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สวัสดีครับ ผูแทนสื่อมวลชนและผูมีเกียรติทุกทาน
ป 2555 นี้เปนปที่พิเศษ เพราะเปนวาระที่แบงกชาติจะครบรอบการเปดดําเนินการเปนปที่ 70
หากเปรียบกับทานทั้งหลายคงกลาวไดวาเปนบุคคลที่ผานประสบการณมาอยางยาวนานในฐานะองคกร
แบงกชาติก็ไดเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่ทาทายตอการดําเนินนโยบายการเงินและนโยบายสถาบัน
การเงินมาหลายรูปแบบ ซึ่งสิ่งหนึ่งทีเ่ รายังยึดมั่นตลอด 70 ปที่ผานมา คือ การดําเนินนโยบายอยางมี
หลักการ มีความยืดหยุนใหทันตอพลวัตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศใหมีความมั่นคงในระยะยาว
แนวนโยบายที่ผมตั้งใจจะดําเนินการในป 2555 นี้ จะเปนการสานตอปณิธานจุดยืนของแบงก
ชาติ ที่หวังจะเห็นเศรษฐกิจไทยเขมแข็ง และประชาชนมีความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืน แมขณะนี้ดู
เหมือนปญหาตางๆ จะประดังเขาใกลตัวมากขึ้น แตความทาทายโดยรวมยังคงไมเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ควร
จะเปลี่ยนแปลง คือ เราๆ ทานๆ ที่จะนิ่งอยูเฉยไมได เพราะการนิ่งอยูเฉยทามกลางกระแสการ
แขงขันอาจทําใหเราตกขบวนรถไฟได ดังนั้น ทุกภาคสวนควรเรงปรับตัวมุงไปขางหนาแสวงหาการ
พัฒนา และเตรียมรองรับกับความผันผวนที่จะเขามาปะทะในอนาคต องคกรอยางแบงกชาติก็
เชนเดียวกัน เราไมไดนิ่งนอนใจ แตมีการปรับกลยุทธใหเหมาะกับสถานการณ และพรอมยื่นมือประสาน
ทํางานรวมกับทุกฝายเพื่อใหเศรษฐกิจเติบโตตามศักยภาพอยางตอเนื่อง
การดําเนินนโยบายในปทผี่ านมา
ในป 2554 แบงกชาติเนนดําเนินนโยบายเพื่อสรางเสถียรภาพหลังจากเศรษฐกิจฟนตัวไดดี
ในสามไตรมาสแรก การดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยจึงมีทิศทางปรับเขาสูภาวะปกติ
(Normalization) ตามที่ผมไดแถลงนโยบายไวตั้งแตตนป จนกระทั่งในไตรมาสสุดทาย ประเทศไทย
ตองเผชิญกับมหาอุทกภัย ผนวกกับเศรษฐกิจโลกที่ซบเซายืดเยื้อ แบงกชาติกไ็ มไดอยูเฉย เราได
ประเมินสถานการณอยางรอบดาน และเห็นความจําเปนตองดําเนินนโยบายการเงินใหเหมาะสม
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป จนกระทั่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (หรือ กนง.) มีมติใหลด
อัตราดอกเบี้ยลงในครั้งสุดทายของป
ในขณะเดียวกัน แบงกชาติยังใหความสําคัญกับนโยบายที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจให
เปนไปอยางสะดวกและราบรื่นทั้งในยามปกติและยามวิกฤต จากการดูแลคาเงินใหเคลื่อนไหวตาม
ปจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจและไมผันผวนจนภาคธุรกิจปรับตัวไมทัน พรอมทั้งกํากับดูแลใหสถาบัน
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โดยชวยหลอลื่นกระบวนการทางธุรกิจใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังเชน การสงเสริมใหสถาบันการเงินมี
การคิดคาธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล ระบบการหักบัญชีดวยภาพเช็ค การผอนปรนมาตรการดานสถาบัน
การเงินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับลูกคาที่ไดรับความเสียหายจากภาวะอุทกภัย เปนตน
สถานการณเศรษฐกิจการเงิน และความทาทายในปนี้
ทานผูมีเกียรติครับ
เมื่อมองไปขางหนา หนทางสูอนาคตไมไดเปนถนนที่ราบเรียบ ระหวางทางยังเต็มไปดวยสิ่งกีด
ขวาง ทั้งสิ่งกีดขวางเดิมๆ ที่ไมเคยออกพนจากเสนทาง และสิ่งกีดขวางใหมๆ ที่เติมเขามาเพิ่ม
อุปสรรคใหกับเศรษฐกิจไทยมากขึ้น แตเมื่อพิเคราะหอยางใกลชิดจะพบวาแกนแทของประเด็น
ปญหาเหลานี้เปนโจทยรวมสมัยของเศรษฐกิจไทยมาอยางตอเนื่อง
ความทาทายจากปจจัยภายในประเทศยังคงเปนสิ่งสําคัญที่ไทยตองกาวผาน
ขณะเดียวกันอุปสรรคจากปจจัยภายนอกประเทศยังคงสรางความทาทายในมิติตางๆ
โดยเฉพาะจากกระแสหลัก (Mega trend) ของวิกฤตเศรษฐกิจโลกตะวันตก และกระแสการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ผมขอเรียนวา ประเทศไทยกําลังขามไปสูการเปลี่ยนผาน (Transitional gateway) เขาสูโ ลก
ยุคใหมที่ยังไมมีความชัดเจนวาจะมีโฉมหนาเปนอยางไร ความยืดเยื้อของปญหาในประเทศอุตสาหกรรม
หลักทั้งสหรัฐฯ และยุโรป จนมาสูปญ
 หาหนี้สาธารณะและสถาบันการเงินที่ยังไมมีทีทาวาจะ
กระเตื้องขึ้น ขณะที่มีการคาดการณวาเมื่อผานพนชวงเปลี่ยนผาน เอเชียจะมีบทบาทในเวทีโลกมาก
ขึ้น โดยมีผูนําอยางจีนที่จะเปนหัวจักรสรางการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในภูมิภาค อยางไรก็
ดี ประเทศเอเชียก็ไมควรชะลาใจ เพราะความผันผวนจากวิกฤตโลกตะวันตกที่สงผานชองทาง
การคาและการเงินระหวางประเทศมีอยูเปนระยะ แตความแรงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการ
เตรียมพรอมรับมือเปนสําคัญ
การเปลี่ยนผานในภาคตางประเทศที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือที่เรียกกันวา ASEAN Economic Community หรือ AEC ในป 2558 ซึ่งมีความหมาย
ไมเพียงแตการปรับตัวทางการคาการลงทุน แตเปนการปรับตัวในเชิงทัศนคติ คือ ทัศนคติของความ
เปนพลเมืองอาเซียน โดยการคบคาสมาคมไปมาหาสูกันมากขึ้น ทั้งนี้ AEC ไมใชจุดสุดทายของการ
เดินทาง แตเปนเพียงจุดตอยอดในการสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจเพื่อใหในที่สุดอาเซียน
กลายเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศรษฐกิจสังคมไทย
(Value-added economy) และเปนโอกาสตอประชาชน ตอธุรกิจ และตอสวนรวมของประเทศ จนนํามา
ซึ่งความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน
ความทาทายจากภายนอกสองประการที่ผมกลาวขางตน เมื่อมาผนวกกับเหตุการณอุทกภัยเมื่อ
ปลายปที่แลว ทําใหประเทศไทยจําเปนตองปรับโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ โดยเนนการลงทุนของภาครัฐเพื่อสรางการบริหารจัดการทรัพยากร
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สนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืนได
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะอนุวัตรตามการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทานผูมีเกียรติครับ
แมจะมีอุปสรรคเฉพาะหนาที่เปลี่ยนไป แตความทาทายโดยรวมยังคงอยู ดังนั้น ทุกภาค
สวนควรมีการปรับตัว โดยกําหนดกรอบแนวคิดและแผนงาน (Policy space) ที่จะสนับสนุนใหเศรษฐกิจ
ไทยกาวขามชวงเปลี่ยนผานอยางราบรื่น
ในสวนของภาครัฐ การดําเนินนโยบายดานการลงทุนที่เสริมศักยภาพในการแขงขันอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ระบบการศึกษา และการสรางความเขมแข็ง
ของสถาบัน อาทิ ปญหาคอรรัปชั่นและเสถียรภาพทางการเมือง จะเปนหนทางชวยใหประเทศเรงเครื่อง
ออกหางจากคูแขงที่กําลังตามมาในระยะกระชั้นชิด เพราะการลงทุนภาครัฐเปรียบเสมือนแมเหล็กที่
ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศได (Crowding in effect)
สําหรับภาคเอกชน การหาลูทางเปดตลาดใหม การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหเอกชนพรอม
รับกับความทาทายใหมๆ ที่จะเขามา นอกจากนี้ ผมเห็นวาควรเรงเสริมความรู โดยการศึกษาและทําความ
เขาใจเกี่ยวกับความซับซอนและความเสี่ยงของผลิตภัณฑทางการเงินใหมากขึ้น เพื่อใหผูประกอบการ
ไดใชประโยชนจากผลิตภัณฑทางการเงินที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งจะชวยลดตนทุน
โดยรวม สงเสริมความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย และเปดโอกาสใหภาคการเงินมีบทบาท
สนับสนุนภาคธุรกิจมากขึ้น
สวนภาคสถาบันการเงิน การพัฒนาองคกรภายในใหเติบโตอยางเขมแข็ง และการพัฒนา
ระบบการเงินใหมีประสิทธิภาพ จะเปนปจจัยที่ทําใหสถาบันการเงินมีศักยภาพในการแขงขัน และ
สงเสริมใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจไดอยางคลองตัวและมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
ถอยแถลงนโยบาย
ทานผูมีเกียรติครับ
ความยากที่ผูกําหนดนโยบายตองเผชิญ นอกจากความทาทายของโจทยปญหาที่ตองแกแลว ยัง
มีความยากของการสื่อใหทุกคนเขาใจ เพราะตองแยกแยะใหเห็นความแตกตางวานโยบายเปนเรื่อง
ของการวางรากฐานระยะยาว และจะเห็นผลจับตองไดในชวงเวลาหลายป ในขณะที่ความสนใจของ
คนทั่วไปจะใหความสําคัญตอความยากลําบากซึ่งหนา บางประเด็นก็เปนเรื่องชั่วคราว การตอบโจทยจึง
เปนเพียงการแกปญหาเฉพาะหนา และบรรเทาความเดือดรอนไดแคชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ซึ่งจะตาง
จากแนวนโยบายที่หวังเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและหวังผลลัพธที่ยั่งยืน
เมื่อประมวลภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยง และพลวัตของโครงสรางสังคม
เขาดวยกันแลว แบงกชาติมุงหวังที่จะรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย และคงไว ซึ่งการเติบโต
อยางยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดจากการสรางวิสัยทัศนรวมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย (Common vision)
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ตอการพัฒนาอยางเทาเทียม และความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืนของไทย
นโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
แบงกชาติจะดําเนินนโยบายการเงินเพื่อดูแลเสถียรภาพใหสอดคลองกับวัฏจักรของเศรษฐกิจ
โดยในปนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงเปนประเด็นที่ตองติดตาม ขณะที่แรงกดดันตอเงินเฟอจะ
เปนปจจัยเสี่ยงตอเศรษฐกิจไทยนอยลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ดังนั้น แนวโนมการดําเนินนโยบาย
การเงินจึงสนับสนุนธุรกิจใหเติบโตตามศักยภาพ และสามารถรับมือกับความผันผวนจาก
เศรษฐกิจโลกได
นอกจากนโยบายการเงินแลว การดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจะยังคงยึดหลักการให
คาเงินปรับเปลี่ยนไดตามปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันแบงกชาติเตรียมการจะ
ผลักดัน “แผนแมบทการเปดเสรีเงินทุนเคลื่อนยายและเงินตราตางประเทศ” เพื่อเพิ่มความสะดวก
ใหกับคนไทยในการลงทุนในตางประเทศในตนทุนที่ถูกลง และเสริมความยืดหยุนใหกับระบบเศรษฐกิจดวย
การพัฒนาตลาดการเงิน อาทิ การขยายประเภทนักลงทุนและวงเงินลงทุน การลดขั้นตอนและ
กฎระเบียบ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีความยืดหยุนมากขึ้นอยางไรก็ตาม แบงกชาติก็ไดเตรียม
กลไกหรือ Valve เพื่อรับมือกับเหตุการณฉุกเฉิน ซึ่งระดับความเขมงวดจะแตกตางกันตามสถานการณ
ทั้งนี้ กระบวนการจัดทําแผนแมบทการเปดเสรีเงินทุนเคลื่อนยายฯ อยูระหวางการจัดทําประชาพิจารณ
(Public hearing) เพื่อรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
นโยบายสถาบันการเงิน
สําหรับการดําเนินนโยบายสถาบันการเงินนั้น แบงกชาติจะมุงเนนใหสถาบันการเงิน
สามารถแขงขันไดภายใตโครงสรางของระบบที่มั่นคง และการสอดสองดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งทําหนาที่เปนตัวกลางทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
ทานผูมีเกียรติครับ
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหกับสถาบันการเงิน แบงกชาติมุงพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของระบบการเงิน อาทิ การพัฒนาตอยอดในขอบเขตและประสิทธิภาพของระบบ
การชําระเงิน เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหคลองตัวมากขึ้นและเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการ
ชําระเงินดวยเงินสกุลภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสถาบันการเงินไทยใหสอดรับ
มาตรฐานในการทําธุรกิจในระดับภูมิภาคที่เรียกวา Qualified ASEAN Banks (QAB) เพื่อให
สถาบันการเงินที่ผานเกณฑมาตรฐานสามารถดําเนินธุรกิจในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนได ซึ่งแบงก
ชาติมีแผนที่จะดําเนินการทุกเรื่องดังกลาวไวแลว และจะเรงดําเนินการอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับการ
เติบโตของเอเชีย และกระแสการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ในการผลักดันใหสถาบันการเงินทําหนาทีเ่ ปนตัวกลางทางการเงิน เพื่อสงเสริมการเติบโต
อยางมีสวนรวม (Inclusive growth) และลดความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงบริการทางการเงินของ

-5ประชาชนนั้น เราจะสนับสนุนใหสถาบันการเงินมีบริการทางการเงินทีม่ ีคุณภาพ หลากหลาย ทั่วถึง ใน
ราคาที่เหมาะสมโดยเฉพาะเครื่องมือปองกันความเสี่ยงเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
ตรงจุด
สวนการคุมครองผูบริโภค เพื่อสรางภูมิคุมกันทางการเงินใหแกประชาชน ผมเห็นวาเปน
สิ่งเรงดวนที่ตองทําควบคูไปกับการเพิ่มบริการทางการเงิน เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจใน
ผลิตภัณฑไดดีขึ้น ซึ่งนํามาสูการเลือกใชไดตรงกับความตองการ โดยแบงกชาติจะดําเนินการผานศูนย
คุมครองผูใชบริการทางการเงิน ซึ่งปจจุบันไดเปดใหบริการแลวในลักษณะ One-touch service เนน
ทํางานทั้งเชิงรับและเชิงรุก อาทิ การรับและดูแลเรื่องรองเรียนดานการบริการของสถาบันการเงินภายใต
การกํากับดูแลของแบงกชาติ รวมถึงการใหบริการของแบงกชาติเองผานสายดวนหมายเลข 1213 (สิบสอง
สิบสาม) นอกจากนี้ ยังมีการใหความรูท างการเงินแกประชาชน เพื่อใหความรูเขาถึงประชาชนอยางทั่วถึง
ทานผูมีเกียรติครับ
ผมขอย้ําวานโยบายที่แถลงไปขางตนนั้น เปนรากฐานระยะยาวที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยให
เขมแข็งและมีความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืนได แตการจะบรรลุเปาหมายดังกลาวได ไมเพียงแตแบงก
ชาติจะตองรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางมีหลักการ ทุกภาคสวนจะตองประสานมือกัน และ
สรางวิสัยทัศนรวมกัน ในขณะเดียวกันผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายที่มุงหวัง จะตองถูกกําหนดบนพื้นฐาน
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง ซึ่งในการนี้ แบงกชาติก็ไดแสดงความพยายามอยาง
ตอเนื่องที่จะเขาถึงเปาหมายการกินดีอยูดีของคนทุกระดับ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใหประเทศไทยกาวขามชวง
เปลี่ยนผานของเศรษฐกิจและสามารถยืนหยัดอยูบนเวทีโลกไดอยางเขมแข็งและมั่นคง


