสารองและเงินกองทุนในระดับสูง สามารถรองรับ
ความเสี่ยงจากคุณภาพสินเชื่อของลูกหนี้บางกลุ่มที่ด้อยลงได้ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
และครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อย ซึ่งยังไม่ได้รับผลบวกจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ สาหรับเสถียรภาพ
ด้านต่างประเทศมีความเข้มแข็งสะท้อนจากฐานะเงินสารองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง หนี้ต่างประเทศที่อยู่
ในระดับต่า และดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยรองรับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศได้
ในระยะต่อไป
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ในภาวะปัจจุบันที่ระบบการเงินมีความเชื่อมโยงระหว่างกันสูง ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่มี
ความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น ธปท. จึงร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการประเมินและ
ติดตามความเสี่ยงของระบบการเงินไทยอย่างต่อเนื่องรวมถึงปรับปรุงเกณฑ์การกากับดูแลให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งได้พัฒนาการประเมินความเสี่ยงในระบบการเงินผ่านเครื่องมือ risk assessment
matrix (RAM) ต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อยกระดับการทดสอบภาวะวิกฤตของระบบสถาบันการเงินให้มีความสอดคล้อง
กับบริบททางเศรษฐกิจและระบบการเงินที่มีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น
นอกจากนี้ ในปี 2560 ธปท. และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดาเนินการเพื่อยกระดับ
การดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในหลายมิติ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคครัวเรือน ภาคสถาบันการเงิน และระบบ
สหกรณ์ พัฒนาการที่สาคัญ เช่น (1) การออกมาตรการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
เพื่อดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนและลดความเสี่ยงที่ประชาชนกลุ่มที่มีฐานะการเงินเปราะบางจะก่อหนี้จนเกินความสามารถ
ในการชาระหนี้ของตนเอง (2) การออกเกณฑ์การกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสาคัญต่อระบบ (domestic
systemically important banks: D-SIBs) เพื่อดูแลให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความสาคัญต่อระบบมีความมั่นคงและ
สามารถให้บริการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง (3) การปรับปรุงกฎหมายการกากับดูแลด้านระบบการชาระเงิน
โดย ธปท. และกระทรวงการคลังได้ผลักดันการออกพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560 เพื่อกากับดูแล
ระบบการชาระเงินให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมระบบการชาระเงินอย่างทั่วถึง และส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การชาระเงินของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล (4) การยกระดับการกากับดูแลระบบสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ ธปท. ได้ร่วมมือกันปฏิรูปการบริหารจัดการและกากับ
ดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมีพัฒนาการที่สาคัญในช่วงที่ผ่านมา เช่น การออกเกณฑ์
กากับดูแลด้านการกาหนดเพดานการกู้ยืมของสหกรณ์ และการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการกากับดูแลสหกรณ์
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บทที่ 3 พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและบทบาทของ ธปท. ในการเตรียมความพร้อมในการกากับดูแล
ปัจจุบันสถาบันการเงินได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
ทางการเงิน ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความหลากหลาย
และเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง โดยที่ ธปท. มีเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงินและสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
อย่างเหมาะสม
3.1 เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech)
3.1.1 นโยบายของ ธปท. ในการสนับสนุน FinTech และนวัตกรรมที่ได้มีการทดสอบใน
Regulatory Sandbox
ธปท. มีนโยบายผลักดันและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ด้วยการนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของระบบการเงินของประเทศ
รวมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน (Financial Inclusion) โดยได้เปิดให้ผู้ให้บริการ
FinTech ทั้งสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน
ภายใต้ Regulatory Sandbox พร้อมทั้ง ธปท. ได้จัดให้มีช่องทางสาหรับการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การกากับ
ดูแล ความเหมาะสมของแผนธุรกิจ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ FinTech Clinic/
Incubator ซึ่งในปี 2560 ธปท. ได้เห็นชอบโครงการเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox แล้วทั้งสิ้น 16 ราย
ใน 3 เทคโนโลยี คือ Blockchain (3 ราย), Biometrics (1 ราย) และ QR Code Payment (12 ราย) ทั้งนี้ ณ สิ้นปี
2560 ธปท. ได้อนุญาตให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมทดสอบโครงการ QR Code Payment สาหรับการให้บริการ
ผ่านพร้อมเพย์ ออกจาก Regulatory Sandbox และให้บริการเป็นการทั่วไปแล้ว 8 ราย
3.1.2 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ มาตรฐาน Quick Response Code (QR Code)
เพื่อการชาระเงินและการโอนเงิน
ธปท. มีแนวนโยบายในการผลักดันให้เกิด open infrastructure และ interoperability
แก่ระบบการเงินของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระหว่างกันและการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้ง
เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีสาหรับการต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต ที่ผ่านมาจึงได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับสากล ได้แก่ American Express, JCB, MasterCard, UnionPay International
และ Visa พร้อมทั้งสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรและบริการชาระเงินในไทย ในการพัฒนาและส่งเสริม
การใช้มาตรฐาน Thai QR Code Payment ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล Europay, MasterCard and Visa
(EMV) เพื่อใช้ในการชาระเงินและการโอนเงินในไทย สามารถรองรับการชาระเงินได้จากหลากหลายช่องทาง เช่น
บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัญชี e-Money โดยเปิดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการ
ชาระเงินเข้าร่วมทดสอบการนามาตรฐานดังกล่าวมาใช้ในการให้บริการชาระเงินร่วมกันผ่าน mobile application
ของผู้ให้บริการใน regulatory sandbox ของ ธปท. ตลอดจนการร่วมกันกาหนด business rules การดูแลแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้า และการใช้ Thai QR Code Logo Guideline โดยในปี 2560 มีผู้ให้บริการที่เข้าร่วมทดสอบ
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โครงการ QR Code Payment ทั้งสิ้น 12 ราย ประกอบด้วย สถาบันการเงิน 9 ราย และผู้ให้บริการชาระเงินที่
มิใช่สถาบันการเงิน 3 ราย โดย ณ สิ้นปี 2560 ธปท. ได้อนุญาตให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมทดสอบโครงการ QR Code
Payment สาหรับการให้บริการผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งมีความพร้อมและผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ออกจาก regulatory sandbox และสามารถให้บริการเป็นการทั่วไปได้แล้วจานวน 8 ราย คือ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย
และธนาคารธนชาต โดยลูกค้าสามารถใช้ mobile application ของธนาคารดังกล่าว สแกน QR Code มาตรฐาน
ของทุกธนาคารเพื่อชาระเงินได้ทันที ซึ่งเหมาะกับการชาระเงินพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อน เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ตลาดสด รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ธนาคารและผู้ให้บริการชาระเงินที่มิใช่
สถาบันการเงินจะมีการทดสอบบริการเพิ่มเติมให้สามารถรองรับช่องทางการชาระเงินอื่น เช่น บัตรเครดิตและ
บัตรเดบิตของในและต่างประเทศ
3.1.3 แนวทางการกากับดูแล Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)
ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการกากับดูแลธุรกิจ P2P Lending โดยลักษณะ
ธุรกรรมของ P2P Lending ภายใต้แนวทางการกากับดูแลนี้ คือ การให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
(รวมนิติบุคคล) ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบธุรกิจ P2P lending platform ทาหน้าที่
เป็นเพียงตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ ซึ่งปัจจุบัน ธปท. ได้เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจ P2P lending platform ต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีเป้าหมาย
ในการกากับดูแลเพื่อส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการเงิน เพิ่มช่องทางเข้าถึงบริการทางการเงิน มีการดูแล
ความเสี่ยงของธุรกิจ และการดูแลผู้บริโภคที่เหมาะสมทั้งด้านผู้กู้และผู้ให้กู้
3.2 การส่งเสริมและพัฒนาการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2.1 พระราชบัญญัติระบบการชาระเงินและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ธปท. ร่วมกับกระทรวงการคลังผลักดันการออกพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน
พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน) เพื่อบูรณาการกฎหมายด้านการชาระเงินให้เป็นเอกภาพ ลดความซ้าซ้อน
ของกฎหมายเดิม และยกระดับการกากับดูแลระบบการชาระเงินของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
โดย พ.ร.บ. ระบบการชาระเงินได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 16 เมษายน 2561
เมื่อ พ.ร.บ. ระบบการชาระเงินมีผลบังคับใช้แล้ว จะมีการยกเลิกกฎหมายเพื่อการกากับ
ดูแลระบบการชาระเงินฉบับเดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้ ได้แก่ (1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริ การการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และ
(3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. 2559 และผู้ให้บริการภายใต้กฎหมายเดิมซึ่งต้องอยู่ภายใต้การกากับของ พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ สามารถให้บริการ
ต่อไปได้โดยต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังหรือขอขึ้นทะเบียนต่อ ธปท. ภายในวันที่
14 สิงหาคม 2561 หรือภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ และเมื่อได้ยื่นคาขออนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ดาเนินกิจการต่อไปได้จนกว่ารัฐมนตรีหรือ ธปท. จะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
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“พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน”
รู้จักกับ พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน
พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน เป็นกฎหมายในการกากับดูแลระบบการชาระเงินและบริการการชาระเงิน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบการชาระเงินของประเทศมีเสถียรภาพ ปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาได้รวดเร็ว ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนการใช้บริการการชาระเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และการใช้นวัตกรรมในระบบการชาระเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการชาระเงินหลายฉบับในปัจจุบันให้เป็น
ฉบับเดียว ช่วยลดความซ้าซ้อนแก่ภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ยกระดับการกากับดูแลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายด้านระบบการชาระเงินโดยเฉพาะ อาทิ ฮ่องกง
มาเลเซีย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย และยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินและมิใช่สถาบันการเงิน
ที่มีนวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ สามารถดาเนินการได้ ภายใต้การกากับดูแลที่เหมาะสม อีกทั้งมีการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กรอบการกากับดูแลที่สาคัญภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน
พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน กาหนดให้กระทรวงการคลังและ ธปท. เป็นผู้มีหน้าที่กากับดูแล และกาหนด
หลักเกณฑ์กากับดูแลการประกอบธุรกิจระบบการชาระเงินและบริการการชาระเงินที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ตั้งแต่การเริ่มขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจ การกากับดูแลตรวจสอบ ตลอดจนการดาเนินการเพื่อแก้ไขฐานะหรือ
การดาเนินงาน โดยมีกรอบการกากับดูแลที่สาคัญ ดังนี้
1) การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อาทิ
ความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic risk) ความเสี่ยงด้านการชาระดุล (Settlement risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational risk) เหมาะสมกับธุรกิจระบบการชาระเงินและบริการการชาระเงิน เช่น การกาหนดให้มีการคุ้มครอง
ผลสมบูรณ์ของการชาระเงิน (payment finality) รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
2) ความมั่นคงทางการเงิน เพื่อดูแลผู้ให้บริการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง เช่น การกาหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้ว
3) ธรรมาภิบาล เพื่อให้มีการบริหารจัดการภายใน และโครงสร้างองค์กรที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
อานาจ รวมถึงมีกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
4) การคุ้มครองผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม โดยมีหลักการที่สาคัญ ได้แก่
การคุ้มครองเงินรับล่วงหน้า การเปิดเผยข้อมูลการให้บริการที่ครบถ้วนและถูกต้อง การดูแลและจัดการข้อร้องเรียน
รวมถึงการกาหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่คิดกับผู้ใช้บริการ
5) ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการกากับดูแลที่เท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขัน และสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการชาระเงินของไทย
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ทั้งนี้ จะมีกฎหมายระดับรองภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน ได้แก่ ประกาศ
กระทรวงการคลัง ในเรื่องการกาหนดลักษณะและประเภทธุรกิจที่ต้องอยู่ภายใต้การกากับ และประกาศ ธปท.
กาหนดหลักเกณฑ์กากับดูแลธุรกิจ โดยครอบคลุมหลักการกากับดูแลที่สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสีย่ ง
และความปลอดภัย ความมั่นคงทางการเงิน ธรรมาภิบาล การคุ้มครองผู้ใช้บริการ และประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน
3.2.2 การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธปท. รับผิดชอบดาเนินการโครงการพร้อมเพย์และโครงการการขยายจุดรับชาระบัตร
ภายใต้นโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล ติดตามความพร้อมในการให้บริการพร้อมเพย์ ทั้งด้านการดาเนิน
ธุรกิจและการเตรียมระบบที่รองรับ สถาบันการเงินเปิดให้บริการพร้อมเพย์โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
เลขบัตรประชาชนสาหรับรองรับการโอนเงินทั้งระหว่างบุคคลและนิติบุคคล ในปี 2560 ธปท. ได้ผลักดันให้มีการพัฒนา
บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ ซึ่งถูกออกแบบไว้เพื่อให้ใช้
งานได้หลากหลายรูปแบบ บริการต่อยอดอื่น ๆ บนโครงสร้างพื้นฐานระบบพร้อมเพย์นี้จะเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ
และเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มิใช่สถาบันการเงิน สามารถใช้งานระบบพร้อมเพย์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) บริการเชื่อมโยง e-Wallet (e-Money) กับระบบพร้อมเพย์
เป็นบริการที่ช่วยให้ประชาชนสามารถโอนเงินหรือเติมเงินระหว่างบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกับ e-Wallet1 ของผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (non-bank) โดยเป็นการผูกกับหมายเลข e-Wallet ID2
ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนมีช่องทางการใช้จ่ายในชีวติ ประจาวันที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และค่าธรรมเนียม
ที่ถูกลง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560
(2) บริการชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ข้ามธนาคาร
เป็นบริการทีช่ ่วยให้ประชาชนสามารถชาระเงินได้หลากหลายธนาคารมากขึ้น และ
ภาคธุรกิจไม่จาเป็นต้องเปิดบัญชีหลายธนาคารเพื่อรองรับการชาระเงินของลูกค้า ซึ่งจะทาให้มีความคล่องตัว
ในการกระทบยอดรายการชาระเงิน และทาให้โอกาสในการทาบัญชีผิดพลาดน้อยลง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่
18 พฤศจิกายน 2560
(3) บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
เป็นบริการที่ช่วยให้ร้านค้าและภาคธุรกิจสามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ซ้ือ
เพื่อขอให้ชาระเงิน ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ ให้มีช่องทาง
เรียกเก็บเงินและรับชาระเงินที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการชาระเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 1 ปี 2561
ธปท. กากับดูแลบริการพร้อมเพย์ให้มีความรัดกุม ปลอดภัย เชื่อถือได้ โดยได้ออก
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนพร้อมเพย์สาหรับลูกค้าบุคคล นิติบุคคล และการให้บริการพร้อมเพย์ e-wallet
1

e-Wallet คือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมูลค่าของเงินจะถูกบันทึกอยู่บนบัตรหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ได้
หมายเลข e-Wallet ID คือ หมายเลขประจากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 15 หลัก โดยผู้สมัครใช้บริการจะได้รับเมื่อผ่านกระบวนการ KYC จาก Non-bank
สาเร็จแล้ว
2
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นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) สมาคมโทรคมนาคม และสมาคมธนาคารไทย ในการยกระดับความปลอดภัยการใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในการทาธุรกรรมทางการเงิน โดยจัดให้การพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมมีความรัดกุมยิ่งขึ้น รวมถึง
ให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัยในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ทาธุรกรรมทางการเงิน
3.3 การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform) เป็นการทั่วไป
ในปี 2560 ธปท. ได้ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอ รูปที่ 3.1 แนวทางให้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มทางการเงิน
ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการอนุญาตให้บริ การแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย์ (e-Marketplace Platform) เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่มีความพร้อมทั้งด้าน
ระบบงาน บุคลากร และมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมตามที่ ธปท. กาหนด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านปฏิบัติการ และด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สามารถให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แก่ลกู ค้า
ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเป็นช่องทาง
การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ชาระเงินออนไลน์แบบครบวงจร
รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจนสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้นาเทคโนโลยีมาเสริมสร้างความเติบโตทาง
ธุรกิจ สอดคล้องกับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้า
หรือบริการของผู้บริโภคยุคใหม่มากยิ่งขึ้น โดย ธปท. มีแผนจะ
ออกแนวทางการอนุญาตดังกล่าวในช่วงต้นปี 2561
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.4 ช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (Banking Channel)
ธปท. อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์
รูปที่ 3.2 ภาพรวมรูปแบบช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ให้ยืดหยุ่น และ
คล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางให้
บริการ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ปรับเพิ่ม
ความยืดหยุ่นของขอบเขตการให้บริการและการขอ
อนุญาตเพื่อรองรับการเปิด -ปิดสาขา การปรับเปลี่ยน
รูปแบบสาขาและวันเวลาทาการให้สามารถตอบสนอง
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม การให้ธนาคารพาณิชย์นาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ การขยายประเภท
ตัวแทน (banking agent) และขอบเขตการให้บริการ เป็นต้น โดยธนาคารพาณิชย์ต้องมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ที่รัดกุมเหมาะสม และการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม ภายใต้นโยบายและการติดตามดูแลการดาเนินงาน
โดยคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ คาดว่าจะออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ภายในไตรมาส 1 ปี 2561
3.5

การกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน

กลยุทธ์ธรุ กิจสถาบันการเงินในปัจจุบันต่างมุ่งสู่ Digital Banking เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ลูกค้าและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาธุรกิจให้รวดเร็วมากขึ้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นกลไกสาคัญ
ที่ขับเคลื่อนธุรกิจสถาบันการเงิน ขณะเดียวกัน สถาบันการเงินต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้
เทคโนโลยีอย่างเพียงพอและทันกาล ทั้งความเสีย่ งในระดับกลยุทธ์ที่ต้องปรับตัวในการทาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยี ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการจากการใช้เทคโนโลยีรองรับกระบวนการทางาน และ
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่นับวันจะมีความรุนแรงซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อความเสียหายทั้งด้านตัวเงิน
และความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินมากขึ้น
ธปท. ได้ออกประกาศและแนวปฏิบัติการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันการเงินเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เพื่อยกระดับการกากับ ดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสถาบันการเงิน (Enterprise Risk Management : ERM)
โดยเน้นให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้าน IT (IT governance) ที่ดี มีการกากับดูแลการใช้ IT ในการดาเนิน
ธุรกิจของสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ และพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งด้านการดาเนินธุรกิจและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยหลัก เกณฑ์ดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ธปท. ได้ยกระดับความพร้อมการรับมือภัยไซเบอร์ โดยพัฒนากรอบการประเมิน
ความพร้อมด้าน Cyber Resilience ของสถาบันการเงิน ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ความพร้อมของสถาบันการเงินในการรับมือภัยไซเบอร์ รวมทั้ง ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการรับมือ
กับภัยไซเบอร์ของภาคการเงินอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับสถาบันการเงิน ระดับผู้กากับดูแล ภาครัฐ ภาคการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity และองค์กรในต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้สมาคมธนาคารไทยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาความรู้ ความพร้อมและศักยภาพด้าน Cybersecurity ให้กับบุคลากรใน
ภาคการเงินทั้งในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้จัดสัมมนาสร้างความตระหนัก
ด้าน Cyber Resilience แก่คณะกรรมการของสถาบันการเงิน และร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Institution of Directors: IOD) จัดให้มีหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience สาหรับ
กรรมการ นอกจากนี้ ร่วมกับ ก.ล.ต. คปภ. สมาคมธนาคารไทย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
และภาคการศึกษาจัด Boot Camp เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างภาคการเงินกับนักศึกษาเพื่อสร้างบุคลากร
ด้าน Cybersecurity เข้าสู่ภาคการเงิน รวมทั้ง สร้างความรูด้ ้าน Financial Technology ให้กับประชาชน โดยจัด
ให้มีการสื่อสารความรู้ แจ้งเตือน ชี้แนะและช่วยเหลือให้กับประชาชนในเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์และแนวทางการทา
ธุรกรรมทางการเงินอย่างปลอดภัยในหลายช่องทาง
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บทที่ 4 บทบาทของ ธปท. ในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ SMEs และการดูแลหนี้
ภาคครัวเรือนสาหรับลูกหนี้รายย่อย
ธปท. ให้ความสาคัญในการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และการดูแลประชาชนรายย่อย เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดีขึ้นและช่วยส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินแก่ประชาชนรายย่อย ซึ่งที่ผ่านมา
ธปท. ได้มีการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) การปรับปรุงนโยบายเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีเล่มเดียว
ของภาครัฐ (2) การพัฒนาฐานข้อมูลสินเชื่อ SMEs เพื่อช่วยสถาบันการเงินบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสแก่ SMEs
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น (3) การปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
เพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชน (4) การจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
เพื่อช่วยให้ลูกหนี้แก้ไขปัญหาหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายรายได้อย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.1 หลักเกณฑ์เพื่อรองรับมาตรการบัญชีเล่มเดียวของภาครัฐ
ธปท. ได้ปรับปรุงแนวนโยบายเพื่อรองรับมาตรการบัญชีเล่มเดียวของภาครัฐ เพื่อบังคับใช้กับ
ทั้งสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institution: SFIs) โดยจะกาหนดให้
มีการนาปัจจัยด้านคุณภาพงบการเงินซึ่งสามารถสะท้อนสภาพกิจการและการดาเนินงานของธุรกิจอย่างแท้จริง
เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือเพิ่มวงเงิน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ธุรกิจ
มีการจัดทางบการเงินที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยจะนามาใช้กับกรณีทบทวนสินเชื่อเดิมและกรณีพิจาร ณา
สินเชื่อใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ธปท. ได้หารือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานของสถาบันการเงินและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การถือปฏิบัติตามมาตรการบัญชีเล่มเดียวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ภาครัฐ โดยไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ สาหรับ
SFIs ธปท. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเพื่อหารือแนวทางดาเนินการที่เหมาะสม
กับกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังต่อไป
4.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ SMEs
ธปท. ได้พัฒนาฐานข้อมูลสินเชื่อ SMEs เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และ SFIs ใช้ประโยชน์ในการวางแผน
บริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาส SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
ซึ่ง ธปท. ได้ประมวลผลข้อมูลสินเชื่อ SMEs ในภาพรวมของระบบส่งให้ธนาคารพาณิชย์ไทยและ SFIs ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
4.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
เพื่อลดโอกาสการก่อหนี้สินล้นพ้นตัวและสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชน โดยจากัดปริมาณวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับตามระดับรายได้ของผู้ขอสินเชื่อเพื่อมิให้เกินความสามารถในการชาระหนี้
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีอายุน้อยและรายได้ต่า และปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือร้อยละ 18 (จากเดิม
ร้อยละ 20) เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันที่มีต้นทุนทางการเงินลดลง และเพื่อให้
ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
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4.4 การจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (คลินิกแก้หนี้)
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สว่ นบุคคลที่ไม่มีหลักประกันหรือคลินิกแก้หนี้ เป็นโครงการที่ธนาคารพาณิชย์
16 แห่ง และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (บสส.) โดยการสนับสนุนของ ธปท. ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
โครงการนาร่องในการให้ลูกหนี้แก้ไขปัญหาหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายรายได้อย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งให้ความรู้ทางการเงินและเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับลูกหนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดาเนินการเมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลา 6 เดือน มีลูกหนี้สนใจเข้าร่วมโครงการจานวน 30,849 ราย
แต่บางส่วนไม่เข้าคุณสมบัติเบื้องต้นที่กาหนด ดังนั้น จึงมีการพิจารณาปรับคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วม
โครงการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้มากขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 มีการขยายความช่วยเหลือไปสู่
กลุ่มลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่ประจา รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้
และตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จะเปิดรับลูกหนี้ที่มีปัญหาค้างชาระหนี้เกินกว่า 3 เดือน ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561
จากเดิมที่ต้องเป็นลูกหนี้ค้างชาระก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้จะรวมถึงกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกดาเนินคดีแล้ว
แต่ยังไม่มีคาพิพากษา โดยคาดว่าจะมีลูกหนี้เพิ่มขึ้น ประมาณ 50,000 ราย
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บทที่ 5 การกากับดูแลด้าน Market conduct
ธปท. ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลให้ผู้ให้บริการทางการเงินมีการให้บริการอย่างเป็นธรรมและ
คุม้ ครองประโยชน์ของลูกค้า โดยดาเนินการด้านการกากับตรวจสอบ การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อการให้บริการ
ที่เป็นธรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพการให้บริการและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการและเพียงพอในการใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง
ธปท. มีหน้าที่กากับดูแลให้ผู้ให้บริการทางการเงินมีการให้บริการอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองประโยชน์ของ
ลูกค้า ซึ่ง ธปท. ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค (consumer protection)
จากการใช้บริการทางการเงิน โดยในปี 2560 ธปท. ได้ดาเนินงานด้าน Market Conduct และการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
5.1 การมุ่งเน้นการกากับดูแลในประเด็นปัญหาหลักที่มีการร้องเรียนมากที่สุดและเป็นเรื่องที่
ต้องเร่งแก้ไข ได้แก่ การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (Customer privacy)
รูปที่ 5.1 ข้อห้ามปฏิบตั ิสาหรับผู้ให้บริการทางการเงิน
ธปท. ได้ดาเนินการสื่อสารให้ผู้ให้บริการ
ตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการอย่างเป็นธรรม
และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้
บริการเพื่อให้เป็นธรรมต่อลูกค้ายิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ตัวอย่าง
ข้อปฏิบัติเพื่อความชัดเจนในการนาไปปรับใช้ รวมทั้ง
ตรวจสอบการให้บริการและการบริหารจัดการระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการจะให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีผลลัพธ์ที่มุ่งหวังคือการให้
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริการต้อง “ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ”
5.2 การกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ให้บริการยกระดับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า
ตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end process) ใน 9 ระบบสาคัญ
ธปท. กาหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้าน
รูปที่ 5.2 การบริหารจัดการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
การให้บริการลูกค้า
โดยดาเนินการร่วมกับหน่วยงานกากับดูแลภาคการเงิน
ของไทยและผู้ให้บริการ ผ่านคณะทางาน Market Conduct
ในการกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้หลักเกณฑ์สอดคล้อง
กับหน่วยงานกากับดูแลอื่นและไม่เป็นภาระในทางปฏิบัติ
มากจนเกินไปแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ Regulatory
Impact Analysis (RIA) ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการมีการปฏิบัติ
ที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ ธปท. จะเปรียบเทียบปรับหรือกล่าวโทษ
และ/หรือจะจากัดธุรกิจกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์จนเกิดผลเสียต่อลูกค้าอย่างมีนัยสาคัญ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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5.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
อย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมในระบบสถาบันการเงินไทย
ธปท. ผลักดันให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์รายย่อยพื้นฐาน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เงินฝาก
บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อ ให้แก่ลูกค้า ดังนี้ (1) เปิดเผยข้อมูล
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ โดยผู้ให้บริการต้องรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มายัง ธปท. ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตามที่ ธปท.
กาหนดเพื่อนาไปเผยแพร่ต่อไป ปัจจุบนั ธปท. ได้เผยแพร่ขอ้ มูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินฝากของสถาบันการเงิน
ทางเว็บไซต์ ศคง. (www.1213.or.th) และเว็บไซต์ ธปท. (www.bot.or.th) แล้ว และจะทยอยเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์อื่นที่เหลือภายในกลางปี 2561 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนและการปรับหรือกล่าวโทษผู้ให้
บริการแต่ละแห่ง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการด้วย และ (2) จัดทาเอกสารประกอบการขาย
ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีข้อมูลสาคัญที่ลูกค้าต้องทราบอย่างครบถ้วน รวมทั้งเงื่อนไขการใช้บริการ
ต้องมีความเป็นธรรม
5.4 การประสานความร่วมมือในการกากับดูแลด้าน Market Conduct กับหน่วยงานอื่น
เพื่อให้การกาหนดหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานกากับดูแลมีประสิทธิภาพ ธปท. ได้ประสาน
ความร่วมมือในการกากับดูแลกับหน่วยงานกากับดูแลอื่น ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รวมถึงองค์กรอิสระ ได้แก่ มูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค ป่าสาละ และตัวแทนภาคเอกชนซึ่งทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการทางการเงิน เช่น
aomMONEY และ Checkraka อย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 6 การตรวจสอบสถาบันการเงินในปี 2560
ธปท. ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
เพื่อให้การกากับดูแลระบบสถาบันการเงิน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเงินที่มี
การเชื่อมโยงกันและป้องกันความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธปท. จึงได้
เพิ่มมิติการกากับดูแลโดยยกระดับการตรวจสอบและติดตามสถาบันการเงินให้เป็นแบบต่อเนื่อง (ongoing)
โดยเน้นการตรวจสอบ offsite มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในภาพรวมของแต่ละสถาบันการเงิน
รวมทั้งผลักดันให้สถาบันการเงินยกระดับธรรมาภิบาลโดยให้มีการประเมินพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร
(Organizational Behavior and Risk Culture : B&C) ของสถาบันการเงินและการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อให้สถาบันการเงิน แต่ละแห่ง และระบบสถาบันการเงิน มีความมั่นคง
สามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและกาหนดแนวทางหรือมาตรการแก้ไขได้ทันท่วงที
การตรวจสอบในปี 2560
ในปี 2560 นอกจากมีการวิเคราะห์ ศึกษา และติดตามเป็นพิเศษ ธปท. ยังได้ออกตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ยงธุรกรรมที่สาคัญ (Significant Activities : SA) ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน กลยุทธ์
และการบริหารงานของสถาบันการเงิน ได้แก่ ธุรกรรมด้านสินเชื่อ การบริหารเงิน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังคงหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยง (Risk-based
Supervision) อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และ
การทดสอบภาวะวิกฤติ (Supervisory Stress Test) ภายใต้สถานการณ์จาลองเพื่อประเมินผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจในระยะ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับภาวะวิกฤติ
ดังกล่าวได้ และมีอัตราส่วนการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ กระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤติ
(Liquidity Coverage Ratio : LCR) สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ ธปท. กาหนด รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น สินเชื่อธุรกิจยางพารา สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เป็นต้น
(1)

การวิเคราะห์ ติดตามฐานะและผลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน

ธปท. ได้วิเคราะห์ฐานะ ผลการดาเนินงาน การประเมินความเสี่ยงจากธุรกรรมที่สาคัญ
และความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจ รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
สถาบันการเงินแต่ละแห่งและระบบสถาบันการเงินโดยรวม เช่น ภาพรวมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย ผลการดาเนินงาน
ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ภาพรวมธุรกิจ Nano Finance ในรอบปี 2559 เป็นต้น
(2)

การศึกษาและวิเคราะห์พิเศษ

ธปท. ได้ติดตามสถานการณ์สาคัญในต่างประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบ
ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐ การเลือกตั้งในกลุ่มประเทศ EU ที่สาคัญ และสถานการณ์
ในคาบสมุทรเกาหลี รวมทั้งได้ติดตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในประเทศ ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจยางพารา
สินเชื่อธุรกิจโรงสีข้าว สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจ หลักในการช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของ
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สินเชื่อในภาพรวม โครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์
มีการขยายการดาเนินธุรกรรมต่าง ๆ มากขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสินเชื่อลูกหนี้ญี่ปุ่นซึ่งเป็น
นักลงทุนที่สาคัญของไทย โดยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้มีโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ที่ดีเพื่อช่วยสนับสนุนให้มีการลงทุนมากขึ้น
(3)

การตรวจสอบฐานะ การดาเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

ธปท. ได้ตรวจสอบสถาบันการเงิน (รวม SFIs) รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง โดยตรวจสอบแบบเน้น
ธุรกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ธุรกรรมสินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การตรวจสอบสานัก งานธุรกิจ (HUB)
และบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน การดาเนินการตามพันธกิจของ SFIs รวมทั้งการตรวจสอบเฉพาะกิจ (Target
Examination) เพื่อประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมในห้องค้าเงิน (Code of Conduct)
และด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (Market Conduct) เรื่องการขายประกันและการรักษาข้อมูลลูกค้า
เพื่อเป็นการดาเนินงานตามแผนสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมให้ สถาบันการเงินให้บริการอย่างรับผิดชอบ
และเป็นธรรม รวมทั้งผู้ใช้บริการเข้าใจสิทธิและได้รับความคุ้มครอง สามารถเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ
นอกจากนี้ ธปท. ได้ประเมินผลการจัดทา Supervisory Stress Test ของธนาคาร
พาณิชย์ไทย รวมทั้งอยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบในลักษณะ Ongoing Supervision
ยกระดับการวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินในลักษณะ Forward Looking เช่น การพัฒนา Risk Indicator
สาหรับ Default Risk เป็นต้น และยังคงการตรวจสอบแบบจาลองด้านความเสี่ยงที่สาคัญ โดยเฉพาะแบบจาลอง
ที่ใช้ประกอบการกันสารองสาหรับ Current Loan และ Possible Impaired Loan รวมทั้งแบบจาลองที่ใช้เพื่อ
ดารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านตลาด
ตารางที่ 6.1 จานวนสถาบันการเงินที่ ธปท. ตรวจสอบในปี 2560

จานวนสถาบันการเงิน
(แห่ง)

สถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์ไทย / ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

15

สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ

3

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary)

2

บริษัทเงินทุน / บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

5

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)

7

บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)

3

บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและ / หรือสินเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)

4

รวม

39
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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(4) แนวทางการประเมินพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Behavior
and Risk Culture : B&C)
ธปท. ศึกษากรอบและแนวทางการประเมิน B&C ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการกากับดูแล
สถาบันการเงิน ซึ่งจะให้ความสาคัญกับการประเมินบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันการเงิน ในการกาหนด
กรอบธรรมาภิบาลด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Governance) ควบคู่ไปกับการผลักดันให้มีกลไกการถ่วงดุลอานาจ
การจ่ายผลตอบแทน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ที่ดีในการดาเนินงาน
และการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับชั้นของสถาบันการเงิน เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยกาหนดแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจของแต่ละสถาบันการเงิน
(5)

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธปท. ตรวจสอบประเมินความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันการเงินเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามระดับความเสี่ ยงด้านไซเบอร์ที่สถาบันการเงินมีตาม
Cyber Resilience Assessment Framework โดยให้สถาบันการเงินปิด Gap สาคัญที่ตรวจพบภายในปี 2561
รวมทั้งได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสาคัญ ความพร้อมในการให้บริการพร้อมเพย์
การขยายจุดรับชาระบัตร และความคืบหน้าการดาเนินการในการยกระดับความปลอดภัยของระบบ ATM ตาม
แนวปฏิบัติของ ธปท. ที่ออกในปี 2559
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บทที่ 7 ความคืบหน้าการออกหลักเกณฑ์ นโยบาย และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ธปท. มีการกาหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การกากับดูแล
มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่ดสี อดคล้องกับมาตรฐาน
สากล ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป
7.1 หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Consolidated Supervision)
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์กากับดูแลและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประเด็น
สาคัญที่ได้ปรับปรุง เช่น การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC)
โดยขยายระยะเวลาการร่วมลงทุนเกินกว่า 10 % ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทนั้นจาก 7 ปี เป็น 10 ปี เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs และ FinTech และสนับสนุนการพัฒนาการบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน
และกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในระดับ Solo Basis เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภายนอก และปรับปรุง
ตัวอย่างการคานวณเงินกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตาม Basel III ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
7.2 แนวทางการระบุและการกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสาคัญต่อระบบในประเทศ
(Domestic systemically important banks: D-SIBs)
ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อระบุและกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสาคัญต่อระบบในประเทศ
(Domestic systemically important banks: D-SIBs) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง
ลดโอกาสที่จะประสบปัญหา และสามารถให้บริการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักจนเกิดผลกระทบทาง
ลบ (Negative externalities) ต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์กาหนดแนวทางการระบุธนาคารพาณิชย์ที่มคี วามสาคัญต่อระบบ โดยมีดัชนีชี้วัด
หลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) ขนาด (Size) (2) ความเชื่อมโยง (Interconnectedness) กับสถาบันการเงินอื่นและต่อระบบ
โดยรวม (3) การทดแทนกันได้/ การเป็นโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของระบบสถาบันการเงิน (Substitutability/
Financial institution infrastructure) และ (4) ความซับซ้อน (Complexity) ของธุรกรรม ซึ่งธนาคารพาณิชย์
ที่ถูกระบุเป็น D-SIBs จะต้องดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มเติม
ร้อยละ 1 จากอัตราส่วนขั้นต่า โดยให้ทยอยดารงเป็นเวลา 2 ปี ในอัตราร้อยละ 0.5 ในปี 2562 จนครบร้อยละ 1
ในปี 2563 และต้องปฏิบัตติ ามมาตรการกากับดูแลอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น การนาส่งรายงานฐานะ
ความเสี่ยงที่มีความละเอียดเพิ่มขึ้นและเร็วขึ้น
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7.3 แนวนโยบายการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse
Mortgage: RM) ของสถาบันการเงิน
ธปท. ได้ออกแนวนโยบายการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันของ
สถาบันการเงินเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้ระบบการเงินมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย
รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของประเทศ โดยกาหนดแนวนโยบายให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เช่น การจัดทานโยบายการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดชั้นและกันเงินสารอง การดารงเงินกองทุน และ
การเรียกดอกเบี้ยและค่าบริการต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันการเงินมีการบริหารความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่เหมาะสม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
7.4 หลักเกณฑ์การดารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable
Funding Ratio: NSFR)
ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์การดารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable
Funding Ratio: NSFR ) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์สามารถรองรับสถานการณ์ที่สภาพคล่อง
มีความตึงตัวเป็นระยะเวลานานได้ดีขึ้นและสามารถสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Basel III) โดยหลักเกณฑ์ NSFR กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้อง
มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2561 เป็นต้นไป
7.5 หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน
ธปท. อยู่ระหว่างการปรับ ปรุงหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมภายใต้ภาวะแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงเร็ว มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ
มากขึ้น ประกอบกับสาธารณชนมีความคาดหวังมากขึ้น โดยเน้นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงในการกากับดูแลความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพิ่มเติมความ
คาดหวังในเรื่องคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงในด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ตลอดจนยกระดับกลไกส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของสถาบันการเงินให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นอิสระ โดยในปี 2560 ธปท. ได้นาประเด็นที่จะปรับปรุงหารือกลุ่มย่อยกับ ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งสถาบันการเงิน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพิจารณาผลกระทบและทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
7.6 การจัดทาโครงการนาร่องในการจัดทาแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและ
แก้ไขปัญหา (Recovery plan pilot program)
ในระหว่างปี 2560 ธปท. ได้ดาเนินการโครงการนาร่องโดยขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์
6 แห่ง ทดลองจัดทาแผนล่วงหน้า รองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery plan pilot
program) ซึ่ง ธปท. ได้ประเมินแผนที่ธนาคารพาณิชย์ในโครงการนาร่องจัดทาและนาผลการประเมินและความเห็น
ที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์มาประกอบการจัดทาร่างประกาศและแนวปฏิบัติ เรื่อง การกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์
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เตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery plan) เพื่อใช้กับธนาคารพาณิชย์
ในระบบต่อไป
7.7 การปรับปรุงพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมกลไกดูแลระบบสถาบันการเงิน
ธปท. ได้ดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดั บความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2559 ธปท. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ธปท. (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. ธปท.) (ทดแทนบทเฉพาะกาล
มาตรา 19 พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 4) ที่สิ้นสุดผลบังคับใช้ไปเมื่อปี 2555) เพื่อให้มีกลไกดูแลเสถียรภาพของระ บบ
เศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบการเงินโลก
โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการของร่าง พ.ร.บ. ธปท. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และในเดือนกรกฎาคม 2560
ธปท. ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อ ร่าง พ.ร.บ. ธปท. รวมถึงได้เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. โดยร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 แล้ว และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติเสนอต่อสภานิติบัญญัติต่อไป
ทั้งนี้ การเสนอปรับปรุง พ.ร.บ. ธปท. ในครั้งนี้ ดาเนินการในช่วงที่ระบบสถาบันการเงินมี
ความเข้มแข็ง โดยการเตรียมกลไกดูแลระบบสถาบันการเงินนี้สอดคล้องกับแนวทางสากลและเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการกากับพร้อมรับการประเมินภาคการเงินโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก (Financial
Sector Assessment Program: FSAP) ในปี 2561 ด้วย
7.8 พระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ให้ครอบคลุมถึง
การรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินด้วย
และการเป็นที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และไกล่เกลี่ยหนี้ รวมถึงเพิ่มอานาจ ธปท. ในการกากับ ดูแล
ด้านธรรมาภิบาล โดยกระทรวงการคลัง และ ธปท. มีแผนจะร่วมกันชี้แจงหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในช่วงต้นปี 2561
7.9 การเตรียมการรองรับการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน (IFRS 9)
ตามที่ International Accounting Standards Board (IASB) ได้ออกมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) มาทดแทนมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน (IAS 39) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในต่างประเทศ
ในปี 2561 และสภาวิชาชีพบัญชีมีแผนจะนา IFRS 9 มาใช้ในประเทศไทย ในปี 2562 โดย IFRS 9 ประกอบด้วย
3 ส่วนหลัก คือ (1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน (2) การรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเครื่องมือทางการเงิน และ (3) การบัญชี ป้องกันความเสี่ยง โดยส่วนที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบัน การเงิน
อย่างมีนัยสาคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงหลักการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินหรือการกันเงิน
สารอง จาก “การกันเงินสารองเพื่อรองรับเฉพาะผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นแล้ว (Incurred loss)” เป็น
“การกันเงินสารองเพื่อรองรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected loss)” รวมทั้ง ขยายขอบเขต
เครื่องมือทางการเงินที่ต้องกันเงินสารองให้ครอบคลุมถึงภาระผูกพันนอกงบดุลที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ส่งผลให้สถาบัน
การเงินอาจต้องกันเงินสารองเพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานข้อมูล เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม
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IFRS 9 โดย ธปท. ได้ขอความร่วมมือให้สถาบัน การเงินกันเงินสารองด้วยหลักการที่ใกล้เคียงกับ IFRS 9 บ้าง
แล้ว ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจาก IFRS 9 ได้ระดับหนึ่ง
ในส่วนของการเตรียมความพร้อม ธปท. ยังได้ร่วมกับสถาบันการเงินกาหนดกรอบการดาเนินงาน
ในช่วง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม IFRS 9 ในปี 2562 และเพื่อให้
สามารถติดตามและประเมินผลกระทบจาก IFRS 9 ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล ซึ่งกรอบการดาเนินงานดังกล่าว
สอดคล้องกับกรอบของผู้กากับดูแลในต่างประเทศ โดยกรอบการดาเนินงานในปี 2559-2560 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
(1) การสื่อสารกรอบการดาเนินงานและให้ความรู้ ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปี 2559 (2) การประเมิน
ความพร้อมและผลกระทบในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2560
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บทที่ 8 การกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของไทย
ทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนในกลุ่มที่ธนาคารพาณิชย์อาจจะไม่เน้นให้บริการ และ
การเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในการปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจ คณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ ธปท. กากับดูแล SFIs
โดยมีหน้าที่ครอบคลุมใน 4 ด้านที่สาคัญ คือ (1) การออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล (2) การตรวจสอบความเหมาะสม
ของผู้บริหาร (3) การติดตามและตรวจสอบ และ (4) การสั่งการแก้ไขปัญหา
ธปท. ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีให้ทาหน้าที่กากับดูแล
SFIs โดยในปี 2559 ธปท. ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแล SFIs ระยะที่ 1 จานวน 23 ฉบับ ครอบคลุมหลักเกณฑ์สาคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาล การดารงเงินกองทุน
การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง กระบวนการด้านสินเชื่อ การกากับลูกหนี้รายใหญ่ และการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
และในปี 2560 ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์กากับดูแล SFIs เพิ่มเติม และดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
8.1 ความคืบหน้าการนาเสนอแก้ไขกฎหมายสาคัญ : พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน เพื่อให้ ธปท.
มีอานาจในการกากับดูแล SFIs (มาตรา 120)
ธปท. และกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันเสนอแก้ไขมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรองรับบทบาทการกากับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (SFIs) ของ ธปท. ให้สามารถดาเนินการได้ดียิ่งขึ้น ซึง่ ครม. มีมติอนุมัติในหลักการของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา โดย ธปท. และกระทรวงการคลัง
ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงเปิดรับฟังความเห็นจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ผ่านการจัดประชุมชี้แจงและเว็บไซต์ ธปท. ตามข้อกาหนดมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนส่งกลับไปยัง
สานักเลขาธิการ ครม. เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
8.2 การออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล SFIs เพิ่มเติม ได้แก่
(1) ประกาศ ธปท. เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระทรวงการคลังและ ธปท. มีข้อมูลเพียงพอสาหรับการกากับและติดตามผลการดาเนินงาน
ของ SFIs
(2) แนวทางการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Reverse
mortgage) ซึ่ง ธปท. ได้เสนอแนวทางการกากับดูแลดังกล่าวต่อกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาใช้เป็นแนวทาง
กากับดูแล SFIs ที่จะให้บริการผลิตภัณฑ์ Reverse mortgage ให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ภายใต้แนวทาง
การกากับดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม นับเป็นการสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคม
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ผู้สูงอายุของประเทศไทย ทั้งนี้ ธปท. จะได้ติดตามการดาเนินธุรกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะนามาพิจารณา
ออกเป็นประกาศ ธปท. ต่อไป เพื่อให้ SFIs ที่ประกอบธุรกิจ Reverse mortgage สามารถให้บริการได้เป็นการทั่วไป
(3) หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรมบัตรเครดิต ธปท. โดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรมบัตรเครดิตที่บังคับใช้กับธนาคารพาณิชย์ให้แก่ SFIs
ที่ให้บริการดังกล่าวเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้ ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณาออกหลักเกณฑ์กากับดูแล SFIs ระยะที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ช่องทางการให้บริการทางการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ซึ่ งครอบคลุมหลักเกณฑ์ 4 เรื่อง
ได้แก่ การประกอบกิจการสาขา การแต่งตั้งตัวแทน การรับเงินฝากจากประชาชน (Know Your Customer : KYC)
และการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) เพื่อกาหนดแนวทางให้ SFIs สามารถเพิ่มช่องทาง
การให้บริการแก่ลูกค้า และเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้ SFIs มีการพัฒนารูปแบบ
การประกอบธุรกิจและการให้บริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการรวมทั้งลักษณะของลูกค้าตามพันธกิจ
โดยการแต่งตั้งตัวแทนของ SFIs และการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ซึ่ง ธปท. ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็น
จาก SFIs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการนาความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบ
การพิจารณาออกหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ ธปท. มีการเตรียมความพร้อมสาหรับการกากับดูแล SFIs เพื่อรองรับ IFRS 9
โดยได้ดาเนินการสารวจการเตรียมความพร้อมของ SFIs ในการปฏิบัติตาม IFRS 9 ซึ่งพบว่า SFIs ยังคงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องดังกล่าวอีกพอสมควร อย่างไรก็ดี ธปท. ได้ประสานกับกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง หากมี
แนวทางและกรอบเวลาการนา IFRS 9 มาบังคับใช้กับ SFIs ที่ชัดเจน ธปท. จะได้ปรับหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง
เช่น หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสารอง เป็นต้น ให้สอดคล้องกับแนวทางของ IFRS 9 ต่อไป
8.3 การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคาขออนุญาตและผ่อนผันหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ธปท. ได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคาขออนุญาตและผ่อนผันของหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแล SFIs ระยะที่ 1 และคู่มือประชาชน โดยคู่มือประชาชนได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ธปท. แล้ว นอกจากนี้ ธปท. ยังได้นาคู่มือดังกล่าวเข้าสู่
ระบบงาน ก.พ.ร. แล้ว สาหรับการให้บริการระบบงานการยื่นขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหารือ และนาส่งรายงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Application : e-Application) ที่ได้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2558 นั้น ปัจจุบัน
SFIs ได้ทยอยส่งคาขออนุญาตและรายงานต่าง ๆ ผ่านระบบดังกล่าว เพื่อให้ ธปท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้วอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 9 การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector
Assessment Program (FSAP)
ธปท. ได้มีการกากับดูแลสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
จึงมีแผนที่จะเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP)
ในช่วงปลายปี 2561 โดยในปี 2560 ธปท. ได้เตรียมความพร้อมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเข้ารับการประเมินดังกล่าว
เพื่อเสริมสร้างให้ระบบการเงินไทยมีความแข็งแกร่ง สามารถรองรับความผันผวนได้ดีตามมาตรฐานสากล
และรองรับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้ารับการประเมิน FSAP ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 ธปท. ได้พัฒนากรอบการประเมิน ความเสี่ยง
ระบบการเงิน กรอบการกากับดูแล และคุ้มครองภาคการเงิน ดังนี้
(1) ร่วมกับ ก.ล.ต. และ คปภ. ดาเนินการจัดทา Common stress scenario รวมทั้งกาหนด Parameter
สาหรับการทา Stress test ในปี 2561 เพื่อรายงานผลการทา Stress test ในไตรมาส 2 ปี 2561 และอยู่ระหว่าง
พัฒนา Macro Stress test ของระบบการเงินไทยเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงต่อทั้งระบบสถาบันการเงิน
(2) ดาเนินการแก้ไข พ.ร.บ. ธปท. เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาของสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงิน และ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน มาตรา 120 เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน
และเพื่อให้กระทรวงการคลัง และ ธปท. มีอานาจในการกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเคียงกับการกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งได้ออกเกณฑ์การกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มี ความสาคัญ
ต่อระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks หรือ D-SIBs) และอยู่ระหว่างดาเนินการ
ออกเกณฑ์สาคัญ เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อยกระดับ
การกากับดูแลให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เช่น หลักเกณฑ์การดารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไป
ของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน
หลักเกณฑ์การกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ เตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา
(Recovery plan)
(3) จัดทาการประเมินตนเอง (Self Assessment) ด้าน Banking Supervision ตามหลักเกณฑ์ Basel
Core Principle for Effective Banking Supervision 2012 (BCP) ทั้งหมด 29 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 หมวด
ประกอบด้วย (1) อานาจหน้าที่ของผู้กากับดูแล ได้แก่ อานาจการกากับดูแลของผู้กากับดูแล เงื่อนไขการจัดตั้ง
สถาบันการเงิน กรอบการกากับตรวจสอบสถาบันการเงิน (2) มาตรการด้านการกากับดูแลเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ได้แก่ มาตรการกว้างเชิงภาพรวม เช่น หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสถาบันการเงิน หลักเกณฑ์กากับดูแลความเพียงพอ
ของเงินกองทุน มาตรการเชิงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น มาตรการความเสี่ยงด้านเครดิต ตลาด สภาพคล่อง ปฏิบัติการ
มาตรการด้านต่าง ๆ ในการติดตามควบคุมและการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งจัดเตรียมรายงานผลการประเมินตนเอง
(Self-assessment Report) และเอกสารที่เกี่ยวข้องด้าน Banking Supervision และด้าน Payment System
รวมถึงการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินโครงสร้างพื้นฐานในการคุ้มครองภาคการเงิน (Financial Safety Net)
สาหรับคณะผู้ประเมิน FSAP แล้ว
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(4) ดาเนินการออก พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน เพื่อรองรับผลสิ้นสุดของการชาระดุล (Payment Finality)
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2561 และได้ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ พิธีปฏิบัติ กระบวนการ และกรอบการจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน Principle of Financial
Market Infrastructures (PFMI)
นอกจากนี้ ธปท. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารกลางต่างประเทศมาให้คาแนะนาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเข้ารับการประเมินในด้าน Banking Supervision ด้าน Financial Market Infrastructures
(Payment System) และ จะเชิญผู้เชีย่ วชาญจากต่างประเทศ (Technical Assistance) มาให้คาแนะนาต่อแนวทาง
การประเมินความเสี่ยงระบบการเงิน และการประเมินโครงสร้างพื้นฐานในการคุ้มครองภาคการเงินของประเทศไทย
ในช่วงต้นปี 2561
ทั้งนี้ IMF และ World Bank ได้มีหนังสือตอบรับการเข้ารับการประเมินภาคการเงินไทยในช่วงไตรมาส 4
ปี 2561 แล้ว
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บทที่ 10 การดาเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ธปท. ได้ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลด้าน
การกากับตรวจสอบระหว่าง ธปท. กับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูล และความร่วมมือ
กับหน่วยงานกากับดูแล SFIs และแลกเปลี่ยนข้อมูลการกากับดูแลสถาบันการเงินระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาค
ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งร่วมพัฒนาจัดทาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการกากับ
ดูแลของ ธปท. และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกากับดูแลระบบการเงินโดยรวม
10.1 การประชุมและชี้แจงที่สาคัญ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลด้านการกากับตรวจสอบระหว่าง ธปท. กับสถาบันการเงิน
และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ และผล
การตรวจสอบในปี 2559 รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบในปี 2560 แก่ผู้บริหารสถาบันการเงิน และมีการจัดประชุม
เพื่อรับฟังแผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้จัดหลักสูตร SEACEN – FSI Regional Seminar on
the Regulation and Supervision of Credit and the New Expected Loss Provisioning Framework
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตแก่เจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางและ
หน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศ และการจัดประชุม Supervisory College สาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้กากับดูแลภาคการเงิน
และผู้บริหารธนาคารพาณิชย์
10.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล SFIs อื่น
ธปท. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานกากับดูแล SFIs อื่น ได้แก่ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อสร้างความร่วมมือ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการประชุมหารือกับ SFIs เพือ่ ชี้แจงและตอบข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
การตรวจสอบ SFIs อย่างสม่าเสมอ
10.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลการกากับดูแลสถาบันการเงินระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาค
ธปท. ได้ดาเนินการให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือในการกากับดูแลสถาบัน
การเงินกับหน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศในปี 2560 รวม 6 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการกากับดูแลสถาบันการเงินระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาค มีระบบการเงินที่มั่นคงและการพัฒนาทางการเงิน
อย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาระบบการกากับดูแลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการกากับดูแลสถาบันการเงิน
(Basel Core Principles for Banking Supervision)
10.4 การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
ธปท. ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงในระบบการเงิน ได้แก่ (1) การเข้าร่วมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ในหมวดการกากับดูแลความมั่นคง
ทางการเงินและการบังคับใช้กฎหมาย (2) การร่วมจัดทาแผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ (3) การเป็นวิทยากรในเรื่อง
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ต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงินและสหกรณ์ เกณฑ์และแนวทางการกากับใหม่ข องสหกรณ์
ออมทรัพย์ เป็นต้น (4) การร่วมพัฒนาจัดทาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น การออกแบบรายงาน
และการพัฒนาจัดการฐานข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น
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บทที่ 11 แนวทางการดาเนินการในการกากับดูแลในปี 2561 และระยะต่อไป
11.1 การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินโครงการ Financial Sector
Assessment Program (FSAP)
ธปท. จะดาเนินการหารือกับ IMF และ World Bank เพื่อกาหนดขอบเขตและช่วงเวลาการเข้ารับ
การประเมินตามโครงการ FSAP รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับภาคการเงินไทยสาหรับการเข้ารับ การประเมิน
ในช่วงปลายปี 2561 ต่อไป
11.2 หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน
ภายหลังการหารือประเด็นที่จะปรับปรุงกับกลุ่มย่อยในปี 2560 ที่ผ่านมา ในปี 2561 ธปท. มีแผน
เปิดรับฟังความเห็นเป็นการทั่วไปจากสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการ
บังคับใช้ให้เหมาะสมกับทางปฏิบัติ โดยมีกาหนดการที่จะออก (1) หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
(2) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา
ของสถาบันการเงิน (3) หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในไตรมาส 2 ปี 2561
11.3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมแผนล่วงหน้ารองรับ
การเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery plan)
ภายหลังการดาเนินการโครงการนาร่องซึ่งให้ธนาคารพาณิชย์ในโครงการทดลองจัดทาแผน
ล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาในปี 2560 ที่ผ่านมา ในปี 2561 ธปท. มีแนวทางในการออก
ประกาศและแนวปฏิบัติ เรื่อง การกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคง
และแก้ไขปัญหา (Recovery plan) เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ในระบบมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เพื่อ
รองรับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มีกรอบการดาเนิ นการที่เป็นระบบและสามารถนามาปรับใช้ได้ตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหามี
สาระสาคัญ เช่น (1) การกาหนดแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง (Recovery option) ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะ
การดาเนินธุรกิจและความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า (2) การทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง (Scenario testing)
เพื่อทดสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของเครื่องมือแก้ไขปัญหา และ (3) การเตรียมแนวทางการสื่อสารต่อ
สาธารณชนเมื่อดาเนินการตามแผน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
11.4 หลักเกณฑ์รองรับการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน (IFRS 9)
ภายหลังจากการสื่อสารกรอบการดาเนินงานและให้ความรู้ และประเมินความพร้อมและผลกระทบ
ร่วมกับสถาบันการเงิน ในช่วงปี 2559-2560 แล้ว ในปี 2561 ธปท. มีแผนดาเนินงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับ IFRS9 ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2561 และการติดตาม
ความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม (Bank visit) ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ นอกจากนี้มีแผนให้สถาบันการเงิน
จัดทา Parallel run ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ด้วย
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อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) อยู่ระหว่างพิจารณา
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะลูกหนี้ SMEs ในแง่ของความกังวลต่อต้นทุนการขอสินเชื่อที่อาจสูงขึ้นและการเข้าถึง
สินเชื่อที่อาจยากขึ้น รวมถึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางที่จะช่วยลดผลกระทบในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าว
11.5 หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Consolidated Supervision)
ธปท. จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทแม่ เพื่อลดข้อจากัดของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ในการลงทุนในสถาบันการเงินในต่างประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจไปในต่างประเทศ และปรับปรุงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อลดข้อจากัดในการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ให้สามารถลงทุนในตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น
ได้โดยไม่ต้องนาเงินลงทุนดังกล่าวมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามสัดส่วนรายการหนี้สิน
จากสัญญาประกันภัย หนี้สินจากสัญญาลงทุนต่อผลรวมหนี้สิน และส่วนของเจ้าของจากงบการเงินของบริษัทประกัน
11.6 การทบทวนหลักเกณฑ์การกากับดูแลของ ธปท. (Regulatory Impact Assessment : RIA)
ธปท. มีแผนที่จะนาหลักการ RIA ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติกันในระดับสากล
ในการออกกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงธนาคารกลางในต่างประเทศมาปรับใช้
เพื่อยกระดับกระบวนการออกหลักเกณฑ์ของ ธปท. ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากล โดยจะมีการลด ละ เลิก
หลักเกณฑ์เดิมที่ไม่จาเป็นหรือไม่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับกระบวนการออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้
มีการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมจากทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งประเมินผลกระทบ
อย่างเป็นระบบ ซึ่ง ธปท. มีแนวทางจะนาหลักการ RIA มาใช้ทบทวนหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อ
เป็นการส่งเสริมเรื่อง Ease of doing business ให้ธนาคารพาณิชย์มีความคล่องตัวในการทาธุรกิจ สามารถให้บริการได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภ าพมากขึ้น สามารถบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึง เอื้อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
การให้บริการ และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ ยนแปลงไปใน
โลกยุคดิจิทัล โดย ธปท. ยังคงให้ความสาคัญกับ การดูแลเสถียรภาพของระบบการเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ต่อระบบการเงินหรือระบบสถาบันการเงิน และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
ของ ธปท. (พ.ศ. 2560-2562)

