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ณ หองแถลงขาว ธนาคารแหงประเทศไทย
***************************************************************************
สวัสดีครับ ผูแทนสื่อมวลชนและผูมีเกียรติทุกทาน
ตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทยฉบับปรับปรุงลาสุดนั้น ผูดํารงตําแหนงผูวาการ
จะมีวาระในการทํางานตอเนื่องไป 5 ป ผมจึงใครขอใชโอกาสนี้ ในการสื่อผานสื่อมวลชน ไปยังประชาชน
ทุกทาน เพื่อใหทุกทานไดทราบและเขาใจ ถึงแนวทางการทํางาน และการดําเนินนโยบายของธนาคาร
แหงประเทศไทยในระยะขางหนา
ธนาคารแหงประเทศไทย หรือแบงกชาติ เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญตอการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ ผมมีความภาคภูมิใจทีไ่ ดรบั เกียรติมาทําหนาที่ในชวงเวลา
ที่สําคัญยิ่งนี้ ผมเขามารับหนาที่ที่แบงกชาติไดประมาณ 1 เดือน ผมเห็นหลายสิ่งที่พฒ
ั นาไปในทางที่ดีขึ้น
มาก เทียบกับเมื่อ 20 กวาปกอ นที่ผมเคยทํางานอยูที่แบงกชาติ โดยมีการเปดกวางขึ้นมาก มีความโปรงใส
มีการเผยแพรขอมูลและแนวนโยบายตางๆ ใหสาธารณชนรับรู มีการประสานงานและรวมมือกับภายนอก
มากขึ้น ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งผมเห็นวา แบงกชาตินาจะยังทําในสวนของการประสานกับ
ภายนอกเพิ่มเติมไดอีกในระยะขางหนา เนือ่ งจากสภาวะปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ อยาง
รวดเร็ว ความรวมมือจากทุกภาคสวนในการชวยกันคิด ชวยกันแกปญหาอยางสรางสรรค จึงเปนสิ่งที่จําเปน
อยางยิง่
เมื่อพูดถึงหนาที่ของแบงกชาติ หนาที่ตามทีบ่ ัญญัติไวในกฎหมายก็คือ การรักษาเสถียรภาพทางการ
เงิน ซึ่งนอกจากจะหมายถึง ระบบการเงินที่มั่นคง การมีเงินเฟอที่ต่ําและมีเสถียรภาพแลว ยังหมายรวมถึง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศดวย ซึ่งก็นับวาเปนพันธกิจ
ของแบงกชาติอยูเสมอมา ผมคิดวาเปาหมายนี้ไมเพียงแตเปนสิ่งที่แบงกชาติอยากจะเห็น แตเปนสิ่งที่ทุกฝาย
ไมวาจะเปนภาคธุรกิจ ประชาชน หรือรัฐบาล ตางปรารถนาเชนเดียวกัน
ในยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน สังคม รวมถึงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
ผมยังเชื่ออีกดวยวา การเจริญเติบโตที่จะยัง่ ยืนไดนั้น จะตองเปนการเติบโตที่ประชาชนทุกภาคสวนมีสวน
รวมในกระบวนการ ในการระแวดระวังความเสี่ยงตางๆ ตลอดจนชวยกันเสนอแนะและใหมุมมองอยางรอบ
ดาน ถึงแนวทางปองกันและแกไขปญหาอยางทันทวงที ดังที่นักเศรษฐศาสตรในระยะหลังมีการพูดถึง
“Inclusive Growth” กันมากขึ้น กลาวคือ ทุกฝายตองมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
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ประเทศ เพราะพันธกิจของแบงกชาติ แทที่จริงแลวก็เปนวัตถุประสงครวมกันของประชาชนทุกคนใน
ประเทศ ที่ตองการเห็นความอยูดีกนิ ดี ตองการเห็นประเทศมีความเจริญรุงเรือง ซึ่งแบงกชาติคงไมสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดเองโดยลําพัง
ในปจจุบนั ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความทาทายทางเศรษฐกิจหลายประการ และเปน
ปรากฏการณที่แตกตางจากประสบการณของไทยในอดีต ปญหาทางการเมืองในประเทศในชวง 3-4 ป
ที่ผานมา นับเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากขึ้นตอเศรษฐกิจไทยอยางไมเคยเปนมากอน ซึ่งนอกจากมีความ
รุนแรงแลว ยังกอใหเกิดความไมแนนอนทางนโยบาย ซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการตัดสินใจดานการใช
จายและการประกอบธุรกิจเปนอยางยิ่ง สําหรับในตนปหนานับวาเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของการ
เมืองไทย ในการที่จะสรางเสถียรภาพและความเชื่อมั่นใหกับประชาชนและนักลงทุนในระยะตอไป
นอกจากนี้ ยังมีความทาทายจากปจจัยภายนอกประเทศ วิกฤตการเงินโลกในรอบนีน้ ับวารุนแรง
ที่สุดในรอบเกือบศตวรรษ และสงผลกระทบอยางหนักตอกลุมประเทศเศรษฐกิจหลัก จนทําใหเศรษฐกิจ
เหลานี้ยังไมสามารถฟนตัวไดอยางเขมแข็ง การวางงานยังคงอยูในระดับสูง แมเวลาจะผานไปเกือบ 2 ปแลว
ก็ตาม ซึ่งเปนสาเหตุใหทั้งรัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศเหลานี้ มีความจําเปนตองดําเนินนโยบาย
เพื่อกระตุน เศรษฐกิจในระดับที่สูงเปนประวัตกิ ารณ โดยลาสุด สหรัฐฯ และญี่ปุน ก็มีการใชนโยบายการเงิน
แบบผอนคลายเปนพิเศษเพือ่ อัดฉีดเงินเขากระตุนเศรษฐกิจอีกระลอกหนึ่ง
สําหรับประเทศในกลุมเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากวิกฤตที่ไมรุนแรงมากนัก
และดวยพืน้ ฐานโครงสรางทางเศรษฐกิจทีด่ ี เราก็ไดเห็นศักยภาพในการฟนตัวของภูมิภาคเอเชียทีเ่ ขมแข็ง
ชัดเจนกวากลุมประเทศหลัก จึงไมนาแปลกใจวา ยอมมีความตองการเคลื่อนยายเงินทุนเขามาสูประเทศที่มี
แนวโนมเศรษฐกิจที่สดใสกวา นอกจากนี้ สภาพคลองของโลกที่ปรับสูงขึ้นมาก จากนโยบายการเงินที่ผอน
คลายในประเทศกลุมเศรษฐกิจหลัก ก็เปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดเงินทุนไหลทะลักเขาสูภูมิภาคเอเชีย
และเปนที่มาของการแข็งคาของสกุลเงินทุกสกุลในภูมิภาค นับเปนปรากฏการณใหมที่เศรษฐกิจโลกแบง
เขตการเติบโตเปนสองขั้ว โดยมีภูมิภาคเอเชียกลายมาเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก
อยางไรก็ดี พัฒนาการเหลานี้สรางความไมแนนอนอยางมากใหกับเศรษฐกิจที่เล็ก และมีลักษณะ
เปดเชนประเทศไทย เราไมอาจทราบไดลวงหนาชัดเจนวา เมื่อไรที่ประเทศหลักเหลานี้จะเปลีย่ นทิศทางการ
ดําเนินนโยบาย เมื่อไรที่เงินทุนจะเปลีย่ นทิศทางจากไหลเขาประเทศกลายเปนไหลออกกลับไปยังประเทศ
หลักเหลานี้ หรือในทางกลับกัน หากเราจะมองโลกอยางระมัดระวังเพือ่ ความไมประมาท ประเทศหลักที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะจีน อาจไมสามารถตกลงหาขอยุติสําหรับสิ่งที่เรียกกันวา “สงครามคาเงิน” นี้ได
หรืออาจมีความเปนไปไดที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะตกต่ําลงไปอีก ทําใหเงินดอลลารสหรัฐฯ ออนคาลงอยาง
รวดเร็ว หรือเศรษฐกิจจีนก็อาจจะเกิดปญหารุนแรงจนทําใหการคาระหวางประเทศตองสะดุดลง และ
สงผลกระทบตอเนื่องตอเศรษฐกิจโลก
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ดังนั้น เราจึงไมสามารถวางใจได และตองเตรียมรับมือกับปรากฏการณที่ไมมีความแนนอนตางๆ
เหลานี้ ทําอยางไรใหเราซึ่งเปนเพียงประเทศเล็กๆ จะสามารถรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ และนําประเทศไทย
ไปสูการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน นี่คือโจทยหลักที่ทุกฝายรวมทั้งแบงกชาติเอง จําเปนตองรวมกันหาคําตอบ
ภายใตบริบทหนาที่ของตนเอง
ผมไดกลาวถึงความทาทายตางๆ ที่เราจะตองเผชิญในระยะขางหนาแลว หากลองมองกลับมาสํารวจ
ตัวเอง เพื่อดูวา เรามีความพรอม และความเขมแข็งเพียงพอที่จะรับมือมากนอยเพียงใด ตองเพิ่มเติมในสวน
ใดบาง ในระดับประเทศ ซึ่งก็ตองอาศัยทุกภาคสวนในการชวยกันผลักดัน สิ่งสําคัญคงเปนเรื่อง
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก ทําอยางไรที่ไทยเราจะสามารถพัฒนารูปแบบสินคาและทักษะ
แรงงาน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและแรงงานไทยในตลาดโลกทีม่ ีการเปดเสรีและการแขงขันรุนแรง
ยิ่งขึ้น เพราะเห็นไดชดั วา การสงออกของไทยจะไมสามารถพึ่งพาแรงงานราคาถูกหรือคาเงินบาทที่ออนได
อีกตอไป ที่ผานมา เราก็เห็นความพยายามในการปรับตัวของผูประกอบการไทย ทั้งการกระจายตลาด
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการ ซึ่งก็เปน
สิ่งที่ดีและตองทําอยางตอเนือ่ ง เพราะในโลกของการแขงขัน ถาเราหยุดอยูกับที่เมื่อไร ประเทศอื่นก็จะแซง
เราไปเรื่อยๆ
กลับมามองในสวนของแบงกชาติเองนั้น ผมคิดวา แบงกชาติมีความพรอมในระดับที่นาพอใจ
แตแบงกชาติกไ็ มสามารถจะหยุดนิ่งไดเชนกัน เราควรตองพิจารณาปรับปรุงในดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ
เพื่อสรางความเขมแข็งในการรับมือกับความทาทายตางๆ ตอไปในอนาคต
ประการแรก หากพิจารณาดานกรอบนโยบายและเครื่องมือในการดําเนินนโยบายของแบงกชาติ
ภายใตภาวะความผันผวนและความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจการเงินโลก ผมเห็นวา สิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง
คือ การมีเครื่องมือในการดําเนินนโยบายทีห่ ลากหลายและกรอบนโยบายที่มีความยืดหยุนเพียงพอ
ในการรองรับความเสี่ยงตางๆ
กรอบนโยบายการเงินแบบเปาหมายเงินเฟอที่แบงกชาติใชอยูแบบ Flexible Inflation Targeting
ควบคูกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ นั้น ผมเห็นวาเปนกรอบนโยบายที่ใหความ
ยืดหยุนทีด่ ีสําหรับประเทศไทย โดยเราใหความสําคัญกับเสถียรภาพของราคา ซึ่งทางวิชาการไดพสิ ูจน
ในหลายประเทศแลววาเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็ไมไดปดกั้น
การดูแลตัวแปรทางเศรษฐกิจอื่นๆ เชน การขยายตัวของเศรษฐกิจควบคูไปดวยกัน ตราบที่เปาหมายสุดทาย
ไมไดขัดแยงกัน นอกจากนี้ ยังเปนกรอบการดําเนินนโยบายที่มีความชัดเจน โปรงใส เอื้อตอการทํางานอยาง
มีอิสระ และที่สําคัญ ถูกออกแบบใหมีความยืดหยุน เพื่อรองรับความเสี่ยงในรูปแบบใหมๆ และใน
ขณะเดียวกันก็ยังชวยรักษาวินัยในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินดวย
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เราไดใชกรอบ Flexible Inflation Targeting มาครบ 10 ปแลว และที่ผานมา แบงกชาติก็สามารถใช
เครื่องมือในการดําเนินนโยบายที่มีอยูห ลากหลายในการดูแลทั้งเงินเฟอและการขยายตัวของเศรษฐกิจได
เปนอยางดี การประเมินจากผูเชี่ยวชาญอิสระจากตางประเทศเมื่อไมนานมานี้ ตางเห็นพองถึงจุดแข็ง
ในแงของความยืดหยุนของกรอบนโยบาย และยืนยันถึงความเหมาะสมของกรอบนโยบายดังกลาวในสภาวะ
แวดลอมของประเทศไทย สวนขอเสนอแนะของผูประเมิน เชน การเปดเผยรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ก็เปนสิ่งที่แบงกชาติอาจพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสมในบริบท
ของไทยตอไป
ในแงของกรอบการกํากับดูแลระบบสถาบันการเงิน ที่ผานมา ธปท. ใหความสําคัญอยางยิ่ง
ในการกํากับดูแลความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ตลอดจนไดวางรากฐานการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินมาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันอยูระหวางแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2
เพื่อวัตถุประสงคหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการลดตนทุนในการบริหารงานของสถาบันการเงิน
สงเสริมการแขงขันในระบบ การเขาถึงบริการทางการเงิน และเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน
ที่สําคัญ เชน กฎหมาย และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งยังคงตองดําเนินการตอไป
อยางไรก็ดี ภายใตความไมแนนอนและความเสี่ยงที่สูงขึ้นในปจจุบัน แนวทางทีแ่ บงกชาติตอง
ดําเนินการใหเปนรูปธรรมมากขึ้นคือ การกํากับดูแลระบบสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจการเงินแบบ
องครวม (holistic approach) คือ กํากับดูแลธุรกิจทุกชนิดของสถาบันการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
เพื่อปองกันความเสี่ยงในภาพรวมของระบบสถาบันการเงิน ในขณะเดียวกัน ก็ตองใชการดําเนินการ
ในลักษณะเชิงรุกผานระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเปนตัวกลางที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจโดยรวม เสริมจาก
การใชเครื่องมือดานอัตราดอกเบี้ย
สําหรับหลักเกณฑใหมในการกํากับดูแลสถาบันการเงิน เชน เกณฑ Basel III ซึ่งกําหนดใหสถาบัน
การเงินตองมีเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลองในจํานวนที่สูงขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงมาตรฐานบัญชี
สากล ซึ่งคงจะตองมีผลกระทบตอการดําเนินงานในระบบสถาบันการเงินไทยอยูบา ง อยางไรก็ดี
เราก็ยังมีเวลาที่จะดําเนินการที่จําเปนเพื่อปองกันผลกระทบดังกลาว กอนการเริ่มใชหลักเกณฑใหมพรอมๆ
กับประเทศตางๆ และแบงกชาติก็จะตองหารือกับสถาบันการเงินอยางใกลชิด เพื่อมิใหการปรับเปลี่ยน
มาตรฐานใหมดังกลาว สงผลในทางลบจนเกินควรตอการทําหนาที่เปนตัวกลางทางการเงินที่ดีของระบบ
เศรษฐกิจไทย
สิ่งที่ตองดําเนินการอยางจริงจังมากขึน้ คือ การสงเสริมพัฒนาการของตลาดการเงิน เพื่อใหเปน
แหลงเงินออมและแหลงระดมทุนของภาคเอกชน และเปนกลไกหลักอีกกลไกหนึ่ง นอกเหนือจากระบบ
สถาบันการเงิน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองพัฒนาเครือ่ งมือทางการเงินใหมีความ
หลากหลาย ตามแนวทางของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
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ระยะที่ 2 เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจการเงินและภาคการออมไดมากขึน้ รวมทั้ง
ตองสรางความรู ความเขาใจ ในเรื่องการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวตลอดจนความเสี่ยง ใหแก
ผูที่เกี่ยวของ ควบคูไปกับการดูแลใหสถาบันการเงินมีการบริหารสภาพคลองรองรับการลดการคุมครองเงิน
ฝาก การดําเนินการในเรื่องเหลานี้ตองอาศัยความรวมมืออยางจริงจังของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
ในหลายประเทศก็เริ่มตระหนักถึง ความสําคัญในการใชธนาคารกลางเปนจุดศูนยรวมในการ
ประสานนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากบทเรียน
ในวิกฤตการเงินโลก และในภาวะปจจุบนั ที่มีความเสี่ยงจากการเคลื่อนยายของเงินทุนซึ่งมีอยูในปริมาณ
ที่สูงมาก ทําใหการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศ ตองดําเนินการอยางระมัดระวัง
ตองมองการณไกล และหากเห็นวาระบบเศรษฐกิจหรือภาคธุรกิจใดเริ่มมีสัญญานของความไมมี
เสถียรภาพ ก็ตองดําเนินการปองกันไวลวงหนา
ธนาคารกลางสวนใหญตางเห็นความสําคัญของการใชนโยบายกํากับดูแลสถาบันการเงิน เพื่อรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม ที่เรียกวา Macroprudential เชน การกําหนดอัตราสวน
สูงสุดของสินเชื่อตอราคาบานที่จํานอง (Loan to value ratio: LTV) หรือ การกําหนดอัตราสวนเงินกองทุน
ของสถาบันการเงินที่แปรผันไปตามภาวะเศรษฐกิจ เพื่อลดความรุนแรงของวัฏจักรเศรษฐกิจ
(Counter cyclical capital buffer) เปนตน โดยเขามาเสริมกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย ในการรักษาความมั่นคง
ของระบบการเงิน เพื่อรับมือกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการกํากับดูแลความเขมแข็งของ
สถาบันการเงินแตละราย ในแบบของ Microprudential นั้น ไมสามารถปองกันการกอตัวของความไมสมดุล
ในบางภาคเศรษฐกิจ เชน ภาคอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ ก็เพือ่ เสถียรภาพของเศรษฐกิจโดยรวมนั่นเอง สําหรับ
ประเทศไทย Macroprudential ไมใชเรื่องใหม แบงกชาติไดดําเนินการในลักษณะนี้มาแลว แตก็เชื่อวา
ยังสามารถพัฒนาใหมกี ารประสานความคิดของสายงานที่เกี่ยวของและพัฒนาแนวทางดําเนินการและ
เครื่องมือที่เหมาะสมไดอีกมาก
ประการที่ 2 หากพิจารณาถึงกระบวนการทํางาน การตัดสินนโยบายในรูปแบบของคณะกรรมการ
ทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการระบบการ
ชําระเงิน ซึ่งตามกฎหมายตองมีองคประกอบเปนผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามารวมใหความเห็นและ
ตัดสินนโยบาย ก็ชว ยใหมีการพิจารณาอยางรอบดาน ทําใหไดมุมมองจากคนนอกเขามาผสมผสานกับ
คนของแบงกชาติอีกดวย และคณะกรรมการก็มีความรับผิดชอบตอสังคมที่จะตองสามารถอธิบายเหตุผล
ในการตัดสินนโยบายตางๆ ใหได
ประการที่ 3 หากพิจารณาในดานทรัพยากรบุคคล แบงกชาติมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเปนที่ยอมรับในความรูความสามารถในการดําเนินนโยบายระดับประเทศ ทั้งนี้ เราก็มีแผนพัฒนา
นโยบายดานทรัพยากรบุคคล ที่ไดดําเนินการตอเนื่องจากทานผูวาการทานกอน เพื่อใหแบงกชาติยังคงความ
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เปนองคกรที่จะสามารถดึงดูดและรักษาคนที่ทั้งเกงและดี ใหมาชวยกันทํางานเพื่อสวนรวม ดังที่อดีต
ทานผูวาการธาริษา เคยกลาวไววา คนแบงกชาติที่ดี ตอง “ยืนตรง มองไกล ติดดิน” คือ มีความกลาที่จะ
ยืนหยัดบนหลักการที่ถูกตอง เห็นแกประโยชนของประเทศในระยะยาว ตลอดจนมีความเขาใจและเขาถึง
ธุรกิจและประชาชน ซึ่งในสวนนี้ผมอยากจะเสริมใหเปน “ยืนตรง มองไกล ติดดิน และ ยื่นมือ”
อีกประการหนึ่งดวย เพราะดังที่ผมไดเนนย้ําในตอนตนแลววา แบงกชาติตองมีการประสานกับทุกภาคสวน
ใหมีสวนรวมในการสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจไปดวยกัน
แบงกชาติไมใชธุรกิจที่ทํากําไร ผูมีสวนไดสวนเสียของแบงกชาติคือประชาชนทุกคน ผมจึงเนน
ในเรื่องของการยื่นมือ เพื่อประสานและผลักดันไปสูความสําเร็จรวมกัน หลายทานคงพอจะเคยไดยิน
โครงการพบผูประกอบการของแบงกชาติ ตลอดจนการออกแบบสํารวจตางๆ ที่ทําเปนประจํา เชน
Senior Loan Officers Survey ที่สํารวจแนวโนมสินเชือ่ ของสถาบันการเงิน Business Sentiment Index
ที่สะทอนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ และการสัมภาษณและแบบสํารวจอื่นๆ ตามความจําเปน ทั้งหมดนี้
ก็เพื่อจะไดรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวน เพื่อนํามาประกอบการดําเนินนโยบายใหมีความเหมาะสม
และเรายังจะชวยสะทอนความคิดเห็นเหลานี้ไปยังภาครัฐบาล ผานคณะกรรมการตางๆ ที่แบงกชาติเขาไป
มีสวนรวมไดอกี ทางหนึ่งดวย
แบงกชาติในฐานะผูกํากับดูแลสถาบันการเงิน นาจะสามารถมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให
ผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวม เพื่อประโยชนสงู สุดจะไดตกอยูก ับประชาชน ผมคิดวา โจทยสําคัญ
ของแบงกชาติในระยะตอไป ไดแก (1) การสรางความเขาใจกับสาธารณชน (2) การมีองคความรูและขอมูล
ที่เพียงพอ เพื่อใหสามารถรูทันความเปลี่ยนแปลง มีแผนรองรับไวลวงหนา รวมทั้งการดําเนินการในลักษณะ
ที่ proactive คือมองไปขางหนา และมีสวนรวมกับทุกภาคสวนมากขึ้น และ (3) การปรับเปลี่ยนมุมมอง
การสรางความเขาใจและการรวมมือกันอยางใกลชิดขององคกรภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกีย่ วของในการสราง
good governance หรือระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลเปนเรื่องที่แบงกชาติใหความสําคัญมาโดยตลอด เพราะเราตองการสงเสริมใหสถาบัน
การเงินทั้งที่เปนธนาคารพาณิชย และไมใชธนาคารพาณิชย (Non bank) มีธรรมาภิบาลที่ดีและมีความเปน
ธรรมตอทุกฝายที่เกี่ยวของ ธุรกิจสถาบันการเงินเปนธุรกิจที่ตั้งอยูบนความเชื่อมั่นของลูกคา และ
ประชาชน การดําเนินงานดวยความสุจริต โปรงใส และมีความเปนธรรมตอทุกฝาย จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ที่จะทําใหสถาบันการเงินมีความมั่นคงแข็งแรงในระยะยาวได โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแลใหเกิดความสมดุล
ในการหากําไรเชิงธุรกิจ การขายบริการเสริมดานอื่นๆ และความรับผิดชอบของสถาบันการเงินตอลูกคา
และประชาชน เพื่อใหสถาบันการเงินสามารถใหบริการแกลูกคาและประชาชนไดอยางทั่วถึง ดวยคาบริการ
ที่เปนธรรมตอทุกฝายที่เกีย่ วของ
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แบงกชาติยังคงสนับสนุนการเขาถึงบริการทางการเงินและการใหความรูความเขาใจกับประชาชน
ผมเชื่อวา เราทุกคนอยากจะเห็นธุรกิจสถาบันการเงินที่สามารถตอบสนองตอความตองการในธุรกรรมทาง
การเงินของประชาชนและภาคธุรกิจตางๆ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
จนถึงลูกคารายยอยที่ยังเขาไมถึงบริการทางการเงินขั้นพืน้ ฐาน ทั้งความตองการในเชิงธุรกิจและเครื่องมือ
ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหภาคธุรกิจสามารถใชปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของปจจัยทาง
เศรษฐกิจตางๆ เชน อัตราแลกเปลี่ยน หรืออัตราดอกเบีย้ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
ตองดําเนินการควบคูไปกับ การใหความรูความเขาใจแกลูกคาและประชาชน รวมทั้งการลดขอจํากัดของการ
ใหบริการดังกลาว โดยมีเปาหมายใหลูกคาทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการที่ตองการไดมากขึ้น
นอกจากนี้ การทําธุรกรรมที่อาศัยเทคโนโลยี เชน การทํา Internet banking หรือ Mobile banking
จะเพิ่มความสําคัญมากขึ้น ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่ผูบริโภคอาจขาดความเขาใจหรือระบบการกํากับดูแล
แบบเดิมอาจมีชองโหวได จึงจําเปนตองใหความรูแกผูรับบริการ ประกอบกับการดูแลระบบ เพื่อใหมั่นใจวา
ผูใชบริการสามารถดําเนินการไดตามความประสงคอยางปลอดภัย
เมื่อกลาวถึงเทคโนโลยี ผมเห็นวา การเรงพัฒนาระบบการชําระเงิน ยังเปนงานสําคัญอีกประการ
หนึ่งของแบงกชาติ เพื่อลดการใชเงินสด ตลอดจนเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ของธุรกิจและประชาชนทั่วไป อันจะชวยลดตนทุนใหกบั สถาบันการเงินไดอีกทางหนึ่ง และมุงสูการพัฒนา
ระบบการชําระเงินใหสามารถเชื่อมโยงไดอยางทั่วถึงทุกเครือขาย ดวยตนทุนที่เหมาะสม ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งนับเปนแผนงานที่สําคัญในการรองรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจการเงินของประชาคม
อาเซียนในอนาคตดวย นอกจากนี้ เรายังผลักดันใหสถาบันการเงินรวมกลุมกันเพื่อบริหารจัดการธนบัตรให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวย
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ผมคิดวาการดําเนินนโยบายการเงินที่ดีนั้นอยูใ นวิสยั ที่สามารถทําได
ความหมายของนโยบายการเงินที่ดใี นสายตาของผมนั้น คือนโยบายที่เอือ้ ใหเกิดความสมดุล
ซึ่งนอกเหนือจากความสมดุลในแงเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตสอดคลองกับศักยภาพของประเทศแลว
ยังหมายถึงความสมดุลของนโยบายในความหมายกวางดวย คือมีความพอดีในการใหความสําคัญ
ตอเปาหมายและวัตถุประสงคตางๆ มีความพอดีและเหมาะสมกับภาวะและปจจัยเสี่ยงจากทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ มีความพอดีในการบริหารผลกระทบระยะสัน้ และระยะยาว เปนตน ความสมดุลนี้
เปนสวนสําคัญที่จะสรางภูมิคุมกันใหระบบเศรษฐกิจการเงินไทยมีความพรอม สามารถรองรับปจจัยความ
ผันผวนและความไมแนนอนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบนั ที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงขึ้น
และมีที่มาจากปจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุมของเรา การรักษาสมดุลในระบบเศรษฐกิจ
จึงยิ่งทวีความสําคัญเปนเงาตามตัว
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ในความสมดุลนี้ คงจะตองยอมรับวา อาจไมใชทุกคนที่จะไดสิ่งที่ตนเองตองการเสมอไป
การบริหารจัดการดานนโยบายที่มุงรักษาผลประโยชนของประเทศโดยรวมไวนนั้ ยากที่จะหลีกเลีย่ ง
ไมใหเกิดผลกระทบตอบางกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการปรับตัวในระยะสัน้ แตในขณะเดียวกัน
ความสามารถในการปรับตัวนี้เองก็เปนตัววัดความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเปนกุญแจสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
ผมและพนักงานแบงกชาติทกุ คน มีความแนวแนที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ
ภายใตวิสัยทัศนรวมกันที่จะบรรลุพันธกิจขององคกร โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ
แตพันธกิจนี้คงไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได หากไมไดรบั การเกื้อหนุนจากทุกๆ ฝาย ไมวาจะเปนภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน หรือรัฐบาล ผมจึงจะใหความสําคัญอยางยิง่ ตอการรับฟงและยื่นมือ
ประสานงานกับทุกฝาย เพื่อสรางความเขาใจและความมั่นใจใหกับทุกทานวา การทํางานของเราทุกฝาย
ดําเนินไปในทิศทางที่สอดคลองกันและมีเปาประสงครวมกัน คือการสนับสนุนใหประเทศไทยเจริญเติบโต
อยางยัง่ ยืนและมีเสถียรภาพ อันจะนําไปสูก ารยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนทุกคนสืบไป
ขอบคุณครับ
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