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ปีี 2563 นัั บ เป็็ น ปีี สำำ�คัั ญ ที่่� ธ นาคารแห่่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้้รัั บ
พระมหากรุุ ณ าธิิ คุุ ณ อัั น หาที่่� สุุ ดมิิ ไ ด้้จากพระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้าอยู่่�หัั ว
� ระราชทานพระบรมราชานุุญาตให้้ 
มหาวชิิราลงกรณ บดิินทรเทพยวรางกููร ที่่พ
� ะลึึกในพระราชพิิ ธีีบรมราชาภิิเษก พุุ ทธศัักราช 2562
ธปท. จััดพิิมพ์์ ธนบััตรที่่ร
� อ
เพื่่� อเป็็นการเฉลิิมพระเกีียรติิในโอกาสมหามงคล ซึ่ง
่� ธนบััตรที่่ร� ะลึึกชุุดนี้้ถื
ื เป็็น
การบัันทึึกเหตุุการณ์์ประวััติิศาสตร์์สำำ�คััญ ตลอดจนพระราชพิิ ธีีที่่�สะท้้อนถึึง
วััฒนธรรมอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของความเป็็นชาติิไทย
ตลอดช่่วงเวลาปีี 2563 ธปท. ดำำ�เนิินมาตรการช่่วยเหลืือ
ประชาชนและภาคธุุรกิิจอย่่างเร่่งด่่วนต่่อเนื่่�อง ทั้้ง� แบบวงกว้้าง
เป็็นการทั่่�วไป และแบบตรงจุุด ควบคู่่�กัับการลดอััตราดอกเบี้้ย�
นโยบายแบบเชิิงรุุก เพื่่�อเสริิมสร้้างเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืนของประเทศ ตามพัันธกิิจหลัักของธนาคารกลาง
ท่่ามกลางสภาพแวดล้้อมที่่�ผัันผวน ไม่่แน่่นอน ซัับซ้้อน และ
คลุุมเครืือสููง จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ซึ่่�งนัับว่่า
ภารกิิจของ ธปท. ในปีีที่่ผ่� า่ นมา “ยากขึ้้น� กว้้างขึ้้น� เร่่งด่่วนขึ้้�น”
และเป็็นความท้้าทายต่่อการดำำ�เนิินงานของ ธปท. ตามแผน
ยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี ธปท. (พ.ศ. 2563 – 2565) ในการสนัับสนุุนระบบ
เศรษฐกิิจการเงิินให้้สามารถปรัับตััวและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ควบคู่่�กัับการวางรากฐานเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งภายใน
องค์์กรของ ธปท.
ในการทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมดููแลกิิจการและการดำำ�เนิินงาน
ของ ธปท. คณะกรรมการ ธปท. ได้้ร่่วมกัับคณะกรรมการ
นโยบายทั้้�ง 3 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการนโยบายการเงิิน
(กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบัันการเงิิน (กนส.) และ
คณะกรรมการระบบการชำำ� ระเงิิ น (กรช.) ตลอดจน
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำำ�กัั บดููแล
ความเสี่่ย� ง ให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ�งานของ ธปท. แบบ
“รุุ ก มากขึ้้� น ติิ ด ดิิ น มากขึ้้� น ยื่่� นมืื อ มากขึ้้� น ” โดยเฉพาะ
งานสำำ�คััญเร่่งด่่วน 8 เรื่่�อง ภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี อาทิิ
การปรัับโครงสร้้างหนี้้� การผสมผสานเครื่่�องมืือนโยบายให้้
แก้้ปัญ
ั หาได้้ตรงจุุด และการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดปััญหากัับระบบ
สถาบัันการเงิิน เพื่่�อเร่่งบรรเทาผลกระทบ และแก้้ไขปััญหา
ทางเศรษฐกิิจจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และ
สนัับสนุุนการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจไทยอย่่างยั่่�งยืืน

งานสำำ�คััญเร่่งด่่วน 8 เรื่่�อง
ของ ธปท. เพื่่� อรองรัับ
ความผัันผวนในปััจจุบั
ุ ัน

1
2
3
4
5
6
7
8

การปรัับโครงสร้้างหนี้้�รายย่่อยและ
ธุุรกิิจในวงกว้้าง
การป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดปัญ
ั หากัับระบบ
สถาบัันการเงิิน
การยกระดัับการเฝ้้าระวัังและป้้องกััน
ปััญหาไม่่ให้้ลุุกลาม และเพื่่� อรัักษา
เสถีียรภาพการเงิิน
การจัับชีีพจรเศรษฐกิิจให้้ไวและ
ผลัักดัันนโยบายโครงสร้้างสำำ�คััญ
การผสมผสานเครื่่�องมืือนโยบาย
ให้้แก้้ปััญหาได้้ตรงจุุด
การรัับมืือความผัันผวนใน
ตลาดการเงิินให้้ดีีขึ้้�น
การบริิหารจััดการองค์์กรในภาวะที่่�มีี
ความไม่่แน่่นอนสููง
การสื่่�อสารและการมีีส่่วนร่่วมกัับ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
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โดยให้ ค วามส� า คั ญ กั บ ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะช่ ว ยเตรี ย ม
ความพร้ อ มของ ธปท. ในการสนั บ สนุ น ระบบเศรษฐกิ จ
การเงินไทยให้สามารถปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการ
ท่่ า มกลางสถานการณ์์
ที่่� มีีมความไม่่
แ น่่ น อนสููงนี้้
วางรากฐานเพื
่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้
แข็ ง ภายในองค์
กร �
คณะกรรมการ
ธปท.
ให้้ความสำำอ�คัั
างยิ่่ง� กัับการกำำ
ของ ธปท.
ทั้งการเตรี
ยมความพร้
มด้ญเป็็
านบุนคอย่่ลากร
และการ�กัับ
ดููแลความเสี่่า�ยงานให้
งและการส่่
งเสริิมอธรรมาภิิ
ปรับกระบวนการท�
มีความคล่
งตัวและมีบปาลที่่�
ระสิดีีทของ
ธิภาพธปท.
นหััวใจหลัักของความน่่
อที่่�ดีีต่ในกระบวนการ
่อองค์์กร โดยได้้
มากยิง่ ซึ่่ขึ�งน้ เป็็อาทิ
การน�าเทคโนโลยีดจิ ทิ าเชื่่
ลั เข้�อาถืืมาใช้
ท�างานยกระดัับการเฝ้้าระวัังและติิดตามความเสี่่ย� งจากสถานการณ์์
เศรษฐกิิจการเงิินโลกที่่�อาจส่่งผลต่่อการฟื้้นตัั
� วของเศรษฐกิิจ
ความท้้
ส� าไทย
หรั บและภายใต้้
การท� า หน้บริิาบทีทที่่�
่ ค วบคุ
ม ดูาทายต่่
แ ลกิ จอบทบาทและหน้้
การและการ าที่่�
างจากในอดีีต
ด�าเนินของธนาคารกลางมีีความแตกต่่
งานของ ธปท. นั้น คณะกรรมการ
ธปท. มุคณะกรรมการ
่งเน้นการ
ธปท.
ผลัักดัันให้้มีีหกรอบการบริิ
หารและติิมดคี ตามความเสี่่
เพิม่ ประสิ
ทธิได้้
ภาพในการบริ
ารเงินส�ารองทางการให้
วามรัดกุม �ยง
จากสภาพแวดล้
อมทางเศรษฐกิจการเงินโลกที
จากนโยบายและมาตรการทางการเงิิ
นใหม่่่ยังๆคงผั
ให้้นเป็็ผวน
นระบบ
และไม่และบรรลุุ
แ น่ น อนสู งเ ป้้อีากหมายอย่่
ทั้ ง ยั ง มุ ่ ง เน้
น
การสนั
บ
สนุ
น
การสร้
า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพมากยิ่่า�ง ขึ้้� น
ความร่ตลอดจนความพร้้
วมมือกับองค์กรระหว่
างประเทศกรและบุุ
และหน่ควลากรเพื่
ยงานภาครั
ฐ
อมขององค์์
่�อรองรัับ
ในต่างประเทศ
โดยในปีร� ทวดเร็็
ผี่ า่ นมา
ธปท.คหลัั
ได้ทงวิิา� กหน้
าทีป่ ดระธานการ
การเปลี่่�ยนแปลงที่่
วในโลกยุุ
ฤตโควิิ
19 นอกจากนี้้�
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซี
ย
น
(ASEAN
Central
ธปท. ได้้ ย กระดัับการป้้ อ งกัันการมีี
Bankส่่Governors
Meeting)
ที่จิหังหวั
ยงราย พร้อมทั้งได้ าง
วนได้้ส่่วนเสีียในการปฏิิบััติ
น้้าดที่่เชี
�ของพนัักงานและลููกจ้้
ผลักดัเพื่
นให้
านการช�
ระเงินในภู
มิภาคอาเซี
อ� ่ ช่่มวีกยส่่ารเชื
งเสริิ่อมโยงด้
มธรรมาภิิ
บาล าและสร้้
างความน่่
าเชื่่�อยถืืนอที่่�ดีี
(ASEAN
Payment Connectivity) และการปรับปรุง
ของ ธปท.
ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (Chiang Mai
Initiative Multilateralisation Agreement: CMIM
Agreement) ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ในการช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกเมื่อเกิดวิกฤต
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การก�ากับดูแลกิจการและการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีใน
องค์กรเป็นสิ่งที่คณะกรรมการ ธปท. ยังคงให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2562 ได้มีการเฝ้าระวังและติดตาม
ความเสี่ ย งจากสภาวการณ์ ใ นเศรษฐกิ จ การเงิ น โลกและ
ในนามของคณะกรรมการ
ณกรรมการ
ความเสี
่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ธปท.
โลก ผมขอขอบคุุ
รวมถึงความเสี
่ยงในการ
ผู้้�บริิ
ห
าร
และพนัักงาน
ธปท.
ทุุ
ก
ท่่
า
น
ที่่�
ทุ่่�
มเทแรงกาย
บริหารจัดการเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาค
แรงใจร่่
เ พื่่� อ ให้้บปกระบวนการท�
ระเทศไทยก้้ าาวข้้
าม
การเงิ
นอย่ว มกัันปฏิิ
างใกล้ชิดบััติ
เพิิ ห่มน้้ขึ้นา ที่่�และปรั
งานให้
วิิกฤตการณ์์บด้ความเสี
้วยความตั้้
�งใจและทุ่่�
มเทตลอดทั้้
�งปีี 2563
�ง
สามารถรองรั
ย่ งได้
อย่างเหมาะสม
นอกจากนี
้ ธปท.ซึ่่ได้
เห็็นถึึงศัักยภาพของบุุ
คลากรที่่�
มีีความเข้้
ง มีีความ
จัทำำด�ท�ให้้า แนวนโยบายต่
อ ต้ า นทุ
จ ริ ต คอร์
รั ป ชัมนแข็็และจั
ด ตั้ ง
สามารถ และมีีจิิ
สาธารณะในการดำำ
�เนิิงนเบาะแสเกี
งานสำำ�คััญเร่่
น
กระบวนการรั
บเรื่อตงร้
องเรียนและการแจ้
่ยวกังด่่บวการ
ได้้อย่่าความผิ
างรอบคอบ
ได้้เป็็นบอย่่ธรรมาภิ
างดีี และ
กระท�
ดกรณีและประสบผลสำำ
ทจุ ริตคอร์รปั ชัน �เพืเร็็อ่ จยกระดั
บาล
สุุ ด ท้้ธปท.
า ยนี้้�และสร้
ผมขอขอบคุุ
ไท กสัันติิ
ของ
างความน่ณาเชืผู้้�ว่่อถื่ าอการวิิ
ที่ดีต่อรองค์
ร ป ระภพ
ผู้้�มีีส่่ ว นสำำ�คัั ญช่่ ว ยขัับเคลื่่� อ น ธปท. ให้้ มีีผ ลงานเป็็ นที่่�
ในนามของคณะกรรมการ
ธปท.
ผมขอขอบคุ ณ
ประจัักษ์์
ในการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงทั้้
ง� ภายในและภายนอก
คณะกรรมการ
ผู
้
บ
ริ
ห
าร
และพนั
ก
งาน
ธปท.
ทุกท่าน 5ทีปีี่ได้
องค์์กร ซึ่่�งได้้รัับการชื่่�นชมและยอมรัับจากสัังคมตลอด
ร่ของการดำำ
วมกันปฏิบ�ัตรงตำำ
ิหน้�าทีแหน่่
่ด้วยความตั
้งใจและทุ
่มเทตลอดทั
้งปีา2562
งที่่�ผ่่านมา
และขอขอบคุุ
ณผู้้�ว่่
การ
ท�เศรษฐพุุ
าให้การด�ฒิาเนิ
น
งานของ
ธปท.
บรรลุ
ผ
ลส�
า
เร็
จ
ตามเป้
า
หมาย
ิ สุุทธิิวาทนฤพุุฒิิ ผู้้�เข้้ารัับตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่�
ที1่วางไว้
รวมทั
้งท�าที่่�งานและประสานนโยบายร่
วมกั
บหน่วธปท.
ยงาน
ตุุลาคม 2563
สามารถผลัักดัันภารกิิจสำำ�คัั
ญของ
ภาครั
เอกชน สถาบัยนนผ่่
และองค์
กรต่างๆาเป็็ได้นห้
อย่้วางเวลาที่่�
งราบรืน่ เต็็ซึมง่ เป็
ในช่่วฐงของการเปลี่่�
านและนัับว่่
ไปน
ส่ด้้ววนส�
าคัญในการขั
บเคลื
นเศรษฐกิ
ยความท้้
าทายได้้
อย่่า่องราบรื่่
�น จไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย

นายปรเมธีี วิิมลศิิริิ
นายปรเมธี
วิมลศิริ
ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ ธนาคารแห่่งประเทศไทย
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

� นาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้รัับพระราชทาน
ปีี 2563 นัับเป็็นปีีสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่ธ
� งในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก
พระบรมราชานุุญาตให้้จััดพิิมพ์์ธนบััตรที่่ร� ะลึึกเนื่่อ
พุุ ทธศัักราช 2562 เพื่่�อเป็็นการเฉลิิมพระเกีียรติิในโอกาสมหามงคลพระราชพิิธีี
บรมราชาภิิเษก และยัังเป็็นการบัันทึึกเหตุุการณ์์ประวััติิศาสตร์์สำ�คั
ำ ัญในช่่วง
พระราชพิิธีีที่ส
่� ะท้้อนถึึงวััฒนธรรมอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของความเป็็นชาติิไทย
เศรษฐกิิ จ ทั่่� ว โลกรวมทั้้� ง ไทยต้้ อ งเผชิิ ญ กัับเหตุุ ก ารณ์์
ที่่�ไม่่เคยคาดคิิดมาก่่อน การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 หรืือโควิิด 19 ส่่งผลกระทบต่่อ
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจเป็็นวงกว้้าง ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจไทย
หดตััวมากที่่�สุุดในรอบ 22 ปีี บางธุุรกิิจโดยเฉพาะภาคธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่ย� วกัับการท่่องเที่่�ยวได้้รัับผลกระทบหนััก มีีแรงงานตกงาน
หรืือเกิิดการว่่างงานแฝงเป็็นจำำ�นวนมาก ประชาชนและธุุรกิิจ
ได้้รัับผลกระทบรุุนแรงจากรายได้้ที่่�ลดลง ระบบธนาคาร
พาณิิชย์เ์ ผชิิญกัับสภาพธุุรกิิจที่่�ท้า้ ทาย ตลาดการเงิินผัันผวนสููง
มีีความเสี่่�ยงที่่�จะส่่งผลกระทบไปสู่่�ภาคส่่วนอื่่�น ๆ

หน่่ ว ยงานจะมีีความสำำ�คัั ญอย่่ า งยิ่่� ง ต่่ อ การฟื้้� นตัั วของ
เศรษฐกิิจไทยในระยะต่่อไป
นอกจากการดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ มุ่่�งเน้้ น การเร่่ ง บรรเทา
ปััญหาที่่�เกิิดจากวิิกฤตโควิิด 19 แล้้ว ธปท. ยัังให้้ความสำำ�คััญ
กัับงานตามภารกิิจหลัักในมิิติิอื่่�น ๆ คืือ การรัักษาเสถีียรภาพ
ระบบเศรษฐกิิ จ การเงิิ น การพััฒนา และการส่่ ง เสริิ ม
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน โดยสรุุ ปผลงานสำำ�คััญของ
ธปท. ได้้ดัังนี้้�
ด้้านแรก การรัักษาเสถีียรภาพระบบเศรษฐกิิจการเงิิน
ธปท. ดููแลให้้ ภ าวะการเงิิ นผ่่ อ นคลายต่่ อ เนื่่� อ งและ
ไม่่เป็็นอุปุ สรรคต่่อการฟื้้นฟูู
� ของธุุรกิิจ รวมทั้้ง� ดููแลสภาพคล่่อง
ในตลาดการเงิินให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและเพีียงพอผ่่าน
เครื่่อ� งมืือต่่าง ๆ อาทิิ มาตรการ MFLF* รวมถึึงมาตรการ BSF**
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ยกระดัับโครงสร้้างตลาดการเงิินไทย
อาทิิ การพััฒนาอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงใหม่่ที่่�สะท้้อนสภาพ
ตลาดการเงิินของไทยมากขึ้้น� และผลัักดัันให้้เกิิดระบบนิิเวศของ
ตลาดอััตราแลกเปลี่่�ยนใหม่่ (FX ecosystem) เพื่่อ� ให้้เงิินทุนุ
เคลื่่อ� นย้้ายมีีความสมดุุลมากขึ้้น� ลดแรงกดดัันด้้านแข็็งค่่าของ
เงิินบาท และเอื้้อ� ให้้ผู้้�ประกอบการสามารถป้้องกัันความเสี่่ย� ง
จากอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้ดีีขึ้้�น ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการทำำ�
ธุุรกรรมเงิินตราต่่างประเทศของทั้้�งผู้้�ประกอบการและผู้้�ให้้
บริิการทางการเงิิน

ผลกระทบต่่ อ เศรษฐกิิ จ ที่่� เ ป็็ น วงกว้้ า งและยัังมีีความ
ไม่่แน่่นอนสููงนี้้� ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินนโยบายในการบรรเทา
ผลกระทบและแก้้ไขปััญหา ต้้องอาศััยการมองกว้้าง มองไกล
ทัั น การณ์์ และตรงจุุ ด เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือประชาชนและ
ภาคธุุรกิิจให้้ก้า้ วข้้ามช่่วงที่่ย� ากลำำ�บากนี้้�ไปได้้ สำำ�หรัับ ธปท.
ได้้ดำ�ำ เนิินนโยบายในเชิิงรุุก ได้้แก่่ การเร่่งผ่่อนคลายนโยบาย
การเงิินล่่วงหน้้าก่่อนที่่�สถานการณ์์จะรุุนแรง จนอััตรา
ดอกเบี้้�ยนโยบายของไทยลดลงมาต่ำำ��ที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์
และต่ำำ��สุุดในภููมิิภาค รวมทั้้�งจััดให้้มีีกลไกเสริิมสภาพคล่่อง
ในตลาดการเงิิน เพื่อ่� เพิ่่�มความเชื่่อ� มั่่น� และป้้องกัันการลุุกลาม
ของปััญหาขาดสภาพคล่่อง นอกจากนี้้� ยัังได้้ร่ว่ มมืือกัับภาครััฐ
ในการออกมาตรการด้้ า นการเงิิ น และสิิ น เชื่่� อ เพื่่� อ ดูู แ ล
ประชาชนและภาคธุุรกิิจโดยเฉพาะ SMEs ที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ
จากสถานการณ์์โควิิด 19 ทั้้�งมาตรการเยีียวยาเพื่่อ� ลดภาระ
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ อ อกและปรัับปรุุ ง หลัักเกณฑ์์
ลููกหนี้้�และมาตรการเพิ่่�มสภาพคล่่องที่่มุ่่�� งกระจายไปยัังกลุ่่�ม
ที่่�ได้้รัับผลกระทบรุุนแรง ทั้้�งนี้้� ท่่ามกลางสถานการณ์์โควิิด การกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินและแนวทางบริิหารความเสี่่ย� ง
19 ที่่�มีีแนวโน้้มยืืดเยื้้�อ ผมเห็็นว่่าความต่่อเนื่่�องและเพีียงพอ อย่่างระมััดระวััง เพื่่�อให้้ระบบสถาบัันการเงิินช่่วยรองรัับ
� วของเศรษฐกิิจไทยได้้มากขึ้้น�
ของมาตรการภาครััฐ รวมทั้้�งการประสานนโยบายระหว่่าง ผลกระทบและสนัับสนุุนการฟื้้นตัั
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*
**

Mutual Fund Liquidity Facility เป็็นเครื่่�องมืือเพื่�อ่ ช่่วยเหลืือกองทุุนรวมที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่่องในตลาดการเงิิน
Corporate Bond Stabilization Fund เป็็นกลไกในการรัักษาเสถียี รภาพของระบบการเงิินผ่า่ นการดููแลให้้สภาพคล่่องของตลาดตราสารหนี้้ภ� าคเอกชน

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

นอกจากนี้้� การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบการชำำ�ระเงิิน
และการยกระดัับความพร้้อมด้้านความปลอดภััยด้้านไซเบอร์์
ของภาคการเงิินเพื่่�อสนัับสนุุนเศรษฐกิิจดิิจิิทััลอย่่างต่่อเนื่่�อง
ของ ธปท. ยัังช่่วยรองรัับการเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วของธุุรกรรม
ทางการเงิินแบบออนไลน์์ในช่่วงโควิิด 19 และลดทอนผลกระทบ
ต่่อกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจบางส่่วนลงได้้
ด้้านที่่�สอง การพััฒนาระบบการเงิิน ธปท. ได้้ผลัักดััน
การยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการเงิินรวมทั้้�งการนำำ�
เทคโนโลยีีมาใช้้พััฒนาระบบการเงิินของไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง
อาทิิ โครงการ National Digital Identity (NDID)
การพััฒนาอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงธุุรกรรมซื้้�อคืืนระยะข้้ามคืืน
(Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) การสนัับสนุุน
การให้้ บ ริิ ก ารสิิ น เชื่่� อ ส่่ ว นบุุ ค คลดิิ จิิ ทัั ล และการพััฒนา
ต้้นแบบระบบการชำำ�ระเงิินสกุุลดิิจิิทััลที่่�ออกโดยธนาคาร
กลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและพััฒนาบริิการทางการเงิินของไทยให้้เท่่าทััน
การเปลี่่�ยนแปลงของโลก

ระบบการเงิินไม่่เกิิดปััญหาและเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการฟื้้�นฟูู
เศรษฐกิิจไทย 3) การรัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจมหภาค
เพื่่�อให้้โครงสร้้างเศรษฐกิิจไทยทนทานต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ภายใต้้สถานการณ์์โควิิด 19 4) การสร้้างความเชื่่�อมั่่�นของ
สาธารณชน โดยเฉพาะการออกนโยบายและมาตรการ
เกี่่ย� วกัับโควิิด 19 ต้้องมีีประสิิทธิิผลและได้้รัับการยอมรัับ ซึ่่ง�
ต้้องผ่่านกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์และหารืือกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างรอบด้้าน และสามารถอธิิบายให้้สาธารณชนเข้้าใจถึึง
ประโยชน์์ ต่่ อ ส่่ ว นรวมได้้ อ ย่่ า งโปร่่ ง ใสและชััดเจน และ
5) การพััฒนาประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อให้้ ธปท.
เป็็ น องค์์ ก รที่่� มุ่่� งผลสััมฤทธิ์์� แ ละสร้้ า งประโยชน์์ สูู งสุุ ด ต่่ อ
เศรษฐกิิจและสัังคมไทย

การทำำ�งานในปีี 2563 ธปท. ได้้รัับความร่่วมมืืออย่่างดีียิ่่�ง
จากทุุกภาคส่่วน แม้้ในระยะข้้างหน้้าบริิบทโลกจะเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็ว และสถานการณ์์การระบาดของโควิิด 19 ยัังมีี
ความไม่่แน่่นอน ธปท. ตระหนัักถึึงความท้้าทายเหล่่านี้้�และ
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะประสานงานกัับทุุกภาคส่่วนในการดำำ�เนิินงาน
ตามแผนยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี ของ ธปท. (พ.ศ. 2563 – 2565)
ด้้านที่่�สาม การส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน และตอบโจทย์์ความท้้าทายในอนาคตอย่่างเป็็นรููปธรรม
ธปท. ได้้ปรัับเปลี่่�ยนการทำำ�งานในภาวะวิิกฤตโควิิด 19 ให้้ รวมทั้้ง� รัักษาความเชื่่อ� มั่่น� ของสาธารณชนที่่�มีีต่อ่ การทำำ�หน้้าที่่�
ยืืดหยุ่่�นและเหมาะสมกัับสถานการณ์์ด้้วยการให้้พนัักงาน ของ ธปท. เพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืนของไทย
ทำำ�งานจากที่่�บ้้าน การฝึึกอบรมออนไลน์์ และสนัับสนุุนการ
ใช้้เทคโนโลยีีในการทำำ�งานเพื่อ่� ก้้าวสู่่อ� งค์์กรดิิจิทััิ ล นอกจากนี้้�
ได้้นำำ�แนวคิิด OKRs*** มาใช้้ในการตั้้ง� เป้้าหมายขององค์์กรเพื่่อ�
ให้้พนัักงานร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนงานสำำ�คััญและเร่่งด่่วน
การแพร่่ ร ะบาดของโควิิ ด 19 เกิิ ด ขึ้้� นท่่ า มกลางการ
เปลี่่�ยนแปลง ทั้้ง� ในด้้านโครงสร้้างเศรษฐกิิจ การเงิิน และสัังคม
ธปท. จึึงได้้ปรัับลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแผนงานภายใต้้
แผนยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี (พ.ศ.2563 - 2565) เพื่่อ� รัับมืือผลกระทบ
จากโควิิด 19 โดยมุ่่�งเน้้นผลัักดัันงานสำำ�คััญเร่่งด่่วนเพื่่�อ
ตอบโจทย์์ใหญ่่ 5 ด้้าน ที่่�เศรษฐกิิจไทยต้้องเผชิิญ ได้้แก่่
1) การแก้้วิิกฤตหนี้้�อย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�และ
แก้้ไขปััญหาหนี้้�ให้้ได้้รวดเร็็ว และตรงจุุด ประคัับประคองให้้
ครััวเรืือนและภาคธุุรกิิจผ่่านพ้้นวิิกฤตโควิิด 19 และสามารถ
ฟื้้�นตััวได้้ 2) การรัักษาเสถีียรภาพระบบการเงิิน เพื่่�อให้้
***

วิิธีีการตั้้�งเป้้าหมายงานแบบ Objectives and Key Results

นายเศรษฐพุุ ฒิิ สุุทธิิวาทนฤพุุ ฒิิ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

13

รายงานประจำำ�ปีี 2563

ปีี 2563 เศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทยได้้รัับผลกระทบอย่่างมากจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ธปท. ได้้ออกนโยบายและมาตรการที่่�ช่่วยสนัับสนุุนให้้
คนไทยและธุุรกิิจไทยมีีสภาพคล่่องเพื่่� อให้้ก้้าวข้้ามวิิกฤตครั้้�งนี้้�ไปได้้  ควบคู่่�กัับการ
รัักษาเสถีียรภาพระบบการเงิิน และส่่งเสริิมให้้ระบบเศรษฐกิิจไทยปรัับตััวพร้้อมรัับ
โลกหลัังโควิิด 19
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ธปท. ได้้หยิิบยกนโยบายและมาตรการเพื่่อ� รัับมืือกัับการ
แพร่่ระบาดของโควิิด 19 ขึ้้�นมาเป็็นงานสำำ�คััญเร่่งด่่วนภายใต้้
แผนยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี (พ.ศ. 2563 – 2565) ด้้วยแนวคิิด
“ธนาคารกลางท่่ามกลางการเปลี่่ย� นแปลง (central bank
in the transformative world)” ซึ่่�งการดำำ�เนิินงาน
ของ ธปท. ในปีี 2563 ส่่งผลให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อทุุกภาคส่่วน
ตลอดจนระบบเศรษฐกิิจและสัังคมโดยรวม

หลายประเทศทั่่�วโลกรวมทั้้ง� ไทย ทำำ�ให้้กิจิ กรรมทางเศรษฐกิิจ
ต้้องหยุุดลง โดยเฉพาะอุุปสงค์์ต่า่ งประเทศทั้้ง� ภาคการท่่องเที่่ย� ว
ที่่� ห ดตััวแรงจากมาตรการจำำ�กัั ดการเดิิ น ทางระหว่่ า ง
ประเทศ และภาคการส่่งออกสิินค้้าที่่�ปริิมาณการค้้าโลก
หดตััวในอััตราสููงจากรายได้้ที่่ล� ดลงของผู้้�บริิโภคในต่่างประเทศ
ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจไทยในปีี 2563 หดตััวถึึงร้้อยละ 6.1
มากสุุดในรอบ 22 ปีี

เศรษฐกิิจการเงิินไทยหยุุดชะงัักจากการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19
ช่่วงต้้นปีี 2563 เศรษฐกิิจไทยที่่เ� ริ่่ม� ปรัับตััวดีีขึ้้น� ตามแนวโน้้ม
เศรษฐกิิจโลกกลัับต้้องหยุุดชะงัักหลัังเกิิดการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 อย่่างรุุนแรงและกระจายเป็็นวงกว้้างไป
ทั่่�วโลก มาตรการล็็อกดาวน์์เพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดใน

การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 สร้้างผลกระทบเป็็นวงกว้้าง
และต่่อเนื่่�องกัันเป็็นลููกโซ่่ โดยเฉพาะอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับ
การท่่องเที่่�ยวซึ่่�งเป็็นแหล่่งรายได้้ของคนไทยจำำ�นวนมาก
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ทำำ�ให้้แรงงานมีีรายได้้ลดลงหรืือ
ถููกเลิิกจ้้าง หลายธุุรกิิจขาดสภาพคล่่อง โดยเฉพาะธุุรกิิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อม (SMEs) ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
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๑

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓
๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

ดำำ�เนิินนโยบายการเงิินเชิิงรุุกก่่อนสถานการณ์์โควิิด 19
จะส่่งผลรุุนแรง
ธปท. ได้้ติิดตามสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิดและผ่่อนคลาย
นโยบายการเงิิ น เพิ่่� ม เติิ ม เชิิ ง รุุ ก ตั้้� ง แต่่ ก่่ อ นที่่� ส ถานการณ์์
โควิิด 19 จะร้้ายแรงขึ้้น� และผ่่อนคลายอย่่างต่่อเนื่่�องจนอััตรา
ดอกเบี้้ย� นโยบายอยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 0.5 ต่่อปีี ต่ำำ��สุดุ เป็็นประวััติิการณ์์
และ ธปท. ยัังได้้ปรัับลดอััตราเงิินนำำ�ส่่งสมทบกองทุุนเพื่่�อ
การฟื้้� นฟูู และพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิ น (Financial
Institutions Development Fund: FIDF)  เพื่่�อให้้สถาบััน
การเงิินปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�เพิ่่�มเติิมให้้กัับประชาชน
และภาคธุุรกิิจ ซึ่่ง� สถาบัันการเงิินได้้ปรัับลดอััตราดอกเบี้้ย� เงิินกู้้�
ลงตามอย่่างรวดเร็็ว และเมื่่�ออััตราดอกเบี้้�ยอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
จะทำำ�ให้้ต้้นทุุนการกู้้�ยืืมของภาครััฐเพื่่�อนำำ�เงิินมาช่่วยเหลืือ
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ และภาคเอกชนที่่�ต้้องการปรัับรููปแบบ
ธุุรกิิจ สามารถทำำ�ได้้ด้้วยต้้นทุุนการเงิินที่่�ถููกลง

เร่่ ง ออกมาตรการเพื่่� อ บรรเทาผลกระทบและลดความ
ตื่่�นตระหนก
ในช่่วงแรกของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ธปท. ให้้น้ำำ��หนัักกัับมาตรการเยีียวยาค่่อนข้้างมาก เพื่่�อ
ประคัับประคองประชาชนและภาคธุุรกิิจให้้อยู่่ร� อด และดููแล
ระบบเศรษฐกิิจไม่่ให้้หยุุดชะงัักแรง ธปท. ได้้ร่่วมกัับสถาบััน
การเงิินและผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินอื่่น� เร่่งออกมาตรการขั้้นต่ำ
� ำ��
ช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด 19 เป็็นการ
ทั่่�วไป (มาตรการระยะแรก) อาทิิ การพัักชำำ�ระเงิินต้้นและ/
หรืือดอกเบี้้�ยเป็็นการทั่่�วไปโดยไม่่เสีียประวััติิข้้อมููลเครดิิต
การลดอััตราผ่่ อ นชำำ� ระขั้้� นต่ำำ�� ของบััตรเครดิิ ต การแปลง
หนี้้�บััตรเครดิิตและสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กัับที่่�มีี
ลัักษณะวงเงิินหมุุนเวีียนเป็็นสิินเชื่่�อระยะยาวเพื่่�อลดภาระ
ดอกเบี้้�ย และการลดค่่างวด ซึ่่�งสถาบัันการเงิินจำำ�นวนมาก
ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ ลููกหนี้้� ที่่� ไ ด้้ รัั บผลกระทบโดยตรง
มากกว่่ามาตรการขั้้�นต่ำ�ที่่
�ำ �กำ�ำ หนด รวมทั้้�งยัังออกมาตรการ
ปรัับปรุุ ง โครงสร้้ า งหนี้้� โ ดยเฉพาะธุุ ร กิิ จ SMEs ที่่� ไ ด้้ รัั บ
ผลกระทบอย่่างรุุนแรงและขาดสภาพคล่่อง โดยผ่่อนคลาย
ก ฎ เ ก ณ ฑ์์ กำำ�กัั บ ดูู แ ล เ พื่่� อ ใ ห้้ ส ถ า บััน ก า ร เ งิิ นปรัั บ
โครงสร้้ า งหนี้้� เชิิ ง รุุ ก  นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ออกมาตรการ
สนัับสนุุนสภาพคล่่องในกองทุุนรวมตราสารหนี้้� (Mutual Fund
Liquidity Facility: MFLF) เพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพของระบบ
การเงิินโดยรวม

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

แม้้ ก ารผ่่ อ นคลายมาตรการปิิ ด เมืื อ ง และกิิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิิจทยอยกลัับมาดำำ�เนิินการได้้มากขึ้้�นในช่่วงครึ่่�งหลััง
ของปีี แต่่การฟื้้�นตััวที่่�ยัังไม่่ทั่่�วถึึงในทุุกภาคเศรษฐกิิจทำำ�ให้้
ธุุรกิิจและครััวเรืือนบางกลุ่่�มยัังเผชิิญกัับปััญหาการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ การชำำ�ระหนี้้� และการดำำ�รงชีีพ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

สานต่่อมาตรการเร่่งรัับมืือในภาพกว้้าง
เมื่่อ� สถานการณ์์โควิิด 19 มีีแนวโน้้มรุุนแรงและยืืดเยื้้อ� กว่่า
ที่่�คาด ธปท. จึึงออกมาตรการอีีกชุุดเพื่่อ� ช่่วยเหลืือ SMEs ซึ่่ง� เป็็น
แหล่่งจ้้างงานหลัักของประเทศ ได้้แก่่ การเลื่่�อนกำำ�หนดการ
ชำำ� ระหนี้้� สำำ� หรัับธุุ ร กิิ จ SMEs ที่่� มีี วงเงิิ นสิิ น เชื่่� อ ไม่่ เ กิิ น
100 ล้้านบาท เป็็นระยะเวลา 6 เดืือน การสนัับสนุุนสินิ เชื่่อ� ใหม่่
(soft loan) ให้้แก่่ธุรุ กิิจ SMEs วงเงิินสินิ เชื่่อ� ไม่่เกิิน 500 ล้้านบาท
เป็็นเวลา 2 ปีี โดยคิิดอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ร้้อยละ 2 ต่่อปีี และ
ในช่่วง 6 เดืือนแรก รััฐบาลจะช่่วยรัับภาระดอกเบี้้�ยแทน
ทั้้ง� สองมาตรการนี้้ช่� ว่ ยบรรเทาผลกระทบให้้กัับธุุรกิิจ SMEs ให้้
มีีสภาพคล่่องเพีียงพอรองรัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็น โดยเฉพาะ
ค่่าจ้้างพนัักงาน นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ออกมาตรการดููแล
เสถีียรภาพตลาดตราสารหนี้้�ภาคเอกชน (Corporate Bond
Stabilization Fund: BSF) เพื่่�อเป็็นหลัังพิิงไม่่ให้้เกิิดปััญหา
ลุุกลามกระทบต่่อเสถีียรภาพระบบการเงิินโดยรวม

ฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจด้้วยการแก้้ไขอย่่างตรงจุุดและยั่่�งยืืน
แม้้ในช่่วงครึ่่ง� ปีีหลััง สถานการณ์์จะมีีแนวโน้้มปรัับตััวดีีขึ้้�น
จากการผ่่อนคลายมาตรการปิิดเมืือง แต่่ลููกหนี้้�บางส่่วน
โดยเฉพาะในภาคบริิการและอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การท่่องเที่่�ยวรวมถึึงการส่่งออกยัังคงได้้รัับผลกระทบ ธปท.
จึึงออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�รายย่่อยที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากโควิิด 19 ระยะที่่� 2 ซึ่่�งช่่วยเหลืืออย่่างตรงจุุดและยั่่�งยืืน
มากขึ้้น� อาทิิ การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้ต� ามความสามารถใน
การชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�แต่่ละราย การขยายระยะเวลาชะลอ
การชำำ�ระหนี้้�ให้้แก่่ลููกหนี้้�เป็็นรายกรณีีได้้อีีกไม่่เกิิน 6 เดืือน
นัับจากสิ้้�นปีี 2563 นอกจากนี้้� ยัังได้้จััดโครงการ “DR BIZ
การเงิินร่่วมใจ ธุุรกิิจไทยมั่่�นคง” เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ธุุรกิิจที่่�
ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์เศรษฐกิิจและการระบาดของ
โควิิด 19 และมีีเจ้้าหนี้้�สถาบัันการเงิินหลายรายให้้ได้้รัับการ
บรรเทาภาระหนี้้�อย่่างรวดเร็็วและเบ็็ดเสร็็จ ผ่่านการเจรจา
แก้้ไขหนี้้�กัับทุุกสถาบัันการเงิินในคราวเดีียว และมาตรการ
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้เปิิดตััวเว็็บไซต์์ BOT COVID-19 ช่่วยเหลืือลููกหนี้้�รายย่่อยเพิ่่�มเติิมด้้วยวิิธีีการรวมหนี้้� (debt
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถค้้นหามาตรการ consolidation) เพื่่�อเป็็นอีีกทางเลืือกให้้แก่่ลููกหนี้้�รายย่่อย
ความช่่วยเหลืือที่่�สอดคล้้องกัับตนเองได้้อย่่างสะดวกและ ในการปรัับโครงสร้้างหนี้้�
รวดเร็็ว พร้้อมช่่องทางการติิดต่่อเพื่่�อขอรัับบริิการได้้ทัันทีี
ระบบสถาบัั น การเงิิ น ไทยยัั ง เข้้ ม แข็็ ง รองรัั บ มาตรการ
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและบริิการการชำำ�ระเงิิน ช่่วยเหลืือลููกหนี้้�และสนัับสนุุนการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (digital payment) มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
เสถีียรภาพระบบการเงิินยัังคงเข้้มแข็็งจากความระมััดระวััง
ได้้สร้้างประโยชน์์ที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�นในช่่วงเวลาที่่�คนไทยต้้อง ในการบริิหารความเสี่่�ยง โดยระบบธนาคารพาณิิชย์์มีีเงิิน
รัักษาระยะห่่างทางสัังคมในช่่วงโควิิด 19 อาทิิ พร้้อมเพย์์ กองทุุน เงิินสำำ�รอง และสภาพคล่่องอยู่่�ในระดัับสููง ทำำ�ให้้
ที่่�มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้งานและปริิมาณธุุรกรรมสููงขึ้้�นอย่่างมาก
สามารถให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับความเดืือนร้้อนจาก
วิิกฤตโควิิด 19 ได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้� ธปท. ส่่งเสริิมให้้
เพื่่�อให้้ประชาชนมั่่�นใจในการใช้้ธนบััตรช่่วงสถานการณ์์ ผู้้�ประกอบธุุรกิิจดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
โควิิด 19 อย่่างปลอดภััย ธปท. ได้้กำำ�หนดมาตรการด้้าน โดยปรัับปรุุงเกณฑ์์ด้้านธรรมาภิิบาลของผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
ธนบััตรเพื่อ่� ลดความเสี่่ย� งจากการติิดเชื้้อ� ไวรััสที่่�อาจติิดอยู่่บ� น ที่่�มิใิ ช่่สถาบัันการเงิิน รวมถึึงการสอบทานธุุรกรรมด้้านสิินเชื่่อ�
ธนบััตร รวมถึึงปรัับเพิ่่�มปริิมาณธนบััตรสำำ�รองเพื่่อ� ให้้เพีียงพอ ให้้เป็็นลัักษณะ principle-based มากขึ้้�น รวมทั้้�งปรัับปรุุง
ต่่อการใช้้งานของประชาชนในช่่วงวิิกฤตอีีกด้้วย
หลัักเกณฑ์์การอนุุญาตให้้ธนาคารพาณิิชย์์ประกอบธุุรกิิจ
ให้้บริิการอื่่�นเพื่่�อให้้มีีความคล่่องตััวในการให้้บริิการและ
ในด้้ า นการให้้ บริิ ก ารลููกค้้ าอย่่ างเป็็ นธรรม (market ช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้
conduct) ธปท. ได้้ออกประกาศ ธปท. ว่่าด้้วยการคิิด อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับ
ดอกเบี้้ย� ผิิดนััดชำำ�ระหนี้้แ� ละการตััดชำำ�ระหนี้้� เพื่อ่� ลดภาระหนี้้� และตรวจสอบสถาบัันการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง และให้้ธนาคาร
ของประชาชนและลดการเกิิดหนี้้ด้� อ้ ยคุุณภาพในระบบการเงิิน พาณิิชย์ไ์ ทยประเมิินผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ผ่่านการทำำ� supervisory stress test ซึ่่ง� สรุุป
ได้้ ว่่ า ธนาคารพาณิิ ชย์์ ไ ทยมีีเงิิ น กองทุุ น เพีียงพอรองรัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด 19 ได้้
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ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

เสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อสาธารณชนให้้แข็็งแกร่่ง
หนึ่่� ง ในรากฐานสำำ�คัั ญของการเสริิ ม สร้้ า งเสถีี ย รภาพ
เศรษฐกิิจไทยและการแก้้วิกิ ฤตอย่่างยั่่ง� ยืืน คืือ การเสริิมสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อสาธารณชน ในปีีที่่�ผ่่านมา ธปท. มุ่่�งเน้้นการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบการชำำ�ระเงิิน digital payment
ทำำ�ให้้ระบบพร้้อมเพย์์สามารถรองรัับความต้้องการใช้้ระบบ

๑

การชำำ�ระเงิินออนไลน์์ในช่่วงวิิกฤตโควิิด 19 ได้้เป็็นอย่่างดีี
โดยมีีปริิมาณธุุรกรรมเฉลี่่�ยสููงถึึง 20.2 ล้้านรายการต่่อวััน
สำำ�หรัับ QR payment ปััจจุุบัันมีีจุุดรัับชำำ�ระเงิินมากกว่่า
6.9 ล้้านจุุดทั่่�วประเทศ รวมทั้้ง� มีีการเชื่่อ� มโยงบริิการชำำ�ระเงิิน
ระหว่่างประเทศด้้วย QR code ได้้แก่่ ไทยกัับกััมพููชา และ
ไทยกัับญี่่�ปุ่่�น นอกจากนี้้� ในปีี 2563 ธปท. ได้้เริ่่�มให้้บริิการ
ระบบงานจำำ�หน่่ายพัันธบััตรผ่่าน DLT Bond Platform
ซึ่่�งนำำ�เทคโนโลยีีบล็็อกเชนมารองรัับการจำำ�หน่่ายพัันธบััตร
ออมทรััพย์์รััฐบาลรุ่่�น “วอลเล็็ต สบม. 1 และ 2” และ
รุ่่�น “ก้้าวไปด้้วยกััน” รวมวงเงิินประมาณ 5 หมื่่�นล้า้ นบาท รวมถึึง
การต่่อยอดโครงการอิินทนนท์์ โดยทดลองใช้้สกุุลเงิินดิิจิิทััล
พััฒนาตลาดการเงิินเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้กัับระบบ ที่่�ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency:
การเงิินของไทย
CBDC) ในภาคเอกชนและภาคประชาชน (Corporate/Retail
ธปท. ให้้ ค วามสำำ�คัั ญต่่ อ เนื่่� อ งในเรื่่� อ งแนวทางปฏิิ รููป CBDC) และร่่วมกัับธนาคารกลางฮ่่องกงนำำ�ร่อ่ งใช้้ในระบบการ
กฎเกณฑ์์ควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิินและนโยบายเร่่งผลัักดััน โอนเงิินระหว่่างประเทศ (Wholesale CBDC)
ให้้ เ กิิ ด ระบบนิิ เวศของตลาดอััตราแลกเปลี่่� ย นใหม่่ (FX
ecosystem) ที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เงิินทุุนเคลื่่�อนย้้าย
นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้ประชาชนมั่่�นใจในการใช้้เทคโนโลยีี
มีีความสมดุุ ล มากขึ้้� น ผู้้�ประกอบธุุ ร กิิ จ สามารถบริิ ห าร ทางการเงิิน ธปท. ได้้ยกระดัับการเตรีียมความพร้้อมและ
ความเสี่่�ยงอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้อย่่างคล่่องตััวและปรัับตััวต่่อ การกำำ�กัับดููแล รวมทั้้ง� พััฒนาเครื่่อ� งมืือติิดตามความเสี่่ย� งด้้าน
ความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้ ตลอดจนผ่่อนคลาย เทคโนโลยีีสารสนเทศและการรัักษาความมั่่น� คงปลอดภััยทาง
กฎระเบีียบควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิิน
ไซเบอร์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนร่่วมมืือกัับศููนย์์ประสานงาน
รัักษาความมั่่น� คงปลอดภััยทางคอมพิิวเตอร์์ด้า้ นโทรคมนาคม
นอกจากนี้้� ธปท. ยัังร่่วมมืือกัับผู้้�ร่่วมตลาดพััฒนาอััตรา (TTC-CERT) และศููนย์์ประสานงานด้้านความมั่่น� คงปลอดภััย
ดอกเบี้้�ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) ขึ้้�น เทคโนโลยีีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) เพื่อ่� รัับมืือ
เพื่่�อใช้้เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงใหม่่ ตลอดจนร่่วมมืือกัับ กัับวิิกฤตการณ์์ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
องค์์กรต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อสานต่่อโครงการส่่งเสริิม
ความรู้้�ด้้านบริิหารความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน และ
สนัับสนุุน SMEs ที่่�ทำำ�การค้้าระหว่่างประเทศ ระยะที่่� 3
อย่่างต่่อเนื่่�อง (FX options) เพื่่�อมุ่่�งให้้ความรู้้�และส่่งเสริิม
ผู้้�ประกอบการในการบริิหารความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
และสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันต่่อความผัันผวนของตลาดการเงิินให้้กัับ
ผู้้�ประกอบการ SMEs ไทยอย่่างยั่่�งยืืน

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

นอกจากนี้้� ธปท. ยัังส่่งเสริิมการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน
โดยจััดทำำ�แบบประเมิินตนเองสำำ�หรัับธนาคารพาณิิชย์เ์ กี่่ย� วกัับ
การให้้สินิ เชื่่อ� อย่่างรัับผิิดชอบ เพื่่อ� ให้้ธนาคารพาณิิชย์ป์ ระเมิิน
ความคืืบหน้้าการปฏิิบััติิตามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืนใน
ด้้านการให้้สินิ เชื่่�ออย่่างรัับผิิดชอบ ซึ่่�งในปีี 2563 อยู่่�ระหว่่าง
การติิดตามผลแบบประเมิินดัังกล่่าว ตลอดจนจััดทำำ�บทศึึกษา
ด้้าน sustainable finance และ taxonomy เพื่่อ� นำำ�ไปพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่ส� ามารถดึึงดููดเงิินลงทุุนให้้บรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืนของประเทศต่่อไป
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ในด้้ า นการแก้้ ไ ขปัั ญ หาหนี้้� ข องประชาชน ธปท.
ได้้สานต่่อโครงการคลิินิิกแก้้หนี้้�ในระยะที่่� 3 ด้้วยการขยาย
ขอบเขตให้้ครอบคลุุมปััญหาหนี้้�บััตรเครดิิต บััตรกดเงิินสด
และสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล ทั้้�งที่่�มีีเจ้้าหนี้้�รายเดีียว และหนี้้�ที่่�มีี
คำำ�พิพิ ากษาแล้้ว ทั้้ง� นี้้� ณ เดืือนธัันวาคม 2563 มีีลููกหนี้้ล� งนาม
ในสััญญาปรัับโครงสร้้างหนี้้�กัับโครงการคลิินิิกแก้้หนี้้�แล้้ว
จำำ�นวน 7,924 ราย และอยู่่ร� ะหว่่างดำำ�เนิินการอีีกจำำ�นวนมาก
นอกจากนี้้� ธปท. ยัังเปิิดทางด่่วนแก้้หนี้้� เป็็นช่่องทางเสริิม
ให้้ลููกหนี้้�ได้้มีีโอกาสเข้้าสู่่�กระบวนการปรัับโครงสร้้างหนี้้�
เพื่่�อช่่วยผ่่อนคลายแรงกดดัันทางการเงิินในช่่วงวิิกฤต ตลอด
จนเพิ่่�มเจ้้าหน้้าที่่�สายด่่วน 1213 เพื่่�อรองรัับจำำ�นวนลููกหนี้้�
ที่่�เดืือดร้้อนและต้้องการคำำ�ปรึึกษาซึ่่�งมีีเข้้ามามากกว่่าปกติิ
ธปท. ยัังมีีหน้้าที่่�ในอีีกมิิติิที่่�สำำ�คััญ คืือ การส่่งเสริิมความรู้้�
ทางการเงิินโดยเฉพาะกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ ในปีี 2563 ธปท. ได้้
ยกระดัับความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายพัันธมิิตรเพื่่�อขยายผลการ
ส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินออกไปในวงกว้้างมากขึ้้น� และมีีกลุ่่�ม
เป้้าหมายสำำ�คััญ คืือ 1) แรงงานกลุ่่�มเสี่่ย� งที่่�อาจได้้รัับผลกระทบ
จากวิิกฤตโควิิด 19 เช่่น กลุ่่�มธุุรกิิจค้้าปลีีกค้้าส่่ง ร้้านอาหาร
โรงแรม ผ่่านการจััดอบรม การเผยแพร่่สื่่�อประชาสััมพัันธ์์
และ 2) นัักศึึกษาอาชีีวศึึกษาและกลุ่่�มวััยทำำ�งาน ผ่่านโครงการ
ประกวดผลงานส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน Fin. ดีี We Can Do!!!
Season 2 และโครงการ Fin. ดีี Happy Life!!! โดยเน้้น
เสริิมสร้้างความตระหนัักในเรื่่�องการวางแผนทางการเงิิน
ขั้้�นพื้้�นฐาน และการบริิหารจััดการหนี้้�

ในส่่ ว นของการส่่ ง เสริิ ม ความร่่ ว มมืื อ ทางเศรษฐกิิ จ
การเงิินระหว่่างประเทศ ธปท. ได้้ดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ อาทิิ
การเป็็นตััวแทนของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิิก
อาเซีียน+3 ร่่วมผลัักดัันการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของมาตรการ
ริิเริ่่�มเชีียงใหม่่ไปสู่่�การเป็็นพหุุภาคีี (Chiang Mai Initiative
Multilateralisation: CMIM) การขยายความร่่วมมืือใน
ด้้านการส่่งเสริิมการใช้้เงิินสกุุลท้้องถิ่่น� ในสกุุลเงิินรููเปีีย หยวน
รวมถึึงสกุุลเยน และการเชื่่�อมโยงบริิการชำำ�ระเงิินรายย่่อย
ระหว่่างไทยกัับกััมพููชาด้้วย Interoperable QR code
รวมถึึงได้้เข้้าร่่วมเจรจาความตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจ
ระดัับภููมิิภาค (Regional Comprehensive Economic
Partnership: RCEP) ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการค้้าบริิการ และ
การลงทุุนอีีกด้้วย
มุ่่�งเสริิ ม สร้้ า งประสิิ ท ธิิ ภ าพขององค์์ ก รให้้ เ ท่่ า ทัั น
การเปลี่่�ยนแปลง
รากฐานสำำ�คััญอีีกประการในการสร้้างเสถีียรภาพทางการเงิิน
และการแก้้วิิกฤตอย่่างยั่่�งยืืนคืือการพััฒนาประสิิทธิิภาพการ
ดำำ�เนิินงานภายในองค์์กร ในปีี 2563 ธปท. ได้้ดำำ�เนิินการ
ปรัับโครงสร้้างองค์์กรให้้รองรัับภารกิิจภายใต้้วิิกฤตเพิ่่�มขึ้้�น
และขัับเคลื่่อ� น ธปท. ไปสู่่ก� ารเป็็นองค์์กรดิิจิทััิ ลเพื่อ่� ให้้เท่่าทััน
การเปลี่่�ย นแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงยกระดัับ
การใช้้ข้้อมููลในการวิิเคราะห์์เชิิงลึึก (data analytics) เพื่่�อ
ตอบโจทย์์การทำำ�นโยบาย และการวิิเคราะห์์ในเชิิงพฤติิกรรม
ให้้รอบด้้านมากขึ้้�น
อีีกด้้านที่่�สำำ�คััญคืือ การสร้้างองค์์ความรู้้�และเครืือข่่าย
นัักวิิชาการผ่่านการเผยแพร่่ผลงานวิิจััยของนัักวิิจััยทั้้ง� ภายใน
และภายนอก ธปท. ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ อีีกทั้้�งยัังมีีการขยาย
การเผยแพร่่ข้้อมููลผ่่าน Application Program Interface
ของ ธปท. อย่่างโปร่่งใสให้้แก่่สาธารณชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในขณะเดีียวกััน ธปท. ยัังมีีการจััดงาน Policy Forum
เพื่่� อ เป็็ น เวทีีในการแลกเปลี่่� ย นความคิิ ด เห็็ น ระหว่่ า ง
นัักวิิชาการ ผู้้�ดำำ�เนิินนโยบาย และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง รวมถึึง
เวทีีสััมมนาวิิชาการระดัับประเทศ (BOT Symposium) เพื่อ� ่
เผยแพร่่งานวิิจััยและสื่่อ� สารการดำำ�เนิินนโยบายของ ธปท. มาอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง รวมทั้้ง� ยัังสนัับสนุุนทุนุ ให้้โครงการวิิจััยต่่าง ๆ อีีกด้้วย
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พิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือทางวิิชาการ ข้้อมููล และการสนัับสนุุนทางเทคนิิค
ระหว่่างสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิกัับ ธปท.

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๒
๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

7 ประเด็นความท้าทาย และ 3 รากฐานสําคัญขององค์กร

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

สำำ� หรัับ ธปท. นอกจากต้้ อ งเร่่ ง ดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ ตอบ
ห้้าโจทย์์สำำ�คััญ คืือการแก้้วิิกฤตหนี้้�อย่่างยั่่�งยืืน การรัักษา
เสถีียรภาพระบบการเงิิน การรัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจ
มหภาค การเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นของสาธารณชน และ
การพััฒนาประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานขององค์์กร เพื่่�อให้้
ภาคครััวเรืือนและภาคธุุรกิิจสามารถฟื้้นตัั
� วได้้อย่่างยั่่ง� ยืืนแล้้ว
ธปท. ยัังคงมุ่่�งเน้้นการวางรากฐานรองรัับความท้้าทายต่่าง ๆ
ในอนาคตซึ่่�งสอดคล้้องกัับความท้้าทาย 7 ด้้านตามแผน
ยุุทธศาสตร์์ของ ธปท. เพื่�อ่ ช่่วยสนัับสนุุนให้้ระบบเศรษฐกิิจ
การเงิินไทยพร้้อมรัับมืือกัับความท้้าทายในรููปแบบใหม่่ ๆ ใน
โลกที่่ทั้� ง�้ ผัันผวน ไม่่แน่่นอน ซัับซ้้อน และคลุุมเครืือ เพื่่อ� การ
ฟื้้นฟูู
� เศรษฐกิิจไทยข้้างหน้้าจะเป็็นไปอย่่างเข้้มแข็็งและมั่่น� คง

๑

ฟื้้นฟูู
� เศรษฐกิิจในระยะยาวไปพร้้อมกััน เพื่่�อให้้เรามีีแผนการ
ขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจที่่�ชััดเจนและสอดรัับกัับภููมิิทััศน์์ใหม่่ของ
โลกหลัังวิิกฤตโควิิด 19

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

การดำำ�เนิินงานในระยะต่่อไป เพื่่�อรองรัับความท้้าทาย
ภายใต้้ภููมิิทััศน์์ใหม่่ของโลก (New World Landscape)
ทุุกภาคส่่วนกำำ�ลัังเดิินหน้้าไปสู่่�ภููมิิทััศน์์ใหม่่ของโลกที่่�
ข้้อมููลและเทคโนโลยีีเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมากอยู่่�แล้้ว แต่่วิิกฤต
โควิิด 19 เข้้ามาเร่่งให้้ต้้องรีีบปรัับตััวในการใช้้ข้้อมููลและ
เทคโนโลยีี ถ้้าธุุรกิิจไม่่ปรัับตััว ไม่่เพีียงจะไม่่ได้้ประโยชน์์
ตรงนี้้� แต่่อาจเป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ธุุรกิิจไปต่่อไม่่ได้้
ขณะที่่�รััฐเองก็็ต้อ้ งเร่่งเชื่่อ� มต่่อข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ
โดยคำำ�นึึงถึึงความเป็็นส่่วนตััวและหลัักธรรมาภิิบาล เพื่่�อให้้
สามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในการออกแบบนโยบายในอนาคต
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดได้้ เนื่่�องจากประเทศไทยมีีขนาดของ
เศรษฐกิิจนอกระบบค่่อนข้้างใหญ่่โดยจากการสำำ�รวจและการ
ประมาณการของ ธปท. พบว่่าน่่าจะมีีแรงงานกว่่า 20 ล้้านคน
อยู่่�ในภาคส่่วนนี้้� หากภาครััฐมีีข้้อมููลจะทำำ�ให้้สามารถพุ่่�งเป้้า
ไปให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�ที่่�จำำ�เป็็นที่่�สุุดก่่อนได้้ ดัังนั้้�น เรา
ต้้องระวัังไม่่ให้้การมุ่่�งแก้้ปัญ
ั หาระยะสั้้น� ทำำ�ให้้เราไม่่ใส่่ใจการ

๔

ปลดล็อกและเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงานให้เป็ น
พลังขององค์กร

ปรับ
วัฒนธรรมองค์กร
และกระบวนการทํางาน
ไปสู่การเป็ นองค์กรทีม
่ ี
ความคล่องตัวสูง

นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
ต้องคํานึงถึงขีดจํากัด โดยเฉพาะจาก
ปัจจัยเชิงโครงสร้าง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

อัตราแลกเปลีย
่ นจะผันผวนสูง และการบริหาร
ความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ นของภาคเอกชน
จะมีความสําคัญมากขึน
้

๕

ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสีย
่ ง
ด้านเทคโนโลยีจะเป็ นความเสีย
่ งหลัก
ของระบบการเงิน

ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและข้อมูลเป็ น
เครือ
่ งมือหลักในทุก
กระบวนการทํางาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

การดําเนินงานโดยคํานึงถึง
ความยัง
่ ยืน ทัง
้ ด้านสิง
่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาลจะเป็ น
เรือ
่ งทีห
่ ลีกเลีย
่ งไม่ได้

กรอบและกลไกการกํากับดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงินต้องเท่าทัน
กับความเสีย
่ งและสภาพแวดล้อมใหม่

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

การรักษาความเป็ นอิสระและ
ความน่าเชือ
่ ถือของธนาคารกลางต้อง
เผชิญกับความท้าทายทีห
่ ลากหลายขึน
้
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คนไทยได้้ อ ะไรจากการดำำ� เนิิ น งาน
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ปีี 2563

BOT AT A GLANCE
ลููกหนี้้� SMEs

ลููกหนี้้�รายย่่อยและธุุรกิิจได้้รัับ
ความช่่วยเหลืือตามมาตรการ
ช่่วยเหลืือลููกหนี้้�
มููลค่่าหนี้้�ที่�่ได้้รัับความช่่วยเหลืือ
ในเดืือนกรกฎาคม 2563

ประชาชน
และธุุรกิิจ

7.2

เป็็นลููกหนี้้�
รายย่่อย

9.3

แสนบััญชีี
ลููกหนี้้�ธุุรกิิจ
ขนาดใหญ่่

7.4 3.6

ล้้านล้้านบาท
และทยอยลดลงเหลืือ 4.8 ล้้านล้้าน
ล้้านบััญชีี
บาทในเดืือนธัันวาคม 2563

หมื่่�นบััญชีี

ในปีี 2563 มีีลููกหนี้้�
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
คลิินิิกแก้้หนี้้�แล้้วทั้้�งสิ้้�น

7,924 ราย

ตั้้�งแต่่เริ่่�มโครงการเดืือนมิิถุุนายน 2560 มีีลููกหนี้้�
เข้้าร่่วมโครงการแล้้ว

11,118 ราย

ทางด่่วนแก้้หนี้้�เริ่่�มเปิิดให้้บริิการในเดืือนเมษายน
ณ สิ้้�นปีี 2563 มีีคำำ�ขอผ่่านทางด่่วนแก้้หนี้้�กว่่า

120,000 รายการ
และประมาณร้้อยละ 64 เจ้้าหนี้้�และลููกหนี้้�
สามารถหาข้้อสรุุปและตกลงร่่วมกัันได้้

ปริิมาณโอนเงิินเฉลี่่�ย ทำำ�สถิิติิการใช้้งานสููงสุุดใหม่่
(new high)
ณ เดืือนธัันวาคม 2563

56.2
20

มีียอดการลงทะเบีียนพร้้อมเพย์์รวม

เพิ่่� มขึ้้�น

ล้้านหมายเลข

ล้้านหมายเลข
จากสิ้้�นปีี 2562

6.4

20.2

ณ ต้้นเดืือนธัันวาคม 2563
สููงสุุดถึึง

74.3

ล้้านรายการต่่อวััน

ล้้านรายการต่่อวััน
หรืือคิิดเป็็นมููลค่่า

พัันล้้านบาท

27.1

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

ธนบััตรที่่�ระลึึกเนื่่�องใน
พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกในหลวงรััชกาลที่่� 10 จััดพิิ มพ์์ 2 ชนิิดราคา คืือ

1000 บาท จำำ�นวน 10 ล้้านฉบัับ และ
100 บาท จำำ�นวน 20 ล้้านฉบัับ

FIDF

สถาบัันการเงิิน

ระบบการเงิิน

MFLF

การปรัับลดอััตรานำำ�ส่่งเงิินสมทบกองทุุนฟื้้� นฟููฯ
(Financial Institutions Development Fund: FIDF)
จากเดิิมร้้อยละ 0.46 เหลืือร้้อยละ 0.23 ของ
ฐานเงิินฝาก เป็็นระยะเวลา 2 ปีี

ปีี 2563 ธปท. ได้้สนัับสนุุนสภาพคล่่องให้้กัับ
สถาบัันการเงิินตามมาตรการ Mutual Fund Liquidity
Facility (MFLF) รวม 10 แห่่ง จำำ�นวนเงิินสููงสุุดที่่�

56,047

*สิ้้น
� ปีี 2563 สถาบัันการเงิินได้้คืืนสภาพคล่่องให้้ ธปท. ทั้้�งหมดแล้้ว

ปีี 2563 มีี SMEs ที่่�ได้้รัับ
soft loan ธปท. แล้้ว

เศรษฐกิิจ
และสัังคม

73,817
123,107
รวมเป็็นเงิิน

กนง. ประกาศลด
อััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย
3 ครั้้�ง เหลืือร้้อยละ

0.50

ราย
ล้้านบาท

ธปท. ได้้ร่่วมกัับกระทรวงการคลััง
ขยายวงเงิินรายได้้ต่่างประเทศที่่�
ไม่่ต้้องนำำ�กลัับเข้้าประเทศ จากไม่่เกิิน
200,000 ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อครั้้�ง เป็็น

ต่่อปีี

� �สุุ
ซึ่่�งเป็็นระดัับที่่�ต่ำำ�ที่
่ ด
ของไทย ตั้้�งแต่่มีีการ
กำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ย
นโยบาย

ล้้านบาท

1,000,000

1,000,000

ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อครั้้�ง ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�ง
รายได้้จากค่่าสิินค้้าส่่งออก และรายได้้อื่่�น ๆ
21
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BOX

1

คนไทยได้อะไรจากการดำ�เนินงาน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2563
ปีี 2563 เป็็นปีีที่ท้
�่ า้ ทายของคนไทยทุุกภาคส่่วน รวมถึึงธนาคารแห่่งประเทศไทย
(ธปท.) ที่่ต้
� อ
้ งร่่วมกัันฟัันฝ่่าวิิกฤตการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ไปให้้ได้้อย่่าง
ราบรื่่�น โดย ธปท. ได้้ออกนโยบายและมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนให้้คนไทย
และธุุรกิิ จ ไทยยัั ง มีีสภาพคล่่ อ งหล่่ อ เลี้้� ย งในช่่ ว งเวลาดัั ง กล่่ า วผ่่ า นการลด
ภาระหนี้้�เดิิม การปรัับโครงสร้้างหนี้้� และการได้้รับ
ั สิินเชื่่�อใหม่่เพิ่่�มเติิม ควบคู่่ไ� ปกัับ
การรัักษาเสถีียรภาพระบบการเงิิน และส่่งเสริิมให้้ระบบเศรษฐกิิจไทยมีีการ
ปรัับตััวพร้้อมรองรัับโลกหลัังการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
การดำำ�เนิินนโยบายและมาตรการเพื่่� อรัับมืือกัับวิิกฤตการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด 19 ได้้ถููกหยิิบยกขึ้้�นมาเป็็นงานสำำ�คััญเร่่งด่่วนของ ธปท. ภายใต้้แผน
ยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่่�มุ่่�งให้้ระบบเศรษฐกิิจและการเงิิน
ของไทยสามารถรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่าง
รวดเร็็ว รวมถึึงสร้้างรากฐานความเข้้มแข็็ง และเพิ่่� มประสิิทธิิภาพให้้ระบบ
การเงิินของไทย ซึ่่�งการดำำ�เนิินงานของ ธปท. ในปีี 2563 ส่่งผลให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ
่
ประเทศไทยในหลายด้้าน ทั้้�งประโยชน์์ต่่อประชาชน ภาคธุุรกิิจ สถาบัันการเงิิน
ระบบการเงิิน ตลอดจนระบบเศรษฐกิิจและสัังคมโดยรวม
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การแถลงข่่าวมาตรการเพิ่่ม� เติิมเพื่่อ� ช่่วยเหลืือ SMEs และดููแลเสถีียรภาพตลาดตราสารหนี้้เ� อกชนเพื่่อ� ลดผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากโควิิด 19

1.	ประชาชนและภาคธุุรกิิจ
ช่่ ว งต้้ น ปีี 2563 เป็็ น ช่่ ว งแรกของการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�กระทบกัับประชาชน
ธปท. ได้้ร่ว่ มกัับผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินออกมาตรการ
ชุุดแรกซึ่่�งเป็็นมาตรการขั้้�นต่ำ��ำ เพื่�่อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�
รายย่่อยและผู้้�ประกอบการขนาดเล็็ก เช่่น ลดอััตรา
ผ่่ อ นชำำ� ระขั้้� นต่ำ��ำ หรืื อ ให้้ ลูู กหนี้้� ส ามารถแปลงหนี้้�
บััตรเครดิิตและสิินเชื่่อ� เงิินสดหมุุนเวีียนเป็็นหนี้้ร� ะยะยาว
ดอกเบี้้� ย ต่ำำ�� ได้้ รวมทั้้� ง เลื่่� อ นการชำำ� ระเงิิ นต้้ น และ
ดอกเบี้้�ย 3 เดืือน โดยไม่่เสีียประวััติิ ข้้ อ มููลเครดิิ ต
ซึ่่� ง จะเห็็ น ได้้ ว่่ า สถาบัันการเงิิ น ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ
มากกว่่ามาตรการขั้้�นต่ำำ��ที่่�กำำ�หนด
	นอกจากนี้้� ธปท. ยัังสนัับสนุุนให้้มีีการปรัับปรุุง
โครงสร้้างหนี้้� โดยเฉพาะธุุรกิิจ SMEs ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
อย่่างรุุนแรงและขาดสภาพคล่่อง โดย ธปท. ผ่่อนคลาย
กฎเกณฑ์์ กำำ�กัั บดููแล เพื่่� อ ให้้ ส ถาบัันการเงิิ นปรัั บ
โครงสร้้ า งหนี้้� เชิิ ง รุุ ก ได้้ ตั้�้ ง แต่่ เริ่่� ม มีีสััญญาณของ
ปััญหาในการชำำ�ระหนี้้�โดยไม่่ต้้องรอให้้เป็็นหนี้้�เสีีย
(Non-Performing Loan : NPL) เพื่่อ� ให้้การช่่วยเหลืือ

ด้้านสภาพคล่่องแก่่ลููกหนี้้ทำ� �ำ ได้้อย่่างทั่่ว� ถึึงและทัันท่่วงทีี 
แต่่สถานการณ์์การแพร่่ระบาดมีีแนวโน้้มรุุนแรง
และยืืดเยื้้อ� กว่่าที่่ค� าด ธปท. จึึงได้้ออกมาตรการอีีกชุุดหนึ่่ง�
เพื่�อ่ ช่่วยเหลืือธุุรกิิจ SMEs ซึ่่�งเป็็นแหล่่งจ้้างงานหลััก
ของประเทศ ได้้แก่่ การเลื่่�อนกำำ�หนดการชำำ�ระหนี้้�
ให้้กัับธุุรกิิจ SMEs ที่่มีี� วงเงิินสินิ เชื่่อ� ไม่่เกิิน 100 ล้้านบาท
เป็็นเวลา 6 เดืือน และการสนัับสนุุนสินิ เชื่่อ� ใหม่่ (soft
loan) ให้้แก่่ธุรุ กิิจ SMEs ที่่มีี� วงเงิินสินิ เชื่่อ� ไม่่เกิิน 500
ล้้านบาท เป็็นเวลา 2 ปีี โดยรััฐบาลจะช่่วยรัับภาระ
ดอกเบี้้ย� แทนในช่่วง 6 เดืือนแรก
ช่่วงกลางถึึงปลายปีี 2563 แม้้จะเริ่่ม� มีีการผ่่อนคลาย
มาตรการปิิดเมืือง แต่่ผลกระทบที่่�มีีต่่อรายได้้ของ
ประชาชนและเศรษฐกิิจยัังต้้องใช้้เวลาในการฟื้้�นตััว
ดัังนั้้�น ธปท. จึึงได้้ออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�
รายย่่อยระยะที่่� 2 เช่่น ลดเพดานดอกเบี้้�ยบััตรเครดิิต
และสิินเชื่่อ� ส่่วนบุุคคลเป็็นการทั่่�วไปร้้อยละ 2 - 4 ต่่อปีี
เลื่่�อนชำำ�ระเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยไปอีีก 3 - 6 เดืือน
และขยายวงเงิินเพิ่่�มเติิมชั่่ว� คราวเป็็น 2 เท่่า นอกจากนี้้�
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ธปท. ได้้ออกแนวปฏิิบััติิสำำ�คััญเรื่่�องการคิิดดอกเบี้้�ย
ผิิ ด นััดชำำ� ระหนี้้� โดยให้้ ผู้้� ให้้ บ ริิ ก ารทางการเงิิ นคิิ ด
ดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�บนฐานของเงิินต้้นของงวดที่่�
ผิิดนััดจริิงเท่่านั้้น� กำำ�หนดอััตราดอกเบี้้ย� ผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
และวิิธีีการตััดชำำ�ระหนี้้�แบบใหม่่ เพื่�่อช่่วยให้้ลููกหนี้้�
ที่่� ไ ม่่ ตั้�้ ง ใจผิิ ด นััดชำำ� ระหนี้้� ส ามารถจ่่ า ยหนี้้� ไ ด้้ แ ละ
ลดโอกาสการเกิิดหนี้้�เสีียของระบบการเงิินโดยรวม

ในภาพรวม หนี้้� ที่่� ไ ด้้ รัั บการช่่ ว ยเหลืื อ ตาม
มาตรการต่่าง ๆ ในเดืือนกรกฎาคม 2563 มีีจำำ�นวน
7.2 ล้้ า นล้้ า นบาท และได้้ ท ยอยลดลงเหลืื อ 4.8
ล้้านล้้านบาท ในเดืือนธัันวาคม 2563 แบ่่งเป็็นลููกหนี้้�
รายย่่อยประมาณ 7.4 ล้้านบััญชีี ลููกหนี้้� SMEs ประมาณ
9.3 แสนบััญชีี และธุุรกิิจขนาดใหญ่่ประมาณ 3.6 หมื่่นบัั
� ญชีี
โดยเป็็นลููกหนี้้�ของธนาคารพาณิิชย์์ประมาณร้้อยละ
56 และของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจร้้อยละ 44 และ
	สำำ�หรัับลููกหนี้้ธุ� รุ กิิจ SMEs ที่่ไ� ด้้รัับการพัักชำำ�ระหนี้้� ณ สิ้้น� ปีี 2563 มีีธุุรกิิจ SMEs ที่่�ได้้รัับ soft loan แล้้ว
เป็็นระยะเวลา 6 เดืือนนัับแต่่ต้้นปีี และครบกำำ�หนด 73,817 ราย รวมเป็็นเงิิน 123,107 ล้้านบาท
ในช่่วงปลายเดืือนตุุลาคม 2563 ยัังคงได้้รัับความ
ช่่วยเหลืืออย่่างต่่อเนื่่�องในลัักษณะเชิิงรุุก และตรงจุุด
	ประชาชนและภาคธุุ ร กิิ จ ยัังมีีทางเลืื อ ก
กัับความต้้องการของลููกหนี้้�แต่่ละราย เช่่น สนัับสนุุน หลายรููปแบบในการบรรเทาภาระหนี้้� นอกจาก
ให้้ ส ถาบัันการเงิิ น ช่่ ว ยเหลืื อ ลููกหนี้้� ผ่่ า นการปรัับ มาตรการข้้ า งต้้ น ธปท.ยัังได้้ อ อกมาตรการ
โครงสร้้ า งหนี้้� ต ามความสามารถในการชำำ� ระหนี้้� ช่่วยเหลืือด้้วยวิิธีีการรวมหนี้้� เพื่อ่� ให้้ลููกหนี้้ส� ามารถนำำ�
และให้้คงสถานะลููกหนี้้�ไม่่ให้้เป็็น NPL ในระหว่่าง สิินเชื่่�อรายย่่อยที่่�อยู่่�ภายใต้้ผู้้�ให้้บริิการเดีียวกััน อาทิิ
เจรจาจนถึึงสิ้้� น ปีี 2563 หรืื อ สำำ� หรัับลููกหนี้้� ที่่� บััตรเครดิิ ต สิิ น เชื่่� อ ส่่ ว นบุุ ค คล และสิิ น เชื่่� อ เช่่ า ซื้้� อ
ยัังไม่่ ส ามารถกลัับมาชำำ� ระหนี้้� ไ ด้้ สถาบัันการเงิิ น มารวมกัับสิิ น เชื่่� อ เพื่่� อ ที่่� อ ยู่่� อ าศััยเพื่่� อ ใช้้ ป ระโยชน์์
จะพิิ จ ารณาให้้ ข ยายเวลาชำำ� ระหนี้้� เ ป็็ น รายกรณีี จากหลัักประกััน ทำำ� ให้้ ล ดอััตราดอกเบี้้� ย สิิ น เชื่่� อ
ต่่ออีีกไม่่เกิิน 6 เดืือนนัับจากสิ้้�นปีี 2563
รายย่่ อ ยลงได้้ แ ละขยายระยะเวลาการชำำ� ระหนี้้�
ตามความสามารถของลููกหนี้้� อีีกทั้้�ง ธปท. ได้้ขยาย
	นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้ธุุรกิิจ SMEs เข้้าถึึงสิินเชื่่�อ ขอบเขตโครงการคลิินิกิ แก้้หนี้้� (ระยะที่่� 3) ให้้ครอบคลุุม
soft loan ของ ธปท. ได้้มากขึ้้�น ธปท. ร่่วมกัับ ลููกหนี้้� ไ ด้้ ม ากขึ้้� นทั้้� ง หนี้้� บัั ตรที่่� มีี เจ้้ า หนี้้� ร ายเดีียว
กระทรวงการคลัังผลัักดัันโครงการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ และหนี้้� บัั ตรที่่� อ ยู่่� ใ นกระบวนการของศาลและ
Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิิเศษ soft loan มีีคำำ�พิิพากษาแล้้ว รวมทั้้�งปรัับปรุุงคุุณสมบััติิผู้้�เข้้า
plus วงเงิิน 57,000 ล้้านบาทของบรรษััทประกััน โครงการ จากเดิิมที่่�ต้้องเป็็นหนี้้� (NPL) ก่่อนวัันที่่�
สิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) เพื่่�อช่่วยลด 1 มกราคม 2562 มาเป็็นวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2563 โดย
ความเสี่่�ยงและทำำ�ให้้สถาบัันการเงิินปล่่อยสิินเชื่่�อได้้ ในปีี 2563 มีีลููกหนี้้�ที่่�เข้้าร่่วมโครงการแล้้วทั้้�งสิ้้�น
มากขึ้้�น รวมทั้้�งปรัับปรุุงเกณฑ์์ soft loan ให้้ยืืดหยุ่่�น 7,924 ราย ส่่งผลให้้ตั้ง�้ แต่่เริ่่ม� โครงการเดืือนมิิถุนุ ายน 2560
โดยขยายให้้รองรัับบริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาด MAI มีีลููกหนี้้�เข้้าร่่วมโครงการแล้้ว 11,118 ราย
รวมทั้้� ง ปรัับคำำ� นิิ ย ามของกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ให้้ SMEs
สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่�อ soft loan ได้้ง่่ายขึ้้�น และ
	นอกจากนี้้� ธุุ ร กิิ จ ที่่� มีี หนี้้� กัั บหลายธนาคาร
สามารถขอกู้้� soft loan สููงสุุดได้้ 2 ครั้้�ง จากเดิิม ก็็ยัังสามารถเลืือกปรัับโครงสร้้างหนี้้�ตามโครงการ
ที่่�สามารถขอกู้้�ได้้เพีียงครั้้�งเดีียว รวมทั้้�งขยายเวลา “DR BIZ การเงิินร่ว่ มใจ ธุุรกิิจไทยมั่่น� คง” ที่่� ธปท. ร่่วม
ขอสิินเชื่่อ� อีีก 6 เดืือน ถึึงวัันที่่� 18 เมษายน 2564
กัับสถาบัันการเงิิน ต้้องการช่่วยบรรเทาภาระหนี้้�โดย
การรวมหนี้้แ� ละลดระยะเวลาการติิดต่่อเจ้้าหนี้้ห� ลายราย
ผ่่านแนวทางแก้้ไขหนี้้�ที่่�เจ้้าหนี้้�ได้้ตกลงร่่วมกััน
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ประชาชนและภาคธุุ ร กิิ จ ยัังสามารถติิ ด ต่่ อ
ขอปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ผ่่ า น “ทางด่่ ว นแก้้ ห นี้้� ”
ของ ธปท. กรณีีที่่�ไม่่สามารถติิดต่่อสถาบัันการเงิิน
หรืือติิดต่่อแล้้วแต่่ยัังต้้องการความช่่วยเหลืือเพิ่่�มเติิม
โดยตั้้�งแต่่เริ่่�มเปิิดให้้บริิการในเดืือนเมษายนถึึงสิ้้�นปีี
2563 มีีคำำ�ขอผ่่านทางด่่วนแก้้หนี้้ก� ว่่า 120,000 รายการ
และประมาณร้้ อ ยละ 64 ของเจ้้ า หนี้้� แ ละลููกหนี้้�
สามารถหาข้้อสรุุปและตกลงร่่วมกัันได้้

จากกระแสด้้านดิิจิิทััล ธปท. ได้้ร่่วมกัับทุุกภาค
ส่่วนจััดงาน Bangkok FinTech Fair 2020 ในรููปแบบ
virtual event ภายใต้้แนวคิิด “Digital Transformation
for the New Normal : พร้้อมรัับวิิถีีใหม่่ SMEs
ก้้าวต่่อไปด้้วยดิิจิิทััล” เพื่่�อส่่งเสริิมการปรัับตััวของ
ภาคธุุรกิิจให้้สามารถรองรัับความท้้าทายที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ในโลกวิิถีใี หม่่ด้้วย

ในช่่ ว งที่่� มีี การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
ประชาชนและภาคธุุรกิิจยัังได้้รัับประโยชน์์จากระบบ
การชำำ�ระเงิินพร้้อมเพย์์ (PromptPay) ซึ่่�งเป็็นบริิการ
ชำำ�ระเงิินดิจิิ ทััิ ลที่่�สะดวก รวดเร็็ว ต้้นทุนต่ำ
ุ ำ�� ซึ่่ง� นอกจาก
จะเป็็นช่่องทางสำำ�คััญในการชำำ�ระเงิินแล้้ว ยัังเป็็น
ช่่องทางส่่งผ่่านความช่่วยเหลืือมาตรการเยีียวยาของ
ภาครััฐสู่่�ประชาชน โดย ณ เดืือนธัันวาคม 2563
ยอดการลงทะเบีียนพร้้ อ มเพย์์ เ พิ่่� ม ขึ้้� นถึึ ง 6.4
ล้้านหมายเลขจากสิ้้น� ปีี 2562 รวมเป็็นยอดลงทะเบีียน
ทั้้ง� สิ้้น� 56.2 ล้้านหมายเลข ปริิมาณโอนเงิินเฉลี่่ย� 20.2
ล้้านรายการต่่อวััน คิิดเป็็นมููลค่่า 74.3 พัันล้้านบาท
ทำำ�สถิิติิการใช้้งานสููงสุุดใหม่่ (new high) ณ ต้้นเดืือน
ธัันวาคม 2563 สููงสุุดถึึง 27.1 ล้้านรายการต่่อวััน
25

รายงานประจำำ�ปีี 2563

ธนบััตรที่่�ระลึึกเนื่่�องในพระราชพิิธีบร
ี มราชาภิิเษก พุุทธศัักราช 2562

นอกจากนี้้� ในปีี 2563 ธปท. ได้้รัับพระราชทาน
พระบรมราชานุุ ญ าตให้้ จัั ดพิิ ม พ์์ ธ นบััตรที่่� ร ะลึึก
เนื่่� อ งในพระราชพิิ ธีี บรมราชาภิิ เ ษก พุุ ท ธศัักราช
2562 เพื่่� อ เฉลิิ ม พระเกีียรติิ แ ละเป็็ น การบัันทึึก
เหตุุ ก ารณ์์ ป ระวััติิ ศ าสตร์์ สำำ�คัั ญในช่่ ว งพระราชพิิ ธีี
ดัังกล่่าว ซึ่่�งสะท้้อนถึึงวััฒนธรรมอัันเป็็นเอกลัักษณ์์
ของชาติิไทย และเป็็นการเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จ
พระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ
พระวชิิ ร เกล้้ า เจ้้ า อยู่่�หัั ว ในปีี 2563 โดย ธปท.
ได้้ออกใช้้ธนบััตรที่่�ระลึึก 2 ชนิิดราคา คืือ 1000
บาท และ 100 บาท ซึ่่�งจััดพิิมพ์์จำำ�นวน 10 ล้้านฉบัับ
และ 20 ล้้านฉบัับ ตามลำำ�ดัับ
2.	สถาบัันการเงิิน
ในช่่วงปีี 2563 ที่่�ประชาชนและภาคธุุรกิิจ
ต้้องการสภาพคล่่องเพื่่�อรัับมืือกัับความไม่่แน่่นอน
ของวิิกฤตการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 สถาบััน
การเงิินสามารถทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวกลางทางการเงิิน
ได้้ดีีอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ธปท. จึึงได้้มีีมาตรการเพื่อ�่ สนัับสนุุน
ให้้ ส ถาบัันการเงิิ นมีี ความยืื ด หยุ่่�นในการบริิ ห าร
สภาพคล่่องกระแสเงิินสดและสามารถนำำ�สภาพคล่่องไป
ปล่่ อ ยสิิ น เชื่่� อ ให้้ แ ก่่ ป ระชาชนและธุุ ร กิิ จ ได้้ ม ากขึ้้� น
อาทิิ การผ่่ อ นผัันหลัักเกณฑ์์ ก ารดำำ� รงสิิ น ทรััพย์์
สภาพคล่่อง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) รวมถึึง
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การปรัับลดอััตรานำำ�ส่่ ง เงิิ น สมทบกองทุุ น ฟื้้� นฟูู ฯ
(Financial Institutions Development Fund: FIDF)
จากเดิิมร้้อยละ 0.46 เหลืือร้้อยละ 0.23 ของฐานเงิินฝาก
เป็็นระยะเวลา 2 ปีี เพื่่�อให้้สถาบัันการเงิินนำำ�ต้้นทุุน
ที่่� ล ดไปได้้ ส่่ ง ผ่่ า นไปช่่ ว ยเหลืื อ ทางการเงิิ น ให้้ กัั บ
ประชาชนและภาคธุุรกิิจโดยเฉพาะการลดดอกเบี้้ย� เงิินกู้้�
ขณะเดีียวกััน เพื่่� อ รัักษาความเชื่่� อ มั่่� น ของ
สาธารณชนและความเข้้มแข็็งของสถาบัันการเงิิน
ในช่่วงระหว่่างปีีที่่�สถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรค
โควิิด 19 ยัังมีีความไม่่แน่่นอนสููง ธปท. ได้้ออกแนว
นโยบายขอให้้ ธ นาคารพาณิิ ชย์์ ง ดจ่่ า ยเงิิ นปัั นผ ล
ระหว่่างกาลและงดซื้้�อหุ้้�นคืืน เพื่่�อให้้ธนาคารพาณิิชย์์
สามารถรัักษาระดัับเงิินกองทุุนให้้เข้้มแข็็งต่่อเนื่่�อง
อีีกทั้้�งได้้ประเมิินความเข้้มแข็็งของเงิินกองทุุนในการ
รัับมืือวิิกฤต (stress testing) ของธนาคารพาณิิชย์์
แต่่ละแห่่ง ซึ่่�งเมื่่�อผลการประเมิินแสดงว่่าธนาคาร
พาณิิชย์์ยัังคงมีีเงิินกองทุุนและเงิินสำำ�รองเพีียงพอ
จึึงได้้ออกแนวนโยบายให้้ธนาคารพาณิิชย์์สามารถ
จ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานของปีี 2563
ได้้ ไ ม่่ เ กิิ นอัั ตราการจ่่ า ยในปีี 2562 และต้้ อ งไม่่
เกิิ นร้้ อ ยละ 50 ของกำำ� ไรสุุ ท ธิิ ข องปีี 2563 ซึ่่� ง
จะช่่ ว ยให้้ ธ นาคารพาณิิ ชย์์ ยัั งคงมีีความเข้้ ม แข็็ ง
รัักษาระดัับเงิินกองทุุนให้้อยู่ใ� ่ นระดัับสููงได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

และมีีกัันชนรองรัับความไม่่แน่่นอนที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
พร้้ อ มเป็็ น กลไกสำำ�คัั ญในการสนัับสนุุ น การฟื้้� นตัั ว
ของเศรษฐกิิจเมื่่�อการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
คลี่่�คลายลง
3. ระบบการเงิิน
ในช่่วงแรกของการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ได้้สร้้างความผัันผวนในตลาดเงิินและตลาดทุุนทั่่ว� โลก
ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อสภาพคล่่องในตลาดการเงิินไทย
ทำำ�ให้้กลไกไม่่สามารถทำำ�งานได้้ตามปกติิ โดยเฉพาะ
ตลาดกองทุุนรวมตราสารหนี้้�และตลาดตราสารหนี้้�
ดัังนั้้� น เพื่่� อ รัักษาความเชื่่� อ มั่่� น และเสถีี ย รภาพ
ของระบบการเงิินโดยรวม ธปท. จึึงออกมาตรการ
Mutual Fund Liquidity Facility (MFLF) เพื่่�อ
สนัับสนุุ น สภาพคล่่ อ งให้้ กัั บสถาบัันการเงิิ นที่่� ใ ห้้
ความช่่ ว ยเหลืื อ แก่่ ก องทุุ น รวมตราสารหนี้้� โดย
ในปีี 2563 มีีสถาบัันการเงิิ น รวม 10 แห่่ ง
ขอรัับสภาพคล่่องผ่่าน MFLF โดยมีียอดคงค้้างสููงสุุด
ที่่� 56,047 ล้้านบาท และทยอยคืืนสภาพคล่่องจนไม่่มีี
ยอดคงค้้างธุุรกรรมดัังกล่่าว ณ สิ้้น� ปีี 2563 นอกจากนี้้�
ธปท. ร่่วมกัับกระทรวงการคลัังจััดตั้้ง� กองทุุนเพื่่อ� รัักษา
สภาพคล่่องของการระดมทุุ นในตลาดตราสารหนี้้�
(Corporate Bond Stabilization Fund: BSF)
เพื่่�อให้้เป็็นมาตรการเชิิงป้้องกััน ไม่่ให้้ปััญหาการขาด
สภาพคล่่องในตลาดตราสารหนี้้�ภาคเอกชนลุุกลาม
จนสร้้างปััญหาแก่่ระบบการเงิินโดยรวม อีีกทั้้�งยััง
ช่่วยรัักษามููลค่่าเงิินออมของประชาชน และบรรเทา
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับธุุรกิิจซึ่่�งจะส่่งผลกระทบ
เป็็นลููกโซ่่ต่่อการจ้้างงานและภาวะเศรษฐกิิจ โดยให้้
บริิษััทที่่�มีีผลดำำ�เนิินธุุรกิิจดีี แต่่ถููกกระทบชั่่�วคราว
จากโควิิด 19 สามารถใช้้ BSF เป็็นแหล่่งสนัับสนุุน
สภาพคล่่องสำำ�รอง (backstop) ซึ่่�งทั้้�งสองมาตรการ
ดัังกล่่าวได้้ช่่วยสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่นัักลงทุุนและ
ทำำ�ให้้ตลาดการเงิินไทยกลัับมาทำำ�งานได้้เป็็นปกติิใน
เวลาค่่อนข้้างรวดเร็็ว
	นอกเหนืือจากการรัับมืือกัับความผัันผวนของ

ระบบการเงิินในระยะสั้้�นแล้้ว ระบบการเงิินไทยยััง
สามารถพััฒนานวััตกรรมและบริิการทางเงิินใหม่่จาก
โครงสร้้างพื้้�นฐานทางการเงิินดิจิิ ทััิ ลต่่าง ๆ ซึ่่ง� ธปท. ได้้
ผลัักดัันให้้เกิิดขึ้้�นมาอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ การเชื่่�อมโยง
ระบบการโอนเงิิ น และชำำ� ระเงิิ น ระหว่่ า งประเทศ
ในภููมิิภาคอาเซีียน ทำำ�ให้้การโอนเงิินและชำำ�ระเงิิน
ระหว่่างกัันรวดเร็็วขึ้้น� และมีีต้้นทุนที่่
ุ ต่ำ� ำ��ลง ซึ่่ง� ในปีี 2563
ไทยได้้เชื่่อ� มโยงระบบการชำำ�ระเงิินด้ว้ ย QR payment
กัับกััมพููชาซึ่่� ง จะทำำ� ให้้ ค นกััมพููชาสามารถสแกน
Thai QR code เพื่่อ� ชำำ�ระค่่าสิินค้า้ และบริิการในไทยได้้
	นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ ร่่ ว มพััฒนาโครงสร้้ าง
พื้้น� ฐานการพิิสููจน์์ตััวตนทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ข้า้ มธนาคาร
ผ่่านระบบ National Digital Identity (NDID) ทำำ�ให้้
ประชาชนสามารถใช้้บริิการทางการเงิินผ่่านช่่องทาง
ดิิจิทััิ ลได้้สะดวก รวดเร็็ว โดยสามารถเปิิดบััญชีีเงิินฝาก
ผ่่ า นช่่ อ งทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ด้้ ว ยการยืื นยัันตัั วตน
ข้้ามธนาคาร และได้้ขยายการให้้บริิการยืืนยัันตััวตนของ
NDID ไปสู่่�บริิการของภาคตลาดทุุน ประกัันภััย และ
การขอข้้อมููลเครดิิตด้้วย
	ด้้านการจำำ�หน่่ายพัันธบััตร ธปท. ได้้ร่่วมกัับ
สถาบัันการเงิิน พััฒนาระบบ Distributed Ledger
Technology Bond Platform ในการจำำ�หน่่าย
พัันธบััตรรััฐบาล ซึ่่�ง ช่่ ว ยให้้ ป ระชาชนสามารถซื้้� อ
พัันธบััตรได้้รวดเร็็วขึ้้�นและซื้้�อพัันธบััตรเต็็มสิิทธิ์์�ได้้จาก
ธนาคารเดีียว ลดต้้นทุุนและเวลาในการดำำ�เนิินการ
รวมถึึงอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ซื้้อ� พัันธบััตรได้้มากขึ้้น�
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

ธปท. ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาสกุุลเงิิน
ดิิ จิิ ทัั ลที่่� อ อกโดยธนาคารกลาง (Central Bank
Digital Currency: CBDC) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
และลดต้้นทุุนของกิิจกรรมทางการเงิินในภาคธุุรกิิจ
พร้้ อ มกัับการรัักษาเสถีี ย รภาพของระบบการเงิิ น
ท่่ า มกลางการเปลี่่� ย นแปลงของสภาพแวดล้้ อ ม
ทางการเงิินดิิจิทััิ ล (Digital Financial Landscape)
โดยปััจจุุบััน ธปท. ได้้ขยายขอบเขตการศึึกษา ทดสอบ
และทดลองการออกสกุุลเงิินดิิจิิทััลในภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน (Corporate/Retail CBDC) ขณะเดีียวกััน
ธปท. ได้้ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องร่่วมกัับธนาคารกลาง
ฮ่่องกง (HKMA) โดยนำำ�เทคโนโลยีี Distributed Ledger
Technology (DLT) มาใช้้ในระบบการโอนเงิินระหว่่าง
ประเทศ ผ่่านสกุุลเงิินดิิจิิทััลระดัับสถาบัันการเงิิน
(Wholesale CBDC) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและ
ลดต้้ นทุุ น การโอนเงิิ น ซึ่่� ง การดำำ� เนิิ น การดัังกล่่ า ว
เป็็นการต่่อยอดการพััฒนาจากโครงการอิินทนนท์์
ควบคู่่�กัับการประเมิินความเสี่่ย� งด้้านต่่าง ๆ เพื่่อ� เตรีียม
ความพร้้อมและให้้ประชาชนมั่่�นใจได้้ หากจะมีีการนำำ�
CBDC มาใช้้เป็็นการทั่่�วไปในอนาคต
	นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้ ภาคการเงิิ นไทยมีีอััตรา
ดอกเบี้้� ย อ้้ า งอิิ ง ในตลาดการเงิิ น ไทยทดแทน
LIBOR ได้้อย่่างราบรื่่�น หลัังอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
สากล LIBOR จะยุุติิบทบาทการเป็็นอััตราดอกเบี้้�ย
อ้้างอิิงในตลาดการเงิินโลกนัับแต่่สิ้้น� ปีี 2564 เป็็นต้น้ ไป
ธปท. และผู้้�ร่่ ว มตลาดจึึงพััฒนาอััตราดอกเบี้้� ย
Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)
เพื่่� อ สร้้ า งอััตราดอกเบี้้� ย ที่่� ส ะท้้ อ นภาวะตลาด
การเงิิ น ของประเทศ และเป็็ น ฐานให้้ ภ าคธุุ ร กิิ จ
นำำ� ไปใช้้ อ้้ า งอิิ ง ทดแทนอััตราดอกเบี้้� ย LIBOR
ในธุุรกรรมที่่�เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว เช่่น สิินเชื่่�อ
และหุ้้�นกู้้� นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ ผ่่ อ นคลายการ
อนุุญาตธุุรกิิจบริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์สกุุลเงิินตรา
ต่่างประเทศ (FX e-money) ให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
ที่่�มิิใช่่สถาบัันการเงิิน (non-bank) สามารถยื่่�นขอ
ใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจ FX e-money เพื่อ่� ตอบสนอง
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ความต้้องการของประชาชนในการใช้้เงิินอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
สำำ�หรัับการเดิินทาง โดยนำำ�ไปใช้้ชำำ�ระค่่าสิินค้้าและ
บริิการในต่่างประเทศซึ่่�งมีีความปลอดภััยกว่่าการใช้้
ธนบััตร รวมทั้้�งอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ประชาชน
ในการใช้้ ซื้้� อสิิ นค้้าและบริิ การบน e-commerce
platform ในต่่างประเทศด้้วย
4. ระบบเศรษฐกิิจและสัังคมโดยรวม
ระบบเศรษฐกิิจและสัังคมไทยในปีี 2563 ยัังคงมีี
เสถียี รภาพท่่ามกลางความไม่่แน่่นอน ธปท. จึึงดำำ�เนิิน
นโยบายการเงิินแบบเชิิงรุุก เพื่่อ� ลดภาระดอกเบี้้ย� ของ
ลููกหนี้้� บรรเทาปััญหาสภาพคล่่องในตลาดการเงิิน และ
ลดผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อเศรษฐกิิจโดยรวม โดยในปีี
2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิิน (กนง.) ลดอััตรา
ดอกเบี้้ย� นโยบายรวมสามครั้้ง� เหลืือร้้อยละ 0.50 ต่่อปีี
ซึ่่�งเป็็นระดัับที่่ต่ำ� �ที่่
�ำ สุ� ดุ ของไทยเป็็นประวััติิการณ์์
ขณะเดีียวกััน เพื่่อ� ช่่วยลดแรงกดดัันต่่อค่่าเงิินบาท
และช่่วยให้้เงิินทุนุ เคลื่่อ� นย้้ายของระบบเศรษฐกิิจไทย
มีีความสมดุุลมากขึ้้�น รวมทั้้�งแก้้ปััญหาเชิิงโครงสร้้าง
ให้้กัับตลาดอััตราแลกเปลี่่�ยนไทย ธปท. ได้้ร่่วมกัับ
กระทรวงการคลัังขยายวงเงิินรายได้้ต่่างประเทศที่่�
ไม่่ต้อ้ งนำำ�กลัับเข้้าประเทศจากไม่่เกิิน 200,000 ดอลลาร์์
สรอ. ต่่อครั้ง�้ เป็็น 1,000,000 ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อครั้ง�้
ซึ่่�งครอบคลุุมรายได้้จากค่่าสิินค้้าส่่งออก และรายได้้
อื่่น� ๆ เพื่่อ� เพิ่่ม� ความคล่่องตััวให้้กัับภาคธุุรกิิจในการบริิหาร
จััดการเงิินตราต่่างประเทศ และลดภาระต้้นทุนุ ในการ
ดำำ�เนิินธุรุ กิิจ นอกจากนั้้น� ได้้เปิิดให้้คนไทยฝากเงิินตรา
ต่่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD)
และโอนเงิินระหว่่างบััญชีี FCD ของคนไทยได้้เสรีี ซึ่่ง� จะ
ช่่วยให้้ผู้้�ส่ง่ ออกบริิหารจััดการเงิินตราต่่างประเทศและ
บริิหารความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้คล่่องตััวมากขึ้้น�
สามารถทำำ�ธุุรกรรมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่�่อ
ช่่วยลดต้้นทุุนการโอนเงิินและชำำ�ระเงิิน และสามารถ
กระจายความเสี่่ย� งการลงทุุนในสิินทรััพย์์สกุุลเงิินตรา
ต่่างประเทศได้้สะดวกขึ้้น� เช่่น การลงทุุนในหลัักทรััพย์์
ต่่ า งประเทศ และการซื้้�อ ขายทองคำำ� เป็็ น สกุุ ล เงิิ น
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ดอลลาร์์ สรอ. รวมทั้้ง� ได้้ปรัับกฎเกณฑ์์และกระบวนการ
ลงทุุนในหลัักทรััพย์์ต่า่ งประเทศ ทั้้ง� ในมิิติขิ องวงเงิินและ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่ล� งทุุนได้้เพื่่อ� เพิ่่ม� ทางเลืือกการลงทุุนให้้กัับ
คนไทยและสนัับสนุุนให้้มีีการกระจายความเสี่่�ยงการ
ลงทุุนได้้ดีีขึ้้น�
	นอกจากนี้้� ในการเตรีียมให้้ระบบเศรษฐกิิจและ
สัังคมไทยสามารถรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่เ� กิิดขึ้้น� หลััง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ธปท. ได้้ผลัักดััน
การปรัับโครงสร้้างเศรษฐกิิจใน 3 ด้้านที่่�สำ�คัั
ำ ญ ได้้แก่่
การยกระดัับผลิิตภาพของแรงงานไทย อาทิิ ร่่วมมืือกัับ
หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนที่่�เกี่่ย� วข้้องพััฒนาเว็็บไซต์์
www.ไทยมีีงานทำำ�.com เพื่่อ� เพิ่่ม� โอกาสการจ้้างงาน
และพััฒนาทัักษะแรงงาน โดยได้้เปิิดใช้้งานเว็็บไซต์์
เมื่่�อเดืือนกัันยายน 2563 ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 14 ธัันวาคม
2563 มีีอััตรางานที่่�เปิิดรัับ 586,071 ตำำ�แหน่่ง และ
จำำ�นวนการสมััครงาน 132,764 ครั้้�ง การเพิ่่�มขีีด
ความสามารถในการแข่่งขัันของ SMEs เช่่น ได้้มีีการ

เสนอมาตรการผ่่านที่่�ประชุุมคณะอนุุกรรมการสำำ�นัักงาน
สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) ให้้
กำำ�หนดสััดส่่วนงบประมาณจััดซื้้อ� จััดจ้้างภาครััฐจาก SMEs
ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 30 ของวงเงิินการจััดซื้้�อจััดจ้้างใน
หมวดสิินค้้าและบริิการ และกำำ�หนดเกณฑ์์มาตรฐาน
ระยะเวลา credit term ของบริิษััทรายใหญ่่ให้้ลดลง
เหลืือ 30 - 45 วััน เพื่อ�่ บรรเทาปััญหาสภาพคล่่องของ
SMEs รวมทั้้�งการเพิ่่�มขีีดความสามารถให้้แก่่ภาค
การเกษตร โดย ธปท. ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผลัักดัันการใช้้ เ ทคโนโลยีีภาพถ่่ า ยดาวเทีียมในการ
ประกัันภััยข้้าวนาปีีผ่า่ นแอปพลิิเคชััน “มะลิิซ้อ้ น” เพื่อ่� ให้้
เกษตรกรสามารถนำำ�ภาพถ่่ายดาวเทีียมมาใช้้เป็็นหลัักฐาน
ในการขอรัับประกัันความเสีียหายจากภััยธรรมชาติิ เป็็นต้น้
การเร่่งปรัับโครงสร้้างเศรษฐกิิจจะช่่วยบรรเทาผลกระทบ
ในระยะยาว และช่่วยในการปรัับตััวของเศรษฐกิิจไทย
เข้้าสู่่�ชีีวิติ ปกติิใหม่่ (new normal) ให้้สามารถกลัับมา
ขยายตััวและแข่่ ง ขัันได้้ ดีี ภายหลัังสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ผ่่านพ้้นไป
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แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท.
ปีี 2563 - 2565
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๑

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

volatile, uncertain, complex, and ambiguous

๔

1

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

2.1 ความท้้าทายและผลการดำำ�เนิินงานตาม การเปลี่่�ยนแปลง ส่่งเสริิมให้้ระบบเศรษฐกิิจการเงิินไทย
แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565 มีีความทนทานและรัับมืือความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ได้้ (resilience)
และสนัับสนุุนให้้เศรษฐกิิจไทยเติิบโตได้้เต็็มศัักยภาพ กระจาย
ปีี 2563 เป็็ น ปีี แ รกของการดำำ� เนิิ น งานตามแผน ประโยชน์์ได้้อย่่างทั่่�วถึึงและยั่่�งยืืน ประกอบด้้วยแผนรองรัับ
ยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี ธปท. ฉบัับที่่� 3 (พ.ศ. 2563 – 2565) ความท้้าทาย 7 ด้้าน และการปรัับรากฐานสำำ�คััญขององค์์กร
ภายใต้้หััวข้้อ “ธนาคารกลางท่่ามกลางการเปลี่่�ยนแปลง” 3 ด้้าน
ซึ่่�ง ธปท. มองว่่าในระยะ 3 - 5 ปีี ข้้างหน้้า ระบบเศรษฐกิิจ
ทั้้� ง นี้้� สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
การเงิิ น ไทยจะต้้ อ งเผชิิ ญ กัับสภาพแวดล้้ อ มที่่� ผัันผวน
1
ไม่่แน่่นอน ซับั ซ้้อน และคลุุมเครืือ (VUCA) ซึ่่ง� จะทวีีความเร็็ว ที่่�เริ่่�มตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีี 2563 ได้้ทำำ�ให้้เห็็นถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
และแรงกว่่าช่่วงที่่�ผ่่านมา หรืือเรีียกได้้ว่่า VUCA+ เนื่่�องจาก ของสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจและสัังคมแบบ VUCA+
พััฒนาการทางเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงวิิถีีชีีวิิต รููปแบบ อย่่างชััดเจนมากขึ้้�น ปััจจััยสำำ�คััญมาจากด้้านสาธารณสุุขที่่�
ธุุรกิิจ บริิการทางการเงิิน และระบบเศรษฐกิิจ (disruptive ส่่งผลกระทบต่่อด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม ตลอดจนการดำำ�เนิิน
technology) เป็็นตััวเร่่งสำำ�คััญ นอกจากนี้้� ระบบเศรษฐกิิจ ชีีวิิตประจำำ�วััน สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�จึึงยัังคงสอดคล้้องกัับ
สัังคมไทยยัังต้้ องเผชิิ ญ ความท้้ าทายที่่� มีี มาอย่่ างต่่ อเนื่่� อง ประเด็็นความท้้าทายและรากฐานสำำ�คััญขององค์์กรตามที่่�ได้้
ทั้้�งจากการสะสมปััญหาเชิิงโครงสร้้างและความเปราะบาง วางไว้้ในแผนยุุทธศาสตร์์ฉบัับนี้้� ซึ่่ง� ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้าง
ของสภาพเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�มากขึ้้น� อาทิิ หนี้้ค� รััวเรืือน และ ความทนทานให้้กัับระบบเศรษฐกิิจการเงิินไทยเพื่่�อรองรัับ
โครงสร้้ างประชากรที่่� เข้้ าสู่่�สัั งคมสููงวััย แผนยุุ ทธศาสตร์์ ความผัันผวนและความไม่่แน่่นอนต่่าง ๆ
ฉบัับนี้้�จึึงมุ่่�งกำำ�หนดแนวทางการทำำ�งานของ ธปท. ให้้เท่่าทััน
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อย่่างไรก็็ตาม วิิกฤตโควิิด 19 ในปีี 2563 ได้้ส่่งผลกระทบ
ให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจของไทยลดลงมากและต้้องใช้้เวลา
ในการฟื้้� นตัั ว บางอุุ ต สาหกรรมได้้ รัั บผลกระทบหนััก
โดยเฉพาะภาคการท่่องเที่่�ยวและธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง ลููกหนี้้�
รายเล็็กจำำ�นวนมากได้้รัับผลกระทบรุุนแรง ระบบธนาคาร
พาณิิชย์์ต้้องเผชิิญกัับสภาพธุุรกิิจที่่�ท้้าทาย ตลาดการเงิินมีี
ความผัันผวนจากความไม่่แน่่นอนของวิิกฤตนี้้� อีีกทั้้ง� มีีแรงงาน
ตกงานและแรงงานต่ำำ��ระดัับ (underemployed) หรืือการ
ว่่างงานแฝงเป็็นจำำ�นวนมาก ขณะที่่�โครงสร้้างเศรษฐกิิจไทย
กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลงสู่่�โลกยุุคหลัังวิิกฤตโควิิด 19 สิ่่�งเหล่่านี้้�
ส่่งผลให้้ ธปท. ต้้องปรัับแนวทางการทำำ�งานตามแผนยุุทธศาสตร์์
ให้้ “รุุก” มากขึ้้น� โดยจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของงานให้้เท่่าทััน
กัับสถานการณ์์ “ติิดดิิน” มากขึ้้�นด้้วยการวิิเคราะห์์อย่่าง
รอบด้้านเพื่อ่� นำำ�ไปสู่่ม� าตรการที่่�จะช่่วยแก้้ปัญ
ั หาให้้ประชาชน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล และ “ยื่่�นมืือ” มากขึ้้�น โดยร่่วมมืือ
กัับทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนในการ
ผลัักดัันและขัับเคลื่่� อ นนโยบายฟื้้� นฟูู และปรัับโครงสร้้ า ง
เศรษฐกิิจ เพื่อ่� ให้้เศรษฐกิิจและสัังคมไทยสามารถฟัันฝ่่าวิิกฤต
โควิิด 19 และฟื้้�นตััวกลัับมาได้้อย่่างเข้้มแข็็ง

เครื่่�องมืือนโยบายให้้แก้้ปััญหาได้้ตรงจุุด การรัับมืือความ
ผัันผวนในตลาดการเงิิน การสื่่�อสารและเข้้าถึึง (engage)
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องเชิิงรุุก รวมทั้้�งการบริิหารจััดการองค์์กรในภาวะ
ที่่�มีีความไม่่แน่่นอนสููง
นอกจากงานสำำ�คััญเร่่งด่่วนแล้้ว งานอื่่�น ๆ ตามแผน
ยุุทธศาสตร์์ยัังคงดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการ
เตรีียมความพร้้อมของระบบเศรษฐกิิจการเงิินไทยและ ธปท.
สำำ�หรัับระยะข้้างหน้้า อาทิิ การพััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐานเพื่่อ�
ส่่ งเสริิ มการเงิิ นดิิจิิทัั ลที่่�ส ามารถเชื่่�อมโยงการทำำ�ธุุรกรรม
ระหว่่างผู้้�ให้้บริิการในระบบได้้อย่่างทั่่ว� ถึึง เช่่น การพััฒนาต่่อยอด
บริิการพร้้อมเพย์์เพื่่�อรองรัับรููปแบบธุุรกรรมการชำำ�ระเงิิน
ดิิจิิทััลที่่�หลากหลายของภาคธุุรกิิจและประชาชน การขยาย
โครงสร้้างพื้้น� ฐานการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนข้้ามธนาคารผ่่าน
แพลตฟอร์์มกลาง (National Digital Identity: NDID) ซึ่่ง� ช่่วยให้้
ประชาชนสามารถทำำ�ธุรุ กรรมดิิจิทััิ ลต่่าง ๆ ได้้สะดวกขึ้้น� อาทิิ
การเปิิดบััญชีีเงิินฝากดิิจิิทััล และการอนุุญาตให้้มีีผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจสิินเชื่่อ� ส่่วนบุุคคลดิิจิทััิ ล เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ประชาชนเข้้าถึึง
บริิการทางการเงิินในระบบได้้ง่่ายขึ้้�นโดยใช้้ข้้อมููลทางเลืือก
(alternative data) เป็็นข้อ้ มููลประกอบในการขอสิินเชื่่อ�

ในการจััดลำำ�ดัั บความสำำ�คัั ญของงานให้้ ส อดคล้้ อ งกัับ
สถานการณ์์ ในปีี 2563 ธปท. ให้้ความสำำ�คััญเร่่งด่่วนกัับ
การเร่่งปรัับโครงสร้้างหนี้้�รายย่่อยและธุุรกิิจในวงกว้้าง การ
ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดปััญหากัับระบบสถาบัันการเงิิน การยกระดัับ
การติิดตาม (monitoring) และการป้้องกััน (ringfencing)
เพื่่อ� รัักษาเสถีียรภาพระบบการเงิิน การจัับชีีพจรเศรษฐกิิจให้้ไว
และผลัักดัันนโยบายเชิิงโครงสร้้างที่่�สำำ�คััญ การผสมผสาน

นอกจากนี้้� ธปท. ได้้เริ่่�มปรัับระบบนิิเวศของตลาดอััตรา
แลกเปลี่่�ยน (FX ecosystem) เพื่่�อแก้้ปััญหาเชิิงโครงสร้้าง
ของตลาด ผ่่านการเปิิดให้้คนไทยฝากเงิินตราต่่างประเทศได้้
เสรีี (Foreign Currency Deposit: FCD) และโอนเงิินระหว่่าง
บััญชีี FCD ของคนไทยได้้เสรีี อีีกทั้้�งได้้ยกระดัับการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยต่่อภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ของสถาบััน
การเงิินและผู้้�ให้้บริิการชำำ�ระเงิินที่่�สำำ�คััญ โดยให้้ผู้้�ให้้บริิการ

การประชุุมนัักวิิเคราะห์์ (Analyst Meeting) เพื่่อ� สรุุปแนวโน้้มเศรษฐกิิจและนโยบายการเงิิน
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๑

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓
๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

โจทย์์ ที่่� 2: รัั กษาเสถีียรภาพระบบการเงิิ น เพื่่�อให้้
ระบบการเงิิ น ไม่่ เ กิิ ด ปัั ญ หาและยัังสนัับสนุุ น การฟื้้� นตัั ว
ของเศรษฐกิิ จ ได้้ ธปท. ต้้ อ งดููแลให้้ ส ถาบัันการเงิิ น
มีีเงิิ นสำำ� รองและเงิิ น กองทุุ น เพีียงพอรองรัับผลกระทบ
จากวิิกฤต และยัังทำำ�หน้้าที่่�ให้้สิินเชื่่�อได้้ต่่อเนื่่�อง มีีกลไก
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการจััดการหนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้และ
ปฏิิบััติิได้้จริิง รวมทั้้�งมีีกลไกรัักษาเสถีียรภาพระบบการเงิิน
ในจุุดเปราะบาง

๔

ในช่่วงปลายปีี 2563 วิิกฤตโควิิด 19 ยัังไม่่มีีท่่าทีีจะ
ผ่่านพ้้นไปโดยง่่าย ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมไทย
ค่่อนข้้างรุุนแรง อีีกทั้้�งมีีแนวโน้้มที่่�จะยาวนานและมีีความ
ไม่่แน่่นอนสููงกว่่าที่่�หลายฝ่่ายคาดไว้้ ธปท. จึึงมีีบทบาทสำำ�คััญ
ที่่�จะสนัับสนุุนให้้เศรษฐกิิจไทยผ่่านพ้้นวิิกฤตโควิิด 19 ได้้
อย่่ า งราบรื่่� น และสามารถเติิ บ โตในบริิ บ ทของโลกใหม่่
ภายหลัังวิิกฤตนี้้� โดยมีีการกระจายประโยชน์์อย่่างทั่่�วถึึง ธปท.
จึึงได้้ปรัับลำำ�ดัับความสำำ�คััญ (priority) ของแผนงานภายใต้้
ยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อให้้องค์์กรมีีเป้้าหมายที่่�ชััดเจนร่่วมกััน และ

โจทย์์ที่่� 1 : แก้้วิกิ ฤตหนี้้�อย่่างยั่่ง� ยืืน เพื่อ่� ให้้ภาคครััวเรืือน
และภาคธุุ ร กิิ จ ผ่่ า นพ้้ นวิิ ก ฤตโควิิ ด 19 และฟื้้� นตัั วได้้
งานของ ธปท. ต้้องนำำ�ไปสู่่�การช่่วยเหลืือลููกหนี้้�และแก้้ไขหนี้้�
ได้้ ม าก รวดเร็็ ว และตรงจุุ ด ภาคครััวเรืื อ นและธุุ ร กิิ จ มีี
สภาพคล่่ อ งหล่่ อ เลี้้� ย งเพีียงพอพ้้ น ช่่ ว งวิิ ก ฤต ตลอดจน
การมีีข้้อเสนอมาตรการกระตุ้้�นและฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจที่่�นำำ�ไป
สู่่�การปฏิิบััติิและลดผลกระทบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพจาก
วิิกฤตการณ์์ที่่�จะคงอยู่่�อีีกนาน (scar)

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

� องเร่่งดำำ�เนิินการ
2.2 ห้้าโจทย์์สำำ�คัญ
ั ที่่ต้้

สร้้างแรงผลัักดัันให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�ชััดเจนโดยเร็็ว โดยมุ่่�งเน้้น
การจััดสรรทรััพยากรไปสู่่�งานสำำ�คััญเร่่งด่่วนเพื่่�อตอบโจทย์์
ใหญ่่ 5 ด้้าน ซึ่่ง� เศรษฐกิิจไทยและ ธปท. กำำ�ลัังเผชิิญอยู่่� ได้้แก่่

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

ประเมิินความเสี่่�ยงและการกำำ�กัับตนเอง (self-regulated)
เป็็นประจำำ� ตามกรอบการประเมิิน Cyber Resilience
Assessment Framework (CRAF) ที่่�เป็็นมาตรฐานสากล
ขณะเดีียวกััน ได้้ นำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทัั ลมาใช้้ เป็็นเครื่่� องมืื อ
หลัักในการทำำ�งานของ ธปท. อย่่างกว้้างขวางตาม digital
transformation roadmap โดยนำำ�ระบบ automation
มาใช้้กัับงานต่่าง ๆ มากขึ้้�น รวมทั้้�งได้้ปรัับวิิธีีการทำำ�งาน
ให้้ ยืื ด หยุ่่�นสอดคล้้ อ งกัับบริิ บ ทที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปและมุ่่�ง
ผลสััมฤทธิ์์ม� ากขึ้้น� อาทิิ การปรัับรููปแบบการตรวจสอบสถาบััน
การเงิินแบบ on-site มาเป็็น off-site มากขึ้้�น
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โจทย์์ที่่� 3: รัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจมหภาค เพื่่�อให้้
โครงสร้้างเศรษฐกิิจไทยมีีความทนทานต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ภายใต้้สถานการณ์์โควิิด 19 และระยะต่่อไป ธปท. ต้้องผลัักดััน
ให้้เศรษฐกิิจไทยรัับมืือกัับสถานการณ์์ค่า่ เงิินได้้ดีีขึ้้น� ตลอดจน
มีีข้้อเสนอและแนวทางที่่�ชััดเจนต่่อรััฐบาลเพื่่�อขัับเคลื่่�อน
การปรัับโครงสร้้างเศรษฐกิิจ
โจทย์์ ที่่� 4: สร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น ของสาธารณชน
เพื่่�อให้้ ธปท. เป็็นหนึ่่�งในองค์์กรที่่�ประชาชนเชื่่�อมั่่�นที่่�สุุด
การออกนโยบายและมาตรการของธปท. ทุุกเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ
การแก้้ วิิ ก ฤตโควิิ ด 19 ต้้ อ งมีีประสิิ ท ธิิ ผ ลและได้้ รัั บการ
ยอมรัับจากสาธารณชน สถาบัันระหว่่างประเทศมีีความเห็็น
เชิิงบวกต่่อการทำำ�หน้้าที่่�ของ ธปท. และประชาชนมีีการรัับรู้้�
(perception) ที่่�ดีีขึ้้นต่
� อ่ การสื่่อ� สารของ ธปท. ทั้้ง� นี้้� ในการสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อการดำำ�เนิินนโยบายต่่าง ๆ ธปท. จะส่่งเสริิม
ให้้เกิิดวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�เรีียกว่่า “คิิดรอบ ตอบได้้
ร่่วมใจมุ่่�งมั่่�น” ซึ่่�งหมายถึึง การร่่วมกัันคิิดวิิเคราะห์์อย่่าง
รอบด้้ าน โดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�เกี่่� ย วข้้ องอย่่ างครบถ้้ วน เพื่่� อให้้
มั่่น� ใจได้้ว่า่ การตััดสิินใจทำำ�นโยบายต่่าง ๆ ผ่่านการกลั่่�นกรอง
อย่่างดีี และสามารถอธิิบายให้้สาธารณชนเข้้าใจถึึงประโยชน์์
ต่่อส่่วนรวมได้้อย่่างโปร่่งใสและชััดเจน
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โจทย์์ ที่่� 5: พัั ฒ นาประสิิ ท ธิิ ภ าพการดำำ� เนิิ น งาน
เพื่่�อให้้ ธปท. เป็็นองค์์กรที่่�มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�และสร้้างประโยชน์์
สููงสุุด (impact) ต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมไทย ธปท. ต้้องปรัับตััว
ให้้เป็็นองค์์กรกะทััดรััดที่่มีี� โครงสร้้าง รููปแบบ และกระบวนการ
ทำำ�งานที่่�ยืืดหยุ่่�นและคล่่องตััวสููง รวมทั้้�งเร่่งพััฒนาผู้้�นำำ�ที่่�มีี
ศัักยภาพเพีียงพอต่่อการขัับเคลื่่อ� นบทบาทของ ธปท. ทั้้ง� ใน
ปััจจุุบัันและอนาคต
ทั้้�งนี้้� โจทย์์ที่่� 1 ถึึง 3 เป็็นโจทย์์ที่่�ต้้องทำำ�เพื่่�อให้้บรรลุุ
พัันธกิิจหลัักของ ธปท. ในการรัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจ
การเงิิ น แต่่ ต้้ อ งเร่่ ง ให้้ เ ท่่ า ทัันบริิ บ ทที่่� มีี ความท้้ า ทาย
มากขึ้้�นภายใต้้สถานการณ์์โควิิด 19 ขณะที่่�โจทย์์ที่่� 4 และ 5
เป็็ นการปรัับปรุุ งประสิิ ทธิิ ภาพการทำำ�งานภายใน ธปท.
ซึ่่�งเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญ (enabler) ต่่อการขัับเคลื่่�อนงาน
ยุุทธศาสตร์์และผลสััมฤทธิ์์�ของนโยบายหรืือมาตรการต่่าง ๆ
ด้้วยการมุ่่�งเป้้าหมายการทำำ�งานเพื่่�อตอบห้้าโจทย์์สำำ�คััญ
เร่่งด่่วน ธปท. เชื่่อ� มั่่นว่
� า่ จะสามารถช่่วยบรรเทาผลกระทบให้้
ธุุรกิิจและประชาชนได้้ในวงกว้้าง ควบคู่่�กัับการวางรากฐาน
ในการรัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจการเงิิน เพื่่�อสนัับสนุุนให้้
เศรษฐกิิจไทยสามารถฟัันฝ่่าวิิกฤตโควิิด 19 ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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๑
บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

๒
แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓
การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔
การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖
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ธปท. ดำำ�เนิินนโยบายการเงิินแบบมองไปข้้างหน้้า
เพื่่� อรัับมืือกัับการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19

BOX

ผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาลระยะ 10 ปีี

รGอยละ
7.00

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

6.00

4.00

ป" 2563

3.00
2.00

*
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ม.ค. 63

ม.ค. 62

ม.ค. 61

ม.ค. 60

ม.ค. 59

ม.ค. 57

ม.ค. 58

ม.ค. 56

ม.ค. 55

ม.ค. 54

ม.ค. 53

0.00

ม.ค. 52

1.00

ที่มา: ธนาคารแหKงประเทศไทย และ ThaiBMA

ที่่�มา : ธนาคารแห่่งประเทศไทย และ ThaiBMA

และตราสารหนี้้� เอื้้�อต่่อการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�
อีีกทั้้ง� ยัังช่่วยสนัับสนุุนมาตรการการคลัังที่่�ออกมาแล้้ว
และจะออกมาเพิ่่�มเติิม
ธปท. ได้้ดำำ�เนิินมาตรการด้้านการเงิินควบคู่่�กััน
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยเสริิมประสิิทธิิภาพการ
ส่่งผ่่านนโยบายการเงิินผ่า่ นช่่องทางอััตราดอกเบี้้ย� โดย
ในวัันที่่� 7 เมษายน 2563 ธปท. ประกาศปรัับลด
อััตราเงิินนำำ�ส่่งกองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟููและพััฒนาระบบ
สถาบัันการเงิิน (FIDF fee) จากร้้อยละ 0.46 เหลืือ
ร้้อยละ 0.23 ของฐานเงิินฝากเป็็นระยะเวลา 2 ปีี
ซึ่่� ง ช่่ ว ยเสริิ ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการส่่ ง ผ่่ า นไปสู่่�อัั ตรา
ดอกเบี้้� ย เงิิ นกู้้�อ้้ า งอิิ ง ส่่ ง ผลให้้ ส ถาบัันการเงิิ น
ปรัับลดอััตราดอกเบี้้� ย เงิิ นกู้้�อ้้ า งอิิ ง สู่่� ร ะดัับต่ำำ��สุุ ด
ในรอบ 16 ปีี ลดลงเฉลี่่ย� ร้้อยละ 0.38* ซึ่่ง� ช่่วยลดภาระ
ดอกเบี้้ย� จ่่ายให้้ภาคธุุรกิิจและครััวเรืือนที่่�มีีสััญญาเงิินกู้้�
อััตราดอกเบี้้�ยลอยตััวได้้เพิ่่�มเติิม
รFอยละ
6.0

ม.ค.-63

ธ.ค.-63

5.0

3.85

0.50

0.50

1.75

2.00

0.10

ออสเตรเลีย

จีน

สหราชอาณาจักร

0.10

เกาหลีใตF

0.25

ไตFหวัน

-0.50

สหรัฐฯ

-0.10

กลุ5มประเทศยูโร

0.0

1.13

ไทย

1.0

มาเลเซีย

3.75

2.0

ฟPลิปปPนสR

3.0

อินโดนีเซีย

4.0

-1.0

กนง. ปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยในปีีนี้้�โดยยึึดหลััก
การดำำ� เนิิ นน โยบายการเงิิ น แบบมองไปข้้ า งหน้้ า
(forward looking) เพื่อ่� ป้้องกัันความเสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
(pre-emptive) ต่่อเศรษฐกิิจและเสถีียรภาพระบบ
การเงิิน โดยไม่่รอให้้ปััจจััยลบเกิิดขึ้้�นชััดเจนก่่อน โดย
อััตราดอกเบี้้�ยที่่�ต่ำำ��ลงจะช่่วยบรรเทาภาระหนี้้�และ
ช่่วยให้้ภาวะการเงิินโดยรวมผ่่อนคลายทั้้ง� ในตลาดสิินเชื่่อ�

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ10 ปF

5.00

ม.ค. 51

ในปีี 2563
หลายประการ โดยเฉพาะการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ซึ่่� งเป็็นวิิกฤตด้้ านสาธารณสุุ ขต่่ างกัับวิิ กฤตในอดีีต
และส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่อเศรษฐกิิจและวิิถีีชีีวิิตของ
ประชาชนอย่่างไม่่เคยมีีมาก่่อน นัับเป็็นครั้้�งแรกใน
ประวััติิศาสตร์์ที่่กิ� จิ กรรมทางเศรษฐกิิจหลายภาคส่่วน
หยุุดชะงัักพร้้อมกััน ในสถานการณ์์ที่่มีี� ความไม่่แน่่นอน
สููงเช่่ นนี้้� คณะกรรมการนโยบายการเงิิ น (กนง.)
เห็็ น ควรให้้ มีี การจััดทำำ� ฉากทััศน์์ (scenario) ใน
กรณีีต่่าง ๆ และให้้มีีข้้อมููลที่่�เพีียงพอและเหมาะสม
ทั้้� ง เครื่่� อ งชี้้� เ ศรษฐกิิ จ เร็็ ว ที่่� มีี ความถี่่� สูู ง เครื่่� อ งชี้้�
เศรษฐกิิ จ ใหม่่ ที่่� ร อบด้้ า นมากขึ้้� น ตลอดจนข้้ อ มููล
เชิิงลึึกจากการลงพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้ กนง. สามารถตััดสิินใจ
ได้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพและทัันการณ์์ ภ ายใต้้
การประเมิินภาวะเศรษฐกิิจที่่�รอบด้้าน กนง. จึึงดำำ�เนิิน
นโยบายการเงิินแบบมองไปข้้างหน้้า โดยปรัับลด
อััตราดอกเบี้้�ยนโยบายรวมทั้้�งสิ้้�น 3 ครั้้�ง จากร้้อยละ
1.25 เหลืือร้้อยละ 0.50 ต่่อปีี โดยปรัับลดครั้้�งแรก
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ซึ่่ง� นัับเป็็นธนาคารกลางแห่่งแรก ๆ
ในโลกที่่� ปรัั บลดอััตราดอกเบี้้� ย นโยบายเพื่่� อ รัับมืื อ
ผลกระทบจากการแพร่่ ร ะบาดขอโรคโควิิ ด 19
จนอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายต่ำำ�ที่่
� �สุุดเป็็นประวััติิการณ์์

ญี่ปุ1น

2

2. ธปท. ผ(อนคลายนโยบายการเงินเชิงรุกควบคู(กับมาตรการด>านการเงินเพื่อช(วยเหลือผู>ที่
เศรษฐกิิ จ ไทยเผชิิ ญ ปัั จ จััยลบได>รับผลกระทบจาก
COVID-19
อััตราดอกเบี้้�
ยนโยบายของไทยและอััตรา

หมายเหตุ : จีนใชFอัตราดอกเบี้ยเงินกูF LPR ระยะเวลา 1 ป^
ที่มา: Bloomberg

การเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�อ้้างอิิง MOR MRR MLR ของธนาคารพาณิิชย์์ เฉลี่่�ย 14 แห่่งในไทยระหว่่างวัันที่่� 7 - 15 เมษายน 2563

๓

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมืือ
กัับวิิกฤตโควิิด 19
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

3.1 มาตรการการรัับมืือวิิกฤต
� ตระหนก
แบบฉัับพลัันเพื่่�อลดความตื่่น
ในช่่วงไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2563 เศรษฐกิิจไทยที่่ท� ยอย
ปรัับดีีขึ้้�นตามแนวโน้้มเศรษฐกิิจโลก กลัับต้้องหยุุดชะงัักลง
หลัังเกิิดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 อย่่างรุุนแรง
และกระจายเป็็นวงกว้้างไปทั่่�วโลก หลายประเทศรวมถึึงไทย
ท ย อ ย ใช้้ ม า ต ร ก า ร อ ย่่ า ง เข้้ ม ง ว ด เ พื่่� อ จำำ�กัั ด ก า ร
แพร่่ระบาด ทำำ�ให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจหลายภาคส่่วนหยุุด
ชะงััก โดยเฉพาะอุุปสงค์์ต่่างประเทศ ทั้้�งภาคการท่่องเที่่ย� ว
ที่่� ห ดตััวแรงจากมาตรการจำำ�กัั ดการเดิิ น ทางระหว่่ า ง
ประเทศ ส่่งผลให้้นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิที่่�เดิินทางเข้้าไทย
มีีจำำ�นวนลดลงอย่่างรวดเร็็วในทุุกสััญชาติิ และภาคการส่่งออก
สิินค้้าที่่�ปริิมาณการค้้าโลกหดตััวในอััตราสููงจากผลกระทบ
ของมาตรการปิิดเมืืองในประเทศคู่่�ค้้า ส่่งผลกระทบต่่อเนื่่�อง
มายัังอุุปสงค์์ในประเทศ โดยการบริิโภคภาคเอกชนชะลอลงมาก
ตามรายได้้และความเชื่่�อมั่่�นของภาคครััวเรืือนที่่�อ่่อนแอลง
การลงทุุนภาคเอกชนหดตััวตามภาวะอุุปสงค์์และความเชื่่อ� มั่่น�
ของธุุรกิิจที่่ล� ดลง ขณะเดีียวกัันการใช้้จ่า่ ยภาครััฐมีีข้้อจำำ�กััดด้้าน
การเบิิกจ่่ายจากการประกาศใช้้พระราชบััญญััติิงบประมาณราย
จ่่ายปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ร.บ. งบประมาณ ปีี 2563)
ล่่าช้้า โดยรวมแล้้ว เศรษฐกิิจไทยในไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2563
หดตััวร้้อยละ 2.1 เมื่่อ� เทีียบกัับระยะเดีียวกัันปีีก่อ่ น แย่่ลงจาก
ที่่�ขยายตััวร้้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่่อนหน้้า
เสถีียรภาพเศรษฐกิิ จ การเงิิ น โดยรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ ดีี
แต่่ เริ่่� ม มีีสัั ญ ญาณเปราะบางในบางจุุ ด ขณะที่่� อัั ตรา
เงิินเฟ้้อยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� แม้้ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นบ้้างจากไตรมาส
ก่่ อ นหน้้ า เสถีี ย รภาพด้้ า นต่่ า งประเทศยัังคงเข้้ ม แข็็ ง
ซึ่่�งสะท้้อนทั้้�งจากหนี้้�ต่่างประเทศที่่�ต่ำำ�� เงิินสำำ�รองระหว่่าง
ประเทศที่่� สูู ง และดุุ ล บััญชีีเดิิ น สะพััดที่่� ยัั งเกิิ นดุุ ล
ด้้านเสถีียรภาพระบบการเงิินยัังแข็็งแกร่่ง โดยเฉพาะระบบ
ธนาคารพาณิิชย์ที่่์ มีี� เงิินกองทุุน เงิินสำำ�รอง และสภาพคล่่องอยู่่�
ในระดัับสููง อย่่างไรก็็ดีี ตลาดแรงงานเริ่่ม� มีีสััญญาณเปราะบาง
โดยเฉพาะในช่่วงเดืือนมีีนาคมที่่�กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจหยุุด
ชะงััก สะท้้อนจากทั้้ง� จำำ�นวนผู้้�ขอรัับสิิทธิิว่า่ งงานและผู้้�ถููกเลิิกจ้้าง
ในระบบประกัันสัังคม และจำำ�นวนสถานประกอบการและ
ลููกจ้้างที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการปิิดกิิจการชั่่ว� คราวมีีมากขึ้้น�
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การแถลงข่่าวผลการประชุุม กนง.

ในช่่วงไตรมาสที่่� 1 ของ
ปีี 2563 เศรษฐกิิจไทย
ที่่�ทยอยปรัับดีีขึ้้�นตาม
แนวโน้้มเศรษฐกิิจโลก
กลัับต้้องหยุุดชะงัักลง
หลัังเกิิดการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19
อย่่างรุุนแรงและกระจาย
เป็็นวงกว้้างไปทั่่�วโลก

ครั้งที่ 4 (24 มิ.ย.)
ครั้งที่ 5 (5 ส.ค.)
ครั้งที่ 6 (23 ก.ย.)
ครั้งที่ 7 (18 พ.ย.)

ครั้งที่ 8 (23 ธ.ค.)

ประมาณการ
GDP ปA 63 – 7.8%

รักษาขีดความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงิน (policy space)
ทีม่ ีอยู@อย@างจํากัดเพื่อใช9ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ประมาณการ
GDP ปA 63 – 6.6%

๖

2คำำรายละเอี
ยดเพิ
่มเติม �ยเงิินกู้้�อ้้างอิิง MRR MOR MLR เฉลี่่�ยของธนาคารพาณิิชย์์14 แห่่งในไทย ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึง 30 ธัันวาคม 2563
�นวณจากการเปลี่่�
ยนแปลงอััตราดอกเบี้้

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายส/งผลใหHธนาคารพาณิชยNปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูH
อHางอิงและอัตราดอกเบี้ยเงินกูHสินเชื่อปล/อยใหม/ (New Loan Rate: NLR)2 อย/างรวดเร็วในช/วงครึ่ง
สแกนเพื่่� อดูู
รายละเอีียด
NLR

๕

ครั้งที่ 3 (20 พ.ค.)

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

ประเมินผลมาตรการต@าง ๆ ที่ได9ดําเนินการเชิงรุกไป
ก@อนดําเนินมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติม

ธปท. ประกาศปรับลด FIDF fee
ร9อยละ 0.23 (7 เม.ย.)

๔

ครั้งที่ 2 (25 มี.ค.)

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

ประมาณการ – 8.1%
GDP ปA 63

นัดพิเศษ (20 มี.ค.)

๓

ประมาณการ
GDP ปA 63 – 5.3%

เริ่มเห็นความเสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19
การระบาดของ COVID-19 มีแนวโน9มส@งผลกระทบรุนแรงต@อเศรษฐกิจ
รวมถึงได9ส@งผลกระทบต@อสภาพคล@อง
และกลไกการทํางานของตลาดการเงินไทย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักจาก
มาตรการควบคุมการระบาด ส@งผลกระทบต@อเศรษฐกิจ การจ9างงาน
และเสถียรภาพระบบการเงินไทยรุนแรงกว@าที่คาด

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมืือกัับวิิกฤตโควิิด 19

ครั้งที่ 1 (5 ก.พ.)

๒

กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้งจากร9อยละ 1.25 มาอยู@ที่ร9อยละ 0.50 ต@อปA ต่ําเปCนประวัติการณF

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

ภาพที่ 1: กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู/ที่ระดับต่ำเปzนประวัติการณN

๑

เทีียบดอลลาร์์
โดยเฉลี่่
ย� อ่่อนค่่า้ยลงเร็็
ว เมื่่อ� เทีียบกัับเดืื
อน
การปรัับลดอััตราดอกเบี้้
ง ผลให้้ ธ นาคาร
3.1.1สรอ.กนง.
ลดดอกเบี
นโยบาย
เปzนธนาคารกลางแห/
งแรก ๆ ในโลก เพื� ย่อนโยบายส่่
ช/วยลดผลกระทบ
ธัันวาคม 2562 ขณะที่่�ดััชนีีค่่าเงิินบาท (Nominal Effective พาณิิชย์ปรัั
์ บลดอััตราดอกเบี้้ย� เงิินกู้้�อ้า้ งอิิงและอััตราดอกเบี้้ย�
จากวิ
ก
ฤตโควิ
ด
19
Exchange Rate: NEER) อ่่อนค่่าลงร้้อยละ 2.7
เงิินกู้้�สินิ เชื่่อ� ปล่่อยใหม่่ (New Loan Rate: NLR) อย่่างรวดเร็็ว
ในช่่ วงครึ่่� งแรกของปีี โดยธนาคารพาณิิ ชย์์ปรัับลดอััตรา
จากสถานการณN
ด
ง
ั
กล/
า
ว
ธปท.
ไดH
ด
ำเนิ
นนโยบายการเงินเชิงรุก เพื่อใหH� ภาวะการเงิ
น
3.1.1 กนง. ลดดอกเบี้้ย� นโยบาย เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบ ดอกเบี้้ย� เงิินให้้กู้้�ยืมื แก่่ลููกค้้ารายย่่อยชั้้นดีี
(Minimum Retail
ผ/จากวิิ
อนคลายมากขึ
วงตHนMRR)
ปO 2563
คณะกรรมการนโยบายการเงิ
น
กฤตโควิิด 19้นตั้งแต/โรคโควิด 19 เริ่มแพร/ระบาดในช/
Rrate:
อััตราดอกเบี้้
�ยเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่ลููกค้้ารายใหญ่่
จากสถานการณ์์
ดำำ�เนิินนโยบายการเงิิ
นดีีป
� ระเภทเงิิ
เกิินบัั
ญชีี (Minimum
(กนง.)
เห็นว9าจำเป,ดัันงกล่่
อย9าาวงยิธปท.
่งที่นได้้โยบายการเงิ
นจะตCอนงผ9อชั้้นคลายเพิ
่มขึ้นนเบิิจึกงปรั
บลดอั
ตราดอกเบีOverdraft
้ยนโยบายRate:
เชิิงรุุก เพื่่�อให้้ภาวะการเงิินผ่่อนคลายมากขึ้้�นตั้้�งแต่่โรคโควิิด MOR) และอััตราดอกเบี้้�ยเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่ลููกค้้ารายใหญ่่ชั้้�นดีี
ครั
ในเดือวนกุ
นธS คณะกรรมการนโยบาย
ซึ่งนับเป,นธนาคารกลางแห9
งแรก ๆLoan
ในโลกที
่ปรับMLR)
ลดอัตร้้อราดอกเบี
19้งเริ่่แรกของป#
ม� แพร่่ระบาดในช่่
งต้้มนภาพั
ปีี 2563
(Minimum
Rate:
ยละ 0.77,้ย 0.80 และ
ต่ำ� ำ��ลงจะช่่
นโยบายเพื
่อช9เห็็วยลดผลกระทบจากการแพร9
ระบาดของโรคโควิ
ด 19�ดััจากนั
้น กนง. ไดCย� เงิิปนกู้้�ที่่
รับลดอั
ตรา วยสนัับสนุุน
การเงิิน (กนง.)
นว่า่ จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�นโยบายการเงิิ
นจะต้้อง 0.59 ตามลำำ
บ2 อััตราดอกเบี้้
ให้้ ภ าวะการเงิิ
� นผ่่ า 1.25
นต้้ นทุเหลื
ุ น การกู้้�ยืื
ผ่่ อ นคลายเพิ่่�
ม ขึ้้� น จึึงปรัับลดอััตราดอกเบี้้
� ย นโยบาย
ดอกเบี
้ยนโยบายลงอย9
างต9อเนื่องอีก 2 ครั้งในช9
วงครึ่งแรกของป#
รวมเป,นผ่
น ่3อ นคลายมากขึ้้
ครั้ง จากรCอยละ
อ ม
ครั้้�งแรกของปีีในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ซึ่่�งนัับเป็็นธนาคารกลาง ที่่�ต่ำ�ำ� ลง ช่่วยบรรเทาภาระหนี้้�ให้้ภาคธุุรกิิจและภาคครััวเรืือน
รCแห่่อยละ
ทำใหC
ัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู
บต่ำเป,
ติการณS (ภาพที่ 1)
ที่่�ไนด้้รััประวั
บผลกระทบ
งแรก 0.50
ๆ ในโลกที่่�
ปรััอบลดอััตราดอกเบี้้
ย� นโยบายเพื่9ในระดั
อ่� ช่่วยลด
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 จากนั้้น� กนง.

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

เงินบาทอ/อนค/าลง หลังการแพร9ระบาดของโรคโควิด 19 รุนแรงและขยายวงกวCางมากขึ
้นทำใหC
ธนาคารแห่่
งประเทศไทย
นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพยSเสี่ยงโดยเฉพาะสกุลเงินประเทศทีเ่ ศรษฐกิจพึ่งพาภาคต9างประเทศสูง
เงิินบาทอ่่อนค่่าลง หลัังการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด ได้้ปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายลงอย่่างต่่อเนื่่�องอีีก 2 ครั้้�ง
และหั
ไปถือครองเงินดอลลารS
้น นส9ลดการ
งผลใหCเงินในช่่
บาทเที
สรอ. นและดั
ชนี�ง คจากร้้
9าเงินอบาท
19 รุุนนแรงและขยายวงกว้้
างมากขึ้้สรอ.
�นทำ�ำ ให้้มากขึ
นัักลงทุุ
วงครึ่่ย�งบดอลลารS
แรกของปีี รวมเป็็
3 ครั้้
ยละ 1.25
ถืือครองสิินทรััพย์์
เสี่่ย� งโดยเฉพาะสกุุ
นประเทศที่่�
เศรษฐกิิ
จ ่ยเหลืื
ยละ 0.50 ทำำ่ �1ให้้ของป#
อััตราดอกเบี้้
ใ� นระดัับต่ำำ
(Nominal
Effective
ExchangeลเงิิRate:
NEER)
โดยเฉลี
ในช9อร้้วองไตรมาสที
2563ย� นโยบายอยู่่
อ9อนค9าลงเร็
ว ��
พึ่่ง� พาภาคต่่างประเทศสููง และหัันไปถืือครองเงิินดอลลาร์์ สรอ. เป็็นประวััติิการณ์์
เมืมากขึ้้
่อเที�นยบกั
บเดือในช่่
นธัวนงไตรมาสที่่�
วาคม 2562
ส่่งผลให้้
1 ของปีี 2563 เงิินบาท

2

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/Doc_Lib_statisticsHorizon/stat%20horizon_NLR.pdf
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

ภาพที
่ ่ 2:2: ธนาคารพาณิ
ชชยNยNปปยรัรัเงิิบบนลดอั
ตตราดอกเบี
้ย้ยเงิเงิงนแรกของปีี
ววในช/
ภาพที
ธนาคารพาณิ
ลดอั
ราดอกเบี
นกูกูHอHอย/ย/าางรวดเร็
งรวดเร็
ในช/ววงครึ
งครึ่ง่งแรกของปO
แรกของปO 2563
2563
ธนาคารพาณิิ
ชย์์ปรัับลดอััตราดอกเบี้้�
กู้้�อย่่างรวดเร็็
วในช่่วงครึ่่�
2563
ร?อยละ
ร?อ2.0
ยละ
2.0

ที่มา: ธนาคารแห=งประเทศไทย
ที่มา: ธนาคารแห=
งประเทศไทย
หมายเหตุ
: อัตราดอกเบี
้ยเฉลี่ยคํานวณจาก ธพ. ไทย14 แห=ง
หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคํานวณจาก ธพ. ไทย14 แห=ง

ธ.ค. 63

ก.ค.ก.ค.6363

เม.ย.6363
เม.ย.

ม.ค.6363
ม.ค.

ต.ค.ต.ค.6262

ก.ค.ก.ค.6262

MRR
MRR
MOR
MOR
MLR
MLR
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (แกนขวา)
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (แกนขวา)

ต.ค.ต.ค.6363

6.54
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6.44
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อัตราดอกเบี
้ยเงิน้ยกูเงิ1สนินกูเชื1ส่อินปล8
ยใหม8
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ของภาคธุ
รกิจรกิจ
อัตราดอกเบี
่อออปล8
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ร
กิ
จ
้นสุด ณ พ.ย. 2563

ร1อยละ
รKอยละ
ร1อยละ
7.0
รKอยละ
รK7.0
อยละ
7.0
7.0 7.0
1.5 6.0
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5.0 5.0
5.0
1.0 5.0 5.0
1.0 4.0
4.04.0
4.0 4.0
0.5 3.0
3.0
0.5 3.03.03.0
2.0 2.0
2.0
0.0 2.0 2.0
0.0

สิ้นสุด ณ พ.ย. 2563
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โดยรวม
โดยรวม
NLRNLR
โดยรวม
NLR
โดยรวม
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ไม8เกิโดยรวม
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น 100
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เ
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น
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ลบ.500
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ตั้งแต8
500
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ไปขึ้น(48.2%)
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ตั
ง
้
แต:
ลบ.
ไป (48.2%)
NLR ตั้งแต8
500500
ลบ. ขึ้นขึไป
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แต:
ไป
(48.2%) สิ้นสุด ณ ธ.ค. 2563
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ตั้งแต:ตั้ง500
ลบ. ขึลบ.
้นไป ้น(48.2%)
้นสุธ.ค.
ด4.24
ณ 2563
ธ.ค. 2563
สิ้นสุดสิณ
4.28
4.244.28
3.53
4.28 3.71
3.533.71
3.36
3.55
3.71
3.363.55
3.06
3.16
3.55
3.06
3.16
3.06

ม.ค. 62
ม.ค.6262
ม.ค.
ม.ค.ม.ค.
6262
เม.ย. 62
เม.ย.6262
เม.ย.
เม.ย.
6262
เม.ย.
ก.ค. 62
62
ก.ค.ก.ค.
ก.ค.
6262
ก.ค.
62
ต.ค. 62
ต.ค.6262
ต.ค.
ต.ค.
6262
ต.ค.
ม.ค. 63
ม.ค.
63
ม.ค.
ม.ค.
6363
ม.ค.
63
เม.ย. 63
เม.ย.
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เม.ย.
เม.ย.
6363
เม.ย.
63
ก.ค. 63
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
6363
ก.ค.
6363
ต.ค. 63
ต.ค.
ต.ค.
6363
ต.ค.
ต.ค.
6363

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563

เม.ย.6262
เม.ย.

ม.ค.6262
ม.ค.

ร?อยละ
ร?8.0
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8.0
7.5
7.5
7.0
7.0
6.5
6.5
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0

อัตราดอกเบี้ยเงินกู?เฉลี่ยของ ธพ. ไทย 14 แหDง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู?เฉลี่ยของ ธพ. ไทย 14 แหDง

ที่มา: ทีธนาคารแห(
งประเทศไทย
่มา: ธนาคารแห(
งประเทศไทย
ที่มา:ที่มธนาคารแห(
งสัประเทศไทย
( ) คืงอประเทศไทย
ดส(งประเทศไทย
วนต(อปริมาณสินเชื่อปล(อยใหม(ในป? 2562 ที่มีวงเงินต(อสัญญา ³ 20 ลบ. ขึ้นไป
า: :ธนาคารแห(
ทีหมายเหตุ
่มหมายเหตุ
า: ธนาคารแห(
หมายเหตุ
:
(
ดส(อวนต(
ปริมาณสิ
เชื่ออปล(
อยใหม(
นปB 2562
สัญ³ญา20³ ลบ.
20 ลบ.
: ( ) คือ) สัคืดอส(วสันต(
ปริมอาณสิ
นเชื่อนปล(
ยใหม(
ในป? ใ2562
ที่มีวทีงเงิ่มีวนงเงิ
ต(อนสัต(ญอญา
ขึ้นไปขึ้นไป
หมายเหตุ
:
(
)
คื
อ
สั
ปริมนาณสิ
นเชือ่อยใหม(
ปล(อใยใหม(
ในปB 2562
อสัญ³ญา
หมายเหตุ: ( ) คือ สัดส(วนต(ดส(อวปรินต(มอาณสิ
เชื่อปล(
นปB 2562
ที่มีวงเงิที่มนีวต(งเงิ
อสันญต(ญา
20³ลบ.20ขึลบ.
้นไป ขึ้นไป

ทั้้�งนี้้� ธปท. ยัังประเมิินว่่าเศรษฐกิิจที่่�หดตััวแรงจะสร้้าง Institutions Development Fund fee: FIDF) เพื่่�อเอื้้�อให้้
ความเปราะบางแก่่เสถียี รภาพระบบการเงิินในหลายมิิติแิ ละ สถาบัันการเงิิน สามารถปรัับลดอััตราดอกเบี้้ย� เงิินกู้้�ได้้เพิ่่ม� เติิม
นีนี้ ้ ธปท.
งงประเมิ
าางความเปราะบางแก/
อาจลุุกลามเป็็นวงกว้้าทัทั
ง ้ง้ง(contagion)
เร่่งแก้้นนไขว/ว/าอาทิิ
การเลื่่จจ�อทีนและลดภาระการชำำ
�ระหนี้้
� การให้้สิินเชื่่�อเพิ่่�มเติิม เเสถี
ธปท. ยัยัหากไม่่
ประเมิ
าเศรษฐกิ
เศรษฐกิ
ที่ห่หดตั
ดตัววแรงจะสรH
แรงจะสรH
งความเปราะบางแก/
สถียยรภา
รภา
(1)
ความสามารถในการชำำ
�
ระหนี้้
ข
�
องภาคธุุ
ร
กิิ
จ
และภาคครัั
ว
เรืื
อ
น
และการปรัับปรุุ
ง
โครงสร้้
า
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�
ระบบการเงิ
นนในหลายมิ
ตติแิและอาจลุ
กกลามเปz
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ละอาจลุ
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หากไม/เเร/ร/งงแกH
แกHไไขข อาทิ
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ที่่�ด้้อยลงเนื่่�องจากรายได้้
ลดลงมาก
ทำำ�ให้้สถาบัันการเงิิ
มีีหนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (NPL) เพิ่่�ม้ข้ขขึ้้องภาคธุ
�นสถาบัันการเงิิ
ง
3.1.2ววธปท.
ออกมาตรการให้้
คงจากรายไดC
วามช่่วยเหลืือลูู
กหนี้้�
ความสามารถในการชำระหนี
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ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมืือกัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

3.2 มาตรการเร่่งแก้้ไขในภาพกว้้าง

๕
๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

รููปแบบการให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสภาพคล่่องแก่่กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ตามมาตรการ MFLF ได้้แก่่ 1) การซื้้�อหน่่วยลงทุุนกองทุุนรวมตราสารหนี้้�
2) การปล่่อยสภาพคล่่องให้้กองทุุนรวมตราสารหนี้้ผ่� ่านธุุรกรรม repurchase agreement 3) การซื้้�อตราสารหนี้้�ภาคเอกชนจากกองทุุนรวมตราสารหนี้้�
และ 4) การปล่่อยสภาพคล่่องโดยตรงให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนกองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�ถููกเลิิกกองทุุน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

ในช่่วงไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2563 เศรษฐกิิจไทยหดตััวสููง
ใกล้้ เ คีียงกัั บ ช่่ ว งวิิ ก ฤตต้้ ม ยำำ�กุ้้� ง จากผลของมาตรการ
ปิิดเมืืองที่่�เข้้มงวดเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
เพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่ ง ผลให้้
กิิ จ กรรมทางเศรษฐกิิ จ ในเกืือบทุุ ก ภาคส่่ ว นหยุุ ดช ะงัั ก
โดยภาคการท่่องเที่่�ยวได้้รัับผลกระทบรุุนแรงต่่อเนื่่�องจาก
ช่่วงปลายไตรมาสที่่� 1 จากมาตรการจำำ�กััดการเดิินทางระหว่่าง
ประเทศที่่�เข้้ ม งวดขึ้้�น ของไทยส่่ ง ผลให้้ ไ ม่่ มีีนัั กท่่ อ งเที่่�ย ว
ต่่างชาติิเดิินทางเข้้าไทย ภาคการส่่งออกสิินค้า้ หดตััวสููงในหลาย
หมวดตามอุุปสงค์์ประเทศคู่่�ค้า้ ที่่อ่� อ่ นแอลงมาก
สถาบัันการเงิินที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสภาพคล่่องแก่่ อย่่างไรก็็ดีี การส่่งออกสิินค้้าบางหมวด อาทิิ
กองทุุ น รวมตราสารหนี้้� ต ามแนวทางที่่� ธปท. กำำ� หนด 3 หมวดอาหาร และถุุงมืือยางทางการแพทย์์
จะสามารถขอรัับสภาพคล่่องจาก ธปท. ระยะเวลาไม่่เกิิน ขยายตััวได้้ตามความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในช่่วง สแกนเพื่่�อดูู
6 เดืือน ที่่�อััตราดอกเบี้้�ยเท่่ากัับอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายลบ ที่่�โควิิด 19 กำำ�ลัังแพร่่ระบาดในหลายประเทศ รายละเอีียด
MFLF

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

3.1.3 มาตรการช่่วยเหลืือกองทุุนรวมที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ
จากการขาดสภาพคล่่องในตลาดเงิิน
เพื่อ่� รัักษาเสถียี รภาพระบบการเงิิน และสร้้างความเชื่่อ� มั่่น�
ให้้กัับนัักลงทุุน ภายใต้้ภาวะตลาดการเงิินที่่�สภาพคล่่อง
ตึึงตััวและกลไกตลาดไม่่สามารถทำำ�งานได้้ตามปกติิ หลััง
ตลาดการเงิินโลกผัันผวนสููงจากความกัังวลต่่อสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ธปท. ได้้ออกมาตรการเพื่่�อ
สนัับสนุุนสภาพคล่่องให้้กองทุุนรวมตราสารหนี้้� (Mutual
Fund Liquidity Facility: MFLF) ที่่�ถููกเร่่งไถ่่ถอน โดยเริ่่ม�
ดำำ�เนิินมาตรการตั้้ง� แต่่วัันที่่� 24 มีีนาคม 2563 และในเบื้้อ� งต้้น
ได้้กำำ�หนดเวลาของมาตรการไว้้ที่่�หนึ่่�งปีี

๒

ทั้้�งนี้้� มาตรการดัังกล่่าวมีีระยะเวลา 2 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1
มกราคม 2563 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

นอกจากนี้้� ธปท. ยัังได้้ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์กำำ�กัับดููแล
เกี่่� ย วกัับการจััดชั้้� นลูู กหนี้้� แ ละการกัันเงิิ นสำำ� รองและ
หลัักเกณฑ์์อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ผู้้�ให้้บริิการทางการเงิิน
สามารถช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

๑

ทั้้ง� นี้้� มีีสถาบัันการเงิินเข้้ารัับการสนัับสนุุนสภาพคล่่องตาม
มาตรการ MFLF รวม 10 ราย ยอดคงค้้างสููงสุุดอยู่่�ที่่� 56,047
ล้้านบาท ในเดืือนเมษายน 2563 ก่่อนทยอยปรัับลดลง
ตั้้� ง แต่่ ยัั งไม่่ เ ป็็ น หนี้้� เ สีียจะไม่่ ต้้ อ งรายงานวัันที่่� ปรัั บปรุุ ง ต่่อเนื่่�อง จนยอดคงค้้างเท่่ากัับศููนย์์ ณ สิ้้�นปีี 2563
โครงสร้้างหนี้้ต่� อ่ NCB ทำำ�ให้้ไม่่เสีียประวััติิด้า้ นเครดิิต ช่่วยจููงใจ
และกระตุ้้�นให้้ลููกหนี้้ติ� ดิ ต่่อเจรจากัับผู้้�ให้้บริิการทางการเงิิน
แถลงข่่าวขยายมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ทุุกประเภทที่่�ได้้รัับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิิจ

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

ร้้อยละ 0.50 ต่่อปีี อย่่างไรก็็ดีี เมื่่�อสถานการณ์์การซื้้�อขาย
หน่่ ว ยลงทุุ น กองทุุ น รวมตราสารหนี้้� ก ลัับเข้้ า สู่่� ภ าวะปกติิ
และตลาดพัันธบััตรและตลาดตราสารหนี้้�ภาคเอกชนกลัับมา
มีีเสถีียรภาพ ธปท. ได้้ทยอยปรัับเพิ่่ม� อััตราดอกเบี้้ย� มาตรการ
เป็็นเท่่ากัับอััตราดอกเบี้้ย� นโยบายลบร้้อยละ 0.25 และเท่่ากัับ
อััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2563 และ
วัันที่่� 7 กรกฎาคม 2563 ตามลำำ�ดัับ
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อุุ ปส งค์์ ต่่า งประเทศที่่�ห ดตัั ว สูู ง ส่่ ง ผลต่่ อ เนื่่�อ งมายัั ง
อุุปสงค์์ในประเทศผ่่านการจ้้างงานและรายได้้ของครััวเรืือน
ที่่ล� ดลงมาก ประกอบกัับความเชื่่อ� มั่่น� ของครััวเรืือนที่่�อ่อ่ นแอ
และกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่ห� ยุุดชะงัักเพราะมาตรการปิิดเมืือง
ส่่ ง ผลให้้ ก ารบริิ โ ภคภาคเอกชนหดตััวสููง แม้้ กำำ�ลัั งซื้้� อ
บางส่่วนได้้รัับแรงพยุุงจากเงิินเยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบจาก
วิิกฤตโควิิด 19 ของภาครััฐ ด้้านการลงทุุนภาคเอกชนหดตััว
สููงขึ้้� น เนื่่� อ งจากอุุ ป สงค์์ ทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศ
ที่่� อ่่ อ นแอทำำ� ให้้ กำำ�ลัั งการผลิิ ต ส่่ ว นเกิิ น เหลืื อ อยู่่� ม าก
ประกอบกัับความเชื่่� อ มั่่� น ของธุุ ร กิิ จ ลดลงจากแนวโน้้ ม
เศรษฐกิิจที่่�มีีความไม่่แน่่นอนสููง ธุุรกิิจจึึงชะลอการลงทุุน
ใหม่่ อย่่างไรก็็ดีี การใช้้จ่า่ ยภาครััฐกลัับมาขยายตััวได้้ภายหลััง
ประกาศใช้้ พ.ร.บ. งบประมาณ ปีี 2563 และการออกพระราช
กำำ�หนดให้้อำำ�นาจกระทรวงการคลัังกู้้�เงิิน เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
เยีียวยาและฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและสัังคม ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรน่่า 2019 พ.ศ. 2563
ทำำ� ให้้ ภ าครััฐมีีบทบาทสำำ�คัั ญในการช่่ ว ยพยุุ ง เศรษฐกิิ จ
โดยรวมแล้้ว เศรษฐกิิจไทยในไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2563 หดตััว
ในอััตราสููงถึึงร้้อยละ 12.1 เมื่่�อเทีียบกัับระยะเดีียวกัันของ
ปีีก่่อนหน้้า ซึ่่�งเป็็นอััตราการหดตััวในอััตราสููงที่่�สุุดในรอบ
22 ปีี นัับตั้้ง� แต่่ช่ว่ งวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�งที่่�เคยหดตััวถึึงร้้อยละ 12.5
ในไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2541
เสถีียรภาพเศรษฐกิิ จ การเงิิ น เปราะบางมากขึ้้� น ใน
หลายด้้าน อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปติิดลบตามอััตราเงิินเฟ้้อหมวด
พลัังงานเป็็นสำำ�คััญ จากราคาน้ำำ��มัันขายปลีีกในประเทศที่่ล� ดลง
ตามราคาน้ำำ�มัันดิ
�
ิบในตลาดโลก รวมทั้้�งผลของมาตรการลด
ค่่าไฟฟ้้าเพื่่�อบรรเทาค่่าครองชีีพของภาครััฐ สำำ�หรัับอััตรา
เงิินเฟ้้อพื้้�นฐานปรัับลดลงแต่่ยัังเป็็นบวก ด้้านตลาดแรงงาน
อ่่อนแอลงมาก สะท้้อนจากทั้้�งอััตราการว่่างงาน จำำ�นวน
ผู้้�ขอรัับสิิทธิิว่่างงาน และผู้้�ถููกเลิิกจ้้างในระบบประกัันสัังคม
ที่่� เ ร่่ ง ขึ้้� น มาก เช่่ น เดีียวกัับจำำ�น วนสถานประกอบการ
แ ล ะ ลูู ก จ้้ า ง ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จากการปิิ ด กิิ จ การ
ชั่่�วคราวที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั้�ง้ ในภาคอุุตสาหกรรมและภาคบริิ ก าร
โดยเฉพาะที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ งกัับการท่่ อ งเที่่� ย ว นอกจากนี้้�
รายได้้ ข องครััวเรืื อ นปรัับลดลงมากและกระทบต่่ อ
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� ขณะเดีียวกัันกิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิ จ ที่่� ห ยุุ ด ชะงัักทำำ� ให้้ ห ลายธุุ ร กิิ จ ขาดสภาพคล่่ อ ง
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และกระทบต่่ อ ความสามารถในการชำำ� ระหนี้้� ข องธุุ ร กิิ จ
บางกลุ่่�ม โดยเฉพาะธุุรกิิจขนาดกลางและเล็็กที่่�มีีสายป่่านสั้้น�
อย่่างไรก็็ดีี เสถีียรภาพด้้านต่่างประเทศและเสถีียรภาพระบบ
การเงิินยัังอยู่่ใ� นเกณฑ์์ดีี โดยเฉพาะระบบธนาคารพาณิิชย์ที่่์ มีี�
เงิิ น กองทุุ น เงิิ นสำำ� รอง และสภาพคล่่ อ งอยู่่�ใ นระดัับสููง
แต่่มีีความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นจากเศรษฐกิิจที่่� ห ดตััว โดยเฉพาะ
ความเสี่่ย� งจากการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้ข� องภาคครััวเรืือนและธุุรกิิจ
ที่่�ขาดรายได้้
นอกจากนี้้� เงิินบาทยัังอ่่อนค่่าลงต่่อเนื่่�อง โดยเงิินบาท
เทีียบดอลลาร์์ สรอ. เฉลี่่�ยในช่่วงไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2563 ยััง
อ่่อนค่่าลงต่่อเนื่่�องจากช่่วงไตรมาสที่่� 1 แม้้มีีทิศิ ทางทยอยปรัับ
แข็็งค่่าขึ้้�นบ้้าง ส่่วนหนึ่่�งจากผลของการส่่งออกทองคำำ�เมื่่�อ
ราคาตลาดโลกปรัับสููงขึ้้�น ขณะที่่�ดััชนีีค่่าเงิินบาท (Nominal
Effective Exchange Rate: NEER) อ่่อนค่่าลงร้้อยละ 0.6
ตามเงิินบาทที่่�อ่่อนค่่ามากกว่่าเงิินสกุุลหลััก
3.2.1 มาตรการช่่วยเหลืือด้้านสิินเชื่่อ� สำำ�หรัับลููกหนี้้ที่� ไ�่ ด้้รับั
ผลกระทบจากโควิิด 19 เป็็นการทั่่ว� ไป (มาตรการระยะที่่� 1)
ในช่่วงเดืือนมีีนาคม 2563 การแพร่่ระบาดของโควิิด 19
มีีการกระจายในหลายพื้้� นที่่� ม ากขึ้้� น และภาครััฐ
ออกมาตรการปิิ ด เมืื อ ง ซึ่่� ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ภาคธุุ ร กิิ จ
และประชาชนทั่่� ว ไปในวงกว้้าง ธปท. จึึงได้้หารืือร่่วมกัับ
ผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินต่า่ ง ๆ และมีีความเห็็นร่่วมกัันว่่าควร
กำำ�หนดมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้� เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินการ
ได้้ อ ย่่ า งทัันท่่ ว งทีี ดัังนั้้� น เมื่่� อ วัันที่่� 26 มีีนาคม 2563
ธปท. จึึงได้้ออกมาตรการขั้้�นต่ำำ�� เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�บััตร
เครดิิต สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กัับ เช่่าซื้้�อ ลีีสซิ่่�ง
สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย และสิินเชื่่�อธุุรกิิจ SMEs ที่่�ยัังไม่่เป็็น
หนี้้�ด้้อยคุุณภาพ ณ วัันที่่� 1 มีีนาคม 2563 ซึ่่�งการช่่วยเหลืือ
ครอบคลุุมตั้้ง� แต่่การลดอััตราผ่่อนชำำ�ระขั้้นต่ำ
� ำ��ของบััตรเครดิิต
จากร้้อยละ 10 เหลืือร้้อยละ 5 ในปีี 2563 – 2564 และ
ร้้อยละ 8 ในปีี 2565 การแปลงหนี้้�บััตรเครดิิตและสิินเชื่่�อ
ส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กัับที่่�มีีลัักษณะวงเงิินหมุุนเวีียนเป็็น
สิินเชื่่�อระยะยาวเพื่่�อลดภาระดอกเบี้้�ย การพัักชำำ�ระเงิินต้้น
และ/หรืือดอกเบี้้�ย และการลดค่่างวด เป็็นต้้น โดยมาตรการ
ดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ในวัันที่่� 1 เมษายน 2563 และมีีระยะ
เวลาช่่วยเหลืือประมาณ 3 เดืือน

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๑
บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

๒
แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓
การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมืือกัับวิิกฤตโควิิด 19

๔
การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป
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การลงพื้้�นที่่�พบผู้้�ประกอบการจัังหวััดพิิษณุุโลก

3.2.2 มาตรการเพิ่่�มเติิมช่่วยเหลืือ SMEs และดููแล
ตลาดตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ธปท. และกระทรวงการคลัังได้้ทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิดิ
เพื่อ่� ออกมาตรการช่่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ต่่อประชาชนและภาคธุุรกิิจมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
แต่่การแพร่่ระบาดมีีแนวโน้้มรุุนแรงและยาวนานกว่่าคาด
จึึงได้้กำำ�หนดมาตรการเพิ่่�มเติิมเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ
SMEs ซึ่่� ง เป็็ น ภาคส่่ ว นที่่� สำำ�คัั ญต่่ อ เศรษฐกิิ จ ไทยและ
เป็็นแหล่่งการจ้้างงานหลัักของประเทศ ให้้มีีเงิินทุุนและ
สภาพคล่่องเพีียงพอเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจและรัักษาการจ้้างงาน
ต่่อไปได้้ รวมทั้้ง� มาตรการเพื่่อ� ดููแลเสถีียรภาพตลาดตราสารหนี้้�
ภาคเอกชน เพื่่�อรัักษาช่่องทางการระดมทุุนของภาคเอกชน
และรัักษาเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิจและการเงิินของ
ประเทศ มาตรการดัังกล่่าวประกอบด้้วย 4 ส่่วนที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

ทำำ�งานร่่วมกัับลููกหนี้้อ� ย่่างใกล้้ชิดิ เพื่อ่� ปรัับโครงสร้้างหนี้้� ปรัับ
แผนการผ่่อนชำำ�ระหนี้้�ให้้สอดคล้้องกัับรายได้้ที่่�ลดลง และ
ช่่วยจััดโครงสร้้างทางการเงิินที่่�เหมาะสมกัับธุุรกิิจของลููกหนี้้�
ทั้้ง� นี้้� ส่่วนธุุรกิิจ SMEs ที่่ไ� ม่่ได้้ประสบกัับปััญหาสภาพคล่่อง
ในช่่ ว งนี้้� ควรชำำ� ระหนี้้� ต ามปกติิ ห รืื อ ตามความสามารถ
เพราะมาตรการนี้้�เป็็นเพีียงการเลื่่�อนกำำ�หนดวัันชำำ�ระหนี้้�
เท่่านั้้น� ธนาคารยัังคงคิิดดอกเบี้้ย� อยู่่� และที่่�สำำ�คััญ การชำำ�ระหนี้้�
ตามปกติิ จ ะช่่ ว ยให้้ ธ นาคารพาณิิ ชย์์ แ ละสถาบัันการเงิิ น
เฉพาะกิิจมีีสภาพคล่่องที่่จ� ะไปดููแลธุุรกิิจ SMEs ที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบ
รุุนแรงจากวิิกฤตการณ์์โควิิด 19 ได้้มากขึ้้�นด้้วย

มาตรการที่่� 2 : การสนัับสนุุนสิินเชื่่�อใหม่่ (soft loan)
ให้้แก่่ธุุรกิิจ SMEs วงเงิินสิินเชื่่�อไม่่เกิิน 500 ล้้านบาท เพื่่�อ
เสริิมสภาพคล่่อง โดยมีีอััตราดอกเบี้้�ยผ่่อนปรนพิิเศษร้้อยละ 2
มาตรการที่่� 1 : การเลื่่�อนกำำ�หนดการชำำ�ระหนี้้�สำำ�หรัับ ต่่อปีี โดยไม่่คิิดดอกเบี้้�ยในช่่วง 6 เดืือนแรก
ธุุรกิิจ SMEs ที่่�มีีวงเงิินสิินเชื่่�อไม่่เกิิน 100 ล้้านบาท เป็็น
ธปท. จััดสรร soft loan อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.01
ระยะเวลา 6 เดืือน เพื่่�อช่่วยให้้ SMEs มีีสภาพคล่่อง
ต่่อปีี ให้้ธนาคารวงเงิินรวม 5 แสนล้้านบาท เป็็นเวลา 2 ปีี
ธุุรกิิจ SMEs ที่่�มีีวงเงิินสิินเชื่่�อกัับธนาคารพาณิิชย์์และ เพื่่�อให้้ธนาคารนำำ�ไปให้้สิินเชื่่�อแก่่ธุุรกิิจ SMEs ที่่�ดำำ�เนิิน
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจแต่่ละแห่่งไม่่เกิิน 100 ล้้านบาท ธุุรกิิจในประเทศและมีีวงเงิินสิินเชื่่�อกัับธนาคารแต่่ละแห่่ง
ได้้รัับสิิทธิ์์เ� ป็็นการทั่่ว� ไป ไม่่ต้อ้ งชำำ�ระหนี้้ทั้� ง�้ เงิินต้น้ และดอกเบี้้ย� ไม่่เกิิน 500 ล้้านบาท และมีีสถานะผ่่อนชำำ�ระปกติิ หรืือ
เป็็นระยะเวลา 6 เดืือน และในช่่วงที่่�ผ่่อนปรนนี้้�ไม่่ถืือว่่า ค้้ า งชำำ� ระไม่่ เ กิิ น 90 วััน (ยัังไม่่ เ ป็็ น หนี้้� เ สีีย) ณ วัันที่่�
เสีียประวััติิข้อ้ มููลเครดิิต โดย ธปท. มุ่่�งหวัังว่่ามาตรการนี้้จ� ะช่่วย 31 ธัันวาคม 2562 มาตรการนี้้�ไม่่ครอบคลุุมถึึงบริิษััทที่่�
บรรเทาผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ประกอบการ SMEs ทำำ�ให้้ จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET และ MAI)
SMEs มีีเงิินสดในมืือเพื่่�อรองรัับรายจ่่ายจำำ�เป็็น โดยเฉพาะ และวงเงิินที่่� SMEs แต่่ละรายสามารถขอกู้้�ได้้จะไม่่เกิินร้อ้ ยละ 20
ค่่าจ้้างพนัักงาน นอกจากนั้้น� ธปท. ยัังคาดหวัังว่่าในช่่วง 6 ของยอดหนี้้�คงค้้าง ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2562
เดืือน ธนาคารพาณิิชย์์และสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจจะต้้อง
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ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

ในช่่วงที่่�สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ทวีีความรุุนแรง กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่�หยุุดชะงัักเริ่่�มทำำ�ให้้
ภาคธุุ ร กิิ จ ประสบปัั ญ หาขาดสภาพคล่่ อ ง ขณะเดีียวกััน
นัักลงทุุนต่า่ งก็็หลีีกเลี่่ย� งการลงทุุนในสิินทรััพย์์เสี่่ย� งและหัันไป
ถืือครองเงิินสดแทน ทำำ�ให้้กลไกการทำำ�งานของตลาดตราสารหนี้้�
ภาคเอกชนเกิิดความผิิดปกติิ จนอาจนำำ�ไปสู่่�การผิิดนััดชำำ�ระ
ของหุ้้�นกู้้�ในวงกว้้าง

๑

มาตรการที่่� 3 : มาตรการเสริิมสภาพคล่่องเพื่่�อดููแล
เสถีียรภาพตลาดตราสารหนี้้�ภาคเอกชน : การจััดตั้้ง� กองทุุน
เพื่่อ� รัักษาสภาพคล่่องของการระดมทุุนในตลาดตราสารหนี้้�
(Corporate Bond Stabilization Fund: BSF)

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

ในช่่วง 2 ปีีแรก ธนาคารจะคิิดอััตราดอกเบี้้�ยผ่่อนปรน
พิิเศษร้้อยละ 2 ต่่อปีี โดยในช่่วง 6 เดืือนแรกรััฐบาลจะรัับ
ภาระดอกเบี้้�ยแทนลููกหนี้้� และเพื่่�อสนัับสนุุนให้้ธนาคารเร่่ง
ปล่่อยสิินเชื่่�อใหม่่ในภาวะที่่�สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ยัังมีีความไม่่แน่่นอนสููง รััฐบาลโดยกระทรวง
การคลัังจะชดเชยความเสีียหายบางส่่วนให้้แก่่ธนาคารใน
ส่่วนที่่�ปล่่อยกู้้�เพิ่่�มเติิมด้้วย โดยกรณีีที่่�หนี้้�กลายเป็็นหนี้้�เสีีย
เมื่่�อสิ้้�นสุุดระยะเวลา 2 ปีี รััฐบาลจะชดเชยความเสีียหายให้้
ไม่่เกิินร้้อยละ 70 ของสิินเชื่่�อที่่�ปล่่อยเพิ่่�มสำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�มีี
วงเงิินสินิ เชื่่อ� ไม่่เกิิน 50 ล้้านบาท และชดเชยให้้ไม่่เกิินร้อ้ ยละ
60 ของสิินเชื่่�อที่่�ปล่่อยเพิ่่�มสำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�มีีวงเงิินสิินเชื่่�อ 50
ถึึง 500 ล้้านบาท

๓

สําหรับ SMEs ที่ ไดรับผลกระทบจากโคว�ด 19
คุณสามารถยื่นขอส�นเชื่อซอฟตโลนกับธนาคารพาณิชย
หร�อธนาคารของรัฐทุกแหงที่คุณใชบร�การได หาก…

๔

เปนผูที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
และไมจดทะเบียนในตลาดหุน
ไมเปน NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส�นเชื่อซอฟตโลนวงเง�นไมเกิน 20%

ของยอดส�นเชื่อคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยไมเกิน 2% ตอป นาน 2 ป
คิดตามวงเง�นที่เบิกใชจร�ง

ฟร� ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก จายคืนเฉพาะเง�นตน

สามารถติดตามมาตรการ
ชวยเหล�อลูกหนี้เพ�่มเติมไดที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพ�่มเติมไดที่
ศูนยคุมครองผูใชบร�การทางการเง�น (ศคง.) โทร. 1213

๖

ระยะเวลาการขอส�นเชื่อ
23 เมษายน – 22 ตุลาคม 2563

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

ฟร� คาธรรมเนียมทุกประเภท

๕

ส�ทธิ์ที่จะไดรับ

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

มีวงเง�นส�นเชื่อรวมไมเกิน 500 ลานบาท
กับธนาคารพาณิชยหร�อธนาคารของรัฐ
แตละแหงอยูแลว

ธนาคาร
จะแจงผลอนุมัติ
ภายใน 10 วัน

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

1
2
3

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมืือกัับวิิกฤตโควิิด 19

ตรวจสอบคุณสมบัติกอนขอ “ส�นเชื่อซอฟตโลน”
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

ดัังนั้้น� ธปท. จึึงเสนอให้้จััดตั้้ง� กองทุุนเพื่่อ� รัักษาสภาพคล่่อง
ของการระดมทุุนในตลาดตราสารหนี้้� (Corporate Bond
Stabilization Fund: BSF) เพื่่อ� เป็็นกลไกให้้ความช่่วยเหลืือ
ด้้านสภาพคล่่องในระยะสั้้�น (bridge financing) แก่่บริิษััท
ที่่มีีผ
� ลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีแต่่ประสบปััญหาสภาพคล่่องชั่่ว� คราว
ภายใต้้วงเงิิน 4 แสนล้้านบาท มาตรการดัังกล่่าวจะช่่วยสร้้าง
ความเชื่่�อ มั่่�น ให้้ กัั บผู้้�ร่่ว มตลาด และป้้ อ งกัันไม่่ ใ ห้้ ปััญ หา
สภาพคล่่องในตลาดตราสารหนี้้�ภาคเอกชนลุุกลามไปจน
บั่่�นทอนเสถีียรภาพของระบบการเงิินโดยรวม อีีกทั้้�งยัังเป็็น
การรัักษามููลค่่าเงิินออมของประชาชน และบรรเทาผลกระทบ
ที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้นกัั
� บธุุรกิิจผู้้�ออกตราสารหนี้้� ซึ่ง� ่ อาจส่่งผลกระทบเป็็น
ลููกโซ่่ต่อ่ การจ้้างงานและภาวะเศรษฐกิิจของประเทศ

Development Fund: FIDF) จากเดิิมร้้อยละ 0.46 เหลืือ
ร้้อยละ 0.23 ของฐานเงิินฝาก เป็็นระยะเวลา 2 ปีี เพื่่�อลด
ต้้นทุนุ ให้้กัับสถาบัันการเงิินและให้้สถาบัันการเงิินไปปรัับลด
อััตราดอกเบี้้ย� เงิินกู้้�เพิ่่�มเติิมให้้กัับประชาชนและภาคธุุรกิิจใน
ทัันทีี  ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ ธปท. สามารถดำำ�เนิินมาตรการช่่วยเหลืือ
SMEs และดููแลเสถีียรภาพของตลาดตราสารหนี้้�ภาคเอกชน
ข้้ างต้้ นได้้ คณะรััฐมนตรีีจึึงได้้ มีี มติิ เห็็ นช อบร่่ างพระราช
กำำ�หนด (พ.ร.ก.) 2 ฉบัับ เมื่่�อเดืือนเมษายน 2563 ได้้แก่่
1.	ร่่างพระราชกำำ�หนดการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
แก่่ผู้้�ประกอบวิิสาหกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. soft loan) และ
2. 	ร่่างพระราชกำำ�หนดการรัักษาเสถีียรภาพของระบบ
การเงิินและความมั่่น� คงทางเศรษฐกิิจของประเทศ พ.ศ. 2563
ตราสารหนี้้ที่่� เ� ข้้าข่่ายได้้รัับความช่่วยเหลืือจาก BSF ต้้องมีี (พ.ร.ก. BSF)
อัันดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือในระดัับลงทุุนได้้ (investment grade)
และเป็็นตราสารหนี้้�ที่่�เสนอขายก่่อนวัันที่่� 19 เมษายน 2563
พ.ร.ก. ทั้้�ง 2 ฉบัับนี้้�ให้้อำำ�นาจ ธปท. บริิหารจััดการ
และมีีอายุุ ค รบกำำ� หนดในช่่ ว งปีี 2563 - 2564 ซึ่่� ง มีีอยู่่� สภาพคล่่องและปริิมาณเงิินในระบบเศรษฐกิิจให้้ตรงกลุ่่�มเป้้าหมาย
ประมาณ 9 แสนล้้านบาท ทั้้ง� นี้้� BSF จะสนัับสนุุนสภาพคล่่อง ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และ
ผ่่ า นการลงทุุ น ในตราสารหนี้้� อ ายุุ ไ ม่่ เ กิิ น 270 วััน มีีกลไกที่่� รัั ฐบาลจะช่่ ว ยรัับภาระชดเชยความเสีียหายที่่�
โดยบริิ ษัั ทผู้้�ขอรัับความช่่ ว ยเหลืื อ จะต้้ อ งหาสภาพคล่่ อ ง อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต ซึ่่�งเป็็นกลไกที่่�จำำ�เป็็นในภาวะที่่�การ
จากแหล่่งเงิินทุนอื่่
ุ น� ตามสััดส่่วนที่่�กำำ�หนดไว้้ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ยัังมีีความไม่่แน่่นอนสููงและอาจจะ
50 ของยอดตราสารหนี้้� เ ดิิ ม ที่่� จ ะครบกำำ� หนด ผ่่ า นการ ยืืดเยื้้อ� อีีกทั้้ง� ช่่วยให้้ ธปท. มีีเครื่่อ� งมืือเพิ่่ม� ขึ้้น� เพื่่อ� ช่่วยเหลืือ
ออกหุ้้�นกู้้� การกู้้�ยืืมสถาบัันการเงิิน หรืือจากแหล่่งเงิินทุุนอื่่�น ธุุรกิิจ SMEs และพร้้อมใช้้ดููแลเสถีียรภาพของตลาดตราสารหนี้้�
นอกจากนี้้� บริิษััทจะต้้องปฏิิบััติติ ามเงื่่อ� นไขอื่่น� ๆ ของกองทุุนนี้อีี�้ ก ภาคเอกชนได้้อย่่างทัันการณ์์
ด้้วย เพื่่อ� ดููแลให้้การนำำ�เงิินไปใช้้ตรงตามวััตถุุประสงค์์อย่่างรััดกุุม
ธปท. เชื่่�อมั่่�นว่่ามาตรการต่่าง ๆ ที่่�ออกมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
แม้้ว่่าจวบจนสิ้้�นปีี 2563 จะไม่่มีีบริิษััทรายใดต้้องเข้้ารัับ รวมถึึงมาตรการเพิ่่�มเติิมในครั้้�งนี้้�จะช่่วยดููแลประชาชนและ
การช่่วยเหลืือจากกองทุุนที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นนี้้� แต่่ถืือว่่ามาตรการได้้ ภาคธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบ รวมทั้้ง� ช่่วยรัักษาเสถีียรภาพของ
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามที่่�ตั้้�งไว้้ กล่่าวคืือ สามารถเรีียกความ ตลาดตราสารหนี้้�ภาคเอกชนและระบบการเงิินของประเทศ
เชื่่�อมั่่�นให้้กัับตลาดและรัักษาเสถีียรภาพของระบบการเงิิน ให้้ทำ�ำ งานได้้ต่่อเนื่่�อง
โดยรวมได้้ สะท้้อนจากภาวะการระดมทุุนในตลาดตราสารหนี้้�
ที่่�กลัับมาทำำ�งานได้้เป็็นปกติิ
3.2.3 ธปท. เปิิดตััวเว็็บไซต์์ BOT COVID-19 เพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกในการเข้้าถึึงข้้อมููลทางการเงิิน
มาตรการที่่� 4 : ลดเงิินนำำ�ส่่ง FIDF ของธนาคารพาณิิชย์์
ช่่วงต้้นปีี 2563 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
บริิษัทั เงิินทุุน และบริิษัทั เครดิิตฟองซิิเอร์์ (สถาบัันการเงิิน) เริ่่�มส่่งผลกระทบต่่อการประกอบอาชีีพ การจ้้างงาน และ
เพื่่�อลดภาระดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ของภาคธุุรกิิจและประชาชน
การประกอบธุุรกิิจในหลายภาคส่่วน ธปท. ได้้ออกมาตรการ
ต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�และดููแลสภาพคล่่องของตลาด
ธปท. ปรัับลดอััตรานำำ�ส่่ ง เงิิ น สมทบกองทุุ น ฟื้้� นฟูู เพื่่� อ การเงิิ น เพื่่� อ บรรเทาผลกระทบ โดยสถาบัันการเงิิ น และ
การพััฒนาสถาบัันการเงิิ น  (Financial Institutions ผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารทางการเงิิ นต่่ า งขานรัับมาตรการของ ธปท.
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บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
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แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565
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๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

3.2.4 การเสริิมสร้้างเงิินกองทุุนเพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยง
จากสถานการณ์์โควิิด 19
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลกระทบในวงกว้้าง
ต่่อประชาชน ภาคธุุรกิิจและเศรษฐกิิจของประเทศ สถาบัันการเงิิน
จึึงยิ่่�งมีีบทบาทสำำ�คัั ญในการช่่ วยขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิ จของ
ประเทศ ดัังนั้้น� การดำำ�เนิินธุรุ กิิจของสถาบัันการเงิินจึึงต้้องมีี
การบริิหารจััดการให้้มีีเงิินกองทุุนอยู่่ร� ะดัับที่่สูู� งเพีียงพอ เพื่่อ� ที่่�
จะสามารถให้้สินิ เชื่่อ� ได้้เพิ่่ม� ขึ้้น� และสนัับสนุุนเศรษฐกิิจได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง รวมทั้้ง� เพื่อ�่ ให้้มีีกัันชนรองรัับความไม่่แน่่นอนที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้้น� และเพื่อ�่ สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้กัับผู้้�ฝากเงิินและผู้้�ลงทุุน

ในระยะแรก ธปท. จึึงได้้ให้้สถาบัันการเงิินจััดทำำ�แผน
บริิหารจััดการระดัับเงิินกองทุุนสำำ�หรัับระยะ 1 ถึึง 3 ปีีข้า้ งหน้้า
และขอให้้ธนาคารพาณิิชย์์งดจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลจาก
ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 รวมถึึงงดการซื้้�อหุ้้�นคืืน ไถ่่ถอน
หรืือซื้้อ� คืืนตราสารหนี้้ที่่� นัั� บเป็็นเงิินกองทุุนชั้นที่่
้� � 1 หรืือชั้้นที่่
� �2
ก่่อนครบกำำ�หนดหากไม่่มีีแผนการออกทดแทนเพื่่�อรัักษา
ระดัับเงิินกองทุุน อย่่างไรก็็ดีี ในระยะต่่อมาเมื่่�อพิิจารณา
แผนบริิ ห ารจััดการระดัับเงิิ น กองทุุ นข้้ า งต้้ นป ระกอบกัับ
ผลประเมิินการทดสอบภาวะวิิกฤต (stress test) แล้้ว ธปท.
เห็็นว่่าระบบธนาคารพาณิิชย์์ยัังคงมีีความแข็็งแกร่่งเพีียงพอ
รองรัับสถานการณ์์ภายใต้้ภาวะวิิกฤตได้้ แต่่ด้้วยในระยะ
ข้้างหน้้าสถานการณ์์ยัังมีีความไม่่แน่่นอนสููง จึึงเห็็นควรมีี
มาตรการเชิิงป้้องกัันเพื่่�อเสริิมสร้้างเงิินกองทุุนให้้เข้้มแข็็ง
โดยให้้สถาบัันการเงิินจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�ปีี 2563 ได้้ โดยจ่่ายได้้ไม่่เกิินอััตราการจ่่ายเงิินปัันผล
(dividend payout ratio) เดิิมของแต่่ละสถาบัันการเงิินในปีี
2562 และต้้องไม่่เกิินร้อ้ ยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2563
รวมถึึงยัังคงข้้อห้้ามการซื้้�อหุ้้�นคืืนและห้้ามไถ่่ถอนตราสารที่่�
นัับเป็็นเงิินกองทุุนชั้นที่่
้� � 1 หรืือชั้้�นที่่� 2 ก่่อนครบกำำ�หนด หาก
ไม่่มีีแผนการออกตราสารเงิินกองทุุนทดแทนเช่่นเดิิม

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

และได้้ออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้ใ� นรููปแบบที่่ห� ลากหลายนั้้น�
เพื่�่ออำำ�นวยความสะดวกให้้ประชาชนและผู้้�ประกอบการ
เข้้ า ถึึงข้้ อ มููลมาตรการช่่ ว ยเหลืื อ ทั้้� ง หลาย ธปท. จึึงได้้
จััดทำำ� เว็็ บ ไซต์์ BOT COVID-19 (www.bot.or.th/
covid19) เป็็นแหล่่งรวมข้้อมููลมาตรการความช่่วยเหลืือ
และความรู้้�ทางการเงิิ น ได้้ อ ย่่ า งครบถ้้ ว นจบในที่่� เ ดีียว
โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการของผู้้�ใช้้งานเป็็นหลััก ด้้วยการ
ใช้้รููปแบบและภาษาที่่�เข้้าใจง่่าย เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถ
ค้้นหามาตรการความช่่วยเหลืือที่่�สอดคล้้องกัับตนเองได้้
อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว พร้้อมช่่องทางการติิดต่่อในการ
ขอรัับบริิการได้้ทัันทีี

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมืือกัับวิิกฤตโควิิด 19

เว็็บไซต์์ BOT COVID-19
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

3.2.5 การอำำ� นวยความสะดวกในการชำำ� ระเงิิ น
ให้้ ป ระชาชนในช่่ ว งการแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
ช่่ ว งต้้ น ปีี 2563 มีีการปิิ ด สถานที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารต่่ า ง ๆ
ชั่่�วคราว อาทิิ สถานศึึกษา ร้้านอาหาร ห้้างสรรพสิินค้้า
โรงภาพยนตร์์ ประกอบกัับประชาชนปฏิิบััติงิ านที่่�บ้า้ นกัันมากขึ้้น�
ส่่งผลให้้ประชาชนปรัับพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันไปใช้้
ช่่องทางออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งการซื้้�อสิินค้้าอุุปโภคและบริิโภค
อาทิิ อาหารและของใช้้ต่่าง ๆ รวมถึึงความพยายามลดการ
สััมผัสั จากการใช้้เงิินสด ทำำ�ให้้การชำำ�ระเงิินผ่า่ นช่่องทางดิิจิทััิ ล
(digital payment) เป็็นทางเลืือกสำำ�คััญ

การชำำ�ระเงิิ นสามารถรองรัับปริิ มาณการใช้้ บริิ การที่่� เพิ่่� ม
มากขึ้้�นในช่่วงโควิิด 19 และรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยเพื่่�อ
ให้้ผู้้�ใช้้บริิการไม่่ได้้รัับความเดืือดร้้อนจากการขััดข้้องของ
ระบบ ความเสีียหายจากภััยไซเบอร์์ต่่าง ๆ และเกิิดความ
เชื่่�อมั่่�นในการใช้้บริิการ นอกจากนี้้� ธปท. ยัังให้้ความสำำ�คััญ
ต่่อการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจการใช้้ digital payment
อย่่างถููกต้้องและปลอดภััยโดยประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�แก่่
ประชาชนอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ การทำำ�ธุุรกรรมผ่่าน mobile
banking application ที่่�ตอบโจทย์์การใช้้งานมากในช่่วง
โควิิด 19 ตลอดจนให้้ความรู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น พััฒนาการด้้าน
digital payment และสถิิติิที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับการชำำ�ระเงิิน
ที่่�ผ่่านมา ธปท. ได้้ผลัักดัันการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน ของประเทศไทย ผ่่ า นบทความ Payment Insight:
และบริิการ digital payment อย่่างต่่อเนื่่�อง ที่่�สำำ�คััญคืือ Bi-monthly report ในรููปแบบเนื้้�อหาที่่�เข้้าใจง่่าย ทัันสมััย
การจััดให้้ มีี โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานด้้ า นการชำำ� ระเงิิ น คืื อ เผยแพร่่ผ่า่ นเว็็บไซต์์ ธปท. ช่่องทางโซเชีียลมีีเดีีย และสื่่อ� มวลชน
พร้้อมเพย์์ที่่�รองรัับปริิมาณธุุรกรรมการชำำ�ระเงิินรายย่่อยได้้
จำำ�นวนมาก สะดวก รวดเร็็ว และมีีต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��ลง รวมทั้้�งมีี
นอกจากนี้้� ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19 ธปท. ได้้กำ�ำ หนด
การต่่อยอดบริิการจากระบบพร้้อมเพย์์ที่่�หลากหลาย อาทิิ มาตรการด้้านธนบััตรเพื่�่อลดความเสี่่�ยงของประชาชนจาก
การชำำ�ระบิิลข้้ามธนาคาร บริิการเตืือนเพื่่�อจ่่าย การจ่่าย การติิดเชื้้�อไวรััสที่่�อาจติิดอยู่่�บนธนบััตร โดยธนบััตรที่่� ธปท.
สวััสดิิการจากหน่่วยงานภาครััฐสู่่�ประชาชน การคืืนภาษีี รัับฝากจากธนาคารพาณิิชย์จ์ ะถููกแยกเก็็บไว้้เป็็นเวลา 14 วััน
เงิินได้้บุุคคลธรรมดาและนิิติิบุุคคล การขยายวงเงิินโอน (จากปกติิจะจััดเก็็บประมาณ 3 ถึึง 5 วััน) ก่่อนจะให้้ธนาคาร
รองรัับการทำำ�ธุุรกรรมมููลค่่าสููงของประชาชนและภาคธุุรกิิจ พาณิิชย์ม์ าเบิิกเพื่อ�่ นำำ�ไปหมุุนเวีียนออกสู่่�มือื ประชาชนอีีกครั้ง�้
ตลอดจนการชำำ�ระเงิินที่่�สะดวกมากขึ้้�นผ่่าน QR payment ซึ่่�งระยะเวลาเก็็ บจะนานกว่่ าอายุุ ของเชื้้�อไวรััสที่่�สามารถ
ทั้้� ง ในประเทศและระหว่่ า งประเทศ ซึ่่� ง ขณะนี้้� มีีจุุ ด รัับ มีีชีีวิิตอยู่่�บนธนบััตรได้้ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าไม่่มีีการแพร่่กระจาย
QR payment มากกว่่ า 6.9 ล้้ า นจุุ ด ทั่่� ว ประเทศทั้้� ง ที่่� เชื้้�อโรคสู่่�คนที่่�มาสััมผััส ส่่วนธนบััตรสภาพเก่่าจะถููกทำำ�ลาย
ร้้ า นค้้ า และผ่่ า นออนไลน์์ พััฒนาการเหล่่ า นี้้�ช่่ว ยอำำ�น วย และนำำ�ธนบััตรใหม่่ไปใช้้งานแทน ธปท. ได้้ขอความร่่วมมืือ
ความสะดวก เพิ่่� ม ทางเลืื อ ก และเพิ่่� ม การเข้้ า ถึึงบริิ ก าร จากธนาคารพาณิิชย์์ในการกระจายธนบััตรชนิิดราคา 500
ทางการเงิินแก่่ประชาชน รวมทั้้�งสนัับสนุุนภาคธุุรกิิจให้้ บาท ซึ่่ง� เป็็นธนบััตรใหม่่และมีีปริิมาณมากเพีียงพอสำำ�หรัับการ
สามารถทำำ�ธุุรกรรมได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน หมุุนเวีียนเข้้าสู่่�ระบบ และเพื่�อ่ ให้้ธนบััตรที่่�ถึึงมืือประชาชนมีี
ช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลให้้ปริิมาณการใช้้ digital ความสะอาดเพิ่่ม� มากขึ้้น� นอกจากนี้้� ธปท. ได้้เพิ่่ม� การสื่่อ� สาร
payment ในปลายเดืือนมีีนาคม 2563 เติิบโตขึ้้�นถึึงร้้อยละ ให้้กัับประชาชนผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เรื่่อ� งการใช้้ธนบััตรในช่่วง
50 จากปีีก่อ่ นในช่่วงเวลาเดีียวกัันการโอนเงิินผ่า่ นพร้้อมเพย์์ โควิิด 19 เพื่่อ� เป็็นการสร้้างสุุขลัักษณะที่่ป� ลอดภััยในการใช้้ธนบััตร
ปััจจุุบัันมีีปริมิ าณธุุรกรรมเฉลี่่ย� สููงถึึง 20.2 ล้้านรายการต่่อวััน
คิิดเป็็นมููลค่่าเฉลี่่ย� 74,300 ล้้านบาท และคาดว่่าจะมีีแนวโน้้ม
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าจะสามารถตอบสนองความต้้องการ
เพิ่่�มสููงขึ้้�นต่่อเนื่่�อง
ใช้้ ธ นบััตรของประชาชนในช่่ ว งสถานการณ์์ โ ควิิ ด 19
ได้้อย่่างเพีียงพอ ธปท. จึึงได้้ปรัับเพิ่่�มปริิมาณธนบััตรสำำ�รอง
ในขณะที่่�ปริิมาณการใช้้ digital payment เพิ่่�มขึ้้�น ให้้รองรัับความต้้องการธนบััตรที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ของธนาคารพาณิิชย์์
อย่่างก้้าวกระโดด ธปท. ได้้กำำ�กัับดููแลระบบการชำำ�ระเงิิน รวมถึึงประสานงานกัับธนาคารพาณิิชย์์อย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อเพิ่่�ม
ทั้้�งของสถาบัันการเงิินและผู้้�ให้้บริิการที่่�มิิใช่่สถาบัันการเงิิน ประสิิทธิิภาพการให้้บริิการธนบััตรแก่่ประชาชน
(non-bank) คู่่� ข นานกัันอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ ให้้ ร ะบบ
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e-Payment และการจััดการธนบััตร ช่่วยประชาชน
ได้้อย่่างไรในช่่วงวิิกฤตการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
BOX

3

• ยอดลงทะเบีียนพร้้อมเพย์์ เพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 6.4
	ล้้านหมายเลข รวมเป็็น 56.2 ล้้านหมายเลข
•	มีีธุุรกรรมพร้้อมเพย์์เฉลี่่�ย 20.2 ล้้านรายการ
	ต่่อวััน เพิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ 109.8 (YoY) คิิดเป็็นมููลค่่า
กว่่า 74.3 พัันล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้นร้
� อ้ ยละ 55.1 (YoY)
• การชำำ�ระเงิินจากบััตรเครดิิต/เดบิิตผ่่านออนไลน์์
	มีีปริิมาณธุุรกรรม 17.9 ล้้านรายการเพิ่่�มขึ้้�น
	ร้้อยละ 35.3 (YoY) มููลค่่ารวม 35.5 พัันล้้านบาท
•	จำำ�นวนจุุดรัับ QR (เดืือน ธ.ค. 63) มีีจำำ�นวน
6.9 ล้้านจุุด
•	ธุุรกรรม QR payment (เดืือน ธ.ค. 63) 36.3
	ล้้านรายการ คิิดเป็็นมููลค่่า 71.6 พัันล้้านบาท

จากพฤติิกรรมของประชาชนที่่�หัันมาใช้้ช่่องทาง
ออนไลน์์ในชีีวิิตประจำำ�วัันมากขึ้้น� “digital payment”
จึึงเป็็นทางเลืือกที่่�ตอบโจทย์์ เนื่่�องจากสามารถทำำ�
ธุุรกรรมได้้ทุกุ ที่่� ทุุกเวลา ผ่่านรููปแบบบริิการชำำ�ระเงิิน
ที่่�หลากหลาย ไม่่ว่่าจะเป็็นการโอนและชำำ�ระเงิินผ่า่ น
อย่่างไรก็็ดีี ในด้้านการจััดการธนบััตร ธปท. ตระหนััก
mobile application พร้้อมเพย์์ QR payment หรืือ
ถึึงความเสี่่� ย งของประชาชนจากการใช้้ ธ นบััตร
การตััดเงิินจากบััตรเครดิิต/เดบิิตผ่่านออนไลน์์
ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 จึึงเพิ่่�มมาตรการ
นอกจากนี้้� digital payment ยัังเป็็นช่่องทาง ความปลอดภััยโดยการแยกเก็็ บ ธนบััตรที่่� ธปท.
หลัักที่่ภ� าครััฐใช้้ในการจ่่ายเงิินสวััสดิกิ ารให้้แก่่ผู้้�รับั รัับฝากจากธนาคารพาณิิชย์์ไว้้ให้้นานขึ้้�นเป็็นเวลา
ได้้อย่่างรวดเร็็วและตรงจุุด รวมถึึงเป็็นช่่องทาง 14 วััน ก่่อนกระจายสู่่�ประชาชนอีีกครั้ง�้ เพื่อ�่ ลดความเสี่่ย� ง
ให้้เงิินสนัับสนุุนการใช้้จ่า่ ยของประชาชนเพื่่อ� กระตุ้้�น การแพร่่เชื้้�อไวรััสที่่�อาจอยู่่�บนธนบััตร ส่่วนธนบััตร
เศรษฐกิิจ เช่่น การจ่่ายเงิินเยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบ สภาพเก่่าจะถููกทำำ�ลายและนำำ�ธนบััตรใหม่่ไปใช้้งานแทน
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 โดย ธปท. ร่่วมมืือกัับธนาคารพาณิิชย์ก์ ระจายธนบััตรใหม่่
ตามโครงการเราไม่่ทิ้้�งกัันผ่่านพร้้อมเพย์์ การให้้เงิิน เข้้าสู่่ร� ะบบให้้มากขึ้้น� รวมถึึงมีีการประชาสััมพัันธ์์วิธีีิ การ
สนัับสนุุ น เพื่่� อ กระตุ้้�นเศรษฐกิิ จ ด้้ ว ยการจัับจ่่ า ย ทำำ�ความสะอาดธนบััตรอย่่างถููกวิิธีี
ใช้้สอยของประชาชนผ่่านกระเป๋๋าเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์
นอกจากนี้้� เพื่่� อ ให้้ ส ามารถตอบสนองความ
ของภาครััฐตามโครงการคนละครึ่่� ง ซึ่่� ง ช่่ ว ยเพิ่่� ม
ความสะดวกในการรัับเงิิ นให้้ ประชาชน ส่่ งเสริิ ม ต้้ อ งการใช้้ ธ นบััตรในช่่ ว งการแพร่่ ร ะบาดของ
ให้้ประชาชนได้้ทดลองใช้้และคุ้้�นชิิน เพื่่�อเป็็นการ โรคโควิิ ด 19 ได้้ อ ย่่ า งเพีียงพอ ธปท. จึึงได้้ ปรัั บ
สนัับสนุุนให้้มีีการใช้้ digital payment อย่่างแพร่่หลาย เพิ่่� ม ปริิ ม าณธนบััตรสำำ� รอง และประสานงานกัับ
ธนาคารพาณิิชย์์อย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
และต่่อเนื่่�องในอนาคตอีีกด้้วย
การให้้บริิการธนบััตรแก่่ประชาชน รวมทั้้�งติิดตาม
ในปีี 2563 ปริิมาณการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน สถานการณ์์ ธ นบััตรปลอม และประสานงานกัับ
ออนไลน์์เพิ่่�มสููงขึ้้�นเฉลี่่�ยเป็็น 202 รายการต่่อคน หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทัันทีี หากพบการแพร่่ระบาด
ของธนบััตรปลอม โดยมีีการประชาสััมพัันธ์์วิิธีีการ
ต่่อปีี จากปีีก่อ่ นหน้้าที่่� 135 รายการต่่อคนต่่อปีี
สัังเกตธนบััตรปลอมแก่่ประชาชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
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media briefing มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�รายย่่อยเพิ่่�มเติิมด้้วยวิิธีีการรวมหนี้้�
(debt consolidation)

3.2.6 การปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การบริิหารจััดการด้้าน
การให้้บริิการแก่่ลูกู ค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct)
ให้้ครอบคลุุมผู้้�ให้้บริิการประเภทอื่่น� และการกำำ�กับั ดููแลการ
คิิดดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�และการตััดชำ�ำ ระหนี้้�
ธปท. ออกหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลด้้านการบริิหารจััดการ
ด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรมจำำ�นวน 2 ฉบัับ
ได้้แก่่ 1) ประกาศ ธปท. ว่่าด้้วยการบริิหารจััดการด้้านการ
ให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (market conduct) และ
2) ประกาศ ธปท. ว่่าด้้วยการกำำ�หนดแนวทางการพิิจารณา
นำำ�หลัักเกณฑ์์การบริิหารจััดการด้้านการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
อย่่ า งเป็็ น ธรรม ไปถืื อ ปฏิิ บััติิ ใ ห้้ เ หมาะสมกัับผู้้�ให้้ บ ริิ ก าร
แต่่ละประเภท โดยขยายขอบเขตการบัังคัับใช้้ให้้ครอบคลุุม
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อย
เพื่่�อการประกอบอาชีีพภายใต้้การกำำ�กัับ (nano finance)
และบริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ (บบส.) โดยปรัับเพิ่่�มหลัักสััดส่่วน
proportionality เพื่่�อให้้ผู้้�ให้้บริิการแต่่ละประเภทสามารถ
นำำ�หลัักเกณฑ์์ไปปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับขนาดและโครงสร้้าง
องค์์กร จำำ�นวนบุุคลากร ประเภทผลิิตภััณฑ์์ที่่�เสนอขาย
รวมถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายได้้ และได้้ปรัับปรุุงแนวทางในการขอ
ความยิินยอมจากลููกค้้า โดยเปลี่่�ยนแนวทางจากเดิิมที่่�หาก
ลููกค้้าไม่่ปฏิิเสธจะถืือว่่าลููกค้้ายอมรัับเงื่่�อนไขที่่�ผู้้�ให้้บริิการ
นำำ�เสนอ (opt-out) เป็็นให้้ลููกค้้าที่่�ประสงค์์เปลี่่�ยนแปลง
เงื่่�อนไขจะต้้องแจ้้งให้้ความยิินยอมแก่่ผู้้�ให้้บริิการ (opt-in)
ซึ่่ง� ประกาศดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ตั้ง้� แต่่วัันที่่� 4 กัันยายน 2563
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นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ออกประกาศ ธปท. ว่่าด้้วยการคิิด
ดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�และการตััดชำำ�ระหนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 9
ตุุลาคม 2563 ซึ่่�งกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิที่่�สำำ�คััญ 3 เรื่่�อง
ได้้ แ ก่่ 1) การคิิ ด ดอกเบี้้� ย ผิิ ด นััดชำำ� ระหนี้้� บ นฐานของ
“เงิินต้้นที่่�ผิิดนััดจริิง” เท่่านั้้�น 2) การกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ย
ผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�ที่่� “อััตราดอกเบี้้�ยตามสััญญาบวกไม่่เกิิ น
ร้้อยละ 3 ต่่อปีี” และ 3) การกำำ�หนดลำำ�ดัับการตััดชำำ�ระหนี้้�
โดยให้้ “ตััดค่่าธรรมเนีียม ดอกเบี้้�ย และเงิินต้น้ ของยอดหนี้้�
ที่่�ค้้างชำำ�ระนานที่่�สุุดเป็็นลำำ�ดัับแรก” เพื่่�อกำำ�หนดแนวทาง
การคิิดดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�และลำำ�ดัับการตััดชำำ�ระหนี้้�ให้้
สอดคล้้องตามศัักยภาพและการจ่่ายชำำ�ระของลููกหนี้้ที่่� แ� ท้้จริิง
รวมทั้้�งกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�ที่่�เหมาะสมและ
ให้้มีีความแตกต่่างจากลููกหนี้้�ปกติิ แต่่ยัังอยู่่�ในวิิสััยที่่�ลููกหนี้้�
จะสามารถกลัับมาจ่่ า ยชำำ� ระหนี้้� ไ ด้้ ทำำ� ให้้ ล ดการเกิิ ด หนี้้�
ด้้อยคุุณภาพในระบบการเงิินและลดภาระหนี้้�ของประชาชน
อีีกทั้้ง� ช่่วยสนัับสนุุนให้้กระบวนการเจรจาปรัับปรุุงโครงสร้้าง
หนี้้มีี� โอกาสบรรลุุผลสำำ�เร็็จมากขึ้้น� และใช้้เป็็นแนวทางอ้้างอิิง
ในการดำำ� เนิิ น งานสำำ� หรัับหน่่ ว ยงานอื่่� น ได้้ ซึ่่� ง ประกาศ
ดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2564 เป็็นต้้นไป
ยกเว้้นเรื่่อ� งลำำ�ดัับการตััดชำำ�ระหนี้้ที่่� จ� ะมีีผลบัังคัับใช้้ตั้ง้� แต่่วัันที่่�
1 กรกฎาคม 2564
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๓
การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมืือกัับวิิกฤตโควิิด 19

๔
การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป
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3.2.7 การเปิิด “ทางด่่วนแก้้หนี้้�”
จากการที่่� ธปท. ติิ ด ตามผลกระทบทางเศรษฐกิิ จ
จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 รวมทั้้�งจัับชีีพจรความ
เดืือดร้้อนของประชาชนและธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิิดผ่่าน call
center 1213 ของศููนย์์คุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการทางการเงิิน (ศคง.)
พบว่่าประชาชนและธุุรกิิจ SMEs จำำ�นวนมากได้้รัับความเดืือดร้้อน
จากรายได้้ที่่ล� ดลง ส่่วนหนึ่่ง� เป็็นผลจากมาตรการปิิดเมืืองของ
ทางการเพื่อ�่ ควบคุุมการแพร่่ระบาดด้้วย ขณะเดีียวกััน ในช่่วง
ดัังกล่่าวประชาชนอาจเดิินทางไปติิดต่่อผู้้�ให้้บริิการทางการเงิิน
ที่่�เป็็นเจ้้าหนี้้�ได้้ไม่่สะดวก หรืือไม่่ได้้ข้้อยุุติร่ิ ่วมกัันในการปรัับ
แผนการชำำ�ระหนี้้�เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกำำ�ลัังความสามารถ
ในปััจจุุบััน ทางด่่วนแก้้หนี้้�จึึงถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นช่่องทาง
เสริิมให้้ลููกหนี้้ไ� ด้้มีีโอกาสเข้้าสู่่ก� ระบวนการปรัับโครงสร้้างหนี้้�
ซึ่่ง� จะช่่วยผ่่อนคลายแรงกดดัันทางการเงิินในช่่วงวิิกฤตครั้้ง� นี้้�
ทางด่่ ว นแก้้ ห นี้้� เ ป็็ น ช่่ อ งทางออนไลน์์ ที่่� เ ปิิ ด ให้้ ลูู กหนี้้�
สามารถแจ้้ ง เรื่่� อ งร้้ อ งเรีียนได้้ ต ลอด 24 ชั่่� ว โมงฟรีี
เริ่่ม� เปิิดใช้้อย่่างเป็็นทางการตั้้ง� แต่่ช่ว่ งที่่�ทางการออกมาตรการ
เว้้นระยะห่่างทางสัังคม (social distancing) เพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่เชื้้�อ ซึ่่�งทำำ�ให้้การติิดต่่อหรืือการเดิินทางทำำ�ได้้ไม่่
สะดวกนััก สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ไม่่สามารถกรอกข้้อมููลได้้ด้้วย
ตนเองสามารถโทรไปที่่� call center 1213 เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ช่่วยกรอกข้้อมููลแทนได้้ จากนั้้�น ข้้อมููลจะถููกส่่งต่่อไปยััง
ผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินที่่ร� ะบุุไว้้ เพื่่อ� พิิจารณาให้้ความช่่วยเหลืือ
ต่่อไปตามดุุลยพิินิิจของแต่่ละแห่่ง สำำ�หรัับกรณีีที่่�ผู้้�ให้้บริิการ
ทางการเงิินไม่่สามารถพิิจารณาข้้อเสนอของลููกหนี้้�ได้้ ธปท.
ขอให้้ระบุุเหตุุผล เพื่่�อจะใช้้เป็็นข้้อมููลในการหาข้้อตกลงที่่�
เป็็นไปได้้ต่อ่ ไป
โดยทั่่�วไปผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินที่่�ได้้รัับคำำ�ขอจะใช้้เวลา
พิิจารณาแตกต่่างกัันตามประเภทสิินเชื่่�อและปริิมาณลููกค้้า
โดยจะให้้รายงานความคืืบหน้้าการพิิจารณาคำำ�ขอของลููกค้้า
ทุุกรายที่่ผ่� า่ นทางด่่วนแก้้หนี้้ใ� ห้้ ธปท. ทุุกวัันที่่� 10, 20 และ
สิ้้น� เดืือน ลููกค้้าสามารถตรวจสอบผลการพิิจารณาได้้ด้ว้ ยตนเอง
ภายใน 15 วััน นัับตั้้�งแต่่ส่่งเรื่่�องผ่่านทางด่่วนแก้้หนี้้� โดยใช้้
รหััสติิดตามเรื่่อ� งที่่ไ� ด้้รัับทาง SMS ควบคู่่�กัับหมายเลขประจำำ�ตััว
ประชาชนหรืือหมายเลขทะเบีียนนิิติบุิ คุ คลที่่ไ� ด้้ระบุุไว้้

52

ทางด่่วนแก้้หนี้้เ� ปิิดกว้้างเพื่่อ� รัับคำำ�ขอจากลููกหนี้้ทั้� ง�้ รายย่่อย
และ SMEs ทุุกประเภทวงเงิิน ทุุกสถานะ ทั้้�งกรณีีที่่�มีีสถานะ
ปกติิ แ ต่่ ข าดสภาพคล่่ อ งชั่่� ว คราว เป็็ น หนี้้� เ สีีย หรืื อ ปรัับ
โครงสร้้างหนี้้�แล้้ว ทั้้�งนี้้�ตั้้�งแต่่ 1 เมษายน 2563 ถึึงเดืือน
ธัันวาคม 2563 มีีคำำ�ขอที่่�ได้้รัับผ่่านทางด่่วนแก้้หนี้้�แล้้วเกืือบ
120,000 ราย ซึ่่�งร้้อยละ 81 ของคำำ�ขอที่่�ส่่งไปยัังผู้้�ให้้บริิการ
ทางการเงิินที่่�อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของ ธปท. ได้้รัับการ
พิิจารณาแล้้วเสร็็จ โดยในจำำ�นวนนี้้ร้� อ้ ยละ 60 ได้้ข้อ้ สรุุปความ
ช่่วยเหลืือหรืือผ่่อนปรนในรููปแบบใดรููปแบบหนึ่่�ง อ่่านข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.1213.or.th/App/DebtCase

สแกนเพื่่� อดูู
วิิดีีโอวิิธีีใช้้งาน
ทางด่่วนแก้้หนี้้�

3.2.8 ศคง. สายด่่วน 1213
ธปท. ได้้จััดตั้้ง� ศููนย์์คุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการทางการเงิิน (ศคง.)
มาตั้้ง� แต่่ปีี 2555 เพื่อ่� คุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการทางการเงิินอย่่างเป็็น
ระบบ โดยให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่ย� วกัับการใช้้บริิการของผู้้�ให้้บริิการ
ทางการเงิินภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของ ธปท. (ผู้้�ให้้บริิการฯ)
และให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิการทางการเงิินที่่� ธปท. ดููแล อาทิิ
ธนบััตร พัันธบััตร และกฎระเบีียบธุุรกรรมเงิินตราต่่างประเทศ
รวมถึึงสามารถยื่่�นเรื่่�องร้้องเรีียนหรืือขอความอนุุเคราะห์์
ผู้้�ให้้บริิการฯ ผ่่าน ศคง. ได้้หลายช่่องทาง อาทิิ สายด่่วน 1213
เว็็บไซต์์ ศคง. (www.1213.or.th) เว็็บไซต์์ ธปท. (www.bot.or.th)
จดหมาย หรืือยื่่�นคำ�ร้
ำ ้องด้้วยตนเองที่่� ศคง.
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ด้้ ว ยสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
ทำำ�ให้้มีีการจำำ�กััดการเดิินทาง และปิิดสถานประกอบการ
หลายประเภทตั้้ง� แต่่ปลายเดืือนมีีนาคม 2563 ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบ
ต่่อรายได้้ของประชาชนจากการปิิดสถานที่่�ทำำ�งาน และ
ส่่งผลกระทบต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ไม่่สามารถจ่่ายชำำ�ระหนี้้�ได้้ ธปท.
จึึงได้้ออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้ร� ายย่่อยที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากวิิกฤตโควิิด 19 ระยะที่่� 1 มีีผลตั้้�งแต่่งวดการชำำ�ระหนี้้�
เดืือนเมษายน 2563

คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับมาตรการของ ธปท. แนวทางการแก้้ไข
ปััญหาหนี้้�สิิน ช่่องทางการติิดต่่อกัับผู้้�ให้้บริิการฯ และวิิธีี
ยื่่� น เรื่่� อ งผ่่ า นทางด่่ ว นแก้้ ห นี้้� ตลอดจนพููดคุุ ย และรัับฟัั ง
ปัั ญหาความเดืื อดร้้ อน ซึ่่� งช่่ ว ยบรรเทาความเครีียดและ
ช่่วยให้้ลููกหนี้้�มีีทางออกในการแก้้ไขปััญหา สำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�
ไม่่สามารถส่่งคำำ�ขอผ่่านทางด่่วนแก้้หนี้้�ด้้วยตนเองได้้ ศคง.
ได้้ ดำำ� เนิิ น การประสานส่่ ง เรื่่� อ งขอความอนุุ เ คราะห์์ ไ ปยััง
ผู้้�ให้้บริิการฯ โดยขอความร่่วมมืือผู้้�ให้้บริิการฯ แจ้้งผลการ
พิิจารณาให้้ลููกหนี้้�ทราบโดยตรง ภายใน 7 วััน และแจ้้งผล
ในช่่วงเดืือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 มีีประชาชน การดำำ�เนิินงานให้้ ธปท. ทราบด้้วย
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤตโควิิด 19 ติิดต่่อมาที่่�สายด่่วน 1213
จำำ�นวน 13,881 ราย หรืือประมาณ 3 เท่่าของช่่วงเดีียวกัันของ
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้นำำ�ความเห็็นและปััญหาของประชาชน
ปีีก่่อนและจนถึึงสิ้้�นปีี 2563 มีีประชาชนติิดต่่อมาที่่�สายด่่วน ผ่่ า นสายด่่ ว น 1213 ไปใช้้ ป ระกอบการพิิ จ ารณาจััดทำำ�
1213 จำำ�นวนรวมถึึง 50,771 รายหรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 86 มาตรการเพิ่่�มเติิมในระยะถััดไป เพื่อ่� ให้้มาตรการช่่วยเหลืือนั้้น�
จากช่่ ว งสิ้้� น ปีี 2562 ซึ่่� ง ธปท. ได้้ เ พิ่่� ม เจ้้ า หน้้ า ที่่� เ พื่่� อ ครอบคลุุมและทั่่�วถึึงมากยิ่่�งขึ้้�น ตลอดจนเร่่งสื่่�อสารทำำ�ความ
รองรัับการติิดต่่อของประชาชนที่่�ส่่วนใหญ่่สอบถามผ่่าน เข้้าใจในประเด็็นที่่�ประชาชนส่่วนใหญ่่ยัังเข้้าใจไม่่ถููกต้้อง
สายด่่วน 1213 เกี่่�ยวกัับมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้� ปรึึกษา หรืือไม่่ชััดเจน หรืือถููกหลอกลวง เพื่่�อไม่่ให้้ได้้รัับความ
ปัั ญ หาหนี้้� สิิ น และปัั ญ หาการติิ ด ต่่ อ ผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารฯ รวมทั้้� ง เสีียหาย

ทำำ�ไม ธปท. จึึงเปลี่่�ยนมาใช้้นโยบายดููแลลููกหนี้้�
แบบตรงจุุดแทนการช่่วยเหลืือเป็็นการทั่่�วไป
BOX

4
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3.3 มาตรการแก้้ปััญหาวิิกฤตอย่่างตรงจุุด เศรษฐกิิจ โดยเฉพาะภาคบริิการที่่�เกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยว
และยั่่�งยืืน
ที่่� ฟื้้� น ตัั ว ช้้ า และยัั ง เปราะบาง โดยอััตราเงิิ น เฟ้้ อ ทั่่� ว ไป
ติิ ด ลบน้้ อ ยลงตามอััตราเงิิ น เฟ้้ อ หมวดพลัังงานเป็็ น
ในช่่วงครึ่่ง� หลัังของปีี 2563 เศรษฐกิิจไทยทยอยฟื้้น� ตััว สำำ�คัั ญ ขณะที่่� อัั ตราเงิิ น เฟ้้ อ พื้้� น ฐานเพิ่่� ม ขึ้้� น เล็็ ก น้้ อ ย
หลัั ง การผ่่ อ นคลายมาตรการปิิ ด เมืืองทั้้� ง ในประเทศ หลัังมาตรการลดค่่ า น้ำำ��ป ระปาเพื่่� อ บรรเทาค่่ า ครองชีีพ
และต่่ า งประเทศ ส่่ ง ผลให้้ ก ารส่่ ง ออกสิิ นค้้า และอุุ ป สงค์์ ของภาครััฐสิ้้� นสุุ ด ลง ด้้ า นตลาดแรงงานทยอยฟื้้� นตัั ว
ในประเทศในไตรมาสที่่� 3 และ 4 หดตััวน้้อยลงตามลำำ�ดัับ ทั้้� ง การจ้้ า งงานและรายได้้ แต่่ ยัั งมีีสััญญาณเปราะบาง
การส่่งออกสิินค้า้ ไม่่รวมทองคำำ�ปรัับดีีขึ้้นต่
� อ่ เนื่่อ� งในหลายหมวด จากอััตราการว่่ า งงานและจำำ�น วนผู้้�ขอรัับสิิ ท ธิิ ว่่ า งงาน
ตามอุุปสงค์์ประเทศคู่่�ค้า้ ที่่ฟื้� นตัั
�้ ว ประกอบกัับได้้รัับผลดีีจากการ ในระบบประกัันสัังคมที่่�ยัังอยู่่�ในระดัับสููง อีีกทั้้�งการฟื้้�นตััว
ฟื้้นตัั
� วของสิินค้า้ อิิเล็็กทรอนิิกส์์โลกและการย้้ายคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� สิินค้า้ ยัังแตกต่่างกัันในแต่่ละภาคเศรษฐกิิจ โดยเฉพาะภาคบริิการ
จากต่่ า งประเทศมาไทยและด้้ า นการบริิ โ ภคภาคเอกชน ที่่� เ กี่่� ย วกัับการท่่ อ งเที่่� ย วที่่� ยัั งฟื้้� นตัั วช้้ า เมื่่� อ เทีียบกัับ
ฟื้้นตัั
� วกลัับมาใกล้้ระดัับก่่อนเกิิดการแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ภาคเศรษฐกิิจอื่่น� สำำ�หรัับเสถีียรภาพของภาคธุุรกิิจและภาค
จากปััจจััยสนัับสนุุนกำำ�ลัังซื้้�อที่่�ทยอยฟื้้�นตััว ทั้้�งการจ้้างงาน ครััวเรืือนปรัับดีีขึ้้น� เช่่นกัันตามกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่ก� ลัับมา
รายได้้ และความเชื่่�อ มั่่�น ของครััวเรืื อ น รวมทั้้�ง ผลจาก ดำำ�เนิินการได้้มากขึ้้�นหลัังการผ่่อนคลายมาตรการปิิดเมืือง
อุุปสงค์์คงค้้าง (pent-up demand) ในช่่วงปิิดเมืืองและ ทำำ�ให้้ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้ใ� นภาพรวมปรัับดีีขึ้้�นบ้า้ ง
การประกาศวัันหยุุ ด ยาวพิิ เ ศษ ประกอบกัับการรัับแรง อย่่างไรก็็ดีี การฟื้้นตัั
� วที่่�ยัังไม่่ทั่่�วถึึงในทุุกภาคเศรษฐกิิจทำำ�ให้้
สนัับสนุุ น จากมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิ จ ของภาครััฐ ธุุรกิิจและครััวเรืือนบางกลุ่่�มยัังเผชิิญกัับปััญหาในการดำำ�เนิิน
อย่่ า งไรก็็ ดีี แม้้ ก ารบริิ โ ภคภาคเอกชนโดยรวมจะ ธุุรกิิจ การดำำ�รงชีีพ และการชำำ�ระหนี้้�
มีีทิิ ศ ทางฟื้้� นตัั วต่่ อ เนื่่� อ ง แต่่ ก ารฟื้้� นตัั วของกำำ�ลัั งซื้้� อ
ภาคครััวเรืื อ นยัังเปราะบางและมีีความแตกต่่ า งกัันตาม
เงิินบาทปรัับแข็็งค่่าขึ้้น� จากการผ่่อนคลายมาตรการปิิดเมืือง
กลุ่่�มรายได้้ แ ละพื้้� นที่่� นอกจากนี้้� ภาคการท่่ อ งเที่่� ย ว ของหลายประเทศและการกลัับมาลงทุุนของนัักลงทุุนต่า่ งชาติิ
ซึ่่ง� เป็็นภาคเศรษฐกิิจที่่มีี� การจ้้างงานสููง ยัังหดตััวรุุนแรงต่่อเนื่่อ� ง ในสิินทรััพย์์กลุ่่�มประเทศตลาดเกิิดใหม่่รวมถึึงไทย เงิินบาท
เป็็นผลของมาตรการจำำ�กััดการเดิินทางระหว่่างประเทศที่่�ยััง เทีียบดอลลาร์์ สรอ. เฉลี่่ย� ในช่่วงครึ่ง�่ หลัังของปีี 2563 แข็็งค่่าขึ้้น�
คงมีีอยู่่� แม้้ในเดืือนตุุลาคมเป็็นต้้นมา ภาครััฐได้้อนุุญาตให้้ เมื่่�อ เทีียบกัับช่่ ว งไตรมาสที่่� 2 จากการทยอยผ่่ อ นคลาย
นัักท่่องเที่่ย� วประเภทพิิเศษ (Special Tourists Visa: STV) มาตรการปิิดเมืืองในหลายประเทศที่่�ส่่งผลให้้ความเชื่่�อมั่่�น
เดิินทางเข้้าประเทศได้้แต่่ยัังมีีจำำ�นวนไม่่มาก สำำ�หรัับการ ของนัักลงทุุ นปรัั บดีีขึ้้� น ประกอบกัับนัักลงทุุ นต่่ า งชาติิ
ลงทุุ น ภาคเอกชนหดตััวน้้ อ ยลง สอดคล้้ อ งกัับอุุ ป สงค์์ เริ่่ม� กลัับมาลงทุุนในสิินทรััพย์์ของกลุ่่�มประเทศตลาดเกิิดใหม่่
ทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศที่่� ท ยอยฟื้้� นตัั ว รวมถึึง รวมถึึงไทยเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงไตรมาสที่่� 4 หลัังผลการเลืือกตั้้�ง
ความเชื่่�อ มั่่�น ของธุุ ร กิิ จ ที่่�ท ยอยปรัับดีีขึ้้�น ส่่ ว นการใช้้ จ่่า ย ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ มีีความชััดเจนและการพััฒนาวััคซีีน
ภาครััฐยัังขยายตััวต่่อเนื่่อ� งและมีีบทบาทสำำ�คััญในการสนัับสนุุน โควิิด 19 มีีความคืืบหน้้าต่่อเนื่่�อง อย่่างไรก็็ดีี ดััชนีีค่่าเงิินบาท
การฟื้้นตัั
� วของเศรษฐกิิจ ทำำ�ให้้โดยรวมเศรษฐกิิจไทยในไตรมาส (Nominal Effective Exchange Rate: NEER) อ่่อนค่่าลง
ที่่� 3 และ 4 ของปีี 2563 หดตััวน้้อยลงตามลำำ�ดัับที่่ร้� อ้ ยละ 6.4 เล็็กน้้อยที่่�ร้้อยละ 0.3 เนื่่�องจากเงิินบาทแข็็งค่่าน้้อยกว่่า
และ 4.2 เมื่่อ� เทีียบกัับระยะเดีียวกัันของปีีก่อ่ นหน้้า
เงิินสกุุลคู่่�ค้้าคู่่�แข่่ง
เสถีียรภาพเศรษฐกิิจการเงิินโดยรวมปรัับดีีขึ้้�นตาม
มองไปข้้างหน้้าในปีี 2564 เศรษฐกิิจไทยมีีแนวโน้้ม
ภาวะเศรษฐกิิ จ หลัั ง มาตรการผ่่ อ นคลายมาตรการ ทยอยฟื้้� นตัั วตามการส่่ ง ออกสิิ นค้้ า ที่่� มีี แนวโน้้ ม ดีีขึ้้� น ตาม
ปิิ ดเมืือง แต่่ อััตราการว่่างงานและผู้้�เสมืือนว่่างงานยััง ทิิศทางเศรษฐกิิจประเทศคู่่�ค้า้ และการใช้้จ่า่ ยภายในประเทศ
คงอยู่่�ในระดัับสููง อีีกทั้้�งการฟื้้�นตััวยัังไม่่ทั่่�วถึึงในทุุกภาค ที่่�แนวโน้้มทยอยฟื้้�นตััว แต่่อาจชะลอลงบ้้างในไตรมาสที่่� 1
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ระลอก
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๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

ธปท. จึึงให้้ เวลาสถาบัันการเงิิ นพิิ จ ารณาปรัับปรุุ ง
โครงสร้้างหนี้้�ตามความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�
แต่่ละราย โดยให้้สถาบัันการเงิินคงการจััดชั้้�นลููกหนี้้�ที่่�อยู่่�
ระหว่่ า งการปรัับปรุุ ง โครงสร้้ า งหนี้้� ไ ด้้ จ นถึึงสิ้้� น ปีี 2563
เพื่่�อช่่วยไม่่ให้้กลายเป็็นหนี้้�เสีีย ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มแรงจููงใจให้้
สถาบัันการเงิินเร่่งดำำ�เนิินการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ด้้วย
นอกจากนี้้� หากสถาบัันการเงิินได้้พิจิ ารณาปรัับปรุุงโครงสร้้าง
หนี้้แ� ล้้วพบว่่า ยัังไม่่สามารถประเมิินกระแสเงิินสดของลููกหนี้้�
ได้้อย่่างชััดเจน อาทิิ กิิจการของลููกหนี้้�ยัังไม่่เปิิดดำำ�เนิินการ
ตามปกติิ สถาบัันการเงิินสามารถพิิจารณาขยายระยะเวลา
ชะลอการชำำ�ระหนี้้�ให้้แก่่ลููกหนี้้�เป็็นรายกรณีีได้้อีีกไม่่เกิิน
6 เดืือนนัับจากสิ้้�นปีี 2563 โดยสถาบัันการเงิินสามารถ
พิิจารณาคงการจััดชั้้น� ในระหว่่างการชะลอการชำำ�ระหนี้้�ได้้

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

3.3.2 แนวปฏิิบััติิเพื่่�อช่่วยเร่่งปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�
ให้้แก่่ลููกหนี้้�
หลัังจากที่่�มาตรการพัักชำำ�ระหนี้้�สำ�ำ หรัับช่่วยเหลืือลููกหนี้้�
SMEs เป็็นการทั่่�วไปได้้ครบกำำ�หนดในเดืือนตุุลาคม ธปท.
และสถาบัันการเงิินได้้ติิดตามข้้อมููลการดููแลลููกหนี้้� SMEs
ที่่� ไ ด้้ รัั บการชะลอการชำำ� ระหนี้้� อ ย่่ า งใกล้้ ชิิ ด มาโดยตลอด
และจากการประเมิินสถานการณ์์ในช่่วงที่่�ผ่่านมา คาดว่่า
การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19 ยัังคงยืื ด เยื้้� อ ยาวนาน
และมีีความไม่่ แน่่ นอนสููง รวมถึึงการฟื้้� นตััวของธุุ รกิิ จใน
แต่่ ล ะสาขาอุุ ตสาหกรรมไม่่ เท่่ ากััน ส่่ งผลให้้ ลูู กหนี้้� ได้้ รัั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์์ดัังกล่่าวและต้้องการความช่่วยเหลืือ
แตกต่่างกััน ธปท. จึึงปรัับมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�จากการ
ให้้สถาบัันการเงิินช่่วยเหลืือเป็็นการทั่่�วไป เป็็นการให้้ความ
ช่่วยเหลืือเชิิงรุุกและตรงจุุดที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการของ
ลููกหนี้้�แต่่ละราย เนื่่�องจากเห็็นว่่าลููกหนี้้�ส่่วนใหญ่่แจ้้งว่่าจะ
สามารถกลัับมาชำำ�ระหนี้้�ได้้ตามปกติิหลัังหมดมาตรการพััก
ชำำ�ระหนี้้� อีีกทั้้ง� เป็็นการช่่วยบรรเทาภาระแก่่ลููกหนี้้ใ� นระยะยาว
เพราะยัังมีีภาระดอกเบี้้ย� ที่่ยัั� งต้้องจ่่ายในช่่วงที่่ช� ะลอการชำำ�ระหนี้้�
ตลอดจนเป็็นการรัักษาเสถีียรภาพระบบสถาบัันการเงิินโดยรวม

๑

3.3.1 มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้ร� ายย่่อยที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ
จากโควิิด 19 ระยะที่่� 2
ในช่่ ว งเดืื อ นมิิ ถุุ น ายน 2563 แม้้ ว่่ า สถานการณ์์ ก าร
แพร่่ระบาดของโควิิด 19 ภายในประเทศไทยมีีแนวโน้้ม
ปรัับตััวดีีขึ้้�น และภาครััฐเริ่่�มผ่่อนคลายมาตรการปิิดเมืือง
แต่่สถานการณ์์จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อในต่่างประเทศทั่่�วโลกกลัับ
เพิ่่� ม ขึ้้� นต่่ อ เนื่่� อ ง ส่่ ง ผลให้้ ลูู กหนี้้� บ างส่่ ว นโดยเฉพาะใน
ภาคบริิการและอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยว
รวมถึึงธุุรกิิจการส่่งออก ยัังคงได้้รัับผลกระทบจากรายได้้
ที่่�ลดลง ประกอบกัับมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ระยะที่่� 1
ได้้ทยอยครบกำำ�หนด ธปท. จึึงหารืือผู้้�ให้้บริิการทางการเงิิน
ต่่าง ๆ โดยเห็็นควรออกมาตรการเพิ่่�มเติิมเพื่่อ� ช่่วยเหลืือลููกหนี้้�
ที่่�ยัังคงได้้รัับผลกระทบต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 19 มิิถุนุ ายน
2563 ธปท. ได้้ออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้ร� ายย่่อยที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากโควิิด 19 ระยะที่่� 2 ซึ่่�งประกอบด้้วย
1. การลดเพดานดอกเบี้้ย� สำำ�หรัับบััตรเครดิิตจากเดิิมอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 18 ต่่อปีี เหลืือร้้อยละ 16 ต่่อปีี สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล
ภายใต้้การกำำ�กัับจากร้้อยละ 28 ต่่อปีี เหลืือร้้อยละ 25 ต่่อปีี
(สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลที่่�มีีลัักษณะวงเงิินหมุุนเวีียนและที่่�ผ่่อน
ชำำ�ระเป็็นงวด) และร้้อยละ 24 ต่่อปีี (สิินเชื่่�อที่่�มีีทะเบีียนรถ
เป็็นหลัักประกััน)
2. การขยายวงเงิิ นบัั ตรเครดิิ ต และสิิ น เชื่่�อ ส่่ ว นบุุ ค คล
ภายใต้้การกำำ�กัับประเภทวงเงิินหมุุนเวีียนหรืือที่่ผ่� อ่ นชำำ�ระเป็็นงวด
ให้้แก่่ลููกหนี้้�ที่่�มีีรายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือนต่ำำ�� กว่่า 30,000 บาท
ที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้อ้ งเพิ่่�มวงเงิินและมีีพฤติิกรรมการชำำ�ระหนี้้ดีี�
จาก 1.5 เท่่า เป็็น 2 เท่่าเป็็นการชั่่ว� คราว สิ้้นสุ
� ดุ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
3. การกำำ� หนดมาตรการช่่ ว ยเหลืื อ ขั้้� นต่ำำ�� สำำ� หรัับ
บััตรเครดิิต สิินเชื่่อ� ส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กัับ สิินเชื่่อ� เช่่าซื้้อ�
และสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย โดยการลดดอกเบี้้�ย การลดอััตรา
ผ่่ อ นชำำ� ระขั้้� นต่ำำ�� การแปลงหนี้้� บัั ตรเครดิิ ต และสิิ น เชื่่� อ

ส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กัับที่่�มีีลัักษณะวงเงิินหมุุนเวีียนเป็็น
สิินเชื่่�อระยะยาว (term loan) การพัักชำำ�ระเงิินต้น้ และ/หรืือ
ดอกเบี้้�ย และการลดค่่างวด เป็็นระยะเวลาประมาณ 3 เดืือน
เป็็นต้้น โดยเปิิดให้้ลููกหนี้้�สามารถสมััครเข้้าร่่วมมาตรการได้้
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2563 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

ใหม่่ในประเทศ อย่่างไรก็็ดีี ต้้องติิดตามความเสี่่ย� งสำำ�คััญที่่�จะ
กระทบต่่อการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจไทย ได้้แก่่ 1) พััฒนาการ
ความรุุนแรงของการแพร่่ระบาดระลอกใหม่่และความเข้้มงวด
ของมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ภายใน
ประเทศ ซึ่่�งจะกระทบกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในประเทศเป็็น
สำำ�คััญ และ 2) การกระจายและประสิิทธิิผลของวััคซีีนโควิิด 19
ซึ่่�ง จะเป็็ นปััจ จััยสำำ�คัั ญที่่�ส่่ง ผลต่่ อ การฟื้้�นตัั วของภาคการ
ท่่องเที่่ย� ว รวมถึึงพััฒนาการของตลาดแรงงานไทยในระยะถััดไป
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3.3. ธปท.
บเกณฑu
การคิ
ดดอกเบี
้ยผิ้ยดผินัดดนัชำระหนี
้บนฐานของเงิ
นต)นนต)ทีน่ผทีิด่ผนัิดดนัจริ
งง
ธปท.ปรัปรั
บเกณฑu
การคิ
ดดอกเบี
ดชำระหนี
้บนฐานของเงิ
ดจริ
รายงานประจำำ�ปีี 2563

x รายงานประจำป. ธปท. ปรัับเกณฑ์์การคิิดดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�บนฐาน
ของเงิินต้้นที่่�ผิิดนััดจริิง

3. ธปท.BOX
ปรับเกณฑuการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของเงินต)นที่ผิดนัดจริง

ประกาศ ธปท.
ดดอกเบี้้
5 ้บนฐานของเงิ
เบี้ยผิดนัดชำระหนี
นต)เรื่่นที�อ่ผงการคิิ
ิดนัดจริ
ง �ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�และการตััดชำำ�ระหนี้้�

คนไทยได้้อะไรจากประกาศฉบัับนี้้�

1. ฐานการคำำ�นวณดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
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2. การกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�ที่่�เหมาะสม

งานประจำป.

3. ลำำ�ดัับการตััดชำำ�ระหนี้้�แบบแนวนอนโดยตััดงวดที่่�ค้้างชำำ�ระนานที่่�สุุดก่่อน
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การปรัับเกณฑ์์คลินิ
ิ ิกแก้้หนี้้�เพื่่� อดููแลลููกหนี้้�ทุุกกลุ่่�ม
BOX

6
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วิิกฤตการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 กระทบต่่อรายได้้ของประชาชนและ
ผู้้�ประกอบการรายย่่อย ส่่งผลให้้หนี้้บั
� ต
ั รเครดิิตและสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล (หนี้้�บัต
ั ร)
มีีโอกาสจะกลายเป็็นหนี้้�เสีียสููงขึ้้�น การมีีแนวทางการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ที่เ�่ ป็็น
มาตรฐานกลางและครอบคลุุมประชาชนอย่่างกว้้างขวาง จึึงเป็็นหนึ่่�งในทางออกที่่�
จำำ�เป็็นสำำ�หรับ
ั ช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้ปัญ
ั หาหนี้้�บัต
ั รลุุกลามกลายเป็็นวิิกฤตหนี้้�รายย่่อย

โครงการคลิินิกิ แก้้หนี้้ซึ่� ง่� ดำำ�เนิินการเข้้าสู่่�ระยะที่่� 3
เมื่่� อ ต้้ น ปีี 2563 ได้้ ข ยายขอบเขตให้้ ส ามารถ
แก้้ ปัั ญ หาหนี้้� บัั ตรให้้ ป ระชาชนได้้ เ กืื อ บทุุ ก กลุ่่�ม
จ า ก เ ดิิ ม ต้้ อ ง เ ป็็ น ห นี้้� บัั ต ร ที่่� เ ป็็ น ห นี้้� เ สีี ย กัั บ
เจ้้าหนี้้�มากกว่่า 1 ราย หรืือหนี้้�บััตรที่่�อยู่่�ระหว่่าง
กระบวนการของศาล (คดีีดำำ�) ให้้ครอบคลุุมเพิ่่�มถึึงกรณีี
ที่่�เป็็นหนี้้เ� สีียกัับเจ้้าหนี้้เ� พีียงรายเดีียว หรืือหนี้้บัั� ตรที่่�มีี
คำำ�พิิพากษาแล้้ว (คดีีแดง) ด้้วย โดยหนี้้�ที่่�สามารถ
สมััครเข้้าร่่วมโครงการต้้องเป็็นหนี้้ที่่� ไ� ม่่ก่อ่ ให้้เกิิดรายได้้
(Non-performing Loan: NPL) ก่่ อ นวัันที่่�
1 กรกฎาคม 2563 นอกจากนี้้� ยัังผ่่อนคลายเงื่่�อนไข
การสมััครขอสิินเชื่่อ� ใหม่่โดยไม่่ต้อ้ งรอ 5 ปีีตามเงื่่อ� นไข
เดิิม หากลููกหนี้้�ในโครงการได้้ผ่่อนชำำ�ระเงิินต้้นแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ทั้้�งนี้้�เพื่่�อจููงใจให้้ลููกหนี้้�เร่่ง
ชำำ�ระคืืนหนี้้�เร็็วขึ้้�นตามกำำ�ลัังความสามารถ หรืือเมื่่�อ
มีีเงิินก้้อน

และเจ้้าหนี้้�เดิิมทุุกรายจะหยุุดทวงหนี้้� และ 2) เมื่่�อเข้้า
โครงการลููกหนี้้จ� ะได้้รัับเงื่่อ� นไขปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�
ที่่�ผ่่อนปรนเป็็นพิิเศษและปฏิิบััติิได้้จริิง คืือ ผ่่อนชำำ�ระ
เฉพาะเงิินต้้น โดยมีีระยะเวลาผ่่อนชำำ�ระนานสููงสุุด
ถึึง 10 ปีี อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4 ถึึง 7 ตามระดัับ
รายได้้ นอกจากนี้้� เมื่่อ� ลููกหนี้้ผ่� อ่ นชำำ�ระเงิินต้น้ เสร็็จสิ้้�น
ตามสััญญา โครงการจะยกดอกเบี้้�ยค้้างชำำ�ระเดิิมให้้
ทั้้�งหมดอีีกด้้วย

ปัั จ จััยที่่� ทำำ� ให้้ ค ลิิ นิิ ก แก้้ ห นี้้� ส ามารถแก้้ ห นี้้� บัั ตร
สำำ�เร็็จ ประกอบด้้วยความพิิเศษ 2 ประการ คืือ
1) คลิินิิกแก้้หนี้้�เป็็นเครืือข่่ายแก้้หนี้้�บััตรที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
แห่่งหนึ่่ง� ของประเทศ มีีสมาชิิกเป็็นผู้้�ให้้บริิการสิินเชื่่อ�
บััตรทั้้ง� ที่่�เป็็นธนาคารพาณิิชย์์ ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสิินเชื่่อ�
ที่่�ไม่่ใช่่ธนาคารพาณิิชย์์ และสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
(ธนาคารออมสิิน) รวมมากถึึง 35 แห่่ง ครอบคลุุม
ผู้้�ถืื อบััตรมากกว่่ าร้้อยละ 90 โดยมีีบริิษััทบริิหาร
สิินทรััพย์์สุขุุ มุ วิิท จำำ�กััด (SAM) เป็็นตััวกลางประสานงาน
ระหว่่ า งลููกหนี้้� กัั บเจ้้ า หนี้้� ทุุ ก รายเบ็็ ด เสร็็ จ ที่่� เ ดีียว
ช่่วยรวมยอดหนี้้ที่่� มีีกัั
� บเจ้้าหนี้้ใ� นโครงการให้้เป็็นก้อ้ นเดีียว

ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
คลิิ นิิ ก แก้้ ห นี้้� ไ ด้้ อ อกมาตรการยา 2 สููตรในช่่ ว ง
เดืือนเมษายน 2563 - มิิถุุนายน 2564 เพื่่�อช่่วยเหลืือ
ลููกหนี้้�ในโครงการรวมถึึงลููกหนี้้�ใหม่่ โดยยาสููตรแรก
คืื อ การผ่่ อ นปรนให้้ ลูู กหนี้้� ส ามารถเลื่่� อ นการชำำ� ระ
ออกไป (ทั้้�งเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย) ยาสููตรที่่� 2 คืือการ
ปรัับลดดอกเบี้้�ยของโครงการลงร้้อยละ 1 - 2 เพื่่�อลด
ภาระดอกเบี้้ย� จ่่ายสำำ�หรัับผู้้�ที่่ยัั� งชำำ�ระหนี้้อ� ย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� การลดอััตราดอกเบี้้�ยลงจะทำำ�ให้้เงิินที่่�จ่่าย
เข้้ามาถููกนำำ�ไปตััดเงิินต้้นได้้มากขึ้้�น ช่่วยให้้ชำำ�ระหนี้้�
เสร็็จสิ้้�นเร็็วขึ้้�น

ตลอดปีี 2563 โครงการคลิิ นิิ ก แก้้ ห นี้้� ไ ด้้ ช่่ ว ย
ปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ให้้กัับลููกหนี้้�แล้้วจำำ�นวน 7,924
ราย ยอดสะสมตั้้�งแต่่เริ่่�มโครงการ 11,118 ราย หรืือ
กว่่า 35,000 บััญชีีสิินเชื่่อ� มีีภาระหนี้้เ� งิินต้น้ รวม 2,802
ล้้านบาท ทั้้ง� นี้้� ร้้อยละ 23 และร้้อยละ 19 ของจำำ�นวน
ลููกหนี้้�ที่่�สะสมในโครงการมีีสถานะคดีีดำำ�และคดีีแดง
ตามลำำ�ดัับ
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มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�รายย่่อยที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
BOX

7

ในปีี 2563 เศรษฐกิิจไทยได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ซึ่่ง� ส่่งผลให้้บริิษััท
ห้้างร้้าน และผู้้�ประกอบการรายย่่อยไม่่สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ตามปกติิหรืือต้้องปิิดกิิจการชั่่�วคราว รวมทั้้�ง
ทำำ�ให้้ลููกจ้้างและพนัักงานต้้องหยุุดงานขาดรายได้้ ส่่งผลกระทบต่่อความสามารถชำำ�ระหนี้้�ได้้ ธปท. จึึงได้้ออก
สําหรับลูกหนีลููกหนี้้
้รายย�ไม่่อว่่ายจะอยู่่�ในสถานะของปััญหาหนี้้�แบบใด ดัังนี้้�
มาตรการช่่วยเหลืือประชาชนเพื่่�อบรรเทาผลกระทบให้้
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• มาตรการรวมหนี้
(debt consolidation)
• การปรับปรุงการคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้
และการตัดชําระหนี้

ขอปรับโครงสรางหนี้ใหมภี าระ ติดตอสถาบันการเง�นเจาหนี้ • มาตรการปรับ
เทาที่จายไหว
โครงสรางหนี้
ขอผอนไดนานสูงสุด 10 ป
ดอกเบี้ย 4 – 7% (เฉพาะ
หนี้บัตรและสินเชื่อสวนบุคคล
รวมไมเกิน 2 ลานบาท)

คลินิกแกหนี้
โทร. 02-610-2266
หร�อทางเว็บไซต :
www.คลินิกแกหนี้.com

มีคนกลางชวยไกลเกลี่ย
ทําไดจร�งและเปนธรรม
ทั้งตอลูกหนี้และเจาหนี้
(อยูระหวางการจัดทํา
แนวปฏิบัติมาตรฐานกลาง)

ชองทางไกลเกลี่ยออนไลน
ของศาล

ลงทะเบียนเขารวมมหกรรม
ไกลเกลี่ยหนี้
กรอกขอมูลใหถูกตอง
รอสถาบันการเง�นติดตอกลับ
และมีโอกาสไดขอตกลงใหม
ที่จายไหว เชน ผอนเฉพาะ
เง�นตน ผอนจบยกดอกเบี้ย
คางเดิมให

หากไม ไดรับความสะดวก
สามารถแจงขอมูลเพ�่อขอรับความชวยเหลือที่

ทางดวนแกหนี้

ติดตอสถาบัน
การเง�นเจาหนี้
ผานคอลเซ็นเตอร
เว็บไซต หร�อสาขา

ขอปรับโครงสรางหนี้ ใหมีภาระ
เทาที่จายไหว เชน ยืดหนี้
ลดดอกเบี้ย ขอรวมหนี้บาน
และหนี้บัตรเปนกอนเดียว
เพ�่อลดดอกเบี้ยหนี้บัตรเครดิต

https://mediation.coj.go.th/

ชวงแรกเร��มที่
หนี้บัตรและ
สินเชื่อสวนบุคคล
ผานมหกรรมไกลเกลี่ย
ออนไลน
ลงทะเบียนไดถึงระหวาง
14 ก.พ -14 เม.ย .64
สำนักงานยุติธรรม
กรมบังคับคดี
ธปท.
ศคง.

www.coj.go.th
www.led.go.th
www.bot.or.th
www.1213.or.th

หากตองการคําแนะนําหร�อสอบถามเพ��มเติม

โทร.1213

ศูนยคุมครองผูใชบร�การทางการเง�น
ธนาคารแหงประเทศไทย

• คลินิกแกหนี้
• มหกรรมไกลเกลี่ย
หนี้บัตรเครดิตและ
สินเชื่อสวนบุคล
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3.3.4 มาตรการช่่ ว ยเหลืือลูู ก หนี้้� ร ายย่่ อ ยเพิ่่� ม เติิ ม
ด้้วยวิิธีีการรวมหนี้้� (Debt Consolidation)
ธปท. ได้้ อ อกมาตรการเพิ่่� ม เติิ ม เกี่่� ย วกัับการรวมหนี้้�
เมื่่อ� วัันที่่� 27 สิิงหาคม 2563 เพื่่อ� เป็็นอีีกทางเลืือกให้้แก่่ลููกหนี้้�
รายย่่อยในการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� ซึ่่�งมีีกลไกหลััก คืือ
“การใช้้ประโยชน์์จากสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยซึ่่�งมีีบ้้านเป็็น
หลัักประกััน” มาช่่วยลดความเสี่่�ยงและลดอััตราดอกเบี้้�ย
โดยให้้ลููกหนี้้ส� ามารถนำำ�สินิ เชื่่อ� รายย่่อยอื่่นที่่
� ไ� ม่่มีีหลัักประกััน
ซึ่่ง� มีีอััตราดอกเบี้้ย� สููง อาทิิ บััตรเครดิิต บััตรกดเงิินสด สิินเชื่่อ�
ส่่ ว นบุุ ค คล สิิ น เชื่่� อ จำำ�นำำ� ทะเบีียนรถ และสิิ น เชื่่� อ เช่่ า ซื้้� อ
มารวมหนี้้�กัับสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยที่่�อยู่่�ภายใต้้กลุ่่�มธุุรกิิจ
ทางการเงิินเดีียวกััน โดยจดจำำ�นองหลัักประกัันเพิ่่�ม ให้้
การดำำ�เนิินโครงการตลอดระยะเวลา 4 เดืือน (เริ่่�มตั้้�งแต่่ ครอบคลุุมภาระหนี้้�นั้้�น ทำำ�ให้้สิินเชื่่�อรายย่่อยประเภทอื่่�น
1 กัันยายน 2563) ธปท. ได้้ให้้คำำ�ปรึึกษา ประสานงาน และ ที่่นำ� �ำ มารวมมีีอััตราดอกเบี้้ย� ลดลง ช่่วยบรรเทาภาระให้้แก่่ลููกหนี้้�
อำำ�นวยความสะดวกแก่่กลุ่่�มเจ้้าหนี้้�และลููกหนี้้� ในการเจรจา
เพื่อ่� ช่่วยให้้ทุกุ ฝ่่ายสามารถหาข้้อยุุติร่ิ ว่ มกัันได้้ ส่่งผลให้้ลููกหนี้้�
ภายหลัังการรวมหนี้้�ตามมาตรการนี้้� สิินเชื่่�อรายย่่อยอื่่�น
ธุุรกิิจหลายรายได้้รัับการแก้้ไขหนี้้�ภายใต้้โครงการ DR BIZ ของลููกหนี้้�ที่่�นำำ�มารวมจะได้้รัับการลดอััตราดอกเบี้้�ยจากเดิิม
อย่่างเหมาะสมตามศัักยภาพและสำำ�เร็็จในระยะเวลาที่่�รวดเร็็ว ซึ่่�งอาจสููงถึึงร้้อยละ 25 ในกรณีีที่่�เป็็นสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล
ปััจจุุบัันมีีลููกหนี้้�ที่่�เข้้าร่่วมโครงการกระจายตััวอยู่่ใ� นหลายภาค ภายใต้้การกำำ�กัับที่่�ผ่อ่ นชำำ�ระเป็็นงวด เหลืือเพีียงไม่่เกิินอััตรา
ธุุรกิิจ ทั้้ง� ในกรุุงเทพมหานคร และภููมิิภาคต่่าง ๆ
ดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ลููกค้้ารายย่่อยชั้้�นดีี (MRR) ของผู้้�ให้้บริิการ

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมืือกัับวิิกฤตโควิิด 19

3.3.3 โครงการ DR BIZ การเงิินร่่วมใจ ธุุรกิิจไทยมั่่�นคง
โครงการ DR BIZ (ดีีอาร์์บิสิ หรืือ ดอกเตอร์์บิสิ ) หรืือ debt
restructuring for business เป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง ธปท. กัับ
สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติิ สมาคม
สถาบัันการเงิินของรััฐ และสถาบัันการเงิิน 38 แห่่ง โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่อ่� ช่่วยเหลืือลููกหนี้้ธุ� รุ กิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์เศรษฐกิิจและการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
และมีีเจ้้าหนี้้�สถาบัันการเงิินหลายราย ให้้ได้้รัับการบรรเทา
ภาระหนี้้อ� ย่่างรวดเร็็วและเบ็็ดเสร็็จ ผ่่านการเจรจาแก้้ไขหนี้้�
กัับทุุกสถาบัันการเงิินในคราวเดีียวกััน ช่่วยให้้ธุุรกิิจของ
ลููกหนี้้ไ� ม่่สะดุุดและสามารถฟื้้นตัั
� วได้้ตามศัักยภาพของตนเอง
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ภาคธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
BOX

8

ณ สิ้้น� ปีี 2563 ธปท. อนุุมััติสิิ นิ เชื่่อ� soft loan ไปแล้้ว
123,106 ล้้านบาท สามารถช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ
SMEs กว่่ า 73,817 ราย วงเงิิ นสิิ น เชื่่� อ เฉลี่่� ย
1.7 ล้้านบาทต่่อราย
ธุุ ร กิิ จ ขนาดใหญ่่ แ ละธุุ ร กิิ จ SMEs เป็็ น
กลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจและ
สนัับสนุุนการจ้้างงานของประเทศ ซึ่ง
่� การแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด  19 ได้้ส่่งผลกระทบต่่อ
ภาคธุุรกิิจโดยเฉพาะ SMEs เป็็นวงกว้้าง โดย
ธปท. ได้้ติิดตามสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิด และ
ออกมาตรการเพื่่�อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ธุรุ กิิจ ดัังนี้้�

3.	ชะลอการชำำ�ระหนี้้�เป็็นระยะเวลา 6 เดืือน
(เดืือนเมษายน - เดืือนตุุลาคม 2563) ตาม พ.ร.ก. soft
loan สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�มีีวงเงิินสินิ เชื่่�อ
กัับสถาบัันการเงิินแต่่ละแห่่งไม่่เกิิน 100 ล้้านบาท
และไม่่เป็็น NPL ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดย
ผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�เลืือกขอรัับความช่่วยเหลืือ
ตามมาตรการดัังกล่่ า วมีีจำำ�น วน 1.05 ล้้ า นบััญชีี
รวมยอดหนี้้ป� ระมาณ 1.35 ล้้านล้้านบาท อย่่างไรก็็ดีี
สำำ� หรัับลููกหนี้้� ที่่� ยัั งไม่่ ส ามารถกลัับมาชำำ� ระหนี้้� ไ ด้้
อาจขอให้้สถาบัันการเงิินพิิจารณาชะลอการชำำ�ระหนี้้�
ได้้ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564

1. การปรัั บ ปรุุ ง โครงสร้้ า งหนี้้� โดยผ่่ อ นปรน
เงื่่�อนไขการชำำ�ระหนี้้�ต่่าง ๆ เช่่น พัักชำำ�ระเงิินต้น้ และ/
หรืือดอกเบี้้�ยชั่่�วคราว ลดค่่างวด ต่่ออายุุวงเงิินหรืือคง
วงเงิิน ลดดอกเบี้้ย� และ/หรืือเบี้้ย� ปรัับ ลดค่่าธรรมเนีียม
เปลี่่�ยนสิินเชื่่อ� ระยะสั้้น� เป็็นสินิ เชื่่อ� ระยะยาว ซึ่่ง� ในกรณีี
4. โครงการ DR BIZ สำำ�หรัับลููกหนี้้ธุ� รุ กิิจที่่�มีีเจ้้าหนี้้�
การปรัับปรุุ ง โครงสร้้ า งหนี้้� ตั้้� ง แต่่ ยัั งไม่่ เ ป็็ น หนี้้� เ สีีย
จะไม่่ต้อ้ งรายงานต่่อบริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด หลายราย เพื่่�อให้้ได้้รัับการช่่วยเหลืืออย่่างรวดเร็็ว
และเบ็็ดเสร็็จ ผ่่านการเจรจาแก้้ไขหนี้้�ของทุุกสถาบััน
และไม่่เสีียประวััติิด้้านเครดิิต
การเงิินในคราวเดีียวกััน ด้้วยแนวทางการแก้้ไขหนี้้�
ณ สิ้้น� ปีี 2563 มีีลููกหนี้้ธุ� รุ กิิจที่่�ได้้รัับความช่่วยเหลืือ ที่่�สอดคล้้องกัับศัักยภาพที่่�แท้้จริิงของลููกหนี้้� โดยลููกหนี้้�
จากมาตรการดัังกล่่าว จำำ�นวน 9.6 แสนบััญชีี เป็็นยอด สามารถติิ ด ต่่ อ เข้้ า ร่่ ว มโครงการผ่่ า นเว็็ บ ไซต์์
หนี้้ป� ระมาณ 2.04 ล้้านล้้านบาท (ข้้อมููล ณ 30 พ.ย. 63) www.bot.or.th/app/drbiz ได้้ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้รวบรวมและเผยแพร่่ข้้อมููล
2. มาตรการ soft loan ธปท. ตาม
พระราชกำำ�หนดการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ มาตรการช่่วยเหลืือด้้านการเงิิน ผ่่านเว็็บไซต์์ BOT
ผู้้�ประกอบวิิสาหกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 (www.bot.or.th/covid19) เพื่่�อให้้
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่่�อ ประชาชนเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่ายและรวดเร็็วขึ้้�น
สนัับสนุุนการให้้สิินเชื่่�อดอกเบี้้�ยต่ำำ�� (ไม่่เกิินร้้อยละ 2
ต่่อปีี) ระยะเวลา 2 ปีี แก่่ผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�
ดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ ในประเทศมีีวงเงิิ นสิิ น เชื่่� อ กัับสถาบััน
การเงิินแต่่ละแห่่งไม่่เกิิน 500 ล้้านบาท และไม่่เป็็น NPL www.bot.or.th/
(ค้้างชำำ�ระไม่่เกิิน 90 วััน) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 covid19
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ทางการเงิินนั้้�น ๆ ทัันทีี รวมถึึงยัังสามารถเจรจาเพื่่�อขอ
3. เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นภาระแก่่ภาครััฐมากเกิินไป โดยมุ่่�งเน้้น
ปรัับเปลี่่�ยนระดัับการผ่่อนค่่างวดให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม การส่่งผ่่านความช่่วยเหลืือและขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจผ่่านกลไก
ตามความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� โดยลููกหนี้้�สามารถสมััคร ตลาดเป็็นสำ�คัั
ำ ญ
เข้้าร่่วมมาตรการกัับผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินที่่�ใช้้บริิการอยู่่�ได้้
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2563 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564
ความคืืบหน้้าในการจััดทำำ�มาตรการและข้้อเสนอแนะ
เชิิงนโยบาย
3.3.5 การจััดทำ�ำ มาตรการทางการเงิินเพื่่อ� ฟื้้น� ฟููภาคธุุรกิิจ
การปรัับปรุุงและต่่อระยะเวลามาตรการสิินเชื่่อ� ดอกเบี้้ย� ต่ำำ��
สืืบเนื่่�องจากผลกระทบที่่�รุุนแรงของการแพร่่ระบาดของ ภายใต้้พระราชกำำ�หนดการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่
โรคโควิิด 19 ซึ่่�งเดิิมคาดการณ์์ว่่าจะคลี่่�คลายได้้ในระยะสั้้�น ผู้้�ประกอบวิิสาหกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของโรค
แต่่ปััจจุุบัันสถานการณ์์ยืืดเยื้้�อและยัังมีีความไม่่แน่่นอนสููง ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. soft loan)
แม้้ไทยจะมีีระบบการควบคุุมโรคที่่�เข้้มแข็็ง แต่่ผลกระทบที่่� ซึ่่�ง ธปท. เริ่่�มอนุุมััติิ soft loan ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 เมษายน 2563
เกิิดขึ้้น� เป็็นวงกว้้าง ทำำ�ให้้ปัญั หาลุุกลามจากการขาดสภาพคล่่อง เมื่่�อถึึงสิ้้�นปีี 2563 ธปท. อนุุมััติิ soft loan ไปแล้้ว 123,106
ชั่่� ว คราวไปสู่่�ปัั ญ หาฐานะทางการเงิิ น และความอยู่่� ร อด ล้้านบาท สามารถช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ SMEs กว่่า 73,817
ของกิิจการในบางกลุ่่�มธุุรกิิจ ธปท. จึึงได้้ติิดตามประเมิิน ล้้านราย เป็็นวงเงิินสิินเชื่่�อเฉลี่่�ย 1.7 ล้้านบาทต่่อราย ซึ่่�ง
ผลกระทบและเตรีียมพร้้อมในการปรัับปรุุงมาตรการทางการเงิิน ผู้้�ได้้ รัั บสิิ น เชื่่� อ กระจายตััวดีี ทั้้� ง ผู้้�ประกอบการขนาดเล็็ ก
ผ่่ า นการประสานความร่่ ว มมืื อ กัับหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง และขนาดกลาง กระจายทั่่�วประเทศทั้้�งในกรุุงเทพฯ และ
ทั้้ง� ภาครััฐและเอกชนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่อ่� กำำ�หนดแนวนโยบาย ปริิมณฑลและในต่่างจัังหวััด และกระจายในหลายภาคธุุรกิิจ
ที่่เ� หมาะสมและเท่่าทัันต่่อสถานการณ์์ ในการดููแลประคัับประคอง
ภาคส่่วนต่่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิิจการเงิินไทยให้้สามารถก้้าวข้้าม
อย่่ า งไรก็็ ดีี ด้้ ว ยสถานการณ์์ โ ควิิ ด 19 ยัังคงยืื ด เยื้้�อ
วิิกฤต พร้้อมทั้้ง� สนัับสนุุนให้้ธุรุ กิิจที่่�มีีศัักยภาพสามารถกลัับมา ผู้้�ประกอบการ SMEs ยัังมีีความจำำ�เป็็นที่่ต้� อ้ งได้้รัับสิินเชื่่อ� เพิ่่ม� เติิม
ฟื้้�นตััวและแข่่งขัันได้้ในระยะต่่อไป โดยการจััดทำำ�มาตรการ ธปท. จึึงได้้ขยายเวลามาตรการ soft loan ออกไปอีีก 6 เดืือน
ฟื้้�นฟููฯ ธปท. มุ่่�งเน้้นวััตถุุประสงค์์หลััก 3 ข้้อ ได้้แก่่
ซึ่่�งจะครบกำำ�หนดในวัันที่่� 18 เมษายน 2564 (ธปท. ยัังมีี
อำำ�นาจขยายเวลาเพิ่่�มได้้อีีก 6 เดืือน) รวมทั้้�งได้้ผ่่อนคลาย
1. เพื่อ่� สนัับสนุุนสภาพคล่่องแก่่ธุรุ กิิจไทยที่่�มีีศัักยภาพ ให้้ หลัักเกณฑ์์และแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อให้้ลููกหนี้้�สามารถเข้้าถึึง
สามารถ (1) ดููแลความต่่อเนื่่�องของกิิจการและการจ้้างงาน แหล่่งเงิินได้้มากขึ้้�น อาทิิ การขยายคุุณสมบััติิของผู้้�ขอกู้้�ให้้
และ (2) ยกระดัับความสามารถในการแข่่งขัันผ่่านการปรัับ ครอบคลุุมถึึงบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ MAI
รููปแบบธุุรกิิจ (business models) โดยอาศััยกลไกตลาด การแก้้ไขคำำ�จำ�กัั
ำ ดความของกลุ่่�มธุุรกิิจให้้เข้้าถึึง soft loan
และระบบสถาบัันการเงิินเพื่อ่� คััดกรองการให้้ความช่่วยเหลืือ ได้้ง่า่ ยขึ้้น� และการเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีปฏิิบััติใิ ห้้ผู้้�ประกอบการ SMEs
ที่่�เหมาะสมกัับประเภทธุุรกิิจหรืือกิิจการที่่�ได้้รัับผลกระทบ สามารถยื่่�นขอกู้้�ได้้ 2 ครั้้�ง
และมีีความพร้้อมแตกต่่างกััน
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ประสานงานกัับกระทรวงการคลัังและ
2. เพื่�่อดำำ�รงไว้้ซึ่�่งเสถีียรภาพสถาบัันการเงิินและระบบ บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) จััดทำำ�
การเงิิน โดยเตรีียมกลไกรองรัับสิินทรััพย์์ด้้อยคุุณภาพที่่�มีี โครงการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ Portfolio Guarantee Scheme
แนวโน้้มเพิ่่ม� ขึ้้น� และป้้องกัันการปรัับลดอย่่างรุุนแรงของราคา ระยะพิิเศษ soft loan plus โดย บสย. จะค้ำำ��ประกััน
สิินทรััพย์์และการเร่่งขายทรััพย์์สินิ (fire sale) ตลอดจนดููแล soft loan ตั้้ง� แต่่ปีที่่ี � 3 เป็็นต้น้ ไป เพื่อ�่ ให้้สถาบัันการเงิินมั่่น� ใจและ
การดำำ�เนิินงานของสถาบัันการเงิินซึ่ง�่ เป็็นตััวกลางหลัักในการ สามารถให้้สินิ เชื่่�อแก่่ผู้้�ประกอบการ SMEs ได้้นานกว่่า 2 ปีี
จััดสรรแหล่่งทุุนให้้สามารถช่่วยเหลืือลููกค้้าได้้ต่อ่ เนื่่อ� งอย่่างตรงจุุด โดยอาจให้้สิินเชื่่�อได้้ถึึง 10 ปีี
และทัันการณ์์ รวมทั้้ง� มีีความพร้้อมรองรัับความเสีียหายที่่�อาจ
เกิิดขึ้้น� ไม่่กระทบต่่อความเชื่่อ� มั่่น� ของผู้้�ฝากเงิินและนัักลงทุุน
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้รัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�ประกอบการ

63

รายงานประจำำ�ปีี 2563

และสถาบัันการเงิินถึึงประเด็็นข้อ้ จำำ�กััดของ พ.ร.ก. soft loan
เพื่่�อประกอบการพิิจารณาจััดทำำ�มาตรการช่่วยเหลืือด้้าน
สภาพคล่่องในระยะต่่อไป โดยจะมุ่่�งเน้้นให้้มีีความยืืดหยุ่่�น
ในการให้้ความช่่วยเหลืือและสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�มีี
ความไม่่แน่่นอนสููง
การปรัับปรุุงกลไกค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ SMEs ของ บสย.
เพื่่�อสนัับสนุุนการเข้้าถึึงสิินเชื่่�อของผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�มีี
ศัักยภาพแต่่หลัักประกัันไม่่เพีียงพอ หรืือผู้้�ประกอบการ
SMEs ที่่มีีปั
� ญ
ั หาสภาพคล่่องให้้สามารถประกอบธุุรกิิจต่่อไปได้้
ในช่่วงเศรษฐกิิจชะลอตััวจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
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ซึ่่�งส่่งผลให้้ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตเพิ่่�มสููงขึ้้�น โดยเน้้นสร้้าง
ความมั่่� น ใจให้้ ส ถาบัันการเงิิ น ในการให้้ พิิ จ ารณาปล่่ อ ย
สิินเชื่่อ� ผ่่านโครงการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อ� Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่่� 9 (PGS-9) วงเงิิน 150,000 ล้้านบาท และ
โครงการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อ� Micro Entrepreneurs ระยะที่่� 4
วงเงิิน 25,000 ล้้านบาท ตามมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่�
1 ธัันวาคม 2563 ทั้้�งนี้้� ธปท. ได้้ร่่วมกัับกระทรวงการคลััง
และ บสย. ในการกำำ�หนดแนวทางการจััดสรรวงเงิินค้ำำ��ประกััน
โดยมุ่่�งเน้้นให้้สถาบัันการเงิินปล่่อยสิินเชื่่�อแก่่ผู้้�ประกอบการ
ที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบจากวิิกฤตโควิิด 19 รวมทั้้ง� ให้้สถาบัันการเงิิน
ช่่วยเหลืือประคัับประคองลููกหนี้้�ผ่่านการปรัับโครงสร้้างหนี้้�
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เตรีียมความพร้้อมสนัับสนุุนการจััดตั้้ง� กลไกผ่่องถ่่ายหนี้้เ� สีียและ
สิินทรััพย์์ด้อ้ ยคุุณภาพในรููปแบบต่่าง ๆ ตามความเหมาะสม
โดยจะมีีการพิิจารณาปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์ให้้ยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น
เพื่่�อดููแลให้้สถาบัันการเงิินยัังคงสามารถให้้ความช่่วยเหลืือ
ลููกหนี้้� ไ ด้้ ต รงจุุ ด ทัันการณ์์ และสอดคล้้ อ งกัับศัักยภาพ
ลดโอกาสการปรัับลดอย่่างรุุนแรงของราคาสิินทรััพย์์และ
การเร่่งขายสิินทรััพย์์ (fire sale) ตลอดจนช่่วยบรรเทาผลกระทบ
ต่่อลููกหนี้้�ที่่�อาจต้้องหยุุดดำำ�เนิินกิิจการหรืือลููกหนี้้�ที่่�เข้้าสู่่�
กระบวนการศาลให้้สามารถฟื้้นตัั
� วกลัับมาได้้เร็็ว ไม่่เกิิดภาระ
การคลัังและต้้นทุนุ จม (sunk cost) ที่่�จะเป็็นอุปุ สรรคต่่อการ
จััดสรรทรััพยากรและการพััฒนาประเทศในระยะยาว

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

การเตรีียมความพร้้อมในการปรัับมาตรการช่่วยเหลืือ
ลููกหนี้้� รวมถึึงการบริิ ห ารจััดการสิิ น ทรััพย์์ ด้้ อ ยคุุ ณ ภาพ
เพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ธปท. ได้้ติิดตามและ
ประเมิินโอกาสการกลัับมาชำำ�ระหนี้้ข� องลููกหนี้้ทั้� ง้� ที่่�อยู่่ภ� ายใต้้
มาตรการช่่วยเหลืือต่่าง ๆ และความเปราะบางของลููกหนี้้�
โดยรวมอย่่ า งใกล้้ ชิิ ด เพื่่� อ พิิ จ ารณาความจำำ� เป็็ น ในการ
ปรัับปรุุงมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้� และประเมิินแนวโน้้มการ
ด้้อยคุุณภาพสิินทรััพย์์ควบคู่่�กัับความเพีียงพอของเงิินสำำ�รอง
เงิินกองทุุน ตลอดจนวิิเคราะห์์ผลกระทบต่่อฐานะของสถาบััน
การเงิิน โดยประสานหารืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ
กระทรวงการคลััง สภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์ และ
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ในการ

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมืือกัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป
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การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ
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๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

สแกนเพื่่�อดููราย
ละเอีียดแผน
ออกพัันธบััตร
ปีี 2563
แก้้ไขครั้้�งที่่� 1
(มีีผลบัังคัับใช้้
เดืือนพฤษภาคม
2563 เป็็นต้้นไป)

4.1 การรัักษาเสถีียรภาพระบบการเงิิน
4.1.1 การรัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจการเงิิน
1. การดำำ�เนิินงานในตลาดการเงิิน
			 การดำำ�เนิินงานในตลาดการเงิินของ ธปท. มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อดููแลสภาพคล่่องในตลาด
การเงิินให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและเพีียงพอต่่อความต้้องการของระบบธนาคารพาณิิชย์์ ทั้้�งเพื่่�อการดำำ�รง
สิินทรััพย์์สภาพคล่่องในส่่วนที่่�เป็็นเงิินฝากกระแสรายวัันที่่� ธปท. ตามอััตราที่่�กำำ�หนด และการชำำ�ระดุุลการ
หัักบััญชีี (demand for settlement balances) ทั้้�งนี้้� เพื่่�อดููแลอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดเงิินให้้เคลื่่�อนไหว
สอดคล้้องกัับทิิศทางของอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายตามที่่� กนง. กำำ�หนด
			
			 ในปีี 2563 สภาพคล่่องส่่วนเกิินในระบบการเงิินไทยปรัับเพิ่่�มขึ้้น� จากการดำำ�เนิินนโยบายของ ธปท.
รวมถึึงบริิการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 (soft loan) ส่่งผลให้้ ธปท. ดููดซัับสภาพคล่่องส่่วนเกิินเพิ่่ม� ขึ้้นสุ
� ทุ ธิิ 100,567 ล้้านบาท
จากสิ้้�นปีี 2562 ทั้้�งนี้้� ธปท. ดำำ�เนิินการผ่่านเครื่่�องมืือหลััก 4 ประเภท ได้้แก่่ 1) การออกพัันธบััตร ธปท.
2) ธุุ ร กรรมซื้้� อ คืื นพััน ธบััตรแบบทวิิ ภ าคีี 3) ธุุ ร กรรมสวอปเงิิ น ตราต่่ า งประเทศ (swap) และ
4) ธุุรกรรมซื้้�อขาด/ขายขาดตราสารหนี้้�ภาครััฐ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
			
			 1.1 การออกพัันธบััตรธนาคารแห่่งประเทศไทย
				 การออกพัันธบััตร ธปท. เป็็นช่่องทางหลัักในการดููดซัับสภาพคล่่องส่่วนเกิินในระบบการเงิิน
และเป็็นส่ว่ นหนึ่่ง� ในการพััฒนาตลาดตราสารหนี้้ใ� ห้้มีีสภาพคล่่องและมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้น� โดย ธปท. พิิจารณา
ออกพัันธบััตรให้้เหมาะสมกัับปริิมาณสภาพคล่่องและภาวะตลาดในแต่่ละช่่วง รวมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงแผนการออก
ตราสารหนี้้�ของภาครััฐ
				
				 ปีี 2563 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและ
ตลาดการเงิินเป็็นวงกว้้างทำำ�ให้้ตลาดพัันธบััตรมีีความผัันผวนสููง นอกจากนี้้� การระดมทุุนของภาครััฐที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นเพื่�่อรองรัับมาตรการเยีียวยาผลกระทบจากวิิกฤตโควิิด 19 ส่่งผลให้้อุุปทานพัันธบััตรภาครััฐโดย
รวมมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น ธปท. จึึงได้้หารืือกัับสำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ (สบน.) อย่่างใกล้้ชิิดเพื่�อ่ ร่่วมกััน
วางแผนการออกพัันธบััตรภาครััฐในภาพรวม กำำ�หนดปริิมาณการออกพัันธบััตรรััฐบาล ตั๋๋�วเงิินคลัังและ
พัันธบััตร ธปท. ให้้ เ ป็็ น ไปอย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพและสอดคล้้ อ งกััน ในการนี้้� ธปท. ได้้ ปรัั บลดยอด
คงค้้างพัันธบััตร ธปท. สุุทธิิ 352,343 ล้้านบาท ส่่งผลให้้ยอดคงค้้างพัันธบััตร ธปท. ณ สิ้้�นปีี 2563
อยู่่�ที่่� 3,365,405 ล้้านบาท (ในจำำ�นวนนี้้�เป็็นส่่วนที่่� ธปท. ซื้้�อคืืน 80,335 ล้้านบาท) สััดส่่วนยอดคงค้้าง
พัันธบััตร ธปท. ได้้ลดลงร้้อยละ 6 มาอยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 49 ของยอดคงค้้างเครื่่อ� งมืือดููดซับั สภาพคล่่องรวม
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

				สำำ�หรัับการออกพัันธบััตร ธปท. ปีี 2564 ธปท. ให้้ความสำำ�คััญกัับแผนการระดมทุุน
ของภาครััฐที่่�ยัังเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง ภายใต้้ภาวะที่่�ความต้้องการลงทุุนยัังอาจผัันผวนสููง ธปท. จึึงวางแผนงด
ประมููลพัันธบััตร ธปท. อายุุ 6 เดืือน และ 3 ปีี ซึ่่�งเป็็นรุ่่�นอายุุที่่�กระทรวงการคลัังวางแผนประมููลเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ นอกจากนี้้� ธปท. จะเริ่่�มประมููลพัันธบััตรประเภทอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว (Floating Rate
Bond: FRB) รุ่่�นใหม่่ที่่อิ� งิ อััตราดอกเบี้้ย� ธุุรกรรมซื้้อ� คืืนระยะข้้ามคืืน (Thai Overnight Repurchese Rate:
THOR) เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง THOR ในธุุรกรรมการเงิิน และเพิ่่�มทางเลืือกการลงทุุน
ในตลาดตราสารหนี้้ใ� ห้้หลากหลายมากขึ้้น�
			
			 1.2 ธุุรกรรมซื้้�อคืืนพัันธบััตรแบบทวิิภาคีี
				 ธปท. ทำำ�ธุุรกรรมซื้้�อคืืนพัันธบััตรแบบทวิิภาคีี (Bilateral Repurchase: BRP) กัับสถาบััน
การเงิินที่่� ธปท. แต่่งตั้้�งเป็็นคู่่�ค้้า (BRP Primary Dealers: BRP PDs) เพื่่�อปรัับสภาพคล่่องในแต่่ละวััน
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม โดยเฉพาะการปรัับสภาพคล่่องระยะสั้้�นจากผลกระทบของการรัับจ่่ายเงิิน
ของภาครััฐ หรืือจากปััจจััยด้้านฤดููกาล อาทิิ ความต้้องการเงิินสดหมุุนเวีียน โดย ธปท. ทำำ�ธุุรกรรม BRP
ระยะ 1 วััน ที่่�อััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย (fixed-rate tender) เพื่่�อส่่งสััญญาณนโยบายการเงิินให้้สอดคล้้อง
กัับที่่� กนง. กำำ�หนด และทำำ�ธุรุ กรรม BRP ระยะยาวกว่่า 1 วััน (term BRP) ในลัักษณะ variable-rate tender
โดย BRP PDs เป็็นผู้้�เสนอส่่วนต่่างอััตราดอกเบี้้ย� เป็็น spread อ้้างอิิงกัับอััตราดอกเบี้้ย� นโยบาย (indexed BRP)
ซึ่่�งทำำ�ให้้อััตราผลตอบแทนรวมของธุุรกรรม term BRP แปรผัันตามการปรัับเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นภายในช่่วงอายุุของธุุรกรรมนั้้�น
				
				 ธปท. ทำำ�ธุุรกรรม BRP ในช่่วงเช้้าของทุุกวัันทำำ�การ4 กัับ BRP PDs ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวกลาง
ส่่งผ่่านสภาพคล่่องระหว่่าง ธปท. กัับสถาบัันการเงิินอื่่�นหรืือธุุรกิิจเอกชน ผ่่านธุุรกรรมซื้้�อคืืนภาคเอกชน
(Private Repo) และ/หรืือตลาดกู้้�ยืืมระหว่่างธนาคารโดยไม่่มีีหลัักประกััน (uncollateralized interbank
market) กลไกดัังกล่่าวเป็็นการช่่วยสนัับสนุุนการพััฒนาตลาดการเงิิน รวมทั้้�งเสริิมสร้้างให้้แนวปฏิิบััติิ
มีีความรััดกุุมสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล
				
				 ปีี 2563 ธปท. เพิ่่�มการดููดซัับสภาพคล่่องผ่่านธุุรกรรม BRP จำำ�นวน 604,632 ล้้านบาท ซึ่่�ง
เป็็นผลจากการปรัับลดยอดคงค้้างการดููดซัับสภาพคล่่องผ่่านการออกพัันธบััตร ธปท. และธุุรกรรมสวอปเงิินตรา
ต่่างประเทศ ทั้้ง� นี้้� ยอดคงค้้างธุุรกรรม BRP ณ สิ้้น� ปีี 2563 อยู่่�ที่่� 2,493,087 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 37 ของ
ยอดคงค้้างเครื่่อ� งมืือดููดซัับสภาพคล่่องรวม
			
			 1.3 ธุุรกรรมสวอปเงิินตราต่่างประเทศ
				ธุุรกรรมสวอปเงิินตราต่่างประเทศเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้เสริิมเครื่่อ� งมืืออื่่น� ๆ ในการดููดซับั สภาพ
คล่่องส่่วนเกิิน ซึ่่�งดำำ�เนิินการตามความเหมาะสมของภาวะตลาด ในปีี 2563 ธปท. ได้้ปรัับลดยอดคง
ค้้างธุุรกรรมสวอปเงิินตราต่่างประเทศในรููปสกุุลเงิินบาทลงสุุทธิิ 166,155 ล้้านบาท ส่่งผลให้้ยอดคงค้้าง
ธุุรกรรมสวอปเงิินตราต่่างประเทศ ณ สิ้้�นปีี 2563 อยู่่�ที่่� 855,641 ล้้านบาท หรืือเทีียบเท่่ากัับฐานะคงค้้าง
การซื้้�อเงิินดอลลาร์์ สรอ. ล่่วงหน้้าสุุทธิิจำ�น
ำ วน 28,579 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 13 ของ
ยอดคงค้้างเครื่่�องมืือดููดซัับสภาพคล่่องรวม
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ยกเว้้นในวัันประชุุม กนง. ที่่� ธปท. จะทำำ�ธุรุ กรรม BRP ในช่่วงบ่่าย หลัังการแถลงผลการประชุุม กนง.

สแกนเพื่่� อดูู
รายละเอีียด
แผนการออก
พัั นธบััตร ธปท.
ปีี 2564

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๑
๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

		 2. การพััฒนาตลาดการเงิิน
			ท่่ามกลางพลวััตการเปลี่่�ยนแปลงและความผัันผวนของเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทยในปีี 2563 ธปท.
ได้้มีีส่่วนร่่วมเป็็นอีีกหนึ่่�งแรงผลัักดัันสำำ�คััญในการสานต่่อและริิเริ่่�มการพััฒนาและยกระดัับโครงสร้้างตลาดการเงิินไทย ดัังนี้้�
			
			 2.1 การพััฒนาตลาดเงิินตราต่่างประเทศ
				 การให้้ความรู้้�และส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการในการบริิหารความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่�ยนยัังคงเป็็นบัันไดสำำ�คััญ
สู่่�การสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันต่่อความผัันผวนของตลาดการเงิินให้้กัับผู้้�ประกอบการ SMEs ไทยอย่่างยั่่�งยืืน โดย ธปท. ร่่วมกัับองค์์กร
ต่่าง ๆ สานต่่อการดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านบริิหารความเสี่่�ยงอััตราแลกเปลี่่�ยนและสนัับสนุุน SMEs ที่่�ทำ�ำ การค้้า
ระหว่่างประเทศ ระยะที่่� 3 อย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านการจััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่ภาคธุุรกิิจ รวมถึึงแนะนำำ�เครื่่อ� งมืือบริิหารความเสี่่ย� ง
จากอััตราแลกเปลี่่�ยน ได้้แก่่ ประกัันค่่าเงิิน หรืือ FX options ให้้ผู้้�ประกอบการได้้ทดลองใช้้โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายภายใต้้
วงเงิินสนัับสนุุนที่่�สููงขึ้้�นเป็็น 100,000 บาทต่่อกิิจการ นอกจากนี้้� แม้้จะเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 แต่่
โครงการยัังสามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และได้้ปรัับรููปแบบการอบรมให้้เป็็นช่่องทางออนไลน์์อย่่างเต็็มรููปแบบ ช่่วยเพิ่่�ม
ความสะดวกให้้ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการเลืือกเวลาเข้้ารัับอบรมได้้อย่่างอิิสระและเป็็นการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม จากการดำำ�เนิินงาน
ดัังกล่่าวมีีผู้้�ประกอบการให้้ความสนใจเข้้ารัับการอบรมแล้้ว 1,152 ราย และมีีผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับจััดสรรวงเงิินจากโครงการ
666 ราย
			

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

			 1.4 การทำำ�ธุุรกรรมซื้้อ� ขาด/ขายขาดตราสารหนี้้ภ� าครััฐ
				 ธปท. สามารถปรัับสภาพคล่่องในระบบการเงิินแบบถาวร ผ่่านการทำำ�ธุรุ กรรมซื้้อ� ขาด/ขายขาดตราสารหนี้้�
ภาครััฐกัับสถาบัันการเงิินที่่� ธปท. แต่่งตั้้�งเป็็นคู่่�ค้้า (e-outright counterparties) ในปีี 2563 ธปท. ได้้ซื้้�อตราสารหนี้้�ภาครััฐ
รวม 166,473 ล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นการซื้้�อตราสารหนี้้�ภาครััฐในเดืือนมีีนาคมและเมษายนที่่�สภาพคล่่องในตลาดตึึงตััว
และกลไกตลาดทำำ�งานผิิดปกติิ (market dysfunction) จากความกัังวลต่่อสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ขณะที่่�พัันธบััตรภาครััฐที่่� ธปท. ถืือครองครบกำำ�หนดจำำ�นวน 109,825 ล้้านบาท สุุทธิิแล้้ว ธปท. ถืือครองพัันธบััตร
ภาครััฐเพิ่่�มขึ้้�น 56,648 ล้้านบาท
				
				นอกจากการดำำ�เนิินงานในตลาดการเงิินข้้างต้้น ธปท. ยัังมีีหน้้าต่่างปรัับสภาพคล่่องสิ้้�นวัันที่่�มีีลัักษณะเป็็น
หน้้าต่่างตั้้�งรัับ (standing facility) เปิิดให้้สถาบัันการเงิินที่่�ขาดสภาพคล่่องหรืือมีีสภาพคล่่องส่่วนเกิิน ณ สิ้้�นวัันสามารถ
กู้้�ยืืมหรืือฝากเงิินได้้ในระยะข้้ามคืืน (overnight) ในอััตราดอกเบี้้�ยสููงหรืือต่ำำ��กว่่าอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายร้้อยละ 0.50
ตามลำำ�ดัับ หน้้าต่่างดัังกล่่าวเป็็นกลไกหลัักที่่�ช่ว่ ยจำำ�กััดความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้ย� ระยะสั้้น� ในตลาดเงิิน ในปีี 2563 ธุุรกรรม
ส่่วนใหญ่่เป็็นธุรุ กรรมฝากเงิินเฉลี่่ย� ประมาณ 2,182 ล้้านบาทต่่อวััน ลดลงจากปีีก่อ่ นส่่วนหนึ่่ง� เนื่่�องจากอััตราดอกเบี้้ย� เงิินฝาก
ของหน้้าต่่างดัังกล่่าวปรัับลดลงมาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 0 ตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2563 ตามการปรัับลดของอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

โครงการส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านบริิหารความเสี่่�ยงอััตราแลกเปลี่่�ยน และสนัับสนุุน SMEs ที่่�ทำำ�การค้้าระหว่่างประเทศ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

			 2.2 การพััฒนาอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
				สืืบเนื่่�องจากแนวโน้้มการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงในตลาดการเงิินโลก ตลาดการเงิินไทยจึึงได้้มีีการ
ยกระดัับอััตราดอกเบี้้ย� อ้้างอิิงในประเทศเช่่นกััน โดย ธปท. และผู้้�ร่ว่ มตลาดเห็็นพ้อ้ งร่่วมกัันที่่�จะยุุติกิ ารเผยแพร่่อััตราดอกเบี้้ย�
THBFIX (Thai Baht Interest Rate Fixing) ไปพร้้อมกัับการยุุติิการเผยแพร่่อััตราดอกเบี้้�ย LIBOR (London Interbank
Offered Rate) อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องจากธุุรกรรมทางการเงิินที่่�อ้้างอิิงกัับอััตราดอกเบี้้�ย THBFIX มีีจำำ�นวนมากถึึงกว่่า 25,000
สััญญาและมีีมููลค่่ารวมกัันประมาณ 15 ล้้านล้้านบาท ธปท. จึึงร่่วมกัับผู้้�แทนจากธนาคารพาณิิชย์์จััดตั้้�ง “คณะทำำ�งานเตรีียม
ความพร้้อมของธนาคารพาณิิชย์์เพื่่�อรองรัับการยุุติิการใช้้ LIBOR” เพื่่�อเตรีียมแนวทางดำำ�เนิินการสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลง
ครั้้�งนี้้�ให้้ราบรื่่�นที่่�สุุด ขณะเดีียวกััน ธปท. ร่่วมกัับผู้้�ร่่วมตลาดพััฒนาอััตราดอกเบี้้�ย THOR เพื่่�อใช้้เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
ใหม่่ (alternative reference rate) ในธุุรกรรมการเงิินแทนการใช้้อััตราดอกเบี้้ย� THBFIX เริ่่�มเผยแพร่่ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน
2563 นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งก้้าวสำำ�คััญของตลาดการเงิินไทยที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงแบบไม่่มีีความเสี่่�ยง (risk-free rate) และเป็็น
แนวทางการพััฒนาที่่�สอดคล้้องตามมาตรฐานสากลในต่่างประเทศ โดยคำำ�นวณจากธุุรกรรมซื้้อ� คืืนพัันธบััตรภาคเอกชนระยะ
ข้้ามคืืน ทั้้ง� นี้้� ตั้้ง� แต่่เดืือนสิิงหาคม 2563 เริ่่ม� มีีธุุรกรรมอนุุพัันธ์อ้์ า้ งอิิงอััตราดอกเบี้้ย� THOR เป็็นครั้้ง� แรก และมีีปริิมาณธุุรกรรม
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จนกระทั่่�งสิ้้�นปีี 2563 มีียอดรวมธุุรกรรมทั้้�งสิ้้�นมููลค่่า 23,000 ล้้านบาท ซึ่่�ง ธปท. จะร่่วมพััฒนาให้้การ
ทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินที่่�อ้้างอิิงกัับอััตราดอกเบี้้�ย THOR มีีสภาพคล่่องและเป็็นที่่�แพร่่หลายมากขึ้้�นต่่อไป
				
				นอกจากนี้้� เพื่่�อบรรเทาผลกระทบต่่อผู้้�ร่่วมตลาดที่่�มีีธุุรกรรมคงค้้างอ้้างอิิง THBFIX และเอื้้�อให้้ช่่วงการ
เปลี่่�ยนผ่่านเป็็นไปอย่่างราบรื่่น� ธปท. ได้้คำำ�นวณและเผยแพร่่อััตราดอกเบี้้ย� ทดแทน หรืือ fallback rate (THBFIX) เพื่อ่� ใช้้อ้า้ งอิิง
แทนหลัังจากการยุุติิการเผยแพร่่อััตราดอกเบี้้�ย THBFIX แต่่จะเผยแพร่่เป็็นการชั่่�วคราวเพีียงระยะหนึ่่�งเท่่านั้้�น โดย ธปท.
คาดหวัังว่่าผู้้�ร่่วมตลาดจะทยอยลดปริิมาณธุุรกรรมคงค้้างที่่�อ้้างอิิงอััตราดอกเบี้้�ย THBFIX รวมถึึงหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�ธุุรกรรม
ใหม่่อ้้างอิิงอััตราดอกเบี้้�ย THBFIX เปลี่่�ยนมาเลืือกอ้้างอิิงอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่อย่่าง THOR แทนเป็็นทางเลืือกแรก
				
				 การเปลี่่�ยนผ่่านอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงครั้้�งนี้้�นัับเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงโครงสร้้างที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างมาก
ต่่อผู้้�ร่่วมตลาดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ธปท. จึึงมุ่่�งเน้้นเรื่่�องการสื่่�อสารเพื่่�อให้้ทุุกฝ่่ายตระหนัักถึึงผลกระทบของการยุุติิการเผยแพร่่อััตรา
ดอกเบี้้ย� LIBOR และ THBFIX ขณะเดีียวกัันก็็เร่่งสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่ย� วกัับการนำำ�อััตราดอกเบี้้ย� อ้้างอิิง THOR
ไปใช้้ ตลอดจนสนัับสนุุนการเตรีียมความพร้้อมของผู้้�ร่่วมตลาดทุุกฝ่่าย ทั้้�งสถาบัันการเงิินและภาคธุุรกิิจ ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ
ของ ธปท. ในรููปแบบวิิดีีโอ เอกสารเผยแพร่่ และข้้อมููลเชิิงวิิเคราะห์์ อีีกทั้้�งได้้ประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ อาทิิ สภาวิิชาชีีพบััญชีี และ International Swaps and Derivatives Association (ISDA) เพื่่�อ
เตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนผ่่านในทุุกด้้าน
		

3. การดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารเงิินสำำ�รองทางการ5
ธปท. บริิหารเงิินสำำ�รองทางการโดยยึึดหลัักการลงทุุนในสิินทรััพย์์ที่่�มีีความมั่่�นคง ปลอดภััย และมีีสภาพคล่่อง
สููง รวมทั้้�งได้้รัับผลตอบแทนที่่�ดีีภายใต้้กรอบความเสี่่�ยงและหลัักเกณฑ์์การลงทุุนที่่�กำำ�หนด ในปีี 2563 ได้้ติิดตามวิิเคราะห์์
สถานการณ์์ความผัันผวนสููงของเศรษฐกิิจและตลาดการเงิินโลกอย่่างใกล้้ชิดิ โดยเฉพาะทิิศทางเศรษฐกิิจการเงิินของประเทศ
ที่่�ลงทุุนทั้้�งในระยะสั้้�นและการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงโครงสร้้างที่่�จะเกิิดขึ้้�นในระยะยาว เพื่่�อคาดการณ์์แนวโน้้มอััตราแลกเปลี่่�ยน
อััตราดอกเบี้้�ย ราคาสิินทรััพย์์ รวมทั้้�งประเมิินความเสี่่�ยงประเภทต่่าง ๆ ในการลงทุุน เพื่่�อช่่วยสร้้างโอกาสที่่�จะเพิ่่�มอััตรา
ผลตอบแทนหรืือลดความเสี่่�ยงทางการเงิินโดยรวมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		
5
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กองทุุนเงิินสำ�ำ รองทางการที่่�สำำ�คััญ ประกอบด้้วย กองทุุนสภาพคล่่อง และกองทุุนเพื่่�อการลงทุุนระยะยาว

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

อััตราดอกเบี้้�ยธุุรกรรมซื้้�อคืืนระยะข้้ามคืืน (THOR):
พัั ฒนาการก้้าวสำำ�คััญของตลาดการเงิินไทย
BOX

9

เนื่่�องจากอััตราดอกเบี้้�ย THBFIX (Thai Baht
Interest Rate Fixing) ซึ่่ง� ใช้้เป็็นอััตราดอกเบี้้ย� อ้้างอิิง
ในธุุรกรรมต่่าง ๆ อย่่างแพร่่หลายในตลาดการเงิินไทย
มาเป็็นระยะเวลานานจะถููกยุุติิไปพร้้อมกัับการยุุติิ
อััตราดอกเบี้้ย� LIBOR (London Interbank Offered
Rate) ซึ่่�งใช้้ในการคำำ�นวณอััตราดอกเบี้้�ย THBFIX
ธปท. จึึงร่่วมกัับผู้้�ร่่วมตลาดพััฒนาอััตราดอกเบี้้�ยเพื่่�อ
ใช้้ในการอ้้างอิิง (reference rate) ขึ้้�นใหม่่ เรีียกว่่า
อััตราดอกเบี้้ย� อ้้างอิิงธุุรกรรมซื้้อ� คืืนระยะข้้ามคืืน หรืือ
THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) โดย
คาดหวัังว่่า THOR จะเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ใช้้อย่่าง
แพร่่หลายในอนาคต
ด้้วยจุุดเด่่นของอััตราดอกเบี้้ย� THOR ที่่�มีีความเสี่่ย� ง
ต่ำำ�� เนื่่� อ งจากเป็็ นอัั ตราดอกเบี้้� ย ระยะข้้ า มคืื นที่่�
คำำ�นวณจากอััตราดอกเบี้้�ยธุุรกรรมซื้้�อคืืนพัันธบััตร
(bond repurchase transactions) ซึ่่�งเป็็นธุุรกรรม
การกู้้�ยืืมระหว่่างธนาคารที่่�มีีพัันธบััตรเป็็นหลัักประกััน
รวมถึึงจะเคลื่่�อนไหวสอดคล้้องไปกัับภาวะตลาดเงิิน
ในประเทศและอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย โดยไม่่ได้้รัับ
ผลกระทบจากสภาพคล่่องของเงิินดอลลาร์์ สรอ.
(USD liquidity) อย่่างที่่เ� กิิดขึ้้นกัั
� บอััตราดอกเบี้้ย� THBFIX
ทำำ�ให้้อััตราดอกเบี้้ย� THOR สะท้้อนภาวะตลาดเงิินภายใน
ประเทศได้้ดีีกว่่า และสามารถใช้้อ้้างอิิงในธุุรกรรม
ทางการเงิินโดยทั่่�วไป ทั้้�งสิินเชื่่�อ ตราสารหนี้้� หรืือ
ตราสารอนุุพัันธ์์ เช่่นเดีียวกัับอััตราดอกเบี้้�ย THBFIX
ทว่่าเนื่่�องจากอััตราดอกเบี้้ย� THOR เป็็นอััตราดอกเบี้้ย�
ระยะข้้ามคืืน ดัังนั้้น� หากนำำ�ไปใช้้กัับรอบการชำำ�ระเงิิน
ที่่� ย าวกว่่ า ระยะข้้ า มคืื น จะต้้ อ งนำำ�อัั ตราดอกเบี้้� ย
ข้้ามคืืนดัังกล่่าวมาคำำ�นวณแบบทบต้้น (compounded
average) ทุุ กวัันทำำ�การตลอดระยะเวลาของงวด

ดอกเบี้้�ย จึึงทำำ�ให้้ผู้้�ทำำ�ธุุรกรรมจะทราบอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่� แ น่่ น อนเมื่่� อ ปลายงวด (backward-looking
term rate) ซึ่่�งแตกต่่างจาก THBFIX ที่่�จะทราบ
อััตราดอกเบี้้� ย ตั้้� ง แต่่ ต้้ น งวด (forward-looking
term rate) ดัังนั้้น� การนำำ�ไปใช้้อาจมีีความซัับซ้้อนและ
ไม่่คล่่องตััวอยู่่�บ้า้ งในช่่วงแรกที่่�ผู้้�ร่ว่ มตลาดยัังไม่่คุ้้�นชินิ
อย่่างไรก็็ดีี อััตราดอกเบี้้�ย THOR คำำ�นวณมาจาก
ธุุรกรรมซื้้�อคืืนที่่�มีีปริิมาณธุุรกรรมค่่อนข้้างมาก ช่่วย
ลดความเสี่่�ยงของการถููกบิิดเบืือนอััตราดอกเบี้้�ยได้้
ในระยะต่่อไป ธปท. ในฐานะผู้้�ดููแลการจััดทำำ�อััตรา
ดอกเบี้้�ย THOR และมีีบทบาทสำำ�คััญในการพััฒนา
ตลาด มองว่่าหััวใจสำำ�คััญของการพััฒนาอััตราดอกเบี้้ย�
อ้้างอิิงอยู่่�ที่่ก� ารสร้้างให้้ตลาดมีีสภาพคล่่อง จำำ�เป็็นต้อ้ ง
อาศััยการพััฒนาให้้มีีผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินหลาย ๆ
ประเภทที่่�อ้้างอิิงกัับอััตราดอกเบี้้�ย THOR ทั้้�งตราสาร
อนุุพัันธ์์ ตราสารหนี้้� สิินเชื่่อ� จึึงริิเริ่่ม� ที่่�จะออกพัันธบััตร
ของ ธปท. ประเภทอััตราดอกเบี้้ย� ลอยตััวอ้้างอิิง THOR
ในช่่วงต้้นปีี 2564 รวมถึึงจะเร่่งให้้ใช้้ในธุุรกรรมต่่าง ๆ
อย่่ า งแพร่่ ห ลาย ซึ่่� ง ต้้ อ งอาศััยความร่่ ว มมืื อ จาก
ผู้้�ร่่วมตลาดทุุกฝ่่ายต่่อไป

ดููรายละเอีียด
ของ THOR
ได้้ที่นี่
�่ �่
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

			ทั้้�งนี้้� ธปท. ยัังคงใช้้แนวทางการลงทุุนแบบกระจายความเสี่่�ยงเป็็นหลััก และเพิ่่�มความหลากหลายของการ
ลงทุุนโดยพิิจารณาเพิ่่�มจำำ�นวนประเทศและประเภทของสิินทรััพย์์ที่่ส� ามารถลงทุุนได้้อยู่่เ� ป็็นประจำำ� รวมทั้้ง� การเลืือกลงทุุนใน
สิินทรััพย์์โดยคำำ�นึึงถึึงความยั่่�งยืืนทางสัังคมเท่่าที่่�ทำำ�ได้้ในกรอบการลงทุุนปััจจุุบััน นอกจากนี้้� ธปท. ใช้้การวิิเคราะห์์จาก
แบบจำำ�ลองต่่าง ๆ อาทิิ แบบจำำ�ลองเชิิงปริิมาณและแบบจำำ�ลองเศรษฐกิิจมหภาค ร่่วมกัับการใช้้ระบบการทำำ�ธุรุ กรรมในตลาด
การเงิินและบริิหารเงิินสำำ�รองทางการ (dealing room system) ที่่�ทัันสมััย เพื่่อ� วิิเคราะห์์สถานการณ์์และประเมิินทิศิ ทางการ
เปลี่่�ยนแปลงของราคาสิินทรััพย์์ที่่�ลงทุุนอย่่างเป็็นระบบและทัันการณ์์ ตลอดจนพััฒนาแนวทางการบริิหารและศึึกษา
เครื่่�องมืือการลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการรัับผลตอบแทน รวมถึึงลดความเสี่่�ยง และลดค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
จััดการ ตามที่่�คณะกรรมการ ธปท. ได้้ให้้แนวทางไว้้
4. การควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิิน
			 ธปท. ได้้ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องตามแนวทางปฏิิรููปกฎเกณฑ์์ควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิินและนโยบายเร่่งผลัักดััน
ให้้เกิิดระบบนิิเวศของตลาดอััตราแลกเปลี่่�ยน (FX ecosystem) ใหม่่ ที่่�มุ่่�งพััฒนาให้้ตลาดอััตราแลกเปลี่่�ยนมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้น� เงิินทุนุ เคลื่่อ� นย้้ายมีีความสมดุุลมากขึ้้น� ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสามารถบริิหารความเสี่่ย� งอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้อย่่างคล่่องตััว
และปรัับตััวต่่อความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้ เพิ่่�มทางเลืือกในการทำำ�ธุุรกรรมเงิินตราต่่างประเทศและการลงทุุน
ให้้แก่่นัักลงทุุนไทย โดยได้้ผ่่อนคลายกฎระเบีียบควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิิน ดัังนี้้�
			
		 4.1 ขยายวงเงิินรายได้้ที่ไ�่ ม่่ต้อ้ งนำำ�กลัับประเทศ จากเดิิมไม่่เกิิน 200,000 ดอลลาร์์ สรอ. เป็็น 1 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
เพื่อ�่ เพิ่่ม� ความคล่่องตััวให้้กัับภาคเอกชนในการบริิหารจััดการเงิินตราต่่างประเทศ และช่่วยลดภาระต้้นทุนุ ในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ
		
4.2 ให้้คนไทยฝากเงิินตราต่่างประเทศได้้เสรีี ในบััญชีีเงิินฝากเงิินตราต่่างประเทศ (Foreign Currency Deposit:
FCD) และโอนเงิินในประเทศระหว่่างคนไทยผ่่านบััญชีี FCD ได้้ ช่่วยให้้บริิหารจััดการเงิินตราต่่างประเทศและบริิหาร
ความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้คล่่องตััวมากขึ้้น� ทำำ�ธุรุ กรรมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ ช่่วยลดต้้นทุนุ การโอนเงิินและชำำ�ระเงิินด้ว้ ย
			
			 4.3	ผ่่อนคลายเกณฑ์์การลงทุุนในหลัักทรััพย์ต่์ า่ งประเทศ ทั้้ง� ในมิิติขิ องวงเงิินและผลิิตภััณฑ์์การลงทุุนเพื่่อ� เพิ่่�ม
ทางเลืือกในการลงทุุนที่่�หลากหลายและกระจายความเสี่่�ยงการลงทุุนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ได้้แก่่
				 (1) ขยายวงเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ โดยให้้นัักลงทุุนรายย่่อยลงทุุนโดยตรง ไม่่ผ่่านตััวแทน
การลงทุุนในประเทศ จากปีีละไม่่เกิิน 2 แสนดอลลาร์์ สรอ. เป็็น 5 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. และไม่่จำำ�กััดวงเงิินกรณีีลงทุุนผ่่าน
ตััวแทนการลงทุุนในประเทศ อาทิิ บริิษััทหลัักทรััพย์์ โดยยกเลิิกวงเงิินที่่� ธปท. อนุุญาตให้้แก่่สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) เพื่่�อนำำ�ไปจััดสรรในการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ
				

ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศงายข�้น

ETF

DR

เพ��มวงเง�นลงทุนตรงของรายยอยเปน 5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป
(เดิมไมเกิน 200,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป)
ยกเลิกวงเง�นลงทุนที่จัดสรรภายใต ก.ล.ต. (FIA)*
(เดิมยอดคงคางไมเกิน 150,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ)
ขยายประเภทหลักทรัพยตางประเทศที่ออกและขายในไทย เชน ETF หร�อ DR ที่อางอิงหลักทรัพยตางประเทศ
(เดิมเฉพาะตราสารหนี้สกุล FX)

*ธปท. กําหนดวงเง�นรวมให ก.ล.ต. จัดสรรสําหรับนักลงทุน ไดแก กองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยหร�อธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา และรายยอยที่ลงทุนผานตัวแทนในไทย
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ธนาคารแห่่งประเทศไทย

BOX

10

การผลัักดัันระบบนิิเวศของอััตราแลกเปลี่่�ยน
(FX Ecosystem) ใหม่่เพื่่� อแก้้ปััญหาเชิิงโครงสร้้าง
ของค่่าเงิินบาทอย่่างยั่่�งยืืน
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) มุ่่�งพััฒนาตลาดอััตราแลกเปลี่่�ยนของไทยให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเร่่งผลัักดัันให้้เกิิดระบบนิิเวศของตลาดอััตราแลกเปลี่่�ยน (FX ecosystem) ใหม่่ เพื่่�อ
แก้้ไขปััญหาเชิิงโครงสร้้างของตลาดฯ ให้้เงิินทุนุ เคลื่่อ� นย้้ายมีีความสมดุุลมากขึ้้น� ผู้้�ประกอบการสามารถป้้องกััน
ความเสี่่ย� งด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้คล่่องตััวขึ้้�น ต้้นทุนุ การทำำ�ธุรุ กรรมต่ำำ�� ลง ภาครััฐรู้้�เท่่าทัันและสามารถรัับมืือ
ความเสี่่�ยงได้้อย่่างทัันการณ์์ ทั้้�งนี้้� การผลัักดัันระบบนิิเวศดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับความร่่วมมืือจากทั้้�งภาครััฐ
และภาคเอกชนในการขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม เพื่่�อช่่วยให้้เศรษฐกิิจไทยสามารถรองรัับ
ความผัันผวนของตลาดการเงิินโลกที่่�สููงขึ้้�นได้้อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

แนวทางการแก ไข

ปญหาเชิงโครงสรางตลาด FX ไทย
1. ไทยมีการลงทุนตํ่า

คนไทย ลงทุนไดงาย

FX Investment Ecosystem

ทั้งการนําเขาสินคาทุน และการลงทุนสินทรัพย
ตางประเทศ สงผลใหเง�นทุนเคลื่อนยายขาดสมดุล
5 ปที่ผานมา ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงถึง
8% ของ GDP ขณะที่มีเง�นไหลออกไปลงทุน
เพ�ยง 4% ของ GDP

สนับสนุนใหเกิดสมดุลของเง�นทุนเคล�่อนยายผานการลงทุนโดยตรง
และลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมากข�้น

2. ผูประกอบการไทยรองรับ
ความผันผวนของคาเง�นไดนอย

ผูประกอบการ
บร�หาร FX คลองตัว

จากทั้งความไมคุนเคยกับธุรกรรม
และการเขาถึงบร�การที่ยังทําไดจํากัด
ปจจ�บันผูประกอบการปองกันความเสี่ยง
จากคาเง�นเพ�ยงประมาณ 19% ของมูลคาสงออก
และ 24% ของมูลคานําเขา

3. ตนทุนการทําธุรกรรม
ดานอัตราแลกเปล�่ยนสูง
คาธรรมเนียมการแลกเง�นและโอนเง�นของไทย
อยูที่ 6.6% ของมูลคาธุรกรรม ขณะที่ประเทศ
ในภูมิภาคอยูที่ 2-4% ของมูลคาธุรกรรม

4. ธุรกรรมเง�นบาทในตลาด
ตางประเทศมีผลตอคาเง�นสูง
ตลาด offshore ที่มีขนาดใหญ
ทําใหความผันผวนของตลาดการเง�นโลก
สงผลตอคาเง�นบาทไดมากข�้น
85% ของการเปลี่ยนแปลงคาเง�นบาทรายวัน
จะเคลื่อนไหวตามทิศทางสกุลเง�นตางประเทศ

- ซื้อ FX ไดเสร� โดยผานบัญชีเง�นฝากเง�นตราตางประเทศ (FCD)
- ลงทุนหลักทรัพยตางประเทศไดงาย เหมือนในไทย
- สงเสร�มการลงทุนตางประเทศของภาคเอกชน ทั้งการลงทุนโดยตรง
ของผูประกอบการ และการลงทุนหลักทรัพยของผูลงทุนสถาบัน

FX Regulatory Framework

ปรับเกณฑเง�นทุนเคล�่อนยายใหสมดุลมากข�้น
และเอื้อใหการทําธุรกรรมงายข�้น
- โอนเง�นออกไดเสร�มากข�้น
- สามารถบร�หารความเส�่ยง FX ไดเสร�
- ลดภาระเอกสารที่ตองแสดงในการทําธุรกรรม

ผูใหบร�การแขงขันเพ��มข�้น

Service Provider Landscape

สนับสนุนการแขงขันของผูใหบร�การ FX ที่จะชวยลดตนทุน
เพ��มความหลากหลายผล�ตภัณฑ และสงเสร�มการเขาถึงของรายยอย
- ขยายขอบเขตการทําธุรกรรมและสนับสนุนใหมีผูเลนรายใหม
โดยเฉพาะกลุม non-bank
- ปรับเกณฑ ใหรองรับบร�การรูปแบบใหม เชน ธุรกรรมออนไลน
และ digital platform

ภาครัฐรูเทาทันความเส�่ยง

Surveillance & Management

ยกระดับการติดตามขอมูล เพ�่อเอื้อตอการดําเนินมาตรการ
รักษาเสถียรภาพคาเง�นที่ตรงจ�ด
- สนับสนุนให NR มาทําธุรกรรมในประเทศ (onshore) เชน
โครงการ Non-Resident Qualified Company (NRQC)
- พัฒนาระบบติดตามพฤติกรรมของนักลงทุนที่อาจสงผลกระทบ
ตอเสถียรภาพเง�นบาท เชน การลงทะเบียนเพ�่อซื้อขายตราสารหนี้
(Bond Investor Registration)

หมายเหตุุ: รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมตามรายงานนโยบายการเงิิน เดืือนธัันวาคม 2563
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				 (2) ขยายประเภทหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศที่่�ออกและขายในไทย อาทิิ กองทุุนรวมดััชนีี (Exchange Trade
Fund: ETF) หรืือ Depository Receipt (DR) ที่่�อ้้างอิิงหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ
			
		
4.4 เปิิดให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�มิิใช่่สถาบัันการเงิิน (non-bank) ให้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์สกุุลเงิินตรา
ต่่างประเทศ (FX e-money) ได้้ เพื่่อ� เพิ่่�มทางเลืือกให้้แก่่ประชาชน ช่่วยตอบสนองความต้้องการใช้้เงิินอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์สำำ�หรัับ
การเดิินทางเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการในต่่างประเทศ และอำำ�นวยความสะดวกในการซื้้�อสิินค้้าและบริิการบน
แพลตฟอร์์มต่่างประเทศในลัักษณะ e-commerce เพื่่�อก้้าวสู่่�สัังคมดิิจิิทััล
				

				นอกจากนี้้� ยัังปรัับกฎเกณฑ์์ให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจตััวแทนโอนเงิินระหว่่างประเทศสามารถยื่่�นขออนุุญาตใช้้
บริิการจากบุุคคลภายนอก (outsourcing) การรัับจ้้างช่่วงงานต่่อ (subcontract) หรืือแต่่งตั้้�งตััวแทน (agent) ได้้ ช่่วยให้้
ประชาชนเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินในระบบได้้มากขึ้้�น
			
4.1.2		 การรัักษาเสถีียรภาพระบบสถาบัันการเงิิน
		 1. การออกหลัักเกณฑ์์และแนวนโยบายกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิิน
		
ธปท. ออกและปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิิน เพื่่�อให้้สถาบัันการเงิินมีีความมั่่�นคง
และมีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีีสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล ระบบการเงิินและระบบเศรษฐกิิจโดยรวมมีีเสถีียรภาพ
รวมถึึงส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจของสถาบัันการเงิินให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนไป และส่่งเสริิมการ
เข้้าถึึงบริิการทางการเงิินของประชาชน โดยมีีการติิดตามประสิิทธิิผลของนโยบายดัังกล่่าวเพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางและแนวทาง
การปรัับปรุุงที่่�เหมาะสม
							
				 1.1		 การกำำ�กัับดููแลความมั่่�นคงและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่ดีี� ของสถาบัันการเงิิน
						 (1) การปรัับปรุุงคุุณสมบััติิตราสารเงิินกองทุุน
							 ธปท. ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์คุณ
ุ สมบััติิตราสารทางการเงิินที่่นัั� บเป็็นเงิินกองทุุนชั้นที่่
้� � 1 (Additional
Tier 1: AT1) และตราสารทางการเงิินที่่นัั� บเป็็นเงิินกองทุุนชั้นที่่
้� � 2 (Tier 2: T2) ของธนาคารพาณิิชย์์ เพื่อ่� สนัับสนุุนให้้ธนาคาร
พาณิิชย์์สามารถเพิ่่�มความเข้้มแข็็งของเงิินกองทุุนได้้ง่่ายขึ้้�นและมีีต้้นทุุนต่ำำ��ลง โดยเฉพาะภายใต้้สถานการณ์์ที่่�มีีความไม่่
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ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

						 (3) การสอบทานธุุรกรรมด้้านสิินเชื่่อ�
							 ธปท. ปรัับปรุุงแนวนโยบายการสอบทานธุุรกรรมด้้านสิินเชื่่อ� ของสถาบัันการเงิินให้้เป็็นลัักษณะ
หลัักการ (principle-based) มากขึ้้น� เพื่อ่� ให้้สถาบัันการเงิินนำำ�ไปปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมและการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงไป โดยสถาบัันการเงิินสามารถกำำ�หนดปริิมาณและลัักษณะสิินเชื่่อ� ที่่�จะสอบทานให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะ
และระดัับความเสี่่ย� งของพอร์์ตสิินเชื่่อ� ตามผลการประเมิินความเสี่่ย� งภายในของสถาบัันการเงิินได้้ นอกจากนี้้� สถาบัันการเงิิน
ต้้องจััดให้้หน่่วยงานสอบทานสิินเชื่่อ� มีีความเป็็นอิสิ ระ เพื่อ�่ ส่่งเสริิมให้้มีีกลไกการตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่เ� หมาะสม

๑

						 (2) การกำำ�กัับดููแลด้้านธรรมาภิิบาล
							 ธปท. ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์ด้้านธรรมาภิิบาลของผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�มิิใช่่สถาบัันการเงิิน ได้้แก่่
ธุุรกิิจบััตรเครดิิต ธุุรกิิจสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลและสิินเชื่่�อรายย่่อยเพื่่�อการประกอบอาชีีพภายใต้้การกำำ�กัับ และธุุรกิิจระบบ
หรืือเครืือข่่ายอิิเล็็กทรอนิิกส์์สำ�ำ หรัับธุุรกรรมสิินเชื่่�อระหว่่างบุุคคลกัับบุุคคล (peer-to-peer lending platform) รวมทั้้�ง
บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ (บบส.) เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี โดยกำำ�หนดให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ และผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ หุ้้�นส่่วน ผู้้�จััดการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการของบริิษััทแม่่
ต้้องมีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสม ทั้้�งด้้านจริิยธรรมและความซื่่�อสััตย์์ และให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจต้้องคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เข้้มแข็็ง และดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นธรรมต่่อผู้้�บริิโภค ทั้้�งนี้้� หลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว
มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 กรกฎาคม 2563 และเฉพาะ บบส. มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ 2563

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

แน่่นอนสููงจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 รวมถึึงเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์สากลมากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยได้้ปรัับคุุณสมบััติิตราสาร
AT1 ให้้ธนาคารพาณิิชย์์สามารถจ่่ายผลตอบแทนได้้โดยไม่่ต้้องขออนุุญาตจาก ธปท. หากมีีระดัับเงิินกองทุุนสููงกว่่าที่่� ธปท.
กำำ�หนด และปรัับคุุณสมบััติิตราสาร T2 โดยยกเลิิกข้้อกำำ�หนดสิิทธิิให้้ธนาคารพาณิิชย์์เลื่่�อนเวลาการชำำ�ระดอกเบี้้�ย

๔
๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

						 (2) การกำำ�กัับดููแลสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย (Loan-to-Value: LTV)
							 ธปท. ได้้มีีการติิดตามประสิิทธิิผลของการบัังคัับใช้้มาตรการ LTV ที่่�ได้้ออกไปเมื่่�อเดืือนเมษายน
2562 เพื่อ่� ลดการเก็็งกำำ�ไรในตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ และยกระดัับมาตรฐานการให้้สินิ เชื่่อ� ของธนาคารพาณิิชย์์ โดยไม่่ให้้กระทบ
ผู้้�ที่่�ต้้องการอยู่่�อาศััยจริิง ซึ่่�ง ธปท. ได้้มีีการปรัับปรุุงมาตรการเพิ่่�มเติิมเมื่่�อต้้นปีี 2563 เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชาชนเป็็น
เจ้้าของบ้้านหลัังแรกได้้ง่า่ ยขึ้้น� และช่่วยบรรเทาภาระค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�จำำ�เป็็นในการเข้้าอยู่่อ� าศััย โดยสามารถขอสิินเชื่่อ� อื่่นที่่
� เ� กี่่ย� วเนื่่�อง
กัับสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยได้้เพิ่่�มเติิมอีีกไม่่เกิินร้้อยละ 10 ของมููลค่่าขาย รวมถึึงผ่่อนคลายกฎเกณฑ์์ในส่่วนของผู้้�ที่่�ซื้้�อบ้้าน
หลัังแรกที่่�มีีวิินััยและผ่่อนชำำ�ระไปแล้้วเกิิน 2 ปีีขึ้้�นไปให้้สามารถวางเงิินดาวน์์เพีียงร้้อยละ 10 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับรููปแบบ
การดำำ�เนิินชีีวิิตของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนไป

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

				 1.2		 การกำำ�กัับดููแลเพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพของระบบการเงิินและเศรษฐกิิจโดยรวม
						 (1) การเตรีียมกลไกรองรัับการแก้้ไขปััญหาสถาบัันการเงิิน
							 ธปท. ได้้เตรีียมความพร้้อมรองรัับการแก้้ไขปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในระบบสถาบัันการเงิินอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยครอบคลุุมถึึงการดููแลให้้สถาบัันการเงิินมีีแนวทางในการเสริิมสร้้างความมั่่�นคงด้้วยตนเอง และการประสานกัับ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลอื่่�นในภาคการเงิิน เพื่่�อดููแลเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิจและระบบการเงิินและเตรีียมความพร้้อมใน
การแก้้ไขปััญหา นอกจากนี้้� ธปท. และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลในภาคการเงิินของไทยและต่่างประเทศอยู่่ร� ะหว่่างเตรีียมทดสอบ
กระบวนการแก้้ไขปััญหาและการประสานงาน (crisis simulation) เพื่่อ� เชื่่อ� มโยงแนวทางการแก้้ไขปััญหาของแต่่ละหน่่วยงาน
เข้้าด้้วยกััน ซึ่่�งจะช่่วยลดผลกระทบและเสริิมสร้้างเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิจและระบบการเงิินโดยรวม
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						 (3) การกำำ�กัับดููแลโครงการแก้้ไขปััญหาหนี้้�
							 ธปท. ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลโครงการแก้้ไขปััญหาหนี้้�ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�นและ
ครอบคลุุมลููกหนี้้�ในวงกว้้างมากขึ้้�น โดยให้้โครงการครอบคลุุมถึึงลููกหนี้้�ที่่�มีีเจ้้าหนี้้�ตั้้�งแต่่ 1 รายขึ้้�นไป และขยายประเภท
เจ้้าหนี้้�ให้้รวมถึึงผู้้�ประกอบธุุรกิิจบััตรเครดิิต ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กัับ ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสิินเชื่่�อ
รายย่่อยเพื่่�อการประกอบอาชีีพภายใต้้การกำำ�กัับ และ บบส. อีีกทั้้�งขยายให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสามารถดำำ�เนิินการปรัับปรุุง
โครงสร้้างหนี้้�เองตามหลัักการและหลัักเกณฑ์์การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� เงื่่�อนไข และแนวทางการปฏิิบััติิงานตามโครงการที่่�
ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลโครงการคลิินิกิ แก้้หนี้้ที่่� � ธปท. จััดตั้้ง� ขึ้้น� โดยไม่่จำำ�เป็็นต้อ้ งผ่่านหน่่วยงานกลาง
				 1.3		 การสนัับสนุุนประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของสถาบัันการเงิิน
						 (1) การอนุุ ญ าตให้้ ธ นาคารพาณิิ ชย์์ ป ระกอบธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารอื่่� น (Other Services)
และอนุุญาตให้้กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินประกอบธุุรกิิจที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่อ� สนัับสนุุน Digital Banking
(IT Related Services)
							 ธปท. ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การอนุุญาตให้้ธนาคารพาณิิชย์์ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการอื่่�น เพื่่อ� ให้้
มีีความคล่่องตััวในการให้้บริิการ ตอบสนองกัับความต้้องการของประชาชน สนัับสนุุนพััฒนาการในการให้้บริิการทางการเงิิน
และช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่ ง ขัันและดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ ได้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ ขณะที่่� ยัั งให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัับ
การรัักษาเสถีียรภาพของระบบการเงิิน โดยธนาคารพาณิิชย์์ต้้องกำำ�หนดและติิดตามอััตราส่่วนรายได้้จากการประกอบ
ธุุรกิิจอื่่�นไม่่ให้้สููงกว่่ารายได้้จากธุุรกิิจหลััก ซึ่่�งหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563 นอกจากนี้้�
ธปท. ออกหลัักเกณฑ์์การอนุุญาตให้้กลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินประกอบธุุรกิิจ IT Related Services โดยให้้สอดคล้้องกัับ
ขอบเขตการประกอบธุุรกิิจของธนาคารพาณิิชย์์ พร้้อมทั้้�งขยายให้้บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินสามารถเป็็นตััวแทน
ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการไทยเพื่่�อขยายตลาดไปยัังต่่างประเทศทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ โดยกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน
ยัังต้้ อ งมุ่่�งเน้้ น การให้้ บ ริิ ก ารทางการเงิิ น เป็็ น หลััก และมีีการควบคุุ ม ดููแลติิ ด ตามการให้้ บ ริิ ก ารสนัับสนุุ น ของกลุ่่�ม
โดยหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กรกฎาคม 2563
						 (2) การกำำ�กัับดููแลช่่องทางการให้้บริิการและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
							 ธปท. ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับช่่องทางให้้บริิการของธนาคารพาณิิชย์์ (banking channel)
หลัักเกณฑ์์การใช้้บริิการจากพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ (business partner) ของสถาบัันการเงิิน และหลัักเกณฑ์์จำำ�นวนและการนัับ
จุุดให้้บริิการของธนาคารพาณิิชย์ที่่์ เ� ป็็นบริิษััทลููกของธนาคารพาณิิชย์ต่์ า่ งประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิิชย์ต่์ า่ งประเทศ
เพื่่� อ ให้้ มีี ความคล่่ อ งตััวในการประกอบธุุ ร กิิ จ มากขึ้้� น สามารถตอบสนองความต้้ อ งการในการใช้้ บ ริิ ก ารทางการเงิิ น
ของลููกค้้าได้้มากขึ้้�นผ่่านช่่องทางการให้้บริิการต่่าง ๆ อาทิิ ช่่องทางสาขา เครื่่�องอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และช่่องทางดิิจิิทััล ซึ่่�ง
ทำำ�ให้้ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินที่่�จำำ�เป็็นได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะในช่่วงโควิิด 19 โดยธนาคารพาณิิชย์์
ต้้องมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับบริิการที่่�ปลอดภััยและเป็็นธรรม ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 4 กัันยายน 2563
				 1.4 การพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน
						 ธปท. จััดทำำ�แผนพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน ระยะที่่� 3 พ.ศ. 2559 - 2563 และได้้ดำ�ำ เนิินงานสำำ�คััญ
ตามกรอบนโยบาย ดัังนี้้�
						 (1) การส่่ ง เสริิ ม การใช้้ บ ริิ ก ารทางการเงิิ น และการชำำ� ระเงิิ น ทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ แ ละเพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพของระบบอย่่างต่่อเนื่่�อง
							 ธปท. ผลัักดัันให้้ภาครััฐ ประชาชน และนิิติิบุุคคล โอนเงิินผ่่านระบบพร้้อมเพย์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
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ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๒
๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

media briefing เรื่่อ� ง การทดสอบการยืืนยัันตััวตนทางดิิจิทัิ ลั ข้้ามธนาคารผ่่านแพลตฟอร์์ม
National Digital Identity (NDID) เพื่่อ� เปิิดบััญชีีเงิินฝากภายใต้้ Regulatory Sandbox

(4) การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการเงิิน
		 ธปท. ผลัักดัันการพััฒนาโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน
ของการพิิ สูู จน์์ ตัั วตนทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ (e-KYC) ผ่่ า น
โครงการ National Digital Identity (NDID) ซึ่่�ง ธปท. ได้้
อนุุญาตให้้ธนาคารพาณิิชย์์ทดสอบการพิิสููจน์์และยืืนยััน
ตััวตนข้้ามธนาคารสำำ�หรัับการเปิิดบััญชีีเงิินฝากผ่่านช่่องทาง
ดิิจิิทััลเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 และขยายการใช้้ NDID
ไปยัังกลุ่่�มนอกภาคธนาคาร อาทิิ บริิษััทหลัักทรััพย์์ บริิษััท
หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน บริิษััทประกััน และบริิษััทที่่�ให้้สินิ เชื่่อ�
ภายใต้้การกำำ�กัับเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2563

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

						 (3) การสนัับสนุุนการเชื่่�อมต่่อการค้้าการลงทุุนในภููมิิภาค
							 ธปท. ผลัักดัันการพััฒนาบริิการชำำ�ระเงิินและโอนเงิินระหว่่างไทยและประเทศต่่าง ๆ ทั้้�งภายใน
และภายนอกภููมิิภาคอาเซีียน ด้้วยเทคโนโลยีีและช่่องทางใหม่่ โดยเริ่่�มให้้บริิการโอนเงิินระหว่่างไทยกัับ สปป. ลาว และ
บริิการชำำ�ระเงิินขาเข้้า (inbound) จากกััมพููชามาไทย ตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2563 และ ธปท. อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการเพื่่�อ
เชื่่อ� มโยงบริิการชำำ�ระเงิินกัับมาเลเซีีย เวีียดนาม อิินโดนีีเซีีย และญี่่�ปุ่่น� ตลอดจนอยู่่ร� ะหว่่างพััฒนาและเตรีียมทดสอบการเชื่่อ� มโยง
ระบบ PromptPay - PayNow ระหว่่างไทยและสิิงคโปร์์ โดยคาดว่่าจะให้้บริิการได้้ในไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2564 นอกจากนี้้�
ธปท. เข้้าร่่วมการเจรจาเปิิดเสรีีการค้้าบริิการด้้านการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�องโดยคำำ�นึึงถึึงการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจให้้แก่่ธนาคาร
พาณิิชย์์ไทย และการสนัับสนุุนการค้้าและการลงทุุนของธุุรกิิจไทย โดยเฉพาะการเจรจาจััดตั้้�ง Qualified ASEAN Banks
(QABs) กัับประเทศสมาชิิกต่่าง ๆ ซึ่่�งล่่าสุุดอยู่่�ระหว่่างจััดทำำ�หลัักเกณฑ์์เพื่่�อรองรัับการจััดตั้้�งและการใช้้สิิทธิิประโยชน์์ภายใต้้
กรอบ QABs ไทย - มาเลเซีีย โดยคาดว่่าจะสามารถเปิิดรัับคำำ�ขอจััดตั้้�งและใช้้สิิทธิิประโยชน์์ได้้ในปีี 2564

๑

						 (2) การส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน
							 ธปท. ออกหนัังสืือเวีียน เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการประกอบธุุรกิิจสิินเชื่่�อ
ส่่วนบุุคคลดิิจิิทััลเมื่่�อเมื่่�อวัันที่่� 15 กัันยายน 2563 เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ใช้้บริิการที่่�ไม่่มีีรายได้้ประจำำ� สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน
ในระบบได้้ง่า่ ย ทั่่�วถึึง และรวดเร็็ว โดยผู้้�ประกอบธุุรกิิจต้้องใช้้ข้อ้ มููลทางเลืือก (alternative data) ในการประเมิินความสามารถ
หรืือความเต็็มใจในการชำำ�ระหนี้้�ของผู้้�ใช้้บริิการและนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้ให้้บริิการ อาทิิ การเบิิกจ่่ายและรัับชำำ�ระคืืน
สิินเชื่่อ� ทั้้ง� นี้้� ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสามารถให้้สิินเชื่่อ� แก่่ผู้้�ใช้้บริิการแต่่ละรายรวมกัันไม่่เกิิน 20,000 บาท ระยะเวลาไม่่เกิิน 6 เดืือน
โดยไม่่จำำ�กััดวััตถุุประสงค์์ในการกู้้�ยืืม และคิิดอััตราดอกเบี้้�ยรวมค่่าธรรมเนีียมต่่าง ๆ ไม่่เกิินร้้อยละ 25 ต่่อปีี ซึ่่�งนอกจาก
สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลดิิจิิทััลจะช่่วยให้้ผู้้�ใช้้บริิการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุนุ แล้้ว ยัังช่่วยสร้้างข้้อมููล digital footprint ในระบบการเงิิน
ให้้กัับประชาชน อัันจะเป็็นประโยชน์์ในการใช้้บริิการทางการเงิินอื่่�น ๆ ในอนาคตได้้อีีกด้้วย

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

รวมทั้้�งสนัับสนุุนการใช้้บััตรอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และบริิการ QR code เช่่น โครงการ MyPromptQR เพื่่�อให้้ร้้านค้้าสามารถ
รัับชำำ�ระเงิินด้้วยการสแกน QR code นอกจากนี้้� ธปท. ได้้จััดทำำ�แนวปฏิิบััติิการใช้้เทคโนโลยีีชีีวมิิติิ (biometrics) ในการ
ให้้บริิการทางการเงิิน เพื่่�อให้้ผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของ ธปท. ใช้้เทคโนโลยีีนี้้�ในการให้้บริิการอย่่าง
เหมาะสมและสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล รวมทั้้�งปรัับปรุุงแนวปฏิิบััติิในการให้้บริิการพร้้อมเพย์์สำำ�หรัับผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
e-money เพื่่�อให้้บริิการได้้อย่่างรััดกุุม ปลอดภััย และสามารถนำำ�เทคโนโลยีีที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือมาใช้้ในการพิิสููจน์์ตััวตนได้้
ตามแนวทางที่่�กำ�ำ หนด
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

				 1.5 การส่่งเสริิมการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking)
						 ธปท. ผลัักดัันให้้ ส ถาบัันการเงิิ น ให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัับการประกอบธุุ ร กิิ จ อย่่ า งยั่่� ง ยืื น มากขึ้้� น
มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีี โดยในปีี 2563 ธปท. ได้้ให้้ธนาคารพาณิิชย์์ทำำ�แบบประเมิิน
ตนเอง (self-assessment framework) เพื่่�อประเมิินความคืืบหน้้าการปฏิิบััติิตามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือกำำ�หนด
แนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืนในด้้านการให้้สิินเชื่่�ออย่่างรัับผิิดชอบ (sustainable banking guidelines –
responsible lending) ในขณะเดีียวกััน คณะทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืนในภาคการเงิิน ได้้แก่่ ธปท. สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย กระทรวง
การคลััง และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ได้้ร่ว่ มกัับ International Finance Corporation ศึึกษาทิิศทางและปััจจััยที่่�
ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่ง� ยืืนของภาคการเงิิน (sustainable finance) เพื่่อ� สนัับสนุุนให้้ภาคการเงิินมีีแผนงานและ
นโยบายสนัับสนุุน sustainable finance ที่่�สอดคล้้องกััน นอกจากนี้้� ธปท. ได้้เริ่่�มศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการจััดทำำ�นิิยาม
เพื่อ่� กำำ�หนดหมวดหมู่่�โครงการหรืือกิิจกรรมในภาคเศรษฐกิิจจริิงที่่�คำำ�นึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม (taxonomy) เพื่่อ� เป็็นมาตรฐานกลาง
ที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของประเทศ ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�กำำ�กัับดููแลในภาคการเงิินสามารถนำำ�ไปใช้้อ้้างอิิงในการออกนโยบายด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�สอดคล้้องกััน และช่่วยให้้สถาบัันการเงิินสามารถระบุุกิิจกรรมสีีเขีียวในการดำำ�เนิินธุุรกิิจทางการเงิิน เพื่่�อนำำ�ไป
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สามารถดึึงดููดเงิินลงทุุนให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศต่่อไป

การลงนามในบัันทึึกข้้อตกลง Sustainable Banking Guidelines ในเรื่่อ� ง Responsible Lending ของสมาชิิกสมาคมธนาคารนานาชาติิ
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๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

			 2.4 การยกระดัับวััฒนธรรมด้้านความเสี่่�ยง (Risk Culture) ของสถาบัันการเงิิน
				 ธปท. ได้้จััดทำำ�ร่่างแนวนโยบาย เรื่่�อง วััฒนธรรมด้้านความเสี่่�ยง (risk culture) ของสถาบัันการเงิิน
เพื่่�อให้้สถาบัันการเงิินใช้้เป็็นแนวทางเสริิมสร้้างวััฒนธรรมด้้านความเสี่่�ยงที่่�เข้้มแข็็ง (sound risk culture) ซึ่่�งเป็็นปััจจััย

๒

			 2.3 การพััฒนาเครื่่�องมืือรองรัับการกำำ�กัับตรวจสอบแบบต่่อเนื่่�อง (Ongoing Supervision)
				 ธปท. นำำ�เครื่่�องมืือ risk and impact bucketing framework มาใช้้วางแผนและจััดสรรกำำ�ลัังคนในการ
กำำ�กัับตรวจสอบสถาบัันการเงิินแต่่ละแห่่งเพื่อ่� ให้้สอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่ย� งและความมีีนััยสำำ�คััญต่่อระบบ โดยพััฒนาระบบ
งานติิดตามความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ได้้แก่่ ระบบงานติิดตามความเสี่่�ยงด้้านความสามารถในการทำำ�
กำำ�ไร (profitability dashboard) ระบบงานติิดตามความเสี่่�ยงด้้านเงิินกองทุุน (solvency dashboard) ระบบงานติิดตาม
ภาวะเศรษฐกิิจ (macroeconomic dashboard) ระบบงานติิดตามความเสี่่ย� งระบบการชำำ�ระเงิิน (payment dashboard)
ระบบงานติิดตามความเสี่่�ยงด้้าน IT & cyber ระบบงานติิดตามมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้� soft loan ระบบงานการ
ติิดตามความเสี่่ย� งด้้านตลาด (market dashboard) ระบบงานติิดตามความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่อง (ALM dashboard) ระบบ
งานติิดตามความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (credit dashboard phase III) ระบบ early warning system และระบบงานติิดตาม
การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

			 2.2 การประเมิินและติิดตามการกัันเงิินสำำ�รองตาม TFRS 9
				 ธปท. ได้้ติิดตามความเสี่่�ยงของพอร์์ตสิินเชื่่�อของธนาคารพาณิิชย์์ไทยจากรายงานการจััดชั้้น� และกัันสำำ�รอง
ตามมาตรฐานการบััญชีี TFRS 9 ทั้้�งในระดัับธนาคาร และกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน โดยพิิจารณาจากการจััดชั้้น� ค่่า PD LGD
และเงิินสำำ�รอง รวมทั้้ง� ตรวจสอบเชิิงลึึกเพิ่่�มเติิม เพื่อ่� แจ้้งประเด็็นในเชิิงพััฒนาและติิดตามการปรัับปรุุงแบบจำำ�ลองของธนาคาร
พาณิิชย์์ไทยที่่�มีีข้้อสัังเกต ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าธนาคารพาณิิชย์์ไทยมีีกระบวนการและแบบจำำ�ลองที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงมีีการ
กัันเงิินสำ�ำ รองอยู่่ใ� นระดัับที่่เ� หมาะสมกัับความเสี่่ย� ง

๑

			 2.1 การจััดทำำ� Supervisory Stress Test ของระบบธนาคารพาณิิชย์์ไทย
				 ธปท. ขอให้้ธนาคารพาณิิชย์์ไทยประเมิินผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�จะ
ส่่งผลต่่อฐานะการดำำ�เนิินงาน ความมั่่�นคง และสภาพคล่่องของธนาคารพาณิิชย์์ไทย ในช่่วงระยะเวลา 3 ปีี (2563 – 2565)
ตามสถานการณ์์จำำ�ลองทางเศรษฐกิิจที่่� ธปท. กำำ�หนด (baseline scenario และ severe scenario) สรุุปได้้ว่่า ธนาคาร
พาณิิชย์์ไทยมีีเงิินกองทุุนเพีียงพอรองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด 19 ได้้ อย่่างไรก็็ตาม สถานการณ์์ในอนาคต
ยัังมีีความไม่่แน่่นอนสููง ธนาคารพาณิิชย์์ไทยและ ธปท. ยัังต้้องเตรีียมพร้้อม ติิดตาม และประเมิินสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิด
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าฐานะของธนาคารพาณิิชย์์ไทยมีีความมั่่�นคงแข็็งแรง สามารถเป็็นแหล่่งเงิินทุุนและสนัับสนุุนกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจของประเทศได้้อย่่างราบรื่่�น

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

		 2. การกำำ�กับั ตรวจสอบและวิิเคราะห์์สถาบัันการเงิิน
			 ธปท. ให้้ความสำำ�คััญต่่อศัักยภาพการกำำ�กัับและตรวจสอบสถาบัันการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง (ongoing supervision)
โดยยกระดัับความสามารถในการนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์มากขึ้้�นจากการสร้้างระบบนิิเวศข้้อมููล (data ecosystem)
ภายใต้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย พััฒนาระบบงานและเครื่่�องมืือรองรัับการกำำ�กัับตรวจสอบให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อติิดตาม
ประเด็็นสำำ�คััญและความเสี่่�ยงของสถาบัันการเงิินได้้อย่่างใกล้้ชิิด นอกจากนี้้� ธปท. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเข้้าใจในพฤติิกรรม
และวััฒนธรรมองค์์กรของสถาบัันการเงิิน การกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีและความมั่่�นคงปลอดภััยด้้าน
ไซเบอร์์ (IT risk management and cyber resilience) และการกำำ�กัับดููแลการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม (market
conduct) รายละเอีียดของการดำำ�เนิินงานมีีดัังนี้้�
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สำำ�คััญช่่วยเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับสถาบัันการเงิิน เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เท่่าทัันกัับความเสี่่�ยงและสภาพแวดล้้อมทาง
การเงิินที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว และคาดว่่าจะประกาศใช้้ภายในไตรมาสแรกของปีี 2564 สำำ�หรัับแผนงานระยะต่่อไป
ธปท. จะพััฒนาแนวทางการประเมิิ น ช่่ อ งว่่ า งของวััฒนธรรมด้้ า นความเสี่่� ย งของสถาบัันการเงิิ น เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้
คณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของสถาบัันการเงิินมีีความเข้้าใจมากขึ้้�นในวััฒนธรรมด้้านความเสี่่�ยง รวมถึึงจุุดแข็็ง
และจุุดที่่�สามารถปรัับปรุุงได้้ของสถาบัันการเงิิน			
ตารางจำำ�นวนสถาบัันการเงิินที่่� ธปท. ตรวจสอบ ในปีี 2563
สถาบัันการเงิิน

จำำ�นวน (แห่่ง)

ธนาคารพาณิิชย์์ไทย / ธนาคารพาณิิชย์์เพื่่� อรายย่่อย

14

บริิษััทเงิินทุุน / บริิษััทเครดิิตฟองซิิเอร์์

2

สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ

7

สาขาธนาคารพาณิิชย์ต่
์ ่างประเทศ

2

บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์

2

บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจบััตรเครดิิตและ/หรืือสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลที่่�ไม่่ใช่่สถาบัันการเงิิน

2

รวม

29

			 2.5 การตรวจสอบและวิิเคราะห์์ฐานะการดำำ�เนิินงานและการบริิหารความเสี่่�ยงของสถาบัันการเงิิน
				 ตามมาตรการเฝ้้าระวัังและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ธปท. ได้้ตรวจสอบและติิดตามการดำำ�เนิินงาน
ของสถาบัันการเงิิน (รวม SFIs) แบบ ongoing supervision โดยตรวจสอบ ณ ที่่�ทำำ�การ ธปท. เป็็นหลััก และไปตรวจสอบ
ณ ที่่�ทำำ�การของสถาบัันการเงิินตามความจำำ�เป็็น ได้้แก่่ การติิดตามการแก้้ไขตามคำำ�สั่่�งการ มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือ
ลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด 19 บทบาทหน้้าที่่�ของการกำำ�กัับดููแล (oversight function) คุุณภาพการ
บริิหารความเสี่่�ยงของธุุรกรรมที่่�สำำ�คััญ การบริิหารจััดการด้้าน market conduct และการส่่งผ่่านผลประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจาก
การปรัับลดอััตราเงิินนำำ�ส่่ง FIDF ไปยัังลููกหนี้้� และการดำำ�เนิินการตามแผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (business
continuity plan: BCP) ของ SFIs รวมทั้้�งประเมิินความเหมาะสมของแบบจำำ�ลองที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณสิินทรััพย์์เสี่่�ยงและเงิิน
กองทุุนของสถาบัันการเงิิน การติิดตามสภาพคล่่อง รวมถึึงฐานะการดำำ�เนิินงานของสถาบัันการเงิิน
			
			 จากการตรวจสอบพบว่่า ผลการดำำ�เนิินงานของระบบธนาคารพาณิิชย์ยัั์ งมีีความมั่่น� คง ฐานะเงิินกองทุุน เงิินสำำ�รอง
และสภาพคล่่องอยู่่�ในระดัับสููง ขณะที่่�มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�และการผ่่อนปรนการจััดชั้้�นลููกหนี้้�ช่่วยสนัับสนุุนการเติิบโต
ของสิินเชื่่อ� และชะลอการด้้อยลงของคุุณภาพสิินเชื่่อ� ระบบธนาคารพาณิิชย์์ อย่่างไรก็็ตาม ผลประกอบการของระบบธนาคาร
พาณิิชย์์ได้้ปรัับลดลง ซึ่่�งเป็็นผลจากการกัันสำำ�รองในระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อเตรีียมรองรัับคุุณภาพสิินเชื่่�อที่่�อาจด้้อยลง
จากผลกระทบของวิิกฤตโควิิด 19
			
			 2.6 การกำำ�กัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
				 2.6.1 ธปท. ได้้ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลสิินเชื่่อ� เพื่่อ� ที่่�อยู่่อ� าศััยและสิินเชื่่อ� อื่่นที่่
� เ� กี่่ย� วเนื่่�องกัับสิินเชื่่อ�
เพื่อ่� ที่่�อยู่่อ� าศััยของ SFIs ลงวัันที่่� 30 มกราคม 2563 เพื่อ่� ส่่งเสริิมให้้ประชาชนเป็็นเจ้้าของบ้้านหลัังแรก (สััญญาที่่� 1) ได้้ง่า่ ยขึ้้น�
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๑
๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

			 2.7 การประสานงานกัับหน่่วยงานภายในและภายนอกประเทศ และการจััดประชุุมชี้้�แจง
				 2.7.1 การประสานความร่่วมมืือกัับสมาคมธนาคารไทยจััดทำำ�แนวปฏิิบััติจิ รรยาบรรณธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์
(banking industry code of conduct guideline) ประกอบด้้วย 9 หััวข้้อ ได้้แก่่ 1) จรรยาบรรณด้้านการประกอบธุุรกิิจ
2) บทบาทของกรรมการและผู้้�บริิหาร 3) มาตรฐานการให้้บริิการ 4) พนัักงานและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน 5) ความ
รัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า 6) ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ 7) การกำำ�กัับดููแลโดยรวม 8) การจััดการข้้อมููล และ 9) การแข่่งขััน
ทางการค้้าและการระงัับข้้อพิิพาท โดยธนาคารสมาชิิกจะนำำ�ไปกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินการภายในให้้สอดคล้้องกัับ
แนวปฏิิบััติิดัังกล่่าวต่่อไป

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

และขอสิินเชื่่�ออื่่�นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยเพิ่่�มเติิมได้้อีีกไม่่เกิินร้้อยละ 10 ของมููลค่่าขาย อีีกทั้้�งผ่่อนคลาย
กฎเกณฑ์์กรณีีผู้้�ที่่�ซื้้�อบ้้านหลัังแรกที่่�มีีวิินััยและผ่่อนชำำ�ระไปแล้้วเกิิน 2 ปีี ให้้สามารถวางเงิินดาวน์์ร้้อยละ 10
		
				 2.6.2 ธปท. อยู่่�ระหว่่างเรีียนเสนอรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบหลัักเกณฑ์์
การกำำ�กัับดููแล SFIs ระยะที่่� 3 เพื่่�อให้้มีีผลบัังคัับใช้้ในปีี 2564 จำำ�นวน 5 ฉบัับ ได้้แก่่ 1) แนวปฏิิบััติิเรื่่�องการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ 2) แนวปฏิิบััติิเรื่่�องการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management:
BCM) และการจััดทำำ�แผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business Continuity Plan: BCP) 3) แนวปฏิิบััติิเรื่่�องการ
กำำ�กัับการปฏิิบััติติ ามกฎเกณฑ์์ (compliance) 4) แนวปฏิิบััติเิ รื่่อ� งการปฏิิบััติงิ านตรวจสอบภายในของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
(internal audit) และ 5) ประกาศเรื่่�องหลัักเกณฑ์์การให้้บริิการผ่่านช่่องทางโทรศััพท์์และช่่องทางดิิจิิทััล
				
				 2.6.3 รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังให้้ความเห็็นชอบการขยายระยะเวลาการปฏิิบััติิตาม TFRS 9 ของ
SFIs ออกไปอีีก 5 ปีี จนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568 ทั้้�งนี้้� หาก SFIs แห่่งใดสามารถปฏิิบััติิตาม TFRS 9 ได้้ก่่อนกำำ�หนด ให้้
หารืือรููปแบบงบการเงิินกัับ ธปท. เป็็นรายกรณีี	

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

				 2.7.2 การสนัับสนุุนและให้้ความร่่วมมืือในการกำำ�กัับดููแลสหกรณ์์ออมทรััพย์์ โดย ธปท. ร่่วมจััดทำำ�และ
ให้้ความเห็็นร่า่ งกฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2 แห่่ง พ.ร.บ. สหกรณ์์ พ.ศ. 2542 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม รวม 12 ฉบัับ ซึ่่ง� 7 ฉบัับ
อยู่่ร� ะหว่่างรอลงประกาศราชกิิจจานุุเบกษา ส่่วนอีีก 5 ฉบัับอยู่่ร� ะหว่่างการตรวจร่่างกฎกระทรวงของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีีกา และประชุุมร่่วมกัับกรมส่่งเสริิมสหกรณ์์ กรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์ และสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง พิิจารณาเกณฑ์์
การกำำ�กัับดููแลสหกรณ์์ออมทรััพย์์และสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยน รวมทั้้�งให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะแก่่กรมส่่งเสริิมสหกรณ์์
เกี่่�ยวกัับโครงการพััฒนาระบบฐานข้้อมููล เป็็นวิิทยากรและจััดทำำ�หลัักสููตรฝึึกอบรมด้้านกำำ�กัับและตรวจสอบสหกรณ์์
				 2.7.3 ณ สิ้้�นปีี 2563 ธปท. มีีประเทศที่่�ร่่วมลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงเพื่่�อความร่่วมมืือในการกำำ�กัับดููแล
สถาบัันการเงิินกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลในต่่างประเทศรวมทั้้�งสิ้้�น 11 ประเทศ ได้้แก่่ สาธารณรััฐอิินเดีีย มาเลเซีีย สาธารณรััฐ
สิิงคโปร์์ สาธารณรััฐประชาชนจีีน ราชอาณาจัักรกััมพููชา สาธารณรััฐฟิิลิิปปิินส์์ ญี่่�ปุ่่�น สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย สาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนลาว สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม และสาธารณรััฐเกาหลีี เพื่อ่� เสริิมสร้้างความร่่วมมืือในการกำำ�กัับ
ดููแลสถาบัันการเงิินระหว่่างธนาคารกลางในภููมิิภาค รวมถึึงพััฒนาระบบการกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
เป็็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้้� ธปท. ยัังมีีความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลด้้านการเงิินของไต้้หวััน โดยได้้จััดทำำ�
บัันทึึกความเข้้าใจระหว่่างสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจและวััฒนธรรมไทเปประจำำ�ประเทศไทย และสำำ�นัักงานการค้้าและเศรษฐกิิจ
ไทย (ไทเป) สำำ�หรัับความร่่วมมืือในการกำำ�กัับดููแลธนาคารพาณิิชย์์
			
				 2.7.4 ธปท. จััดประชุุมและชี้้�แจง เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและข้้อมููลด้้านการตรวจสอบระหว่่าง ธปท.
กัับสถาบัันการเงิิน (รวม SFIs) และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ได้้แก่่ 1) ผู้้�บริิหารระดัับสููงของสถาบัันการเงิิน เพื่่�อสรุุปภาพรวมและ
ประเด็็นสำำ�คััญจากการตรวจสอบในปีี 2562 แนวทางการตรวจสอบในปีี 2563 การรัับฟัังแผนกลยุุทธ์์ เป้้าหมาย ทิิศทางการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจประจำำ�ปีี 2563 รวมทั้้�งปััจจััยที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากโควิิด 19 การขอความร่่วมมืือเตรีียมความพร้้อมรองรัับการยุุติิการเผยแพร่่อััตราดอกเบี้้�ย LIBOR 2) ผู้้�สอบ
บััญชีี ผู้้�แทนสภาวิิชาชีีพบััญชีี กระทรวงพาณิิชย์์ และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อ
หารืือแนวทางการให้้ความเห็็นต่่องบการเงิิน สำำ�หรัับมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ของ ธปท. 3) นัักลงทุุนและสื่่�อมวลชนเพื่่�อ
สื่่�อสารแนวนโยบายและหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตอบข้้อซัักถาม เกี่่�ยวกัับมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากโควิิด 19 ประสิิทธิิผลของมาตรการช่่วยเหลืือต่่าง ๆ และแนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ในระยะต่่อไป พััฒนาการ
ด้้าน digital banking ของระบบสถาบัันการเงิินไทย การดููแลให้้ลููกค้้าได้้รัับบริิการและคิิดค่่าใช้้บริิการอย่่างเป็็นธรรม ผล
การดำำ�เนิินงานของระบบธนาคารพาณิิชย์์ ตลอดจนแนวนโยบายของ ธปท. เรื่่อ� งการจ่่ายเงิินปันผ
ั ล 4) สำำ�นัักงานการบิินพลเรืือน
แห่่งประเทศไทย มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภััย ศึึกษาดููงานรููปแบบการทำำ�งาน การออกกฎเกณฑ์์ แนวทางการกำำ�กัับดููแล กรอบและกระบวนการการตรวจสอบ
และการดำำ�เนิินการทางกฎหมายกัับสถาบัันการเงิิน เพื่่�อนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้สำำ�หรัับกิิจการที่่�กำำ�กัับดููแล
4.1.3 การรัักษาเสถีียรภาพระบบการชำำ�ระเงิิน
		 1. การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและการยกระดัับมาตรฐานของระบบการชำำ�ระเงิิน
			
ธปท. ดำำ�เนิินนโยบายระบบการชำำ�ระเงิินของประเทศไทย เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ลดความเสี่่�ยง และการ
คุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ รวมทั้้�งเพื่่�อยกระดัับการกำำ�กัับดููแลระบบการชำำ�ระเงิินของประเทศให้้สอดคล้้องตามมาตรฐานสากล ได้้
ดำำ�เนิินการสำำ�คััญในปีี 2563 ดัังนี้้�
				 1.1 การยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานชำำ�ระเงิินรองรัับธุุรกิิจแบบดิิจิิทััล
					 ธปท. ผลัักดัันการใช้้มาตรฐาน ISO 20022 ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานข้้อความการรัับส่่งข้้อมููลทางธุุรกิิจ ที่่�ช่่วย
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สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลดิิจิิทััล บริิการทางการเงิินดิิจิิทััล
เพื่่� อผู้้�ใช้้บริิการรายย่่อย
BOX

11

สามารถหรืือความเต็็มใจในการชำำ�ระหนี้้�ของผู้้�บริิโภค
แทนการพิิจารณาฐานะการเงิินจากรายได้้ เช่่น สลิิป
เงิินเดืือน หรืือกระแสเงิินสดหมุุนเวีียนในบััญชีีเงิินฝาก
2. ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการเบิิกจ่่ายและรัับ
ชำำ�ระคืืนหนี้้� เช่่น เบิิกจ่่ายและรัับชำำ�ระคืืนผ่่านการ
โอนเงิิน รวมถึึงชำำ�ระหนี้้�ผ่่านการตััดบััญชีีโดยใช้้บััญชีี
สถาบัันการเงิิน หรืือเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-money)
3. เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการ
เช่่น อััตราดอกเบี้้�ย เบี้้�ยปรัับ ค่่าธรรมเนีียม และการ
ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีและความหลากหลาย แสดงภาระหนี้้� เพื่่�อสร้้างความโปร่่งใสและให้้ผู้้�กู้้�มีี
ของข้้ อ มููลได้้ เ ปลี่่� ย นโลกการเงิิ น และก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ข้้อมููลที่่�ชััดเจนในการตััดสิินใจ
นวััตกรรมทางการเงิินที่่�หลากหลายเพื่่�อตอบโจทย์์
ความต้้องการของผู้้�บริิโภค อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีี
ทั้้ง� นี้้� ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสามารถให้้สินิ เชื่่อ� ส่่วนบุุคคล
ประชาชนบางกลุ่่�มที่่� ไ ม่่ ส ามารถเข้้ า ถึึงสิิ น เชื่่� อ ดิิจิทััิ ลแก่่ผู้้�บริิโภคแต่่ละรายรวมไม่่เกิิน 20,000 บาท
โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�ไม่่มีีรายได้้ประจำำ� กลุ่่�มที่่�ไม่่สามารถ และมีีกำำ�หนดระยะเวลาการชำำ�ระคืืนสิินเชื่่�อแต่่ละ
พิิสููจน์์รายได้้ และกลุ่่�มที่่ไ� ม่่มีีหลัักประกััน ดัังนั้้น� เพื่่อ� สััญญาไม่่เกิิน 6 เดืือน โดยไม่่จำำ�กััดวััตถุุประสงค์์ใน
ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินในระบบของ การกู้้�ยืืม และกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ย เบี้้�ยปรัับ ค่่าปรัับ
ประชาชนและสนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีในภาคการเงิิน ค่่าบริิการ และค่่าธรรมเนีียมใด ๆ รวมกัันไม่่เกิิน
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) จึึงสนัับสนุุนให้้มีี ร้้อยละ 25 ต่่อปีี
ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลดิิจิิทััล (digital
personal Loan) โดยออกหนัังสืือเวีียน เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์
สิินเชื่่อ� ส่่วนบุุคคลดิิจิทััิ ลที่่�มีีการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทััิ ล
วิิ ธีี การ และเงื่่� อ นไขในการประกอบธุุ ร กิิ จ สิิ น เชื่่� อ และข้้อมููลทางเลืือกต่่าง ๆ มาใช้้ในการให้้บริิการ จะ
ส่่วนบุุคคลดิิจิิทััล เมื่่�อเดืือนกัันยายน 2563
ช่่วยให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสามารถประเมิินความสามารถ
หรืือความเต็็มใจในการชำำ�ระหนี้้�ของผู้้�กู้้�ได้้ดีีขึ้้�น
สิินเชื่่อ� ส่่วนบุุคคลดิิจิทััิ ลเป็็นสินิ เชื่่อ� ส่่วนบุุคคลภายใต้้
การกำำ�กัั บรููปแบบใหม่่ ที่่� เ อื้้� อ ให้้ ผู้้�ป ระกอบธุุ ร กิิ จ
นอกจากนี้้จ� ะทำำ�ให้้ประชาชนมีีโอกาสเข้้าถึึงสิินเชื่่อ�
สามารถดำำ�เนิินการได้้ดัังนี้้�
มากขึ้้�น โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�ไม่่มีีรายได้้ประจำำ� กลุ่่�มที่่�
ไม่่สามารถพิิสููจน์์รายได้้ และกลุ่่�มที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน
1. ใช้้ข้้อมููลทางเลืือก (alternative data) เช่่น รวมถึึงช่่วยสร้้าง digital footprint ในระบบการเงิินให้้
ข้้ อมููลการชำำ�ระเงิิ น การซื้้� อขายสิินค้้าและบริิ การ กัับประชาชน ซึ่่ง� จะเป็็นประโยชน์์ในการใช้้บริิการทาง
ผ่่าน e-commerce platform ในการประเมิินความ การเงิินอื่่�น ๆ ในอนาคต
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เพิ่่�มขีีดความสามารถการรัับส่่งข้้อมููลทางธุุรกิิจพร้้อมกัับการชำำ�ระเงิิน ทำำ�ให้้ลดต้้นทุนุ การพััฒนา ส่่งเสริิมให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
และเพิ่่ม� ความมั่่น� คงปลอดภััยในระบบการชำำ�ระเงิิน รวมถึึงรองรัับการต่่อยอดนวััตกรรมบริิการใหม่่ ๆ และการเชื่่อ� มโยงกัับต่่างประเทศ
						 ธปท. ได้้ใช้้มาตรฐาน ISO 20022 กัับระบบการชำำ�ระเงิินที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ บริิการ MyPromptQR6
ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2562 ระบบโอนเงิินรายย่่อยครั้้�งละหลายรายการ (new bulk payment) สำำ�หรัับภาคธุุรกิิจจะเริ่่�มให้้บริิการ
ในไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2564 และระบบ BAHTNET ที่่�จะให้้บริิการในปีี 2565 นอกจากนี้้� ธปท. ร่่วมกัับสถาบัันการเงิินและ
ภาคธุุรกิิจ ต่่อยอดการใช้้มาตรฐาน ISO 20022 ในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการเงิินดิจิิ ิทััลสำำ�หรัับภาคธุุรกิิจ (smart
financial infrastructure for business) ที่่�เป็็นการเชื่่�อมโยง digital payment กัับธุุรกรรมทางธุุรกิิจแบบครบวงจร รองรัับ
การเชื่่�อมต่่อกัับ business-to-business digital platform (B2B platform) อาทิิ ข้้อมููลใบแจ้้งหนี้้�ที่่�ช่่วยให้้สามารถทำำ�การ
กระทบยอดบััญชีี (reconcile) ได้้ทัันทีี ลดขั้้�นตอนและเวลาในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีการรัับ - จ่่ายเงิินที่่�สะดวก รวดเร็็ว ถููกต้้อง
แม่่นยำำ� รวมถึึงสามารถเชื่่�อมโยงกัับเอกสารทางธุุรกิิจแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ การออกใบกำำ�กัับภาษีี/ใบเสร็็จ
รัับเงิินอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ (e-tax invoice/e-receipt) ได้้ ซึ่่ง� จะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและสภาพคล่่องให้้ภาคธุุรกิิจได้้เป็็นอย่่างดีี โดย
ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันและหารืือกัับองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Smart Financial Infrastructure : ประโยชน์์ที่่�ภาคธุุรกิิจจะได้้รัับ

Profit

Efficiency

Liquidity

Tax

จากค่าใช้จ่ายที่ลดลง
รวมถึงเวลาในการ
ติดตามเอกสารกระดาษ

ลด เวลา ขั้้�นตอน
และความผิิดพลาด
ในการรัับ-จ่่ายเงิิน

ได้้รัับเงิินรวดเร็็ว

ส่่งเสริิมการใช้้
e-Tax invoice
/e-Receipt

เพิ่่� มกำำ�ไร

เพิ่่� มประสิิทธิิภาพ

เพิ่่� มสภาพคล่่อง

ภาษีี

				 1.2 การออกประกาศหลัักเกณฑ์์ที่่�รองรัับการต่่อยอดนวััตกรรมทางการเงิิน
					 ธปท. ออกหลัักเกณฑ์์กำำ�กัับดููแลระบบชำำ�ระเงิิน ภายใต้้พระราชบััญญััติิระบบการชำำ�ระเงิิน พ.ศ. 2560
ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ หลัักเกณฑ์์การรู้้�จัักลููกค้้า (Know Your Customer: KYC) สำำ�หรัับการเปิิดใช้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อ
ให้้การใช้้งานของลููกค้้ามีีความปลอดภััยน่่าเชื่่อ� ถืือตามระดัับความเสี่่ย� งของผลิิตภััณฑ์์และช่่องทางการเปิิดใช้้บริิการ e-money
แนวนโยบายการรู้้�จัักร้้านค้้าและการบริิหารติิดตามความเสี่่�ยงร้้านค้้าสำำ�หรัับการรัับชำำ�ระเงิินด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Know Your Merchant: KYM) เพื่อ่� ยกระดัับมาตรฐานของผู้้�ประกอบธุุรกิิจให้้มีีกระบวนการทำำ�ความรู้้�จัักร้้านค้้าและบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้สอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยงของร้้านค้้า และการปรัับปรุุงแนวนโยบายการใช้้มาตรฐาน
QR code สำำ�หรัับธุุรกรรมการชำำ�ระเงิินรููปแบบใหม่่ อาทิิ MyPromptQR และรองรัับการต่่อยอดการเชื่่�อมโยงบริิการการ
ชำำ�ระเงิินด้้วย QR payment ระหว่่างประเทศ นอกจากนี้้� ธปท. ได้้เตรีียมความพร้้อมผู้้�ประกอบธุุรกิิจการชำำ�ระเงิินภายใต้้
การกำำ�กัับ เพื่อ่� รองรัับการปฏิิบััติติ ามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 โดยดููแลให้้ภาคธุุรกิิจมีีแนวปฏิิบััติิ
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล เพื่่�อให้้มั่่�นใจในการปฏิิบััติิตามกฎหมายดัังกล่่าว รวมทั้้�งได้้ออกแนวปฏิิบััติิการใช้้เทคโนโลยีี
ชีีวมิิติิ (biometric technology) ในการให้้บริิการทางการเงิิน เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริิการมั่่�นใจได้้ว่า่ การให้้บริิการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเทคโนโลยีี
ดัังกล่่าวมีีความมั่่�นคง ปลอดภััย สอดคล้้องกัับกฎหมายและมาตรฐานสากล

บริิการ MyPromptQR เป็็นการชำำ�ระเงิินผ่่าน QR payment บน mobile banking application ที่่�ลููกค้้าสร้้าง QR ด้้วยบััญชีีของตนเอง และแสดงให้้
ร้้านค้้าสแกน QR เพื่�อ่ ตััดเงิินจากบััญชีี
6
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ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

					 นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ยกระดัับการกำำ�กัับตรวจสอบให้้ครอบคลุุมและเท่่าทัันต่่อความเสี่่�ยงใหม่่ ๆ โดย
ใช้้แนวทางการกำำ�กัับตรวจสอบแบบต่่อเนื่่�อง (ongoing supervision) การพััฒนาเครื่่�องมืือติิดตามความเสี่่�ยง ที่่�สำำ�คััญ คืือ
การติิดตามฐานะการดำำ�เนิินงานและการเก็็บรัักษาเงิินรัับล่่วงหน้้าของผู้้�ใช้้บริิการ (float) และการเตรีียมแผนรองรัับการ
ให้้บริิการภายใต้้สถานการณ์์โควิิด 19 เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�ประกอบธุุรกิิจมีีฐานะทางการเงิินที่่�มั่่�นคง สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้
ต่่อเนื่่�อง ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
		
				 1.5 การพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบการชำำ�ระเงิินที่่สำ� ำ�คััญ
					 ธปท. ได้้จััดทำำ�แผนพััฒนาระบบบาทเนต (Next-Generation BAHTNET) ในระยะ 3 ถึึง 5 ปีี ภายใต้้
กรอบการพััฒนา 3 ด้้าน ได้้แก่่ การยกระดัับศัักยภาพระบบงาน (functionality) การเพิ่่�มความสามารถการเชื่่�อมโยง
(interoperability) และการก้้าวทัันเทคโนโลยีี (new technology)

๑

				 1.4 การกำำ�กัับและตรวจสอบผู้้�ประกอบธุุรกิิจการชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กัับ
					 ธปท. กำำ�กัับดููแลและตรวจสอบผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�ได้้รัับอนุุญาตหรืือขึ้้�นทะเบีียนตามพระราชบััญญััติิ
ระบบการชำำ�ระเงิิน พ.ศ. 2560 อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่อ่� ให้้มั่่น� ใจว่่าผู้้�ประกอบธุุรกิิจมีีความมั่่น� คงปลอดภััยและน่่าเชื่่อ� ถืือ และมีีการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล สามารถให้้บริิการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในภาวะปกติิและภาวะฉุุกเฉิิน
รวมทั้้ง� มีีการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการอย่่างเหมาะสม ในปีี 2563 มีีผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการอนุุญาต/ขึ้้น� ทะเบีียนจำำ�นวน 20 ราย
รวมใบอนุุญาต/ใบขึ้้�นทะเบีียนจำำ�นวน 35 ฉบัับ เมื่่�อถึึงสิ้้�นปีี 2563 มีีผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการอนุุญาตทั้้�งสิ้้�น 123 ราย และ
ขึ้้�นทะเบีียน 4 ราย รวม 126 ราย รวมใบอนุุญาต 281 ฉบัับ และใบขึ้้�นทะเบีียนจำำ�นวน 4 ฉบัับ

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

				 1.3 ก า ร ผ ลัั ก ดัั น ก า ร
เชื่่� อ มโยงบริิ ก ารชำำ� ระเงิิ น และโอนเงิิ น
ระหว่่างประเทศ
					 ธปท. ผลัักดัันการพััฒนา
บริิการชำำ�ระเงิินและโอนเงิินระหว่่างประเทศ
เพื่�่อ อำำ�น วยความสะดวกในการชำำ� ระเงิิ น
ระหว่่างประเทศให้้แก่่ประชาชน ส่่งเสริิม
การค้้าและการท่่องเที่่�ยวระหว่่างประเทศ
รองรัับการโอนหรืื อ รัับเงิิ นข้้ า มประเทศ
ได้้อย่่างสะดวก ปลอดภััย รวดเร็็ว ภายใต้้
ค่่าธรรมเนีียมที่่�ถููกลง เพื่่�อประโยชน์์ต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ การท่่องเที่่�ยว
และการส่่งเงิินกลัับประเทศของผู้้�ใช้้แรงงาน
ผ่่านการใช้้เทคโนโลยีีและช่่องทางใหม่่ อาทิิ
interoperable QR payment และการ
งานเปิิดตััวนวััตกรรมด้้านบริิการชำำ�ระเงิินผ่่าน QR Code ระหว่่างกััมพููชาและไทย
เชื่่� อ มโยงระบบโอนเงิิ น รายย่่ อ ยระหว่่ า ง
ประเทศ ในปีี 2563 การเชื่่�อมโยงบริิการชำำ�ระเงิินด้้วย QR payment ระหว่่างไทยและกััมพููชา เพื่่�อรองรัับให้้นัักท่่องเที่่�ยว
กััมพููชาสามารถชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการที่่�ร้้านค้้าในประเทศไทยได้้ เริ่่�มให้้บริิการตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2563 และการ
เชื่่อ� มโยงบริิการชำำ�ระเงิินด้ว้ ย QR payment ระหว่่างไทยและญี่่�ปุ่่น� เพื่อ่� รองรัับการชำำ�ระค่่าสิินค้า้ และบริิการของนัักท่่องเที่่�ยว
ไทยที่่�ร้้านค้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�น เริ่่�มให้้บริิการในไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2563 ถััดไปในปีี 2564 การเชื่่�อมโยงบริิการชำำ�ระเงิิน
และโอนเงิินกัับประเทศอื่่�นจะมีีเพิ่่�มเติิมอีีก ได้้แก่่ สิิงคโปร์์ เวีียดนาม อิินโดนีีเซีีย และมาเลเซีีย
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					 ในปีี 2563 ธปท. ได้้นำำ�มาตรฐานข้้อความสากล ISO 20022 มาประยุุกต์์ใช้้กัับระบบบาทเนตเพื่อ่� รองรัับ
การเชื่่�อมโยงกัับโครงสร้้างพื้้�นฐานการเงิินที่่�สำำ�คััญ (interoperable infrastructure) รวมทั้้�งส่่งเสริิมการทำำ�ธุุรกรรมการ
ชำำ�ระเงิินทั้ง้� ในประเทศและระหว่่างประเทศ การมีีมาตรฐานข้้อความระบบการชำำ�ระเงิินมููลค่่าสููงที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล
ข้้างต้้นมีีประโยชน์์ดัังนี้้�
					 (1) ส่่งเสริิมให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงโครงสร้้างพื้้�นฐานการเงิินและธุุรกรรมการชำำ�ระเงิินทั้้�งในประเทศและ
ระหว่่างประเทศ (interoperability)
					 (2) มีีข้้อมููลประกอบการชำำ�ระเงิินเพิ่่�มมากขึ้้�น (richer payment data)
					 (3) สนัับสนุุนการทำำ�งานแบบอััตโนมััติิ (straight through processing: STP)
					 (4) สนัับสนุุนการต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินและระบบการชำำ�ระเงิินโดยรวม (innovation)
						
						 โดย ธปท. อยู่่�ระหว่่างพััฒนาระบบงานบาทเนตและระบบงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้รองรัับมาตรฐาน
สากลดัังกล่่าว ทั้้ง� นี้้� ธปท. และสถาบัันผู้้�ใช้้บริิการระบบบาทเนตทุุกรายคาดว่่าจะพร้้อมใช้้ระบบบาทเนตด้้วยมาตรฐานข้้อความ
ISO 20022 ภายในปีี 2565 เป็็นต้้นไป
						นอกจากนี้้� ธปท. ได้้พััฒนาฟัังก์์ชััน BAHTNET API - status tracking สำำ�หรัับธุุรกรรมการโอนเงิินผ่า่ น
ระบบบาทเนต ซึ่่�งเป็็นการเชื่่�อมต่่อระบบบาทเนตระหว่่าง ธปท. กัับสถาบัันผู้้�ใช้้บริิการระบบบาทเนตด้้วยเทคโนโลยีี API
เพื่่อ� ให้้สถาบัันผู้้�ใช้้บริิการสามารถรัับ - ส่่งข้้อมููลการแจ้้งผลและทราบผลการนำำ�เงิินเข้้าบััญชีีลููกค้้าผู้้�รัับโอนได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว
ช่่วยลดภาระงานของสถาบัันผู้้�ใช้้บริิการในการติิดตามผลการโอนเงิินระหว่่างกััน ธปท. จะขยายผลต่่อยอดการใช้้เทคโนโลยีี
API ในการพััฒนาช่่องทางเชื่่�อมต่่อที่่�เป็็นทางเลืือกในการรัับส่่งข้้อความการโอนเงิินแบบ Straight Through Processing
(STP) ต่่อไปในอนาคต
				 1.6 การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานตลาดตราสารหนี้้�
						 (1) โครงการ DLT Scripless Bond
							 ธปท. ได้้เริ่่�มให้้บริิการระบบงานจำำ�หน่่ายพัันธบััตรผ่่าน DLT Bond Platform ซึ่่�งนำำ�เทคโนโลยีี
บล็็อกเชนมาใช้้เพื่่�อรองรัับการจำำ�หน่่ายพัันธบััตรออมทรััพย์์รััฐบาลรุ่่�นวอลเล็็ต สบม. 1 และ 2 และรุ่่�นก้้าวไปด้้วยกััน รวม
วงเงิิน 5.02 หมื่่�นล้้านบาท ทำำ�ให้้ผู้้�ลงทุุนได้้รัับพัันธบััตรรวดเร็็วขึ้้�นจากเดิิมที่่�ต้้องใช้้ระยะเวลา 15 วััน เหลืือเพีียง 2 วัันทำำ�การ
รวมทั้้�งยัังสามารถซื้้�อพัันธบััตรได้้เต็็มสิิทธิ์์�ที่่�ธนาคารเดีียว ระบบนี้้�ช่่วยให้้ธนาคารตััวแทนจำำ�หน่่าย สามารถลดต้้นทุุน เพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพ และยกระดัับการให้้บริิการเพื่่อ� สร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้าได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� และในส่่วนผู้้�ออกตราสารหนี้้ก็� ส็ ามารถ
บริิหารจััดการโควตาในการจำำ�หน่่าย และตรวจสอบข้้อมููลการจำำ�หน่่ายได้้อย่่างเป็็นปััจจุุบััน (real-time) มากขึ้้�น
							 ในระยะต่่อไป โครงสร้้างพื้้�นฐานดัังกล่่าวจะขยายผลเพื่่�อรองรัับพัันธบััตรออมทรััพย์์รััฐบาล
ทุุกรุ่่�น และตราสารหนี้้�ภาครััฐทุุกประเภท เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�ลงทุุน ผู้้�ออกตราสารหนี้้� และทุุกภาคส่่วนอย่่าง
ครบวงจรต่่อไป
						
						 (2) แผนงานปรัับปรุุงระบบงานด้้านตราสารหนี้้�และระบบงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อรองรัับพัันธบััตร
ประเภททยอยคืืนเงิินต้้น (Amortized Bond)
							 ธปท. อยู่่�ระหว่่างการปรัับปรุุงระบบงานด้้านตราสารหนี้้�และระบบงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ ระบบ
บาทเนตและระบบงานด้้านตลาดการเงิิน เพื่่�อรองรัับการให้้บริิการพัันธบััตรประเภททยอยคืืนเงิินต้้น ซึ่่�งคาดว่่าจะพร้้อม
ใช้้งานในเดืือนพฤษภาคม 2564 ทั้้ง� นี้้� ในช่่วงที่่�ผ่า่ นมา สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้ส� าธารณะได้้ออกพัันธบััตรประเภททยอยคืืนเงิินต้น้
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๒
๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

		 3. การจััดการระบบการชำำ�ระเงิิน
			 เพื่่�อให้้การให้้บริิการด้้านการชำำ�ระเงิินมีีความต่่อเนื่่�อง สามารถรองรัับความต้้องการของประชาชนและภาค
ธุุรกิิจได้้ รวมทั้้�งสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในระบบการชำำ�ระเงิินของประเทศในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ธปท.
จึึงได้้จััดทำำ�แนวทางการดำำ�เนิินงานระบบบาทเนตและระบบการหัักบััญชีีเช็็คระหว่่างธนาคารด้้วยภาพเช็็คและระบบการ
จััดเก็็บภาพเช็็ค (ICAS) เพื่่�อให้้ ธปท. สถาบัันผู้้�ใช้้บริิการระบบบาทเนต และสมาชิิกระบบ ICAS ถืือเป็็นแนวทางในการ
ดำำ�เนิินงานในภาวะฉุุกเฉิินและเตรีียมความพร้้อมในทุุกสถานการณ์์ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ทั้้ง� ในส่่วนของการเตรีียมสถานที่่�ปฏิิบััติงิ าน
ปลอดเชื้้�อ (clean site) สำำ�รองไว้้เป็็นแห่่งที่่� 3 และการจััดเตรีียมผู้้�ปฏิิบััติิงานสำำ�รองชุุดที่่� 3 ผลการจััดการระบบชำำ�ระเงิิน
ประจำำ�ปีี 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
			
			 3.1 ระบบบาทเนต (Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network: BAHTNET)
เมื่่�อถึึงสิ้้�นปีี 2563 ระบบบาทเนตมีีผู้้�ใช้้บริิการ 61 ราย ประกอบด้้วยธนาคารพาณิิชย์์ไทย 19 สถาบััน สาขาธนาคาร
ต่่างประเทศ 11 สถาบััน บริิษััทเงิินทุนุ และบริิษััทหลัักทรััพย์์ 7 สถาบััน สถาบัันการเงิินพิเิ ศษของรััฐ ส่่วนราชการ สถาบัันอื่่�น ๆ
16 สถาบััน และส่่วนงานภายใน ธปท. 8 ส่่วนงาน ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�ใช้้บริิการ 1 สถาบััน ได้้แก่่ บรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
ขอยกเลิิกการใช้้บริิการบาทเนต เนื่่�องจากมีีการยุุบเลิิกสถาบัันตามพระราชบััญญััติิยุบุ เลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่อ� ที่่�อยู่่อ� าศััย
ส�ำหรับสถิติการโอนเงินในระบบบาทเนตปี 2563 มีปริมาณการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตรวม 4.6 ล้านรายการ ในขณะที่
มีมูลค่าโอนเงินรวม 947.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.5 โดยมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมซื้อคืน
พันธบัตรแบบทวิภาคีของ ธปท. (Bilateral Repurchase Transactions: BRP)

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

			 2.2 การป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านการฉ้้อโกง (Fraud Prevention) ในระบบการโอนเงิินมููลค่่าสููง
				 ธปท. อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการเพื่่�อยกระดัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการฉ้้อโกง (fraud
prevention) ในระบบบาทเนต ให้้สอดคล้้องตามหลัักการของ BIS-CPMI Wholesale Payments Endpoint Security
โดยได้้ปรัับปรุุงแนวปฏิิบััติิการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยคอมพิิวเตอร์์ลููกข่่ายของสถาบัันผู้้�ใช้้บริิการระบบบาทเนต เพื่่�อให้้
ธปท. และสถาบัันผู้้�ใช้้บริิการระบบบาทเนต ใช้้เป็็นแนวปฏิิบััติิในการจััดการความเสี่่�ยงด้้านการฉ้้อโกงอย่่างเหมาะสมและ
ทัันท่่วงทีี รวมทั้้�งมีีข้้อมููลสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์เพื่่�อสนัับสนุุนการปิิดความเสี่่�ยงด้้านการฉ้้อโกงในอนาคต โดยแนวปฏิิบััติิ
ดัังกล่่าวจะเริ่่�มมีีผลให้้สถาบัันผู้้�ใช้้บริิการระบบบาทเนตถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2564 เป็็นต้น้ ไป

๑

			 2. การลดความเสี่่�ยงในระบบการชำำ�ระเงิิน
				 2.1 การดำำ�เนิินงานและติิดตามผลการประเมิิน FSAP ด้้านระบบการชำำ�ระเงิิน
					 ภายหลัังจากที่่� ธปท. ได้้รัับการตรวจประเมิินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program
(FSAP) ในปีี 2561 รวมทั้้�งมีีการประเมิินตนเอง (self-assessment) ตามแนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและกำำ�กัับ
ดููแลระบบการชำำ�ระเงิินตามมาตรฐานสากล (Principles for Financial Market Infrastructures: PFMI) ในปีี 2563 นั้้�น
ธปท. ได้้นำำ�ข้้อเสนอแนะของผู้้�ประเมิินในเรื่่�องการกระจุุกตััวของหลัักทรััพย์์ (concentration risk) และการป้้องกัันไม่่ให้้
สมาชิิกวางหลัักประกัันที่่�ตนเองเป็็นผู้้�ออก (wrong-way risk) มาดำำ�เนิินการปรัับปรุุง โดย ธปท. ได้้มีีการออกประกาศและ
พััฒนาระบบเพิ่่�มเติิมแล้้วเสร็็จในปีี 2562 รวมทั้้�งอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาปรัับปรุุงการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านหลัักประกััน
เพิ่่�มเติิมในปีี 2563

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

จำำ�นวน 2 รุ่่�น ได้้แก่่ (1) พัันธบััตรรััฐบาลประเภททยอยชำำ�ระคืืนเงิินต้น้ ในปีีงบประมาณ 2556 มีีวงเงิินจำำ�หน่่ายและยอดคงค้้าง
211,379 ล้้านบาท และ (2) พัันธบััตรออมทรััพย์์พิิเศษของกระทรวงการคลัังประเภททยอยชำำ�ระคืืนเงิินต้้น ในปีีงบประมาณ
2563 มีีวงเงิินจำำ�หน่่ายและยอดคงค้้าง 5,000 ล้้านบาท โดยพัันธบััตรรุ่่�นปีีงบประมาณ 2563 อายุุ 5 ปีี จะมีีกำำ�หนดจ่่ายคืืน
เงิินต้้นงวดแรกในวัันที่่� 23 มิิถุนุ ายน 2564
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การพัั ฒนาต้้นแบบการชำำ�ระเงิินสกุุลเงิินดิิจิิทััลที่่�ออกโดย
ธนาคารกลาง (CBDC) เพื่่� อต่่อยอดโครงการอิินทนนท์์
BOX

12

Project Inthanon: Phase 1, 2 & 3

(Wholesale CBDC)

Aug 18

Phase 1

Jan 19

Explore DLT-based RTGS

Phase 2
Enhance DLT
functionalities

Sept 19

Phase 3

Jan 20

Extend network

• A prototype of
• Fraud prevention for 3rd • Cross-border fund transfer
decentralized RTGS
party funds transfer
• Key functionalities
• Compliance for non- Cash/Bond tokenization resident regulation
- Bilateral Transfers
• Bond life-cycle
- Queuing Mechanisms
(Interbank bond trading
- Gridlock Resolution
and Repo)
- Automated Liquidity Provision
4/7

จุุดเริ่่�มต้้นความสำำ�คััญของโครงการอิินทนนท์์
ในโลกอนาคต
สกุุลเงิินดิิจิิทััลถืือเป็็นนวััตกรรมหนึ่่�งที่่�จะเข้้ามา
มีีบทบาทสำำ�คัั ญต่่ อ กิิ จ กรรมทางการเงิิ น และจะ
ถููกนำำ�มาใช้้อย่่างแพร่่หลาย เนื่่�องจากต้้นทุุนที่่�ลดลง
เพราะไม่่พึ่่�งพาตััวกลาง และเปิิดกว้้างให้้สามารถ
พััฒนานวััตกรรมต่่ า ง ๆ ได้้ อ ย่่ า งอิิ ส ระ สกุุ ล เงิิ น
ดิิ จิิ ทัั ลจึึงสะท้้ อ นให้้ เ ห็็ นถึึ งศัักยภาพในการเข้้ า มา
เปลี่่� ย นแปลงภููมิิ ทัั ศน์์ ข องโลกการเงิิ น และอาจส่่ ง
ผลกระทบต่่อเสถีียรภาพระบบการเงิินในอนาคต
เพื่อ่� สอดรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้น� ธปท.
จึึงพััฒนาสกุุ ล เงิิ นดิิ จิิ ทัั ลที่่� อ อกโดยธนาคารกลาง
(Central Bank Digital Currency: CBDC) และจััดตั้้ง�
“โครงการอิินทนนท์์” ขึ้้�นในปีี 2561 เพื่่�อเริ่่�มศึึกษา
และลงมืือพััฒนา CBDC ร่่วมกัับธนาคารพาณิิชย์์ 8 แห่่ง

88

การทดสอบนี้้�จะใช้้ CBDC ในการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่าง
สถาบัันการเงิิน ผลการทดสอบพบว่่า สามารถเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและลดต้้นทุนุ ในการทำำ�ธุุรกรรมได้้
ผลของโครงการอิินทนนท์์ทำ�ำ ให้้เกิิดการเตรีียมพร้้อม
ด้้านต่่าง ๆ เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงด้้านนโยบาย และการ
ปรัับตััวของภาคธุุรกิิจการเงิิน ซึ่่ง� สิ่่ง� เหล่่านี้้จ� ะนำำ�มาสู่่ก� าร
ต่่อยอดพััฒนาและการกำำ�หนดทิิศทางต่่าง ๆ ในอนาคต
แนวทางการพััฒนาและความคืืบหน้้าโครงการที่่ผ่� า่ นมา
ธปท. เล็็งเห็็นถึึงศัักยภาพของ CBDC ที่่�จะเป็็น
ประโยชน์์ต่่อภาคธุุรกิิจ จึึงขยายขอบเขตการพััฒนา
และทดสอบ CBDC ระดัับภาคธุุรกิิจ (CBDC for
corporate) ครั้้� ง แรกในปีี 2563 ร่่ ว มกัับบริิ ษัั ท
ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท ดิิจิิทััล
เวนเจอร์์ส จำำ�กััด ในการนำำ� CBDC มาเชื่่อ� มต่่อกัับระบบ

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

ที่่�มา: ฝ่่ายการชำำ�ระเงิินและพัันธบััตร ธปท.

๔
๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

			
ในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา ธุุรกรรมการหัักบััญชีีเช็็คระหว่่าง
ธนาคารด้้วยภาพเช็็คมีีปริิมาณและมููลค่่าลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีี 2563
มีีปริิมาณเช็็คเรีียกเก็็บรวมทั้้ง� สิ้้น� 47.72 ล้้านฉบัับ คิิดเป็็นมููลค่่า 27,653,600
ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่อ่ นร้้อยละ 16.95 และ 18.44 ตามลำำ�ดัับ โดยสััดส่่วนมููลค่่า
เช็็คคืืนและเช็็คคืืนไม่่มีีเงิินต่่อเช็็คเรีียกเก็็บในปีีนี้้�ลดลงเล็็กน้้อยจากร้้อยละ
0.50 และ 0.28 เป็็นร้้อยละ 0.48 และ 0.26 ตามลำำ�ดัับ

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

		 3.2 ระบบการหัักบััญชีีเช็็คระหว่่างธนาคารด้้วยภาพเช็็ค
(Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) เมื่่อ� ถึึงสิ้้น� ปีี
2563 ธนาคารสมาชิิกระบบ ICAS มีีจำำ�นวนรวม 36 แห่่ง ประกอบด้้วยธนาคาร
พาณิิชย์์ไทย 19 แห่่ง สาขาธนาคารต่่างประเทศ 11 แห่่ง และธนาคารของ
รััฐที่่�มีีกฎหมายเฉพาะในการจััดตั้้�ง 6 แห่่ง ในส่่วนของสาขาธนาคารมีีจำำ�นวน
รวมทั้้�งสิ้้�น 9,494 สาขา (รวมสาขาย่่อย)

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

การดำำ�เนิินงานในระยะต่่อไป
ก้้าวต่่อไปของการพััฒนา CBDC ไทย
คืือ การศึึกษาถึึงผลกระทบในการนำำ�
CBDC มาใช้้ ง านในภาคประชาชน
(retail CBDC) ทั้้�งการดำำ�เนิินนโยบาย
ทางการเงิิน เสถีียรภาพระบบการเงิิน
และบทบาทของสถาบัันการเงิินและ
ธปท. รวมถึึงการเตรีียมความพร้้อมระบบ
เพื่่� อ เป็็ น หนึ่่� ง ในช่่ อ งทางที่่� ส ามารถ
รองรัับหากสกุุลเงิินดิิจิิทััลจะเข้้ามามีี
บทบาทสำำ�คััญในกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
ซึ่่�งการออก CBDC จะต้้องสร้้างความ
เชื่่� อมั่่� น ให้้ แ ก่่ ภ าคประชาชน และพึึง
รัักษาเสถีี ย รภาพระบบการเงิิ น ของ
ประเทศ

๑

นอกจากแผนการพััฒนา CBDC
ในภาคธุุรกิิจแล้้ว ธปท. ยัังคงเดิินหน้้า
ต่่อยอดการพััฒนาระบบการโอนเงิิน
ระหว่่างประเทศ (CBDC for cross
border funds transfer) ร่่ ว มกัับ
ธนาคารกลางฮ่่ อ งกงในโครงการ
อิิ น ทนนท์์ - ไลออนร็็อก ที่่�ไ ด้้ขยาย
ขอบเขตการรองรัับสกุุลเงิินดิิจิิทััลของ
ธนาคารกลางอื่่�น ๆ การศึึกษาแนวทาง
การบริิ ห ารจััดการ และการทดสอบ
ด้้ า นเทคนิิ ค ที่่� มีี ความสมจริิ ง โดยผล
การทดสอบคาดว่่าจะเสร็็จสิ้้�นในเดืือน
พฤศจิิกายน ปีี 2564

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

การบริิหารการจััดซื้้�อและการชำำ�ระเงิิน
ระหว่่างคู่่�ค้้า ซึ่่�งการทดสอบนี้้�สามารถ
กำำ� หนดเงื่่� อ นไขการชำำ� ระเงิิ นต่่ า ง ๆ
ของ CBDC ตามที่่� ผู้้�ป ระกอบธุุ ร กิิ จ
ต้้ อ งการ โดยคาดว่่ า จะสรุุ ปผ ลการ
ทดสอบในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีี 2564

				 ในปีี 2563 ธุุรกรรมการชำำ�ระเงิินเพื่่�อการทำำ�ธุุรกรรม FX ที่่�
มีีการส่่งมอบเงิินสกุุลบาทและดอลลาร์์ สรอ. ในเวลาเดีียวกััน (Payment
versus Payment: PvP) ผ่่านระบบ PvP USD CHATS มีีปริิมาณธุุรกรรม
รวมทั้้�งสิ้้�น 1,706 รายการ ลดลงจากปีีก่่อนร้้อยละ 23.39 และมีีมููลค่่ารวม
4,061,510 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อนร้้อยละ 22.03

89

รายงานประจำำ�ปีี 2563

ที่่�มา: ฝ่่ายการชำำ�ระเงิินและพัันธบััตร ธปท.

		 4. การเตรีียมความพร้้อมด้้าน Cybersecurity ของภาคการเงิินไทย
			ปััจจุุบัันความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีและภััยคุุกคามทางไซเบอร์์เป็็นความเสี่่�ยงสำำ�คััญต่่อระบบสถาบัันการเงิินและ
ระบบชำำ�ระเงิิน มีีรููปแบบที่่�หลากหลาย คาดเดาได้้ยาก และจะทวีีความรุุนแรงยิ่่�งขึ้้�น ตามการขยายตััวและการใช้้ประโยชน์์
จากบริิการทางการเงิินที่่�มีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการให้้บริิการ โดย ธปท. ได้้ดำำ�เนิินงานที่่�
สำำ�คััญเพื่่�อยกระดัับการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ให้้สอดคล้้องกัับพััฒนาการด้้านเทคโนโลยีีและการเงิิน เพื่่�อให้้การใช้้
บริิการทางการเงิินมีีความมั่่�นคงปลอดภััย ดัังนี้้�
		
4.1 การยกระดัับความพร้้อมของสถาบัันการเงิินในการรัับมืือภััยไซเบอร์์ และการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ ผ่่านการประเมิินความพร้้อมด้้าน system resilience และ cyber resilience ของสถาบัันการเงิิน
และผู้้�ให้้บริิการระบบชำำ�ระเงิินที่่�สำำ�คััญ กำำ�กัับดููแลให้้มีีการเตรีียมความพร้้อมด้้านระบบและความปลอดภััยที่่�เข้้มแข็็งขึ้้�น
มีีการยกระดัับการบริิหารจััดการและเพิ่่�มศัักยภาพระบบ IT ให้้รองรัับปริิมาณธุุรกรรมที่่�ขยายตััวรวดเร็็ว เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าระบบ
สถาบัันการเงิินมีีความยืืดหยุ่่�นและสามารถให้้บริิการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และจััดเตรีียมศููนย์์ประสานงานภััยไซเบอร์์ให้้พร้้อม
รัับมืือภััยไซเบอร์์ที่่�มีีความรุุนแรงและซัับซ้้อนได้้รวดเร็็วและทัันการณ์์
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๓
๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

			 โครงการคลิินิิกแก้้หนี้้�ในระยะที่่� 3 ขยายขอบเขตให้้สามารถแก้้ไขปััญหาหนี้้�บััตรให้้ประชาชนได้้แทบทุุกกลุ่่�ม
ทั้้�งหนี้้�บััตรเสีียที่่�มีีเจ้้าหนี้้�รายเดีียว และหนี้้�บััตรที่่�มีีคำำ�พิิพากษาแล้้ว รวมทั้้�งผู้้�เข้้าร่่วมโครงการว่่าต้้องเป็็นหนี้้�เสีียก่่อนวัันที่่�
1 กรกฎาคม 2563 และหากสามารถผ่่อนชำำ�ระเงิินต้้นได้้อย่่างน้้อยร้้อยละ 50 ก็็สามารถขอสิินเชื่่�อใหม่่ได้้

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

			 การมีแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เป็นมาตรฐานกลางของโครงการคลินิกแก้หนี้จึงเป็นหนึ่งในทางออก
ส�ำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้บัตรของลูกหนี้รายย่อยจ�ำนวนมาก ลุกลามกลายเป็นวิกฤตหนี้รายย่อยที่อาจจะมีการ
ฟ้องร้องด�ำเนินคดยี ดึ ทรัพย์ในวงกว้าง ซึ่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้

๒

4.2 ความเชื่่�อมั่่�นของสาธารณชน
4.2.1 การดููแลภาคประชาชน
		 1. การคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการทางการเงิิน
			ผลกระทบจากวิิกฤตโควิิด 19 จะส่่งผลให้้จำ�น
ำ วนลููกหนี้้�บััตรเครดิิตและสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล (หนี้้บัั� ตร) มีีแนวโน้้ม
กลายเป็็นหนี้้�เสีียสููงขึ้้�น ดัังนั้้�น การที่่�เจ้้าหนี้้�และลููกหนี้้�สามารถตกลงปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ร่่วมกัันจะเป็็นวาระทางเศรษฐกิิจ
ที่่�สำำ�คััญมาก โดยเฉพาะหนี้้�บััตรซึ่่�งเป็็นหนี้้�ที่่�มีีจำ�น
ำ วนบััญชีีลููกหนี้้�มากที่่�สุุดในบรรดาหนี้้�รายย่่อยทั้้�งหมด เพราะเป็็นสิินเชื่่�อที่่�
ประชาชนเข้้าถึึงได้้ง่่าย แต่่มีีระยะเวลาผ่่อนสั้้�นและมีีอััตราดอกเบี้้�ยแพง

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

		
4.4 การสร้้างความร่่วมมืือด้้าน Cybersecurity ในภาคการเงิิน การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลภััยคุุกคามไซเบอร์์
เพิ่่�มความเข้้มแข็็งด้้าน response & recovery อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งการร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการ
กระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) ผลัักดัันให้้จััดตั้้ง� ศููนย์์ประสานงานรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยทางคอมพิิวเตอร์์ด้า้ นโทรคมนาคม (TTC-CERT) และส่่งเสริิมให้้แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลด้้านไซเบอร์์กัับศููนย์์ประสานงาน
ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) เพื่่�อรัับมืือกัับวิิกฤตการณ์์ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
การให้้ความรู้้�ด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ให้้กัับหน่่วยงานผู้้�กำำ�กัับดููแล sector อื่่�น นอกจากนี้้� ยัังร่่วมมืือ
กัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์แห่่งชาติิ (สกมช.) ในการจััดทำำ�ประมวลแนวทางปฏิิบััติิ
และกรอบมาตรฐานไซเบอร์์ สำำ�หรัับใช้้เป็็นกรอบแนวทางให้้หน่่วยงานของรััฐและหน่่วยงานโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�คััญ
ทางสารสนเทศถืือปฏิิบััติิ ตามพระราชบััญญััติิการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ. 2562

๑

			 4.3 การพััฒนาและสร้้างบุุคลากรด้้านไซเบอร์์ สร้้างความตระหนัักด้้านความเสี่่ย� งไซเบอร์์ให้้แก่่คณะกรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงของสถาบัันการเงิินต่อ่ เนื่่�อง โดยได้้ดำำ�เนิินการร่่วมกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลภาคการเงิิน ได้้แก่่ สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) รวมทั้้ง� ผลัักดัันการพััฒนาและสร้้างบุุคลากรด้้านไซเบอร์์เข้้าสู่่ภ� าคการเงิินผ่า่ นการจััดงาน Financial
Cybersecurity Boot Camp และ Tech Career Coaching

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

		
4.2 การยกระดัับการกำำ�กับั ดููแลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยพััฒนาเครื่่อ� งมืือติิดตามความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการรัักษาความมั่่�งคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ เพื่่�อบ่่งชี้้�ความเสี่่�ยงเชิิงระบบได้้อย่่างทัันการณ์์ ติิดตามปััญหา และป้้องกััน
การลุุกลามเป็็นวงกว้้าง ผลัักดัันให้้สถาบัันการเงิินและผู้้�ให้้บริิการระบบชำำ�ระเงิินที่่สำ� ำ�คััญประเมิินความพร้้อมรัับมืือด้้านไซเบอร์์
ด้้วยตนเอง มีีการทบทวนระดัับความเสี่่�ยง และบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เผชิิญอย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งการออกหลัักเกณฑ์์
IT risk management เพื่่�อยกระดัับผู้้�ให้้บริิการ e-payment ให้้มีีกลไกในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงตามมาตรฐานสากล
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

			นอกจากนี้้� โครงการคลิินิกิ แก้้หนี้้ยัั� งปรัับปรุุงขั้้น� ตอนการทำำ�งานให้้รวดเร็็วขึ้้น� และทำำ�งานเชิิงรุุกด้้วยการเปิิดจุุดให้้
บริิการในวัันเสาร์์และวัันอาทิิตย์์ ตลอดจนลงพื้้�นที่่พ� บลููกค้้าตามสถานประกอบการทั่่�วประเทศมากขึ้้น� อีีกทั้้ง� การประสานความ
ร่่วมมืือกัับศาลและกรมบัังคัับคดีีเพื่่อ� หาข้้อสรุุปในขั้้น� ตอนไกล่่เกลี่่ย� ยิ่่ง� ช่่วยเพิ่่�มการเข้้าถึึงประชาชนผู้้�เดืือดร้้อนได้้อีีกทางหนึ่่ง�
		
			นอกจากนี้้� คลิินิิกแก้้หนี้้ยัั� งช่่วยสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากวิิกฤตโควิิด 19 ด้้วยยา
2 สููตรที่่�ช่่วยเหลืือประชาชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการในเชิิงรุุกอย่่างเร่่งด่่วน ประกอบด้้วย
			
			 1.1 มาตรการระยะที่่� 1 ประกอบด้้วย ยาสููตรที่่� 1 เลื่่�อนระยะเวลาชำำ�ระค่่างวดอััตโนมััติิเป็็นเวลา 6 เดืือน
(เมษายน - กัันยายน 2563) โดยไม่่ถืือว่่าเป็็นการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�และไม่่เสีียประวััติิ และยาสููตรที่่� 2 ปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยลง
อััตโนมััติิร้้อยละ 2 สำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�ยัังชำำ�ระหนี้้�

ผลของยา 2 สููตรของคลิินิิกแก้้หนี้้�
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		ผลของยา 2 สููตรปรากฏว่่ า ลููกหนี้้�
ร้้อยละ 6 ของโครงการเลืือกใช้้ยาสููตรที่่� 1 คืือ
พัักชำำ�ระ ในขณะที่่�ลููกหนี้้ร้� อ้ ยละ 94 ของโครงการ
เลืือกใช้้ยาสููตรที่่� 2 ในจำำ�นวนนี้้�มีีลููกหนี้้�ร้้อยละ
74 ชำำ�ระค่่างวดได้้เต็็มจำำ�นวนตามเงื่่�อนไขสััญญา
ปรัับโครงสร้้างหนี้้� และลููกหนี้้�ร้้อยละ 20 ชำำ�ระ
ได้้บางส่่วน
1.2 มาตรการระยะที่่� 2 ประกอบด้้วย ยาสููตรที่่� 1
เลื่่�อนระยะเวลาชำำ�ระค่่างวดเป็็นเวลา 9 เดืือน
(ตุุลาคม 2563 - มิิถุุนายน 2564) และยาสููตรที่่� 2
ปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยลงร้้อยละ 1 ถึึง 2 ตาม
สััดส่่ ว นเงิิ นที่่� ชำำ� ระหนี้้� เข้้ า มาเทีียบกัับค่่ า งวด
ตามสััญญาตลอดระยะเวลามาตรการ โดยที่่�
ผู้้�ลงทะเบีียนเลืื อ กสููตรที่่� เ หมาะสมกัับความ
สามารถชำำ�ระหนี้้�ได้้
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๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

			 เช่่นเดีียวกัับที่่�ได้้ดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ธปท. เผยแพร่่ความรู้้�ทางการเงิินผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ สู่่�สาธารณชน
ทั้้�งโซเชีียลมีีเดีีย อาทิิ Facebook ของ ศคง. 1213 Youtube ของ ศคง. 1213 สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ วิิทยุุกระจายเสีียง รวมถึึงการ
สื่่�อสารผ่่านสื่่�อท้้องถิ่่�นพร้้อมกัับปรัับเนื้้�อหาให้้เข้้ากัับบริิบทและภาษาท้้องถิ่่�น โดยเน้้นการให้้ความรู้้�ด้้านการบริิหารจััดการ
การเงิินส่ว่ นบุุคคล อาทิิ การวางแผนการเงิิน การบริิหารจััดการหนี้้� และภััยการเงิิน รวมถึึงการออมเผื่่อ� ฉุุกเฉิิน และการบริิหาร
จััดการหนี้้�ในช่่วงวิิกฤตโควิิด 19 และเตรีียมพร้้อมที่่�จะรัับมืือกัับวิิกฤตอื่่�น ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต ในปีี 2563 ได้้เน้้นการ
สื่่�อความรู้้�ทางการเงิินผ่่านช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียมากขึ้้�นเพื่่�อตอบสนอง digital lifestyle ของกลุ่่�มเป้้าหมาย และมีียอดการ
เข้้าชมรวมกว่่า 12.42 ล้้านครั้้�ง

๒

			นอกจากนี้้� ธปท. ได้้พุ่่�งเป้้าการให้้ความรู้้�ทางการเงิินไปยัังกลุ่่�มเฉพาะ คืือ แรงงานกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�อาจได้้รัับ
ผลกระทบจากวิิกฤตโควิิด 19 ที่่�จะถููกเลิิกจ้้างหรืือลดเงิินเดืือน อาทิิ กลุ่่�มธุุรกิิจค้้าปลีีกค้้าส่่ง ขนส่่งผู้้�โดยสารหรืือสิินค้า้ ร้้านอาหาร
โรงแรม ผลิิตยานยนต์์และชิ้้�นส่่วน กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการท่่องเที่่�ยว สถานบัันเทิิง และการผลิิตและขายเครื่่�องประดัับ
อััญมณีี ซึ่่�งมีีจำำ�นวนประมาณ 8 ล้้านคน นอกเหนืือจากการเสริิมสร้้างความตระหนัักในเรื่่�องการวางแผนทางการเงิิน
ขั้้นพื้้
� น� ฐานแล้้ว ธปท. ยัังได้้เน้้นการสื่่อ� สารในหััวข้้อการบริิหารจััดการหนี้้� อาทิิ การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� วิิธีีเตรีียมตััวเจรจากัับ
เจ้้าหนี้้� รวมถึึงชี้้�ช่่องทางการเข้้าถึึงมาตรการปรัับโครงสร้้างหนี้้� ด้้วยการส่่งผ่่านความรู้้�ไปยัังองค์์กรพัันธมิิตรของสมาคม
ภาคธุุรกิิจเอกชนต่่าง ๆ ในรููปแบบของอิินโฟกราฟิิก คลิิปวิิดีีโอ หลัักสููตรอบรมออนไลน์์ บทความ เพื่่�อช่่วยให้้ประชาชน
รอดพ้้นจากภาวะวิิกฤต รู้้�ช่อ่ งทางการติิดต่่อขอเจรจาปรัับโครงสร้้างหนี้้ใ� ห้้เกิิดการแก้้ไขปััญหาหนี้้ค� รััวเรืือนได้้อย่่างยั่่ง� ยืืนต่อ่ ไป

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

			 ธปท. ได้้ยกระดัับความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายพัันธมิิตรเพื่่อ� ขยายผลการส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินออกไปในวงกว้้าง
มากขึ้้�น อาทิิ กลุ่่�มอาสาสมััครสาธารณสุุข (อสม.) กลุ่่�มอาสาสมััครสาธารณสุุขของกรุุงเทพมหานคร (อสส.) กรมกิิจการสตรีี
และสถาบัันครอบครััว กลุ่่�มเกษตรกร และผู้้�พิิการ ซึ่่ง� ในระยะเริ่่ม� ต้้นมุ่่�งเน้้นการสร้้างความตระหนัักเกี่่ย� วกัับความรู้้�ทางการเงิิน
ด้้วยอิินโฟกราฟิิกที่่� ธปท. จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อสื่่�อสารในหััวข้้อ “ภััยทางการเงิิน” ช่่องทางร้้องเรีียนบริิการทางการเงิินและ
การแก้้ไขปััญหา อาทิิ บริิการพร้้อมเพย์์ การใช้้ mobile banking การโอนเงิินผิดิ บััญชีี เรื่่อ� งที่่� ศคง. 1213 สามารถให้้คำำ�ปรึึกษาได้้
โดยส่่งข้้อมููลผ่่านช่่องทางแอปพลิิเคชััน และ LINE group ของเครืือข่่ายพัันธมิิตร

๑

			 เริ่่�มจากการจััดทำำ�คู่่�มืือ “รู้้�รอบเรื่่�องเงิิน พร้้อมเผชิิญทุุกวิิกฤต” เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ ศคง. 1213 ซึ่่�งมีีเนื้้�อหา
การบริิหารจััดการหนี้้เ� มื่่อ� รายรัับลดลง และเครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้งานได้้ง่า่ ยเพื่อ่� ช่่วยจััดการเงิิน อาทิิ ตารางแผนใช้้เงิิน ตารางออมเงิิน
และปฏิิทินจัั
ิ ดการใบแจ้้งหนี้้� เพื่อ่� ให้้ประชาชนวางแผนและลงมืือบริิหารจััดการเงิินได้้อย่่างสะดวกและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
ในภาวะที่่�รายได้้ลดลงในช่่วงวิิกฤตโควิิด 19 หรืือเมื่่�อมีีความผัันผวนทางการเงิินอื่่�น ๆ อย่่างไม่่ทัันตั้้�งตััว การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ยัังส่่งผลให้้คนไทยถููกเลิิกจ้้างจำำ�นวนมาก ธปท. จึึงได้้ร่่วมมืือกัับกรมการจััดหางาน กระทรวงแรงงาน ในการ
เผยแพร่่หลัักสููตร “จััดการเงิินดีี Happy แน่่นอน” บนเว็็บไซต์์ www.ไทยมีีงานทำำ�.com ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์มของกรมการ
จััดหางานที่่�รวบรวมข้้อมููลการจ้้างงานและหลัักสููตรฝึึกอบรมที่่�จะนำำ�ไปสู่่ก� ารจัับคู่่�ตำ�ำ แหน่่งงานได้้ดีีขึ้้น� เนื้้�อหาของหลัักสููตรประกอบ
ด้้วย การจััดการรายรัับรายจ่่ายอย่่างเหมาะสม การออมเงิินให้้ได้้ตามเป้้าหมาย และเทคนิิคการบริิหารจััดการหนี้้� เพื่่�อให้้
ผู้้�เข้้าอบรมรู้้�วิิธีีการจััดการรายรัับรายจ่่ายของตนเอง สามารถบรรลุุเป้้าหมายทางการเงิินได้้อย่่างที่่�ตั้้�งใจ และมีีความเข้้าใจใน
การบริิหารจััดการหนี้้�

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

2. งานส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินในวงกว้้าง สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้ประชาชน
จำำ�นวนมากได้้รัับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิิจที่่�หดตััว ส่่งผลให้้มีีรายได้้ลดลงหรืือขาดรายได้้ ขณะที่่�หนี้้สิ� นิ และค่่าใช้้จ่า่ ยไม่่ได้้ลดลง
ตามไปด้้วย ความรู้้�ทางการเงิินโดยเฉพาะการวางแผนการเงิินจึึงเป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้ประชาชนรอดพ้้นจากวิิกฤตครั้้ง� นี้้ไ� ปได้้
ในปีี 2563 ธปท. จึึงได้้ดำ�ำ เนิินงานส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินในวงกว้้าง ดัังนี้้�
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		 3. งานส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินแก่่กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่
			 ธปท. ยัังสานต่่อนโยบายในเชิิงป้้องกัันกัับกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นนัักศึึกษาอาชีีวศึึกษา และกลุ่่�มวััยทำำ�งาน ในส่่วน
ของการส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินให้้แก่่กลุ่่�มอาชีีวศึึกษา ธปท. ได้้ดำำ�เนิินโครงการประกวดผลงานส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน
Fin. ดีี We Can Do!!! Season 2 ในปีี 2563 รููปแบบกิิจกรรมได้้ถููกปรัับให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ซึ่่�งส่่งผลให้้สถาบัันอาชีีวศึึกษาต้้องจััดการเรีียนการสอนผ่่านช่่องทางออนไลน์์เป็็นหลััก และปรัับรููปแบบการ
ประกวดผ่่าน video conference เพื่่�อคััดเลืือกผลงาน 10 ชิ้้�นที่่�ได้้รัับรางวััล รวมทั้้�งได้้มอบตำำ�แหน่่งสถานศึึกษาต้้นแบบแก่่
สถาบัันอาชีีวศึึกษาจำำ�นวน 6 แห่่งที่่�ได้้พััฒนาต่่อยอดผลงานจากการประกวดในปีี 2561 ผ่่านการดำำ�เนิินงานขยายเครืือข่่าย
การส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินในสถานศึึกษาของตนเอง สถาบัันอาชีีวศึึกษาอื่่�น ๆ และชุุมชนรอบข้้าง
			ผลลััพธ์์จากโครงการดัังกล่่าวได้้สร้้างนัักศึึกษาและครููรุ่่�นใหม่่ที่่�สามารถส่่งต่่อความรู้้� และสร้้างพฤติิกรรมทาง
การเงิินที่่�ดีีไปสู่่�นัักศึึกษาอาชีีวศึึกษาประมาณ 22,000 คนทั่่�วประเทศ นอกจากนี้้� ธปท. ได้้จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมความรู้้�ทาง
การเงิินผ่า่ นช่่องทาง LINE OpenChat เพื่อ่� กระตุุกความคิิดเรื่่อ� งการเงิินในหััวข้้อที่่�หลากหลาย อาทิิ การออมเงิิน การลดรายจ่่าย
การหารายได้้เสริิม เพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนความคิิดและสร้้างแรงบัันดาลใจในเครืือข่่ายนัักศึึกษาอาชีีวศึึกษา
รวมทั้้ง� ได้้พััฒนาคู่่�มือื การสอนความรู้้�ทางการเงิินสำำ�หรัับนัักศึึกษาอาชีีวศึึกษา ประกอบไปด้้วยสื่่อ� ความรู้้�ทางการเงิิน บอร์์ดเกม
แอปพลิิเคชััน เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือที่่�จะช่่วยให้้ครูู นัักศึึกษา และผู้้�ที่่�สนใจ สามารถศึึกษาและเผยแพร่่ความรู้้�ทางการเงิินไปสู่่�
วงกว้้างยิ่่ง� ขึ้้น� โดยได้้นำำ�ชุดุ คู่่�มือื ไปทดสอบการใช้้งานกัับสถาบัันอาชีีวศึึกษาจำำ�นวน 10 แห่่ง และได้้เผยแพร่่สำำ�หรัับผู้้�ที่่ส� นใจผ่่าน
เว็็บไซต์์ www.1213.or.th
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			 ในส่่วนของกลุ่่�มวััยทำำ�งานซึ่่�งเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาประเทศ มีีศัักยภาพในการหารายได้้ เข้้าถึึงสิินเชื่่�อ
ได้้ง่่าย กอปรกัับบางส่่วนมีีพฤติิกรรมการใช้้เงิินก่่อน เก็็บทีีหลััง และยึึดติิดกัับวลีีว่่า “ของมัันต้้องมีี” จนใช้้จ่่ายอย่่างลืืมตััว
และมีีแนวโน้้มที่่�จะก่่อหนี้้�เกิินความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ปััญหาหนี้้�ครััวเรืือนรุุนแรงได้้ในอนาคต ธปท. จึึงได้้
ดำำ�เนิินโครงการ Fin. ดีี Happy Life!!! อย่่างต่่อเนื่่�องในลัักษณะ train the trainer โดยจััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการให้้แก่่ตััวแทน
ของหน่่วยงาน เพื่่�อสร้้างวิิทยากรการเงิินประจำำ�หน่่วยงาน (Fin. Trainer) ทำำ�หน้้าที่่�สร้้างทัักษะทางการเงิินให้้แก่่พนัักงาน
ในหน่่วยงานของตนเอง ในปีี 2563 ธปท. ได้้อบรม Fin. Trainer ทั้้�งสิ้้�น 125 คน จากหน่่วยงาน 46 แห่่งทั้้�งภาครััฐและภาค
เอกชนทั่่�วประเทศ

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๑

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

			 การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ได้้ส่่งผลกระทบกัับรููปแบบการดำำ�เนิินงานของโครงการในบางหน่่วยงาน
ธปท. จึึงได้้ออกแบบหลัักสููตรการอบรมจำำ�นวน 6 ตอน จััดทำำ�เป็็นคลิิปวิิดีีโอ รวมถึึงการติิดตามผลและรายงานผลในรููปแบบ
ออนไลน์์เพื่่�อตอบสนองต่่อสถานการณ์์ปััจจุุบััน เพื่่�อสนัับสนุุนให้้หน่่วยงานยัังดำำ�เนิินโครงการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยคำำ�นึึงถึึง
รููปแบบที่่�สามารถขยายผลและยืืดหยุ่่�นตามบริิบทของหน่่วยงานแต่่ละแห่่งด้้วยการเผยแพร่่หลัักสููตรออนไลน์์ดัังกล่่าวผ่่าน
ช่่องทาง Youtube ของ ศคง. 1213 เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ประชาชนทั่่�วไปที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมโครงการเข้้ามาเรีียนรู้้�ด้้วยเนื้้�อหาในสื่่�อ
และกิิจกรรมหลัักของโครงการเน้้นให้้ความรู้้�ทางการเงิินใน 2 หััวข้้อ ได้้แก่่ การวางแผนการเงิิน และการบริิหารจััดการหนี้้�
ร่่วมกัับการกระตุ้้�นพฤติิกรรมและติิดตามผลอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยจััดเจ้้าหน้้าที่่� ธปท. ให้้คำำ�ปรึึกษาตลอดระยะเวลาของโครงการ
			
			ผลสำำ�เร็็จของโครงการแสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�เข้้าร่่วมโครงการมีีความรู้้� ทััศนคติิ และพฤติิกรรมทางการเงิินที่่�ถููกต้้อง
เหมาะสม อาทิิ การตระหนัักถึึงการวางแผนทางการเงิินเพื่่�อรองรัับเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิิน การออมเงิินสำ�ำ หรัับเป้้าหมายต่่าง ๆ ใน
ชีีวิิต และการบริิหารจััดการหนี้้�เพื่่�อไม่่ให้้มีีหนี้้�เกิินตััว และมีีสภาพแวดล้้อมที่่�สนัับสนุุนพฤติิกรรมทางการเงิินที่่�ดีี เห็็นได้้จาก
การที่่�หน่่วยงานหลายแห่่งได้้จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการออมอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� ธปท. ได้้ประสานงานกัับ Fin. Trainer ของหน่่วยงาน
แต่่ละแห่่งอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยมุ่่�งหวัังให้้ทัักษะทางการเงิินเป็็นคุุณสมบััติิประจำำ�ตััวของพนัักงาน และสามารถขยายผลเป็็น
วััฒนธรรมองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

การจััดกิิจกรรมโครงการ Fin. ดีี Happy Life!!!

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป
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ที่่�มา : กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF)

4.2.2 การดำำ�เนิินงานด้้านความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
		 ธปท. ได้้ดำำ�เนิินงานด้้านความร่่วมมืือระหว่่างประเทศที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อสนัับสนุุนการดููแลเสถีียรภาพเศรษฐกิิจการเงิิน
ไทยและภููมิิภาค และสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างประเทศในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
		 1. การเป็็นตััวแทนของประเทศไทยในองค์์กรและเวทีีความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
			 ธปท. มีีส่่วนร่่วมในการแสดงความเห็็นในเวทีีระหว่่างประเทศมาอย่่างสม่ำำ��เสมอ บทบาทที่่�สำำ�คััญในปีีนี้้� ได้้แก่่ การ
เป็็นตััวแทนของกลุ่่�มออกเสีียงเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (South East Asia Voting Group) ใน International Monetary
and Financial Committee (IMFC) ของกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (International Monetory Fund : IMF)
ซึ่่�งผู้้�ว่่าการ ธปท. ได้้เน้้นย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินนโยบายแบบผสมผสาน (monetary policy, macroprudential
measures, FX intervention, and capital flow management) โดยพิิจารณาสภาวะเศรษฐกิิจการเงิินแบบองค์์รวม
และใช้้เครื่่�องมืือต่่าง ๆ อย่่างเหมาะสม ซึ่่�งต่่างจากความเชื่่�อตามทฤษฎีีดั้้�งเดิิมที่่�อาศััยเครื่่�องมืือใดเครื่่�องมืือหนึ่่�งเพื่่�อ
เป้้าหมายใดเป้้าหมายหนึ่่ง� แนวคิิดนี้้ไ� ด้้รัับการตอบรัับจากกลุ่่�มประเทศตลาดเกิิดใหม่่ที่่เ� ผชิิญความท้้าทายในการดููแลเสถีียรภาพ
ระบบเศรษฐกิิจการเงิินปััจจุุบััน และร่่วมผลัักดัันให้้ IMF เพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นในการให้้คำำ�แนะนำำ�สมาชิิกในการดำำ�เนิินนโยบาย
ในขณะเดีียวกััน ธนาคารเพื่่อ� การชำำ�ระหนี้้ร� ะหว่่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS) ก็็สะท้้อนแนวคิิดนี้้�
ผ่่านบทความวิิชาการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินสำำ�หรัับกลุ่่�มประเทศตลาดเกิิดใหม่่ ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับประสิิทธิิผล
ของนโยบายในทางปฏิิบััติิมากกว่่าทฤษฎีี (practice ahead of theory)
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๓
๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

ความตกลง CMIM ฉบัับปรัับปรุุงนี้้�จะมีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อทุุกประเทศลงนามเสร็็จสิ้้�น คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จภายในปีี 2564
หลัังจากเริ่่�มดำำ�เนิินการระยะแรกในปีี 2560

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

8

๒

7

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

		
3.3 ลงนามความตกลงทวิิภาคีีว่่าด้้วยการแลกเปลี่่ย� นเงิินตราสกุุลท้้องถิ่่น� สกุุลเยนและบาท เพื่อ่� เป็็นกลไกเสริิม
สภาพคล่่องเงิินสกุุลบาทและเยนให้้กัับธนาคารพาณิิชย์์ของทั้้�งสองประเทศ โดยมีีวงเงิิน 240,000 ล้้านบาท หรืือ 800,000
ล้้านเยน ซึ่่�ง ธปท. ได้้ลงนามความตกลงดัังกล่่าวกัับธนาคารกลางญี่่�ปุ่่�นเมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2563
		
		 4. ความเชื่่�อมโยงทางการเงิิน (Financial Connectivity)
		
4.1 การเชื่่อ� มโยงบริิการชำำ�ระเงิินรายย่่อยระหว่่างไทยกัับกััมพููชา โดย ธปท. ธนาคารกลางกััมพููชา และธนาคาร
พาณิิชย์์ของทั้้�งสองประเทศ ร่่วมกัันพััฒนาบริิการชำำ�ระเงิินด้้วย Interoperable QR code เพื่่�อรองรัับการชำำ�ระเงิินรายย่่อย
ระหว่่างลููกค้้าและร้้านค้้าของทั้้ง� สองประเทศ ทำำ�ให้้ปัจั จุุบัันนัักท่่องเที่่�ยวไทยสามารถใช้้ mobile banking application ของ
ธนาคารพาณิิชย์์ไทยสแกน QR code เพื่่�อชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการให้้กัับร้้านค้้าในกััมพููชาที่่�ร่่วมให้้บริิการได้้ ทั้้�งนี้้� ธปท. ยััง
ให้้ความสำำ�คััญและผลัักดัันการเชื่่อ� มโยงระบบชำำ�ระเงิินกัับประเทศในภููมิิภาคอาเซีียน (ASEAN payment connectivity) อย่่างต่่อเนื่่�อง

๑

			 3.1 การขยายความร่่วมมืือในกลไกการชำำ�ระเงิินสกุุลบาท-รููเปีียเพิ่่�มเติิม8 โดย ธปท. และธนาคารกลาง
อิินโดนีีเซีียตกลงที่่�จะเพิ่่�มจำำ�นวนธนาคารพาณิิชย์์ที่่�เป็็นตััวกลางในการทำำ�ธุุรกรรมแลกเปลี่่�ยนเงิิน (Appointed Cross
Currency Dealer: ACCD) เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการสามารถเข้้าถึึงกลไกดัังกล่่าวสะดวกยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังขยายขอบเขตของ
ธุุรกรรมให้้ครอบคลุุมการลงทุุนโดยตรง จากเดิิมที่่�อนุุญาตเฉพาะธุุรกรรมการค้้า รวมถึึงผ่่อนคลายกฎเกณฑ์์การแลกเปลี่่�ยน
เงิินเพิ่่�มเติิม เช่่น เกณฑ์์การเรีียกเอกสาร ทั้้�งนี้้� การขยายกลไกการชำำ�ระเงิินสกุุลบาท - รููเปีีย ดัังกล่่าวมีีผลในทางปฏิิบััติิตั้้�งแต่่
วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2563
		
		
3.2 ต่่ออายุุความตกลงทวิิภาคีีว่่าด้้วยการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราสกุุลหยวนและบาท (RMB-THB Bilateral
Swap Arrangement) เพื่่�อสนัับสนุุนการค้้าระหว่่างไทย - จีีน สร้้างความมั่่�นใจต่่อผู้้�ประกอบการและสถาบัันการเงิินว่่า
จะมีีสภาพคล่่องเงิินบาทและเงิินหยวนเพีียงพอรองรัับการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างประเทศ ซึ่่�ง ธปท. และธนาคารกลางจีีนได้้
ต่่ออายุุความตกลงทวิิภาคีีดัังกล่่าว เป็็นครั้้ง� ที่่� 3 เมื่่อ� วัันที่่� 22 ธัันวาคม 2563 โดยมีีวงเงิิน 70,000 ล้้านหยวนหรืือ 370,000 ล้้านบาท

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

		 2. การพััฒนากลไกการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินในภููมิิภาค (Regional Financial Safety Net) ธปท.
เป็็นตััวแทนของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิิกอาเซีียน+3 (กลุ่่�มประเทศในอาเซีียน จีีน ญี่่�ปุ่่�น และเกาหลีี) ร่่วม
ผลัักดัันการพััฒนากลไกมาตรการริิเริ่่�มเชีียงใหม่่ไปสู่่�การเป็็นพหุุภาคีี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)
ซึ่่ง� ในปีีนี้รัั้� ฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังและผู้้�ว่า่ การธนาคารกลางของประเทศในอาเซีียน+3 ลงมติิในที่่�ประชุุมเห็็นชอบต่่อ
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของความตกลง CMIM7 ดัังกล่่าว มีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
			
			 2.1 การเพิ่่�มสััดส่่วนเงิินช่่วยเหลืือในส่่วนที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ IMF (IMF de-linked portion: IDLP) จากเดิิม
ร้้อยละ 30 เป็็นร้้อยละ 40 ของวงเงิินขอรัับความช่่วยเหลืือสููงสุุด 240,000 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
		
		
2.2 การใช้้เงิินสกุุลท้้องถิ่่�นของประเทศสมาชิิกเพื่่�อสมทบหรืือขอรัับความช่่วยเหลืือภายใต้้กลไก CMIM
เพื่่�อลดการพึ่่�งพาเงิินสกุุลดอลลาร์์ สรอ. ที่่�มีีความผัันผวนค่่อนข้้างสููง
		
		 3. การส่่งเสริิมการใช้้เงิินสกุุลท้้องถิ่่น� เพื่อ่� ให้้ผู้้�ประกอบการมีีทางเลืือกการใช้้เงิินสกุุลท้้องถิ่่น� ในการชำำ�ระธุุรกรรม
การค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศแทนเงิินสกุุลหลััก และสามารถบริิหารความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ในปีี 2563 ธปท. ได้้ดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
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			 4.2 การมีีส่่วนร่่วมในความตกลงการค้้าเสรีี (Free Trade Agreement: FTA) ธปท. ได้้เข้้าร่่วมเจรจา
ความตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)9 ในส่่วนที่่�
เกี่่ย� วกัับการค้้าบริิการและการลงทุุน และประเทศสมาชิิกได้้ลงนามร่่วมกัันเมื่่อ� วัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2563 ความตกลงนี้้จ� ะช่่วย
สนัับสนุุนการขยายตััวของการค้้าการลงทุุนในภููมิิภาค สร้้างความเติิบโตและการพััฒนาสู่่เ� ศรษฐกิิจโลก และสร้้างโอกาสในการ
เข้้าสู่่ต� ลาดและการจ้้างงานของภาคธุุรกิิจและประชาชนในภููมิิภาค อีีกทั้้ง� ธปท. ยัังได้้เข้้าร่่วมให้้ความเห็็นต่อ่ คณะกรรมาธิิการ
วิิสามััญในการพิิจารณาศึึกษาผลกระทบการเข้้าร่่วมความตกลงที่่�ครอบคลุุมและก้้าวหน้้าสำำ�หรัับหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจภาคพื้้�น
แปซิิฟิิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับภาคการเงิิน เพื่่�อประเมิินความเหมาะสมในการเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกในความตกลงดัังกล่่าวต่่อไป
				นอกจากนี้้� ในปีี 2563 เวทีีความร่่วมมืือระหว่่างประเทศมีีส่่วนสำำ�คััญให้้ผู้้�แทนธนาคารกลางและองค์์การ
ระหว่่างประเทศ มาร่่วมแบ่่งปัันประสบการณ์์และแลกเปลี่่�ยนมุุมมองเชิิงนโยบายจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์ต่่อการออกแบบนโยบายและมาตรการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องของ ธปท.
4.2.3 การธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน
		 ระบบเศรษฐกิิจที่่�เน้้นเติิบโตในเชิิงปริิมาณอย่่างรวดเร็็วในระยะสั้้�น อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบเชิิงลบต่่อมิิ ติิ
สำำ�คััญ 3 ด้้าน ได้้แก่่ 1) สิ่่�งแวดล้้อม (Environment) อาทิิ ฝุ่่�น PM2.5 ภััยแล้้ง และอุุทกภััย 2) สัังคม (Social) อาทิิ
หนี้้ค� รััวเรืือน และความเหลื่่อ� มล้ำำ�� 3) ธรรมาภิิบาล (Governance) อาทิิ การบัังคัับใช้้กฎหมายโดยไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงหลัักนิิติธิ รรม และการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชััน ซึ่่ง� สาเหตุุสำ�คัั
ำ ญของปััญหาเกิิดจากการตัักตวงทรััพยากรส่่วนรวมเพื่่อ� ผลประโยชน์์ส่ว่ นตน โดยไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงผลกระทบ
ในระยะยาว ที่่�ผ่่านมาองค์์การสหประชาชาติิ ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) จำำ�นวน 17 ประการ10 เพื่อ่� เป็็นกรอบให้้ประชาคมโลกนำำ�ไปปฏิิบััติใิ ห้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยประเทศไทยเป็็นหนึ่่ง�
ในประเทศสมาชิิกสหประชาชาติิที่่ไ� ด้้รัับรองวาระการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ปีี 2573 (2030 Agenda for Sustainable Development)
		 ธปท. ในฐานะผู้้�กำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินและเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิจ ตระหนัักถึึงศัักยภาพของสถาบััน
การเงิินในการจััดสรรทรััพยากรทางเศรษฐกิิจเพื่อ่� ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตและขัับเคลื่่อ� นประเทศไทยไปสู่่ค� วามยั่่ง� ยืืน โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� ภาคธนาคาร ซึ่่ง� เป็็นแหล่่งเงิินทุนุ หลัักในระบบการเงิินไทย ปััจจุุบััน ธปท. ผลัักดัันให้้ภาคธนาคารดำำ�เนิินธุรุ กิิจอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG) ผ่่านวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คำำ�นึึงถึึงการสร้้างมููลค่่าแก่่ผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียในระยะยาวมากกว่่าการมุ่่�งเน้้นผลประกอบการในระยะสั้้�น และระบบบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุม
ประเด็็น ESG ซึ่่�งจะช่่วยเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นจากสาธารณชน
		

ในปีี 2563 ธปท. ได้้ดำำ�เนิินงานสำำ�คััญเพื่่�อผลัักดัันการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน (sustainable banking) ดัังนี้้�
1. ธปท. จััดทำำ�แบบประเมิินตนเองสำำ�หรัับธนาคารพาณิิชย์์เกี่่�ยวกัับการให้้สิินเชื่่�ออย่่างรัับผิิดชอบ (selfassessment framework) เพื่อ่� ให้้ธนาคารพาณิิชย์ป์ ระเมิินความคืืบหน้้าการปฏิิบััติติ ามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือกำำ�หนด
แนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืนในด้้านการให้้สิินเชื่่�ออย่่างรัับผิิดชอบ (sustainable banking guidelines –
responsible lending) ที่่�สมาคมธนาคารและ ธปท. ได้้ร่่วมลงนามเสร็็จสิ้้�นเมื่่�อต้้นปีี 2563 ภายใต้้หลัักการ 4 ข้้อ ได้้แก่่
1) การให้้ คำ�มั่่
ำ � น (leadership and responsible lending commitment) 2) การมีีส่่ ว นร่่ ว มของผู้้�มีีส่่ ว นได้้
ส่่ ว นเสีีย (stakeholder engagement) 3) การปรัับและเปลี่่� ย นแปลงกระบวนการภายในองค์์ ก ร (internal
implementation mechanisms) และ 4) การสร้้างความโปร่่งใส (transparency) การประเมิินตนเองนี้้�เป็็นการ
ความตกลง RCEP เป็็นความตกลงการค้้าเสรีีขนาดใหญ่่ที่่มีี� ขนาดเศรษฐกิิจ (GDP) ของประเทศสมาชิิกรวมกัันประมาณร้้อยละ 30 ของ GDP โลก ครอบคลุุม
ประชากรประมาณหนึ่่�งในสามของโลก และไทยมีีมููลค่่าการค้้ากัับประเทศสมาชิิกถึึงร้้อยละ 60 ของมููลค่่าการค้้าไทยทั้้�งหมด
10
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.sdgmove.com/sdg-101/
9
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๒
๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

			นอกจากนี้้� ธปท. มุ่่�งมั่่�นส่่งเสริิมกระบวนการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนภายในองค์์กร อาทิิ การผลิิตธนบััตรที่่�
เป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม การจััดตั้้ง� โครงการศููนย์์การเรีียนรู้้� ธปท. เพื่อ่� เป็็นแหล่่งสร้้างเสริิมความรู้้�ด้้านเศรษฐกิิจและการเงิินแก่่
สาธารณชน และการจััดตั้้ง� คณะกรรมการธรรมาภิิบาล เพื่อ่� มุ่่�งเน้้นให้้ ธปท. มีีระบบและการปฏิิบััติหิ น้้าที่่�ตามหลัักธรรมาภิิบาล
ที่่�เหมาะสมของธนาคารกลาง ทั้้�งนี้้� ธปท. ได้้เริ่่�มต้้นทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีีฉบัับแรกในปีี 2562 ซึ่่�งจะมีีส่่วนช่่วยให้้
สถาบัันการเงิิน ภาคธุุรกิิจ และสาธารณชนเห็็นตััวอย่่างการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนที่่�เป็็นรููปธรรม

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

		 3. ธปท. ประสานงานกัับหน่่วยงานพัันธมิิตร เพื่่�อร่่วมมืือกัันในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
อย่่างเป็็นรููปธรรม อาทิิ ร่่วมกัับองค์์การกองทุุนสััตว์์ป่่าสากล (World Wide Fund for Nature) รััฐบาลสหราชอาณาจัักร
(UK Government - ASEAN Low Carbon Energy Programme) เพื่่�อสร้้างความตระหนัักและองค์์ความรู้้�ด้้านความยั่่�งยืืน
แก่่ภาคการเงิินผ่่านการจััดงานสััมมนา Capacity Building Workshop เพื่่�อพััฒนาองค์์ความรู้้�เชิิงเทคนิิคในการผนวกปััจจััย
ESG ในกระบวนการดำำ�เนิินธุรุ กิิจของสถาบัันการเงิิน อาทิิ Climate Risk Management for Financial Institutions โดยเน้้น
ให้้ภาคการเงิินไทยแลกเปลี่่�ยนความเห็็นกัับภาคการเงิินต่่างชาติิที่่�ได้้ลงมืือปฏิิบััติิการด้้านความยั่่�งยืืนอย่่างจริิงจััง อีีกทั้้�งยััง
ร่่วมกัับภาคประชาสัังคม อาทิิ แนวร่่วมการเงิินที่่�เป็็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) เครืือข่่ายประชาชน 8
จัังหวััดลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง จััดเวทีีหารืือเพื่่อ� รัับฟัังความเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียต่่อผลกระทบทางสิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคม จากการ
ปล่่อยกู้้�โครงการเขื่่�อนหลวงพระบางของธนาคารพาณิิชย์์ เป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อสาธารณชนว่่ากระบวนการพิิจารณา
การปล่่อยสิินเชื่่�อแก่่โครงการดัังกล่่าวเป็็นไปตามหลัักการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน

๑

		 2. คณะทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืนในภาคการเงิิน ได้้แก่่ ธปท. สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย กระทรวงการคลััง และ
ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย ร่่วมมืือกัับ International Finance Corporation ศึึกษาทิิศทางและปััจจััยที่่ส่� ง่ เสริิม
การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่ง� ยืืนของภาคการเงิิน (sustainable finance) เพื่่อ� จััดทำำ�บทศึึกษาด้้าน sustainable finance
ภายในปีี 2564 ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องและหน่่วยงานกำำ�กัับในภาคการเงิินมีีแผนงานและนโยบายสนัับสนุุน sustainable
finance ที่่�สอดคล้้องกััน อีีกทั้้�งเริ่่�มศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการจััดทำำ�นิิยามเพื่่�อกำำ�หนดหมวดหมู่่�โครงการ หรืือกิิจกรรมใน
ภาคเศรษฐกิิจจริิงที่่�คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม (taxonomy) เพื่่�อเป็็นมาตรฐานกลางที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของประเทศ ซึ่่�งจะช่่วย
ให้้ผู้้�กำำ�กัับดููแลในภาคการเงิินสามารถนำำ�ไปใช้้อ้้างอิิงในการออกนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สอดคล้้องกััน และช่่วยให้้สถาบััน
การเงิินสามารถระบุุกิิจกรรมสีีเขีียวในการดำำ�เนิินธุุรกิิจทางการเงิิน เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สามารถดึึงดููด
เงิินลงทุุนให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศต่่อไป

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

เน้้ นย้ำำ�� ให้้ ธ นาคารพาณิิ ชย์์ ดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ บนพื้้� น ฐานการธนาคารเพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น ไม่่ ใช่่ เ พีียงการทำำ�กิิ จ กรรมการ
กุุ ศ ลของผู้้�ประกอบการ (corporate social responsibility: CSR) แต่่ เ ป็็ น การผนวกมิิ ติิ ค วามยั่่� ง ยืื น
ทั้้�ง 3 ด้้าน เข้้าไปในทุุก ๆ กระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นรููปธรรม (internalization) ทั้้�งนี้้� ธปท. อยู่่�ระหว่่างรวบรวมผล
ประเมิินข้า้ งต้้นเพื่อ่� สรุุปภาพรวมการดำำ�เนิินงานตาม guideline ของระบบธนาคารพาณิิชย์ใ์ ห้้ธนาคารพาณิิชย์แ์ ต่่ละแห่่งทราบ

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

99

รายงานประจำำ�ปีี 2563

4.2.4 การบริิหารจััดการธนบััตร
		 1.	ธนบััตร
		
การบริิหารจััดการให้้มีีธนบััตรใช้้หมุุนเวีียนในระบบอย่่างเพีียงพอ ในปีี 2563 ธนบััตรหมุุนเวีียนในระบบ
เศรษฐกิิจมีีมููลค่่า 2,094,452 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 234,911 ล้้านบาท มููลค่่าหลัักทรััพย์์ที่่�เข้้าบััญชีีทุุนสำ�ำ รองเงิินตรา เมื่่�อถึึง
สิ้้�นปีี 2563 หลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นทุุนสำำ�รองเงิินตรามีีมููลค่่าทั้้�งสิ้้�น 2,189,485 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากสิ้้�นปีีก่่อนร้้อยละ 14.7
บััญชีีทุุนสำำ�รองเงิินตรา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
รายการ

มููลค่่า (ล้้าน
บาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

382,996

17.5

2. หลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ

1,806,489

82.5

รวม

2,189,485

100.0

1. เงิินตราต่่างประเทศ

			การผลิิตธนบััตร รวมทุุกชนิิดราคา มีีจำำ�นวน 1,900 ล้้านฉบัับ ลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ 8.2
การผลิตธนบัตร ปี 2563
ชนิิดราคา
จำำ�นวน (ล้้านฉบัับ)

1000 บาท

500 บาท

100 บาท

50 บาท

20 บาท

รวม

553

126

585

140

495

1,900

หมายเหตุุ: รวมธนบััตรที่่�ระลึึก เนื่่�องในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก พุุทธศัักราช 2562 ชนิิดราคา 1000 บาท จำำ�นวน 10 ล้้านฉบัับ
และชนิิดราคา 100 บาท จำำ�นวน 20 ล้้านฉบัับ
100
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๓
๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

		 ปีี 2563 การดำำ�เนิินงานของ ธปท. มีีความท้้าทายมากขึ้้�นทำ�ำ ให้้การสื่่�อสารต้้องปรัับปรุุงให้้สอดคล้้องกัับพฤติิกรรม
การรัับสารที่่�เปลี่่�ยนไปในปััจจุุบััน ทั้้�งผ่่านสื่่�อกระแสหลัักอย่่างสื่่�อมวลชน และสื่่�อกระแสใหม่่อย่่างโซเชีียลมีีเดีียของ ธปท.
ที่่�ครอบคลุุมทั้้�ง Facebook, Youtube, Twitter และ Instagram ซึ่่�งพบว่่ามีีผู้้�สนใจติิดตามเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ นอกจากนี้้� ธปท.
ยัังคงให้้ความสำำ�คััญในการรัักษาความสััมพัันธ์์กัับประชาชนกลุ่่�มต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน
เพื่่�อประสานนโยบายและแลกเปลี่่�ยนความรู้้� รัับฟัังและร่่วมแก้้ไขปััญหากัับภาคประชาชนและภาคธุุรกิิจ ตลอดจนสื่่�อสาร
ข้้อมููลที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้องผ่่านสื่่�อมวลชนและนำำ�ความเห็็นต่่าง ๆ มาปรัับปรุุงกระบวนการสื่่�อสารของ ธปท. ให้้
ตอบโจทย์์ที่่�มีีความคาดหวัังสููงขึ้้�นได้้
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4.2.5 การสื่่�อสารและการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
		 ธปท. ปรัับปรุุงการสื่่อ� สารให้้เข้้าใจง่่าย โดยยึึดหลััก CSR (customer-centric, simple และ rationale) เพื่อ่� สื่่อ� สาร
และชี้้�แจงประเด็็นความสงสััยต่่าง ๆ ให้้สาธารณชนมีีความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องและมีีความเชื่่�อมั่่�นต่่อการดำำ�เนิินงานของ ธปท.

๒

			 2.3 การบริิหารความเสี่่�ยงและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ ทบทวนและจััดทำำ�แผนเพื่่�อรองรัับกรณีีประสบ
เหตุุการณ์์ไม่่ปกติิ จึึงมีีการเตรีียมกระบวนการและทรััพยากรขั้้�นต่ำำ��ที่่�เพีียงพอรองรัับการปฏิิบััติิงานในภาวะฉุุกเฉิิน รวมถึึง
ได้้รัับการรัับรองระบบมาตรฐานสากลสำำ�หรัับการบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ISO 22301
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			 2.2 การพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม (Sustainability) โดยมุ่่�งเน้้นให้้สายออกบััตร
ธนาคารเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีของการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน ทั้้ง� ในด้้านพลัังงาน ทรััพยากร สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
ผ่่านการปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานเพื่อ่� ลดการใช้้วััสดุุสิ้้น� เปลืือง มีีการใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและคุ้้�มค่่า อาทิิ การ
ติิดตั้้�งระบบห่่อบรรจุุธนบััตรอััตโนมััติิ (auto packaging) ทำำ�ให้้สามารถยกเลิิกการใช้้สายรััดพลาสติิกธนบััตร การติิดตั้้�งแผง
โซลาร์์เซลล์์ (solar cell) ช่่วยลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าได้้ 400,000 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อปีี การลดขยะและการสร้้างมููลค่่าจาก
ของเสีียในกระบวนการ อาทิิ การนำำ�เศษธนบััตรไปแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ ตลอดจนการให้้ความรู้้�ด้้านธนบััตรแก่่ประชาชน
และการสนัับสนุุนชุุมชนรอบพื้้�นที่่�

๑

		 2. การสนัับสนุุนงานออกและจััดการธนบััตร
			 2.1 การพััฒนาประสิิทธิิภาพระบบบริิหารจััดการธนบััตร พััฒนารููปแบบการบริิหารจััดการธนบััตรระหว่่าง
ธปท. และสถาบัันการเงิิน โดยจััดตั้้�งศููนย์์เงิินสดกลางในพื้้�นที่่�จัังหวััดภููเก็็ต และอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการอีีกแห่่งในพื้้�นที่่�จัังหวััด
ขอนแก่่น รวมทั้้�งนำำ�ระบบอััตโนมััติิมาใช้้ในกระบวนการผลิิต และจััดการธนบััตร รวมถึึงได้้นำำ�เทคโนโลยีี RPA (Robotic
Process Automation) ผนวกรวมกัับระบบ AI (Artificial Intelligence) เข้้ามาช่่วยในการปรัับกระบวนการ และการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ลดกระบวนการทำำ�งาน และลดค่่าใช้้จ่่าย ซึ่่�งได้้ทำำ�ควบคู่่�กัับการพััฒนา
โครงสร้้างองค์์กรและศัักยภาพของพนัักงานให้้มีีความคล่่องตััว มีีทัักษะ และความสามารถหลากหลายขึ้้�น เพื่่�อรองรัับการ
ทำำ�งานในโลกอนาคตได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

				 ธนบััตรที่่�ระลึึก มีีการออกใช้้ธนบััตรที่่�ระลึึก เนื่่�องในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก พุุทธศัักราช 2562 ชนิิด
ราคา 1000 บาท และ 100 บาท เมื่่�อวัันที่่� 12 ธัันวาคม 2563
				 ธนบััตรปลอม ที่่�ตรวจพบและจัับกุุมได้้ในปีี 2563 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 6,680 ฉบัับ หรืือประมาณ 1.1 ฉบัับต่่อ
ธนบััตรหมุุนเวีียนล้้านฉบัับ
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1. การใช้้เทคโนโลยีีให้้การผลิิตธนบััตรให้้เพีียงพอ
ต่่อความต้้องการของประชาชนและการให้้ความรู้้�
เรื่อ�่ งธนบััตรไทยผ่่านแอปพลิิเคชััน “Thai Banknotes”
เพื่่� อ ให้้ ป ระชาชนมีีความคุ้้�นเคยกัับวิิ ธีี การสัังเกต
ธนบััตรปลอมแปลงด้้วยวิิธีีสััมผััส - ยกส่่อง - พลิิกเอีียง
2. การเปลี่่� ย นพื้้� น ที่่� ข องโรงพิิ ม พ์์ ธ นบัั ต รที่่�
ครั้้�งหนึ่่�งเคยเป็็นพื้้�นที่่�หวงห้้าม มาเป็็น “ศููนย์์การ
เรีียนรู้้� ธปท.” เพื่อ่� เป็็นพื้้นที่่
� ส� าธารณะให้้ประชาชนทุุกเพศ
ทุุกวััยสามารถมีีส่่วนร่่วมกัับกิิจกรรมที่่�หลากหลาย
ไม่่ว่า่ จะเป็็นห้อ้ งสมุุดด้้านเศรษฐกิิจ พิิพิธิ ภััณฑ์์เงิินตรา หรืือ
เมื่่� อ พููดถึึง “การสื่่� อ สารของธนาคารกลาง” นิิทรรศการศิิลปะระดัับโลก เป็็นการสะท้้อนการยื่่นมื
� อื
หลายคนอาจมองว่่ า คืื อ การประกาศนโยบายและ และเปิิดใจให้้ประชาชนเข้้าถึึงธนาคารกลางได้้มากขึ้้น�
กฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ให้้สาธารณชนทราบ แต่่สำำ�หรัับ
ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย (ธปท.) “การสื่่� อ สาร”
3. ระบบการชำำ�ระเงิินรายย่่อยที่่มีีค่
� า่ ธรรมเนีียม
ยัังหมายรวมถึึง “การเปิิดใจรัับฟััง” และ “การมีี ต่ำำ��ที่สุ่� ดุ แห่่งหนึ่่�งของโลก อย่่าง “พร้้อมเพย์์” ที่่�เอื้้อ� ให้้
ส่่วนร่่วม” กัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
ประชาชนรายย่่ อ ยสามารถโอนเงิิ น ได้้ ด้้ ว ยความ
สะดวก รวดเร็็ว และปลอดภััย เป็็นรากฐานสำำ�คััญเพื่่อ�
แนวคิิดในการทำำ�งานอย่่างเปิิดใจรัับฟัังและให้้ การขัับเคลื่่อ� นไปสู่่เ� ศรษฐกิิจดิิจิทััิ ล รวมถึึงการเชื่่อ� มโยง
ความสำำ�คัั ญกัับการมีีส่่ ว นร่่ ว มนี้้� เป็็ นที่่� ย อมรัับใน ระบบการชำำ�ระเงิินสู่่�ภููมิิภาคได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ระดัับสากล ทำำ�ให้้ ธปท. ได้้รัับรางวััลธนาคารกลางที่่�มีี
ผลงานโดดเด่่ น ประจำำ� ปีี 2563 ด้้ า นการริิ เริ่่� ม
4. การจััดตั้้ง� โครงการ “คลิินิกิ แก้้หนี้้�” เพื่่อ� ช่่วย
ผลัักดัันโครงการที่่� ส ร้้ า งประโยชน์์ ต่่ อ สัังคมและ ปลดหนี้้�ให้้กับั ลููกหนี้้�รายย่่อยที่่มีี� เจ้้าหนี้้�หลายราย ซึ่่ง�
ประชาชน (Initiative of the Year Award 2020) จาก ปกติิการเจรจาประนอมหนี้้�ยากที่่�จะสำำ�เร็็จ ปััจจุุบััน
วารสารธนาคารกลาง (Central Banking Journal) มีีสถาบัันการเงิินเข้้าเป็็นสมาชิิกถึึง 35 แห่่ง ทำำ�ให้้
สหราชอาณาจัักร โดยคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ โครงการนี้้�เป็็นเครืือข่่ายช่่วยเหลืือประชาชนแก้้หนี้้�
ได้้ชื่่�นชมการดำำ�เนิินงานของ ธปท. ใน 3 ด้้าน คืือ การ บััตรและสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของประเทศ
เปิิดใจรัับฟัังผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอย่่างจริิงจััง การสื่่�อสาร
สองทางแบบโปร่่งใสและทัันการณ์์ และการร่่วมมืือกัับ
ธปท. เชื่่�อมั่่�นว่่า การสื่่�อสารอย่่างรัับฟััง และมีี
ภาคเอกชนเพื่่�อผลัักดัันโครงการที่่�สร้้างประโยชน์์ต่่อ ส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอย่่างมีีประสิิทธิิภาพจะ
ทั้้ง� ธุุรกิิจเองและสัังคม ซึ่่ง� ได้้ส่ง่ เสริิมให้้ ธปท. สามารถ เป็็นกลไกสำำ�คััญในการผลัักดัันและสานต่่อนโยบาย
ผลัักดัันโครงการสำำ�คััญอย่่างน้้อย 4 โครงการให้้เกิิดขึ้้น� และโครงการที่่� เ ป็็ นป ระโยชน์์ ต่่ อ ประชาชนอย่่ า ง
ได้้แก่่
“ธุุรกิิจก็็ชนะ สัังคมก็็วััฒนา” ต่่อไป
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๓
๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

		 1. ด้้านเสถีียรภาพการเงิิน
			 1.1 สายนโยบายการเงิิน เพื่่�อรองรัับงานนโยบายการเงิิน งานเศรษฐกิิจมหภาค และเสถีียรภาพระบบการเงิิน
ที่่�มีีความซัับซ้้อนและขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น
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4.3.2 โครงสร้้างองค์์กร ระบบงาน และกระบวนการทำำ�งาน
		 ธปท. ได้้ปรัับโครงสร้้างองค์์กร และระบบงาน กระบวนการทำำ�งานของสายงานสำำ�คััญ เพื่่�อผลัักดัันการทำำ�ภารกิิจ
สำำ�คััญเร่่งด่่วนจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความคล่่องตััวในกระบวนการ
ทำำ�งาน ดัังนี้้�

๒

		 เมื่่�อรััฐบาลเริ่่�มผ่่อนคลายมาตรการ ธปท. ได้้วางแผนกลัับเข้้าสู่่�ภาวะปกติิโดยคำำ�นึึงถึึงการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม
และความปลอดภััยของพนัักงานที่่�ทยอยกลัับเข้้ามาทำำ�งานในพื้้�นที่่� ธปท. โดยได้้ปรัับปรุุงสถานที่่�ทำำ�งานและพื้้�นที่่�ส่่วนกลาง
กำำ�หนดแนวปฏิิบััติต่ิ า่ ง ๆ ที่่�สอดคล้้องกัับมาตรการผ่่อนปรนกิิจการและกิิจกรรมของรััฐ อาทิิ แนวทางการใช้้ห้อ้ งออกกำำ�ลัังกาย
และสโมสรพนัักงาน รวมถึึงพิิจารณากำำ�หนดมาตรการในการจััดกิิจกรรมภายในต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดภาครััฐ

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

		ทั้้ง� นี้้� ในช่่วงที่่�รััฐบาลประกาศปิิดเมืือง ธปท. ได้้เพิ่่�มมาตรการป้้องกัันความเสี่่ย� งสำำ�หรัับพนัักงานที่่�ต้อ้ งเข้้ามาปฏิิบััติิ
งานสำำ�คััญเพื่่�อป้้องกัันและลดโอกาสที่่�จะติิดเชื้้�อ อาทิิ จััดบริิการรถรัับ - ส่่งสำำ�หรัับพนัักงานที่่�ต้้องเดิินทางโดยรถสาธารณะ
ปรัับปรุุงสถานที่่�ทำำ�งานและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามหลัักการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม และจััดอาหาร
กลางวัันและเครื่่�องดื่่�ม

๑

		 ธปท. จััดตั้้�งศููนย์์ประสานงาน COVID-19 ช่่วงต้้นเดืือนมกราคมเพื่่�อติิดตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด 19 ภายในประเทศอย่่างใกล้้ชิิด โดยหารืือร่่วมกัับแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุุขอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งได้้
แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ร่่วมกัับธนาคารกลางในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (SEACEN) เพื่่�อให้้การกำำ�หนดมาตรการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงและมาตรการตอบสนองต่่าง ๆ เป็็นไปอย่่างเหมาะสม ในระยะแรก ธปท. เน้้นมาตรการเชิิงป้้องกััน อาทิิ
ห้้ามเดิินทางไปต่่างประเทศ คััดกรองโดยตรวจวััดอุุณหภููมิิพนัักงาน จััดวางแอลกอฮอล์์เจล และเพิ่่�มความถี่่�ในการทำำ�
ความสะอาดจุุดสััมผััสร่่วมต่่าง ๆ และจััดให้้มีีระยะห่่างในการใช้้ลิิฟท์์และห้้องประชุุม ควบคู่่�กัับการเตรีียมความพร้้อมด้้าน
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ อาทิิ จััดหาทรััพยากรด้้านเทคโนโลยีีเพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานจากบ้้าน จััดให้้มีีทีีมสำำ�รองสำำ�หรัับ
งานสำำ�คััญและการจััดตั้้�งสถานที่่�ปฏิิบััติิงานสำำ�รองเพิ่่�มเพื่่�อทำำ�งานคู่่�ขนาน (split operation) รวมถึึงกำำ�หนดให้้ทุุกส่่วนงาน
ปรัับปรุุงแผนฉุุกเฉิิน ทบทวนความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนของงาน จำำ�แนกได้้เป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ 1) งานจำำ�เป็็นที่่�ต้้องปฏิิบััติิในพื้้�นที่่�
ธปท. ต่่อเนื่่�อง 2) งานที่่�ปฏิิบััติิจากบ้้านได้้ต่่อเนื่่�อง และ 3) งานที่่�ปฏิิบััติิจากบ้้านได้้แต่่ต้้องเข้้าพื้้�นที่่� ธปท. เป็็นครั้้�งคราว โดย
กำำ�หนดให้้ส่่วนงานต่่าง ๆ จััดพนัักงานเข้้ามาในพื้้�นที่่� ธปท. น้้อยที่่�สุุด

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

4.3 ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
4.3.1 ศููนย์์ประสานงาน COVID–19
		 จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ตั้้ง� แต่่ต้น้ ปีี 2563 ธปท. ตระหนัักถึึงความเสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จึึงได้้มีีการเตรีียม
ความพร้้อมเพื่่�อรัับมืือ โดยได้้จััดตั้้�ง ศููนย์์ประสานงาน COVID–19 เพื่่�อติิดตามสถานการณ์์ นำำ�เสนอมาตรการลดความเสี่่�ยง
และประสานงานกัับหน่่วยงานทั้้�งภายในและภายนอก รวมทั้้�งสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานตามแผนฉุุกเฉิินให้้เป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล โดยฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงภาพรวมเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก ทั้้�งนี้้� เป้้าหมายหลัักคืือ ความปลอดภััย
และสวััสดิิภาพของพนัักงาน และการดููแลให้้การดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจ ธปท. ปฏิิบััติิได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

			 1.2 สายตลาดการเงิิน เพื่่�อรองรัับภารกิิจด้้านตลาดการเงิินภายใต้้ภาวะวิิกฤตและความผัันผวนทางเศรษฐกิิจ
การเงิิน ได้้แก่่ การรองรัับการทำำ�ธุุรกรรม Open Market Operations ในภาวะวิิกฤต และการช่่วยเหลืือด้้านสภาพคล่่อง
แก่่สถาบัันการเงิิน (Emergency Liquidity Assistant: ELA) และรองรัับการดำำ�เนิินงานตาม พ.ร.ก. BSF รวมทั้้�งเพื่่�อรองรัับ
งานกำำ�กัับและวิิเคราะห์์การแลกเปลี่่�ยนเงิิน (exchange control) ตลอดจนภารกิิจการบริิหารและสนัับสนุุนการใช้้งานระบบ
ห้้องค้้าเงิินใหม่่ (dealing room system)
		 2. ด้้านเสถีียรภาพสถาบัันการเงิิน
		
2.1 สายนโยบายสถาบัั น การเงิิ น เพื่่� อ รองรัับภารกิิ จ ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ในด้้ า นกลยุุ ท ธ์์ ส ถาบัันการเงิิ น ได้้ แ ก่่
งานด้้าน sustainable banking และ international policy งานด้้าน collaboration และ FIs development รวมถึึงภารกิิจ
งานจััดการกองทุุนในการบริิหารหนี้้�และแก้้ไขปััญหาสถาบัันการเงิิน
			 2.2 สายนโยบายระบบการชำำ�ระเงิินและเทคโนโลยีีทางการเงิิน เพื่อ่� รองรัับงานนโยบายระบบการชำำ�ระเงิิน และ
งานกำำ�กัับตรวจสอบระบบ e-payment ที่่�ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้น� ของฝ่่ายนโยบายระบบการชำำ�ระเงิิน และงานกำำ�กัับและตรวจสอบ
ด้้าน cybersecurity และเทคนิิคเชิิงลึึกของฝ่่ายกำำ�กัับและตรวจสอบความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
			 2.3 สายกำำ�กัับสถาบัันการเงิิน 2 เพื่่�อรองรัับภารกิิจด้้านการปรัับโครงสร้้างหนี้้�ของลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
ได้้แก่่ งานช่่วยแก้้ปััญหาหนี้้�สิินของประชาชน กำำ�หนดมาตรการเฉพาะกิิจเพื่่�อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�รายย่่อยและลููกหนี้้�ธุุรกิิจ การ
วิิเคราะห์์และประเมิินประสิิทธิิผลของมาตรการ การสร้้าง engagement กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องทั้้ง� ภาครััฐและเอกชน และ
รองรัับภารกิิจการกำำ�กัับตรวจสอบสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
		
		 3  ด้้านบริิหาร
		
3.1 สายระบบข้้อสนเทศ เพื่อ่� รองรัับงาน digital transformation และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดููแลและเฝ้้าระวััง
ระบบวิิศวกรรมระบบคอมพิิวเตอร์์ และระบบงานภายในศููนย์์คอมพิิวเตอร์์ ตลอดจนเพิ่่�มศัักยภาพการทำำ�งานรองรัับ
ยุุทธศาสตร์์ ธปท. ด้้าน data-driven organization
			 3.2 สายบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร เพื่่�อรองรัับงานด้้านบริิหารความเสี่่�ยงภาพรวมและงานความเสี่่�ยงทาง
การเงิินที่่�ขยายตััว และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของงานส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน
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		 4. การปรัับปรุุงระบบงานและกระบวนการ
			 ตามที่่� ธปท. มีีแผนยุุทธศาสตร์์ในการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิิจิทััิ ล (digital transformation) เพื่่�อนำำ�เทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลมาสนัับสนุุนและปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานของแต่่ละส่่วนงานโดยใช้้หลัักการ design thinking กัับงานโครงการ
ใหม่่ ๆ ของ ธปท. 13 โครงการ อาทิิ e-factoring และ SupTech (supervisory technology) ทำำ�ให้้เข้้าใจปััญหาจาก
มุุมมองของ stakeholders ที่่�ครบถ้้วน สามารถลด ละ เลิิก งานที่่�ไม่่จำำ�เป็็นและสามารถปรัับกระบวนการโดยใช้้ robot เข้้ามา
ทำำ�งานที่่�เหมาะสมได้้โดยอััตโนมััติิ (Robotic Process Automation: RPA) จำำ�นวน 11 โครงการ เสริิมสร้้างทััศนคติิด้้าน
ดิิจิิทััลให้้แก่่พนัักงาน ทำำ�ให้้สามารถทำำ�งานร่่วมกัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและปลอดภััยมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงการปรัับปรุุงระบบ
บริิหารงานบุุคคลโดยเริ่่�มจััดทำำ� new HR model เพื่่�อจััดหาระบบ HR platform ที่่�เหมาะสมต่่อไป
   
			นอกจากนี้้� ธปท. ยัังคงส่่งเสริิมรููปแบบการทำำ�งานร่่วมกัันในลัักษณะ squad ซึ่่ง� เป็็นการทำำ�งานแบบ cross-function
ที่่�รวบรวมพนัักงานจากหลายสายงานมาทำำ�ภารกิิจร่่วมกััน ช่่วยเสริิมสร้้างการทำำ�งานในลัักษณะ collaborative และทำำ�ให้้
พนัักงานรู้้�กว้้างนอกเหนืือจากงานตนเอง รวมทั้้�งลดลำำ�ดัับชั้้�นในการทำำ�งานและตััดสิินใจ
		

ฝ่ายเศรษฐกิจ
มหภาค

ฝ่ายนโยบาย
การเงิน

ฝ่ายนโยบาย
โครงสร้าง
เศรษฐกิจ

ฝ่ายบริหาร
เงินสํารอง

ฝ่ายตลาด
การเงิน

ฝ่ายนโยบาย
และกํากับการ
แลกเปลี่ยนเงิน

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

ฝ่ายจัดการ
กองทุน

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

ฝ่ายประเมิน
ความเสี่ยงและ
แบบจําลอง
สถาบันการเงิน

ฝ่ายตรวจสอบและ
วิเคราะห์ความเสีย
่ ง
สถาบันการเงิน

ฝ่ายตรวจสอบ 2

ฝ่ายตรวจสอบ 1

ฝ่ายกลยุทธ์
สถาบันการเงิน
ฝ่ายนโยบาย
การกํากับ
สถาบันการเงิน

สายกํากับ
สถาบันการเงิน 1

ผู้ว่าการ

กลุ่มงานปรับ
โครงสร้างหนี้

ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน

ฝ่ายกํากับและ
ตรวจสอบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ

ฝ่ายตรวจสอบ
ผู้ให้บริการ
ทางการเงิน

สายกํากับ
สถาบันการเงิน 2

ฝ่ายกํากับและ
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการเงิน

ฝ่ายนโยบาย
ระบบการชาระเงิน

สายนโยบาย
ระบบการชาระเงิน
และเทคโนโลยี
ทางการเงิน

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายความร่วมมือ
การสือ
่ สารองค์กร ระหว่างประเทศ

สายสื่อสารและ
ความสัมพั นธ์องค์กร

ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

ฝ่าย
วางแผนองค์กร

สายนโยบาย
สถาบันการเงิน

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์องค์กร

หมายถึง สายการบังคับบัญชาโดยตรง

สายนโยบาย
การเงิน

สายตลาดการเงิน

ด้านเสถียรภาพการเงิน

ฝ่ายเสถียรภาพ
ระบบการเงิน

สายเสถียรภาพระบบการเงิน
และยุทธศาสตร์องค์กร

คณะกรรมการ
จัดการกองทุน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๕

คณะอนุกรรมการ
เสถียรภาพ
ระบบการเงิน

คณะกรรมการ
ระบบการชาระเงิน

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

คณะกรรมการ
นโยบาย
สถาบันการเงิน

สถาบัน
พั ฒนาบุคคล

สายทรัพยากร
บุคคลและ
พั ฒนาองค์กร

สายทรัพยากร
บุคคลและ
พั ฒนาองค์กร

กลุ่มงานกลยุทธ์
และธรรมาภิบาล
ข้อมูล

ฝ่ายบริหาร
ข้อมูลและดาต้า
อนาไลติกส์

ฝ่ายการชําระเงิน
และพันธบัตร

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายระบบ
ข้อสนเทศ

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คณะกรรมการ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายกลยุทธ์
และบริหาร
กิจการธนบัตร

โรงพิมพ์
ธนบัตร

ฝ่ายบริหาร
จัดการธนบัตร

สายออกบัตร
ธนาคาร

สํานักงาน
ภาคใต้

สํานักงาน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

สํานักงาน
ภาคเหนือ

ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย

ฝ่ายธุรการ
และบริหารอาคาร

ฝ่ายการเงิน
และการบัญชี

สายบริหาร
งานปฏิบัติการ

ด้านบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายใน

ฝ่ายกฎหมาย

31 ธันวาคม 2563

ฝ่าย
ส่งเสริมความรู้
ทางการเงิน

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง
ทางการเงิน

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง
ภาพรวม

สายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการการ
กับดูแลความเสี่ยง

สายกฎหมาย

สายตรวจสอบกิจการภายใน

คณะกรรมการ
สายออกบัตรธนาคาร

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

คณะกรรมการ ธปท.

๑

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

ผังโครงสร้างองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
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BOX

เพราะโลกเปลี่่�ยนไว แบงก์์ชาติิจึึงต้้องเข้้าถึึง
และเข้้าใจมากกว่่าเดิิม

14

โครงการ “เข้้าถึึง เข้้าใจ วิิถีีชนบทไทย”

เศรษฐกิิ จ การเงิิ น ไทยกำำ�ลัั งเผชิิ ญ กัับความ
ท้้าทายหลายประการ ทั้้�งกระแสการเปลี่่�ยนแปลง
เชิิงโครงสร้้างของโลก (mega trends) อาทิิ สัังคม
สููงวััย การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ และ
การพััฒนาการอย่่ า งก้้ า วกระโดดของเทคโนโลยีี
รวมถึึงปัั ญ หาเชิิ ง โครงสร้้ า งภายในประเทศ อาทิิ
ความเหลื่่�อมล้ำำ�ด้
� ้านรายได้้ระหว่่างเมืืองและชนบท
และหนี้้� ภ าคครััวเรืื อ นที่่� อ ยู่่� ใ นระดัับสููง ซึ่่� ง การ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 มีีส่่วนเร่่งให้้ปััจจััยเชิิง
โครงสร้้างเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นเร็็วขึ้้�น ธปท. ในฐานะผู้้�ดููแล
เสถีี ย รภาพเศรษฐกิิ จ การเงิิ น ตระหนัักดีีถึึงการ
เปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว และเห็็นว่่าการประเมิินภาพ
เศรษฐกิิจการเงิินโดยอาศััยเฉพาะข้้อมููลสถิิติหิ รืือตััวเลข
นั้้น� ไม่่เพีียงพออีีกต่่อไป ต้้องอาศััยความรู้้�ความเข้้าใจ
ข้้อเท็็จจริิงเชิิงพื้้น� ที่่แ� ละความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนด้้วย
เพื่่อ� ให้้การออกแบบและดำำ�เนิินนโยบายทางการเงิิน
มีีความเหมาะสม ตรงจุุด และใช้้ได้้จริิง โครงการ
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลเศรษฐกิิจและธุุรกิิจระหว่่าง ธปท. กัับ
ภาคธุุรกิิจ (Business Liaison Program : BLP) ที่่�เริ่่ม� ต้้น
เมื่่อ� ปีี 2547 นัับเป็็นส่ว่ นหนึ่่ง� ของการรัับฟัังเสีียงสะท้้อน
106

ของผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งทั้้� ง ผู้้�ประกอบการและหน่่ ว ยงาน
ภาครััฐ เพื่่� อ จัับชีีพจรเศรษฐกิิ จ การเงิิ นร่่ ว มกัับ
ข้้อมููลตััวเลขและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการต่่าง ๆ
ของ ธปท.
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ริิเริ่่�มการลงพื้้�นที่่�ในโครงการ
“เข้้าถึึง เข้้าใจ วิิถีีชนบทไทย” ในปีี 2562 ต่่อเนื่่�อง
ในปีี 2563 เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้พนัักงาน ธปท. ได้้
“ติิดดิิน” หรืือเข้้าถึึงข้้อเท็็จจริิงในพื้้�นที่่�ด้้วยตััวเอง
ช่่วยในการออกแบบและกำำ�หนดนโยบายด้้านต่่าง ๆ
ของ ธปท. ทั้้�งนโยบายเศรษฐกิิจ นโยบายการเงิิน
นโยบายสถาบัันการเงิิน และนโยบายการชำำ�ระเงิิน
ให้้มองได้้รอบและคิิดได้้ครบ ตลอดจนสามารถดำำ�เนิิน
นโยบายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสััมฤทธิ์์�ผลตาม
เป้้าหมายที่่�วางไว้้
โครงการ “เข้้าถึึง เข้้าใจ วิิถีีชนบทไทย” เป็็น
โครงการลงพื้้�นที่่ร่� ว่ มกัับทีีมงานของมููลนิิธิปิิ ดิ ทองหลัังพระ
สืืบสานแนวพระราชดำำ�ริิ เปิิดโอกาสให้้ พนัักงาน
ธปท. ทั้้�งพนัักงานใหม่่จนถึึงผู้้�บริิหารระดัับกลางซึ่่�ง

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายของโครงการ ผู้้�มีีส่่วนในการกำำ�หนด
นโยบายได้้ เข้้ า ถึึงข้้ อ เท็็ จ จริิ ง ในพื้้� นที่่� แ ละเข้้ า ใจวิิ ถีี
คนชนบทที่่�เป็็นคนส่่วนใหญ่่ของประเทศและเป็็นรากฐาน
ของเศรษฐกิิจไทย และได้้เรีียนรู้้�ตััวอย่่างการพััฒนาเชิิง
พื้้�นที่่�แบบองค์์รวมที่่�ใช้้ในการแก้้ปััญหาและยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตของคนในพื้้�นที่่� ตลอดจนได้้เรีียนรู้้�และ
ฝึึกทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการรวบรวมข้้อเท็็จจริิงเชิิงพื้้�นที่่�
เพื่อ่� สัังเคราะห์์เป็็นนโยบายด้้านที่่�รัับผิิดชอบ โครงการ
ดัังกล่่าวได้้จััดมาแล้้ว 3 รุ่่�น ลงพื้้�นที่่ใ� นจัังหวััดอุุทััยธานีี
กาฬสิินธุ์์� และน่่าน ตามลำำ�ดัับ มีีพนัักงาน ธปท.
เข้้าร่่วมโครงการฯ แล้้วมากกว่่า 100 คน
การลงพื้้�นที่่ใ� นแต่่ละครั้้ง� พนัักงาน ธปท. ได้้ใช้้เวลา
ร่่ ว มกัับชาวบ้้ า นนาน 3 วััน เริ่่� ม ต้้ นตั้้� ง แต่่ เรีียนรู้้�
ปััญหาเชิิงโครงสร้้างในพื้้�นที่่� ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เกี่่ย� วข้้องกัับน้ำำ��
เนื่่� อ งจากชาวบ้้ า นจำำ�น วนมากประกอบอาชีีพทำำ�
การเกษตร น้ำำ��จึึงเป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญในการทำำ�มาหาเลี้้ย� งชีีพ
และได้้เข้้าใจแนวคิิดของการสร้้างอ่่างเก็็บน้ำำ��หรืือฝาย
เพื่อ่� ช่่วยบริิหารจััดการน้ำำ��ให้้ได้้ใช้้กัันอย่่างทั่่�วถึึง อีีกทั้้ง�
ได้้ลองสวมบทบาทเป็็นเกษตรกร อาทิิ เกี่่�ยวข้้าว
เตรีียมดิิน และสร้้างฝาย ซึ่่�งทำำ�ให้้เข้้าใจความรู้้�สึึกของ
ชาวบ้้านอย่่างแท้้จริิง ตลอดจนได้้พููดคุุยกัับชาวบ้้าน
ทำำ�ให้้เห็็นพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิตและการใช้้จ่่ายเงิิน
และในช่่วงสุุดท้้าย พนัักงาน ธปท. ได้้ถอดบทเรีียน
และสะท้้อนสิ่่�งที่่�เรีียนรู้้� เพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์เข้้ากัับ
การออกแบบและกำำ�หนดนโยบายในด้้านที่่�รัับผิิดชอบ
โดยเฉพาะภายใต้้บริิบทการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงโครงสร้้าง
ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
การถอดบทเรีียนหลัังจากลงพื้้� นที่่� รัั บฟัั ง และ
เข้้าใจปััญหาของชาวบ้้านที่่�เป็็นผู้้�ได้้รัับผลกระทบจาก
นโยบายโดยตรง พบข้้อเท็็จจริิงสำำ�คััญ 3 ประการ ที่่�

ควรนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้กัับการออกแบบและกำำ�หนด
นโยบายของ ธปท. ได้้แก่่ 1) การออกแบบนโยบาย
อยู่่�บนพื้้�นฐานของข้้อเท็็จจริิงและไม่่ทำ�ำ นโยบายแบบ
ปููพรม หรืือ one policy fits all เพราะแต่่ละพื้้�นที่่มีี�
บริิบทที่่�แตกต่่างกััน การออกแบบนโยบายต้้องคำำ�นึึงถึึง
ความต่่างและทำำ�ให้้เหมาะสมและตรงจุุด 2) การดำำ�เนิิน
นโยบายช่่วยเหลืือต่่าง ๆ ควรทำำ�แบบมีีเงื่่�อนไข
เพราะเงื่่�อนไขจะช่่วยกระตุ้้�นให้้คนมีีความรู้้�สึึกเป็็น
เจ้้าของ สร้้างแรงจููงใจให้้คนปรัับตััว และใช้้ประโยชน์์
จากความช่่วยเหลืืออย่่างคุ้้�มค่่า และ 3) นโยบาย
จะมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดเมื่่�อบููรณาการทุุกภาคส่่วน
เพราะความร่่ ว มมืื อ จากทุุ ก ฝ่่ายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งจะ
ช่่วยให้้การผลัักดัันนโยบายเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันและ
ทำำ�ให้้นโยบายมีีประสิิทธิิภาพจนถึึงระดัับปฏิิบััติิ พร้้อม
ดำำ�เนิินการให้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ได้้ หาก
คำำ�นึึงถึึงข้้อเท็็จจริิงเหล่่านี้้�จะช่่วยบรรลุุเป้้าหมายของ
ธปท. ในการสนัับสนุุนการเติิบโต (growth) และการ
เสริิมสร้้างสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจการเงิินให้้มีี
เสถียี รภาพ มีีการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (sustainability) และ
ทั่่�วถึึง (inclusion)
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107

รายงานประจำำ�ปีี 2563

BOX

15

โครงการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลเศรษฐกิิจและธุุรกิิจระหว่่าง
ธปท. กัับภาคธุุรกิิจ (Business Liaison Program: BLP)
รวมถึึงครััวเรืือนฐานราก แนวทางการทำำ�งานในลัักษณะนี้้�
ส่่งเสริิมให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมจากหน่่วยเศรษฐกิิจต่่าง ๆ
และช่่วยให้้ ธปท. สามารถประเมิินภาวะเศรษฐกิิจได้้
อย่่างรอบด้้านมากขึ้้�น
	รููปแบบหลัั กในการทำำ� งานของ BLP
จำำ�แนกได้้เป็็น 3 รููปแบบ ดัังนี้้�

โครงการผู้้�บริิหาร ธปท. พบผู้้�ประกอบการในภููมิิภาค

1. การสััมภาษณ์์กลุ่่�มตััวอย่่าง ผู้้�แทน ธปท. จาก
สำำ�นัักงานใหญ่่และสำำ�นัักงานภาค โดยส่่วนเศรษฐกิิจ
ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคใต้้
จะติิ ด ต่่ อ สื่่� อ สารเพื่่� อ แลกเปลี่่� ย นความคิิ ด เห็็ นกัั บ
ผู้้�ประกอบการประมาณ 200 รายต่่อไตรมาส หรืือ
800 รายต่่อปีี มีีทั้้�งกลุ่่�มที่่�สััมภาษณ์์เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
เพื่่�อติิดตามภาวะธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง และกลุ่่�มใหม่่ ๆ
เพื่่�อกระจายกลุ่่�มตััวอย่่างให้้หลากหลาย ทั้้�งในมิิติิ
ของขนาดและประเภทของธุุรกิิจ รวมถึึงมิิติิของพื้้�นที่่�
โดยกลุ่่�มตััวอย่่างจะครอบคลุุมทั้้�งบริิษััทขนาดเล็็ก
กลาง ใหญ่่ และกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ในภาคอุุ ต สาหกรรม
การบริิการ การค้้า ก่่อสร้้าง และเกษตรกรรม ที่่�กระจายตััว
อยู่่�ทั่่�วประเทศ เพื่่�อให้้สอดรัับกัับสถานการณ์์หรืือ
การเปลี่่�ยนแปลงของอุุตสาหกรรมอยู่่ต� ลอดเวลา ทั้้ง� นี้้�
หากเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญจะติิดต่่อสััมภาษณ์์ผู้้�ประกอบการและหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทัันทีี รวมถึึงลงพื้้�นที่่�จริิงเพื่่�อให้้สามารถ
ประเมิินสถานการณ์์ได้้อย่่างรวดเร็็วและรอบด้้าน

โครงการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลเศรษฐกิิจและธุุรกิิจ
ระหว่่ า ง ธปท. กัับภาคธุุ ร กิิ จ นั้้� น เป็็ น โครงการ
ที่่�เริ่่ม� มาตั้้ง� แต่่ปีี 2547 เพื่อ่� ให้้เข้้าใจถึึงภาวะเศรษฐกิิจจริิง
ในเชิิ ง ลึึกทั้้� ง ในระดัับมหภาคและระดัับจุุ ล ภาคที่่�
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว และทัันต่่อสถานการณ์์
รัับทราบข้้ อเท็็ จ จริิ ง ปัั ญ หาและอุุ ปสรรค ช่่ ว ยใน
การมองไปข้้ า งหน้้ า รวมถึึงสร้้ า งความเข้้ า ใจ
ต่่ อ พฤติิ ก รรมและบทบาทของผู้้�เล่่ น ในระบบ
เศรษฐกิิจระดัับจุุลภาคที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
เชิิงโครงสร้้างของเศรษฐกิิจ สำำ�หรัับใช้้ประกอบใน
การพิิ จ ารณาเพื่่� อ ดำำ� เนิิ นน โยบายการเงิิ น ของ
2.	จััดประชุุมหารืือเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความเห็็น
คณะกรรมการนโยบายการเงิิน ผ่่านการสััมภาษณ์์ (roundtable) ในประเด็็นที่่�มีีนััยต่่อเศรษฐกิิจ จะ
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับผู้้�ประกอบธุุรกิิจในสาขาต่่าง ๆ ระดมความคิิ ด เห็็ น จากตััวแทนบริิ ษัั ท หน่่ ว ยงาน
สมาคมและองค์์ ก รภาคเอกชน หน่่ ว ยงานของรััฐ หรืือสมาพัันธ์์ สมาคม สภาต่่าง ๆ ทั้้�งในประเทศ
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อาทิิ สภาหอการค้้า สภาอุุตสาหกรรม สภาผู้้�ส่่ง
สิินค้้าทางเรืือแห่่งประเทศไทย สมาพัันธ์์ SMEs
สมาคมผู้้�ค้้าปลีีก สมาคมโชห่่วย สภาองค์์การ
ลููกจ้้ า ง สหภาพแรงงาน สมาคมผู้้�ขัับขี่่� ร ถ
จัักรยานยนต์์รัับจ้้าง สมาคมแท็็กซี่่� รวมถึึงองค์์กร
ระหว่่างประเทศ อาทิิ JETRO และสถานทููต หรืือ
หอการค้้าของประเทศคู่่�ค้้าหลัักของไทย
3. โครงการผู้้�บริิหาร ธปท. พบผู้้�ประกอบการ
ในภูู มิิ ภ าค เป็็ น การหารืื อ กัับผู้้�ประกอบการ
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นระหว่่างผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงของ ธปท. กัับผู้้�ประกอบการภาคเอกชน
และหน่่วยงานภาครััฐเกี่่ย� วกัับภาวะและกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจในแต่่ละภููมิิภาค รวมถึึงการเยี่่ย� มชม
บริิษััทหรืือลงพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้เห็็นการทำำ�งานและ
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้น� จริิง โดยในแต่่ละปีี
ธปท. จะลงพื้้�นที่่�ในสี่่�ภููมิิภาคหลััก ครอบคลุุม
หน่่วยเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญของประเทศ
ทั้้�งนี้้� รููปแบบการทำำ�งานในโครงการ BLP มีี
ความหลากหลาย เอื้้�อให้้เกิิดการสร้้างเครืือข่่าย
ผ่่านความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับทุุกภาคส่่วน เพื่่�อให้้
ได้้รัับข้้อมููลในภาคเศรษฐกิิจจริิง ธปท. ได้้ดำ�ำ เนิินการ
ด้้านธรรมาภิิบาลข้้อมููลอย่่างเข้้มงวด ข้้อมููล
ที่่�ได้้รัับถืือเป็็นความลัับ และ ธปท. จะสรุุปข้อ้ มููล
เป็็นภาพรวมเพื่่�อเผยแพร่่ในรายงานแนวโน้้ม
ธุุรกิิจเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส และจะใช้้ข้้อมููล
เชิิงคุุณภาพประกอบการประชุุมภาวะเศรษฐกิิจ
รายเดืือน และการประชุุม กนง. อย่่างต่่อเนื่่�อง

นอกจากการติิ ด ตามภาวะเศรษฐกิิ จ ผ่่ า น
BLP แล้้ว ธปท. ยัังได้้พััฒนาดััชนีีชี้้�วััดความ
เชื่่�อมั่่�นที่่�ครอบคลุุมทั้้�งภาคธุุรกิิจและครััวเรืือน
ฐานราก ทั้้�งในมิิติิเชิิงอุุตสาหกรรมและเชิิงพื้้�นที่่�
เพื่่�อใช้้ประเมิิ นภาพความเป็็ นอยู่่� ของทั้้�งภาค
ธุุรกิิจและครััวเรืือนเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน ดัังนี้้�
1)	ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นทางธุุรกิิจ (Business
Sentiment Index: BSI) จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้้�ประกอบการประมาณ 800
รายต่่อเดืือน นอกจากนี้้� ในช่่วงที่่�เศรษฐกิิจได้้รัับ
ผลกระทบจากเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิด อาทิิ การ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ธปท. ได้้ดำำ�เนิินการ
สำำ� รวจผลกระทบจากการแพร่่ ร ะบาดของ
โรคโควิิค 19 ผ่่านแบบสอบถามไปยัังผู้้�ประกอบการ
เป็็นกรณีีพิิเศษ เพื่่อ� ช่่วยให้้สามารถติิดตามภาวะ
และพััฒนาการของเศรษฐกิิ จ ในช่่ ว งวิิ ก ฤต
ได้้อย่่างรวดเร็็ว
2)	ดััชนีีความเชื่่� อ มั่่� น ครััวเรืื อ นฐานราก
(Relationship Manager Sentiment Index:
RMSI) ที่่�จััดทำำ�ร่่วมกัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
ผ่่านการสำำ�รวจความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�จััดการสาขา
ของธนาคารทั่่�วประเทศ เพื่่อ� ประเมิินความเชื่่อ� มั่่น�
ครััวเรืื อ นฐานราก ทั้้� ง ในเขตชนบทและเขต
เมืือง (rural and urban areas) โดยมีีผู้้�ตอบ
แบบสอบถามรวมกว่่า 2,200 รายต่่อเดืือน
3)	ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นผู้้�ประกอบการค้้าปลีีก
(Retail Sentiment Index: RSI) ร่่วมกัับสมาคม
ผู้้�ค้้าปลีีกไทยและร้้านค้้าตามหััวเมืืองใหญ่่ เพื่่�อ
ติิดตามความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�ประกอบการค้้าปลีีก
ครอบคลุุมกลุ่่�มสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคเป็็นสำำ�คััญ
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4.3.3 การสร้้างองค์์ความรู้้�และเครืือข่่ายนัักวิิชาการ
		 ธปท. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการสร้้างองค์์ความรู้้�และเครืือข่่ายนัักวิิชาการ เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินนโยบายของ ธปท.
รวมถึึงการเป็็นผู้้�นำำ�ทางความคิิดให้้กัับสัังคมในประเด็็นทางเศรษฐกิิจและการพััฒนาประเทศที่่�สำำ�คััญ ในปีี 2563 สถาบัันวิิจััย
เศรษฐกิิจป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ และสายงานต่่าง ๆ ใน ธปท. ร่่วมกัับพัันธมิิตรทางวิิชาการภายนอกดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
		 1. การสร้้างและเผยแพร่่องค์์ความรู้้�
			 เผยแพร่่ผลงานวิิจััยของนัักวิิจััยทั้้�งภายในและภายนอก ธปท. ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ กว่่า 180 บทความ ทั้้�งใน
รููปแบบบทความ Focused and Quick (FAQ) บทความวิิจััยฉบัับเต็็ม (PIER Discussion Paper) บทความวิิจััยฉบัับย่่อ
(aBRIDGEd) และบทความขนาดสั้้นผ่
� า่ นคอลััมน์์เศรษฐศาสตร์์เข้้า “ท่่า” ของสำำ�นัักข่่าวออนไลน์์ไทยพัับลิิก้า้ รวมถึึงบทความ
ที่่�ตีีพิิมพ์์ในคอลััมน์์แจงสี่่�เบี้้�ยและบางขุุนพรหมชวนคิิด และยัังเปิิดโอกาสให้้นัักวิิจััยได้้นำำ�เสนอผลการศึึกษาต่่อสื่่�อมวลชน
โดยตรง (press briefing) เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางในการสื่่�อสารผลการวิิจััยสู่่�สาธารณะ และนำำ�ไปสู่่�การขัับเคลื่่�อนเชิิงนโยบาย อาทิิ
การกำำ�หนดมาตรการด้้านครอบครััว
			 ให้้ทุุนสถาบัันวิิจััยเศรษฐกิิจป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ แก่่นัักวิิจััยภายนอกจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 15 ทุุน โดยประกอบไปด้้วยทุุน
วิิจััยเพื่อ่� ตอบโจทย์์ในการดำำ�เนิินนโยบายของ ธปท. และทุุนวิจััิ ยเพื่อ่� สร้้างองค์์ความรู้้�ทางเศรษฐศาสตร์์ นอกจากนี้้� ยัังได้้พััฒนา
เว็็บไซต์์ศููนย์์รวมข้้อมููลเศรษฐกิิจไทย (Thailand’s Integrated Database for Economics: TiDE) อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็น
แหล่่งข้้อมููลด้้านเศรษฐกิิจที่่�ครอบคลุุม ใช้้งานได้้ง่่าย และไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายโดยสามารถเข้้าชมเว็็บไซต์์ได้้ที่่� tide.pier.or.th

งาน PIER Research Brief ในหััวข้้องานวิิจััย “ทำำ�ไมน้้องไม่่แต่่งงาน?”
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๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

		 1. ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
			 ตลอดปีี 2563 ธปท. ได้้ทำำ� digital transformation โดยปรัับใช้้เทคโนโลยีีให้้สามารถทำำ�งานในรููปแบบ new
normal ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ ทั้้�งในและนอกสำำ�นัักงาน เพื่่�อสนัับสนุุนระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่� ธปท. ให้้บริิการ
แก่่ประชาชน สถาบัันการเงิิน และหน่่วยงานอื่่�น ๆ มีีเสถีียรภาพและปลอดภััย สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง แม้้ใน
สภาวการณ์์ไม่่ปกติิ รวมทั้้ง� เร่่งพััฒนาเพื่่อ� สนัับสนุุนมาตรการช่่วยเหลืือประชาชนในช่่วงโควิิด 19 ผลการดำำ�เนิินงานหลัักมีีดัังนี้้�

๒

4.3.4 การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีและระบบข้้อสนเทศ
		 การยกระดัับ ธปท. สู่่�องค์์กรดิิจิิทััล (digital workplace) เป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมายหลัักตามแผนยุุทธศาสตร์์ ธปท.
ปีี 2563 – 2565 ในรากฐานสำำ�คััญที่่� 3 การใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและข้้อมููลเป็็นเครื่่�องมืือหลัักในทุุกกระบวนการทำำ�งาน โดย
ธปท. ได้้เร่่งขยายศัักยภาพทั้้�งในส่่วนของเครื่่�องมืือ ข้้อมููล และการเปิิดกรอบแนวคิิดการทำำ�งานให้้กว้้างขึ้้�น ถืือว่่าเป็็นการ
ติิดอาวุุธ เสริิมทััพให้้ ธปท. สามารถดููแลเสถียี รภาพเศรษฐกิิจการเงิินและกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินอย่่างเท่่าทัันต่่อสภาวการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วกว่่าที่่�เคย

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

			จััดงาน Policy Forum: Industry Transformation เพื่่�อระดมสมองและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นระหว่่าง
ภาคธุุรกิิจ ผู้้�ดำำ�เนิินนโยบาย และนัักวิิชาการ เกี่่�ยวกัับปััญหาเชิิงโครงสร้้างของอุุตสาหกรรมในประเทศไทยและปััญหาที่่�พบ
ในช่่วงโควิิด 19 รวมถึึงแนวทางการช่่วยเหลืือที่่�เหมาะสม ในปีี 2563 ได้้จััดไปแล้้ว 9 ครั้้�ง และได้้มีีการเผยแพร่่ข้้อคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะจากผู้้�ร่่วมงาน เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การขัับเคลื่่�อนเชิิงนโยบายต่่อไป
			
			จััดงาน Policy Forum “ยกระดัับ ปรัับโครงสร้้างเศรษฐกิิจภููมิิภาค (Restructuring the Regional Economy)”
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับปััญหาเชิิงโครงสร้้างเศรษฐกิิจในระดัับภููมิิภาค ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้าง
เศรษฐกิิจในระดัับมหภาค โดยในปีี 2563 ได้้จััดไปแล้้ว 3 ครั้้�ง

๑

		 3. การสร้้างเครืือข่่ายทางวิิชาการระหว่่างนัักวิิชาการ และเชื่่�อมต่่อนัักวิิชาการกัับผู้้�ดำำ�เนิินนโยบาย
			จััดงาน Policy Forum เพื่่�อเป็็นเวทีีในการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นระหว่่างนัักวิิชาการ ผู้้�ดำำ�เนิินนโยบาย และ
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง โดยครอบคลุุมหััวข้้อที่่�หลากหลาย อาทิิ Central Bank Digital Currency และ Public Economics และ
นำำ�ไปสู่่�ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในด้้านต่่าง ๆ เช่่น สวััสดิิการสัังคม และความยั่่�งยืืนทางการคลัังของประเทศไทย

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

		 2. การสร้้างเวทีีวิิชาการระดัับประเทศ
			จััดงานสััมมนาทางวิิ ช าการประจำำ� ปีี (BOT
Symposium) ภายใต้้หััวข้้อ “ปฏิิรููปโครงสร้้างเศรษฐกิิจไทย
ทำำ�อย่่างไรให้้เกิิดได้้จริิง” ถ่่ายทอดสดผ่่านสื่่�อออนไลน์์ เนื่่�องจาก
อยู่่�ใ นสถานการณ์์ โ ควิิ ด 19 และเปิิ ด ให้้ ป ระชาชนทั่่� ว ไป
ร่่วมรัับชมได้้โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย นอกจากนี้้� ยัังได้้จััดงาน
PIER Research Workshop ประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อเป็็นเวทีี
นำำ� เสนอผลงานทางวิิ ช าการสนัับสนุุ น การแลกเปลี่่� ย น
ความคิิ ด เห็็ น และเสริิ ม สร้้ า งความสััมพัันธ์์ ร ะหว่่ า ง
นัักเศรษฐศาสตร์์ทั้ง้� ภายในและภายนอก ธปท.
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

			 1.1 การยกระดัับ ธปท. สู่่�องค์์กรดิิจิทัิ ัล
				 ธปท. มีีเป้้าหมายที่่�จะยกระดัับประสิิทธิิภาพการทำำ�งานภายในองค์์กร เพื่่�อขัับเคลื่่�อน ธปท. สู่่�องค์์กรดิิจิิทััล
มีีมิิติิที่่�มุ่่�งปรัับเปลี่่�ยนทั้้�งหมด 5 ด้้าน ได้้แก่่
				
				 (1)	ปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรสู่่�การเป็็น digital workplace
					 เริ่่�มใช้้งาน Microsoft O365 และเครื่่�องมืือใหม่่ ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมการร่่วมมืือกัันระหว่่างทีีมงาน อาทิิ
การแชทพููดคุุยระหว่่างทีีมงาน การประชุุมผ่่านอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ การแชร์์เอกสารและแก้้ไขเอกสารร่่วมกััน (co-authoring)
ไม่่ว่่าจะเป็็นการทำำ�งานภายในหรืือนอกสำำ�นัักงาน ซึ่่�ง ธปท. สามารถปรัับใช้้เครื่่�องมืือเหล่่านี้้�ได้้อย่่างรวดเร็็ว ในช่่วงไตรมาส
2 ที่่�ให้้พนัักงาน work from home จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานของ ธปท.
เป็็นไปอย่่างราบรื่่�น นอกจากนี้้� มีีการนำำ�เทคโนโลยีี Robotics Process Automation (RPA) มาปรัับใช้้ เพื่่�อลดภาระใน
กระบวนการทำำ�งาน โดยเฉพาะงานที่่�มีีปริมิ าณมาก ต้้องใช้้เวลาและแรงงานทำำ�ซ้ำำ��ไปมา พนัักงานจึึงมีีเวลาเพิ่่�มขึ้้น� และสามารถ
ให้้ความสำำ�คััญในงานที่่�ต้้องเน้้นศัักยภาพของบุุคลากรได้้มากขึ้้�น
				 (2)	สร้้างศัักยภาพองค์์กรให้้เป็็น data-driven organization และ evidence-based decision making
					 ยกระดัับระบบด้้านข้้อมููลของ ธปท. ทั้้�งหมด ตั้้�งแต่่โครงสร้้างพื้้�นฐาน เครื่่�องมืือช่่วยในการวิิเคราะห์์
เครื่่�องมืือช่่วยในการบริิหารจััดการข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบและมีีมาตรฐาน ทั้้�งในส่่วนของ data virtualization และ data
catalog เพื่อ่� ให้้ผู้้�ใช้้งานเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่า่ ยและสะดวก ลดภาระในการเตรีียมข้้อมููล อีีกทั้้ง� ยัังได้้ออกแบบระบบและโครงสร้้าง
พื้้�นฐานให้้พร้้อมรองรัับข้้อมููลใหม่่ และข้้อมููลขนาดใหญ่่ในระดัับจุุลภาคเพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์เชิิงลึึก ตามแผนดำำ�เนิินการ
ด้้านระบบข้้อมููล เพื่่�อให้้ส่่วนงานภายใน ธปท. สามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููลในการดููแลเสถีียรภาพเศรษฐกิิจการเงิินและการดููแล
สถาบัันการเงิินได้้อย่่างรวดเร็็ว และพััฒนามิิติิของการวิิเคราะห์์ได้้หลากหลายมากขึ้้�น
				 (3) ยกระดัับ next-generation platform
					 เนื่่�องจาก ธปท. เป็็นองค์์กรขนาดใหญ่่ มีีระบบงานภายในหลากหลายเพื่่�อให้้บริิการพนัักงาน ฝ่่าย
เทคโนโลยีีสารสนเทศจึึงวางแผนนำำ�เทคโนโลยีี cloud platform ที่่�บริิหารจััดการได้้ง่่าย มีีมาตรฐานระดัับสากล และมีี
มาตรฐานความมั่่น� คงปลอดภััยที่่�ดีี มาปรัับใช้้ในส่่วนของระบบภายในองค์์กร อาทิิ การบริิการด้้านไอทีี การบริิการด้้านกฎหมาย
ตลอดจนการปรัับปรุุงระบบด้้านทรััพยากรบุุคคล ซึ่่�งได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2563 และไทย ในปีี 2564 จะขยายการ
ดำำ�เนิินงานในส่่วนของระบบการบริิหารจััดการภายในองค์์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) และการบริิการที่่�
ธปท. ให้้บริิการแก่่บุุคคลภายนอกอีีกด้้วย
				 (4) ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีี digital mindset and capability
					 เพื่่�อให้้พนัักงานเท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กรอบแนวคิิด
และวิิธีีการทำำ�งานใหม่่ ๆ ที่่�มีีเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดด ธปท. จึึงส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้ศึึกษาองค์์ความรู้้� แนวคิิด
และวิิธีีการใหม่่ ๆ โดยการจััดอบรม เปิิดพื้้�นที่่ใ� ห้้ฝึกึ ซ้้อมและแสดงฝีีมือื เพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพให้้ก้า้ วหน้้าไปได้้ไกลยิ่่ง� ขึ้้น� ผ่่านหลากหลาย
โครงการ อาทิิ digital learning board, digital champion และ design thinking center ได้้รัับการตอบรัับจากเพื่่�อน
พนัักงานอย่่างดีีมาก และจะดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมอย่่างต่่อเนื่่�องในปีีถััดไป
			
				 (5) ยกระดัับความเข้้มแข็็งและความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
					 ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นหนึ่่ง� ในหน้้าที่่�หลัักที่่� ธปท. ให้้ความสำำ�คััญเป็็น
อย่่างยิ่่ง� ในปีี 2563 ธปท. ได้้เสริิมความมั่่น� คงปลอดภััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศไว้้ในหลายระดัับ ทั้้ง� การเพิ่่�มระบบป้้องกััน
ภััยไซเบอร์์ที่่ศููนย์
� ค์ อมพิิวเตอร์์ 2 เพิ่่�มการตรวจจัับและตอบสนองภััยคุุกคามขั้้นสูู
� งจากภายนอก เพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบป้้องกััน
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ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

		
2.1 การยกระดัับการใช้้ข้้อมููล ธปท. เพื่่�อการวิิเคราะห์์และตอบโจทย์์การทำำ�นโยบาย และการวิิเคราะห์์
ในเชิิงพฤติิกรรมให้้รอบด้้านมากขึ้้�น
			
(1) ขยายการใช้้ประโยชน์์ข้อ้ มููลระดัับจุุลภาค (micro data) และงานวิิเคราะห์์เชิิงลึึก (data analytics)
อย่่างต่่อเนื่่�อง ในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้� 1) ด้้านตลาดการเงิิน อาทิิ การศึึกษาพฤติิกรรมการป้้องกัันความเสี่่�ยง (hedging) ของ
ผู้้�ประกอบการ เพื่่�อช่่วยหาแนวทางการส่่งเสริิมความเข้้าใจและการใช้้เครื่่�องมืือทางการเงิินต่่าง ๆ ในการบริิหารความเสี่่�ยง
จากความผัันผวนของค่่าเงิินแก่่ภาคธุุรกิิจได้้อย่่างตรงกลุ่่�มเป้้าหมาย 2) ด้้านเศรษฐกิิจการเงิิน อาทิิ การใช้้ข้้อมููลใบขนส่่ง
สิินค้า้ เพื่อ่� ใช้้คาดการณ์์ปริมิ าณการส่่งออก การวิิเคราะห์์การเคลื่่อ� นย้้ายของแรงงานในช่่วงโควิิด 19 จากข้้อมููลการใช้้บริิการ

๒

		 2.	ด้้านระบบข้้อมููล
			 ธปท. เป็็นหน่่วยงานที่่�รวบรวมข้้อมููลเศรษฐกิิจการเงิินของประเทศ การตััดสิินใจทุุกนโยบายสำำ�คััญอยู่่บ� นพื้้�นฐาน
ของการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงลึึกอย่่างรอบด้้าน จึึงต้้องบริิหารจััดการข้้อมููลให้้มีีคุณ
ุ ภาพสููง เข้้าถึึงได้้ง่า่ ย ใช้้งานสะดวก มีีมาตรฐาน
อีีกทั้้ง� ยัังต้้องมีีการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลและมีีธรรมาภิิบาลข้้อมููลในระดัับสากล รวมทั้้ง� รองรัับกฎหมายทั้้ง� ในประเทศ
และต่่างประเทศ งานสำำ�คััญที่่�ได้้ดำำ�เนิินการมีีดัังนี้้�

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

			 1.3 การดำำ�เนิินงานเพื่่�อสนัับสนุุนมาตรการช่่วยเหลืือช่่วงโควิิด 19
				 เพื่่�อให้้มาตรการช่่วยเหลืือช่่วงโควิิด 19 ของ ธปท. ดำำ�เนิินการได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพ ฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศจึึงเร่่งพััฒนาระบบสนัับสนุุนมาตรการต่่าง ๆ อาทิิ พััฒนาเว็็บไซต์์ COVID-19 (www.bot.or.th/covid19) เพื่่�อ
เป็็นศููนย์ร์ วมข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับมาตรการช่่วยเหลืือในช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19 นอกจากนั้้นยัั
� งพััฒนาเว็็บไซต์์ทางด่่วนแก้้หนี้้�
เพื่่�อให้้ลููกหนี้้�ส่่งคำำ�ร้้องแจ้้งความจำำ�นงและเลืือกวิิธีีการผ่่อนชำำ�ระหนี้้� โดย ธปท. รวบรวมและนำำ�ส่่งข้้อมููลให้้กัับเจ้้าหนี้้� เพื่่�อ
พิิจารณาช่่วยเหลืือลููกหนี้้�อย่่างเหมาะสมต่่อไป พััฒนาระบบประมวลผลข้้อมููลเพื่่�อสนัับสนุุนการพิิจารณา soft loan ของ
ธปท. ตลอดจนพััฒนาระบบสนัับสนุุนมาตรการ Mutual Fund Liquidity Facility (MFLF) เพื่่�อเสริิมสภาพคล่่องให้้แก่่
กองทุุนรวม และระบบสนัับสนุุนมาตรการ Corporate Bond Stabilization Fund (BSF) เพื่่�อรัักษาสภาพคล่่องของการ
ระดมทุุนในตลาดตราสารหนี้้ใ� นภาวะไม่่ปกติิ การดำำ�เนิินงานข้้างต้้น ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศผนึึกกำำ�ลัังร่่วมกัับส่่วนงานอื่่�น ๆ
พััฒนาและเริ่่�มใช้้งานจริิงได้้ภายในเวลา 1 - 3 เดืือน โดยทยอยเริ่่�มใช้้งานตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2563

๑

				 ในปีี 2563 ได้้เริ่่ม� ใช้้งานระบบ DLT Bond สำำ�หรัับการจำำ�หน่่ายพัันธบััตรรััฐบาล ช่่วยให้้กระบวนการจำำ�หน่่าย
สั้้น� ลงกว่่าร้้อยละ 85 พัันธบััตรที่่�ได้้จำำ�หน่่ายผ่่านระบบ DLT Bond ได้้แก่่ วอลเล็็ต สบม.-1 วอลเล็็ต สบม.-2 และ ก้้าวไปด้้วยกััน
และยัังเปิิดให้้สมาชิิกระบบบาทเนตเชื่่�อมโยงข้้อมููลการแจ้้งผลการนำำ�เงิินเข้้าบััญชีีผ่่าน API ด้้วย

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

ภััยไซเบอร์์เครื่่อ� งแม่่ข่า่ ย การปรัับเพิ่่�มการกู้้�คืืนข้อ้ มููลแบบต่่อเนื่่�อง ตลอดจนการขยายขอบเขตการลดความเสี่่�ยงข้้อมููลสำำ�คััญ
รั่่�วไหล (Data Leak Protection: DLP) และจ้้างประเมิิน SOC Assessment เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ของ ธปท. จะสามารถให้้บริิการได้้อย่่างมีีเสถีียรภาพและมั่่�นคงปลอดภััยตามมาตรฐานสากล
			
			 1.2 การยกระดัับการรัักษาเสถีียรภาพและเสริิมความมั่่�นคงปลอดภััยในการให้้บริิการระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
				 เพื่อ่� ให้้บริิการด้้านระบบการชำำ�ระเงิิน (ระบบบาทเนต และ ICAS) ซึ่่ง� เป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�คััญของระบบ
การเงิินของประเทศ ดำำ�เนิินธุรุ กิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ธปท. หมั่่นดูู
� แลเสถีียรภาพ และประสิิทธิิภาพของระบบ แม้้ในสถานการณ์์
ไม่่ปกติิ อีีกทั้้�งยัังได้้เสริิมความแข็็งแกร่่งด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย โดยเพิ่่�มกรอบการดููแลความปลอดภััยของระบบตาม
มาตรฐานสากล และตรวจสอบความมั่่�นคงปลอดภััยอย่่างสม่ำำ�� เสมอ นอกจากนี้้� ธปท. ยัังมุ่่�งเน้้นการพััฒนาการให้้บริิการด้้วย
เทคโนโลยีีใหม่่ เพื่่�อยกระดัับการให้้บริิการที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น
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โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� การจัับชีีพจรภาวะเศรษฐกิิจในช่่วงโควิิด 19 จากข้้อมููลการใช้้ไฟฟ้้าของโรงงาน ที่่�อยู่่�อาศััยและโรงแรม
3) ด้้านสถาบัันการเงิิน อาทิิ การจััดกลุ่่�มคุุณภาพลููกหนี้้�ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจจากข้้อมููลเชิิงพฤติิกรรมและข้้อมููลการ
จััดชั้้�นตามมาตรการพัักชำำ�ระหนี้้� เพื่่�อวิิเคราะห์์หามาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�เหมาะสม 4) ด้้านอื่่�น ๆ อาทิิ การสร้้างแบบ
จำำ�ลองและเครื่่�องมืือช่่วยตััดสิินใจในการตั้้�งศููนย์์จััดการเงิินสดกลางเพื่่�อส่่งเสริิม sharing economy
				 (2) พััฒนาความรู้้�และทัักษะการทำำ� visualization และการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึกด้้วย micro data
ผ่่านโครงการ DATA VIZ ART เพื่่อ� เปลี่่�ยนการนำำ�เสนอข้้อมููลประกอบการทำำ�นโยบายต่่าง ๆ ที่่�ละเอีียดและซับั ซ้้อนให้้สามารถ
เข้้าใจได้้ง่า่ ยขึ้้น� สาธารณชนสามารถนำำ�ข้อ้ มููลไปใช้้ต่อ่ ยอดประโยชน์์ได้้ และสอดคล้้องกัับแนวคิิด การเป็็นองค์์กรที่่�ขัับเคลื่่อ� นตััว
ข้้อมููล (data-driven organization) ทั้้�งนี้้�มีีการจััดแสดงผลงาน DATA VIZ ART ณ ศููนย์์การเรีียนรู้้�ธนาคารแห่่งประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 22 กัันยายน - 31 ตุุลาคม 2563

รางวััลชนะเลิิศจากกิิจกรรม DATA VIZ ART

				 (3) นำำ�ร่อ่ งการใช้้เทคโนโลยีี Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เพื่อ่� เพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน อาทิิ การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่อ� การตััดสิินใจลงทุุนในการบริิหารเงิินสำ�ำ รองและการดำำ�เนิินงานในตลาด
การเงิิน การตรวจสอบความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบงานสำำ�คััญ การพััฒนาโมเดล AI เพื่่�อช่่วยในการแยกประเภทตำำ�หนิิ
ที่่�เกิิดจากกระบวนการพิิมพ์์ธนบััตร โดยจะขยายไปใช้้ในงานด้้านต่่าง ๆ ของ ธปท. ต่่อไปซึ่่ง� เป็็นการสร้้างองค์์ความรู้้�ด้า้ นนี้้ข� อง
ธปท. ในระยะยาว
			 2.2 การยกระดัับการบริิหารจััดการข้้อมููลให้้มีีคุณ
ุ ภาพ เข้้าถึึงได้้สะดวก และนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ทั้้ง� ภายในและ
ภายนอก ธปท. ได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพและปลอดภััย
			
(1) โครงการปฏิิรููปการรายงานข้้อมููลของสถาบัันการเงิิน เพื่่�อให้้มีีข้้อมููลเชิิงลึึกและละเอีียดรอบด้้าน
มาใช้้วิิเคราะห์์ในการตััดสิินใจกำำ�หนดนโยบายและออกมาตรการต่่าง ๆ ของ ธปท. ที่่�ตรงจุุดและเท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิิจการเงิินมากขึ้้�น ขณะเดีียวกัันจะช่่วยลดภาระและค่่าใช้้จ่่ายของสถาบัันการเงิินในการรายงานข้้อมููล
ต่่อ ธปท. โดยบููรณาการข้้อมููลเพื่่�อการกำำ�กัับดููแล หรืือ Regulatory Data Transformation (RDT) เพื่่�อปรัับรููปแบบ
การรายงานข้้อมููลให้้ละเอีียดเป็็นรายสััญญาหรืือรายธุุรกรรมในรููปแบบมาตรฐานกลางที่่�ใกล้้เคีียงกัับที่่�สถาบัันการเงิินจััดเก็็บ
ในระบบ พร้้อมทั้้ง� ลดขั้้น� ตอนการประมวลผลข้้อมููลของสถาบัันการเงิิน ทำำ�ให้้ช่ว่ ยลดภาระการจััดเตรีียมข้้อมููลและลดค่่าใช้้จ่า่ ย
ของสถาบัันการเงิินในระยะยาว โดยในระยะแรกจะดำำ�เนิินการปรัับปรุุงการรายงานข้้อมููลสิินเชื่่�อรายตััว (granular credit
data) ผ่่านการดำำ�เนิินงานของคณะทำำ�งานร่่วมระหว่่าง ธปท. และสถาบัันการเงิินมีีกำำ�หนดแล้้วเสร็็จปลายปีี 2564 และจะขยาย
สู่่�ข้้อมููลด้้านอื่่�น ๆ ต่่อไป พร้้อมกัันนี้้�ได้้ลดหรืือยกเลิิกการรายงานข้้อมููลที่่�ซ้ำำ��ซ้้อน หมดความจำำ�เป็็นหรืือไม่่เท่่าทััน
สถานการณ์์ปััจจุุบััน (data guillotine) ด้้วย ในภาพรวมการดำำ�เนิินการนี้้�จะช่่วยยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านข้้อมููล
ของสถาบัันการเงิินไทยเพื่่�อประโยชน์์ของทุุกฝ่่ายอย่่างยั่่�งยืืน
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๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

			
(4) นำำ�ระบบ Data Leak Prevention (DLP) มาใช้้ในระดัับองค์์กร ช่่วยตรวจสอบและคััดกรองการส่่ง
ข้้อมููลออกไปยัังภายนอก ธปท. ผ่่านช่่องทางอีีเมล เพื่อ่� ป้้องกัันไม่่ให้้ข้อ้ มููลสำำ�คััญของ ธปท. รั่่ว� ไหลหรืือถููกเปิิดเผยไปยัังบุุคคล
ที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต

๑

			
(3) จััดทำำ�แนวปฏิิบัติั กิ ลางในการกำำ�กับั ดููแลข้้อมููล เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ ธปท. เป็็นองค์์กรที่่�มีีธรรมาภิิบาลข้้อมููลที่่�ดีี
ส่่วนงานต่่าง ๆ มีีหลัักการและแนวทางปฎิิบััติิในการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลที่่�ชััดเจน สอดคล้้องและอยู่่�บนมาตรฐาน
เดีียวกััน แนวทางดัังกล่่าวครอบคลุุมทั้้ง� เรื่่อ� งบทบาทหน้้าที่่�ของผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููล การจััดชั้้น� ความลัับของข้้อมููลที่่�เหมาะสม
รวมถึึงการบริิหารจััดการข้้อมููลตลอดวงจรชีีวิิตข้้อมููล
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(2) จััดทำำ�ทะเบีียนข้้อมููลกลาง (central data registry) เพื่่�อให้้ข้้อมููล ธปท. ถููกนำำ�มาใช้้ประโยชน์์
ได้้อย่่างคุ้้�มค่่าและได้้รัับการดููแลอย่่างเป็็นระบบ ง่่ายต่่อการค้้นหา ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้เข้้าถึึงข้้อมููลได้้สะดวกและนำำ�ไปใช้้ได้้อย่่างถููกต้้อง
พร้้อมทั้้�งพััฒนา enterprise data asset platform เพื่่�อรองรัับการบริิหารจััดการทะเบีียนข้้อมููลให้้มีีความรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น

๓
๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

				 (2) สรรหาและเก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นเร่่งด่่วน เพื่่�อวิิเคราะห์์และติิดตามการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�
และมาตรการช่่วยเหลืือด้้านสิินเชื่่�อสำำ�หรัับลููกหนี้้�และการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ผู้้�ประกอบวิิสาหกิิจที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 รวมทั้้�งมาตรการเพิ่่�มเติิมเพื่่�อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�รายย่่อยด้้วยวิิธีีการรวมหนี้้�
(debt consolidation)

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

			 2.3 การขยายความร่่วมมืือด้้านข้้อมููลและจััดเก็็บข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นเร่่งด่่วน เพื่่�อยกระดัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้
อย่่างรอบด้้าน ตอบโจทย์์ของประเทศ และเท่่าเทีียมกัับความท้้าทายใหม่่ ๆ
				 (1) ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือด้้านข้้อมููลและวิิชาการ เพื่่อ� สนัับสนุุนการแบ่่งปัันและใช้้ประโยชน์์
จากข้้อมููลของแต่่ละองค์์กรที่่�มีีอยู่่เ� ป็็นจำำ�นวนมากและช่่วยเสริิมสร้้างฐานข้้อมููลของประเทศให้้เข้้มแข็็งยิ่่ง� ขึ้้น� ดัังนี้้� 1) สำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เพื่่อ� พััฒนาฐานข้้อมููลด้้านการเกษตรแห่่งชาติิและใช้้ประโยชน์์ข้อ้ มููล
เพื่อ่� การวิิเคราะห์์และพยากรณ์์เศรษฐกิิจการเกษตร 2) สำำ�นัักงานสถิิติแิ ห่่งชาติิ (สสช.) เพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์ข้อ้ มููลในวิิเคราะห์์และ
ติิดตามภาวะเศรษฐกิิจของประเทศ รวมทั้้ง� สนัับสนุุนองค์์ความรู้้�ในการวิิเคราะห์์เชิิงลึึกและด้้านเทคนิิคแก่่ สสช. และ 3) กรม
การขนส่่งทางบก เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ข้้อมููลในการพััฒนาเครื่่�องชี้้�ทางเศรษฐกิิจ และพััฒนาระบบการขนส่่งทางถนน

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป
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การเพิ่่� มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในกระบวนการทำำ�งาน
ด้้วย Artificial Intelligence และ RPA
BOX

16

การแสดงข้้อมููลที่่�มีีความซัับซ้้อนให้้เข้้าใจง่่ายด้้วย data visualization
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ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้้ นำำ� เอา
เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence:
AI) และ Machine Learning (ML) มาช่่วยในการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการทำำ�งาน ซึ่่�ง
ครอบคลุุมงานตามพัันธกิิจหลัักและการบริิหารจััดการ
องค์์กร โดยมีีตััวอย่่างโครงการที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�

2. การใช้้ AI เข้้ามาช่่วยในกระบวนการพิิมพ์์ธนบััตร
โดยได้้พััฒนาโมเดล AI ขึ้้น� มาเพื่อ่� ช่่วยคััดแยกประเภท
ตำำ�หนิิที่่เ� กิิดจากกระบวนการพิิมพ์์ธนบััตร ซึ่่ง� สามารถ
พััฒนาต่่ อ ยอดเพื่่� อ ใช้้ ใ นการควบคุุ ม คุุ ณ ภาพแบบ
real-time เพื่่�อช่่วยลดต้้นทุุนของกระบวนการพิิมพ์์
ธนบััตร

1. การใช้้ AI เข้้ามาช่่วยในงานกำำ�กัับสถาบััน
การเงิิน โดยได้้มีีการพััฒนา AI สำำ�หรัับการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติิ (Natural Language Processing)
เข้้ามาช่่วยวิิเคราะห์์รายงานการประชุุมของสถาบััน
การเงิิน เพื่่�อช่่วยผู้้�ตรวจศึึกษาและติิดตามพฤติิกรรม
และวััฒนธรรม (Behavioral and Culture) ของ
คณะกรรมการบริิหารของสถาบัันการเงิิน ควบคู่่ไ� ปกัับ
สััมภาษณ์์และการทำำ�แบบสำำ�รวจ

3. การใช้้ AI เข้้ามาช่่วยในงานกำำ�กัับธุุรกรรม
แลกเปลี่่ย� นเงิิน (FX) โดยได้้มีีการนำำ�เอา AI ที่่�สร้้างขึ้้น�
จากลัักษณะการทำำ�ธุุรกรรมและเงื่่�อนไขการกำำ�กัับ
ในอดีีต มาช่่วยเลืือกคััดกรองธุุรกรรมเพื่อ่� ให้้ผู้้�วิเิ คราะห์์
ตรวจดููอย่่างละเอีียด ทดแทนการทำำ�งานแบบเดิิมที่่�
ผู้้�วิิเคราะห์์จะต้้องสุ่่�มเลืือกจากธุุรกรรมจำำ�นวนมาก
ซึ่่�งทำำ�ให้้สามารถลดเวลาที่่�ใช้้ในงานตรวจสอบและ
ติิดตามได้้

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

4. การใช้้ AI เข้้ามาช่่วย automate การจััดการ
และการประมวลผลข้้อมููลระดัับ micro และระดัับ
transactions ที่่�มีีขนาดใหญ่่ ซึ่่�งแต่่เดิิมต้้องใช้้ผู้้�ที่่�มีี
ความชำำ�นาญเป็็นผู้้�วิิเคราะห์์และใช้้เวลานาน อาทิิ
การประมวลผลรหััสเศรษฐกิิจของข้้อมููลการใช้้จ่่าย
ภาครััฐ
ความคิิดริิเริ่่�มในการประยุุกต์์ใช้้ AI กัับงานของ
ธนาคารกลางของ ธปท. ได้้รัับการยอมรัับในระดัับ
สากล โดย ธปท. ได้้รัับรางวััลธนาคารกลางที่่�มีีผลงาน
โดดเด่่น ประจำำ�ปีี 2563 ในด้้านโครงการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence
Initiative) จากวารสารธนาคารกลาง (Central Banking
Journal) สหราชอาณาจัักร ทั้้�งนี้้� ธปท. มีีแผนจะ
ขยายการใช้้ AI ไปยัังงานด้้ า นต่่ า ง ๆ โดยจะทำำ�
ควบคู่่� ไ ปกัับการพััฒนาบุุ ค ลากรภายในที่่� เข้้ า ใจใน
เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ ซึ่่ง� เป็็นการสร้้างองค์์ความรู้้�
ด้้านนี้้�ของ ธปท. ในระยะยาว
นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการนำำ�เอา (Robotic Process
Automation : RPA) มาช่่วยในการปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งานภายใน ธปท. โดยเฉพาะงานที่่�ต้อ้ งใช้้เวลานาน
และมีีการทำำ�ซ้ำ�บ่
ำ� อ่ ย ๆ เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการ
ทำำ�งาน operations ต่่าง ๆ ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้
บุุคลากรของ ธปท. สามารถอุุทิศิ เวลาไปกัับการทำำ�งาน
วิิเคราะห์์เชิิงลึึกและงานบริิการประชาชนที่่�มีีความ
เร่่งด่่วนในช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19

สำำ� หรัับการติิ ด ตาม วิิ เ คราะห์์ ทำำ� ความเข้้ า ใจ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิิด 19 กัับระบบ
เศรษฐกิิจและการเงิินของไทย อาทิิ ข้้อมููลการใช้้ไฟฟ้้า
ในภาคการผลิิต การติิดตามข้้อมููลการเคลื่่�อนที่่�ของ
แรงงานที่่�มีีความรวดเร็็วมากขึ้้น� สภาวะสิินเชื่่อ� สำำ�หรัับ
ลููกหนี้้�และผู้้�ประกอบวิิสาหกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การระบาดของโควิิด 19
น อ ก จ า ก นี้้� ยัั ง มีี ก า ร จัั ด ก า ร แ ข่่ ง ขััน
BOT DATA VIZ ART ขึ้้�นภายในองค์์กร เพื่่�อส่่งเสริิม
วััฒนธรรมความเป็็นองค์์กรที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยข้้อมููล
(data driven organization) สนัับสนุุนให้้ทุกุ ฝ่่ายงาน
เห็็นความสำำ�คััญของข้้อมููลที่่�ตนเองมีีอยู่่� ทั้้�งข้้อมููล
ในเชิิงงานวิิเคราะห์์และงานนโยบาย และข้้อมููลในเชิิง
กระบวนการทำำ�งาน สร้้างความตระหนัักและพััฒนา
ทัักษะในการสื่่� อ สารงานวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลที่่� มีี ความ
ละเอีียดซัับซ้้อน ให้้สามารถเข้้าใจได้้ง่่าย มีีความ
น่่ า สนใจ นอกจากนี้้� ยัั งได้้ มีี การนำำ� เอาผลงาน
data visualization จากข้้ อ มููลเศรษฐกิิ จ และ
การเงิิ น ของ ธปท. ไปจััดแสดงที่่� ศููนย์์ ก ารเรีียนรู้้�
ธนาคารแห่่งประเทศไทย และเผยแพร่่ผ่่านสื่่�อ เช่่น
กรุุงเทพธุุรกิิจออนไลน์์ และ ThaiPublica เพื่่�อให้้
สาธารณชนสามารถเข้้าถึึงได้้

ธปท. มีีการส่่งเสริิมการนำำ�เอาข้้อมููลที่่� ธปท. มีี
อยู่่�มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยมีีการเชื่่�อมฐาน
ข้้อมููลต่่าง ๆ ภายในเข้้าด้้วยกัันเพื่่�อให้้ผู้้�วิิเคราะห์์
จากสายงานต่่าง ๆ สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่า่ ย โดยคำำ�นึึง
ถึึงหลัักธรรมาภิิบาลด้้านข้้อมููลเป็็นสำำ�คััญ โดยเฉพาะ
ในเรื่่�องการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�อยู่่ใ� นฐานข้้อมููล
มีีการสรรหาและเก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

			 2.4 ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงข้้อมููลเศรษฐกิิจการเงิินของ ธปท.
			
(1) ขยายการเผยแพร่่ข้้อมููลผ่่าน Application Program Interface ของ ธปท. (BOT API)
แก่่สาธารณชนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกรวดเร็็วในการใช้้ประโยชน์์ข้้อมููลแก่่ประชาชนและหน่่วยงานภายนอก
รวมทั้้�งยัังสามารถใช้้งานข้้อมููล BOT API ในรููปแบบที่่�วิิเคราะห์์ง่่ายขึ้้�นผ่่านทางเว็็บไซต์์ศููนย์์รวมข้้อมููลเศรษฐกิิจไทย หรืือ
Thailand’s Integrated Database for Economics (TiDE) โดยสถาบัันวิิจััยเศรษฐกิิจป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์
4.3.5 การบริิหารทรััพยากรบุุคคลและพััฒนาองค์์กร
		 1. การสรรหาบุุคลากร โดยปรัับกระบวนการคััดเลืือกให้้มีีความยืืดหยุ่่�น สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ อาทิิ สอบ
สััมภาษณ์์ออนไลน์์ และทดสอบออนไลน์์ผ่่านวิิดีีโอแทนการสอบข้้อเขีียนในช่่วงโควิิค 19 เปิิดสรรหาคััดเลืือกแบบคู่่�ขนานใน
ระดัับบริิหาร (mid-career) มากขึ้้น� โดยเปิิดโอกาสทั้้ง� พนัักงานภายในและผู้้�สมััครจากภายนอก เพื่่อ� ให้้ได้้ผู้้�ที่่มีีศัั
� กยภาพและ
มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญเหมาะสมกัับงานมากที่่�สุุด โดยเฉพาะงานที่่�ประสบการณ์์เฉพาะ หายากและตลาดต้้องการสููง อาทิิ
ดาต้้าอนาไลติิกส์์ IT งานวิิจััย และกฎหมาย นอกจากนี้้มีี� การใช้้ช่่องทางการสรรหาที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
หลััก อาทิิ การเข้้าร่่วมงาน job fair (ด้้าน IT เศรษฐศาสตร์์ การเงิิน การบััญชีี) ซึ่่�งจััดทั้้�งในรููปแบบออนไลน์์และเปิิดบููธการ
ใช้้บริิการ JobsDB รวมทั้้�ง LinkedIn ซึ่่�งเป็็นช่่องทางสรรหากลุ่่�มศัักยภาพเชิิงรุุก
		 2. การเตรีียมความพร้้อมด้้านกำำ�ลัังคนทดแทน
		 2.1 ระบบการคััดเลืือกพนัักงานกลุ่่�มศัักยภาพสููง พััฒนาและยกระดัับระบบการคััดเลืือกพนัักงานกลุ่่�มศัักยภาพ
สููงให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกัันทั้้�งองค์์กร เพื่่�อสร้้างผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ในอนาคต โดยกำำ�หนดให้้คุุณลัักษณะสำำ�คััญของผู้้�นำำ�ของ ธปท.
สามารถเปรีียบเทีียบได้้กัับองค์์กรชั้้นนำ
� ำ�ระดัับสากล คืือ มีี growth mindset ไม่่ย่อ่ ท้้อ พร้้อมปรัับตััว ล้้มเร็็วลุุกเร็็ว และสามารถ
ผลัักดัันงานจนสำำ�เร็็จ โดยยัังให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�นำำ�ที่่�เก่่งงานและเก่่งคนด้้วย ทั้้�งนี้้� ระบบการบริิหารจััดการกลุ่่�มศัักยภาพสููง
ได้้รัับความสำำ�คััญและการสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหารระดัับสููง ทั้้�งในมิิติิของการบริิหารในภาพรวม ธปท. และการบริิหารของ
สายงาน (empower) เพื่่�อสร้้างความคล่่องตััวในการบริิหารจััดการพนัักงานกลุ่่�มศัักยภาพสููงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
			 2.2 การจััดเตรีียมบุุคลากรทดแทนตำำ�แหน่่งสำำ�คััญ เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงบทบาทและงานสำำ�คััญของ
ธปท. ในอนาคต รวมทั้้ง� การเกษีียณอายุุของผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยมีีเตรีียมความพร้้อมและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับผู้้�อำำ�นวยการ
ขึ้้น� ไป ทั้้ง� ในด้้านประสบการณ์์ ภาวะผู้้�นำำ� และทัักษะการบริิหารจััดการ โดยจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล และติิดตามพััฒนาการ
ของผู้้�บริิหาร มีีแผนการหมุุนเวีียนงานของกลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้�งส่่งผู้้�บริิหารไปปฏิิบััติิงานองค์์กรภายนอก ธปท. เพื่่�อ
เปิิดมุุมมอง ประสบการณ์์ และเป็็นการขยายหน้้างาน นอกจากนี้้� ยัังมีีแผนดำำ�เนิินการสรรหาพนัักงานกลุ่่�ม mid-career ใน
ตำำ�แหน่่งงานสำำ�คััญ เพื่่�อมาร่่วมผลัักดัันงานตามยุุทธศาสตร์์องค์์กร
			 2.3 การเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับบริิบทใหม่่ ซึ่่�ง ธปท. ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการพััฒนาพนัักงาน
ทุุกระดัับ เน้้นการพััฒนาความรู้้�เชิิงเทคนิิคที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งาน (technical skills) ทัักษะใหม่่ที่่ส� นัับสนุุนสมรรถนะการทำำ�งาน
(soft skills) โดยเฉพาะทัักษะความรู้้�ด้้านดิิจิิทััล (digital skills) นอกจากนี้้� ยัังส่่งเสริิมบรรยากาศแห่่งการเป็็นองค์์กรแห่่ง
การเรีียนรู้้� (learning environment) และวััฒนธรรมองค์์กรแบบล่่างขึ้้�นบน (bottom-up culture) อาทิิจััดให้้มีีเวทีี
ถ่่ายทอดและแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ในองค์์กร ให้้พนัักงานสมััครอบรมในหลัักสููตรที่่�สนใจและมีีประโยชน์์ในการทำำ�งานเอง รวมทั้้ง�
การฝึึกอบรมในรููปแบบ e-learning ที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการการพััฒนาที่่�หลากหลายของพนัักงานและช่่วยให้้มีีการเรีียนรู้้�
ต่่อเนื่่�องแม้้ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19 ด้้านการเตรีียมความพร้้อมกลุ่่�มผู้้�นำำ�ศัักยภาพสููง เน้้นเสริิมสร้้างภาวะผู้้�นำำ�และทัักษะที่่�
จำำ�เป็็นทั้้�งต่่อการบริิหารงาน และบริิหารทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อรองรัับกัับบริิบทโลกใหม่่ การสร้้างเครืือข่่ายระดัับสููง
ผ่่านการอบรม สััมมนา และ one-on-one coaching รวมทั้้�งพััฒนาหลัักสููตรเพิ่่�มพููนศัักยภาพผ่่านประสบการณ์์จริิง
(action leaning) อาทิิ project assignment, job shadowing, montoring, coaching และ one-on-one feedback
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๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

		 3. การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมและความผููกพัันองค์์กร ธปท.สนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิหารเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการ
บริิหารงานและบริิหารคนตามคุุณสมบััติิผู้้�นำำ� 10 ประการ และได้้กำำ�หนดเป็็ นปััจจััยในการประเมิิ นการปฏิิบััติิงาน
เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การปฏิิ บััติิ อ ย่่ า งเป็็ นรููป ธรรม นอกจากนี้้� ในช่่ ว งสถานการณ์์ โ ควิิ ด 19 ธปท. มีีแนวทางดููแลพนัักงาน
อย่่างต่่อเนื่่�องโดยเน้้นให้้ผู้้�บริิหารสื่่�อสารกัับพนัักงานอย่่างใกล้้ชิิด และสนัับสนุุนการทำำ�งานของพนัักงานให้้สามารถ
ทำำ�งานได้้อย่่างราบรื่่�น ส่่งมอบผลงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งผลจากแบบสำำ�รวจความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน พบว่่า
พนัักงานมากกว่่ า ร้้ อ ยละ 90 ได้้ รัั บการสื่่� อ สารข้้ อ มููลข่่ า วสารที่่� จำำ� เป็็ น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและร้้ อ ยละ 89 ยัังคงส่่ ง มอบ
ผลงานได้้ นอกจากนี้้� ทางด้้ า นกิิ จ กรรมเสริิ ม สร้้ า งการมีีส่่ ว นร่่ ว มต่่ า ง ๆ ได้้ ปรัั บรููปแบบเป็็ นกิิ จ กรรมผ่่ า นออนไลน์์
เพื่่�อความสะดวกในการใช้้บริิการรัักษาพยาบาล เช่่น การให้้บริิการด้้าน telemedicine และบริิการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา
สภาพจิิตใจกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญผ่่านแอปพลิิเคชััน

๑

		
2.5 การให้้ทุุนการศึึกษา ธปท. ให้้ทุุนการศึึกษาทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศแก่่บุุคคลภายนอกและพนัักงาน
รวมทั้้ง� สิ้้น� 49 ทุุน โดยเน้้นสาขาวิิชาที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทางองค์์กรในอนาคต เน้้นสาขาที่่�หาได้้ยากหรืือแข่่งขัันสููง ตลอดจนรัักษา
สาขาวิิชาที่่�มีีความสำำ�คััญในงานหลัักของ ธปท. มีีการสร้้าง engagement กัับนัักเรีียนทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มีีความพร้้อม
ในการปรัับตััวและการปฏิิบััติงิ านใน ธปท. นอกจากนั้้น� ช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ธปท. ได้้ประสานงาน
กัับสำำ�นัักงานข้้าราชการพลเรืือน และสำำ�นัักงานผู้้�ดููแลนัักเรีียนทุุนในต่่างประเทศ เพื่่อ� ช่่วยติิดตามดููแลความเป็็นอยู่่ข� องนัักเรีียน
ทุุนที่่�ยัังศึึกษาอยู่่�ในต่่างประเทศอย่่างใกล้้ชิิด สำำ�หรัับผู้้�ที่่�เดิินทางกลัับมายัังประเทศไทย หรืือต้้องเริ่่�มต้้นศึึกษาก็็ให้้เรีียนผ่่าน
ออนไลน์์ไปจนกว่่าสถานการณ์์จะดีีขึ้้�น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�อและดููแลนัักเรีียนทุุนให้้ปลอดภััย

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

			 2.4 การทำำ�งานที่่�หลากหลายและร่่วมมืือกัันมากขึ้้�น ธปท. ส่่งเสริิมการทำำ�งานร่่วมกัันแบบข้้ามฝ่่ายงานหรืือ
สายงานเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้พนัักงานได้้ใช้้ศัักยภาพอย่่างเต็็มที่่� ขัับเคลื่่�อนงานสำำ�คััญของ ธปท. โดยได้้พััฒนาแพลตฟอร์์มกลาง
Power Match เป็็นช่่องทางเปิิดรัับสมััครพนัักงานร่่วมผลัักดัันงานสำำ�คััญของ ธปท. ตามความสนใจและเปิิดโอกาสให้้พนัักงาน
ได้้พััฒนาทัักษะและเรีียนรู้้�หน้้างานที่่�หลากหลายได้้ทัันทีี ผลการดำำ�เนิินโครงการระยะแรกประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี
มีีพนัักงานสนใจเข้้าร่่วมโครงการจำำ�นวนมาก หลายโครงการสามารถหาผู้้�ร่่วมโครงการได้้ครบตามคุุณสมบััติิและจำำ�นวนที่่�
ต้้องการ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

บรรยากาศการจััดงานผู้้�ว่่าการพบพนัักงาน
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๕
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
การบริิหารความเสี่่�ยง

120

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๑

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

รายงานประจำำ�ปีี 2563 ฉบัับนี้้� ธปท. จััดทำ�ำ และเสนอคณะกรรมการ ธปท.
เพื่่�อให้้เป็็นรายงานของคณะกรรมการ ธปท. ตามมาตรา 57 วรรค 2 แห่่งพระราช
บััญญััติธ
ิ นาคารแห่่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ธปท.) เสนอรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
การคลััง เพื่่� อให้้ทราบผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่ผ่
่� า่ นมา พร้้อมทั้้�งรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้้ส
� อบบััญชีี และงบการเงิิน ณ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ทั้้�งนี้้� ตามมาตรา 25 แห่่ง พ.ร.บ. ธปท. นั้้�น กำำ�หนดให้้
� วบคุุมดููแลทั่่�วไปซึ่ง
คณะกรรมการ ธปท. มีีอำำ�นาจหน้้าที่่ค
่� กิิจการและการดำำ�เนิินการ
ของ ธปท. เพื่่� อให้้บรรลุุซึ่ง
่� วััตถุุประสงค์์ตามมาตรา 7 เว้้นแต่่กิจ
ิ การและการ
ดำำ�เนิินการที่่�เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการนโยบายการเงิิน (กนง.)
คณะกรรมการนโยบายสถาบัันการเงิิน (กนส.) และคณะกรรมการระบบการ
ชำำ�ระเงิิน (กรช.)
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5.1 ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
5.1.1 การปรัั บ แผนยุุ ท ธศาสตร์์ 3 ปีี ของ ธปท.
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ให้้เท่่าทัันสถานการณ์์
การดำำ�เนิินงานตามแผนยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี ธปท. (พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ ธปท. ให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินภารกิิจ – 2565) ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการสนัับสนุุนระบบเศรษฐกิิจการเงิิน
ของธนาคารกลางในการรัักษาเสถีียรภาพระบบเศรษฐกิิจการเงิิน ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ของประเทศ และสนัับสนุุนการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ ตาม รวดเร็็ว ควบคู่่�กัับการวางรากฐานเพื่อ่� เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็ง
แผนยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี ธปท. (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่่�รองรัับ และศัักยภาพของ ธปท. นัับว่่ามีีความท้้าทายเป็็นอย่่างยิ่่�ง
สอดคล้้อง และเหมาะสมกัับสถานการณ์์ในแต่่ละช่่วงเวลา โรคโควิิ ด 19 ที่่� เริ่่� ม แพร่่ ร ะบาดตั้้� ง แต่่ ต้้ น ปีี 2563 ก็็ ยิ่่� ง
ควบคู่่�กัับการเสริิมสร้้างรากฐานสำำ�คััญขององค์์กร เพื่่�อเพิ่่�ม ทำำ�ให้้ภารกิิจของ ธปท. “ยากขึ้้�น กว้้างขึ้้�น เร่่งด่่วนขึ้้�น”
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานของ ธปท. ท่่ามกลางสถานการณ์์ คณะกรรมการ ธปท. ได้้ร่ว่ มกัับคณะกรรมการนโยบาย 3 คณะ
ที่่�มีีความไม่่แน่่นอนสููงจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 (กนง. กนส. และ กรช.) คณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร
ตลอดจนการยกระดัับการบริิหารความเสี่่ย� ง และการส่่งเสริิม แห่่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง
ธรรมาภิิบาลที่่�ดีีในองค์์กร
ให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ�งานของ ธปท. แบบ “รุุกมากขึ้้น� ติิดดิิน
มากขึ้้�น ยื่่�นมืือมากขึ้้�น” โดยเฉพาะการดำำ�เนิินงาน 8 เรื่่�อง
ทั้้ง� นี้้� การดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจของ ธปท. ในการมุ่่�งเสริิมสร้้าง ภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี ได้้แก่่ 1) การปรัับโครงสร้้างหนี้้�
สภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจการเงิินที่่�มีีเสถีียรภาพ และ รายย่่อยและธุุรกิิจในวงกว้้าง 2) การป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดปััญหากัับ
มีีพััฒนาการอย่่างทั่่�วถึึงและยั่่ง� ยืืน เผชิิญกัับความท้้าทายจาก ระบบสถาบัันการเงิิน 3) การยกระดัับการติิดตามและป้้องกััน
สภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจการเงิินที่่�มีีความผัันผวน ความ เพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพการเงิิน 4) การจัับชีีพจรเศรษฐกิิจให้้ไว
ไม่่แน่่นอน ความซัับซ้้อน และความไม่่ชััดเจนที่่�รุนุ แรงมากยิ่่ง� ขึ้้น� และผลัักดัันนโยบายโครงสร้้างสำำ�คััญ 5) การผสมผสาน
ในปีี 2563 จากการแพร่่ ระบาดของโรคโควิิ ด 19 ที่่�ส่่ง เครื่่อ� งมืือนโยบายให้้แก้้ปัญั หาได้้ตรงจุุด 6) การรัับมืือความผัันผวน
ผลกระทบต่่อกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ ตลาดการเงิิน ตลอดจนฐานะ ในตลาดการเงิินให้้ดีีขึ้้น� 7) การบริิหารจััดการองค์์กรในภาวะ
การเงิินและสภาพคล่่องของภาคธุุรกิิจและภาคครััวเรืือน
ที่่� มีี ความไม่่ แ น่่ น อนสููง และ 8) การสื่่� อ สารและการมีี
ส่่วนร่่วมกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องในเชิิงรุุก ซึ่่�งเป็็นงานสำำ�คััญเร่่งด่่วนใน
การบรรเทาผลกระทบ แก้้ไขปััญหาทางเศรษฐกิิจ และสนัับสนุุน
การฟื้้� นตัั วของเศรษฐกิิ จ ไทยอย่่ า งยั่่� ง ยืื น หลัังจากการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19

การปรัับแผน
ยุุทธศาสตร์์
ให้้เท่่าทััน
สถานการณ์์

122

การดำำ�เนิิน
มาตรการ
เพื่่� อลด
ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิิจ
จากโควิิด 19

การเพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพ
ในการบริิหาร
เงิินสำำ�รอง
ทางการ

การสนัับสนุุน
การดำำ�เนิิน
นโยบายต่่าง
ประเทศ

การบริิหาร
ความเสี่่�ยง
องค์์กรของ
ธปท.

การส่่งเสริิม
ธรรมาภิิบาล
ที่่�ดีีในองค์์กร
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๕
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5.1.4 การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินนโยบายต่่างประเทศ
คณะกรรมการ ธปท. ตระหนัักถึึงความสำำ�คัั ญของ
ความร่่วมมืือกัับองค์์กรระหว่่างประเทศ เพื่่อ� ช่่วยยกระดัับบทบาท
ของไทยในการมีีส่่ ว นร่่ ว มรองรัับหรืื อ แก้้ ไขปัั ญ หาวิิ ก ฤต
เศรษฐกิิจของโลก จึึงได้้สนัับสนุุนการเพิ่่�มวงเงิินสมทบ new
arrangements to borrowing และการเข้้าร่่วมโครงการ
Bilateral Borrowing Agreement รอบใหม่่ ของไทย
ในกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ ตลอดจนการปรัับปรุุงกลไก
กระบวนการให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสภาพคล่่องแก่่สมาชิิก
ของความตกลงมาตรการริิเริ่่�มเชีียงใหม่่ไปสู่่�การเป็็นพหุุภาคีี
ในฐานะ financial safety net ของภููมิิภาค ให้้ยืืดหยุ่่�นและ
มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น นอกจากนี้้� คณะกรรมการ ธปท. ได้้
เห็็นชอบการจััดทำำ� Bilateral Swap Agreement กัับ
5.1.2 การดำำ� เนิิ น มาตรการเพื่่� อ ลดผลกระทบ ธนาคารกลางญี่่�ปุ่่น� เพื่่อ� รัักษาเสถีียรภาพระบบการเงิิน และ
ทางเศรษฐกิิจจากโควิิด 19
สนัับสนุุนนโยบายการใช้้เงิินสกุุลท้้องถิ่่�นของทั้้�งสองประเทศ
คณะกรรมการ ธปท. ได้้ มีีส่่ ว นสำำ�คัั ญในการผลัักดััน
มาตรการเชิิงป้้องกัันเพื่่อ� รัักษาเสถีียรภาพระบบการเงิิน ซึ่่ง� ได้้
5.1.5 การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรของ ธปท.
ช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้ปัญ
ั หาการขาดสภาพคล่่องลุุกลามในวงกว้้าง
ท่่ า มกลางเศรษฐกิิ จ การเงิิ นที่่� ไ ม่่ แ น่่ น อนสููงจากการ
จนกลายเป็็นปััญหาเชิิงระบบที่่�กระทบต่่อเสถีียรภาพของ แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจ
ระบบการเงิิน และมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน การเงิินโลกและประเทศไทย ตลอดจนรููปแบบการทำำ�งาน
แก่่ผู้้�ประกอบวิิสาหกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาด ยุุคหลัังวิิกฤตโควิิด 19 คณะกรรมการ ธปท. เน้้นการกำำ�กัับ
ของโรคโควิิด 19 ในการลดภาระการชำำ�ระหนี้้� โดยเลื่่�อน ดููแลความเสี่่ย� งเชิิงรุุก โดยได้้ยกระดัับการเฝ้้าระวัังและติิดตาม
กำำ�หนดการชำำ�ระหนี้้เ� งิินต้น้ และดอกเบี้้ย� รวมถึึงเสริิมสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงจากสถานการณ์์เศรษฐกิิจการเงิินโลกที่่�อาจส่่งผล
ผ่่านการให้้สิินเชื่่�อใหม่่เงื่่�อนไขผ่่อนปรน (soft loan)
ต่่ อ การฟื้้� นตัั วของเศรษฐกิิ จ ไทย และความเสี่่� ย งจาก

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

ธปท. ได้้ผลัักดัันให้้มีีกรอบ
การบริิหารความเสี่่�ยง
จากนโยบายและมาตรการ
ทางการเงิินใหม่่ ๆ ให้้เป็็น
ระบบและบรรลุุเป้้าหมาย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่ง
� ขึ้้�น เพื่่�อให้้การทำำ�งาน
� ความซัับซ้้อน
ของ ธปท. ที่่มีี
มากขึ้้�นสามารถดำำ�เนิินไปได้้
อย่่างราบรื่่�นและ
มีีประสิิทธิิภาพ 

5.1.3 การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารเงิินสำำ�รอง
ทางการ
ภายใต้้ บ ริิ บ ทเศรษฐกิิ จ การเงิิ น โลกที่่� ผัันผวนและ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว คณะกรรมการ ธปท. ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการกำำ�กัับดููแลการบริิหารเงิินสำำ�รองทางการที่่�ยึึดหลััก
ความรอบคอบ รััดกุุม และต่่อเนื่่�อง ภายใต้้กรอบการลงทุุน
และการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด ควบคู่่�กัับการบริิหารให้้
เกิิดผลตอบแทนที่่�เหมาะสม โดยได้้อนุุมััติิการขยายขอบเขต
การลงทุุนที่่�สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การบริิหารเงิินสำำ�รอง
ที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้รัักษามููลค่่าเงิินสำ�ำ รองทางการ มีีสภาพคล่่อง
เพีียงพอ และได้้ รัั บผลตอบแทนสููงสุุ ด ภายในระดัับ
ความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ เพื่อ่� ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการลงทุุน
โดยเฉพาะในสภาพแวดล้้อมที่่�อััตราดอกเบี้้�ยมีีแนวโน้้มอยู่่�ใน
ระดัับต่ำำ��ต่่อเนื่่�อง
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ความพร้้อมขององค์์กรและบุุคลากรในการรองรัับสถานการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็วในโลกยุุคหลัังวิิกฤตโควิิด 19 รวมถึึง
ได้้เพิ่่�มการติิดตามความเสี่่ย� งองค์์กรจากนโยบายและมาตรการ
ทางการเงิินใหม่่ ๆ เพื่่อ� ดููแลเสถีียรภาพของระบบการเงิินและ
เศรษฐกิิจได้้ครบวงจรและภายใต้้บริิบทที่่�บทบาทหน้้าที่่� และ
ในการนี้้� คณะกรรมการ ธปท. ได้้ผลัักดัันให้้มีีกรอบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจากนโยบายและมาตรการทางการเงิินใหม่่ ๆ ให้้
เป็็นระบบและบรรลุุเป้้าหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น�
เพื่อ่� ให้้การทำำ�งานของ ธปท. ที่่�มีีความซับั ซ้้อนมากขึ้้น� สามารถ
ดำำ�เนิินไปได้้อย่่างราบรื่่�นและมีีประสิิทธิิภาพ
5.1.6 การส่่งเสริิมธรรมาภิิบาลที่่�ดีีในองค์์กร
คณะกรรมการ ธปท. ตระหนัักถึึงธรรมาภิิบาลที่่�ดีีของ
องค์์กร ซึ่่�งถืือเป็็นหััวใจหลัักของความน่่าเชื่่�อถืือที่่�ดีี จึึงได้้
ยกระดัับการป้้องกัันการมีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียในการปฏิิบััติหิ น้้าที่่�
ของพนัักงานและลููกจ้้าง โดยรวบรวมและปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
เกี่่ย� วกัับการมีีส่่วนได้้เสีียในการปฏิิบััติหิ น้้าที่่�ให้้เป็็นข้อ้ บัังคัับ
ที่่�ชััดเจนและสอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ในปััจจุุบััน
มากยิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เพิ่่�มความโปร่่งใสในการปฏิิบััติงิ านของผู้้�บริิหาร
และพนัักงานของ ธปท. และสร้้างความน่่าเชื่่อ� ถืือที่่�ดีีต่อ่ องค์์กร
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5.2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการของ ธปท.
พระราชบััญญััติิ (พ.ร.บ.) ธปท. พ.ศ. 2485 แก้้ ไข
เพิ่่�มเติิม โดย พ.ร.บ. ธปท. (ฉบัับที่่� 6) พ.ศ. 2560 ได้้กำำ�หนด
ภารกิิจหลัักของ ธปท. และอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ธปท. ในการควบคุุมดููแลโดยทั่่�วไปในกิิจการของ ธปท.
เพื่่อ� ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์การดำำ�รงไว้้ซึ่ง่� เสถีียรภาพทางการเงิิน
เสถีีย รภาพระบบสถาบัันการเงิิน และเสถีีย รภาพระบบ
การชำำ�ระเงิิน รวมถึึงแผนงานงบประมาณ และหลัักเกณฑ์์
การบริิหารสิินทรััพย์์ของ ธปท. และให้้ ธปท. ดำำ�เนิินการด้้าน
นโยบายการเงิิน นโยบายสถาบัันการเงิิน และนโยบายระบบการ
ชำำ�ระเงิิน ภายใต้้การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการที่่�มีีอำ�น
ำ าจ
หน้้าที่่�รัับผิิดชอบนโยบายแต่่ละด้้าน ได้้แก่่ กนง. กนส. และ กรช.
ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ให้้มีีการประสานงานในการกำำ�หนดนโยบายร่่วมกััน
และเชื่่� อ มโยงความรัับผิิ ด ชอบในการดำำ� เนิิ น งานของ
คณะกรรมการนโยบายต่่าง ๆ ธปท. มีีระบบการทำำ�งาน
ที่่�ประสานความร่่วมมืือระหว่่างคณะกรรมการนโยบายทั้้ง� ใน
รููปแบบการประชุุมร่่วมกััน (joint meeting) ของคณะกรรมการ
และของคณะอนุุกรรมการ อาทิิ คณะอนุุกรรมการเสถีียรภาพ
ระบบการเงิิน (อสร.)
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5.3.1 การบริิหารความเสี่่ย� งภาพรวม (enterprise risk)
การบริิหารความเสี่่�ยงภาพรวมมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้มีี
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� งที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินพัันธกิิจ
ด้้านต่่าง ๆ ขององค์์กรอย่่างเหมาะสม และสนัับสนุุนให้้ ธปท.
สามารถบรรลุุพัันธกิิจที่่�กำ�ำ หนดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล โดยการ
บริิหารความเสี่่�ยงต้้องเอื้้�อต่่อพััฒนาการในงานของ ธปท.
ให้้ตอบโจทย์์ความท้้าทายในอนาคต ปีี 2563 ธปท. ได้้ประเมิิน
ความเสี่่ย� งที่่�จะมีีผลกระทบต่่อองค์์กรอย่่างรอบด้้าน พร้้อมทั้้ง�
มีีมาตรการและแผนบริิหารจััดการอย่่างเหมาะสม การบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและภััยไซเบอร์์
(IT & cyber risk) ที่่�กระทบต่่อ ธปท. ยัังเป็็นความท้้าทายสำำ�คััญ
ธปท. จึึงได้้ยกระดัับระบบป้้องกััน ตรวจจัับ ตอบสนองต่่อ
เหตุุการณ์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� รวมทั้้ง� สร้้างความตระหนััก
เรื่่�องภััยไซเบอร์์ให้้แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� งด้้านข้้อมููลสำำ�คััญ/ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
รั่่�วไหลหรืือถููกใช้้งานไม่่เหมาะสม ธปท. ได้้พััฒนาเครื่่�องมืือ
และกรอบการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านข้้อมููล เพื่อ่� ให้้การคุ้้�มครอง
อีีกทั้้�ง ธปท. ได้้เข้้าร่่วมการประเมิินคุุณธรรมและความ ข้้อมููลส่่วนบุุคคลมีีประสิิทธิิภาพ และสอดคล้้องกัับกฎหมาย
โปร่่งใสในการดํําเนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ซึ่่�งคณะรััฐมนตรีี
ขณะที่่�ความท้้าทายจากภาวะเศรษฐกิิจโลก สถานการณ์์
มีีมติิให้้หน่่วยงานภาครััฐทุุกหน่่วยงานเข้้าร่่วมการประเมิิน ITA การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และระบบการเงิินเข้้าสู่่�โลก
ตามแผนแม่่ บ ทภายใต้้ ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ประเด็็ นที่่� 21 การเงิินดิจิิ ิทััลอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ ธปท. มีีความท้้าทายเพิ่่�ม
การต่่อต้้านการทุุจริิตและประพฤติิมิชิ อบ (พ.ศ. 2561 – 2580) มากขึ้้น� ทั้้ง� จากการประสานนโยบายกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ที่่�จััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม เพื่่�อสนัับสนุุนการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ และการปรัับแผน
การทุุจริิตแห่่งชาติิ (ปปช.) เพื่่�อให้้สาธารณชนได้้รัับทราบ พััฒนาด้้านต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้องสภาพแวดล้้อมใหม่่ ซึ่่�ง ธปท.
และสามารถตรวจสอบการดำำ�เนิินงานได้้ และเปิิดโอกาสให้้ ได้้เตรีียมความพร้้อมของบุุคลากร กระบวนการ และระบบ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของหน่่วยงานภาครััฐ ทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ภายใน ปฏิิบััติงิ านอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่อ� ให้้การออกมาตรการต่่าง ๆ ของ
หน่่วยงาน และประชาชนผู้้�รัับบริิการหรืือติิดต่่อกัับหน่่วยงาน ธปท. ในสภาวะแวดล้้อมที่่�มีีความท้้าทายสููง มีีกระบวนการ
ภาครััฐได้้ เข้้ า มามีีส่่ ว นร่่ ว มประเมิิ น หรืื อ แสดงความเห็็ น บริิหารความเสี่่ย� งที่่�รััดกุุมและเป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
ต่่อหน่่วยงานภาครััฐผ่่านการประเมิิน ITA ทั้้�งนี้้� ผลประเมิิน
ของ ธปท. ในปีี 2563 อยู่่ใ� นระดัับ A มีีคะแนน 91.94 คะแนน
5.3.2 การบริิหารความเสี่่ย� งทางการเงิิน (Financial Risk)
จากนั้้�น ธปท. ได้้นำำ�ผลจากการประเมิินมาปรัับปรุุงการ
ความเสี่่� ย งทางการเงิิ น ของ ธปท. เป็็ นผ ลจากการ
ทำำ�งานเพื่่�อเสริิมสร้้างความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานให้้มีี ดำำ� เนิิ น งานด้้ า นบริิ ห ารเงิิ นสำำ� รองทางการเป็็ น หลััก โดย
ประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
ธปท. ได้้จำำ�แนกความเสี่่�ยงทางการเงิินออกเป็็น 3 ประเภท
ได้้แก่่ ความเสี่่ย� งด้้านตลาด ความเสี่่ย� งด้้านเครดิิต และความเสี่่ย� ง
ด้้ า นสภาพคล่่ อ ง และกำำ� หนดให้้ มีี คณะกรรมการและ
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นอกจากนี้้� คณะกรรมการ ธปท. ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการ
ตรวจสอบธนาคารแห่่งประเทศไทย (กตส.) คณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแลความเสี่่ย� ง (กคส.) และคณะกรรมการธรรมาภิิบาล
โดย กตส. ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงาน
ในสัังกััด ธปท. ให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และมีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบกิิจการ
ภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพและรััดกุุม กคส. ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณา
และให้้ความเห็็นต่่อกรอบนโยบาย และแนวทางการบริิหาร
ความเสี่่�ยงในภาพรวมของ ธปท. ตลอดจนทบทวนความ
เพีียงพอของนโยบาย และแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงให้้
เหมาะสมกัับสถานการณ์์ที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไป ในปีี 2563 มีีความ
ท้้าทายที่่�สำำ�คััญในเรื่่�องเทคโนโลยีีสารสนเทศและภััยไซเบอร์์
จึึงได้้ปรัับองค์์ประกอบของ กคส. ให้้มีีกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่อ่� ประเมิินความเสี่่ย� งได้้รอบด้้าน
ยิ่่�งขึ้้�น คณะกรรมการธรรมาภิิบาลทำำ�หน้้าที่่�กลั่่�นกรองงาน
ในเรื่่� อ งที่่� เ กี่่� ย วกัับธรรมาภิิ บ าลตามความรัับผิิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ ธปท. โดยมุ่่�งเน้้นให้้ ธปท. มีีระบบและการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�เหมาะสม
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คณะอนุุกรรมการทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายและกำำ�กัับควบคุุม ของความเสี่่� ย ง ทั้้� งนี้้� ธปท. มีีการติิ ดตามและวิิ เคราะห์์
ดููแล ประกอบด้้วย คณะกรรมการ ธปท. กตส. กคส. คบส. ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของรััฐบาลต่่างประเทศ ภาคเอกชน
และคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน (อสง.) ต่่างประเทศ และ สถาบัันการเงิินต่า่ งประเทศที่่� ธปท. มีีธุุรกรรม
การลงทุุนด้้วยอย่่างใกล้้ชิิด
การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านตลาดมีีจุุดประสงค์์เพื่่อ� ควบคุุม
ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่าสิินทรััพย์์ ให้้อยู่่�
การบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นสภาพคล่่ อ งมีีจุุ ด ประสงค์์
ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้และสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ที่่กำ� ำ�หนด เพื่่�อดููแลให้้เงิินสำำ�รองทางการประกอบด้้วยสิินทรััพย์์ที่่�มีี
รวมทั้้�งควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�ผลตอบแทนที่่�ได้้จะไม่่แตกต่่าง สภาพคล่่องสููงในสััดส่่วนที่่�เหมาะสม สามารถนำำ�เงิินมาใช้้ได้้
จากผลตอบแทนของดััชนีีอ้้างอิิงขององค์์กรมากจนเกิินไป อย่่างทัันท่่วงทีีโดยไม่่กระทบราคาอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และมีีการ
เครื่่� อ งมืื อ สำำ�คัั ญ คืื อ การกำำ� หนดดััชนีีอ้้ า งอิิ ง องค์์ ก ร กำำ�หนดระดัับสิินทรััพย์์ที่่�มีีสภาพคล่่องต่ำำ�� (illiquid assets)
ดััชนีีอ้้างอิิงกองทุุนที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของแต่่ละ ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม โดยพิิจารณาจากความต้้องการ
กองทุุน และระดัับสููงสุุดของการเบี่่�ยงเบนจากดััชนีีอ้้างอิิง ในด้้านสภาพคล่่องและการเปรีียบเทีียบระหว่่างประโยชน์์
ในรููปของ Tracking Error limit โดยจะวิิเคราะห์์และ ที่่�ได้้รัับจากการลงทุุนในสิินทรััพย์์สภาพคล่่องต่ำำ�� (liquidity
ติิดตามระดัับความเสี่่�ยงของกองทุุนให้้อยู่่�ภายใต้้ระดัับที่่� premium) และผลเสีียหายทางการเงิินที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการ
คณะกรรมการ ธปท. คบส. และคณะอนุุกรรมการที่่�เกี่่ย� วข้้อง ที่่�ต้้องขายสิินทรััพย์์นั้้�น
กำำ�หนด
ธปท. มีีการทบทวนกรอบและเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่ย� ง
การบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิ ต มีีจุุ ด ประสงค์์ เ พื่่� อ เป็็ นป ระจำำ�ทุุกปีี ห รืื อตามภาวะตลาดการเงิิ นที่่� เปลี่่� ย นไป
ควบคุุมความเสีียหายที่่�อาจเกิิดจากการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�หรืือ นอกจากนั้้� น ได้้ จัั ดทำำ� รายงานวิิ เ คราะห์์ ผ ลตอบแทนและ
การที่่�ราคาสิินทรััพย์์ที่่� ธปท. ถืือครอง ลดลงจากการถููกลดอัันดัับ ความเสี่่�ยง (performance and risk measurement)
ความน่่าเชื่่�อถืือ โดย ธปท. มีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (credit รายเดืื อ นเพื่่� อ ให้้ ท ราบถึึงที่่� ม าและองค์์ ป ระกอบของ
risk exposure) ทั้้�งกัับรััฐบาลต่่างประเทศ ภาคเอกชน ผลตอบแทนและความเสี่่ย� ง (Return and Risk Attribution
ต่่างประเทศ และสถาบัันการเงิินต่า่ งประเทศ ที่่� ธปท. มีีธุุรกรรม Report) เพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์และติิดตามการลงทุุน และ
การลงทุุน เครื่่�องมืือสำำ�คััญ คืือการกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยง จััดสรรระดัับความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม โดยนำำ�เสนอรายงาน
ด้้านเครดิิตต่ำำ��สุดุ ที่่�สามารถยอมรัับได้้ นอกจากนี้้� ยัังได้้กำำ�หนด ต่่อคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน (อสง.)
เกณฑ์์ concentration risk เพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้มีีการกระจุุกตััว คณะอนุุกรรมการบริิหารเงิินสำำ�รองทางการ (อบท.) คบส.
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แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

และคณะกรรมการที่่�เป็็นกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก ปกติิของสายงาน แล้้วนำำ�มาจััดทำำ�มาตรการและนโยบายปิิด
ได้้แก่่ กคส. กตส. และคณะกรรมการ ธปท. เป็็นประจำำ� ความเสี่่�ยงภาพรวม รวมทั้้�งปรัับปรุุงการควบคุุมภายในให้้
ทุุกไตรมาส
มีีประสิิ ท ธิิ ภ าพและประสิิ ท ธิิ ผ ลยิ่่� ง ขึ้้� น ทั้้� ง นี้้� เป็็ น ไปตาม
หลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลััง ว่่าด้้วยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์
นอกจากนี้้� คณะกรรมการและคณะอนุุ ก รรมการ ปฏิิบััติกิ ารควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2561
ยัังมีีบทบาทในการกำำ�กัั บดููแลการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
		
สำำ�หรัับมาตรการที่่�ดำำ�เนิินการภายใต้้พระราชกำำ�หนดการ
		 2. การรายงานเหตุุการณ์์ความเสี่่ย� งด้้านปฏิิบัติั กิ าร
รัักษาเสถีี ย รภาพของระบบการเงิิ น และความมั่่� น คงทาง (operational risk incident reporting) โดยให้้ส่่วนงาน
เศรษฐกิิจของประเทศ พ.ศ. 2563 และพระราชกำำ�หนดการ ที่่�ได้้รัับความเสีียหายเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบรายงานเหตุุการณ์์
ให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ผู้้�ประกอบวิิสาหกิิจที่่�ได้้รัับ ความเสีียหาย (loss incident) และเหตุุการณ์์ที่่ส� ามารถหลีีกเลี่่ย� ง
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ความเสีียหายไว้้ได้้ (near miss)
พ.ศ. 2563 ตลอดจนถึึงการขยายขอบเขตหลัักประกัันเพื่่�อ
รองรัับตราสารใหม่่ ๆ เพิ่่�มเติิม และการออกมาตรการเสริิม
		 3. การจัั ดทำำ�ตัั ว ชี้้� วัั ด ความเสี่่� ย ง (Key Risk
สภาพคล่่องให้้ตลาดการเงิิน เพื่่�อให้้ ธปท. สามารถปฏิิบััติิ Indicators: KRIs) เพื่่อ� ติิดตามสถานะความเสี่่ย� งสำำ�คััญ และ
หน้้าที่่�ตามพัันธกิิจภายใต้้ธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
จััดทำำ�รายงานความเสี่่�ยงสำำ�คััญ ตลอดจนแนวโน้้มความเสี่่�ยง
ในรููปแบบ risk dashboard ต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
5.3.3 การบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นปฏิิ บัั ติิ ก าร (คบส.) และคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่ย� ง (กคส.) เป็็นรายไตรมาส
(operation risk)
การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านปฏิิบััติกิ ารครอบคลุุมความเสี่่ย� ง
		 4. การบริิหารความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ (Business
ที่่�เกิิดจากกระบวนการ บุุคลากร เทคโนโลยีี และปััจจััย Continuity Management: BCM) รองรัับสถานการณ์์
ภายนอกอื่่�น ๆ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการดููแล ต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึึงมีีการทดสอบ
ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการอย่่างมีีประสิิทธิิผล ทั้้�งนี้้� ธปท. แผนฉุุกเฉิินอพยพพนัักงาน เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่า ธปท. มีีความพร้้อม
ได้้ปรัับปรุุงการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดรัับกัับสถานการณ์์ ในการตอบสนอง ในปีี 2563 ธปท. ยัังคงสถานะ
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีกระบวนการดัังนี้้�
การรัับรองตามมาตรฐานการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
(ISO 22301:2012) สำำ�หรัับระบบการชำำ�ระเงิินที่่� ธปท.
		 1. การประเมิิ น ความเสี่่� ย งและการควบคุุ ม ดููแล อาทิิ BAHTNET และ ICAS อีีกทั้้�ง ธปท. ได้้ประกาศใช้้
ด้้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ของทุุกสายงาน แผนฉุุ ก เฉิิ น และบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่� อ งทางธุุ ร กิิ จ จำำ�น วน
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� เพื่่อ� บ่่งชี้้แ� ละประเมิินความเสี่่ย� งสำำ�คััญ 2 ครั้้�ง ได้้แก่่ ไตรมาสที่่� 2 ประกาศใช้้แผนฉุุกเฉิินรองรัับ
ที่่�อาจเกิิดจากการดำำ�เนิินงานตามแผนยุุทธศาสตร์์และแผนงาน สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19 โดยได้้

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

127

รายงานประจำำ�ปีี 2563

วางระบบการบริิ ห ารจััดการ การจััดสรรงบประมาณ
และทรััพยากรด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้ เ พีียงพอ
ให้้พนัักงานสามารถปฏิิบััติงิ านจากบ้้านได้้ เพิ่่�มสถานที่่�ปฏิิบััติงิ าน
สำำ�รองสำำ�หรัับงานสำำ�คัั ญที่่�จำำ�เป็็นต้้องปฏิิ บััติิงานต่่อเนื่่�อง
ที่่�สำำ�นัักงาน การจััดการสถานที่่�ให้้ปลอดภััยสอดคล้้องกัับ
ข้้อกำำ�หนดของกระทรวงสาธารณสุุข ซึ่่ง� การดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว
ส่่งผลให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานปลอดภััย ไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อ และ
สามารถดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และในเดืือน
พฤศจิิกายนได้้ประกาศใช้้แผนฯ สถานการณ์์ความไม่่สงบ
ทางการเมืือง (กรณีีการชุุมนุุมทางการเมืืองใกล้้สำำ�นัักงานใหญ่่)
โดยให้้จััดงานสำำ�คััญที่่�จำำ�เป็็นต้้องปฏิิบััติิต่่อเนื่่�องที่่�สำำ�นัักงาน
ไปปฏิิ บััติิ ที่่� ส ถานที่่� ป ฏิิ บััติิ ง านสำำ� รอง และพนัักงานที่่�
เหลืือปฏิิบััติิงานจากบ้้าน ซึ่่�งการบริิหารจััดการตามแผน
ดัังกล่่าวสามารถปฏิิบััติงิ านได้้อย่่างราบรื่่น� และ ธปท. สามารถ
ดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ พััฒน าเครื่่� อ งมืื อ และกรอบการ
บริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นข้้ อ มููล (data protection risk
management framework) เพื่่�อให้้การคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลมีีประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องกัับกฎหมาย โดยมีีแผนงาน
ที่่� จ ะประเมิิ น ความสอดคล้้ อ งของเครื่่� อ งมืื อ และกรอบ
การบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล
อาทิิ GDPR และ ISO 27701 ต่่อไป

5.4.1 พ.ร.ก. การรัักษาเสถีียรภาพของระบบการเงิิน
และความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจของประเทศ พ.ศ. 2563
(พ.ร.ก. BSF)
พ.ร.ก. BSF ได้้จััดตั้้�งกองทุุนเพื่่�อรัักษาสภาพคล่่องของ
การระดมทุุนในตลาดตราสารหนี้้� (กองทุุน BSF) เพื่อ่� ให้้ความ
ช่่ ว ยเหลืื อ ด้้ า นสภาพคล่่ อ งระยะสั้้� น แก่่ บ ริิ ษัั ทเอกชนที่่�
ผลดำำ�เนิินงานดีีและมีีศัักยภาพ แต่่ประสบปััญหาจากภาวะ
ตลาดตราสารหนี้้�ภาคเอกชนขาดสภาพคล่่อง เพื่่�อให้้บริิษััท
เหล่่านั้้นนำ
� �ำ เงิินที่่ไ� ด้้รัับจากกองทุุน BSF ไปไถ่่ถอนตราสารหนี้้�
เดิิมที่่�จะครบกำำ�หนดในช่่วงปีี 2563 - 2564 โดยมีีเงื่่อ� นไขว่่า
บริิษััทที่่�ประสงค์์จะขอรัับความช่่วยเหลืือจากกองทุุน BSF
ต้้องหาแหล่่งเงิินทุนุ จากแหล่่งอื่่น� มาก่่อนไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าร้้อยละ 50
ทั้้ง� นี้้� พ.ร.ก. ข้้างต้้นให้้อำ�น
ำ าจ ธปท. เข้้าไปถืือหน่่วยลงทุุนของ
กองทุุน BSF แต่่เพีียงผู้้�เดีียวภายในวงเงิินไม่่เกิินสี่่แ� สนล้้านบาท
โดยมีีกรอบระยะเวลาดำำ�เนิินการ 5 ปีีนัับแต่่วัันที่่� พ.ร.ก. ดัังกล่่าว
มีีผลบัังคัับใช้้

5.4.2 พ.ร.ก. การให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่
ผู้้�ประกอบวิิสาหกิิจที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. soft loan)
พ.ร.ก. soft loan เป็็นเครื่่อ� งมืือในการบรรเทาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิิจแก่่ผู้้�ประกอบธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
(SMEs) เพื่่� อ ป้้ อ งกัันไม่่ ใ ห้้ ภ าคธุุ ร กิิ จ เกิิ ด สภาวะการขาด
สภาพคล่่ องหรืื อการผิิ ดนััดชำำ�ระหนี้้� และส่่ งผลกัับฐานะ
� วข้้อง การเงิินและการทำำ�หน้้าที่่�ด้า้ นการให้้สินิ เชื่่อ� ของสถาบัันการเงิิน
5.4 การออกหรืือแก้้ไขกฎหมายที่่เ� กี่่ย
กัับการดำำ�เนิินงานของ ธปท.
โดยกำำ�หนดให้้ ธปท. สามารถดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อให้้ความ
ช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบวิิสาหกิิจ ดัังนี้้�
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ได้้ส่่งผล
กระทบต่่อเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิจและระบบการเงิิน
1. มาตรการสนัับสนุุนการให้้สินิ เชื่่อ� เพิ่่�มเติิมแก่่ผู้้�ประกอบ
ของทุุกประเทศทั่่�วโลกอย่่างฉัับพลัันและรุุนแรงตลอดปีี 2563 ธุุรกิิจ SMEs ในอััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ��
เพื่่�อบรรเทาผลกระทบดัังกล่่าว ธปท. จำำ�เป็็นจะต้้องเสนอ
พ.ร.ก. ดัังกล่่าว ให้้อำ�น
ำ าจ ธปท. ให้้กู้้�ยืมื เงิินแก่่สถาบัันการเงิิน
ออกกฎหมายเพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการรัักษาเสถีียรภาพ ภายในวงเงิินรวมไม่่เกิิน 5 แสนล้้านบาท เพื่่อ� ให้้สถาบัันการเงิิน
และความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจของประเทศได้้อย่่างทัันท่่วงทีี นำำ�เงิินไปให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ SMEs กู้้�ยืืมเพิ่่�มเติิม
โดยเสนอให้้รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังนำำ�เสนอต่่อ
คณะรััฐมนตรีี เพื่อ่� พิิจารณาออก “พระราชกำำ�หนด” (พ.ร.ก.)
2. มาตรการการชะลอการชำำ�ระหนี้้แ� ก่่ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ SMEs
เนื่่�องจากเป็็นกรณีีที่่�จำำ�เป็็นเร่่งด่่วน เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิิน กำำ�หนด ให้้ ธปท. สามารถสั่่�งให้้สถาบัันการเงิินชะลอการ
มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�ประกอบธุุรกิิจได้้โดยอาศััย ชำำ�ระหนี้้�เงิินต้้นและดอกเบี้้�ยของผู้้�ประกอบธุุรกิิจ SMEs
อำำ�นาจตามกฎหมายเพื่่�อตอบสนองต่่อสถานการณ์์วิิกฤต โดยไม่่ถืือว่่าเป็็นการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี พ.ร.ก. ที่่�เสนอมีี 2 ฉบัับ ได้้แก่่
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ในระยะ 1 ถึึง 2 ปีีข้้างหน้้า เป็็นช่่วงหััวเลี้้�ยวหััวต่่อของการฟัันฝ่่าและพลิิกฟื้้� น
เศรษฐกิิจไทยจากวิิกฤตโควิิด 19 ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กับ
ั ความสามารถในการควบคุุมการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เพื่่� อให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในประเทศสามารถ
กลัั บ สู่่� ภ าวะปกติิ ไ ด้้ โ ดยเร็็ ว ภายใต้้ ส ถานการณ์์ ไ ม่่ แ น่่ น อนในระยะข้้ า งหน้้ า
ธปท. ต้้องเร่่งดำำ�เนิินการเพื่่� อตอบห้้าโจทย์์สำำ�คััญ ทั้้�งการแก้้วิิกฤตหนี้้�อย่่าง
ยั่่�งยืืน เพื่่� อให้้ภาคครััวเรืือนและภาคธุุรกิิจผ่่านพ้้ นช่่วงเวลาที่่�ยากลำำ�บากไปได้้
รวมทั้้� ง ลดผลกระทบจากวิิ ก ฤตโควิิ ด 19 ที่่� จ ะอยู่่� ไ ปอีีกนาน (scar)
การรัักษาเสถีียรภาพระบบการเงิิน เพื่่� อให้้ระบบการเงิินไม่่เกิิดปััญหาและ
ยัังสามารถทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนการฟื้้� นตััวของเศรษฐกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และ
การรัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจมหภาค เพื่่�อให้้โครงสร้้างเศรษฐกิิจไทยทนทาน
(resilience) ต่่อการเปลี่่ย
� นแปลงภายใต้้สถานการณ์์โควิิด 19 และปััจจััยอื่่�น ๆ
ในระยะข้้างหน้้า สำำ�หรัับการวางรากฐานภายในองค์์กร ธปท. ต้้องเสริิมสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นของสาธารณชน เพื่่� อให้้ ธปท. เป็็นหนึ่่�งในองค์์กรที่่�ประชาชน
เชื่่�อมั่่�นที่่สุุ
� ด และพัั ฒนาประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อให้้ ธปท. เป็็นองค์์กร
ที่่�มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�และสร้้างประโยชน์์สููงสุุดต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมไทย
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๑

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

๒
๔

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

๕

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

ธปท. จึึงต้้ อ งเตรีียมการวาง
รากฐานรองรัับความท้้าทายต่่าง ๆ
ในอนาคต ซึ่่�งสอดคล้้องกัับความ
ท้้าทาย 7 ด้้านตามแผนยุุทธศาสตร์์
ของ ธปท. ทั้้�งในด้้านการส่่งเสริิม
ให้้ระบบการเงิินเข้้าสู่่�โลกการเงิิน
ดิิ จิิ ทัั ล ได้้ อ ย่่ า งรวดเร็็ ว โดยเร่่ ง
พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการเงิิน
ที่่� ส า ม า ร ถ เชื่่� อ ม โ ย ง ธุุ ร ก ร ร ม
ระหว่่างผู้้�ให้้บริิการในระบบอย่่าง
ทั่่�วถึึง (interoperability) และ

๓

ของเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�สะสม
มา อาทิิ โครงสร้้างประชากรที่่�เข้้าสู่่�
สัังคมสููงวััย และการขาดแคลน
แรงงานทัักษะสููง เป็็นเรื่่�องที่่�ต้้อง
รีีบแก้้ ไ ขเพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้ บั่่� น ทอนขีีด
ความสามารถในการแข่่ ง ขัันของ
ภาคธุุรกิิจและซ้ำำ��เติิมปััญหาความ
เหลื่่�อมล้ำำ�� ของประเทศ

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

สำำ�หรัับระยะกลางถึึงระยะยาว
(2 - 5 ปีี ข้้ า งหน้้ า ) พัั ฒ นาการ
ทางเทคโนโลยีีจะทำำ� ให้้ เ กิิ ด การ
เปลี่่�ยนแปลงของวิิถีีชีีวิิต รููปแบบ
ธุุรกิิจ บริิการทางการเงิิน และ
ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ แ ล ะ สัั ง ค ม
(disruptive technology) ที่่�
รวดเร็็วขึ้้�น โดยเฉพาะจากปััจจััย
เร่่งที่่�สำำ�คััญคืือสถานการณ์์โควิิด 19
ที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิดการใช้้เทคโนโลยีี
อย่่ างแพร่่ หลายทั้้� งในการดำำ�เนิิ น
ชีีวิิ ต และการทำำ�ธุุ ร กิิ จ นอกจาก
นั้้�น บทเรีียนจากสถานการณ์์โควิิด
19 ที่่�ไม่่คาดคิิดและการปิิดเมืือง
ได้้ ส ะท้้ อ นความสำำ�คัั ญ ของการ
เตรีียมกัันชน (buffer) อาทิิ การมีี
เงิินออม การไม่่ก่อ่ หนี้้เ� กิินตััว รวมถึึง
การดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ อย่่ า งยั่่� ง ยืื น ของ
แต่่ละภาคส่่วน อีีกทั้้�งปััญหาเชิิง
โครงสร้้ า งและความเปราะบาง

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

พัั ฒนาการทางเทคโนโลยีีจะทำำ�ให้้
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของวิิถีีชีีวิิต
รููปแบบธุุรกิิจ บริิการทางการเงิิน
และระบบเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�
รวดเร็็วขึ้้�น
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สร้้ า งระบบนิิ เ วศข้้ อ มููล (data
ecosystem) ที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการใช้้
ประโยชน์์ของข้้อมููลได้้ดีีขึ้้น� รวมทั้้ง�
ส่่ ง เสริิ ม การพััฒนานวััตกรรม
ทางการเงิินผ่่านกลไก regulatory
sandbox และ own sandbox
ด้้านกรอบและกลไกการกำำ�กับั ดููแล
เสถีียรภาพระบบการเงิิ น ต้้ อ ง
เ ท่่ า ทัั น กัั บ ค ว า ม เ สี่� ่ ย ง แ ล ะ
สภาพแวดล้้ อ มใหม่่ โดยพััฒนา
เ ค รื่่� อ ง มืื อ กำำ�กัั บ ดูู แ ล ที่่� อ า ศัั ย
เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ (supervisory
technology) มาใช้้ สำ�ำ หรัับ
การกำำ�กัั บตรวจสอบในลัักษณะ
ต่่ อ เนื่่� อ ง (on-going) มากขึ้้� น
ด้้ า น น โ ย บ า ย ก า ร เ งิิ น แ ล ะ
น โ ย บ า ย ก า ร ค ลัั ง ต้้ อ ง คำำ�นึึ ง
ถึึ ง ขีีดจำำ�กัั ด โ ด ย เ ฉ พ า ะ จ า ก
ปัั จ จัั ย เชิิ ง โครงสร้้ า ง โดยเร่่ ง
ผลัักดัันให้้เกิิดการขัับเคลื่่อ� นการปรัับ
โครงสร้้ า งระบบเศรษฐกิิ จ ไทย
อย่่ า งจริิ ง จััง ลดความเหลื่่� อ มล้ำำ��
และสร้้างความยั่่�งยืืนทางการเงิิน
และการคลััง ด้้ า นการบริิ ห าร
ความเสี่่� ย งอัั ต ราแลกเปลี่่� ย น
ของภาคเอกชน ต้้องสร้้างระบบ
นิิ เ วศของการแลกเปลี่่� ย นเงิิ น
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(FX ecosystem) ให้้มีีเครื่่อ� งมืือบริิหาร
ความเสี่่� ย งที่่� ต รงความต้้ อ งการ
ที่่�หลากหลายของภาคเอกชนด้้วย
ต้้ นทุุ นที่่� เ หมาะสม สร้้ า งสมดุุ ล
ของการไหลเข้้าออกของเงิินตรา
ต่่างประเทศ และส่่งเสริิมให้้ภาคเอกชน
กระจายความเสี่่� ย งการลงทุุ น ใน
สิินทรััพย์์ (wealth diversification)
ทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศ
ด้้ า นภัั ย คุุ ก คามทางไซเบอร์์ แ ละ
ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี ต้้อง
ยกระดัับมาตรฐานของความทนทาน
ของโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�คััญทาง
การเงิินไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมพััฒนา
กรอบการกำำ�กัับตรวจสอบให้้เท่่าทััน
ด้้านความยั่่ง� ยืืน (sustainability)
ทั้้�ง มิิ ติิด้้า นสิ่่�ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม
และธรรมาภิิบาล ธปท. ยัังผลัักดััน
ต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ผู้้�ให้้บริิการทางการ
เงิินผนวกแนวคิิดเรื่่�องการเงิินเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืนเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
วััฒนธรรมองค์์กร และส่่งเสริิมให้้
ทำำ�ธุุ ร กิิ จ โดยคำำ�นึึ งถึึงผลกระทบ
อย่่ า งรอบด้้ า น อีีกทั้้� ง ส่่ ง เสริิ ม
การให้้ บ ริิ ก ารทางการเงิิ น อย่่ า ง
เป็็นธรรม พร้้อมส่่งเสริิมการออม
และปลููกฝัั ง วิิ นัั ยทางการเงิิ น

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

๑

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

๒

แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565

๓

การดำำ�เนิินงานเพื่่� อรัับมือ
ื กัับวิิกฤตโควิิด 19

๔
๕
๖

การดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป

ทั้้�งนี้้� การวางทิิศทางและแนวทางการทำำ�งานของ ธปท.
ดัังกล่่าวจะช่่วยสนัับสนุุนให้้ระบบเศรษฐกิิจการเงิินไทยมีี
ความทนทาน (resilience) พร้้อมรัับมืือกัับความท้้าทายใน
รููปแบบใหม่่ ๆ ในโลกที่่�มีีภาวะผัันผวน ไม่่แน่่นอน ซัับซ้้อน
และคลุุมเครืือ (VUCA) ในระยะข้้างหน้้าได้้อย่่างมั่่น� คง ควบคู่่�
กัับการเติิบโตที่่�เต็็มศัักยภาพ และการกระจายประโยชน์์อย่่าง
ทั่่�วถึึงและยั่่ง� ยืืน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความเสี่่�ยง

เพื่อ่� รองรัับการทำำ�หน้้าที่่�ของ ธปท. ในระยะข้้างหน้้า ธปท.
ต้้องเร่่งเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งขององค์์กร โดยปลดล็็อกและ
เสริิมสร้้างศัักยภาพของพนัักงานให้้เป็็นพลัังขององค์์กร
ทั้้�งการพััฒนาการบริิหารทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อรองรัับความ
หลากหลายของพนัักงาน และเปิิดโอกาสให้้พนัักงานพััฒนา
และแสดงศัักยภาพของตน พร้้อมทั้้�งเร่่งสร้้างผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ให้้
เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญของ ธปท. นอกจากนั้้น� ต้้องปรัับวััฒนธรรม
องค์์กรและกระบวนการทำำ�งานไปสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่มีี� ความ

คล่่องตััวสููง โดยส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรแบบล่่างขึ้้�นบน
ให้้มากขึ้้�น ปรัับโครงสร้้างองค์์กรให้้คล่่องตััวและยืืดหยุ่่�น
มีีแพลตฟอร์์มที่่�สนัับสนุุนการทำำ�งานร่่วมกัันของพนัักงาน การ
“ลด - ละ - เลิิก” งานที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มน้้อยหรืือกระบวนการทำำ�งาน
ที่่�สร้้างต้้นทุุนเกิินจำำ�เป็็น ควบคู่่�กัับการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
และข้้อมููลเป็็นเครื่่อ� งมืือหลัักในทุุกกระบวนการทำำ�งาน เพื่อ่�
ปรัับเปลี่่�ยน ธปท. ไปสู่่�การเป็็นองค์์กรดิิจิิทััล

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญอื่่�น ๆ

และในด้้ า นการรัั ก ษาความเป็็ น อิิ ส ระและความ
น่่ า เชื่่�อ ถืือของธนาคารกลาง ธปท. มุ่่�งเน้้ น การสื่่� อ สาร
เป็็ น เครื่่� อ งมืื อ สำำ�คัั ญเพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพของเครื่่� อ งมืื อ
ทางนโยบายต่่าง ๆ และให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องสามารถนำำ�ข้้อมููลไป
ใช้้ประโยชน์์ในการตััดสิินใจดำำ�เนิินชีีวิิตและวางแผนธุุรกิิจได้้
เหมาะสมและทัันการณ์์
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่่งประเทศไทย (คณะกรรมการตรวจสอบ) ประกอบด้้วยกรรมการ 5 คน โดยเป็็น
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการธนาคารแห่่งประเทศไทย (คณะกรรมการ ธปท.) 3 คน และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก 2
คน คณะกรรมการตรวจสอบ ปััจจุุบัันประกอบด้้วย
1.	นายมนััส 		
แจ่่มเวหา		ประธานกรรมการ
(กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการ ธปท.)
2.	นายปกรณ์์
นิิลประพัันธ์์
กรรมการ 		
(กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการ ธปท.)
3.	นายสุุภััค 		ศิิวะรัักษ์์		
กรรมการ 		
(กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการ ธปท.)
4.	นายสรสิิทธิ์์� 	สุุนทรเกศ
กรรมการ 		
(ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก)
5.	นางพิิมพ์์พนา
ปีีตธวััชชััย
กรรมการ 		
(ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก)
ในระหว่่างปีี 2563 มีีประธานกรรมการและกรรมการที่่�พ้้นวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 คน คืือ นายสุุทััศน์์ เศรษฐ์์บุุญสร้้าง
นางสาวจารุุวรรณ เฮงตระกููล และ นางดนุุชา คุุณพนิิชกิิจ โดยมีีผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายตรวจสอบกิิจการภายใน ทำำ�หน้้าที่่�
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นภายใต้้ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
กฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธปท. เพื่อ่� เป็็นกลไกที่่�มีีประสิิทธิิภาพของ
คณะกรรมการ ธปท. ในการกำำ�กัับการบริิหารงานของธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) และหน่่วยงานต่่าง ๆ ในสัังกััดของ
ธปท. ให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยง การควบคุุมภายในและการตรวจสอบ
กิิจการภายในที่่�มีีคุุณภาพและมีีประสิิทธิิผล ผู้้�ปฏิิบััติิงานตรวจสอบกิิจการภายในมีีความเป็็นอิิสระอย่่างเพีียงพอ
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปรัับแผนงานตรวจสอบ เพื่่�อให้้สอดรัับกัับการปรัับแผนงานของ ธปท. ในการ
รัับมืือกัับสถานการณ์์โควิิด19 และการปรัับกระบวนการทำำ�งานภายใน ธปท. ให้้สามารถดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจในการ
รัักษาเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิจการเงิิน ระบบสถาบัันการเงิิน และระบบการชำำ�ระเงิินของประเทศได้้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้ปรัับแผนงานตรวจสอบโดยให้้ความสำำ�คััญกัับการสอบทานการดำำ�เนิินมาตรการของ ธปท. ให้้สามารถลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากสถานการณ์์โควิิด19 การเตรีียมกลไกคุ้้�มครองภาคการเงิินและการดำำ�เนิินงานภายในของ ธปท.
ที่่�อาจมีีความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นจากการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการทำำ�งานในช่่วงสถานการณ์์ดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินงาน
ของ ธปท. บรรลุุเป้้าหมายและพัันธกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งมีีการกำำ�กัับดููแล การบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุม
ภายในที่่�เพีียงพอเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมในปีี 2563 รวม 18 ครั้้�ง ครอบคลุุมการประชุุมร่่วมกัับผู้้�ว่่าการและรองผู้้�ว่่าการ
การประชุุมร่่วมกัับคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง และการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอก (สำำ�นัักงานการตรวจ
เงิินแผ่่นดินิ ) และการประชุุมร่่วมกัับพนัักงานในสายตรวจสอบกิิจการภายใน สรุุปสาระสำำ�คััญของงานที่่�คณะกรรมการตรวจสอบ
ดำำ�เนิินการได้้ ดัังนี้้�
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1. การสอบทานรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานนโยบายการบััญชีีและรายงานทางการเงิินของ ธปท. ทุุนสำำ�รองเงิินตรา และ
กิิจการธนบััตร โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่าการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของ ธปท. อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมภายใน
ที่่�รััดกุุม มีีประสิิทธิิผล รายงานทางการเงิินแสดงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานอย่่างถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญ
และเชื่่�อถืือได้้ ตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปและตามแนวการปฏิิบััติิทางบััญชีีสำำ�หรัับธนาคารกลาง ตลอดจนสอดคล้้อง
กัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ เหมาะสม และเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ใช้้รายงาน
2. การกำำ�กัับดููแลและพััฒนางานตรวจสอบกิิจการภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ ประจำำ�ปีี 2563 แล้้ว มีีความเห็็นว่่า
งานตรวจสอบภายในมีีประสิิทธิิผล มีีความเป็็นอิสิ ระ ข้้อเสนอแนะสามารถสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ ธปท. โดยเฉพาะงานตรวจสอบ
ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบให้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมเพื่่�อเพิ่่�มความมั่่�นใจว่่า ธปท. มีีความพร้้อมในการรัับมืือกัับสถานการณ์์
โควิิด 19 อาทิิ งานติิดตามการดำำ�เนิินมาตรการกองทุุนเพื่่อ� รัักษาสภาพคล่่องของการระดมทุุนในตลาดตราสารหนี้้� มาตรการ
ช่่วยเหลืือกองทุุนรวมที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่่องในตลาดการเงิิน และมาตรการสนัับสนุุนสิินเชื่่�อใหม่่ให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่่อม เพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพระบบเศรษฐกิิจและการเงิินโดยรวม ซึ่่�งเป็็นมาตรการที่่�
ต่่างจากแนวปฏิิบััติิปกติิ งานบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กรเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์โควิิด 19 และงานความมั่่�นคงปลอดภััย
ด้้านไอทีีในการปฏิิบััติิงานนอกสถานที่่�
คณะกรรมการตรวจสอบให้้ความสำำ�คััญอย่่างสููงกัับงานตรวจสอบการดำำ�เนิินงาน ซึ่่ง� เป็็นการตรวจสอบประสิิทธิิผลและ
ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า ธปท. สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามพัันธกิิจและแผนยุุทธศาสตร์์ รวมทั้้�งให้้
ความสำำ�คััญแก่่การใช้้ประโยชน์์จากฐานข้้อมููลและการนำำ�เทคโนโลยีีมาช่่วยในการประมวลผลและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงลึึก เพื่่อ�
พััฒนาการตรวจสอบให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�นด้้วย ทั้้�งนี้้� บุุคลากรด้้านการตรวจสอบภายในมีีความสำำ�คััญ จึึงได้้รัับการพััฒนา
ทัักษะ ความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญ ให้้เท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงสามารถรองรัับงานตรวจสอบกิิจการภายในที่่�มีีความท้้าทาย
และหลากหลายมากขึ้้�น
3. การประกัันและปรัับปรุุงคุุณภาพงานตรวจสอบภายใน
มาตรฐานสากลสำำ�หรัับการปฏิิบััติงิ านวิิชาชีีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing) และหลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลัังว่่าด้้วยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติกิ ารตรวจสอบภายใน
สำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2561 กำำ�หนดให้้ต้อ้ งรายงานผลการติิดตามประเมิินผลการปฏิิบััติงิ านของหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในระหว่่างที่่�งานดำำ�เนิินไป (ongoing monitoring) ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อยปีีละครั้้ง� ซึ่่ง� ผลการสอบทานในปีี
2563 พบว่่า การตรวจสอบภายในของ ธปท. โดยรวมสอดคล้้องตามมาตรฐานสากลและหลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลััง
4. การประสานงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมร่่วมกัับคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง 2 ครั้้�ง เพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับผลการทบทวนความเสี่่ย� งองค์์กรของ ธปท. แนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง และแผนการตรวจสอบ
ประจำำ�ปีี 2564 รวมทั้้ง� มีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างคณะกรรมการทั้้ง� 2 คณะอย่่างสม่ำำ�� เสมอ ซึ่่ง� ช่่วยให้้การกำำ�กัับดููแลงาน
ตรวจสอบภายในสอดรัับและช่่วยในการควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของ ธปท. อย่่างครบถ้้วนและทัันการณ์์
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5. การประชุุมร่่วมกัับผู้้�ว่่าการ
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประชุุมร่่วมกัับผู้้�ว่่าการและรองผู้้�ว่่าการ 2 ครั้้�ง โดยประเด็็นหารืือครอบคลุุม
แนวทางการตรวจสอบ การบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล แผนงานตรวจสอบ ประจำำ�ปีี 2564 ที่่�เชื่่�อมโยงกัับความเสี่่�ยง
องค์์กรและยุุทธศาสตร์์องค์์กร รวมทั้้ง� การใช้้ข้อ้ มููลที่่�มีีจำำ�นวนมากใน ธปท. ให้้เกิิดประโยชน์์และช่่วยสนัับสนุุนการปฏิิบััติงิ าน
ได้้อย่่างครอบคลุุมและมีีประสิิทธิิภาพ
6. การส่่งเสริิมความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีีภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบประชุุมร่่วมกัับสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดินิ (ผู้้�สอบบััญชีีภายนอก) 2 ครั้้ง� โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เพื่อ่� แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะกัับ สตง. ต่่อแนวปฏิิบััติด้ิ า้ นบััญชีี การจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของ ธปท. และ
การเปิิดเผยข้้อมููลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 (TFRS9) และการควบคุุมภายใน รวมทั้้ง� ติิดตามประเด็็นการ
เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมการสอบบััญชีี ตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการตรวจเงิินแผ่่นดินิ พ.ศ. 2561
7. การรายงานผลการปฏิิบัติั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจััดทำำ�รายงานผลการปฏิิบััติงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่่อคณะกรรมการ ธปท.
และรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังเป็็นรายไตรมาส ตามบทบััญญััติิของพระราชบััญญััติิธนาคารแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2485
ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิธนาคารแห่่งประเทศไทย (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 55
ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุุป
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรนั้้�น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้ใช้้ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ประสบการณ์์ และทัักษะของกรรมการตรวจสอบทุุกคนอย่่างเต็็มความสามารถ
ในการให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะอย่่างอิิสระและเป็็นกลางต่่อคณะกรรมการ ธปท. ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ธปท. โดย
คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ทั้้ง� นี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับความร่่วมมืือจากผู้้�บริิหารและฝ่่ายงานต่่าง ๆ ของ
ธปท. เป็็นอย่่างดีีมาโดยตลอด ข้้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบได้้รัับการพิิจารณาดำำ�เนิินการเพื่่อ� ให้้เกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม
ในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า คณะกรรมการ ธปท. คณะกรรมการนโยบาย ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ธปท.
มีีความมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายอย่่างมีีคุุณภาพ เห็็นได้้จากการปรัับตััวเพื่่�อตอบสนองต่่อสถานการณ์์
โควิิด 19 ได้้อย่่างเท่่าทััน สามารถดำำ�เนิินมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพระบบเศรษฐกิิจและการเงิินโดยรวม อาทิิ
มาตรการกองทุุนเพื่อ่� รัักษาสภาพคล่่องของการระดมทุุนในตลาดตราสารหนี้้� มาตรการช่่วยเหลืือกองทุุนรวมที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากการขาดสภาพคล่่องในตลาดการเงิิน และมาตรการสนัับสนุุนสินิ เชื่่�อใหม่่ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่่อม
อีีกทั้้�งได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานภายใต้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความมีีประสิิทธิิภาพประสิิทธิิผล โปร่่งใส และ
เชื่่�อถืือได้้ รวมถึึงมีีระบบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีความรััดกุุม เหมาะสม เพีียงพอ
สอดคล้้องตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผลการตรวจสอบกิิจการภายในเป็็นประโยชน์์ เป็็นไปตาม
หลัักวิิชาการ และสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นว่่า การดำำ�เนิินงานของ ธปท. สามารถบรรลุุเป้้าหมายตามพัันธกิิจหลััก
และแผนยุุทธศาสตร์์องค์์กรที่่�กำำ�หนดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

(นายมนััส แจ่่มเวหา)
ประธานกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่่งประเทศไทย
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พัั นธกิิจและงบการเงิิน
ก่่อนที่่�จะดููงบการเงิินขององค์์กรใดจำำ�เป็็นต้้องเข้้าใจพัั นธกิิจขององค์์กรนั้้�น
ก่่อน ธปท. ในฐานะธนาคารกลาง มีีพัันธกิิจต่่างจากองค์์กรธุุรกิิจ โดยงบการเงิิน
ของธนาคารกลางมีีลัักษณะพิิ เศษและนััยต่่างจากงบการเงิินของธุุรกิิจทั่่�วไป
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1.1 พัันธกิิจของธนาคารกลาง
ธปท. มีีพัันธกิิจที่่�สำำ�คััญ 2 ด้้าน คืือ
1.1.1 การรัักษาเสถีียรภาพระบบเศรษฐกิิจ
		 มาตรา 7 แห่่งพระราชบััญญััติิ (พ.ร.บ.) ธปท.
พ.ศ. 2485 (ปรัับปรุุง พ.ศ. 2561) ระบุุไว้้ว่่า “..งานของ
ธนาคารกลางเพื่่� อ ดำำ� รงไว้้ ซึ่่� ง เสถีี ย รภาพทางการเงิิ น
และเสถียี รภาพระบบสถาบัันการเงิินและระบบการชำำ�ระเงิิน”
หรืือรวมกัันหมายถึึง เสถียี รภาพระบบเศรษฐกิิจการเงิินโดยรวม
พัันธกิิจของ ธปท. คล้้ายกัับพัันธกิิจของธนาคารกลางทั่่�วโลก
ที่่�ต้อ้ งดููแลเสถียี รภาพทั้้ง� เศรษฐกิิจในประเทศและต่่างประเทศ
เสถีียรภาพภายในประเทศ หมายถึึง การรัักษามููลค่่าของ
เงิินบาทและสิินทรััพย์์ของคนไทยไม่่ให้้ด้อ้ ยค่่าลงจากเงิินเฟ้้อ
และดููแลไม่่ให้้เกิิดฟองสบู่่ห� รืือจุุดเปราะบางในระบบการเงิินที่่�
อาจจะนำำ�ไปสู่่�วิิกฤตการเงิินในอนาคต ส่่วนเสถีียรภาพด้้าน
ต่่างประเทศ หมายถึึง การดููแลค่่าเงิินบาทให้้เคลื่่�อนไหว
สอดคล้้องกัับพื้้�นฐานเศรษฐกิิจ ไม่่ผัันผวนจนเกิินไป รัักษา
อำำ�นาจซื้้�อของเศรษฐกิิจไทยในตลาดโลก รัักษาระดัับหนี้้�
ต่่างประเทศให้้อยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� รวมทั้้ง� มีีเงิินสำ�ำ รองระหว่่างประเทศ
เพีียงพอเป็็นกัันชนรองรัับแรงปะทะจากความผัันผวนของ
ตลาดเงิินและตลาดทุุนโลก
1.1.2 การจััดพิิมพ์์และนำำ�ธนบััตรออกใช้้หมุุนเวีียนใน
ระบบเศรษฐกิิจ
		 มาตรา 14 แห่่ง พ.ร.บ. เงิินตรา พ.ศ. 2501
(ปรัับปรุุง พ.ศ. 2545) ระบุุไว้้ว่่า “..ให้้ ธปท. มีีอำำ�นาจจััดทำำ�
บริิหาร และออกใช้้ซึ่่�งธนบััตร..” เงิินบาทและธนบััตรไทย
จะเป็็ นที่่� ย อมรัับก็็ ต่่ อ เมื่่� อ การดำำ� เนิิ นน โยบายการเงิิ น
และนโยบายเศรษฐกิิจมหภาคมีีความน่่าเชื่่�อถืือ นอกจากนี้้�
มาตรา 16 ยัังได้้ระบุุว่่า “..ห้้ามมิิให้้นำำ�ออกใช้้ซึ่่�งธนบััตร
เว้้นแต่่เป็็นการแลกเปลี่่�ยนทัันทีีกัับสิินทรััพย์์อย่่างใดอย่่างหนึ่่ง�
ซึ่่� ง มีีค่่ า เท่่ า กััน..” ดัังนั้้� น ในการจััดพิิ ม พ์์ แ ละนำำ� ธนบััตร
ออกใช้้ ธปท. ต้้องกัันสิินทรััพย์์ต่า่ งประเทศมููลค่่าเท่่ากัับธนบััตร
ที่่�จะออกใช้้ใหม่่เก็็บแยกไว้้หนุุนหลัังธนบััตร ดัังที่่�มาตรา 26
แห่่ง พ.ร.บ. เงิินตรา ระบุุไว้้ว่า่ “เพื่่อ� ดำำ�รงไว้้ซึ่ง่� เสถีียรภาพของ
เงิินตรา ให้้ ธปท. รัักษาทุุนสำำ�รองเงิินตราไว้้กองหนึ่่�งเรีียกว่่า
ทุุนสำ�ำ รองเงิินตรา”

พัันธกิิจทั้้�ง 2 ด้้าน เกี่่�ยวข้้องกััน และถืือเป็็นปััจจััย
พื้้�นฐานสำำ�คััญและจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการที่่�ระบบเศรษฐกิิจจะ
สามารถขยายตััวต่่อไปได้้ด้้วยดีี มีีเสถีียรภาพ
1.2	บััญชีีของ ธปท. และบััญชีีของทุุนสำำ�รองเงิินตรา
ในการดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจ 2 ด้้านข้้างต้้น กฎหมาย
ได้้กำำ�หนดให้้ ธปท. แยกการลงบััญชีีเป็็น 2 บััญชีี กล่่าวคืือ
1.2.1 บััญชีีของ ธปท. คืือ บััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพัันธกิิจ
รัักษาเสถีียรภาพระบบเศรษฐกิิจ ถ้้าเราดููบััญชีีของ ธปท.
อย่่างย่่อ ฝั่่�งสิินทรััพย์์ประกอบด้้วยสิินทรััพย์์ที่่�ส่่วนหนึ่่�งเป็็น
เงิินสำำ�รองระหว่่างประเทศ ซึ่่�งอยู่่�ในรููปสกุุลเงิินต่่างประเทศ
และมีีสััดส่่ ว นสููงกว่่ า ร้้ อ ยละ 85 ของสิิ น ทรััพย์์ ทั้้� ง หมด
สิินทรััพย์์ที่่�เหลืือส่่วนใหญ่่คืือพัันธบััตรรััฐบาลไทย ในขณะที่่�
ฝั่่�งขวาหรืือฝั่่�งหนี้้�สิินส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยพัันธบััตร ธปท.
ที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินเพื่่�อดููแลเสถีียรภาพ
ระบบเศรษฐกิิจ เงิินรัับฝากจากสถาบัันการเงิินและรััฐบาล
ซึ่่�งส่่วนนี้้�เป็็นหนี้้�ที่่�อยู่่�ในรููปของเงิินบาททั้้�งหมด
บัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย
สินทรัพย์

หนี้้�สิิน

เงินสำ�รองระหว่าง
ประเทศ

พันธบัตร ธปท.
เงินรับฝากจาก ธพ.
เงินคงคลัง

พันธบัตรรัฐบาลไทย

ส่วนทุน

>85%
<15%
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1.2.2 	บััญชีีของทุุนสำำ�รองเงิินตรา คืือ บััญชีีที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับพัันธกิิ จ ด้้ า นการพิิ ม พ์์ แ ละนำำ� ธนบััตรออกใช้้ ใ นระบบ
เศรษฐกิิ จ ฝั่่� ง สิิ น ทรััพย์์ ป ระกอบด้้ ว ยสิิ น ทรััพย์์ ส กุุ ล เงิิ น
ต่่างประเทศทั้้�งหมด ซึ่่�งเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�ใช้้หนุุนหลัังการพิิมพ์์
ธนบััตรตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ส่่วนฝั่่�งหนี้้�สิินประกอบด้้วย
ธนบััตรที่่�ใช้้หมุุนเวีียนในระบบเศรษฐกิิจ (banknotes in
circulation) ในรููปของเงิินบาท กล่่าวอีีกนััยหนึ่่ง� คืือ ธนบััตร
ที่่�ประชาชนจัับจ่่ายใช้้สอยในระบบเศรษฐกิิจถืือเป็็นหนี้้�สิิน
ของธนาคารกลาง
บัญชีของทุนสำ�รองเงินตรา
สินทรัพย์

หนี้้�สิิน

100%

ธนบัตรออกใช้

เงินสำ�รองระหว่าง
ประเทศ

ส่วนทุน

1.3 ลัักษณะพิิเศษของงบการเงิินของธนาคารกลาง
ลัั ก ษณะพิิ เ ศษข้้ อ ที่่� 1 สิิ น ทรัั พย์์ แ ละหนี้้� สิิ น ไม่่ ใช่่
สกุุลเงิินเดีียวกััน
สิ่่�งที่่�งบการเงิินของธนาคารกลางต่่างจากงบการเงิินของ
ธุุรกิิจเอกชน คืือ สิินทรััพย์์ของธนาคารกลางส่่วนใหญ่่เป็็น
สิินทรััพย์์ต่่างประเทศหรืือเงิินสำำ�รองระหว่่างประเทศ แต่่
ในด้้านหนี้้�สิินส่่วนใหญ่่อยู่่�ในสกุุลเงิินท้้องถิ่่�นของแต่่ละ
ประเทศ หรืือสกุุลเงิินบาทในกรณีีของ ธปท. ทั้้�งจากธนบััตร
และพัันธบััตรที่่� ธปท. ออกเพื่่�อบริิหารสภาพคล่่องและดููแล
เสถีี ย รภาพระบบการเงิิ น ของประเทศ งบการเงิิ น ของ
ธนาคารกลางจึึงมีีลัักษณะพิิ เ ศษที่่� สิิ น ทรัั พย์์ แ ละหนี้้� สิิ น
ต่่างสกุุลเงิินกััน (currency mismatch) ทำำ�ให้้ทุกุ สิ้้น� ปีีต้อ้ ง
ตีีราคาสิินทรััพย์์สกุุลเงิินต่า่ งประเทศให้้อยู่่ใ� นรููปเงิินบาท เพื่่อ�
จััดทำำ�งบการเงิินให้้อยู่่ใ� นรููปสกุุลเงิินบาทได้้ การตีีราคาเปรีียบเสมืือน
การประเมิิ นมูู ลค่่ า สิิ น ทรััพย์์ ส กุุ ล เงิิ น ตราต่่ า งประเทศว่่ า
ถ้้าต้้องการขายสิินทรััพย์ต่์ า่ งประเทศออกทั้้�งหมดจะได้้เงิิน
บาทเท่่าใด ตััวเลขกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�ปรากฏในงบการเงิิน
ส่่วนใหญ่่จึึงเป็็น “กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่เ� ป็็นผลจากการตีีราคา
(valuation gain/loss)”
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การที่่� ต้้ อ งตีีราคาทุุ ก สิ้้� น ปีี หมายความว่่ า การ
เปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนจะมีีผลต่่อตััวเลขใน
งบการเงิินได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยเฉพาะเมื่่�อมีีสิินทรััพย์์
ต่่างประเทศอยู่่�ในสััดส่่วนสููง เช่่น หาก ธปท. มีีสิินทรััพย์์
ต่่างประเทศ 280,000 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. เมื่่อ� เงิินบาทอ่่อนค่่าลง
1 บาท จะทำำ�ให้้มีีกำำ�ไรจากการตีีราคาทัันทีี 280,000 ล้้านบาท
ในทางตรงกัันข้้าม หากเงิินบาทแข็็งค่่าขึ้้�น 1 บาท ก็็จะทำำ�ให้้
เกิิดขาดทุุนจากการตีีราคาทัันทีี 280,000 ล้้านบาท
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตีีราคาไม่่ได้้ทำำ�ให้้
ความสามารถในการทำำ�พัันธกิิจของ ธปท. เปลี่่�ยนแปลง
แต่่อย่่างใด เพราะ ธปท. ยัังมีีเงิินสำำ�รองระหว่่างประเทศ
ในรููปเงิินตราต่่างประเทศเท่่าเดิิม ณ วัันตีีราคา ไว้้เป็็น
กัันชนรองรัับความผัันผวนจากต่่างประเทศ ดัังนั้้�น ถ้้าเห็็น
งบการเงิินของธนาคารกลางปรากฏผลขาดทุุนในบางช่่วง
อย่่าเพิ่่�งกัังวลใจเพราะอาจเป็็นผลจากการตีีราคา และถ้้า
พิิจารณางบการเงิินของ ธปท. ในช่่วงที่่�ผ่่านมาจะเห็็นว่่าบาง
ปีีกำำ�ไร บางปีีขาดทุุน ซึ่่�งเป็็นผลจากการตีีราคาเป็็นสำำ�คััญ
ลัักษณะพิิเศษข้้อที่่� 2 การบริิหารเงิินสำำ�รองระหว่่าง
ประเทศมุ่่�งรัักษามููลค่่าในรููปเงิินตราต่่างประเทศในระยะยาว
พัันธกิิจของธนาคารกลาง คืือ การดููแลเสถีียรภาพ
เศรษฐกิิจ ซึ่่�งต้้องมองไกล มองไปในระยะยาว มากกว่่า
การให้้ น้ำำ�� หนัักกัับการเปลี่่� ย นแปลงทางเศรษฐกิิ จ ในช่่ ว ง
สั้้� น ๆ การบริิ ห ารเงิิ นสำำ� รองระหว่่ า งประเทศก็็ เช่่ นกััน
ธนาคารกลางจะลงทุุ น ในสิิ น ทรัั พย์์ ที่่� มีีมูู ล ค่่ า ที่่� ดีี
ในระยะยาวและกระจายความเสี่่� ย งอย่่ า งเหมาะสม
โดยในระยะสั้้น� อาจเห็็นความผัันผวนได้้บ้า้ ง ประเด็็นสำำ�คััญ คืือ
ในการบริิหารเงิินสำำ�รองระหว่่างประเทศจะดููผลตอบแทน
ใน “รููปเงิินตราต่่างประเทศ” เพราะในที่่�สุุดธนาคารกลาง
ยัังต้้ อ งดำำ� รงเงิิ นสำำ� รองระหว่่ า งประเทศไว้้ ใ ห้้ พร้้ อ มใช้้
และเพีียงพอ ขณะที่่� ง บการเงิิ น ปกติิ จ ะจัั ดทำำ�ขึ้้� น ใน
กรอบระยะเวลา 1 ปีี จึึงทำำ�ให้้มีีความต่่างเรื่่�องกรอบเวลา
ของงบการเงิินกัับการพิิจารณาผลตอบแทนจากการบริิหาร
เงิินสำำ�รองระหว่่างประเทศ
นอกจากนี้้� การบริิ ห ารเงิิ น สำำ� รองระหว่่ า งประเทศ
ตามปกติิจะมีีการปรัับสััดส่่วนการลงทุุนให้้สอดคล้้องกัับ
การเปลี่่ย� นแปลงของเศรษฐกิิจการเงิินโลก หรืือเพื่อ่� กระจาย
ความเสี่่�ยงและเพิ่่�มผลตอบแทนการลงทุุน ไม่่ใช่่เพื่่�อการ
เก็็งกำำ�ไรแต่่อย่่างใด โดยเมื่่�อปรัับสััดส่่วนการลงทุุน ธปท. จะ

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

ขายตราสารบางประเภทออกไปและรัับรู้้�กำำ�ไร/ขาดทุุนจาก
หนี้้�สิินของธนาคารกลางส่่วนแรก ได้้แก่่ ธนบััตรที่่�ใช้้
การขายดัังกล่่าว ซึ่่ง� เดิิมแสดงอยู่่�ในรายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุน หมุุ น เวีียนในระบบเศรษฐกิิ จ ถืื อ เป็็ นสื่่� อ กลางในการ
จากการตีีราคา
แลกเปลี่่� ย นที่่� ค นในสัังคมยอมรัับว่่ า ใช้้ ชำำ� ระหนี้้� ไ ด้้ ต าม
กฎหมาย ความพิิเศษของธนบััตรอยู่่�ที่่�แม้้แต่่คนแปลกหน้้าที่่�
ลัักษณะพิิเศษข้้อที่่� 3 หนี้้สิ� นิ ของธนาคารกลางต่่างจาก ไม่่เคยรู้้�จัักกัันก็็ยัังเชื่่�อมั่่�นในมููลค่่า และยอมรัับแลกเปลี่่�ยน
หนี้้สิ� นิ ของธุุรกิิจ
กััน ซึ่่�งเป็็นจุุดเริ่่�มที่่�ทำำ�ให้้เกิิดกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจต่่าง ๆ
หนี้้�สิินของธุุรกิิจที่่�ก่่อขึ้้�นไม่่ว่่าเพื่่�อใช้้จ่่ายหรืือลงทุุนก็็ ไม่่ว่า่ การซื้้อ� ขายแลกเปลี่่�ยนสิินค้า้ และบริิการ หนี้้�ส่ว่ นที่่ส� อง
เพื่่�อประโยชน์์ของธุุรกิิจนั้้�น ๆ (private benefit) ในขณะที่่� คืือ เงิินฝากของสถาบัันการเงิินที่่ดำ� �ำ รงไว้้ที่ธ่� นาคารกลาง ก็็
หนี้้�สิินของธนาคารกลางเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ของประเทศ ถืือเป็็นหนี้้สิ� นิ ของธนาคารกลางเพราะธนาคารกลางทำำ�หน้้าที่่�
โดยรวม (public benefit) หนี้้�สิินของ ธปท. เกิิดจาก เป็็นตััวกลางของระบบสถาบัันการเงิิน สถาบัันการเงิินใช้้บััญชีี
1) การพิิมพ์์ธนบััตรออกใช้้ให้้พอเพีียงกัับความต้้องการของ เงิินฝากที่่�ธนาคารกลางในการชำำ�ระเงิินระหว่่างกัันและบริิหาร
ระบบเศรษฐกิิจ และ 2) การดููแลเศรษฐกิิจให้้มีีเสถีียรภาพ สภาพคล่่องของตน หนี้้�ส่่วนที่่ส� าม คืือ เงิินฝากของรััฐบาล
รัักษามููลค่่าของเงิินบาทและสิินทรััพย์์ของคนไทยไม่่ให้้ หรืือเงิินคงคลััง ก็็ถืือเป็็นหนี้้�สิินของธนาคารกลางที่่�เกิิดจาก
ด้้อยค่่าลง ซึ่่�งถืือเป็็นประโยชน์์สาธารณะ (public goods) การบริิหารกระแสเงิินสดของรััฐบาลในแต่่ละช่่วงเวลา และ
ที่่�เอื้้อ� ให้้ระบบเศรษฐกิิจสามารถดำำ�เนิินไปได้้ด้ว้ ยดีี มีีเสถียี รภาพ หนี้้�ของธนาคารกลางส่่วนสุุดท้า้ ย คืือ หนี้้�จากการทำำ�พันั ธกิิจ
หนี้้ข� องธนาคารกลางไม่่ใช่่เพื่่อ� ประโยชน์์ของคนกลุ่่�มหนึ่่ง� กลุ่่�มใด ดูู แ ลเสถีียรภาพเศรษฐกิิ จ การเงิิ น ในช่่ ว งเวลาที่่� ร ะบบ
บริิษััทหนึ่่�งบริิษััทใด หรืือแม้้แต่่ประโยชน์์ของ ธปท. เอง การเงิิ นมีี สภาพคล่่ อ งส่่ ว นเกิิ น ในปริิ ม าณที่่� สูู งเกิิ น ควร
แต่่เป็็นหนี้้จ� ากการดำำ�เนิินพัันธกิิจที่่�ยัังประโยชน์์ให้้เกิิดขึ้้น� แก่่ ธนาคารกลางจะออกตราสารหนี้้ห� รืือพัันธบััตรไปดููดซับั สภาพคล่่อง
สัังคมไทยโดยรวม
เข้้ามาเก็็บไว้้ที่่�ธนาคารกลาง ในทางตรงข้้ามธนาคารกลางจะ
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ไถ่่ถอนพัันธบััตรและปล่่อยสภาพคล่่องออกไปในกรณีีที่่�ระบบ
หนี้้�ของ ธปท. ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นเป็็นผลจากการทำำ�พัันธกิิจ
เศรษฐกิิจต้้องการสภาพคล่่องที่่�สููงขึ้้�น
ของธนาคารกลางที่่�จะดููแลให้้เศรษฐกิิจไทยมีีเสถีียรภาพ
มั่่น� คง มีีการพััฒนาที่่ส� อดคล้้องกัับศัักยภาพ อััตราแลกเปลี่่�ยน
หนี้้�ของธนาคารกลางที่่�สููงขึ้้�นมาจากไหน? ตั้้�งแต่่วิิกฤต อยู่่ใ� นระดัับที่่�เหมาะสมไม่่ผัันผวนรุุนแรง หรืือแข็็งค่่าเร็็วเกิินไป
เศรษฐกิิจโลกปีี 2552 เป็็นต้้นมา ธนาคารกลางของประเทศ รวมทั้้ง� ดููแลไม่่ให้้เกิิดปััญหาเสถียี รภาพระบบการเงิินในระยะยาว
อุุตสาหกรรมหลััก ทั้้�งสหรััฐอเมริิกา กลุ่่�มประเทศยุุโรป และ อย่่างไรก็็ดีี หนี้้สิ� นที่่
ิ เ� กิิดจากการออกตราสารหนี้้ข้� า้ งต้้นก็ทำ็ ำ�ให้้
ญี่่�ปุ่่�น ใช้้นโยบายการเงิินที่่�ผ่่อนคลายมากเป็็นพิิเศษเพื่่�อดููแล ธปท. มีีภาระดอกเบี้้�ยจ่่าย
ให้้เศรษฐกิิจฟื้้นตัั
� ว ธนาคารกลางเหล่่านี้้อัั� ดฉีีดเงิินจำำ�นวนมาก
เข้้าสู่่ร� ะบบการเงิินโลก ส่่งผลให้้มีีเงิินทุนุ ไหลเข้้าประเทศตลาด ลัั ก ษณะพิิ เ ศษข้้ อ ที่่� 4 การทำำ�กำำ� ไรไม่่ ใช่่ พัั น ธกิิ จ ของ
เกิิดใหม่่ (emerging markets) รวมทั้้ง� ไทย อีีกทั้้ง� การส่่งออก ธนาคารกลาง ธนาคารกลางเป็็นองค์์กรที่่ไ� ม่่ได้้แสวงหากำำ�ไร
สิินค้้าและการท่่องเที่่�ยวขยายตััวดีีขึ้้�นต่่อเนื่่�อง การลงทุุนใน พัันธกิิจคืือ ดููแลเสถีียรภาพของเศรษฐกิิจการเงิิน กำำ�ไรหรืือ
ประเทศอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� ทำำ�ให้้ไทยเกิินดุุลบััญชีีเดิินสะพััด แม้้ ขาดทุุนในงบการเงิินไม่่ได้้สะท้้อนความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงาน
บริิบทในประเทศอาจถููกท้้าทายจากเหตุุการณ์์ทางการเมืือง ตามพัันธกิิจของธนาคารกลาง ซึ่่ง� ต่่างจากภาคธุุรกิิจที่่�พัันธกิิจ
และภััยธรรมชาติิในบางช่่วง รวมถึึงในปีี 2563 สถานการณ์์ หลัักคืือ การแสวงหากำำ�ไร และความสามารถของการดำำ�เนิิน
โควิิด 19 ที่่�ไทยบริิหารจััดการได้้ดีีกว่่าต่่างประเทศ จึึงยัังมีีเงิินทุนุ ธุุรกิิจดููได้้จากผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากงบการเงิิน
ไหลเข้้าประเทศสููง ส่่งผลให้้ไทยยัังเกิินดุุลบััญชีีเดิินสะพััดมา
ธนาคารกลางเป็็ น องค์์ ก รที่่� ดำ�ำ เนิิ น นโยบายเพื่่� อ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
ประโยชน์์ของสาธารณะ แต่่ไม่่ได้้หมายความว่่าธนาคารกลาง
ภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่�ท้้าทายนี้้� ธปท. ดำำ�เนิินพัันธกิิจ จะไม่่ ต ระหนัักถึึงผลของการทำำ�น โยบายต่่ อ งบการเงิิ น
อย่่างไร? ในบริิบทที่่�มีีเงิินทุุนไหลเข้้ามามากและเร็็วในบาง ธนาคารกลางต้้องรัักษาเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจการเงิินไว้้
ช่่วงเวลา และเกิินดุุลบััญชีีเดิินสะพััดสููงต่่อเนื่่�อง ประกอบ ให้้ได้้ โดยเลืือกใช้้เครื่่�องมืือต่่าง ๆ อย่่างรอบคอบระมััดระวััง
กัับการลงทุุนภายในประเทศอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� ปััจจััยเหล่่านี้้� และมีีต้้นทุนคุ้้�
ุ มค่่า
สร้้างแรงกดดัันต่่อค่่าเงิินบาทให้้แข็็งค่่าขึ้้�นเร็็วเมื่่�อเทีียบกัับ
การที่่ง� บการเงิินของธนาคารกลางจะมีีผลขาดทุุนไม่่ใช่่
เงิินสกุุลอื่่�น ในช่่วงที่่�ค่่าเงิินบาทเคลื่่�อนไหวไม่่สอดคล้้องกัับ
ปััจจััยพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจ ธปท. เข้้าดููแลโดยการซื้้อ� เงิินตรา เรื่่� อ งใหม่่ ที่่� ผ่่ า นมาธนาคารกลางหลายประเทศ อาทิิ
ต่่างประเทศแลกกัับเงิินบาท เพื่่�อช่่วยชะลอไม่่ให้้เงิินบาท สวิิตเซอร์์แลนด์์ สิิงคโปร์์ ออสเตรเลีีย อิิสราเอล ชิิลีี มีีงบการเงิิน
แข็็งค่่าเร็็วเกิินไป ซึ่่�งมีีผลเท่่ากัับ ธปท. ปล่่อยสภาพคล่่อง ที่่�ขาดทุุน และผลขาดทุุนไม่่ได้้กระทบศัักยภาพการทำำ�หน้้าที่่�
เงิินบาทเข้้าสู่่ร� ะบบการเงิินมากขึ้้น� ถ้้าหากปล่่อยให้้สภาพคล่่อง ตามพัันธกิิจของธนาคารกลาง ตราบที่่�ธนาคารกลางดำำ�เนิิน
เงิิ น บาทในระบบสููงเกิิ น ไปอาจสร้้ า งปัั ญ หาฟองสบู่่� ใ น นโยบายที่่�มีีเหตุุมีีผลและเหมาะสมในการรัักษาเสถีียรภาพ
ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ ทำำ�ให้้ราคาสิินทรััพย์์ปรัับตััวสููงขึ้้�นเร็็ว เศรษฐกิิจการเงิินของประเทศ และได้้รัับความเชื่่�อมั่่�นจาก
ไม่่สอดคล้้องกัับปััจจััยพื้้�นฐาน และเกิิดปััญหาต่่อเสถีียรภาพ ภาคส่่วนต่่าง ๆ ทั้้�งประชาชน ภาคธุุรกิิจ นัักลงทุุนทั้้�งในและ
ระบบการเงิินในระยะยาวได้้ ธปท. จึึงต้้องดููดซัับสภาพคล่่อง ต่่างประเทศ สำำ�หรัับ ธปท. ที่่�ผ่่านมา แม้้ตััวเลขในงบการเงิิน
เงิินบาทส่่วนเกิินดัังกล่่าวกลัับมาด้้วยการออกตราสารหนี้้เ� พื่อ่� จะปรากฏผลขาดทุุน ตลาดการเงิินและนัักลงทุุนยัังคงเชื่่อ� มั่่�น
ดููแลเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินพัันธกิิจดัังกล่่าว ในการทำำ�หน้้าที่่�ของ ธปท.
ทำำ�ให้้ ธปท. มีีหนี้้�เพิ่่�มสููงขึ้้�นสอดคล้้องกัับเงิินสำำ�รองระหว่่าง
ประเทศที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
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ความเชื่่�อมโยงระหว่่างภาวะเศรษฐกิิจและงบการเงิิน
ของธนาคารกลางบ่่อยครั้้�งมัักจะสวนทางกััน กล่่าวคืือ
ในปีีที่่�ภาวะตลาดการเงิินโลกที่่�ปรัับดีีขึ้้�น เงิินทุุนเคลื่่�อนย้้าย
ไหลเข้้าในกลุ่่�มประเทศตลาดเกิิดใหม่่ รวมทั้้�งไทยมากขึ้้�น
กอปรกัับเศรษฐกิิจไทยเจริิญเติิบโตได้้ดีีมีีเสถียี รภาพ ค่่าเงิินบาท
มัักจะแข็็งค่่า ทำำ�ให้้งบการเงิินของ ธปท. มีีผลขาดทุุน คืือ
ขาดทุุนจากการตีีราคาและดอกเบี้้ย� จ่่ายจากการออกตราสาร
เพื่่�อดููแลเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิจ

ในทางตรงข้้าม ในปีีที่่� ธปท. มีีกำำ�ไร ก็็ไม่่ได้้แปลว่่า
เศรษฐกิิ จ ไทยจะดีีหรืือประชาชนจะได้้ ป ระโยชน์์ เช่่ น
ปีี 2554 เกิิดเหตุุการณ์์น้ำำ��ท่่วมใหญ่่ เศรษฐกิิจไทยเติิบโต
เพีียงร้้อยละ 0.8 เศรษฐกิิจโลกอ่่อนแอ เงิินบาทอ่่อนค่่า หรืือ
ปีี 2563 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้
เศรษฐกิิจโลกรวมทั้้�งไทยหดตััว แต่่ผลการดำำ�เนิินงานของ
ธปท. กลัับเป็็นกำ�ำ ไร

ผลการดำ�เนินงานสุทธิของแบงก์ชาติ ปี 2553 - 2563
(บัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย)
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ทำ�ความเข้าใจงบการเงินของแบงก์ชาติ ปี 2563
BOX

17

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ในปีี 2563 ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจ
ทั่่� ว โลกได้้ รัั บ ผลกระทบอย่่ า งรุุนแรง
� ดในรอบ 22 ปีี
เศรษฐกิิจไทยหดตััวต่ำำ�สุุ
คณะกรรมการนโยบายการเงิิ น จึึ ง ปรัั บ
� �่สุุดเป็็น
ลดอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายลงต่ำำ�ที่
ประวัั ติิ ก ารณ์์ เหลืื อ ร้้ อ ยละ 0.5 ต่่ อ ปีี
เพื่่� อรัั ก ษาเสถีี ย รภาพทางเศรษฐกิิ จ
การเงิินของประเทศ อย่่างไรก็็ดีี ด้้วย
ประเทศไทยสามารถควบคุุมการแพร่่ระบาด
ได้้ดีี ประกอบกัับนัักลงทุุนมีีความมั่่�นใจต่่อเศรษฐกิิจสหรััฐฯ มากขึ้้�นภายหลัังการเลืือกตั้้�ง
ทำำ�ให้้เงิินทุุนไหลเข้้ามาลงทุุนในกลุ่่�มประเทศตลาดเกิิดใหม่่ (emerging markets)
รวมทั้้�งไทยมากขึ้้�น และธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้ดููแลเสถีียรภาพอััตรา
แลกเปลี่่ย
� นไม่่ให้้ผัน
ั ผวนจนเป็็นอุุปสรรคต่่อการฟื้้� นตััวของเศรษฐกิิจ ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในพัันธกิิจ
การรัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจด้้านต่่างประเทศ ส่่งผลให้้เงิินสำำ�รองระหว่่างประเทศ
ทยอยเพิ่่�มขึ้้�นมาอยู่่�ที่�่ 286.5 พัั นล้้านดอลลาร์์ สรอ. ณ สิ้้น
� ปีี 2563

ธปท. บริิหารเงิินสำำ�รองระหว่่างประเทศ โดยมุ่่�งรัักษามููลค่่าในรููปเงิินตราต่่างประเทศเพื่่�อให้้ระบบเศรษฐกิิจ
ไทยมีีเงิินสำำ�รองฯ เพีียงพอและพร้้อมใช้้ จึึงลงทุุนในสิินทรััพย์์ที่่�มีีความมั่่�นคง กระจายความเสี่่�ยงทั้้�งในรููปของ
สิินทรััพย์์และสกุุลเงิินเพื่่�อให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ด้้านเศรษฐกิิจและการเงิินโลก โดยได้้รัับ
ผลตอบแทนที่่�เหมาะสม ในปีี 2563 บััญชีี ธปท. และบััญชีีทุุนสำำ�รองเงิินตรามีีผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากการตีีราคาสิินทรััพย์์ต่่างประเทศเป็็นเงิินบาท
หน่่วย: พัั นล้้านบาท
ผลการดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไร/ขาดทุุนปีี 2563

บััญชีี
ทุุนสำำ�รองเงิินตรา

+273.2

+220.0

1. การดำำ�เนิินงานตามพัั นธกิิจ
(การรัั ก ษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิ จ หรืือการพิิ มพ์์ และนำำ�
ธนบััตรออกใช้้)

+25.6

+26.7

2. การปรัับสััดส่่วนการลงทุุน และอื่่�นๆ

-45.3

+10.7

+292.9

+182.6

3. การตีีราคา (Valuation)
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โดยรายละเอีียดผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2563 ของบััญชีี ธปท. และบััญชีี
ทุุนสำำ�รองเงิินตรา เป็็นดัังนี้้�

1. การดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจ
1.1 ด้้านการรัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจ –
บััญชีี ธปท.
ธปท. มีีรายรัับดอกเบี้้�ยสุุทธิิ 25.6 พัันล้้าน
บาท เป็็นบวกต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3 (positive carry)
เนื่่�องจากดอกเบี้้�ยรัับจากการบริิหารสิินทรััพย์์
ต่่างประเทศที่่�สููงกว่่าดอกเบี้้�ยจ่่ายจากการดำำ�เนิิน
นโยบายการเงิิน โดยในปีีนี้้� มีีการปรัับลดอััตรา
ดอกเบี้้�ยนโยบายเพื่่�อให้้ภาวะการเงิิ นโดยรวม
ผ่่ อ นคลาย ซึ่่� ง จะช่่ ว ยบรรเทาผลกระทบของ
เศรษฐกิิจจากการแพร่่ระบาดของโควิิด 19
1.2 ด้้านการพิิมพ์์และนำำ�ธนบััตรออกใช้้ – บััญชีีทุุนสำำ�รองเงิินตรา
	ทุุนสำำ�รองเงิินตรามีีรายรัับดอกเบี้้�ยสุุทธิิ 26.7 พัันล้้านบาท จากการบริิหารเงิินสำำ�รองระหว่่างประเทศ
ที่่�ใช้้หนุุนหลัังธนบััตร ทั้้�งนี้้� ผลตอบแทนสููงกว่่าต้้นทุุนการพิิมพ์์ธนบััตร
2. การปรัับสััดส่่วนการลงทุุน และอื่่�น ๆ
ธปท. ได้้ซื้้อ� ขายสิินทรััพย์์เพื่่อ� ปรัับการลงทุุนให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์
เศรษฐกิิจโลก รวมถึึงเพื่่อ� กระจายความเสี่่ย� งและเพื่่อ� ให้้ได้้รัับผลตอบแทนจากการลงทุุนที่่ดีีขึ้้
� น� ผลขาดทุุนที่่เ� กิิดขึ้้น�
ในบััญชีี ธปท. ส่่วนใหญ่่เกิิดจากค่่าเงิินบาทที่่�แข็็งค่่าต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้สิินทรััพย์์ต่่างประเทศที่่�ซื้้�อมาในอดีีตมีีต้้นทุนุ
ในรููปของเงิินบาทสููงกว่่าราคาขายสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ดีี ผลตอบแทนในสกุุลเงิินต่า่ งประเทศของทั้้ง� บััญชีี
ธปท. และบััญชีีทุุนสำำ�รองเงิินตราเป็็นบวกและสููงกว่่าอััตราผลตอบแทนอ้้างอิิง
3. การตีีราคาสิินทรััพย์์ต่่างประเทศ (valuation)
เกิิดจากการแปลงค่่าเงิินสำำ�รองระหว่่างประเทศให้้อยู่่ใ� นสกุุลเงิินบาท เนื่่�องจากเงิินบาทอ่่อนค่่าลงในปีี 2563
เมื่่อ� เทีียบกัับเงิินสกุุลหลัักทุุกสกุุล ยกเว้้นเงิินดอลลาร์์ สรอ. กอปรกัับราคาสิินทรััพย์์ต่า่ งประเทศ (ทั้้ง� ตราสารหนี้้�
ตราสารทุุน และทองคำำ�) ปรัับราคาสููงขึ้้น� จึึงส่่งผลให้้การตีีราคาสิินทรััพย์์ต่า่ งประเทศเป็็นสกุุลบาทมีีผลเป็็นกำำ�ไร
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คณะกรรมการ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย

นายปรเมธีี วิิมลศิิริิ

นายเศรษฐพุุ ฒิิ สุุทธิิวาทนฤพุุ ฒิิ

ประธานกรรมการ

นายไพบููลย์์ กิิตติิศรีีกัังวาน
กรรมการ
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รองประธานกรรมการ

นายรณดล นุ่่�มนนท์์
กรรมการ

นายเมธีี สุุภาพงษ์์
กรรมการ
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นายมนััส แจ่่มเวหา

นายปกรณ์์ นิิลประพัั นธ์์

กรรมการ

กรรมการ

นายเลอศัักดิ์์� จุุลเทศ
กรรมการ

นายสุุภััค ศิิวะรัักษ์์

นายพฤทธิิพงศ์์ ศรีีมาจัันทร์์
เลขานุุการ

กรรมการ

นายดนุุชา พิิ ชยนัันท์์
กรรมการ

นายรพีี สุุจริิตกุุล
กรรมการ

นางสุุรีีรััตน์์ ลััคนานิิตย์์
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
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คณะกรรมการธนาคารแห่่งประเทศไทย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ประธานกรรมการ	นายปรเมธี
วิมลศิริ
รองประธานกรรมการ	นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
กรรมการ	นายไพบูลย์
กิตติศรีกังวาน
กรรมการ	นายเมธี
สุภาพงษ์
กรรมการ	นายรณดล 	นุ่มนนท์
กรรมการ	นายดนุชา 	พิชยนันท์
กรรมการ	นายเลอศักดิ์
จุลเทศ
กรรมการ	นายมนัส
แจ่มเวหา
กรรมการ	นายปกรณ์ 	นิลประพันธ์
กรรมการ	นายรพี
สุจริตกุล
กรรมการ	นายสุภัค
ศิวะรักษ์
เลขานุการ	นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ	นางสุรีรัตน์
ลัคนานิตย์

ผู้้�บริิหารธนาคารแห่่งประเทศไทย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ผู้้ว่าการ	นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
รองผู้้ว่าการ ด้้านบริิหาร	นายไพบููลย์
กิตติิศรีกังวาน
รองผู้้ว่าการ ด้้านเสถีียรภาพการเงิิน	นายเมธีี
สุุภาพงษ์์
รองผู้้ว่าการ ด้้านเสถีียรภาพสถาบัันการเงิิน	นายรณดล 	นุ่มนนท์์
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายบริิหารความเสี่่ยงองค์์กร	นางสาวนวพร
มหารัักขกะ
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายสื่อสารและความสััมพัันธ์์องค์์กร	นางจัันทวรรณ สุจริตกุุล
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายบริิหารงานปฏิิบััติการ	นายวรพร
ตั้งสง่่าศัักดิ์ศรีี
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายกำ�กัับสถาบัันการเงิิน 1	นายจาตุุรงค์์
จัันทรัังษ์์
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายกฎหมาย	นายพฤทธิิพงศ์์ ศรีีมาจัันทร์์
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายออกบััตรธนาคาร	นายสมบููรณ์์
จิิตเป็นธม
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำ�ระเงิิน	นางสาวสิิริธิดา 	พนมวััน ณ อยุุธยา
และเทคโนโลยีีทางการเงิิน
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายตลาดการเงิิน	นางสาววชิิรา
อารมย์์ดีี
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายนโยบายการเงิิน	นายทิิตนัันทิ์
มััลลิิกะมาส
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายทรััพยากรบุุคคลและพััฒนาองค์์กร	นางวจีีทิพย์์ 	พงษ์์เพ็็ชร
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายระบบข้้อสนเทศ	นายเดช
ฐิิติวณิิช
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายตรวจสอบกิิจการภายใน	นายอััมพร
แสงมณีี
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายนโยบายสถาบัันการเงิิน	นางนวอร
เดชสุุวรรณ์์
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายกำ�กัับสถาบัันการเงิิน 2	นางธััญญนิิตย์์ 	นิิยมการ
ผู้้ช่วยผู้้ว่าการ สายเสถีียรภาพระบบการเงิิน	นางรุ่ง
มััลลิิกะมาส
และยุุทธศาสตร์์องค์์กร
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รายชื่อที่อยูเว็บไซต

ติดตอ ธปท.

สถาบันการเงินและ Non - Bank

www.bot.or.th

@bankofthailandofficial

@bankofthailand

Bank of Thailand Channel

รายงานของ
ผูสอบบัญชี
และงบการเงิน
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