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บทสรุปผูบริหาร
ในป 2561 ระบบการเงินของไทยโดยรวมยังมีเสถียรภาพ สามารถรองรับ ผลกระทบจากความ
ผันผวนของกระแสเงินทุนเคลื่อนยายและปจ จัยเสี่ยงจากตา งประเทศไดดี โดยเฉพาะความไมแนนอนจากการ
ดํา เนิน นโยบายการเงินและนโยบายกีดกัน ทางการคาของกลุมประเทศเศรษฐกิจ หลัก แตยังคงมีความจําเปน
ตอ งติดตามความเสี่ย งในบางจุดซึ่งอาจสรางความเปราะบางใหเสถีย รภาพระบบการเงินไดในอนาคตตอไป
อาทิ ปริมาณหนี้ภ าคครัว เรือนที่อยูในระดับ สูง และการแขงขันกัน ปลอยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ของสถาบัน
การเงิน สํา หรับสถาบันการเงินของไทยในภาพรวมยังคงมีเสถียรภาพ มีผลประกอบการและการขยายตัวของ
สินเชื่อที่ดีสอดคลองกับเศรษฐกิจที่ข ยายตัวตอเนื่อง ขณะที่คุณภาพสินเชื่อคอนขางทรงตัว ฐานะการเงินยังคง
แข็งแกรง ทั้งเงินสํา รอง เงินกองทุน และสภาพคลองอยูในระดับที่สูง
ตลอดปที่ผานมา ธปท. ไดกํา กับ ดูแลสถาบันการเงิน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปา หมาย
ตามแผนยุทธศาสตร ธปท. ทั้งในดา นการเสริมสรา งเสถียรภาพของระบบการเงิน ระบบสถาบันการเงินและ
ระบบการชําระเงิน และดานการพัฒนาเพื่อผลักดันใหระบบเศรษฐกิจการเงินไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
เปนธรรม โดยไดดํา เนินการใหส อดคลอ งกับ แผนพัฒ นาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (ป 2559 – 2563)
เพื่อพัฒ นาและเสริมสรา งเสถีย รภาพระบบสถาบันการเงิน ภายใตแ นวคิด “แขง ได เขาถึง เชื่อ มโยง และ
ยั่ง ยืน” กลา วคือ สนับ สนุน ใหระบบสถาบันการเงินไทยสามารถแขงขันได และสามารถตอบสนองความตองการที่
หลากหลายขึ้น ดว ยราคาที่เปนธรรม รวมทั้งสนับ สนุน การเชื่อ มโยงการคา การลงทุนในภูมิภ าค ภายใตการ
กํา กับดูแ ลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินในป 2561
เพื่อใหบ รรลุเปา หมายตามแผนพัฒ นาระบบสถาบัน การเงิน ระยะที่ 3 ธปท. ไดดํา เนินการ
ยกระดับการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินในมิติตาง ๆ ผานการประสานความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล
ภาคการเงินที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อติดตาม กํากับดูแลและออกมาตรการที่จําเปนเพื่อดูแลความ
เสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk) ของภาคการเงิน นอกจากนี้ ธปท. ไดเขา รับการประเมินดานเสถียรภาพระบบ
การเงินตามโครงการประเมินภาคการเงิน Financial Sector Assessment Program (FSAP) จากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) เพื่อพัฒนาการกํากับดูแลภาคการเงินของไทยใหมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับ
สากลดวย โดยการประเมินดังกลาวครอบคลุมทั้งดาน (1) การประเมินความเสี่ยงระบบการเงิน (Vulnerabilities and
Financial System Resilience) (2) การประเมินกรอบการกํากับดูแลภาคการเงิน (Financial Stability Policy
Framework) และ (3) การประเมินโครงสรางพื้นฐานในการคุมครองภาคการเงิน (Financial Safety Net)
เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของสถาบันการเงินและระบบการชําระเงิน ธปท. ไดสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายทางการเงินที่สําคัญ ไดแก 1) พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติมซึ่งเปนเครื่องมือรองรับการแกไขปญหาสถาบันการเงินในกรณีที่อาจสงผล
กระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงิน และ 2) พระราชบัญญัติระบบการชําเงิน พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนา
และเสริมสรางการกํากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจภายใต พ.ร.บ.
ระบบการชําระเงินเพิ่มเติม นอกจากนี้ เพื่อใหระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคง แข็งแกรง และสามารถใหบริการ
ทางการเงินไดอยางตอเนื่อง ธปท. ไดเพิ่มมิติการกํากับดูแลโดยการยกระดับแนวทางและพัฒนาเครื่องมือในการ
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กํา กับตรวจสอบสถาบันการเงินใหรองรับการติดตามและการตรวจสอบแบบตอเนื่อง (Ongoing Supervision)
รวมทั้ง ไดใ หค วามสํา คัญ ในการยกระดับ ธรรมาภิบ าลโดยใหมีการประเมินพฤติกรรมและวัฒ นธรรมองคกร
(Behavior & Culture) เพื่อใหการกํากับตรวจสอบสถาบันการเงินสามารถติดตามความเสี่ยงของสถาบันการเงินได
อยางทันการณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการสงเสริมดานเสถียรภาพ ธปท. ยังสงเสริมพัฒนาการของสถาบันการเงินในดาน
การนํา เทคโนโลยีมาใชใ นการใหบริการทางการเงิน รวมถึง สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเขา ถึงบริการทาง
การเงินของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ โดยในปที่ผานมา ธปท. ในฐานะผูกํากับดูแลไดเริ่มนําหลักการประเมิน
ผลกระทบของหลักเกณฑอยา งรอบดาน หรือ Regulatory Impact Assessment (RIA) มาใชในการพิจ ารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการ
ทางการเงิน และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ธปท. สนับสนุนพัฒนาการของการใหบริการทางการเงินและการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะ
นวัตกรรมใหม ๆ เพื่อตอบสนองตอการขยายตัวของธุรกิจและการสรางความสามารถในการแขงขันของผูใ หบริการ
ทางการเงิน ควบคูไปกับการดูแลความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เพื่อใหส ถาบันการเงินสามารถนํา
เทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการทางการเงินและพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินให
หลากหลายสามารถเขาถึงผูใ ชบริการไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยไดดําเนินการผานการสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
ทางการเงิน (FinTech) เพื่อเพิ่มผูเลนรายใหมในระบบการเงิน และการยกระดับการกํากับดูแลความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินใหสถาบันการเงินมีความพรอมในการรับมือภัยไซเบอรที่สอดคลอง
ตามมาตรฐานสากล
สําหรับดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเขาถึงบริการทางการเงินของภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจ SMEs ใหสามารถเขาถึงบริการและผลิตภัณฑทางการเงินไดอยางเหมาะสม ทั่วถึง สอดคลองกับความ
ตองการ รวมถึงไดรับการบริการที่เปนธรรม ธปท. ไดสงเสริม และผลักดันโครงการผลิตภัณฑบัญชีเงินฝากขั้น
พื้นฐานเพื่อผูสูงอายุ รวมทั้งไดปรับปรุงการกํากับดูแลใหธนาคารพาณิชยสามารถใหบ ริการผา นชองทางดิจิทัล
มากขึ้นได ตลอดจนสงเสริมการเขาถึงสินเชื่อของ SMEs โดยสนับสนุนใหสถาบันการเงินสามารถนําปจจัยอื่นที่
สะท อ นความสามารถในการชํ า ระหนี้ ไ ด อ ย า งน า เชื่ อ ถื อ มาใช ป ระกอบการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ส ว นบุ ค คล
(Information based lending) ซึ่งจะชว ยเพิ่มโอกาส SMEs ในการเขาถึงแหลงเงิน ทุนไดมากขึ้น รวมถึงมีการ
พัฒนารายงานขอมูลสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจสงใหกับสถาบันการเงิน เพื่อใชเปนขอมูล ในการวางแผนบริหาร
ความเสี่ยงในการใหสินเชื่อแกธุรกิจ SMEs นอกจากนี้ เพื่อใหการสงเสริมการเขา ถึงบริการทางการเงินเปนไป
อยา งเต็มประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ธปท. ไดดํา เนินการควบคูกับ การสงเสริมความรูทางการเงินและ
การคุมครองผูใชบริการทางการเงิน เพื่อ ผลักดันใหสถาบันการเงินและผูป ระกอบธุรกิจภายใตการกํา กับดูแ ล
ของ ธปท. ใหบ ริก ารทางการเงิน เปน มาตรฐานเดีย วกัน และเปน ธรรมตอ ผูบ ริโภค พรอ มกับ การพัฒ นา
โครงสรางพื้นฐานในการเผยแพรขอมูลใหประชาชนมีขอ มูลประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอ เพื่อใหผูใชบริการ
ไดรับขอมูลที่ทั่วถึงสามารถสนับสนุนใหเกิดการแขงขันกันอยางเปนธรรมในระบบสถาบันการเงินไทย
อยางไรก็ดี เพื่อ ใหการพัฒนาการกํากับดูแลสถาบันการเงินสอดคลองและบรรลุวัตถุป ระสงค
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ธปท. มีแผนที่จะนําหลักการ Regulatory Impact Assessment
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(RIA) มาใชเปนแนวทางในการออกหลักเกณฑการกํากับดูแลของ ธปท. เพื่อยกระดับกระบวนการออกหลักเกณฑ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยตองมีการศึกษาถึงประเด็นปญหาและความจําเปนในการออกหลักเกณฑอยางถีถ่ ว น
และมีการประเมินผลกระทบของหลักเกณฑอยางรอบดาน เพื่อใหการกํากับดูแลสถาบันการเงินของไทยเหมาะสม
และสอดคลองกับ บริบ ททางการเงิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยา งรวดเร็ว ซึ่ง จะสงผลใหส ถาบัน การเงินของไทย
สามารถกาวสูยุคดิจิทัลไดอยาง “แขง ได เขา ถึง เชื่อ มโยง และยั่ง ยืน ” ตรงตามวัตถุป ระสงคข องแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินของไทย
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บทที่ 1 ภาพรวมเสถียรภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน
ระบบการเงินไทยปี 2561 โดยรวมมีเสถียรภาพ สามารถรองรับผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายและปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศได้ดี แต่ยังมีความจาเป็นต้องติดตามพัฒนาการ
ความเสี่ยงในบางจุดซึ่งอาจสร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคตต่อไป สาหรับระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยนั้น โดยรวมมีผลประกอบการและการขยายตัวของสินเชื่อที่ดี คุณภาพสินเชื่อค่อนข้าง
ทรงตัว ฐานะการเงินยังคงแข็งแกร่ง ทั้งเงินสารอง เงินกองทุน และสภาพคล่องในระดับที่สูง
1.1 ภาพรวมเสถียรภาพของระบบการเงินไทย
ระบบการเงิน ไทยโดยรวมมีเ สถีย รภาพ เศรษฐกิจ ไทยมีแ นวโน้ม ขยายตัว ได้ต่อ เนื่อ งใน
ระดับ ที่สอดคล้องกับศักยภาพ แม้ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของปัจจัยเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศ อาทิ
ความไม่แน่นอนจากการดาเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก และความไม่แน่นอนจาก
นโยบายกีดกัน ทางการค้าของสหรัฐ อเมริกา ขณะที่ระบบสถาบันการเงิน มีความมั่น คง เสถียรภาพด้า น
ต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากภาระหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่า ดุลบัญชีเดินสะพัดที่
เกินดุลต่อเนื่อง และเงินสารองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง ทาให้ ระบบการเงินไทยมีกันชน (buffer) ที่
สามารถช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายและปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศได้ดี
ในช่วงที่ผ่านมา
แม้ว่าระบบการเงิน ไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยัง มี ความเสี่ ยงในบางจุดที่อาจสร้างความ
เปราะบางให้เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต เช่น 1) ภาคครัวเรือนมีสัดส่วนหนี้ต่อ Gross Domestic
Product (GDP) ในระดับสูงและมูลค่าหนี้ภาคครัวเรือนยังคงเร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) ภาคอสังหาริมทรัพย์
ที่ส ถาบัน การเงินแข่งขันกันปล่อยสินเชื่อเพื่อ ที่อยู่อาศัยโดยยอมรับความเสี่ยงสูงขึ้น ส่งผลให้มาตรฐานการ
ปล่อยสินเชื่อลดลง เอื้อต่อการเก็งกาไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ และ 3) พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่
สูงขึ้น (search for yield) ภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่า ซึ่งอาจจะนาไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ากว่าที่ควร
(underpricing of risks) ในวงกว้าง สะท้อนจากการขยายสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในอัตราสูง อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบการเงินอย่างมีนัยสาคัญได้เร่ง ออกตราสาร
หนี้และใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มขยายการลงทุนออกจากธุรกิจหลักดั้งเดิมและลงทุนในต่างประเทศ
มากขึ้น จึงยังจาเป็นต้องติดตามพัฒนาการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป
1.2 ผลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ในปี 2561 สถาบันการเงินมีผลการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่
ขยายตัวต่อเนื่อง และมีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยมีเงินกองทุน เงินสารอง และสภาพคล่องอยู่ในระดับสู ง
สามารถสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้
เศรษฐกิ จ ไทยที่ ข ยายตัว ต่อ เนื่ อ งโดยมี แ รงขั บเคลื่ อ นหลั ก มาจากการใช้ จ่า ยภาคเอกชนที่
ขยายตัวดีทั้งการบริโภคและการลงทุน ส่งผลให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณ ะที่
คุณภาพสินเชื่อค่อนข้างทรงตัว โดยสินเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ 4.4 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.0 ในปี
2561 เป็ น ผลจากการขยายตัว ของสิ น เชื่ อ อุปโภคบริโ ภคในทุ กพอร์ ตสิ นเชื่ อซึ่ งสอดคล้ องกับ การบริ โ ภค
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ภาคเอกชนที่ขยายตัวและสินเชื่อธุรกิจในหลายประเภทที่ส่วนใหญ่มาจากการใช้สินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่
และธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) ที่ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ
ค่อนข้างสูง แม้ว่าธุรกิจบางส่วนจะมีการระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อค่อนข้างทรงตัว โดย
สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing
Loan: NPL) ต่อสินเชื่อรวม อยู่ที่ร้อยละ 2.93 ใกล้เคียง
กับปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบริหารคุณภาพพอร์ต
สิน เชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั้งการปรับ โครงสร้างหนี้
และการตัดหนี้สูญ ขณะที่คุณภาพสินเชื่อธุรกิจ SMEs
ยังด้อยลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและ
รูปแบบการทาธุรกิจที่อาจแข่งขันได้ยาก สาหรับสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยมี NPL ทรงตัวอยู่ในระดับสูง และสินเชื่อ
รถยนต์เริ่มเป็น NPL เพิ่มขึ้น

รูปที่ 1.1 สินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อของ
ระบบธนาคารพาณิชย์

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
รูปที่ 1.2 ผลประกอบการของ
ระบบธนาคารพาณิชย์

ในปี 2561 ระบบธนาคารพาณิช ย์มีผ ล
ประกอบการดีขึ ้น โดยมีก าไรสุท ธิเ พิ ่ม ขึ ้น จากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยตามสินเชื่อที่ขยายตัว และ
การลดลงของค่า ใช้จ่า ยการกัน ส ารอง แม้ว ่า รายได้
ค่าธรรมเนียมชะลอตัวลงจากรายได้การโอนเงิน ซึ่ง มี
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล
และรายได้ค่านายหน้าในธุรกิจประกันและกองทุนรวม
ลดลง ส่ง ผลให้อัต ราผลตอบแทนต่อ สิน ทรัพ ย์เฉลี่ย
(Return on Asset: ROA) เพิ ่ม ขึ ้น เล็ก น้อ ยมาอยู ่ท่ี
ร้อยละ 1.1

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคง โดยมีเงินกองทุน เงินสารอง และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดย
ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1 ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 18.3 และ 15.8 ตามลาดับ
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และเงินสารองที่มีต่อเงินสารองพึงกันตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 193.3 ซึ่งเพียงพอรองรับการด้อยลงของ
คุณภาพสินเชื่อ สาหรับสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์
นั้นยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
เพื่อ รองรับ สถานการณ์ด้า นสภาพคล่อ งที่มีค วามรุน แรง
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) และอัตราส่ ว นที่มาและ
ใช้ ไ ปของแหล่ ง เงิ น ที่ มี ค วามมั่ น คง (Net Stable Funding
Ratio: NSFR) ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 184.2 และร้อยละ
129.4 ตามลาดับ สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ต้องดารงในปัจจุบัน

รูปที่ 1.3 ฐานะความมั่นคงของ
ระบบธนาคารพาณิชย์

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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บทที่ 2 การเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการเงิน
ภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจการเงินโลกที่มีความเชื่อมโยงกันสูง ธปท. ได้มีการยกระดับกรอบ
การดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ โดยประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงาน
กากับดูแลภาคการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ก.ล.ต. คปภ. เป็นต้น รวมถึงได้ดาเนินการออกมาตรการที่จาเป็น
ในการดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk) ของภาคการเงิน นอกจากนี้ ในปี 2561 ธปท. ได้เข้ารับ
การประเมินภาคการเงิน ตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) จากกองทุน
การเงิน ระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบ
การเงินโดยยกระดับกรอบการประเมินความเสี่ยงระบบการเงิน การกากับดูแลภาคการเงินของไทย และ
การประเมินโครงสร้างพื้นฐานในการคุ้มครองภาคการเงิน ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2.1 การยกระดับกรอบการดูแลเสถียรภาพทางการเงินในมิติต่าง ๆ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
ประสานความร่ว มมือ กัน อย่า งต่อ เนื่อ งในการดูแ ลเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ ตลอดจนออก
มาตรการที่จาเป็นเพื่อป้องกัน ไม่ให้ความเปราะบางในจุดหนึ่งลุกลามเป็นความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic
risk) โดยในปี 2561 ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นนโยบายเชิง
ป้องกันในการดูแลความเสี่ย งเชิงระบบ (macroprudential policy) เพื่อยกระดับมาตรฐานการพิจ ารณา
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงินโดยมีการออมบางส่วนก่อน
การขอสินเชื่อ และป้องกันมิให้ภาคครัวเรือนก่อหนี้เกินตัว โดยได้กาหนดเพดานอั ตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อ
มูลค่าหลักประกัน (loan to value ratio: LTV) สาหรับการผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป และที่อยู่
อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ ธปท. และ ก.ล.ต. ยังได้ออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ รองรับ
การกากับดูแลสถาบันการเงินและตลาดทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพัฒนาการของธุรกิจ สินทรัพย์
ดิจิทัล และได้ยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนใน
ตราสารหนี้และกองทุนรวม ตลอดจนกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความ
มั่นคงและแก้ไขปัญหา (recovery plan) อีกทั้ง ในปีที่ผ่านมา ธปท. ได้พัฒนาเครื่องมือ Macro stress test
ของระบบการเงิน ไทย เพื่อใช้ เป็ น เครื่ องมือ เพิ่มเติมในการประเมิน และติดตามความเสี่ ยงเชิงระบบ โดย
ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกภาคส่วนของระบบการเงิน ทาให้การดาเนินนโยบายด้านเสถียรภาพระบบการเงิน
เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันกับสภาวการณ์มากยิ่งขึ้น
2.2 การเข้ารับการประเมินด้านเสถียรภาพระบบการเงินตาม FSAP
ธปท. และหน่วยงานภาคการเงินที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสาคัญและเตรียมความพร้อมร่ว มกัน
อย่ างต่อเนื่ องเพื่อเข้ารั บ การประเมิน ตามโครงการประเมินภาคการเงิน Financial Sector Assessment
Program (FSAP) จากกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ ( International Monetary Fund : IMF) และ
ธนาคารโลก (World Bank) ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 เพื่อยกระดับการกากับดูแลภาคการเงินของไทยให้
มีมาตรฐานและเป็น ที่ย อมรับ ในระดับสากล อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนต่อผล
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ประเมินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศและระบบการเงิน และสร้างโอกาสให้ผู้ให้บริการในระบบ
การเงินไทยสามารถแข่งขันและขยายบทบาทในต่างประเทศได้มากขึ้น
ความคืบหน้าสาคัญของการประเมิน FSAP ภาคการเงินไทยเพื่อเสริมสร้ างเสถียรภาพของ
ระบบการเงิน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
(1) การประเมิน ความเสี่ยงระบบการเงิน (Vulnerabilities and Financial System
Resilience) เป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของประเทศ และการจัดทาการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของภาคการเงินที่สาคัญ ซึ่ง ธปท. ได้ร่วมกับ ก.ล.ต. และ คปภ. ประเมิน
ความเสี่ยงต่อระบบการเงินอย่างต่อเนื่อง และ ธปท. ได้พัฒนา Macro Stress Test ของระบบการเงินไทย
เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงต่อระบบสถาบันการเงิน รวมถึงประเมินสถานการณ์ที่อาจนาไปสู่วิกฤตการเงิน
(adverse scenarios) เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินและบ่งชี้จุดเปราะบางในระบบ
การเงินภายใต้ภาวะวิกฤตได้อย่างตรงจุด
(2) การประเมิ น กรอบการก ากั บ ดู แ ลภาคการเงิ น ( Financial Stability Policy
Framework) เป็นการประเมินประสิทธิผลของกรอบการกากับดูแลภาคการเงินเทียบกับมาตรฐานการกากับ
สากลแต่ละด้าน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในรูปแบบการให้คะแนนการประเมินตามระดับการปฏิบัติที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล และรูปแบบการให้คาแนะนาเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลที่เหมาะสม โดย ธปท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการประเมินการกากับดู แลตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านการกากับดูแลธนาคาร
พาณิชย์ การกากับดูแลธุรกิจประกันภัย การกากับดูแลตลาดทุน และการกากับดูแลโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเงิน เป็นต้น สาหรับผลการประเมินเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. พบว่าอยู่ในระดับดีและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ทั้งในด้านการกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ตามมาตรฐาน Basel Core Principles (BCP) และการ
ก ากั บ ดู แลโครงสร้ างพื้ น ฐานทางการเงิ น ตามมาตรฐาน Principles for Financial Market Infrastructures
(PFMIs)
(3) การประเมินโครงสร้างพื้นฐานในการคุ้มครองภาคการเงิน (Financial Safety Net)
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของกลไกคุ้มครองภาคการเงินที่สาคัญ เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
การเงินโดยรวม ซึ่งจะช่วยยกระดับการเตรียมการรองรับและกลไกการแก้ไขปัญหากรณีเกิดวิกฤตทางการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลสากล โดย ธปท. ก.ล.ต. คปภ. สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) และ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ได้เตรียมความพร้อมและเข้ารับการประเมินร่วมกัน ซึ่ง
ผลจากการเข้ารับการประเมิน เบื้องต้นด้าน Financial Safety Net แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการเตรียม
ความพร้อมรองรับการจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาที่ดี โดยผู้ประเมินได้ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการและกลไกการจัดการภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเงินของประเทศให้มีความมั่นคงและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 3 การดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ในปี 2561
ในปี 2561 ธปท. ได้มีการดาเนิน นโยบายสาคัญเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน อย่างต่อ เนื่ อง
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (ปี 2559 – 2563) ดังนี้ (1) ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงิน
และการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ (แข่งได้) ผ่านการยกระดับเกณฑ์การ
กากับดูแลระบบชาระเงินและบริการชาระเงิน รวมถึงส่งเสริม ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
หลากหลายมากขึ้นจากโครงการต่อยอดพร้อมเพย์ (2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน
(เข้าถึง) ผ่านการปฏิรูปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs (3) สนับสนุนการเชื่อมต่อ
การค้าการลงทุนในภูมิภาค (เชื่อมโยง) โดยอยู่ระหว่างดาเนินการเจรจาจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks กับ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค และ (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (ยั่งยืน) โดยพัฒนาหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลให้สอดคล้องกับสากลและขยายขอบเขตการกากับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
3.1 ภาพรวมแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (ปี 2559 – 2563)
ธปท. ได้จัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (แผนพัฒนาฯ) ระยะที่ 3 ขึ้น ต่อเนื่องจากแผน
พัฒนาฯ ระยะที่ 1 (ปี 2547 - 2551) ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างและจัดรูปแบบระบบสถาบันการเงิน
และแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2 (ปี 2553 - 2557) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน
โดยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 (ปี 2559-2563) เป็นการกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินในระยะ 5 ปีข้างหน้า ที่มีเป้าหมายให้ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนใน
ภูมิภาค ภายใต้การกากับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน หรือ ตามแนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง
เชื่อมโยง ยั่งยืน” โดยดาเนินการผ่านกรอบนโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1. ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงิน
และการชาระเงินทางอิเล็ กทรอนิกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ (แข่งได้) 2. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของทุกภาคส่วน (เข้าถึง) 3. สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (เชื่อมโยง) และ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (ยั่งยืน) โดยในปี 2561 ธปท. ได้ดาเนินการพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ดังนี้
(1) ส่งเสริ มการใช้บริ การทางการเงิน และการชาระเงิน ทางอิเ ล็ กทรอนิก ส์ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบ (แข่งได้) ผ่านการยกระดับการกากับดูแลระบบชาระเงินและบริการชาระเงินภายใต้
พระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมกันกับสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน อิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดทา Cyber Resilience Assessment Framework เพื่อ
เป็นมาตรฐานในการบริ หารจัด การภัย คุก คามไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ธปท. ได้มีบทบาท
ขับเคลื่อนบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงการสาคัญต่าง ๆ อาทิ (1) โครงการภายใต้แผน National
e-Payment โดยเฉพาะการต่อยอดบริการใหม่ ๆ บนระบบพร้อมเพย์ เช่น การชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย
มาตรฐาน Thai QR Payment บริการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) บริการชาระบิลข้ามธนาคาร
(cross-bank bill payment) (2) การเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มการแข่งขันของผู้ให้บริการ
FinTech ภายใต้ Regulatory Sandbox โดยปัจจุบัน มีโ ครงการที่ไ ด้รับ อนุญาตให้อ อกจาก Regulatory
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Sandbox และให้บริการเป็นการทั่วไปแล้วรวม 15 ราย และ (3) การจัดทาแผนกลยุทธ์ระบบการชาระเงิน
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2564) โดยมีวิสัยทัศน์ให้ Digital Payment เป็นทางเลือกหลักในการชาระเงิน ภายใต้
ระบบการชาระเงินที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ต้นทุนต่า ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
(2) ส่งเสริมการเข้า ถึงบริการทางการเงิน ของทุกภาคส่วน (เข้า ถึง) โดยเฉพาะการ
เข้า ถึง บริก ารทางการเงิน ของผู ้ใ ช้บ ริก ารรายย่อ ยและธุร กิจ ขนาดกลางและย่อ ม (SMEs) ซึ ่ง ธปท. ได้
ดาเนิน การอย่างต่อเนื่องมาจนถึง ปี 2561 สรุปสาระสาคัญ ดังนี้ (1) การปฏิรูปหลักเกณฑ์การกากับดูแล
สถาบัน การเงิน ให้มีค วามยืด หยุ่น และส่งเสริมให้เกิดบริการทางการเงินดิจิทัล รวมถึงการเข้าถึงบริการทาง
การเงินของ SMEs อาทิ การใช้เทคโนโลยี cloud computing การปรับปรุงแนวทาง regulatory sandbox
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) การทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการทางการเงินของสถาบัน
การเงินให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกค้า (3) การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ โดยขยายขอบเขตการกากับดูแลให้ครอบคลุม
ถึงสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนระดับฐานรากสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยราคาที่
เหมาะสมและได้รั บ การปฏิบั ติ จ ากผู้ ป ระกอบธุร กิจ อย่ างเป็นธรรมยิ่ งขึ้ น รวมถึง การส่ง เสริม ให้มีก ารใช้
เทคโนโลยีป ระกอบการพิจ ารณาสิน เชื่อ (Information based lending) เพื่อ ให้ SMEs สามารถเข้า ถึง
บริการทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น (4) การผลักดันผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย
เพื่อให้การเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนมีต้นทุนที่ต่าลง
(3) สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (เชื่อมโยง) ธปท. ได้ข้อสรุปการ
เจรจาจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) กับมาเลเซียแล้ว โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับอินโดนีเซีย และ
เมียนมา นอกจากนี้ ธปท. กับธนาคารกลางกัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ได้มีความตกลงร่วมกันว่าจะ
ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชาระเงินระหว่างประเทศ (MOU)
เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน QR code และยกระดับความร่วมมือด้านการชาระเงินระหว่างสองประเทศ
(4) พัฒนาโครงสร้า งพื้น ฐานทางการเงิน (ยั่งยืน ) ธปท. ได้ปรับปรุงพระราชบัญ ญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 เพื่อเพิ่มเครื่องมือรองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินในภาวะ
วิกฤต และปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแลสถาบันการเงินในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิ
การยกระดับด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การบังคับใช้มาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) รวมถึงได้ส่งเสริมการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินผ่าน
การปรับ ปรุงหลักเกณฑ์ Market Conduct ให้ครอบคลุมผู้ให้บริการกลุ่ม Nano Finance บริษัทบริห าร
สินทรัพย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตลอดจนผลักดันการมีส่วนร่วมของสถาบันการเงินในการเป็นธนาคาร
ที่ยั่งยืนผ่านการจัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
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รูปที่ 3.1 แผนพัฒนาระยะที่ 3 (ปี 2559 – 2563)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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บทที่ 4 การกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกากับดูแลเสถียรภาพของสถาบันการเงิน
ธปท. ได้ดาเนิน การปฏิรูป เกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงิน โดยนาหลักการ Regulatory
Impact Assessment (RIA) มาใช้ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดรับและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ปัจ จุบ ัน มากขึ ้น พร้อ มกับ ยกระดับ การก ากับ ดูแ ลด้า นธรรมาภิบ าลของสถาบัน การเงิน เพื ่อ เพิ ่ม
ประสิทธิภ าพการทางานของคณะกรรมการสถาบันการเงินในการติดตามดูแลการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรให้เหมาะสม รวมถึงได้พัฒนาหลักเกณฑ์ให้สอดรับกับ การบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เรื ่อ ง เครื ่อ งมือ ทางการเงิน (TFRS9) ตลอดจนได้ดาเนิน การเตรีย มกลไกคุ้ม ครองภาค
การเงินโดยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม เครื่องมือรองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ใน
ภาวะวิกฤต
4.1 การปฏิรูปกฎเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงิน (Financial Institution Regulation
Reform)
ในปี 2561 ธปท. น าหลัก การประเมิน ผลกระทบของหลัก เกณฑ์อ ย่า งรอบด้า น หรือ
Regulatory Impact Assessment (RIA) มาใช้เพื่อปรับหลักคิดในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลสถาบัน
การเงิน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาลด ละ เลิกกฎเกณฑ์ที่ไม่จาเป็น (Regulatory Guillotine) เพื่อให้เกณฑ์การ
กากับ ดูแลสอดรับและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยในปีที่ผ่านมา ธปท. เห็นความสาคัญของ
การนาเทคโนโลยีม าใช้ในการให้บ ริก ารทางการเงิน การปฏิรูปกฎเกณฑ์จึงมุ่งเน้นไปที่ (1) การส่ง เสริม
บริการทางการเงินด้านดิจิทัล (Digital Banking) และ (2) การสนับสนุนบริการทางการเงินสาหรับ SMEs
(SMEs Financing) เพื่อให้ประชาชนและธุรกิจ SMEs ได้รับประโยชน์จากบริการทางการเงินที่หลากหลายขึ้น
เข้า ถึง บริก ารทางการเงิน ได้ด ีขึ ้น ด้ว ยต้น ทุน ที ่ถ ูก ลง ผ่า นการใช้เ ทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมที ่ช ่ว ยเพิ ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริ การของสถาบันการเงิน โดย ธปท. ได้ดาเนินการหารือแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา
และอุป สรรคในการดาเนิน ธุร กิจ และการเข้า ถึง บริก ารทางการเงินที่เกิดจากหลักเกณฑ์การกากับดูแล
รวมถึงจัดทาข้อเสนอแนะปรับปรุงหลักเกณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับคณะทางาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก
หลายภาคส่วน ทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจต่าง ๆ โดย ธปท. คาดว่าจะดาเนินการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการทางานทั้งหมด แล้วเสร็จภายในปี 2562
สาหรับ การส่งเสริม Digital Banking ธปท. ได้ข้อสรุปของหลักเกณฑ์ที่จะปรับปรุง ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์เกี่ย วกับขอบเขตการประกอบธุรกิจ ช่องทางการให้บริการ (2) หลักเกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและแนวปฏิบัติการนานวัตกรรมทางการเงินเข้าทดสอบในศูนย์ทดสอบของทางการ (Regulatory
Sandbox) (3) การพิสูจน์และยืนยั นตัวตนทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-KYC) (4) หลักเกณฑ์การใช้เอกสารหลั กฐาน
ในรูป แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) (5) การปรับปรุง กระบวนการอนุญ าตในรูป แบบ One-stop
service สาหรับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของ ธปท. และ (6) ขยายขอบเขตการให้ บริการธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ Digital Banking ของ
สถาบันการเงิน
สาหรับการส่งเสริม SMEs Financing ธปท. ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ SMEs
สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น สะดวกขึ้น ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เช่น (1) ยกเลิกข้อจากัดด้านวงเงินสาหรับ
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สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ SMEs ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อแบบ information-based
lending และ (2) การปรับปรุงแนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายการประเมินที่ซ้า
ซ้อนของผู้ยื่นขอสินเชื่อและลดต้นทุนการประเมินของสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ ธปท. จะนาหลักการ RIA มาใช้ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลสถาบันการเงิน
อย่างต่อเนื่องต่อไป
4.2 การกากับดูแลความมั่นคงและการบริหารความเสี่ยงที่ดีของสถาบันการเงิน
หลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน รวมถึง หลัก เกณฑ์ด้า นคุณ สมบัติแ ละความเหมาะสม (Fit and Proper) ของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 โดยเน้นให้สถาบัน
การเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีโครงสร้างคณะกรรมการที่ดีและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีโครงสร้างองค์กร
ที่มีกลไกการถ่วงดุล การควบคุม กากับและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล และสอดคล้องกับความเสี่ยง (Three
Lines of Defense) รวมทั้งใช้กลไกตลาดตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันการเงิน ดังนี้ (1) ยกระดับ
คุณ สมบัต ิแ ละความเหมาะสมของกรรมการและผู้ บ ริห ารระดับ สู ง โดยกาหนดวาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและ
กระบวนการทบทวนคุณสมบัติกรรมการผู้จัดการอย่างสม่าเสมอ และมีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้เท่าทันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (2) ดูแลโครงสร้างการกากับดูแล
ความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรได้เหมาะสม โดยให้สถาบันการเงินมีคณะกรรมการกากับความเสี่ยงเป็นกลไกถ่วงดุล และสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการดูแลความเสี่ยง และ (3) ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลต่อสาธารณชน
เพื่อให้มีกลไกตลาดช่วยในการกากับดูแล
หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจการเงิน
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนของกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน เพื่อลด
ข้อจากัดในการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินที่ต้องการลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนแก่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ (Policy holder)
หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ให้บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถขออนุญาตเป็นรายกรณีเพื่อถือหรือมีหุ้นในสถาบัน
การเงินในต่างประเทศมากกว่า 10% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้นโดยไม่มี
อานาจควบคุมกิจการได้ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินสามารถ
ขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้อย่างคล่องตัว และรองรับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้สอดรับกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC)
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หลักเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน (TFRS9) และการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ TFRS 9 และมาตรฐานการบัญชีกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารอง แนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ การบันทึกบัญชี และการนาเสนองบการเงิน เพื่อให้รองรับมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้
สาหรับการจัดทางบการเงินที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการรักษาความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีอันจะช่วยยกระดับคุณภาพของงบการเงิน ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล โดยกาหนดให้ สถาบันการเงิน หมุนเวียนผู้สอบบัญชี
สาหรับกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานสอบบัญชีให้สถาบันการเงินแห่งนั้นมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ โดยสถาบันการเงินจะสามารถยื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวได้เมื่อพ้นระยะเวลาการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562
หลักเกณฑ์การดารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable
Funding Ratio: NSFR)
ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์การดารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (NSFR)
ซึ่งเป็นอัตราส่วนสาหรับวัดความเพียงพอของสภาพคล่องในระยะ 1 ปีข้างหน้า เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีแหล่ง
เงินจากการรับเงินฝาก การกู้ยืมเงิน และส่วนของเจ้าของ สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินในการลงทุน
การปล่อยกู้ และการก่อภาระผูกพัน ซึ่งจะทาให้ธนาคารพาณิชย์สามารถรับมือกับภาวะสภาพคล่องตึงตัวเป็น
ระยะเวลานานได้ดีขึ้น โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งเน้น
ดูแลความเสี่ยงสภาพคล่องเพียงในระยะสั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ NSFR มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2561
หลักเกณฑ์การเตรียมแผนล่วงหน้าของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการเสริมสร้างความมั่นคง
และแก้ไขปัญหา (recovery plan) ด้วยตนเอง
ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์จัดทา recovery plan ซึ่งแผนดังกล่าวจะ
ครอบคลุมการแจ้งเตือน (early warning) แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแนวทางการสื่อสารต่อสาธารณชน
เมื่อธนาคารพาณิชย์เผชิญกับภาวะวิกฤต เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อ
เตรียมความพร้อมของธนาคารพาณิชย์ให้สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันการณ์และ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเตรียมความพร้อมดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
รวมทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้างต้นกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความ
สาคัญต่อระบบการเงินในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks : D-SIBs) นาส่งแผนครั้ง
แรกในเดือนมิถุนายน 2562 และสาหรับธนาคารพาณิชย์อื่น กาหนดให้นาส่งแผนภายในเดือนมิถุนายน 2563
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้การช่วยเหลือเข้าแก้ไขสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ธปท. ได้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (พ.ร.บ. ธปท.) เพื่อกาหนดมาตรการ
และกลไกเพิ่มเติมสาหรับเป็นเครื่องมือรองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินในกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยโดยรวม และ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่าจะได้รับบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่องจากการ
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แก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปรับปรุง พ.ร.บ. ธปท. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28
กรกฎาคม 2561
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บทที่ 5 การเตรียมความพร้อมการกากับดูแลเพื่อรองรับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสาหรับการ
ให้บริการทางการเงิน
ปัจ จุบ ัน สถาบัน การเงิน มีก ารใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT) เป็น โครงสร้า งพื้น ฐานส าคัญใน
การขับเคลื่อนธุรกิจ โดยใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการเงิน และใช้ส่งเสริม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลายสามารถแข่งขันได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ในปีที่ผ่านมา
ธปท. จึงผลักดันการใช้เทคโนโลยีทางการเงินผ่านการสนับสนุน Fintech การปรับปรุงแนวทางการทดสอบ
นวัตกรรมใหม่ใน Regulatory Sandbox และการพัฒนาระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยออกหลักเกณฑ์
การกากับดูแลภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน รวมถึงสนับสนุนบริการต่อยอดจากโครงการพร้อมเพย์ ควบคู่
ไปกับการยกระดับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน
5.1 การส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech)
5.1.1 นโยบายของ ธปท. ในการสนับสนุน FinTech และนวัตกรรมที่ได้มีการทดสอบ
ใน Regulatory Sandbox
ธปท. มีนโยบายส่งเสริมการนานวัตกรรมทางการเงิน (FinTech) มาเพิ่มประสิทธิภาพ ลด
ต้นทุน พัฒนาศักยภาพของระบบการเงินของประเทศ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุก
ภาคส่วน (Financial Inclusion) โดยได้มีการวางแนวปฏิบัติการนานวัตกรรมทางการเงินเข้าทดสอบในศูนย์
ทดสอบของทางการ (Regulatory Sandbox) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนาเสนอบริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ภายในพื้นที่หรือ
สภาพแวดล้อมของการประกอบธุร กิจและการให้บริการที่จากัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกากับ ดูแลที่
ยืดหยุ่น
ในปี 2561 มี โ ครงการที่ เ ข้ า ทดสอบใน Regulatory Sandbox แล้ ว ทั้ ง สิ้ น 21 รายใน 5
เทคโนโลยี ได้ แ ก่ Blockchain, Biometrics, QR Code Payment, Machine Learning และ Application
Programming Interfaces (APIs) โดยมี โ ครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ อกจาก Regulatory Sandbox และ
ให้บริการได้เป็นการทั่วไปแล้วรวม 15 ราย ในโครงการ QR Payment ผ่านพร้อมเพย์ และโครงการ QR
Payment ด้วยบัตรเครดิต
นอกจากนี้ ธปท. ได้ป รับ ปรุง แนวปฏิบัติ Regulatory Sandbox ใหม่ต ามแนวทางการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ได้จากการทา Regulatory Guillotine ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 โดยเปิดโอกาส
และสนับสนุนให้ผู้ให้บริการทางการเงินมี Sandbox ของตนเอง (Own Sandbox) เพื่อทดสอบนวัตกรรมทาง
การเงิน ที่ไม่เข้าข่ายจะต้องทดสอบร่วมกันเพื่อพัฒ นาเป็น โครงสร้างพื้นฐานหรือมาตรฐานกลาง หรือไม่เข้า
ข่ายที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่กาหนดให้ต้องทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ ธปท.
โดยผู้ให้บริการทางการเงินที่จะทดสอบนวัตกรรม FinTech ใน Own Sandbox ต้องกาหนดกรอบนโยบายที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ให้บริการทางการเงินหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย มีการบริหาร
ความเสี่ยง การติดตามดูแลการทดสอบ การดูแลลูกค้า และการเตรียมความพร้อมในการให้บริการในวงกว้าง
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ตามกรอบหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งให้รายงานผลการทดสอบนวัตกรรม FinTech ใน Own Sandbox ให้
ธปท. ทราบเป็นประจา
5.1.2 แนวทางการกากับดูแล Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)
ธปท. อยู ่ร ะหว่า งดาเนิน การออกหลัก เกณฑ์ก ารกากับ ดูแ ล วิธ ีก าร และเงื่อ นไขในการ
ประกอบธุร กิจ Peer to Peer Lending Platform (P2P) ตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
การคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
แหล่งเงิน ทุน ของประชาชนและผู้ ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคล ในรูปแบบการให้สินเชื่อผ่านระบบเครือข่าย
อิเลคทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer to Peer Lending Platform) ซึ่งถือเป็น
ทางเลื อกใหม่ส าหรับ นั กลงทุน (ผู้ ให้ กู้) ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ ยงได้ โดยการ
ประกอบธุรกิจนี้ต้องคานึ งถึงภาระหนี้ ครัวเรือนของประเทศที่ปัจจุบันมีอัตราส่วนที่สูงในลาดับต้น ๆ ของ
ภูมิภาค และต้องสื่อสารให้ผู้กู้ตระหนักถึงการก่อภาระหนี้ที่ไม่เกินความสามารถในการชาระหนี้ด้วย ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562
5.1.3 การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการยืนยันตัวตนของลูกค้าหรือการให้ข้อมูล
ในรูปแบบดิจิทัล
ธปท. ได้พิจารณาขยายขอบเขตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้อมทั้งด้านระบบงาน บุคลากร
และการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ สามารถให้บริการยืนยันตัวตนหรือให้ข้อมูลที่จาเป็นของลูกค้าต่อพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย์ได้เป็นการทั่วไป เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National
Digital ID : NDID) ซึ่งเป็นระบบกลางในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ โดยมีผลบังคับใช้กับธนาคาร
พาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561
5.2 การส่งเสริมและพัฒนาการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
5.2.1 การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธปท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบโครงการระบบพร้อมเพย์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการชาระเงินของไทยให้เข้าสู่การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 มียอดการลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์จานวน 46.5 ล้านหมายเลข มีปริมาณธุรกรรม
โอนเงินตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.1 พันล้านรายการ คิดเป็นมูล ค่า
5.8 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ได้ถูกออกแบบไว้ เพื่อให้ใช้งานได้หลากหลาย
รูปแบบ เอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มิใช่สถาบันการเงิน สามารถใช้งาน
กับระบบพร้อมเพย์ได้ ในปี 2561 ธปท. จึงได้ผลักดันการเปิดให้บริการต่อยอดอื่น ๆ บนโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบพร้อมเพย์ ได้แก่
1. บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) เป็นบริการที่ช่วยให้ร้านค้าและภาคธุรกิจสามารถส่ง
ข้อความแจ้งไปยังผู้ซื้อเพื่อขอให้ชาระเงิน ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้ารายย่อย
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รวมถึงร้านค้าออนไลน์ ให้มีช่องทางเรียกเก็บเงินและรับชาระเงินที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ประชาชน
จะได้รับความสะดวกในการชาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายมากขึ้น
2. ระบบบริจาคอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่ าง
กรมสรรพากร สถาบันการเงิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ และ ธปท. เพื่ออานวยความสะดวก ในการ
บริจาคเงินและได้รับการลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว ซึ่งสามารถบริจาคผ่าน mobile
banking ของธนาคารที่ร่วมโครงการ โดยสแกนที่ QR Code ของหน่วยรับบริจาค
3. โครงการ QR Code payment ด้วยบัตรเครดิต ช่วยเพิ่มช่องทางการรับชาระเงินด้วยบัตร
จากทั ้ง ในและต่า งประเทศที ่ส ะดวก รวดเร็ว และมีต ้น ทุน ต่ าลงแก่ป ระชาชนและร้า นค้า รวมทั ้ง เพิ ่ม
ความปลอดภัยในการชาระเงิน โดยเจ้าของบัตรไม่ต้องให้บัตรหรือข้อมูลบนบัตรแก่ร้านค้า
นอกเหนือจากบริการต่อยอดที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2561 ธปท. ได้หารือร่วมกับธนาคาร
พาณิชย์เกี่ยวกับการขยายวงเงินการทาธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ internet banking
และ mobile banking เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและธุรกิจรายย่อยให้สามารถโอนเงินใน
แต่ละรายการได้สูงขึ้น โดยธนาคารพาณิชย์ได้เพิ่มวงเงินสูงสุดในการโอนเงิน ตามระดับการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมของแต่ละธนาคาร จากวงเงินเดิมที่กาหนดไว้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการเป็นไม่เกิน 699,999
บาทต่อรายการ
5.2.2 พระราชบัญญัติระบบการชาระเงินและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2561 กระทรวงการคลังและ ธปท. ได้ยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมที่เกี่ยวข้องกับการกากับ
ดูแลระบบการชาระเงินจานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตาม
ข้อ 5 แห่ งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบั บ ที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็ กทรอนิกส์ ) 2) พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดู แลธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และ 3) พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. 2559 และได้ออกพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) ระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญ 2) ระบบการชาระเงินภายใต้การกากับ
(Designated Payment Systems) 3) บริ ก ารการช าระเงิ น ภายใต้ ก ารก ากั บ (Designated Payment
Services) 4) การกากับดูแลการตรวจสอบ และการแก้ไขฐานะหรือการดาเนินงาน 5) การอุทธรณ์ และ
6) บทกาหนดโทษ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 และได้ดาเนินการออกประกาศภายใต้ พ.ร.บ.
ระบบการชาระเงิน ดังนี้
 ประกาศกระทรวงการคลัง ได้แก่
1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกาหนดระบบการชาระเงินภายใต้
การกากับ
เพื่อกาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจระบบการชาระเงินภายใต้การกากับที่
มีลักษณะการให้บริการที่สนับสนุนการทาธุรกรรมในระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ได้แ ก่ 1) การให้บ ริก ารระบบโอนเงิน รายย่อ ยระหว่า งผู้ใ ช้บ ริก ารของระบบ ( Inter-institution Fund
Transfer System) 2) การให้บ ริก ารระบบเครือ ข่า ยบัต ร (Payment Card Network) 3) การให้บ ริก าร
ระบบการชาระดุล (Settlement System)
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2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกาหนดบริการการชาระเงินภายใต้การ
กากับ
เพื่อกาหนดลักษณะหรือประเภทการให้บริการภายใต้การกากับที่ต้องขอขึ้น
ทะเบียนหรือขออนุญาต ได้แก่ 1) การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม 2) การให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 3) การให้บริการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4) การให้บริการโอน
เงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่
1) หมวด 1 ระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญ
ธปท. ออกหลักเกณฑ์การกากับดูแลระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญ ซึ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศที่หากเกิดปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อระบบอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง เพื่อ
กาหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ การคุ้มครองผลสมบูรณ์ของการชาระเงิน (Payment finality) การดาเนินการ
รองรับกรณีที่สมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย และการกากับดูแลในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านธรรมาภิบาล ด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย รวมถึงการกากับดูแลสมาชิกของระบบด้วย
2) หมวด 2 ระบบการชาระเงินภายใต้การกากับ
ธปท. ได้อ อกหลัก เกณฑ์เ พื่อ กาหนด วิธ ีก าร และเงื่อ นไขการขออนุญ าต
สาหรับผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจระบบการชาระเงิน เช่น คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ ลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกิจระบบการชาระเงินภายใต้การกากับด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้
ประกอบธุรกิจมี นโยบายและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ รวมถึงมี
ฐานะการเงิน ที่มั่น คงสามารถให้บ ริการอย่างปลอดภัย โดยผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น ขอต่อรัฐ มนตรีว ่า การ
กระทรวงการคลัง หรือขอขึ้นทะเบียนกับ ธปท. ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ
3) หมวด 3 บริการการชาระเงินภายใต้การกากับ
ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อกาหนดกรอบการขออนุญาตหรือ ขอขึ้นทะเบียน
สาหรับผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการการชาระเงิน เช่น คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ ลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการ หลักเกณฑ์ทั่วไปในด้านต่าง ๆ สาหรับผู้ประกอบธุรกิจ และหลักเกณฑ์เฉพาะสาหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับแต่ละประเภทตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยผู้ ขออนุญาตหรือ
ขอขึ้น ทะเบียนจะต้องยื่นขอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือหากประสงค์จะประกอบธุรกิจที่ใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ และทดสอบบริการในวงจากัด ต้องขอขึ้นทะเบียนกับ ธปท. ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ
4) ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน เพื่อ ยกระดับ คุณ ภาพของผู้ให้บริก าร ได้แ ก่ นโยบายและมาตรการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้
จ่ายภายในประเทศ เป็นต้น
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5.3 แนวทางการประกอบธุรกิจและทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset)
ของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน
ธปท. ได้ปรับปรุงแนวทางการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของสถาบันการเงินและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบั นการเงินให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดย
อนุญาตให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัย สามารถทาธุรกรรม
หรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามที่หน่วยงานกากับดูแลเฉพาะกาหนด และให้สถา บัน
การเงินสามารถลงทุนหรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ ใ นการพัฒ นานวัต กรรมทาง
การเงินและเพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณภาพในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า ทั้งนี้ สาหรับบริษัทอื่นใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ไม่มีหน่วยงานกากับดูแลโดยเฉพาะ ที่มีความประสงค์จะทาธุรกรรมหรือประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ให้บริษัทแม่ขออนุญาต ธปท. เป็นรายกรณี โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม
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5.4 การกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน
5.4.1 การยกระดับความพร้อมการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาคการเงิน
ธปท. ได้ย กระดับ ความพร้อมการรับ มือภัยไซเบอร์ โดยติดตามการปิด Gap สาคัญของ
สถาบัน การเงิน ด้าน Cyber Resilience ที่ประเมินในปี 2560 อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติ
cyber resilience assessment framework ให้สถาบันการเงินใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ย ง
และกาหนดให้มีการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ที่เหมาะสม อีกทั้ง ธปท. ได้สร้างความ
ร่วมมือในการรับมือภัยไซเบอร์ของภาคการเงิน ทั้งในระดับสถาบันการเงิน ผู้กากับดูแล ภาครัฐ ภาคการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยมี การดาเนินการสาคัญ
4 ด้าน ได้แก่ 1) การกาหนดกรอบการกากับดูแล IT Risk และ Cyber Resilience ในภาคการเงินให้มีความ
สอดคล้องกัน 2) การผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ภาคการธนาคาร โดยดาเนินการผ่านศูนย์
ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีส ารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking
Sector Computer Emergency Response Team : TB-CERT) และขยายความร่ว มมือกับผู้ กากับดู แลใน
ต่ า งประเทศ ผ่ า นการเข้ า ร่ ว ม Central Banks, Regulators and Supervisory Entities (CERES) Forum
3) การเพิ่มความแข็งแกร่งด้านด้านการรับมือและการฟื้นฟูความเสียหาย (Response & Recovery) ผ่านการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารระดับโลกมาแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบริหาร
จัดการเพื่อรับมือภัยไซเบอร์ และการจัดทดสอบการรับมือภัยไซเบอร์ในระดับ Banking Sector รวมถึงจัดให้มี
การเชื่อมโยงแผนรับมือภัยไซเบอร์ และซักซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ระดับภาคการเงินเป็นครั้งแรกในระดับ
Financial Sector 4) การพัฒนาศักยภาพและความรู้ด้าน Cybersecurity ให้กับบุคลากรในภาคการเงิน
โดยจัดให้มีหลักสูตรร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก.ล.ต. คปภ. และ สพธอ.
สาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรทางเทคนิคเชิงลึกร่วมกับ TB-CERT สาหรับพนักงานด้าน
IT และ Security ของภาคการเงิน และจัด Financial Sector Cybersecurity Boot Camp ต่อเนื่องเป็นครั้ง
ที่ 2 ในเดือนตุล าคม 2561 เพื่อสร้างเครือข่า ยระหว่า งภาคการเงิน กับ นัก ศึก ษาเพื่อสร้า งบุคลากรด้า น
Cybersecurity เข้าสู่ภาคการเงิน นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์และได้ประสานความร่วมมือกับ ก.ล.ต. และ คปภ. ในการกาหนดลักษณะบริการที่สาคัญ
(Critical service) และหน่วยงานที่สาคัญที่ ให้บริการ Critical service (Critical Operator) ในภาคการเงิน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย
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5.4.2 การกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT
ธปท. ออกประกาศและแนวปฏิบัติเรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้าน IT ของ
สถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT ที่เพียงพอเหมาะสม สอดคล้อง
กับ มาตรฐานสากล ทั้งในด้านความปลอดภัย ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และความสามารถในการ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และได้เตรียมนาแนวปฏิบัติดังกล่าวเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนาไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
IT นอกจากนี้ ธปท. ได้พัฒนาระบบการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญ (Event Report System) เพื่อเป็น
ช่องทางให้สถาบันการเงินรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญตามประกาศ IT Risk Management ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย อย่างไรก็ดี เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินมีการบริหารความเสี่ยงด้าน IT ได้อย่างมี
คุณภาพ ธปท. ได้ดาเนินการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT และเพิ่มการตรวจสอบ Mobile
Banking Security ทั้ ง ระบบสถาบั น การเงิน และผู้ ใ ห้ บ ริก าร e-Payment เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในความ
ปลอดภัยของบริการ Mobile Banking ที่มีการใช้เพิ่มขึ้นมากด้วย
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บทที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเข้าถึงบริการทางการเงินของภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจ SMEs
เนื่องด้วย ธปท. ให้ความสาคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ของประชาชนและธุรกิจ SMEs ในปีที่ผ่านมา ธปท. จึงมีการดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้ทั้งประชาชนและ
ธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนได้ในต้นทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนี้ (1) ออกผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน (2) พัฒนาช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์
(3) จัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (คลินิกแก้หนี้) (4) กากับดูแลสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกัน (5) พัฒนาฐานข้อมูลลูกหนี้ SMEs เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถใช้ประกอบการ
ปล่อยสินเชื่อ SMEs (6) ปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับมาตรการบัญชีเดียว เพื่อสนับสนุน ให้สถาบันการเงิน
สามารถวิเคราะห์สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (7) ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การกากับดูแลเพื่อสนับสนุน Information based lending
6.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเข้าถึงบริการทางการเงินของภาคประชาชน
การออกผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน (basic banking account)
ธปท. ประสานความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้มี
รายได้น้อยที่เดิมไม่มีบัญชีเงินฝากเพราะไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียม ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินใน
ราคาที่เหมาะสมและต่าลง
การพัฒนาช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (banking channel)
ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์ช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิช ย์ให้ยืดหยุ่น และ
สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนารูปแบบการดาเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ที่เน้นให้การบริการผ่านช่องทาง
ดิจิทัล มากขึ้น เพื่อให้ธ นาคารพาณิช ย์สามารถบริหารจัดการช่องทางการให้บริการทางการเงินของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เช่น ขยายประเภทของตัวแทนและธุรกรรมสาหรับ
ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (banking agent) ให้หลากหลายขึ้น โดยกาหนดมาตรฐานการกากับดูแลซึ่งเน้น
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในการอนุมัตินโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ
การบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับการให้บริการผ่ านช่องทางต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม
และรัดกุม รวมถึงการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6
มีนาคม 2561
การจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (คลินิกแก้หนี้)
โครงการคลินิกแก้หนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชน
อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกับ
เจ้าหนี้หลายรายซึ่งปกติแก้ไขได้ยาก ให้มีโอกาสจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการ
ให้ความรู้ทางการเงินที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องมีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวอีก โดย ณ สิ้นปี 2561 โครงการคลินิก
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แก้หนี้ช่วยลูกหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้สาเร็จรวม 1,087 ราย โดยมีลูกหนี้ที่ชาระหนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว
13 ราย นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สาหรับประชาชนที่มีหนี้สินกับสถาบันการเงินหลายแห่ง
ให้เบ็ดเสร็จครบวงจร ธปท. และกระทรวงการคลัง จึงได้ร่วมกันเสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชกาหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (พ.ร.ก. บบส.) ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้ครอบคลุมถึง (1) การรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน จากเดิมที่รับซื้อ รับโอนหรือรับจ้างบริหารได้เฉพาะสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของสถาบันการเงิน (2) การเป็นที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ (3) การเพิ่มอานาจ ธปท. ใน
การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาล ซึง่ คาดว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะทาให้ลูกหนี้ของผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบัน
การเงิน (non-bank) ที่มีจานวนมากสามารถเข้ามาร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ ซึ่งถือเป็น ก้าวที่สาคัญและ
เป็นระยะที่ 2 ของโครงการ นอกจากนี้ โครงการในระยะที่ 2 จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของโครงการให้มี
ความยืดหยุ่นมากขึ้นในมิติการพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ที่จะให้เวลาลูกหนี้ยาวขึ้น ให้นานได้ถึง
10 ปี และปรับปรุงรูปแบบข้อเสนอให้ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 นี้จะสามารถช่วย
ลูกหนี้สุจริตที่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้สามารถหาทางออกจากวงจรหนี้ได้สาเร็จมากขึ้น
การกากับดูแลสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กากับดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ โดยขยาย
ขอบเขตการกากับดูแลให้ครอบคลุมถึงสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนระดับฐาน
รากสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยราคาที่เหมาะสมและได้รับการปฏิบัติจากผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นสถาบัน
การเงินและมิใช่สถาบันการเงินอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น
6.2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเข้าถึงบริการทางการเงินของภาคธุรกิจ SMEs
การพัฒนาฐานข้อมูลลูกหนี้ SMEs
ธปท. พัฒนารายงานการประมวลผลข้อมูล สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจส่งให้กับธนาคาร
พาณิชย์ไทย และ SFIs เพื่อให้สถาบันการเงินกลุ่มดังกล่าวมีข้อมูลเพียงพอสาหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผน
และให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
มาตรการบัญชีเล่มเดียว
ธปท. ได้ปรับปรุงแนวนโยบายว่าด้วยการทาธุรกรรมด้านสินเชื่อ การลงทุนในหลักทรัพย์
และการขายสิน ทรั พย์ เพื่อรองรั บ มาตรการบัญชีเล่ มเดียวของภาครัฐ โดยกาหนดให้ส ถาบันการเงิน และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ นาปัจจัยด้านคุณภาพงบการเงินซึ่งสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกิจการอย่างแท้จริงเป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึงการพิจารณาปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยหรือเพิ่มวงเงินให้สอดคล้องกับศักยภาพของกิจการ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กิจการมีการจัดทางบการเงินที่
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ (Information
based lending)
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการนาปัจจัยอื่นที่สะท้อนความสามารถในการ
ชาระหนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล (Information based lending)
รวมทั้งผ่อนคลายข้อกาหนดเกี่ยวกับการจากัดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุน
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การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 7 การกากับดูแลด้าน Market conduct
ธปท. ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลให้ผู้ให้บริการทางการเงินมีการให้บริการอย่างเป็นธรรม
และคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า โดยดาเนินการด้านการกากับตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเน้นเรื่องการ
ขายประกันภัย และได้เริ่มการบังคับใช้หลักเกณฑ์เรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม (Market Conduct) ร่ว มกับ การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานในการเผยแพร่ข้อ มูล คุณภาพการ
ให้บ ริการและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ
ในปี 2561 ธปท. กากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
(Market conduct) โดยกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินมีระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ลูกค้าที่ดี ควบคู่กับกากับตรวจสอบด้าน Market conduct อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ทางการเงินและคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดย
การดาเนินงานในปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ ดังนี้
7.1 การกากับดูแลอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดในเรื่องการขายประกันภัย และเริ่มบังคับใช้
เกณฑ์เรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
ธปท. ได้ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการระบบงานด้าน Market conduct ในเรื่องการขาย
ประกัน ภัย ของผู้ให้บ ริการกลุ่ม สถาบัน การเงิน และ Non-bank
อย่างต่อเนื่อง และได้ดาเนินการลงโทษผู้ให้บริการที่ไม่ปฏิบัติตาม
หลัก เกณฑ์ก ารประกอบธุร กิจ นายหน้า ประกัน ภัย แล้ว และได้
ประเมินการให้บริการด้านการขายประกันภัยและการดูแลความ
เป็นส่วนตัวของลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) 4 แห่ง
ที่ประกอบธุรกรรมกับลูกค้ารายย่ อยด้วย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Market conduct ที่จะมีผลบังคับใช้กับ
SFIs ในปี 2562 นอกจากนี้ ธปท. ได้ข ยายการตรวจสอบด้า น
Market conduct ให้ค รอบคลุม ผลิต ภัณ ฑ์ท างการเงิน ส าหรับ
ลูกค้ารายย่อยทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ เงินฝาก บัตรเดบิต บัตรเครดิต
สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อเช่าซื้อ โดยเน้นให้ผู้ให้บริการ
ปรับปรุงกระบวนการขาย การจัดทาเอกสารประกอบการขายทั้งที่
สาขาและการขายทางโทรศัพท์ โดยมุ่งหวังให้มีการยกระดับและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานขายอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
โดยเฉพาะในเรื่องการให้ข้อมูลสาคัญและจาเป็นแก่ลูกค้า

รูปที่ 7.1 3 ข้อควรรู้เมื่อได้รับสายโทรเสนอขาย
จากผู้ให้บริการทางการเงิน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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7.2 หลักเกณฑ์ Market Conduct เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินยกระดับระบบงานที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Process)
ในปี 2561 ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์การบริหาร
รูปที่ 7.2 การบริหารจัดการระบบงานที่เกี่ยวข้อง
จัด การด้า นการให้บ ริก ารแก่ล ูก ค้า อย่า งเป็น ธรรม (Market
กับการให้บริการแก่ลูกค้า
conduct) ซึ่งบังคับใช้กับสถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน และผู้
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่ส ถาบัน
การเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินดังกล่าว
ยกระดับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการแก่ลูกค้า ตั้ง แต่
ต้น จนจบ (End-to-End Process) ใน 9 ระบบงาน ได้แ ก่
(1) วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า
(3) การจ่ายค่าตอบแทน (4) กระบวนการขาย (5) การสื่อสาร
และการให้ค วามรู้แ ก่พ นัก งาน (6) การดูแ ลข้อ มูล ของลูก ค้า
(7) การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน (8) การควบคุม
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กากับ และตรวจสอบ และ (9) การปฏิบัติงานและแผนรองรับ
การปฏิบัติงาน ซึ่งหากผู้ให้บ ริการทางการเงินฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ดัง กล่าว ธปท. อาจ
ดาเนินการเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรืออาจพิจารณากาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ชะลอ หรือระงับการ
ให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด รวมทั้งมีการเปิดเผยการลงโทษให้สาธารณชนทราบด้วย
นอกจากนี้ ธปท. มี แนวทางขยายขอบเขตการบั งคั บใช้ ห ลั กเกณฑ์ Market conduct ให้
ครอบคลุมผู้ให้บริการทางการเงินประเภทอื่น ๆ ได้แก่ SFIs บริษัทบริหารสินทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้ให้บริการทุกแห่งยกระดับการ
บริหารจัดการด้าน Market conduct โดยได้รับฟังความเห็นจากผู้ให้บริการทุกกลุ่มด้วยแล้วซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
7.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมในระบบสถาบัน
การเงินไทย
ธปท. ได้กาหนดให้ผู้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินสาหรับลู กค้ารายย่ อย
ได้แก่ เงินฝาก บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่ละราย และจัดทาภาพรวมของผู้ให้บริการทุกรายในเว็บไซต์ของศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และเว็บไซต์ ธปท. และในปี 2562 ธปท. จะผลักดันให้มีการเผยแพร่ข้อมู ล
สินเชื่อเช่าซื้อ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลปัญหาจากการใช้บริการทางการเงินในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในลักษณะของ
การร้องเรียน การแจ้งเบาะแส การสอบถามข้อมูล และข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการ
จาแนกตามระยะเวลาด้วย รวมทั้งกาหนดให้ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยข้อมู ลสถิติดังกล่าวในรูปแบบแผนภูมิที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการแต่ละราย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดความโปร่งใสและการแข่งขัน รวมทั้งให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยใน
ปี 2561 ธปท. ได้เปิดเผยข้อมูลการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ ธปท. แล้ว
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รูปที่ 7.3 การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์การเงิน

รูปที่ 7.4 สิ่งสาคัญที่ลูกค้าควรทราบเมื่อใช้บัตรเครดิต

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกเหนือจากการดาเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ธปท. ยังได้จัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นระยะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงข้อควรรู้
และข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เช่น สิ่งสาคัญที่ลู กค้าควรทราบเมื่อใช้บัตรเครดิต
“4 ไม่” ที่ผู้ให้บริการทางการเงินห้ามทา ได้แก่ ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ เป็นต้น
นอกจากนี้ ธปท. ได้ผลักดันให้ผู้ให้บริการจัดทาเอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีข้อมูลสาคัญที่ลูกค้าต้องทราบอย่างครบถ้วน และมีเงื่อนไขการใช้บริการที่เป็น
ธรรม ผ่านคณะทางานที่จัดตั้งร่วมกันระหว่าง ธปท. และผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเห็นผลในทางปฏิบัติ
7.4 การประสานความร่วมมือในการกากับดูแลด้าน Market conduct กับหน่วยงานอื่น
ธปท. ได้ป ระสานความร่ว มมือ ในการกากับ ดูแ ลร่ว มกับ สานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ผ่านการหารือในคณะทางาน 3-Regulators Steering Committee และคณะทางานการ
ดาเนินการทางกฎหมาย อย่างสม่าเสมอ รวมถึงประสานความร่วมมือในการกากับดูแลร่วมกับหน่วยงานกากับ
ดูแลอื่นและตัวแทนจากภาคประชาชน เช่น สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ป่าสาละ เป็นต้น นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมให้ความเห็นแก่สมาคม
ธนาคารไทยในการพัฒนาหลักสูตร e-Learning ด้านการให้บริการอย่างเป็นธรรมอีกด้วย
7.5 การศึกษาต้นทุนอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการภายใต้การกากับ
ธปท. จัดทาโครงการศึกษาต้นทุนอัตราดอกเบี้ยและค่ าธรรมเนียมของผู้ให้บริการภายใต้ การ
กากับ เพื่อนามาประกอบการกาหนดหลักการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมต่อลูกค้า โดย ธปท.
ได้ดาเนินการโครงการนาร่องกับค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์รายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่มีเรื่องร้องเรียนปริมาณมากผ่านการหารือร่วมกับผู้ให้บริการและตัวแทนจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 8 การตรวจสอบสถาบันการเงินในปี 2561
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจการเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ธปท. ในฐานะ
ผู้กากับดูแล จึงพัฒนาการกากับและตรวจสอบสถาบันการเงินให้เป็นการติดตามและตรวจสอบแบบต่อเนื่อง
(ongoing) และพัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูลซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและฐานะของสถาบันการเงิน
เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงของสถาบันการเงินได้ทันการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดัน
ให้ม ีก ารประเมิน วั ฒ นธรรมองค์ ก ร (organizational behavior and culture) เพื่ อ ประเมิ น ถึ ง ระดั บ
ประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการสถาบันการเงินและวัฒนาธรรมองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้สถาบัน
การเงินดาเนินธุรกิจภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ธปท. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการกากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน โดยได้เร่งพัฒนาการกากับ
ตรวจสอบแบบต่อเนื่อง (Ongoing Supervision) ให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
เศรษฐกิจการเงินที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการติดตามความเสี่ยงของสถาบันการเงินในรูปแบบ Offsite monitoring
อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดมากขึ้นด้วยการพัฒนาระบบงานและปรับปรุงฐานข้อมูลสาหรับวิเคราะห์และติดตาม
ความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์ รวมทั้งให้ความสาคัญการเข้าใจในพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร (organizational
behavior and culture) ของสถาบันการเงิน การยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยคุกคาม
ด้านไซเบอร์ และการกากับดูแลเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งสถาบันการเงิน
ต้องมีระบบที่ดีตามมาตรฐานที่ ธปท. กาหนด
ในปี 2561 ธปท. ได้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงธุรกรรมที่สาคัญ (Significant Activities : SA)
ของสถาบันการเงิน ได้แก่ ธุรกรรมสินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การตรวจสอบสานักงานธุรกิจและ
บริษัทในเครือของสถาบันการเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk Management) รวมทั้งสารวจพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรซึ่งครอบคลุมถึงประสิทธิภาพ
การทางานของคณะกรรมการสถาบันการเงินและวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการและ
ผู้บริหารของสถาบันการเงินตระหนักและเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายของแต่ละ
องค์กร และมีกลไกดูแลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว มีการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการแข่งขันกันอย่างเท่าเทียม (competitive neutrality) ในระบบสถาบันการเงินของไทย
8.1 การตรวจสอบฐานะ การดาเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
ธปท. ได้ตรวจสอบสถาบันการเงิน (รวม SFIs) รวมทั้งสิ้น 33 แห่ง โดยตรวจสอบแบบเน้น
ธุรกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ธุรกรรมสินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การตรวจสอบสานักงานธุรกิจ และบริษัท
ในเครือของสถาบันการเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ การป้องปรามการเก็งกาไรค่าเงิน SMEs บัญชี
เดีย ว e-Payment การดาเนิน การตามพันธกิจ ของ SFIs และด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information
Technology : IT) ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) ของ
สถาบันการเงิน (รวม SFIs) 22 แห่ง นอกจากนี้ ธปท. ได้ประเมินผลการจัดทา Supervisory Stress Test ของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย 15 แห่ง ซึ่งภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์มีเสถียรภาพ และประเมินความพร้อมวิธีการกัน
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เงินสารองตาม IFRS 9 พบว่า ภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไทยมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ
ตารางที่ 8.1 จานวนสถาบันการเงินที่ ธปท. ตรวจสอบในปี 2561

สถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์ไทย / ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary)
บริษัทเงินทุน / บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)
บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและ / หรือสินเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)
รวม

จานวนสถาบันการเงิน
(แห่ง)
15
3
4
6
2
3
33
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ธปท. ได้ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง (Thematic
Examination) ได้แก่ การประเมินคุณภาพกระบวนการพิจารณาสินเชื่อลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์
ไทยขนาดใหญ่ 5 แห่ง การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เรื่อง การเสนอขายผลิตภัณฑ์
สาหรับลูกค้ารายย่อย ตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมให้สถาบันการเงินให้บริการอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม
(รวม SFIs) 24 แห่ง การให้บริการธุรกรรมผ่านทาง mobile banking 17 แห่ง และการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รายสาคัญ 5 แห่ง
8.2 การพัฒนาเครื่องมือรองรับการกากับตรวจสอบแบบต่อเนื่อง (Ongoing Supervision)
ธปท. พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกากับตรวจสอบแบบต่อเนื่อง (Ongoing
Supervision) และรองรับการกากับตรวจสอบในเชิงรุก โดยพัฒนาเครื่องมือสาหรับกากับตรวจสอบความเสี่ยงด้าน
ตลาด (market risk dashboard) ซึ่งเป็น online platform ที่ช่วยให้ผู้กากับดูแลเข้าถึง วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
ข้อมูลที่มีจานวนมากและมีความซับซ้อนหลายมิติให้สาเร็จได้ในเวลาที่เร็วขึ้น ครอบคลุมการตรวจสอบธุรกรรมเพื่อ
ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ยงด้านตลาดสาหรับภาพรวมและรายสถาบันการเงิน ซึ่งนามาใช้
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานกากับตรวจสอบความเสี่ยงด้านเครดิต
(credit risk dashboard) และด้านการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets and Liabilities Management :
ALM Dashboard) โดย credit risk dashboard ได้พัฒ นาในส่ว นของดัช นีชี้วัด ความเสี่ยง (monitoring
indicators) แล้ว และจะเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
8.3 แนวทางการประเมินพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Behavior
and Risk Culture : B&C)
ธปท. จัดทาโครงการสารวจและประเมินพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันการเงินซึ่ง
ให้ความสาคัญกับการประเมินประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการสถาบันการเงิน (board effectiveness)
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รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง (risk culture) ความโปร่งใส และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
โดยในปี 2560 เริ่มโครงการนาร่องสารวจสถาบันการเงินขนาดใหญ่ 5 แห่ง และในปี 2561 ได้ขยายขอบเขตให้
ครอบคลุมธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่ง และสถาบั นการเงินเฉพาะกิจที่มีความสาคัญอีก 3 แห่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งมี
การนาเทคโนโลยี text mining มาใช้วิเคราะห์รายงานการประชุม (minutes) เพื่อประเมินผลการทางานของ
คณะกรรมการของสถาบันการเงิน
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บทที่ 9 การกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจการเงินไทย เนื่องจากมีส่วนในการ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาคการเงินของประชาชนในกลุ่มที่มิใช่กลุ่มเป้าหมายของธนาคารพาณิชย์ และเป็น
ส่วนสาคัญในการปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจ โดย ธปท. ได้ดาเนินการกากับดูแลครอบคลุม 4 ด้านสาคัญ ได้แก่
(1) การออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล (2) การตรวจสอบความเหมาะสมของผู้บริหาร (3) การติดตามและ
ตรวจสอบ และ (4) การสั่งแก้ไขปัญหา โดยในปีที่ผ่านมา ธปท. ได้ประสานงานกับสานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง (สศค.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อยกร่างหลักเกณฑ์การกากับดูแล
SFIs ซึ่งเกี่ยวข้องกับช่องทางการให้บริการทางการเงินและได้ดาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่
บังคับใช้แล้วให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของ SFIs มากยิ่งขึ้น
9.1 ความคืบหน้าการนาเสนอแก้ไขกฎหมายสาคัญ : พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน เพื่อให้
ธปท. มีอานาจในการกากับดูแล SFIs (มาตรา 120)
ธปท. และกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันเสนอแก้ไขมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อให้กระทรวงการคลังและ ธปท. มีอานาจในการกากับดูแล SFIs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเคียงได้กับการกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้ดาเนินการแล้วเสร็จและมีผล
บังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสรุปกรอบหลักการของการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้
(1) ให้อานาจ ธปท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการออก
หลักเกณฑ์กากับดูแล SFIs
(2) กาหนดอานาจหน้าที่ของ ธปท. ในการตรวจสอบ SFIs
(3) กาหนดบทลงโทษที่เหมาะสมกับบริบทของ SFIs ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
(4) กาหนดหน้าที่ของ ธปท. และกระทรวงการคลังในการดาเนินการกรณีที่ SFIs มีฐานะ
หรือการดาเนินงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐ
9.2 การออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล
(1) หลักเกณฑ์การกากับดูแล SFIs ระยะที่ 1
ธปท. ได้ดาเนินการทบทวนหลักเกณฑ์การกากับดูแล SFIs ระยะที่ 1 จานวน 24 ฉบับ ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี 2560 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของ SFIs
มากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของหลักเกณฑ์ ยกเว้นหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ที่
มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์บางส่วนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที่ได้ปรับปรุง
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อยกระดับแนวทางด้านธรรมาภิบาลของ SFIs
(2) หลักเกณฑ์การกากับดูแล SFIs ระยะที่ 2
ธปท. ได้ ย กร่ า งหลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ล SFIs ระยะที่ 2 ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ช่ อ งทาง
การให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากกระทรวงการคลั ง ครอบคลุ ม หลั ก เกณฑ์ 3 ฉบั บ
ได้ แ ก่ (1) หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ บ ริ ก ารจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสนั บ สนุ น การประกอบธุ ร กิ จ (Business Facilitator)
(2) หลักเกณฑ์การประกอบกิจการสาขา และ (3) หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน
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ทั้งนี้ ในการยกร่างหลักเกณฑ์การกากับดูแล SFIs ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ธปท. ได้ประสาน
งานกับสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อย่างใกล้ชิด
รวมทั้งได้มีการจัดประชุมชี้แจงกับ SFIs ทั้ง 8 แห่งแล้ว โดย ธปท. ได้เสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อขอความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปแล้ว
9.3 การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคาขออนุญาตและผ่อนผันหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ธปท. ได้ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับคาขออนุญาตและผ่อนผัน (คู่มือประชาชน)
ที่ออกตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล SFIs ระยะที่ 1 โดยยกเลิกการขอเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐอื่น
จากประชาชน เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่
ห้ามมิให้หน่วยงานภาครัฐเรียกเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐอื่นจากประชาชน เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการขออนุญาตและผ่อนผันโดยไม่ต้องจัดเตรียมสาเนาเอกสารราชการ เพื่อติดต่อขอรับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ
อย่างไรก็ดี หลังจากที่ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ และหลักเกณฑ์
การกากับดูแล SFIs ระยะที่ 1 ได้รับการปรับปรุงให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของ SFIs ยิ่งขึ้นแล้ว ธปท.
จะปรับเนื้อหาของคู่มือประชาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลฉบับใหม่ และจะนาเสนอขอความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ ธปท. และ
ระบบงาน ก.พ.ร. สาหรับการให้บริการระบบงานการยื่นขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหารือ เพื่อให้ประชาชน
ศึกษาและนาคู่มือประชาชนดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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บทที่ 10 การดาเนินงานประสานกับหน่วยงานภายนอก
ธปท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลด้านการ
กากับตรวจสอบกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ และประสานความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย
เพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันการเงินนาหลักจรรยาบรรณที่ดี (code of conduct) มาประยุกต์ใช้จริง รวมทั้ง
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการกากับดูแลกับสถาบันการเงินระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาค ตลอดจนให้การ
สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
กากับดูแลระบบการเงินโดยรวม
10.1 การประชุมและชี้แจงที่สาคัญ
ธปท. จัดประชุม สัมมนา และบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลด้านการกากับ
ตรวจสอบระหว่าง ธปท. กับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ดังนี้
(1) จัดประชุมชี้แจงภาพรวมผลการตรวจสอบในปี 2560 และแนวทางการตรวจสอบในปี
2561 ให้แก่ผู้บริหารสถาบันการเงิน
(2) จัดประชุมเพื่อรับฟังแผนกลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน
(3) จัด ประชุม Supervisory College ประจาปี 2561 เพื่อ ให้ห น่ว ยงานกากับ ดูแ ลของ
ต่างประเทศรับทราบฐานะและผลการดาเนินงานของธนาคาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนประเด็นข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบสานักงานใหญ่และสาขาในต่างประเทศ
(4) จัดสัมมนา APEC - FRTI Regional Seminar on Macroprudential Supervision เพื่อ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ ใ นการก ากั บ ดู แ ลความเสี่ ย งของสถาบั น การเงิ น ในภาพรวม
ทั้งระบบ แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศ ตัวแทนจาก ธปท. และเจ้าหน้าที่จาก APEC – FRTI
(5) จั ดสั มมนา SEACEN - FSI Regional Seminar on Corporate Governance of Banks:
Evaluating Culture and Conduct เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกั บการกากับดูแล
ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน แก่เจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางและหน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมการกากับดูแลสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพ
10.2 การประสานความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย เพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันการเงินนา
code of conduct ไปประยุกต์ใช้จริง
ในปี 2560 ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจร่ว มกัน
เกี่ยวกับความร่วมมือในการกาหนดจรรยาบรรณที่ดีของธนาคารพาณิชย์ 9 ข้อ (TBA code of conduct)
หลังจากนั้น ธปท. ได้ผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์นาหลักจรรยาบรรณที่ดีไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรม ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์สมาชิกได้นาหลักจรรยาบรรณที่ดีมาประยุกต์ใช้จริงแล้ว จานวน 5 ข้อ ได้แก่
(1) จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ (2) บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร (3) มาตรฐานการให้บริการ
(4) พนักงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน และ (5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคาดว่าธนาคารสมาชิก
จะรับหลักจรรยาบรรณที่ดีที่เหลืออีก 4 ข้อ ได้แก่ (1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2) การจัดการข้อมูล
(3) การกากับดูแลโดยรวม และ (4) การแข่งขันทางการค้าและการระงั บข้อพิพาท ไปประยุกต์ใช้จริงภายใน
ปี 2562
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10.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลการกากับดูแลสถาบันการเงินระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาค
ธปท. ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเพื่ อ ความร่ ว มมือ ในการก ากั บดู แ ลสถาบั นการเงิ นกับ
หน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศแล้ว 8 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา
ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการกากับดูแลสถาบันการเงินระหว่างธนาคารกลางใน
ภูมิภาค รวมถึงพัฒนาระบบการกากับดูแลสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานและเจรจาบันทึกข้อตกลงร่วมกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ลาว เวียดนาม
และฮ่องกง
10.4 การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
ธปท. ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. … กับ
คณะกรรมาธิการวิส ามัญ สภานิ ติบั ญญัติแห่ งชาติ และร่ว มจัดทาร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลั กเกณฑ์ ใน
การกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมเป็นผู้แทนคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการบริหารจัดการและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และคณะอนุกรรมการพิ จารณาเกณฑ์และ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีการประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร ธปท. กระทรวงการคลัง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และพิจารณาแนวทางการกากับดูแลและการเตรียมการรองรับเมื่อ พ.ร.บ. สหกรณ์
มีผลบังคับใช้ รวมถึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ในมิติต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดการข้อมูลจากแบบรายงาน
ทางการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบรายงานคุณภาพสินทรัพย์หรือหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์
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บทที่ 11 แนวทางการดาเนินการในการกากับดูแลในปี 2562 และระยะต่อไป
11.1 การทบทวนหลักเกณฑ์การกากับดูแลของ ธปท. (Regulatory Impact Assessment :
RIA)
ปัจจุบันระบบการเงินไทยมีความก้าวหน้ามากขึ้น สถาบันการเงินผู้ให้บริการจึงจาเป็นต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงการบริการทางการเงินให้สอดรับกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อให้
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการทางการเงินในยุคโลกาภิวัฒน์ ดังนั้นการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
การกากับดูแลภายใต้การดูแลของ ธปท. มีความจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงผลของการบังคับใช้หลักเกณฑ์ต่อ
สภาพแวดล้อมทางการเงิน อย่างรอบด้าน เพื่อให้ห ลักเกณฑ์การกากับดูแลมีประสิทธิภ าพ เหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยง ไม่เป็นอุปสรรคต่อ พัฒนาการของธุรกิจการเงิน ธปท. จึงมีแผนที่จะนาหลักการ RIA มาใช้
เป็นแนวทางในการออกหลักเกณฑ์การกากับดูแลของ ธปท. เพื่อยกระดับกระบวนการออกหลักเกณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้มีการศึกษาถึง ประเด็นปัญหาและความจาเป็นในการออกหลักเกณฑ์อย่างถี่ถ้วน และ
คานึงผลกระทบของหลั กเกณฑ์ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งในปี 2562 ธปท. มีแผนที่จ ะจัด โครงการ RIA
Mindset เพื่อ ปลูก ฝัง ให้ผู ้กากับ ดูแ ลภายใน ธปท. มีค วามรู้ค วามเข้าใจในหลั กการ RIA และสามารถนา
หลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการออกเกณฑ์การกากับดูแลในอนาคต
11.2 สรุปผลการประเมินภาคการเงินโครงการ Financial Sector Assessment Program
(FSAP)
ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการประเมิน FSAP รอบที่ 1 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2561 โดยผลการประเมินเบื้องต้นอยู่ในระดับดีและเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านการกากับ ดูแลธนาคาร
พาณิช ย์ (Banking Supervision) และด้า นการก ากับ ดูแ ลโครงสร้า งพื ้น ฐานทางการเงิน (Financial
Market Infrastructure) รวมถึงมีพัฒนาการที่ดีในด้านโครงสร้างพื้นฐานกลไกคุ้มครองภาคการเงิน (Crisis
Management, Safety Nets, and Resolution Framework) ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน และด้านระบบ
การออมเพื่ อ การเกษี ย ณที่ ด าเนิ น การโดยภาคเอกชน (Private Funded Pension System) ส าหรั บ การ
ประเมิน FSAP รอบที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะเป็นการเข้ารับการประเมินในด้านการกากับดูแล
ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Regulation) ด้านการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervision)
และด้านการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งคาดว่าคณะผู้ประเมิน FSAP จะแจ้งผล
การประเมินภาคการเงินไทยอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562
11.3 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงระบบ
ธปท. จะดาเนินการยกระดับการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะกาหนดมาตรฐานกลาง
ข้อมูล Debt Service Ratio (DSR) ร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้ความสามารถในการชาระหนี้ของ
บุคคลธรรมดาเพื่อติดตามดูแลหนี้ภาคครัวเรือน นอกจากนี้ ธปท. จะดาเนินการติดตามพฤติกรรมการปรับตัวของ
สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการและผู้กู้ หลังจากการบังคับใช้หลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและ
สินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องต่อไป
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11.4 การส่งเสริมให้ สง. ประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงหลักการของการธนาคารที่ยั่งยืน
(Sustainable banking)
ธปท. จะดาเนินการต่อเนื่องเพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของสถาบันการเงินในการเป็นธนาคารที่
ยั่ ง ยื น (Sustainable banking) โดยสนั บ สนุ น ให้ ส มาคมธนาคารไทยออก guidelines ด้ า น Sustainable
banking เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ไทยมีแนวปฏิบัติที่ดีสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง และจะดาเนินการจัดงาน
Bangkok Sustainable Banking Forum ครั้ งที่ 2 รวมถึ ง Workshop เพื่ อส่ งเสริ ม ความรู้ ด้ าน Sustainable
banking ให้กับภาคการเงินต่อไป
11.5 การศึกษาหลักเกณฑ์การกากับดูแลของสากล
เมื่อเดือน ธันวาคม 2560 BCBS ได้ออกหลักเกณฑ์ Basel III: Finalising post-crisis reform ซึ่ง
เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงิน ที่สาคัญ เช่น หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ย ง
ซึ่งใช้ในการคานวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ ยง (BIS ratio) โดย ธปท. มีแผนที่จะศึกษาประเด็น
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลดังกล่าว ภายใต้กรอบหลักการของ RIA เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของระบบการเงินภายในประเทศต่อไป

