บทสรุปผู้บริหาร
ในปี 2557 เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวน และแม้ว่าบางประเทศจะเห็นการฟื้นตัวแต่ก็ยังคงมีความ
เปราะบาง ขณะที่บางประเทศเศรษฐกิจเริ่มมีการชะลอตัวลง สาหรับประเทศไทยหลังจากที่เศรษฐกิจชะลอตัว
และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในบางช่วงและส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
แต่อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์และระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังมีเสถียรภาพ มีกระบวนการติดตามดูแลและ
บริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างใกล้ชิด มีเงินสารองและดารงเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดย
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Capital Adequacy Ratio: CAR) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)
ของระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นธันวาคม 2557 อยู่ที่ร้อยละ 16.8 และร้อยละ 13.7 ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่า
หลักเกณฑ์ขั้นต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กาหนด
อย่างไรก็ตาม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินไทย ธปท. ได้ศึกษา
และติดตามการปฏิรูปมาตรฐานสากลและหลักเกณฑ์ของภูมิภาคอื่นอย่างต่อเนื่องเพื่อนามาพิจารณาปรับใช้ใน
ประเทศอย่างเหมาะสม ตลอดจนติดตามการปรับตัวของสถาบันการเงินและการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให้สามารถเตรียมแนวทางรองรับได้ทันต่อเวลา โดยหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ได้ดาเนินการศึกษาและติดตามใน
ปี 2557 ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS) ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน เช่น หลักเกณฑ์ด้านสภาพคล่อง
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์บริหารความเสี่ยงและรองรับความผันผวนด้านสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น
เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างระบบสถาบันการเงิน เช่น การปฏิรูปการกากับดูแลธุรกรรม
อนุพันธ์นอกตลาด เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบและก่อให้เกิดวิกฤตในต่างประเทศ
เป็นต้น อีกทั้ง ได้ศึกษาการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของกิจการมากขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาหลักเกณฑ์ของสากลมีการคานึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศไทย ลักษณะและพัฒนาการในการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินไทยที่อาจแตกต่างจากประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ธปท. จึงได้สื่อสารและผลักดันให้การปรับปรุงหลักเกณฑ์เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยผ่านการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการ และคณะทางานต่าง ๆ ทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและระดับสากล เช่น
Study Group on OTC Derivatives ซึ่งเป็นคณะทางานที่อยู่ภายใต้ Executives’ Meeting of East Asia
Pacific Central Banks Working Group on Banking Supervision (EMEAP WGBS)
ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ผู้ประกอบการ
SMEs และผู้ใช้บริการรายย่อยให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดัน
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมเป็นสมาชิก NCB เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นและมีการใช้ข้อมูลอย่าง

แพร่หลายเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยง นอกจากนี้เพื่อการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. ได้ส่งเสริมให้
ธนาคารพาณิชย์และ Non-bank มีการเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและเป็นธรรม และได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน พร้อมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่ของ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อผู้ใช้บริการในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน
นอกจากนี้ ธปท. ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ (ปี 2553 – 2557) ได้แก่ (1) การลด
ต้นทุนของระบบสถาบันการเงิน โดยการกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสอดคล้อง
กับความต้องการทางธุรกิจและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป (2) การส่งเสริมการแข่งขันและเข้าถึงบริการ เช่น
การอนุญาตให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary) และการให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศรายใหม่มาดาเนินธุรกิจในรูปแบบ
Subsidiary (3) การส่งเสริ ม โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับระบบสถาบันการเงินของ
ไทย ทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูล การปรับปรุงกฎหมายการเงิน การส่งเสริมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากรทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ธปท. ได้
เตรียมแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 โดยมีเป้าหมายที่สาคัญในการส่งเสริมให้มีระบบสถาบันการเงิน
ที่แข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่ เป็นธรรมและไม่บิดเบือนและสนับสนุน
ต่อการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค โดยดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงิน นอกเหนือจากการตรวจสอบประจาปีที่ครอบคลุมกิจกรรมและ
ความเสี่ยงที่สาคัญของสถาบันการเงินแล้ว ธปท. ยังได้ติดตามความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจ
มีผลกระทบต่อฐานะและผลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน และประเมินความทนทานของธนาคารพาณิชย์ไทย
ผ่านการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress test) โดยการกาหนดสถานการณ์จาลองที่สะท้อนปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
ซึง่ จากผลการประเมินในปี 2557 พบว่า ธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถดารงเงินกองทุนได้สูงกว่าหลักเกณฑ์
ที่กาหนดแม้จะต้องกันสารองเพื่อรองรับความเสียหายเพิ่มเติม นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ติดตามพัฒนาการและ
แนวโน้มการดาเนินธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงประเภทใหม่ และกาหนดแนวปฏิบัติที่รัดกุมให้สถาบัน
การเงินถือปฏิบัติ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการดาเนินธุรกิจอันนามาสู่ความเสี่ยงต่อ Cyber attack ซึ่ง ธปท. ได้จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ Cyber security และจัดทา IT Best Practices
ให้สถาบันการเงินใช้อ้างอิงในการบริหารจัดการ
ในการพัฒนาการกากับดูแลและการตรวจสอบสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธปท. ได้มีการ
พัฒนาบุคลากรในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดต่อสื่อสารกับ
สถาบันการเงิน และระบบข้อมูลสาคัญด้านสถาบันการเงินสาหรับผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สาหรับทิศทางการกากับดูแลในอนาคต ธปท. จะยังคงให้ความสาคัญกับการดูแลระบบสถาบันการเงิน
และระบบการเงินให้มีความมั่งคงและมีเสถียรภาพ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินในระยะที่ 3 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในระบบการเงินของไทย รวมถึงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
1. ภาพรวมระบบสถาบันการเงิน

1

1.1 ภาพรวมการดาเนินงานของสถาบันการเงิน

1

1.2 สรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 (ปี 2553-2557)

3

และการจัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3
1.3 การกากับดูแลเสถียรภาพสถาบันการเงิน
2. นโยบายการกากับดูแลสถาบันการเงิน
2.1 การกาหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันการเงิน

5
6
6

(1) การกากับดูแลด้านเงินกองทุน

7

(2) การกากับดูแลด้านสภาพคล่อง

11

(3) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินสาหรับอนุพันธ์นอกตลาดในประเทศไทย

13

(4) บทบาทของ ธปท. ด้านนโยบายการกากับดูแลสถาบันการเงินในเวทีระหว่างประเทศ

14

(5) มาตรฐานการบัญชี

16

(6) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน

17

2.2 การกาหนดนโยบายเพื่อสนองตอบความต้องการทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการทางการเงิน

18

(1) Outsourcing

18

(2) IT outsourcing

18

(3) Related party

19

(4) Risk participation

19

(5) การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของธุรกิจ SMEs และผู้ใช้บริการรายย่อย

20

2.3 การกาหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

21

2.4 การกาหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลสถาบันการเงิน

22

3. การกากับตรวจสอบสถาบันการเงิน

23

4. แนวทางการพัฒนาระบบงานและบุคลากร

25

รูปภาพ
รูปที่ 1: การขยายตัวของเศรษฐกิจและสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์

1

รูปที่ 2: การขยายตัวของสินเชื่อ

1

รูปที่ 3: สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

1

รูปที่ 4: ผลการดาเนินงาน

2

รูปที่ 5: อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

2

รูปที่ 6: อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ Basel III ของธนาคารพาณิชย์ไทย (ธ.ค. 2557)
รูปที่ 7: อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ Basel III ของสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ (ธ.ค. 2557)

7
7

รูปที่ 8: อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์

7

รูปที่ 9: ปริมาณตราสารเงินกองทุนที่ไม่สามารถนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
Basel III (2556-2565)

7

รูปที่ 10: Timeline ในการบังคับใช้หลักเกณฑ์เงินกองทุน ของ BCBS

8

รูปที่ 11: สรุปหลักเกณฑ์ของ BCBS

9

รูปที่ 12: หลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุนของ BCBS

10

รูปที่ 13: หลักเกณฑ์ด้านสภาพคล่องของ BCBS

11

รูปที่ 14: การปฏิรูปการกากับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด

13

รูปที่ 15: หลักเกณฑ์ Volcker Rule

14

รูปที่ 16: หลักเกณฑ์ Single Counterparty Credit Limit (SCCL)

15

รูปที่ 17: International Financial Reporting Standard No.9 Financial instruments (IFRS 9)

16

รูปที่ 18: ระยะเวลาการปฏิบัติตาม FATCA

17

ตารางข้อมูลและอัตราส่วนที่สาคัญของระบบธนาคารพาณิชย์

2

ตาราง

1 | รายงานการกากับดูแลสถาบันการเงิน
1. ภาพรวมระบบสถาบันการเงิน
รูปที่ 1: การขยายตัวของเศรษฐกิจและสินเชื่อ
ของระบบธนาคารพาณิชย์

1.1 ภาพรวมการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
เศรษฐกิจไทยปี 2557 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงที่สะสม
มาตั้งแต่ปลายปี 2554 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
และการส่งออกที่หดตัวจากอุปสงค์ในต่างประเทศและปัญหาเชิง
โครงสร้างจากภาคการผลิตของไทย ส่งผลให้สินเชื่อของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5 จากร้อยละ 11
ในปี 2556 โดยสินเชื่อชะลอลงทั้งจากภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และสินเชื่ออุปโภคบริโภค
คุณภาพสินเชื่อด้อยลงบ้าง โดยสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(Non-Performing Loan: NPL) มียอดคงค้าง 277.2 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคและสินเชื่อ SME
ขนาดเล็กเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี สัดส่วน Gross NPL ต่อสินเชื่อรวม
ทรงตัวที่ร้อยละ 2.15 จากการที่ธนาคารพาณิชย์มีการดูแลและติดตาม
บริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างใกล้ชิด ขณะที่ธนาคารพาณิชย์มีการ
กันเงินสารองในระดับสูงต่อเนื่อง โดยสัดส่วนเงินสารองที่มีต่อ
เงินสารองพึงกันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 169.4
ในปี 2557 ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีกาไร แม้จะชะลอลง
ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมีกาไรสุทธิ 214.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 เทียบกับร้อยละ 17.3 ในปี 2556 โดยผลกาไรที่เพิ่มขึ้น
มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์
มีการควบคุมต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายได้ดีขึ้น ทาให้อัตราส่วนรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากร้อยละ 2.55 เป็นร้อยละ 2.6 ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Asset: ROA) ทรงตัวที่ร้อยละ 1.32

% yoy
20

21.6
17.4

16.6

11.0

10

5.0

0

2.5
-2.4

สินเชือ่ รวม
2553 2554

-10

GDP (ราคาประจาป
2555 2556 2557
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รูปที่ 3: สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
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เงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรกาไรเข้าเป็นเงินกองทุน
ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Capital Adequacy Ratio: CAR) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1
ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 16.8 และร้อยละ 13.7 ตามลาดับ เทียบกับร้อยละ 15.7 และร้อยละ 12.6 ในปี
2556
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รูปที่ 4: ผลการดาเนินงาน
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รูปที่ : อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
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(หน่วย : พันล้านบาท)
รายการสาคั ญ
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1.2 สรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ป 2 3-2
และการจัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3
ธปท. และกระทรวงการคลังได้ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 (แผนพัฒนาฯ 2)
ซึ่งมีกรอบเวลาการดาเนินนโยบายในช่วงปี 2553 - 2557 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบ
การเงินให้สถาบันการเงินทาหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสามารถใน
การแข่งขัน สามารถให้บริการกับลูกค้าทั้งภาคครัวเรือนและธุรกิจได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพ
ของระบบการเงิน โดย ณ สิ้นปี 2557 ผลการดาเนินการสาคัญของแผนพัฒนาฯ 2 สรุปได้ ดังนี้
1 การลดต้นทุนของระบบสถาบันการเงิน ประกอบด้วยมาตรการ 2 ด้าน ได้แก่ (1) การลดต้นทุนจาก
เกณฑ์ทางการ โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคให้เป็น Principle based มากขึ้น เช่น การออกแนวนโยบาย
การสอบทานสินเชื่อ การกาหนดวงเงินเบิกเกินบัญชีให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้ชัดเจนขึ้น การปรับหลักเกณฑ์
การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) และการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Outsourcing) ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น และปรับปรุงศูนย์เงินสดให้มีมาตรฐานตามที่ ธปท. กาหนด
เป็นต้น (2) การลดต้นทุนจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ค้างอยู่ในระบบอันได้แก่ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยสนับสนุนการตัดจาหน่ายหนี้สูญสาหรับหนี้ที่มีโอกาสได้รับคืนน้อยที่ได้
กันสารองครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี อีกทั้งสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ขาย NPA ได้เร็วขึ้น
2 การส่งเสริมการแข่งขันและเข้าถึงบริการทางการเงิน สาหรับด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพและ
การแข่งขัน ได้สนับสนุนการควบรวมของสถาบันการเงิน โดยเสนอการต่ออายุมาตรการผลประโยชน์ทางด้านภาษี
และค่าธรรมเนียมให้สถาบันการเงินที่ควบรวมแล้วเสร็จภายในปี 2557 รวมถึงอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ไทยที่
ได้รับผลประเมินดีสามารถขยายสาขาได้เสรี ตลอดจนขยายขอบเขตธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้ครอบคลุมการบริหาร
จัดการกองทุนรวมและการจัดการเงินร่วมลงทุน นอกจากนี้ ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยยกระดับเป็น
ธนาคารพาณิชย์ และให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary) อีกทั้งเปิดให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศรายใหม่มาดาเนินธุรกิจใน
รูปแบบ Subsidiary สาหรับด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน ได้ออกแนวนโยบายการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อ Microfinance ให้มีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงได้ปรับเกณฑ์การ
ประกอบกิจการสาขาของธนาคารพาณิชย์ให้ยืดหยุ่นขึ้น เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถบริหารต้นทุนการบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการบริการทางการเงินของแต่ละท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการทางการเงิน
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3 การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
3.1 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารความเสี่ยง ยกระดับการกากับดูแลให้เป็นมาตรฐานสากลและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ (1) ด้านเครดิต เช่น ออกเกณฑ์กาหนด
Loan to Value (LTV) และน้าหนักความเสี่ยงสาหรับเงินให้สินเชื่อที่มหี ลักประกันราคาต่ากว่า 10 ล้านบาทและ
พัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (2) ด้านตลาด เช่น สนับสนุนการใช้สัญญามาตรฐานของ Global
Master Repurchase Agreement (GMRA) และสัญญามาตรฐานที่ผู้ร่วมตลาดในไทยจัดทาสาหรับธุรกรรม
Repo (3) ด้านสภาพคล่อง เช่น ออกแนวนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยให้มีระบบวัด ติดตาม
บริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสดรับจ่ายทั้งหมด ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต ตลอดจนมีแผนฉุกเฉินรองรับ และ (4) ด้านการชาระเงิน เช่น การเชื่อมโยงระบบบาทเนต
เข้ากับระบบ USD Clearing House Automated Transfer System (CHATS) ของธนาคารกลางฮ่องกงใน
ลักษณะ Payment versus Payment (PvP) เพื่อลดความเสี่ยงจากการชาระดุลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
จากช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
3.2 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยง มีการเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมของระบบธนาคาร
พาณิชย์ในฐานข้อมูลของ ธปท. กลับไปให้ธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ได้จัดทา Data Pooling สาหรับข้อมูล
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และข้อมูลลูกหนี้ SMEs เพื่อพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลให้ธนาคารพาณิชย์ใช้
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลเพียงพอในการวางแผนธุรกิจ วิเคราะห์และติดตามการ
ขยายตัวในแต่ละอุตสาหกรรมได้ชัดเจนขึ้น
3.3 การปรับปรุงกฎหมายการเงิน ธปท. ได้ผลักดันการปรับปรุงและการออกกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ ได้แก่ (1) กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อขยายประเภทหลักประกันซึ่งจะช่วยให้
ลูกค้า SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น (2) กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง เพื่อลดกระบวนการและ
ขั้นตอนบังคับคดี ซึ่งช่วยให้การรับชาระหนี้รวดเร็วขึ้นและช่วยลดปัญหา NPL และ (3) กฎหมายล้มละลายและ
ฟื้นฟูกิจการ เพื่อปรับวิธีพิจารณาสถานะล้มละลายและให้ลูกหนี้รายย่อยสามารถเข้าฟื้นฟูกิจการได้ ทั้งนี้ กฎหมาย
ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.4 การส่งเสริมศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ระบบการชาระเงิน (ปี 2555 2559) เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาระบบการชาระเงินของไทย ซึ่งช่วยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการทาง
การเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ธปท. อยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศการให้บริการ
ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic banking: e-Banking) ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในขณะเดียวกัน ธปท. ยังให้ความสาคัญกับปัญหาด้านภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Cyber risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและลูกค้า โดยส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึง ธปท. ได้จัดทา IT best practice เพื่อให้สถาบันการเงินใช้เป็นแนวทาง
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ในการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการ
ระบบการชาระเงินอย่างสม่าเสมอ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการเงิน โดยหารือกับธนาคารพาณิชย์ให้มีการบริหารจัดการ
บุคลากรสอดคล้องกับการขยายเครือข่ายการให้บริการอย่างรวดเร็ว รวมทั้งผลักดันการบรรจุหลักสูตร MBA in
Banking ในมหาวิทยาลัยผ่านสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (Thai Institute of Banking
and Finance Association: TIBFA) เพื่อสร้างความรู้ด้านการเงินการธนาคารในกลุ่มนักศึกษา
ทั้งนี้ ธปท. อยู่ระหว่างการจัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า
“ระบบสถาบันการเงินทีแ่ ข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่
บิดเบือน และสนับสนุนต่อการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค โดยดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงิน” ซึง่ มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 4 ด้าน คือ (1) ส่งเสริม Digitization และสร้างประสิทธิภาพของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ (2) เพิ่มศักยภาพของระบบการเงินไทยในการสนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค
(3) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนรายย่อย SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ ให้เอื้อต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจระยะยาว และ (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผน
1.3 การกากับดูแลเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ธปท. มีบทบาทในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการกากับและติดตามตรวจสอบ
สถาบันการเงินอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สถาบันการเงินภายใต้การกากับดูแลมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อรองรับการดาเนินนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้สถาบันการเงินสามารถทาหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินที่ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ภายใต้ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม พร้อมทั้งมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโดยการให้ความรู้แก่
ประชาชนและสนับสนุนการให้บริการที่เป็นธรรม โดยในปี 2557 นี้ ธปท. ได้ดาเนินการติดตามศึกษาพัฒนาการ
ของหลักเกณฑ์สากล ติดตามผลกระทบจากการบังคับใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ ธปท. ต่อระบบสถาบันการเงิน
ขยายขอบเขตการทาธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงใหม่ ๆ สนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึง
บริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์เปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
การให้บริการทางการเงินอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
นอกจากการดูแลความมั่นคงของสถาบันการเงินแล้ว ธปท. ยังมีบทบาทสาคัญในการติดตามดูแลและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีต่อเสถียรภาพระบบการเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับ High level โดยผ่านการประชุมร่วม
ระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงินและคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และในระดับ Mid level ซึ่งเป็น
การทางานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประเด็นที่มีความเสี่ยงของแต่ละ
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ภาคส่วนในระบบการเงิน ตลอดจนหารือนโยบายและมาตรการดูแลความเสี่ยงเชิงระบบที่เหมาะสมเพื่อการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงิน ซึง่ โดยสรุปสาหรับปี 2557 เสถียรภาพของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ระบบการเงินของไทยโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อัตราการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง และความเสี่ยง
จากการเก็งกาไรในภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับต่า สาหรับระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยยังมีเสถียรภาพและมี
ผลการดาเนินงานที่ดี โดยสามารถขยายสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ แม้ว่าคุณภาพสินเชื่อของ
ระบบธนาคารพาณิชย์จะด้อยลงบ้างตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่คุณภาพสินเชื่อโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี
จากการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของธนาคารพาณิชย์
โดยความเสี่ยงที่มตี ่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยที่ต้องติดตามกันต่อไป ได้แก่ (1) การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทย (2) พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงการเก็งกาไรในสินทรัพย์ (3) หนี้ภาคครัวเรือน
ที่สะสมในช่วงก่อนหน้าทาให้การบริโภคฟื้นตัวช้า และ (4) ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักทีอ่ าจทาให้เงินทุนเคลื่อนย้ายมีความผันผวนมากขึ้น
ทั้งนี้ ธปท. ได้จัดทารายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย (Financial Stability Report)
ปี 2557 เพื่อสื่อสารให้องค์กรต่างๆ และสาธารณชนรับทราบถึงพัฒนาการสาคัญที่เกิดขึ้นในระบบการเงินไทยและ
ต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจมีต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทยด้วย
2. นโยบายการกากับดูแลสถาบันการเงิน
ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลสถาบันการเงิน ธปท. มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ด้าน คือ (1) เพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพสถาบันการเงิน (2) เพื่อสนองตอบความต้องการทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง
การเงิน (3) เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน และ (4) เพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลที่ดี
2.1 การกาหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ธปท. ยึดถือภารกิจหลักในการดูแลเสถียรภาพสถาบันการเงิน จึงมุ่งมั่นพัฒนานโยบายการกากับดูแล
ให้ทันสมัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันการเงิน โดยในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา มาตรฐานสากลที่ใช้ในการกากับดูแลสถาบันการเงินมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ธปท. จึงได้
ติดตามการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามมาตรฐานสากลอย่างใกล้ชิด โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์
หลักเกณฑ์ดังกล่าว สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลกระทบ เพื่อพิจารณานามาใช้กาหนดนโยบายการ
กากับดูแลให้เหมาะสมกับระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจไทย รวมทั้งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทบทวน และให้ความเห็นต่อมาตรฐานสากลที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อให้หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่จะมี
ผลบังคับใช้ในอนาคต มีการคานึงถึงลักษณะการดาเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินของไทย
อย่างเหมาะสม
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(1) การกากับดูแลด้านเงินกองทุน
ธปท. ได้นาหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ BCBS มาบังคับใช้
กับธนาคารพาณิชย์ไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดย ธปท. ได้ติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยังคงสามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าได้
สูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด โดย ณ สิ้นธันวาคม 2557 ระบบธนาคารพาณิชย์ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1 ratio: CET1 ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)
และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Capital Adequacy Ratio: CAR) รวมที่ประมาณ ร้อยละ 13.6 13.7 และ 16.8
ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นธันวาคม 2556 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11.9 ร้อยละ 12.6
และร้อยละ 15.7 ตามลาดับ
รูปที่ 6: อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์
Basel III ของธนาคารพาณิชย์ไทย (ธ.ค. 2 )

รูปที่ 8: อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าเ ลี่ย
ของระบบธนาคารพาณิชย์

รูปที่ : อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์
Basel III ของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (ธ.ค. 2

รูปที่ 9: ปริมาณตราสารเงินกองทุนที่ไม่สามารถ
นับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III (2556-2565)

อย่างไรก็ดี การปรับปรุงคุณสมบัติของตราสารเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ส่งผลให้มีตราสาร
เงินกองทุนที่ออกก่อนที่หลักเกณฑ์ใหม่จะมีผลบังคับใช้จานวนประมาณ 346,000 กว่าล้านบาท (เป็นตราสาร
เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ประมาณ 22,000 ล้านบาทและตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2: T2) ประมาณ
324,000 ล้านบาท) มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ ซึง่ ธปท. กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องทยอยลด
จากการนับเป็นเงินกองทุนจานวนร้อยละ 10 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2565 โดยในปี 2557 มีธนาคารพาณิชย์

)
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ที่ได้ทยอยออกตราสาร T2 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ใหม่แล้ว โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกันประมาณ 71,000
ล้านบาท
นอกจากนี้ ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนเมื่อวันที่ 16 เมษายน
2557 โดยอนุญาตเพิ่มเติมให้ธนาคารพาณิชย์สามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
ชั้นที่ 2 ก่อนครบอายุ 5 ปีได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสาร
ทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนอยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถือตราสารและได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. และธนาคารพาณิชย์ต้องออกตราสารเงินกองทุนที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ Basel III มาทดแทนเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนที่มีคุณภาพดีและเพียงพอต่อการ
รองรับความเสียหาย อีกทั้ง ธปท. ได้ดาเนินการหารืออย่างใกล้ชิดกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหลักการในการรองรับผลขาดทุนของตราสารเงินกองทุนเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ
ทางการเงินภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางการปลดหนี้ของตราสาร T2 เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและสามารถถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมกับบริบทของกฎหมายไทย และสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงของผู้ลงทุน
รูปที่ 10: Timeline ในการบังคับใช้หลักเกณฑ์เงินกองทุนของ BCBS
สาหรับการดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital
buffer) ได้แก่ การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ซึง่
จะเริ่มทยอยใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และการดารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจ
เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer)
นั้น ธปท. จะดาเนินการติดตามความสามารถในการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ Conservation buffer และติดตาม
สัญญาณการก่อตัวของความเสี่ยงเชิงระบบเพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาในการบังคับใช้หลักเกณฑ์
Countercyclical buffer ในช่วงที่เหมาะสมต่อไป
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ทั้งนี้ สาหรับมาตรฐานสากลที่ยังไม่ได้นามาบังคับในประเทศไทย เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ดารงเงินกองทุนสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์ และหลักเกณฑ์การคานวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และ
รายการนอกงบดุลทั้งสิ้น (Leverage ratio) รวมถึงมาตรฐานสากลที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ (1) หลักเกณฑ์
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี Standardised Approach (2) หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนเพื่อ
รองรับความเสี่ยงด้านตลาด และ 3) หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ ธปท. อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการติดตาม ศึกษา รวมทั้งสื่อสารทาความเข้าใจ รับฟังความเห็น และประเมินผลกระทบเพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการนาหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้บังคับใช้ในประเทศไทยต่อไป
รูปที่ 11: สรุปหลักเกณฑ์ของ BCBS
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รูปที่ 12: หลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุนของ BCBS
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(2) การกากับดูแลด้านสภาพคล่อง
ธปท. ได้พิจารณาความเหมาะสมของการนาหลักเกณฑ์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) มาใช้
ในประเทศไทย รวมถึงได้ปรับปรุงฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ ธปท. (Monitoring tools) ให้มีข้อมูล
เพียงพอประกอบการวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลความเสี่ยงของระบบ
สถาบันการเงินไทยให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการกากับดูแลสากล
หลักเกณฑ์ LCR: ธปท. ได้พิจารณาแนวทางการนาหลักเกณฑ์ LCR มาใช้ในประเทศไทย โดยมี
กรอบการพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่
1. ประโยชน์จากการลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์และระบบ หลักเกณฑ์ LCR ซึ่งมีการ
คานึงถึงพฤติกรรมการไหลออกของเงินตามประเภทคู่สัญญา ลักษณะผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัจจัยอื่นที่อาจก่อให้เกิด
กระแสเงินสดไหลออกจากธนาคารพาณิชย์สามารถสะท้อนความเสี่ยงได้ดีกว่าหลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์
สภาพคล่อง (Reserve requirement) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทาให้ธนาคารพาณิชย์สามารถบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และรองรับความผันผวนด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้น
รูปที่ 13: หลักเกณฑ์ด้านสภาพคล่องของ BCBS
2. ต้นทุนจากการนาหลักเกณฑ์มาใช้
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่น่ากระทบความสามารถ
ในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์มากนัก
เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ได้ โดยค่าเฉลี่ย LCR ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ของไทยสูงกว่าร้อยละ 100 มา
โดยตลอด และมีธนาคารพาณิชย์เพียงบางแห่งที่
ต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งการปรับตัวดังกล่าว
เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบ
3. ต้นทุนจากการไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์สากล การไม่นาหลักเกณฑ์มาใช้อาจ
ส่งผลเสียเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ใน
ต่างประเทศ และอาจทาให้ต้นทุนการระดมทุนเพิ่ม
สูงขึ้น
ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
จึงได้มีมติเห็นชอบการนาหลักเกณฑ์ LCR มาใช้
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ในประเทศไทย โดยให้เริ่มใช้แบบ Phase-in ที่ร้อยละ 60 ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นไป (บังคับใช้หลัง BCBS 1 ปี)
และทยอยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนกระทั่งครบร้อยละ 100 ในปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้เวลาธนาคาร
พาณิชย์ในการปรับโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินให้เหมาะสมเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจในระยะยาว โดย
หลักเกณฑ์ LCR จะถูกนามาบังคับใช้ทดแทนหลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Reserve requirement)
ที่ใช้ในปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงส่วนที่ใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินนโยบายการเงิน
ในช่วงที่ผ่านมา ธปท. ได้สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง
ผ่านการประชุมในวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดหลักเกณฑ์กับสภาวะแวดล้อมทาง
การเงินของประเทศไทยและลักษณะการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินไทย โดยได้พิจารณาผลกระทบที่มีต่อ
ธนาคารพาณิชย์และต่อระบบการเงินโดยรวมจากการจัดทาข้อมูลผลกระทบเชิงปริมาณ (Quantitative
impact study: QIS) ทุกงวดครึ่งปีตั้งแต่ปี 2553 ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน และ
ศึกษาแนวทางการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมและให้ธนาคาร
พาณิชย์มีการเตรียมความพร้อมรองรับการนาหลักเกณฑ์มาบังคับใช้ โดย ธปท. ได้ออกร่างประกาศหลักเกณฑ์
LCR เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อขอรับความเห็นจากธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการก่อนออกประกาศ
ธปท. ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ต่อไป อย่างไรก็ดี สาหรับประเด็นการเปิดเผยข้อมูล LCR
ธปท. ให้ชะลอการเปิดเผยข้อมูล LCR เนื่องจากรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ BCBS มีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก ซึ่งธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ยังต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมด้านระบบงาน เพื่อจัดทาข้อมูล
สาหรับการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
หลักเกณฑ์ Net Stable Funding Ratio (NSFR): ธปท. อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการนา
หลักเกณฑ์ NSFR มาใช้ในประเทศไทย โดยที่ผ่านมา ธปท. ได้ติดตามผล QIS ของธนาคารพาณิชย์ทุกงวดครึ่งปี
พบว่าค่าเฉลี่ย NSFR ของระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 100 มาโดยตลอด
หลักเกณฑ์ Monitoring tools: ธปท. ได้พัฒนาฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการ
ออกแบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) และแบบรายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน (Funding
concentration) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานกากับดูแลอื่น เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถติดตาม วิเคราะห์ระดับและแนวโน้มความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของธนาคารพาณิชย์เชิงเปรียบเทียบและเชิงระบบได้ดียิ่งขึ้น โดยได้จัดประชุมชี้แจงธนาคารพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 และได้ออกร่างแบบรายงานเพื่อรับฟังความเห็นจากธนาคารพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2557 โดยจะขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์เริ่มจัดส่งแบบรายงานในเดือนกันยายน 2558
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3 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินสาหรับอนุพันธ์นอกตลาดในประเทศไทย
วิกฤตการณ์เงินโลกครั้งที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นในการปฏิรูปการกากับดูแลอนุพันธ์
นอกตลาด (OTC derivatives) ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic risk)
เพิ่มความโปร่งใสให้ตลาด (Transparency) และป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความไม่เท่าเทียมกันในการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้เล่นในตลาด (Market abuse)
ธปท. อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลอนุพันธ์ของ ธปท. เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและ
เพียงพอต่อการติดตามความเสี่ยงเชิงระบบและกากับดูแลตลาดอนุพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับ
การพัฒนาเป็น Trade Repository (TR) ตามรูปแบบสากลได้ในอนาคต รวมทั้งลดความซ้าซ้อนของข้อมูลที่
ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดส่งให้ ธปท. เพื่อลดภาระแก่ธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ในการปรับฐานข้อมูลดังกล่าว
ธปท. ได้ศึกษาการรายงานข้อมูลไปยัง TR ในต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันและเพื่อ
ความสะดวกสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่ดาเนินธุรกิจในหลายประเทศและอาจต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของประเทศ
เหล่านั้นด้วย
รูปที่ 14: การปฏิรูปการกากับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด
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(4) บทบาทของ ธปท. ด้านนโยบายการกากับดูแลสถาบันการเงินในเวทีระหว่างประเทศ
ธปท. ได้เข้าร่วมการประชุมในเวทีระหว่างประเทศทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพื่อติดตาม
การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานสากลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และแนวคิดในการพัฒนา
มาตรฐานสากลดังกล่าวในเชิงลึก รวมทั้งผลักดันและให้ความเห็นต่อการปรับปรุงเกณฑ์การกากับดูแลสถาบัน
การเงินสากลให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย
ในปี 2557 ธปท. ได้ผลักดันท่าทีต่อนโยบายการ
กากับสถาบันการเงินที่มีนัยสาคัญ ได้แก่ การปฏิรูปตลาด
Over-the-Counter Derivatives (OTC Derivatives) และ
การจัดตั้ง Regional Supervisory Colleges ของ Global
Systemically Important Banks (G-SIBs) ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นหารือในการประชุม Informal
Meeting of Governors and Head of Supervisory
Authorities (GHOS) ซึ่งเป็นการหารือระหว่างผู้ว่าการ
ธนาคารกลางกับผู้นาของหน่วยงานการกากับดูแลที่เป็น
สมาชิกของ Executives’ Meeting of East Asia Pacific
Central Banks (EMEAP) ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง Study
Group on OTC Derivatives ภายใต้ EMEAP Working
Group on Banking Supervision (EMEAP WGBS) ซึง่
ธปท. ได้เป็นสมาชิกในคณะทางานดังกล่าว เพื่อศึกษาและ
นาเสนอประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลธุรกรรม OTC
Derivatives ของกลุ่มประเทศสมาชิก สาหรับด้านความ
ร่วมมือระหว่างผู้กากับดูแลระหว่างประเทศ ธปท. ได้
สนับสนุนและร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
Regional Supervisory Colleges ของ G-SIBs เพื่อให้
ผู้กากับดูแลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มีโอกาสเข้าถึง
ข้อมูลและได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่มีผลกระทบ
ต่อภูมิภาค
นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิก
EMEAP ในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของหลักเกณฑ์
Volcker Rule และ Single Counterparty Credit Limit

รูปที่ 1 : หลักเกณฑ์ Volcker Rule
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(SCCL) โดยผู้ว่าการ ธปท. ในฐานะประธานการประชุม EMEAP Governors’ Meeting ประจาปี 2557 ได้ลงนาม
ในหนังสือฉบับที่ 2 เพื่อชี้แจงข้อกังวลและผลกระทบของหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อภูมิภาคไปยังหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้องของประเทศสหรัฐอเมริกาและประธาน Financial Stability Board (FSB) ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่
ต่อเนื่องจากการส่งหนังสือฉบับแรกของประธานการประชุม EMEAP เมื่อปี 2555
รูปที่ 1 : หลักเกณฑ์ Single Counterparty Credit Limit (SCCL)
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(5) มาตรฐานการบัญชี
ธปท. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงหลักการพิจารณาการจัดประเภทและการ
รับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ IFRS 9 ที่อาจมี
ต่อสถาบันการเงินไทย โดยเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติของ
สถาบันการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและหลักเกณฑ์ของ
ธปท. ในปัจจุบัน และหารือกับสถาบันการเงินและผู้สอบ
บัญชีของสถาบันการเงินแล้วพบว่า สถาบันการเงินอาจต้อง
ทบทวนการจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินและการ
คานวณเงินสารองเพื่อรองรับส่วนสูญเสียของเครื่องมือทาง
การเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Expected loss) ซึ่งทา
ให้ต้องมีการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติตาม IFRS 9 ดังกล่าวเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี สาหรับการ
กันเงินสารองในระยะที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ได้พิจารณา
กันสารองโดยคานึงถึง Expected loss สาหรับลูกหนี้เงิน
ให้สินเชื่อที่มีสัญญาณบ่งชี้วา่ อาจเสื่อมคุณภาพลง (Possible
impaired loan: PIL) ซึ่งเป็นหลักการที่ใกล้เคียงกับ IFRS 9
นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณากาหนดแนวทางการ
กากับดูแลของ ธปท. ให้สอดคล้องกับ IFRS 9 และจะได้
สื่อสารแนวทางการกากับดูแลดังกล่าว เพื่อรับฟังความเห็นจาก
สถาบันการเงินต่อไป

รูปที่ 1 : International Financial Reporting Standard No.9 Financial instruments (IFRS 9)
International Financial Reporting Standard No.9 Financial instruments (IFRS 9)
วิกฤตการณ์ทางการเงินในสหรัฐอเมริกาในปี 2551 ได้มีการ
ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการรับรู้และการวัดมูลค่าของเครื่องมือ
ทางการเงิน* ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (International
Accounting Standard No.39: IAS 39) ที่รับรู้การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่ามีการด้อยค่าเกิดขึ้น
แล้ว (Incurred loss) โดยไม่ได้คาดการณ์ถึงผลขาดทุนที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต (Expected loss) ซึ่งทาให้รับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินในจานวนที่น้อยไป
และระยะเวลาที่ช้าไป ส่งผลให้งบการเงินไม่สะท้อนฐานะ
ทางการเงินและผลการดาเนินงานที่เหมาะสม อีกทั้งมาตรฐาน
การบัญชีดังกล่าวยังมีความซับซ้อนและยุ่งยากในทางปฏิบตั ิ
ดังนั้น คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
(International Accounting Standards Board: IASB) จึงได้
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการบัญชีสาหรับเครื่องมือ
ทางการเงินให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการเครื่องมือทาง
การเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการมากขึ้น และ
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 IASB ได้ออกมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(International Financial Reporting Standard No.9 –
Financial instruments: IFRS 9) มาทดแทน IAS 39 ซึ่ง
ประกอบด้วย การจัดประเภทและการวัดมูลค่าการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยจะมี
ผลบังคับใช้ในต่างประเทศในปี 2561 และสภาวิชาชีพบัญชีมี
แผนที่จะนา IFRS 9 มาใช้ในประเทศไทยในปี 2562 อย่างไรก็ดี
ในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชียังคงให้บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยว่าด้วยการบัญชีสาหรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน โดยไม่นา IAS 39 มา
บังคับใช้เช่นเดียวกับในต่างประเทศ

IASB ได้ออก IFRS 13 เรื่อง การวัดมูลค่า
ยุติธรรม (Fair value measurement) เพื่อกาหนดวิธีการ
วัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การวัด
มูลค่ายุติธรรมที่อยู่ในมาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับให้
*เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินลงทุนในตราสาร
สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผลบังคับ ใช้
ทุน เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เป็นต้น
ในต่างประเทศแล้วตั้งแต่ปี 2556 และสภาวิชาชีพบัญชีได้
ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (Thai Financial Reporting Standard
No.13: TFRS 13) ซึง่ จะมีผลบังคับใช้กับสถาบันการเงินพร้อมกับกิจการอื่น ในประเทศไทยในปี 2558 โดย
ขณะนี้ ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ TFRS 13 ดังกล่าว
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(6) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน
ธปท. ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ซึง่ เป็นกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวกับการเสียภาษีของบุคคลและนิติบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา
(สหรัฐฯ) ทีอ่ อกโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ในปี 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับสถาบันการเงินในต่างประเทศ
ที่มิได้จดทะเบียนในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2557 โดย ธปท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
หารือในการเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติตาม FATCA สาหรับการดาเนินการอื่น ๆ ของภาครัฐใน
ประเทศไทยนั้น ได้มีการจัดตั้งคณะผู้แทนรัฐบาลไทยเพื่อเจรจาความตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม FATCA ที่
เรียกว่า Intergovernmental Agreement (IGA) กับรัฐบาลสหรัฐฯ โดย IGA นี้จะเป็นกรอบในการร่างกฎหมาย
เพื่อรองรับให้สถาบันการเงินในประเทศไทยสามารถเปิดเผยข้อมูลลูกค้าตามที่ FATCA กาหนด และเมื่อเดือน
มิถุนายน 2557 คณะผู้แทนรัฐบาลไทยได้มีการลงนามย่อ (Initialed text) ในร่างความตกลง FATCA ส่งผลให้
ประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนจากสหรัฐฯ ให้เป็นประเทศที่เข้าทาความตกลงในรูปแบบที่ให้สถาบันการเงิน
รายงานข้อมูลผ่านหน่วยงานภาครัฐในลักษณะต่างตอบแทน (Reciprocal) ซึ่งสถาบันการเงินไทยได้ลงทะเบียน
เข้าร่วมการปฏิบัติตาม FATCA แล้วและเริ่มดาเนินการขอข้อมูลจากลูกค้าตามกฎหมาย FATCA ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี การดาเนินการในระยะต่อไปจะมีการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ เพื่อรองรับให้สถาบันการเงินสามารถเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่สหรัฐฯ ได้ต่อไป
รูปที่ 18 : ระยะเวลาการปฏิบัติตาม FATCA
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2.2 การกาหนดนโยบายเพื่อสนองตอบความต้องการทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง
การเงิน
นอกจากพันธกิจในด้านการรักษาเสถียรภาพสถาบันการเงินแล้ว การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบัน
การเงินเป็นอีกประเด็นที่ ธปท. ให้ความสาคัญ โดยการเพิ่มความยืดหยุ่นในการดาเนินธุรกิจ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่จาเป็น และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะสาหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(1) หลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
(Outsourcing)
ธปท. อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ โดยได้ติดตามพัฒนาการของการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องและพบแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอกในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้บริการจาก
ผู้ให้บริการภายนอกของสถาบันการเงินและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อลดภาระของสถาบันการเงิน
ในการขออนุญาต ดังนี้ 1 เน้นการกากับดูแลแบบ Principle-based และผ่อนคลายกรอบการอนุญาตให้
มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 2 ให้ความสาคัญกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ เนื่องจากมี
องค์ประกอบความเสี่ยงที่แตกต่างจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการในประเทศ (3) เพิ่มบทบาทสถาบันการเงิน
ในการติดตามความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้วยตนเองผ่านการจัดทารายงาน
ประจาป เพื่อให้สถาบันการเงินได้ติดตามข้อมูลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ตลอดจนประเมินความ
เหมาะสมและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ธปท. ยังคงยึดหลักการสาคัญในการกากับดูแลการใช้บริการจากบุคคลภายนอก คือ สถาบัน
การเงินจะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนเป็นผู้ดาเนินการเอง และจะต้องปฏิบัติตามกรอบหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลในเรื่องสาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การบริหารความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า
(Business continuity) (2) การคุ้มครองลูกค้า (Consumer protection) และ (3) การบริหารความเสี่ยงจาก
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Risk management)
(2) หลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Outsourcing) เพื่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
ด้วยพัฒนาการเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการบริหารจัดการเพื่อให้การให้บริการของ
สถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ (Efficiency) มากที่สุด สถาบันการเงินจึงมีความจาเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความซับซ้อนและทันสมัยมากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพในการบริการและรองรับการแข่งขันในอนาคต
ธปท. จึงเห็นความจาเป็นที่สถาบันการเงินอาจต้องใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
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หรือเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในด้านของต้นทุนการดาเนินงาน (Economy of scale) มากที่สุด โดยได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) เพื่อให้มี
ความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวโน้มการใช้บริการและความซับซ้อนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่ม
มากขึ้นดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้สถาบันการเงินให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
ซึง่ สถาบันการเงินต้องมีการประเมินตนเอง ควบคุม จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจด้วย
(3) หลักเกณฑ์การอนุญาตให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อ ทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
หรือประกันหนี้แก่กรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
เดิมมาตรา 48 (1) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กาหนดห้ามสถาบันการเงิน
ให้สินเชื่อ ทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วย
ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการกาหนดข้อยกเว้นเฉพาะกรณีการให้สินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อสวัสดิการ
แก่บุคคลดังกล่าว ซึง่ ทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติกับสถาบันการเงินที่เป็นการดาเนินธุรกิจปกติ และอาจส่ง
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของภาคเอกชน ดังนั้น ธปท. จึงได้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 (1) โดยเพิ่มเติม
ข้อยกเว้น กรณีการให้สินเชื่อ ทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้ของสถาบันการเงินกับ
บุคคลดังกล่าว ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติเดิมก่อนดารงตาแหน่ง หรือกรณีการปรับโครงสร้างหนี้เดิมโดยได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกาหนด โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เห็นสมควรประกาศใช้มาตรา 48 (1) ดังกล่าวเป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ซึ่ง ธปท. จะได้กาหนด
หลักเกณฑ์เพื่อรองรับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 (1) ดังกล่าวต่อไป
(4) หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมการโอนหรือรับโอนความเสี่ยง
ด้านเครดิต Risk participation)
สถาบันการเงินได้มีการพัฒนาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงมาเป็นลาดับ เช่น มีการทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต (Credit derivatives) เพื่อใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตได้มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ธปท.
จึงได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมการโอนหรือรับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต (Risk participation) เพื่อ
ขยายขอบเขตการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมจาก
การอนุญาตให้ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต โดยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิตในลักษณะเช่นเดียวกับการให้สินเชื่อโดยตรง โดยผู้รับโอนความเสี่ยงจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้โอนความเสี่ยง
ตามสัดส่วนที่ตกลงกันในสัญญาเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระ ซึ่งธนาคารพาณิชย์สามารถเป็นได้ทั้งผู้โอนความเสี่ยงและ
ผู้รับโอนความเสี่ยง แต่สามารถทาธุรกรรมได้เฉพาะกับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ธนาคารพาณิชย์
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ในต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตเป็นระดับที่สามารถลงทุนได้ และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (Multilateral Development Banks: MDBs) ที่ได้รับน้าหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 เท่านั้น โดยสามารถ
ทาได้ทั้งธุรกรรมประเภท Unfunded1 และ Funded2 ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นเงินให้สินเชื่อและธุรกรรมสินเชื่อ
เพื่อการค้า (Trade finance) ทั้งนี้ ในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรม Risk participation นี้ ธปท. ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลโดยพิจารณาตามความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นสาคัญ (Risk and reward)
ทั้งด้านการบันทึกบัญชี การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต การกากับลูกหนี้รายใหญ่ รวมถึงการจัดชั้นและ
การกันเงินสารอง
(5) การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของธุรกิจ SMEs และผู้ใช้บริการรายย่อย
ธปท. ได้ดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) การขยายโครงการพัฒนาฐานข้อมูล SMEs รายย่อยที่มีวงเงินหรือ
ยอดคงค้างต่ากว่า 20 ล้านบาท เพื่อจัดทาอัตราส่วนทางการเงินในภาพรวมและรายอุตสาหกรรมให้สถาบัน
การเงินใช้พิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) การขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือด้าน
สภาพคล่องแก่ลูกหนี้ SMEs โดยเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้ลูกหนี้รายที่มีการทาประกันชีวิตเพิ่มเติมซึ่งมีอัตราส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันอยู่ในระดับต่า (3) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนหนี้ก่อนกาหนดและ
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อเป็นการชั่วคราวจนถึงสิ้นปี 2557 (4) การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ
SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพหรือที่มีนวัตกรรมใหม่ มีโอกาสจะเติบโต ให้ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยประสานงานให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ได้แก่ ธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาชุมชน และบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัด ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เพื่อให้การ
สนับสนุนด้านเงินทุน ความร่วมมือกันถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
ธปท. ได้ประสานงานกับสานักงานเศรษฐกิจการคลังดาเนินมาตรการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพ (Nano Finance) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง 2 ฉบับ
ได้แก่ (1) กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
1

Unfunded risk participation หมายความว่า ธุรกรรมที่ผรู้ ับโอนความเสีย่ งจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงตามจานวนที่
ตกลงกันตามสัญญา Risk participation เมื่อเกิด Credit event กับสินทรัพย์อ้างอิง
2
Funded risk participation หมายความว่า ธุรกรรมทีผ่ ู้โอนความเสี่ยงจะได้รับเงินจากผูร้ ับโอนความเสี่ยงในจานวนที่ตกลงกัน
ตามสัญญา risk participation ก่อนเกิด Credit event
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ประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) และ (2) การกาหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้
จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557 ต่อมา ธปท. ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับสาหรับสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2558 เพื่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยสะดวกและได้รับการบริการที่เป็นธรรม
นอกจากนี้ ธปท. ร่วมผลักดันให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
(National Credit Bureau: NCB) ส่งข้อมูลลูกหนี้ที่ค้างชาระเกิน 90 วัน เป็นระยะเวลาเพียง 5 ปี และให้ NCB
แสดงข้อมูลต่อไปอีก 3 ปี แทนหลักเกณฑ์เดิมที่ให้ส่งข้อมูลจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการ
ขอสินเชื่อของลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว และได้ร่วมผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมเป็นสมาชิก NCB เพื่อให้
ฐานข้อมูล NCB ครอบคลุมถึงภาระหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน
และสหกรณ์ออมทรัพย์ในการพิจารณาสินเชื่อ และต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวม ซึง่ ปัจจุบันมี
สหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว 6 ราย
2.3 การกาหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
บทบาทของ ธปท. ในปี 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน จะดาเนินการผ่าน
การส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการอย่างเปิดเผยและเพียงพอต่อการตัดสินใจ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการทางการเงินอยู่เสมอ
โดย ธปท. ได้ปรับปรุง “แบบฟอร์มตารางค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินสาหรับธนาคารพาณิชย์”
เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์นาส่งข้อมูลรายการค่าธรรมเนียมเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ ธปท. และได้จัดทา “แบบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินเพิ่มเติมจากที่เผยแพร่ทาง BOT Website” ให้
ธนาคารพาณิชย์และ Non-bank รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ และค่าธรรมเนียม
ประเภทใหม่ที่อยู่นอกเหนือจากรายการในแบบรายงานที่ธนาคารพาณิชย์และ Non-bank ต้องรายงานให้แก่ ธปท.
อยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์และ Non-bank มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยคานึงถึงหลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
(2) มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค (3) มีความโปร่งใส และ (4) ส่งเสริมการแข่งขัน มากขึ้น
นอกจากการปรับปรุงและออกแบบรายงานเพื่อให้การคิดค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ธปท. ได้จัดสัมมนาร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของทางการในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินและการ
คุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งสื่อสารให้ธนาคารพาณิชย์ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลและการให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้ใช้บริการ ในด้านการรับข้อร้องเรียน การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน รวมถึงแนวทางการ
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ป้องกันความเสียหายที่อาจกระทบต่อผู้ใช้บริการและการดูแลรักษาช่องทางการให้บริการ เช่น ระบบ ATM ให้
สามารถดาเนินการได้อย่างปลอดภัย
2.4 การกาหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลสถาบันการเงิน
ภายหลังจากการเกิดวิกฤตการเงินขึ้นในหลายประเทศนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา องค์กรมาตรฐานสากล
และผู้กากับดูแลในต่างประเทศได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการบริหารจัดการสถาบันการเงินทั้งในแง่ของการส่งเสริมให้มีความมั่นคงและการเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น
ต่อลูกค้าและผู้ฝากเงินในระยะยาว โดยองค์กรมาตรฐานสากลทั้ง Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) และ Financial Stability Board (FSB) ได้มีการเสนอปรับปรุงหลักการด้าน
ธรรมาภิบาลให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินและการดาเนินธุรกิจของสถาบัน
การเงินมากขึ้น ใน 5 เรื่องหลักคือ (1) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันการเงินและผู้บริหารระดับสูง โดย
มุ่งเน้นให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการดาเนินงานมากขึ้น และสนับสนุน
ให้มีการส่งผ่านวัฒนธรรมความเสี่ยงที่ดีจากผู้บริหารระดับสูงลงมายังพนักงานทุกระดับ (2) การบริหารความเสี่ยง
โดยมุ่งเน้นให้สถาบันการเงินตระหนักถึงความสาคัญในการกาหนดกรอบการกากับความเสี่ยงที่ดี (Risk
governance framework) ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่าย
ควบคุมภายใน (3) การควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินและผู้บริหารระดับสูง (4) การกาหนดค่าตอบแทน โดยมุ่งเน้นให้การ
จ่ายค่าตอบแทนควรสอดคล้องกับความเสี่ยงและผลการดาเนินงานของสถาบันการเงินในระยะยาว และ (5) การ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นให้สถาบันการเงินมีความโปร่งใสผ่านกลไกในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
และเพียงพอ
ทั้งนี้ หลักการในการกากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของ ธปท. ในปัจจุบันนั้น โดยรวมมีความสอดคล้องกับ
หลักการของสากลตามที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ธปท. จะยังคงติดตามคืบหน้าของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติที่ออกโดยองค์กรมาตรฐานสากล และผู้กากับดูแลในต่างประเทศในระยะต่อไป เพื่อนามาพิจารณาและวิเคราะห์
ถึงผลกระทบและความเหมาะสมที่จะนามาปรับใช้กับสถาบันการเงินในประเทศไทยในอนาคต
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3. การกากับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ธปท. กากับตรวจสอบสถาบันการเงิน โดยคานึงถึงฐานะการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหาร
จัดการและธรรมาภิบาล เพื่อให้สถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินโดยรวมมีความมั่นคง เป็นตัวกลางทาง
การเงินที่สนับสนุนภาคเศรษฐกิจ รวมทั้งดูแลให้สถาบันการเงินมีการปรับตัวที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
หน้าที่ด้านการกากับตรวจสอบสถาบันการเงิน
1. การตรวจสอบสถาบันการเงิน
1.1) การตรวจสอบธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1.1.1) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงธุรกรรมที่สาคัญ (Significant Activities) ความเพียงพอ
ของการกันเงินสารองสาหรับลูกหนี้ และความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายและตามเกณฑ์ Internal
Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยคานึงถึง
ปริมาณการขยายธุรกิจ ความสามารถในการหารายได้ และศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ
1.1.2) ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ได้แก่ การตรวจสอบ
ระบบ Core Banking ระบบ e-Banking การบริหารจัดการด้าน IT การกากับดูแล IT Outsource และ
การตรวจสอบ DATA Center รวมทั้งได้ตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการระบบการชาระเงินรายย่อยภายใต้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรวจสอบระบบ IT หลัก
ที่รองรับการทาธุรกรรมถอนเงิน โอนเงิน และชาระเงินต่างธนาคารผ่าน ATM และสาขา รวมถึงระบบ Local
Switching ที่รองรับธุรกรรมชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
1.1.3) ตรวจสอบแบบจาลองและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านตลาด
ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุญาตให้ใช้วิธี Internal Ratings Based Approach (IRB) และวิธี Contingent
Loss นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเหมาะสมของค่าความเสี่ยง Probability of Default (PD) และ Loss
Given Default (LGD) ที่จะใช้ในการคานวณเงินสารองเพื่อรองรับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ
1.2) การตรวจสอบบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟอง ิเอร์ Non-bank ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคล
ตรวจสอบฐานะและผลการดาเนินงาน การปฏิบัติงาน ของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด มีฐานะสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินสารองเพื่อรองรับความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบ Non-bank ทีป่ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเอาเปรียบผู้ใช้บริการ

24 | รายงานการกากับดูแลสถาบันการเงิน
1.3) การตรวจสอบสถาบันการเงินเ พาะกิจ
ตรวจสอบด้านการให้สินเชื่อตามพันธกิจ กระบวนการให้สินเชื่อที่ดี คุณภาพสินทรัพย์ ความเพียงพอ
ของเงินสารอง ฐานะการดาเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง โดย ธปท. ใช้แนวทางการตรวจสอบ
เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร
2. การวิเคราะห์ ติดตามฐานะและผลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ธปท. ได้วิเคราะห์ฐานะการดาเนินงาน ประเมินความเสี่ยงจากธุรกรรมที่สาคัญ และความเสี่ยงจากการ
ดาเนินธุรกิจ รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรายสถาบันการเงิน และ
ระบบสถาบันการเงินโดยรวม โดยจัดทารายงานวิเคราะห์สถาบันการเงินเป็นรายไตรมาส
3. การกากับสถาบันการเงิน
ธปท. กากับดูแลให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด โดยในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ธปท. จะคานึงถึงความเสี่ยง การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล และฐานะการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
รวมทั้งพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะการแข่ง ขัน ตลอดจนประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม
สาหรับการดาเนินการด้านการตรวจสอบและการกากับดูแลสถาบันการเงินในปี 2557 ที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
1) สรุปผลการตรวจสอบ
ธปท. ได้ตรวจสอบฐานะการดาเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน รวมทั้งสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศและบริษัทในเครือรวม 32 แห่ง โดยเน้นตรวจสอบธุรกรรมที่สาคัญ ได้แก่
สินเชื่อรายใหญ่ สินเชื่อ SMEs สินเชื่อรายย่อย ธุรกรรมเพื่อการค้าและตราสารอนุพันธ์ การบริหารสินทรัพย์
และหนี้สินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการตรวจสอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ พอใช้ถึงดี การบริหารความ
เสี่ยงโดยเฉพาะด้านสินเชื่อมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกเหนือจากการตรวจสอบสถาบันการเงิน ธปท. ได้กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress test) ภายใต้สถานการณ์จาลองที่ภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวจากปัจจัยเสี่ยงทางการเมือง ความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค การชะลอตัวของการส่งออก และความเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจจะถูก Downgrade ซึ่งส่งผลให้
ธนาคารพาณิชย์ต้องกันเงินสารองเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหาย แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย รวมถึงได้มีการจัดการประชุม Supervisory College กับผู้กากับดูแลของสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการกากับ
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ตรวจสอบระหว่างกัน ตลอดจนรับทราบกลยุทธ์ นโยบายและฐานะการดาเนินงานของสถาบันการเงินที่กากับดูแล
ตามแนวทาง Good Practice on Supervisory College ของ Basel Committee on Banking Supervision
โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเด็นที่ผู้กากับดูแลในต่างประเทศมีความห่วงใยต่อการดาเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกากับตรวจสอบทั้ง Home Regulator
และ Host Regulator ด้วย
2) การศึกษาและวิเคราะห์เป็นพิเศษ
ธปท. ได้ติดตามผลกระทบด้านสภาพคล่องของสถาบันการเงินจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
ติดตามภาวะตลาดรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว ส่งผลต่อการให้สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
ที่ชะลอตัวและมีแนวโน้มเสื่อมคุณภาพ รวมทั้งการปรับกลยุทธ์การให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน วิเคราะห์
โครงสร้างพื้นฐานและกากับดูแลด้าน IT ของธนาคารพาณิชย์ไทยเพียงพอรองรับการดาเนินธุรกิจตามเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่วางไว้ วิเคราะห์การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการ
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน คุณภาพหนี้อยู่ในระดับดี เนื่องจากมีบุริมสิทธิ์ในเงินเดือนของลูกหนี้ วิเคราะห์กลุ่มลูกหนี้
รายใหญ่ที่มีนัยสาคัญต่อระบบธนาคารพาณิชย์ไทย และศึกษาพันธกิจของ EXIM Bank ในต่างประเทศที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับ EXIM Bank ของไทย
3) การกากับสถาบันการเงิน
ธปท. ได้มีการให้ความเห็นชอบจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
(Subsidiary) การจัดตั้งสาขาและสานักงานผู้แทนในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย การอนุญาตให้
บริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ไทยประกอบธุรกิจในต่างประเทศ การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
เปิดสานักงานผู้แทนในประเทศไทย
4. แนวทางการพัฒนาระบบงานและบุคลากร
4.1 การพัฒนาระบบงานและคู่มือการปฏิบัติงาน
ธปท. ได้พัฒนาระบบงานพิจารณาคาขออนุญาตของสถาบันการเงิน (FI e-Application) เพื่อให้
ธนาคารพาณิชย์ยื่นคาขออนุญาต รวมทั้งการส่งรายงานต่าง ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนการจัดส่ง
และผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะคาขออนุญาตจากระบบงานได้ตลอดเวลา และได้จัดทา IT Best Practice
ของกระบวนการทางธุรกิจและระบบ IT ที่รองรับบริการ e-Banking และ e-Payment โดยครอบคลุมใน
ด้านการรักษาความปลอดภัย ความถูกต้องเชื่ อถือได้ ความพร้อมของระบบ IT และความเสี่ยงจากการทุจริต
นอกจากนี้ ธปท. ได้มีการพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ (1) ระบบงาน
ตอบข้อหารือสถาบันการเงิน เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างสายงาน (2) ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านตรวจสอบ
สถาบันการเงิน (Electronic Working Paper) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการตรวจสอบสถาบันการเงิน โดย
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ครอบคลุมทั้งกระบวนการตรวจสอบตามแนว Significant Activities และ (3) ระบบข้อมูลสาคัญด้านสถาบัน
การเงินสาหรับผู้บริหาร (FI @ a Click) ซึ่งเป็นระบบการรายงานข้อมูลที่สาคัญของสถาบันการเงินเพื่อให้
ผู้บริหารใช้ในการติดตามดูแลได้อย่างใกล้ชิด
4.2 การพัฒนาพนักงาน
ธปท. ได้จัดอบรมและพัฒนาผู้ออกนโยบายและผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งความรู้ความเข้าใจใน
ธุรกิจของสถาบันการเงินและภาคธุรกิจ อื่น และการพัฒนามาตรการการกากับดูแล เพื่อนาไปพัฒนางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลตามมาตรฐานสากล
ซึ่งในปี 2557 ธปท. ได้จัดอบรมทั้งสิ้น 39 หลักสูตร โดยวิทยากรภายใน ธปท. และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานไปฝึกปฏิบัติงานที่องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในภาคการธนาคารและภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทาธุรกิจมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการหมุนเวียนงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ในการทางานให้หลากหลายและนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
4.3 การประชุมชี้แจงและการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก
4.3.1 ธปท. จัดประชุมชี้แจงให้สถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกปี
การจัดประชุมที่สาคัญในปี 2557 เช่น การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ออกใหม่ การประชุมชี้แจง
ภาพรวมการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ให้ผู้บริหารสถาบันการเงินทราบผลการประเมินความเสี่ยงและประเด็นข้อสังเกตต่าง ๆ จากการตรวจสอบ
ในปี 2556 และประเด็นที่ ธปท. ให้ความสาคัญในการตรวจสอบปี 2557 เป็นต้น
4.3.2 การจัดประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน การจัดงาน
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธปท. กับหน่วยงานกากับของธนาคารพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.3.3 ธปท. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการกากับ ดูแลและ
ตรวจสอบสถาบันการเงินแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของธนาคารกลางของประเทศอื่น เช่น สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเงินไทย
รวมทั้งสถาบันการเงินและองค์กรอื่น ๆ เช่น สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างทักษะความ
ชานาญให้แก่บุคคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4.3.4 ธปท. ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้าน Cyber
security เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาด้าน Cyber threat
และการเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber risk ในอนาคต
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