ฉบับที่ 35/2543
เรื่อง การชี้แจงความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการแกไข
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ....... (9 มีนาคม 2543)
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําลังอยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. .... รวมกับกระทรวงการคลัง และ ธปท. เพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป นัน้
ธปท.ขอชี้แจงความเห็นเกีย่ วกับการแกไขพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1. เงินกองทุนของ ธปท.
ในสวนหนึ่ง ธปท.ทําหนาที่เปนสถาบันการเงินปกติ ซื้อขายเงินตรา เงินตราตางประเทศ กูยืมและให
กูยืมเงิน และโดยที่กจิ การดังกลาวจําเปนตองมีการสําแดงบัญชีของธนาคารใหกับสถาบันการเงินเอกชนและ
ทางการอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อความเปนปกติ ทุนของ ธปท.จึงควรมีไมต่ํากวาทุนของสถาบันการเงินในประเทศไทย
กลาวคือ ควรมีเงินกองทุนตอสินทรัพย (BIS Ratio) ไมต่ํากวา 8.5
ในอีกสวนหนึง่ ธปท.ทําหนาที่เปนที่พึ่งแหลงสุดทายทีใ่ หกยู ืมเงินแกสถาบันการเงิน การที่ ธปท.เปน
หนวยงานแหงเดียวที่ทําหนาที่นี้สําหรับสถาบันการเงินทั้งประเทศ ธปท.จะตองมีเงินสํารองหรือทุนสูงเปน
พิเศษ
นอกจากหนาที่นี้แลว ธปท.ยังมีหนาทีด่ ูแลนโยบายการเงินของประเทศ ซึ่งในการดูแลนโยบายดังกลาว
ในบางขณะมีความจําเปนทีจ่ ะตองดําเนินมาตรการ ซึ่งทําใหมีรายไดต่ําหรือเสียรายได ดังนัน้ จึงจําเปนตองมี
เงินกองทุนสูงกวาสถาบันการเงินปกติ โดย ธปท.ควรมีเงินกองทุนตอสินทรัพย(BIS Ratio) ไมต่ํากวา 12 ซึ่งจะ
นับไดวาเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินที่มีฐานะพอเพียง ซึ่งในตางประเทศแมธนาคารพาณิชยใหญ ๆ ก็จะ
มีเงินกองทุนไมต่ํากวาระดับนี้
2. ทุนสํารองเงินตรา

แตเดิมประเทศไทยเปนประเทศปด เศรษฐกิจเล็ก ไมมีการคาขายกับตางประเทศหรือลงทุนจาก
ตางประเทศมากนัก และมีระบบควบคุมการแลกเงินตราตางประเทศอยางเขมงวด ดังนั้น การกําหนดทุนสํารอง
เงินตราประกอบดวยสินทรัพยตางประเทศเพียงไมต่ํากวารอยละ 60 จึงเปนการใหความเชื่อมั่นพอเพียงสําหรับ
เงินบาท
ในปจจุบนั ประเทศไทยเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจทีเ่ ปดคอนขางกวางขวาง และมีการคาสินคาและ
การคาขายเงินกับตางประเทศในระดับสูงประเทศหนึ่ง การกําหนดทุนสํารองเงินตราในกฎหมายใหมจึงควรได
คํานึงใหเปนประโยชนกับประเทศใหมากที่สุด
ประเทศไทยเปนประเทศขนาดกลาง และมีการพัฒนามาขนาดกลาง ยังนับไมไดวาอยูใกลระดับที่จะ
เปนประเทศอุตสาหกรรม มีขบวนการบริหารเศรษฐกิจและการเงินครบถวน ลึกและกวาง ดังนั้น การใหความ
เชื่อมั่นในทุนสํารองเงินตราจึงเปนเรื่องทีส่ ําคัญมาก และการที่ใหมีทนุ สํารองเงินตรารอยละ 100 เปนเงินตรา
ตางประเทศ จะทําใหเงินบาทนั้นมีฐานะมัน่ คงในตัวของมันเอง ไมตองอาศัยขบวนการบริหารมหภาคและกลไก
ตาง ๆ เฉพาะเรื่องมากเชนประเทศที่มีการพัฒนาไปอยางกวางขวางและกาวหนาซึ่งอาจจะไมมีทุนสํารองเงินตรา
เลยก็ได
ดวยเหตุผลดังกลาว การสะสมทุนสํารองเงินตราเปนเรื่องสําคัญ และโดยที่ทุนสํารองเงินตราปจจุบันมี
เกินกวารอยละ 100 ตามจํานวนธนบัตรทีอ่ อกใชอยูแ ลว จึงเห็นควรกําหนดวา ทุนสํารองตองมีเงินตรา
ตางประเทศรอยละ 100 และพยายามสะสมไปจนมีปริมาณพอที่จะใชได และตอเมื่อมีเงินตราตางประเทศเกิน
กวาความจําเปนที่อาจเกิดขึ้นในระยะตอไป จึงจะควรใหนําเงินตราตางประเทศออกจากบัญชีทุนสํารองเงินตรา
ได ซึ่งในขั้นนีเ้ ห็นวาการกําหนดไวอีก 1 เทาตัวจะเปนทีเ่ หมาะสม
ถาเปนไปตามนี้ ในวันใชพระราชบัญญัติใหม ทุนสํารองเงินตราจะมีเทากับธนบัตรที่ออกใช และ ธปท.
จะโอนเงินตราตางประเทศอีกจํานวนหนึ่งเขามาในบัญชีทุนสํารองเงินตราเพื่อใหมีความถูกตองพอเพียงหาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือจํานวนเงินตราเปลี่ยนแปลงไปในระยะสั้น ๆ ขางหนา และทุนดังกลาวก็จะสะสมตัวเอง
เพิ่มขึ้นตอไป ไมใหนําออกไปใชจนกวาจะมีเพิ่มขึ้น 1 เทา
3. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
การที่จะไดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเรือ่ งตัวเลขทางบัญชี และไมแนนอน แมขณะนี้
ธปท.จะไดกําไรเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนออนตัวลง ก็สามารถขาดทุนเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งตัวขึ้นได

เชนกัน ดังนั้น กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ ในดานทุนสํารองเงินตรา และทางดานทุนของ ธปท. เองจึงควร
กําหนดไมใหมีการนําออกไปใช และใหสาํ รองไวเพื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
4. การใหรัฐบาลกูเงินโดยตรง
ธนาคารกลางหลายแหงในโลกไดถูกจัดตั้งขึ้นมาเมื่อกวาสองรอยปที่แลว มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมเงิน
ใหรัฐบาลกู และจึงรวมไปถึงการรับ-จายเงินใหกับรัฐบาลอีกดวย แตตอ มาหลักการของธนาคารกลางไดคอย ๆ
กลายเปลี่ยนไป
ตอนแรก กลับเปลี่ยนมาเปนธนาคารกลางใหกับสถาบันการเงินเอกชน และในระยะหลัง ๆ เมื่อตลาด
การเงินเจริญเติบโตและใชไดคอนขางดี ธนาคารก็มีหนาที่เพิ่มเติม กลาวคือทําหนาทีท่ ี่จะดูแลนโยบายการเงิน
ใหมีเสถียรภาพในระดับราคา เพื่อใหรัฐบาลและเอกชนสามารถปฏิบัติงานไดเปนปกติและยั่งยืน สวนหนาที่
รวบรวมเงินใหรัฐบาลกูจึงคอย ๆ ถดถอยหมดไป
ในการรักษาเสถียรภาพราคา ธนาคารกลางจําเปนตองมีมาตรการเพื่อควบคุมภาวะเศรษฐกิจซึ่งมี
มาตรการหลักคือการขึ้นและลดอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งทําใหเอกชนมีตนทุนสูงขึ้นและลดลง และ
เชนเดียวกับรัฐบาล ถารัฐบาลจําเปนตองกูเงินจากเอกชน แตถารัฐบาลกูเงินไดโดยตรงจากธนาคารกลาง
ธนาคารกลางไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในดานนี้ได เนื่องจากเปนเพียงกระเปาซายกระเปาขวาเพราะธนาคารกลาง
ยังคงเปนของรัฐบาลอยู ดังนั้น ประเทศตาง ๆ จึงไดเปลีย่ นแกหนาที่และกฎหมายของธนาคารกลางของตน
เพื่อใหทําหนาที่รักษาเสถียรภาพระดับราคา และรัฐบาลจัดหาเงินเองโดยไมยากนักจากผูออมโดยตรง ซึ่งมีผล
เปนการสรางวินัยการคลัง อันจะมีผลไมใหมีการจายฟุมเฟอยในปจจุบนั และทิ้งภาระหนี้ใหลูกหลานของเราตอง
ชดใชในอนาคต
นอกจากนี้ มาตรการหลักทีธ่ นาคารกลางไดนํามาใชในการดูแลเสถียรภาพราคา คือการทํานโยบาย
การเงินที่กลาว แตนโยบายการเงินนั้นไมวาจะเปน มาตรการทางดานอัตราดอกเบี้ยหรือปริมาณเงิน จะมีผลก็
ตอเมื่อระยะเวลาไดลวงเลยไปประมาณ 4 – 6 ไตรมาสภายหลังจากทีไ่ ดดําเนินมาตรการนั้นแลว ดังนั้น ธปท.จึง
มีการทําแบบจําลองเศรษฐกิจซึ่งสามารถพยากรณลว งหนา และไดเริ่มใชเปนฐานการดําเนินการนโยบายการเงิน
อยูแลว ดังนั้น หากเห็นวารัฐบาลหรือเศรษฐกิจของประเทศไทยยัง
ไมสามารถบริหารไดเต็มที่อยางเชนในประเทศที่ตลาดการเงินพัฒนาแลว และเห็นควรใหธปท.ชวยจัด
เงินใหรัฐบาลโดยตรงในบางขณะ ก็ควรจะทําโดยลักษณะที่ไมทําให ธปท.ไมสามารถปฏิบัตินโยบายการเงิน
โดยถูกตองได และจึงควรกําหนดขอบเขตระยะเวลาใหรฐั บาลตองชําระเงินกูนั้นคืนภายในระยะสัน้ กลาวคือ

ภายในไตรมาสถัดไป เพื่อที่ ธปท.จะไดมเี วลาและโอกาสที่จะแกไขปญหาที่จะเกิดขึน้ จากที่ไดใหรัฐบาลกูเงิน
ไปนั้นไดในไตรมาสตอ ๆ ไปกอนที่การเปลี่ยนแปลงทางภาวะเงินนั้นจะมีผล
5. องคประกอบคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ในระบบการเงินและการคลังทั่วโลก ไดมกี ารแยกใหธนาคารกลางทําหนาที่นโยบายการเงิน สวน
รัฐบาลทําหนาที่นโยบายการคลังและพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
เกือบทั่วไปจึงจะมีบุคคลภายในธนาคารกลางเปนสวนใหญ และบุคคลภายนอกเปนสวนนอย โดยขอมูลมี 18
ประเทศ 5 ประเทศมีกรรมการซึ่งมาจากภายในนอยกวากรรมการที่มาจากภายนอก อีก 13 ประเทศมีกรรมการ
ที่มาจากภายในทั้งหมดบาง และกรรมการที่มาจากภายนอกนอยกวากรรมการที่มาจากธนาคารกลางเอง
อยางไรก็ตาม หากเห็นวาคณะกรรมการนโยบายการเงินควรจะมีบุคคลจากภายนอกธนาคารกลาง
มากกวาภายใน ก็ควรจะไดวางมาตรการที่ทําใหไมมกี ารเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เนื่องจากนโยบายการเงิน
เปนนโยบายทีใ่ ชระยะเวลานาน และมีหนาที่สรางเสถียรภาพมากกวาการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงควรกําหนด
อายุเวลาของกรรมการซึ่งมาจากภายนอกสลับกันไปไมใหมีการเปลี่ยนกรรมการในระยะหนึ่งระยะใดมากนัก
เชนใหมีระยะเวลาการเปนกรรมการ 6 ป และให 1 ใน 3 มีการเปลี่ยนแปลงทุก 2 ปเปนตน อันจะทําใหเมื่อเกิดมี
การเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นก็จะไมมีการเปลี่ยนกรรมการจากภายนอกซึ่งเปนกรรมการสวนมากของธนาคารกลาง
ทั้งหมด ณ จุดใดจุดหนึ่ง เชนนี้แลว นโยบายการเงินก็จะมีเสถียรภาพ ไมเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว แตคอย ๆ
เปลี่ยนไปตามนโยบายรัฐบาลที่เขามาใหมเปนระยะ ๆ ไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
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