“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว
ยังจำ�เป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์และไม่ ใช่ประโยชน์อย่างกระจ่างชัดเจนด้วย
งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะดำ�เนินไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย
และสำ�เร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความดี
ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืน”
พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ภาพพระราชทานเป็นภาพประธานด้านหน้าของธนบัตรแบบ ๑๗
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สารจากประธานกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2561 นั บ เป็ น ปี ส� ำ คั ญ ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
(ธปท.) ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ จ าก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กล่ า วคื อ ธปท. ได้ รั บ พระราชทานพระสาทิ ส ลั ก ษณ์ ใ น
ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศเป็นภาพ
ประธานในการจัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบ 17 ทุกชนิด
ราคา ซึ่งธนบัตรชุดนี้ถือเป็นธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 และ
ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของ ธปท. อีกทั้งเป็นอีกปีหนึ่ง
ที่ ธปท. ได้ด�ำเนินงานตามแนวพระราชด�ำริ “สืบสาน รักษา
ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย
ส�ำหรับปีที่ผ่านมา ธปท. มุ่งมั่นด�ำเนินการตามพันธกิจ
หลักของธนาคารกลาง โดยให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดในการ
สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ท่ามกลางคลื่นความ
ผันผวนและความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ในการนี้
ธปท. เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านองค์ความรู้ บุคลากร และ
เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลง การเข้า
มาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็น
โจทย์ที่ท้าทายทั่วโลก โดยยังคงยึดมั่นในความถูกต้องโปร่งใส
ของข้อมูลและหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ให้ประชาชนมีความเชือ่ มัน่
ต่อองค์กรในเรือ่ งการดูแลความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในด้ า นการด� ำ เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ 3 ปี ของ
ธปท. (พ.ศ. 2560 - 2562) คณะกรรมการ ธปท. ร่วมกับ
คณะกรรมการนโยบายทัง้ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย
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รายงานประจ�ำปี 2561

การเงิน (กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
และคณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.) ยังคงมุ่งเน้น
(1) การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยมีเสถียรภาพ โดย
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากรอบและเครื่องมือเชิงนโยบาย
ในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ควบคู่
กับการยกระดับการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินให้รองรับความ
เสีย่ งทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ (2) การพัฒนาและขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ทั่วถึง และพร้อมปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
โดยการปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสม และ (3) การเสริม
สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร โดยยกระดับการใช้ข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์ และเตรียมบุคลากรและกระบวนการท�ำงาน
ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มีความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจ
ในอนาคต
นอกจากนี้ ในการท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การและ
การด�ำเนินงานของ ธปท. คณะกรรมการ ธปท. มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรองทางการให้มีความรัดกุม
จากสภาวการณ์เศรษฐกิจการเงินโลกที่มีความผันผวนและ
ไม่แน่นอนสูง อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสนับสนุนการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐใน
ต่างประเทศ อันได้แก่ การต่ออายุความตกลง Bilateral
Swap Agreement (BSA) กับธนาคารกลางของประเทศจีน
ครั้ ง ที่ 2 และปรั บ ปรุ ง ความตกลง BSA ระหว่ า ง ธปท.
กับกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
สิ่งที่คณะกรรมการ ธปท. ให้ความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
งานส�ำคัญข้างต้น คือ การก�ำกับดูแลกิจการและการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร ในปีที่ผ่านมา การด�ำเนินการจึงเน้น
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การบริหารความเสี่ยงองค์กรในเชิงรุก โดยยกระดับปัจจัยเสี่ยง
ในงบการเงินของ ธปท. เป็นความเสี่ยงระดับองค์กรที่ต้อง
เฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการปรับปรุงข้อบังคับ
ธปท. ทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบกิจการภายใน เพือ่ เพิม่ ความ
โปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบมากยิง่ ขึน้ และสร้างความมัน่ ใจ
ว่าการด�ำเนินการของ ธปท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รัดกุม โปร่งใส รวมถึงสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ผลการด�ำเนินงานของ ธปท. ในรอบปีที่ผ่านมา ถือว่า
ประสบความส� ำ เร็ จ เป็ น อย่ า งดี กล่ า วคื อ เศรษฐกิ จ ไทย
ในภาพรวมสามารถเติบ โตได้ ในระดับ ที่น่าพอใจท่ า มกลาง
บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ท้าทาย และพัฒนาการ
ด้ า นเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งอย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ส่ ง ผล
ต่อพฤติกรรมของคนและรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ ในนามของ
คณะกรรมการ ธปท. ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ธปท. ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถตลอดปี 2561 ที่ผา่ นมา จนบรรลุผลส�ำเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของ ธปท. ได้เป็นอย่างดี
และเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้
อย่างมีเสถียรภาพ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ อี ย่างยัง่ ยืนของประชาชน
ชาวไทย

นายปรเมธี วิมลศิริ
ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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สารจากผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2561 เป็ น ปี ที่ ช าวธนาคารแห่ ง ประเทศไทยภู มิ ใ จ
เป็ น พิ เ ศษ เพราะได้ รั บ พระราชทานพระราชานุ ญ าตจาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้จดั พิมพ์ธนบัตรแบบ 17 ซึง่ เป็นธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การพิมพ์ธนบัตรของไทยที่ผู้เกี่ยวข้อง
มุ่งมั่นทุ่มเทจนสามารถพิมพ์และน�ำธนบัตรใหม่ออกใช้ครบ
ทุกชนิดราคาได้ ในปีเดียวกัน นอกจากนี้ ธนบัตรชนิดราคา
1000 บาทยังได้รบั รางวัล The Best New Banknote จาก
ที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่าอีกด้วย
ปี 2561 นั บ เป็ น ปี ที่ ส องของการด� ำ เนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ ธปท. (พ.ศ. 2560 - 2562) ผมยินดีทจี่ ะ
รายงานว่ า งานหลายด้ า นของเราเริ่ ม เห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรม
สร้างประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยอาจแบ่งการด�ำเนิน
ภารกิจได้ 3 ส่วนส�ำคัญดังนี้
1. การดู แ ลระบบเศรษฐกิ จ การเงิ น ไทยให้ ด� ำ เนิ น
ไปได้ด้วยดี มีเสถียรภาพ แม้ว่าเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญ
ความท้าทายจากหลายปัจจัยและตลาดเงินตลาดทุนโลกผันผวน
ตลอดทั้งปี 2561 เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตสอดคล้อง
กั บ ระดั บ ศั ก ยภาพ ส่ ว นส� ำ คั ญ เป็ น เพราะเศรษฐกิ จ ไทย
มี เ สถี ย รภาพดี โดยเฉพาะเสถี ย รภาพด้ า นต่ า งประเทศที่
เข้ ม แข็ ง มี เ งิ น ส� ำ รองระหว่ า งประเทศมั่ น คงเพี ย งพอ
หนีต้ า่ งประเทศต�ำ่ และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนือ่ ง ปัจจัย
เหล่านี้ได้สร้างภูมคิ มุ้ กันและท�ำหน้าทีเ่ ป็นกันชนรองรับแรงปะทะ
จากความผันผวนภายนอกได้ดี มองไปข้างหน้า ความผันผวน
ของตลาดเงินตลาดทุนโลกจะยังอยูก่ บั เราต่อไป ธปท. จึงเห็นถึง
ความส�ำคัญของการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้กลไกอัตราแลก
เปลี่ยนท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาคธุรกิจสามารถบริหาร
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นได้ดขี นึ้ ควบคูก่ บั การปฏิรปู กฎเกณฑ์
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การควบคุมแลกเปลีย่ นเงินเพือ่ ช่วยให้เงินทุนทีไ่ หลเข้าออกประเทศ
สมดุลกันมากขึน้
ในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ ธปท. ติดตามพัฒนาการ
และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เสถียรภาพระบบ
การเงินไทยในปี 2561 โดยรวมอยู่ ในเกณฑ์ดี ค่าเงินบาท
มี เ สถี ย รภาพเมื่ อ เที ย บกั บ เงิ น สกุ ล หลั ก ๆ เงิ น เฟ้ อ ปรั บ
เข้ า สู ่ ก รอบเป้ า หมายและอยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ อ� ำ นาจซื้ อ ของ
คนไทยและมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ข องคนไทยไม่ ถู ก ลดทอนค่ า ลง
อย่างไรก็ดีพบสัญญาณความเปราะบางในบางจุด เช่น ในภาค
อสังหาริมทรัพย์จากการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในภาวะ
อัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำมานาน การพิจารณาสินเชื่อด้วยมาตรฐาน
ที่หย่อนลง หนี้ครัวเรือนอยู่ ในระดับสูง ขณะที่การออมของ
คนไทยอยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ ในการดู แ ลเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ
นี้ ธปท. ผสมผสานเครื่องมือนโยบายที่หลากหลาย ทั้งการ
ด� ำ เนิ น นโยบายการเงิ น มาตรการดู แ ลเสถี ย รภาพระบบ
การเงิน (macroprudential) และการก�ำกับตรวจสอบสถาบัน
การเงินรายแห่ง (microprudential) โดย กนง. ปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีในเดือนธันวาคม 2561 ซึง่
เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 ปี เนื่องจากเห็นว่าอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่ต�่ำมากมีความจ�ำเป็นน้อยลงเมื่อ
เศรษฐกิจไทยขยายตัวสอดคล้องกับระดับศักยภาพ ในกรณีของ
มาตรการ macroprudential ธปท. ได้ยกระดับการพิจารณา
สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้รัดกุมขึ้น และสอดคล้องกับความเสี่ยง
มากขึ้น การผสมผสานเครื่องมือทางนโยบายเหล่านี้จะช่วยลด
จุดเปราะบางในระบบการเงินทีห่ ากไม่ปอ้ งกันดูแลไว้ลว่ งหน้าแล้วจะ
สร้างภาระให้กบั คนไทยในอนาคต

ส�ำหรับการรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินและ
ระบบการช�ำระเงิน ในปี 2561 ธปท. ยกระดับมาตรการการ
ก�ำกับดูแลให้รัดกุมขึ้นในหลายมิติ เช่น การเพิ่มการก�ำกับ
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ตรวจสอบสถาบันการเงินแบบต่อเนือ่ ง การประเมินพฤติกรรม
และวัฒนธรรมขององค์กรและคณะกรรมการสถาบันการเงิน
การยกระดับความพร้อมด้าน cyber and IT security
ซึ่งเป็นความเสี่ยงส�ำคัญของโลกการเงินยุคใหม่ อาทิ ธปท.
ก�ำหนดให้สถาบันการเงินต้องมีกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
IT และก�ำหนดให้การตรวจสอบด้าน IT เป็นหนึ่งเรื่องส�ำคัญ
ที่สถาบันการเงินจะต้องถูกตรวจสอบตามมาตรฐานสากลทุกปี
เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ จ� ำ นวนธุ ร กรรม mobile payment
ที่โตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 21 ล้านบัญชีเมื่อสองปีก่อน
เป็น 47 ล้านบัญชี ณ สิ้นปี 2561
2. การพัฒนาระบบการเงินไทยให้พร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ด้วยการส่งเสริมการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรม และ
การให้บริการดิจิทัลที่ครบวงจร เพื่อให้คนไทยได้รับบริการ
ถูกลง ทั่วถึง และเป็นธรรม ธปท. เห็นความส�ำคัญที่ต้อง
สร้างระบบนิเวศที่จะสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม โดยต้อง
เริ่มจาก ธปท. ก่อนด้วยการปฏิรูปเกณฑ์ก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงินใน 2 ด้านส�ำคัญที่อาจจะล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา ด้านแรกคือกฎเกณฑ์เกีย่ วกับ digital banking เพือ่
เปิดโอกาสให้สถาบันการเงินสร้างนวัตกรรมและน�ำผลิตภัณฑ์
ใหม่ อ อกสู ่ ต ลาดเร็ ว ขึ้ น ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย ง
ที่เหมาะสม โดย ธปท. เปลี่ยนแนวทางก�ำกับดูแลจากเดิมที่
ต้องมีกฎเกณฑ์ ในแต่ละด้านอย่างละเอียด (rule-based)
มาเป็ น ก� ำ หนดกรอบและหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ส� ำ คั ญ
(principle-based) อี ก ด้ า นหนึ่ ง คื อ การให้ บ ริ ก ารทาง
การเงินส�ำหรับ SMEs โดยอนุญาตให้สถาบันการเงินสามารถ
ใช้ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินมาประกอบ
การพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้
ง่ายขึ้น การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้การ
ที่ น วั ต กรรมจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ้ อ งมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด
ความร่วมมือ ในปี 2561 ธปท. ผลักดันความร่วมมือด้าน
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เทคโนโลยีทางการเงินหลายโครงการ อาทิ จัดตั้ง Thailand
Blockchain Community Initiative โครงการ Scripless
Bond โดยใช้ Blockchain โครงการ Central Bank Digital
Currency และการใช้ Biometrics ในการพิสูจน์ตัวตน

ถ้ามองย้อนตั้งแต่เริ่มแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีของ ธปท.
โครงการทีช่ ว่ ยเร่งให้ระบบการเงินไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
คือ การพัฒนา “ระบบพร้อมเพย์” เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
กลางด้านการโอนเงินและช�ำระเงิน เป็นถนนด้านการช�ำระ
เงินเส้นใหม่ที่ท�ำให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างสถาบันการเงิน
จนน�ำมาสู่การยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และท�ำให้
ระบบการช�ำระเงินของไทยมีค่าธรรมเนียมต�่ำที่สุดแห่งหนึ่ง
ในโลก ปัจจุบันมีคนลงทะเบียนพร้อมเพย์มากกว่า 46 ล้าน
บัญชี นอกจากนี้ ธปท. ได้รว่ มกับภาคการเงินพัฒนา “มาตรฐาน
QR Code เพื่ อ การช� ำ ระเงิ น ของไทย” ปั จ จุ บั น มี ร ้ า นค้ า
ใช้ QR Code มากกว่ า 3 ล้ า นจุ ด บริ ก าร ในปี 2561
ธปท. สนั บ สนุ น การพั ฒ นาต่ อ ยอดการใช้ พ ร้ อ มเพย์
และ QR Code ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจไทยและคนไทย
ในหลายด้าน อาทิ โครงการ e-Donation ที่ช่วยยกระดับ
ธรรมาภิบาล การบริจาคเงินของคนไทย และบริการ request
to pay ทีช่ ว่ ยต่อยอดการท�ำธุรกิจ e-Commerce
ส � ำ หรั บ การพั ฒ นาระบบการเงิ น เพื่ อ ความยั่ ง ยื น และ
เป็นธรรม ปี 2561 เริม่ เห็นรูปธรรมทีช่ ดั เจนขึน้ ธปท. สนับสนุน
ให้สถาบันการเงินน�ำหลักคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” มาใช้ ในการ
ท�ำธุรกิจ  ในฐานะผู้ ให้ “สินเชื่อ” ภาคการเงินมีศักยภาพที่จะ
ยกระดับคุณภาพสังคมไทยให้ดขี นึ้ พร้อมไปกับการลดความเสีย่ ง
ในการท�ำธุรกิจของสถาบันการเงินจากปัญหาต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นสังคม
เช่น ปัญหาหนีค้ รัวเรือนหรือปัญหาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธรรมาภิบาล
ในปี 2561 ธปท. ยังได้ขบั เคลือ่ นการดูแลให้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ได้รบั บริการอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) กล่าวคือ คน
ไทยต้องมีสทิ ธิได้รบั การบริการอย่างตรงไปตรงมา มีขอ้ มูลเพียงพอ
ในการตัดสินใจ และไม่ถูกบังคับขายผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ตรงกับ
ความต้องการ นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมกับสถาบันการเงิน
น� ำ เสนอโครงการบั ญ ชี เ งิ น ฝากพื้ น ฐานเพื่ อ ช่ ว ยลดปั ญ หา
ความเหลื่อมล�้ำ ซึ่งจะช่วยผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ ซึ่งเดิม
ไม่มีบัญชีเงินฝากให้สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้โดยไม่เสีย
ค่ า ธรรมเนี ย ม รวมทั้ ง จั ด งาน Bangkok Sustainable
Banking Forum เพื่อเป็นเวทีที่ผู้เกี่ยวข้องได้มาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืนด้วย
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3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและบุคลากร
การขั บ เคลื่ อ นงานของ ธปท. ไปข้ า งหน้ า ยากที่ จ ะส� ำ เร็ จ
ได้หากวัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรของ ธปท. ไม่ปรับตัว
ให้ เ ท่ า ทั น โลกที่ ก� ำ ลั ง เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว หนึ่ ง ใน
เรื่ อ งส� ำ คั ญ คื อ การสร้ า งทั ศ นคติ เ รื่ อ งการรั บ ฟั ง ผู ้ มี ส ่ ว น
ได้ เ สี ย ธปท. เป็ น องค์ ก รที่ ก� ำ หนดนโยบายสาธารณะที่ จ ะ
มีผลต่อประชาชนจ�ำนวนมาก การออกกฎเกณฑ์หรือนโยบาย
ส�ำคัญจึงต้องรับฟังอย่างรอบด้าน และต้องเป็นการรับฟัง
อย่างจริงใจ รวมทัง้ จะต้องออกกฎเกณฑ์หรือนโยบายทีต่ รงจุด ธปท.
จึงได้น�ำกระบวนการ Regulatory Impact Assessment
(RIA) มาใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ ในยุค
ที่ ข ้ อ มู ล จะมี บ ทบาทเพิ่ ม ขึ้ น มาก ธปท. จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ
กับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ใช้ประโยชน์จากทุกฐานข้อมูล
ที่เรามี และประสานความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
อาทิ กรมศุลกากร กระทรวงแรงงาน บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
และกรมบังคับคดี เพือ่ น�ำข้อมูลที่ได้มาเชือ่ มโยงภาพเศรษฐกิจ
และวิเคราะห์กำ� หนดนโยบายได้อย่างตรงประเด็น
ท้ายที่สุด ธปท. ตระหนักว่าความส�ำเร็จของการด�ำเนิน
นโยบายต่ า ง ๆ ไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ถ ้ า ประชาชนขาด
ความเข้าใจในนโยบายและงานของ ธปท. ธปท. จึงมุง่ พัฒนา
งานด้านสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดเตรียมเนื้อหาให้เข้าใจ
ง่ายขึน้ ตรงกับความสนใจของประชาชนหลากหลายกลุม่ รวมถึง
ใช้ชอ่ งทางสือ่ สารทีห่ ลากหลายสอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชน
ทีเ่ ปลีย่ นไปและเทคโนโลยีการสือ่ สารสมัยใหม่ นอกจากนี้ ธปท.
ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ที่เดิมเคยเป็นอาคาร “พื้นที่หวง
ห้าม” ให้เป็น “พื้นที่สาธารณะ” ที่ประชาชนสามารถเข้ามา
ท� ำ กิ จ กรรมและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ไ ด้ ห ลากหลาย ทั้ ง ด้ า น
การบริหารจัดการเงิน วิชาเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ ศาสนา
และประวัตศิ าสตร์
ปี 2561 เป็นอีกปีหนึง่ ทีช่ าว ธปท. ภูมิใจทีไ่ ด้วางรากฐาน
ส�ำคัญที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทย
ธุรกิจไทย และสังคมไทย

นายวิรไท สันติประภพ
ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นด�ำเนินการตามพันธกิจหลักของธนาคารกลาง
โดยให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางคลื่นความผันผวนและความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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บริบทเศรษฐกิจโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีความไม่แน่นอนสูง
จ�ำเป็นต้องไม่ประมาทและพร้อมตั้งรับกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ภูมิคุ้มกันที่ส�ำคัญ คือ การมีเงินส�ำรองระหว่างประเทศที่เพียงพอ
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บทสรุปสำ�หรับผ ู้บริหาร*

บริบทเศรษฐกิจการเงิน
ปี 2561 เป็ น อี ก ปี ที่ บ ริ บ ททางเศรษฐกิ จ มี ค วาม
ท้าทาย เศรษฐกิจโลกในภาพรวมยังขยายตัว แต่ ในอัตราที่
ชะลอลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ่ อ น ส่ ว นหนึ่ ง จากนโยบายกี ด กั น
ทางการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศคู่ค้า ซึ่งเริ่ม
ส่งผลกระทบต่อการค้าโลก ความไม่แน่นอนเรื่อง Brexit และ
สถานการณ์การเมืองในกลุ่มยูโรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งนโยบาย
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจีนที่ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนโต
ได้น้อยกว่าที่ผ่านมา ในขณะที่การปรับนโยบายการเงินของ
สหรั ฐ ฯ ท� ำ ให้ ต ลาดเงิ น ตลาดทุ น โลกเคลื่ อ นไหวผั น ผวน
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (emerging countries)
ที่เสถียรภาพการเงินไม่เข้มแข็ง จะได้รับผลกระทบมาก

ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2561 เริ่มตั้งตัวได้ดีขึ้นและขยายตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.1 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการ
ใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งการบริโภคและการลงทุนที่ยังขยายตัว
ได้ ดี การลงทุ น ภาคเอกชนปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ทั้ ง การลงทุ น เพื่ อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและการขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต นอกจากนี้
การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบขนส่งทางราง ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่
การส่งออกสินค้าขยายตัวชะลอลงจากสถานการณ์การค้าโลก
ที่ซบเซา และการท่องเที่ยวโตได้น้อยกว่าปีก่อน จากจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงเป็นส�ำคัญ
เพือ่ สนับสนุนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจและกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาให้ทั่วถึง ธปท. มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทาง

* รายงานประจ�ำปี 2561 ฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดท�ำและเสนอคณะกรรมการ ธปท. เพื่อให้เป็นรายงานของคณะกรรมการ ธปท. ตาม
มาตรา 57 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ธปท.) เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้ทราบผลการด�ำเนินงานในรอบ
ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ตามมาตรา 25 แห่ง
พ.ร.บ. ธปท. นั้น ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ธปท. มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการและการด�ำเนินการของ ธปท. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 7 เว้นแต่กิจการและการด�ำเนินการที่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และ
คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.)
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เศรษฐกิจการเงินให้มั่นคง สนับสนุนให้กลไกตลาดท�ำงาน
ได้ อ ย่ า งเป็ น ปกติ พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ การเงิ น ไทยโดย
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากนวั ต กรรมทางการเงิ น ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการเงิ น ของประชาชน
รวมถึงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับ
ภารกิจภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ธปท. ได้ด�ำเนินการใช้มาตรการดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงิน (macroprudential measures) ซึ่งเป็น
มาตรการความรอบคอบด้ า นมหภาค ผสมผสานกั บ การ
ปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายในการดู แ ลเสถี ย รภาพระบบ
การเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังให้ความส�ำคัญกับ
การดูแลอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยเอื้อให้ภาคธุรกิจสามารถ
ปรับตัวท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ด้านนโยบายการเงิน

ส�ำหรับเสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยอยู่ ในเกณฑ์ที่
เข้มแข็ง สะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังเกินดุล แม้การ
เกิ น ดุ ล ลดลงจากปี ก ่ อ นตามดุ ล การค้ า รวมทั้ ง สั ด ส่ ว นหนี้
ต่างประเทศต่อ GDP ที่ยังอยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับเกณฑ์
สากล และสัดส่วนทุนส�ำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศ
ระยะสั้นที่ยังอยู่ในระดับสูง เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศที่
เข้ ม แข็ ง เป็ น กั น ชนที่ ช ่ ว ยให้ ป ระเทศไทยสามารถรองรั บ
ความผันผวนและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ท�ำให้เศรษฐกิจไทยได้รบั
ผลกระทบค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศเกิดใหม่อื่นหรือ
ประเทศเพื่อนบ้าน

เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ การเงิ น ในประเทศอยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่
ร้อยละ 1.07 และ 0.71 ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
และปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน ด้านอัตราการ
ว่างงานปรับลดลงจากปีก่อน ตามการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นทั้งใน
ภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ส�ำหรับเสถียรภาพ
ของภาคธุรกิจโดยรวมอยู่ ในเกณฑ์ดีสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง
ธปท. ด�ำเนินนโยบายการเงินในลักษณะผ่อนคลายต่อเนือ่ ง
ในปี 2561 เพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้
สอดคล้องกับศักยภาพและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหว
สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ รวมทั้งค�ำนึงถึงการ
รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน โดยคณะกรรมการนโยบาย
การเงิ น (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อย
ละ 1.50 ต่ อ ปี ในการประชุ ม 7 ครั้ ง แรกของปี และใน
การประชุมครั้งที่ 8 กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับศักยภาพตามแรงส่งของอุปสงค์
ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปได้เคลือ่ นไหวสอดคล้องเข้าสูก่ รอบ
เป้าหมาย จึงให้ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายเป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี

ตัวเลขเงินส�ำรองระหว่างประเทศปี 2554-2561

ด้านระบบสถาบันการเงิน
ธปท. มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบสถาบันการเงินไทย
ด้วยการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินให้มีการด�ำเนินการที่ค�ำนึง
ถึงความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีฐานะมั่นคง ควบคู่ ไปกับ
การส่ ง เสริ ม การใช้ น วั ต กรรมทางการเงิ น เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยในปี 2561 สินเชื่อและ
คุณภาพของสินเชื่อปรับดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ระบบสถาบันการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ
มีเงินส�ำรอง เงินกองทุน และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงเพียงพอ
รองรับการขยายตัวของสินเชื่อในระยะต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2561
ธปท. ได้ริเริ่มงานส�ำคัญในหลายด้าน อาทิ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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• ด้านการก�ำกับดูแลความเสี่ยงและความมั่นคงของ
สถาบันการเงิน เช่น การออกหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล
ที่ครอบคลุมทั้งคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และกลไกสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
และการควบคุมภายใน ซึ่งการก�ำกับดูแลในส่วนนี้จะช่วยให้
สถาบันการเงินไทยมีวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง
ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
• ด้ า นการรั ก ษาเสถี ย รภาพของระบบการเงิ น และ
เศรษฐกิจโดยรวม เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการพิจารณา
สินเชื่อของสถาบันการเงินให้เหมาะสม และลดโอกาสที่จะเกิด
การเก็งก�ำไรในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจน�ำไปสู่ความเสี่ยงเชิง
ระบบ
• ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน
เช่ น การปฏิ รู ป กฎเกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น
ตามกระบวนการ Regulatory Impact Assessment
(RIA) เพื่อสนับสนุนให้ระบบการเงินสามารถใช้เทคโนโลยี
มาช่วยพัฒนานวัตกรรมทางการเงินได้ เพิม่ ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่ถูกลง
• ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน เช่น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนระดับฐานรากสามารถเข้าถึงสินเชื่อ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันได้ด้วยราคาที่เหมาะสมและได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก
ขั้นพื้นฐาน (basic banking account) เพื่อส่งเสริมให้ผู้มี
รายได้นอ้ ยและผูส้ งู อายุสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในราคา
ที่เหมาะสมและถูกลง
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• ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางในการแก้ ไข
ปั ญ หาหนี้ - โครงการคลิ นิ ก แก้ ห นี้ เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หา
ลูกหนี้ที่มีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหนี้กับเจ้าหนี้
หลายราย ซึ่งปกติการแก้ไขหนี้จะยาก
• ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ธปท. อยู่ระหว่าง
เข้ า รั บ การประเมิ น ตามโครงการ Financial Sector
Assessment Program (FSAP) เพื่ อ ท� ำ ให้ มั่ น ใจว่ า
แนวทางการพั ฒ นาภาคการเงิ น ของไทยสอดคล้ อ งกั บ
บริ บ ทเศรษฐกิ จ การเงิ น ไทย เศรษฐกิ จ ของประเทศ และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความ
เชือ่ มโยงกับต่างประเทศ ธปท. ได้ผลักดันการเจรจาทวิภาคีเพือ่
จัดตั้ง Qualified ASEAN Banks เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ของธนาคารพาณิชย์ไทยให้มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ
การเงินกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น

ด้านระบบการช�ำระเงิน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท�ำให้มีการพัฒนาในระบบการช�ำระเงิน
อย่างรวดเร็ว นโยบายด้านระบบการช�ำระเงินของประเทศของ
ธปท. มุง่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดความเสีย่ ง และเพิม่ การคุม้ ครองผู้
ใช้บริการช�ำระเงิน รวมทัง้ ได้ยกระดับการก�ำกับดูแลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ในปี 2561 ธปท. ได้ดำ� เนินการในหลายเรือ่ ง
ที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
• โครงการระบบพร้อมเพย์ และโครงการขยายการใช้บัตร
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การช� ำ ระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ (National
e-Payment Master Plan) ซึ่งช่วยให้ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินของประชาชนโดยเฉพาะรายย่อยถูกลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยเฉพาะการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินบางอย่างของ
ธนาคารต่าง ๆ
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เปิดตัวโครงการ e-Donation ท�ำบุญได้ เมื่อใจคิดถึง
ภายในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561

• พัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Quick Response
Code (QR Code) เพื่อการช�ำระเงินและการโอนเงิน โดย
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ ให้บริการเครือข่ายบัตร
ระดับสากล สถาบันการเงิน และผู้ ให้บริการเครือข่ายบัตร
และบริการช�ำระเงินในไทย
• พั ฒ นาต่ อ ยอดการใช้ ม าตรฐาน Thai QR Code
Payment ระยะที่ 2 ส�ำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต โดย ธปท.
ได้อนุญาตให้โครงการ QR Payment ออกจาก Regulatory
Sandbox*และให้บริการเป็นการทั่วไปเพิ่มเติมทั้งสิ้น 7 ราย
• ระบบการบริจาคทางอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ e-Donation)
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร
สถาบันการเงิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ และ ธปท.
ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริจาค
เงินของประเทศไทยให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และเพิ่ม
ความสะดวกเรื่องการลดหย่อนภาษี
• การผลักดันการใช้ Standard QR Code ในกลุ่ม
CLMV และกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น เพื่ อ ยกระดั บ การ
ช�ำระเงินระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ของ EMVCo** และสามารถเชื่อมโยงกันได้

• ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางในกลุ่มประเทศอาเซียน
ขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยงระบบบริการช�ำระเงินระหว่าง
ประเทศผ่านผู้ ให้บริการทัง้ bank และ non-bank โดยปรับปรุง
กฎระเบียบทีจ่ ะเอือ้ ให้การช�ำระเงินข้ามพรมแดนมีความคล่องตัว
• วางกรอบและทิ ศ ทางในการพั ฒ นาระบบบาทเนต
(BAHTNET) ซึ่งเป็นระบบการช�ำระเงินส�ำหรับการโอนเงิน
มูลค่าสูง ในระยะเวลา 3-5 ปี
• การปรับระบบบาทเนตให้รองรับ SWIFT standard
release 2018 ท�ำให้บริการช�ำระเงินข้ามพรมแดนของสถาบัน
การเงิน สามารถด�ำเนินการได้รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบ
ย้อนกลับได้
• การยกเลิกการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ (ยกเลิกการ
เปลี่ยนตัวเช็ค โดยให้ส่งภาพเช็คเท่านั้น) ส�ำหรับการเรียก
เก็บเงินผ่านระบบ ICAS เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประเทศ
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ โดยได้
ริเริ่มโครงการ DLT (Distributed Ledger Technology)
Scripless Bond น�ำร่องการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นครั้ง
แรก

* Regulatory Sandbox คือ การทดสอบบริการทางการเงินที่น�ำนวัตกรรม FinTech มาใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและการให้บริการ
ที่จ�ำกัด โดยการทดสอบอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ ธปท.
** EMVCo เป็นหน่วยงานต่างประเทศที่ดูแลและสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายการช�ำระเงินระหว่างประเทศ มีสมาชิกประกอบด้วย American Express,
Discover, JCB, MasterCard, UnionPay และ Visa
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งานแถลงข่าวออกใช้ธนบัตรรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2561

การออกและจัดการธนบัตร
ถึงแม้การช�ำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในประเทศไทย แต่การใช้ธนบัตรก็ยังคงเพิ่มขึ้นแต่ใน
อัตราที่ลดลง ในปี 2561 ธปท. บริหารจัดการให้มีธนบัตรใช้
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ โดยหนึง่ ในงานส�ำคัญ
คือ การจัดท�ำและออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) ครบทัง้ 5 ชนิด
ราคาเป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึง่ ธนบัตรชุดนี้
ได้ออกแบบตามแนวคิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นที่น่ายินดีที่ธนบัตรแบบ 17 ชนิด
ราคา 1000 บาท ได้รับรางวัล The Regional Banknote
ประเภท The Best New Banknote จากที่ประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยการพิมพ์สงิ่ พิมพ์มคี า่ (High Security Printing Asia)
ประจ�ำปี 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งรางวัลนี้
มอบให้แก่ธนบัตรที่มีการออกแบบโดดเด่นยอดเยี่ยม และ
ผลิตด้วยนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง
อันทันสมัย
นอกจากนี้ ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการท�ำวิจัย พัฒนา
ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง การพัฒนาด้านหมึกพิมพ์
วัสดุ ใช้พิมพ์ และวัตถุดิบทดแทน โดยค�ำนึงถึงการประหยัด
ทรัพยากรและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รวมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การธนบั ต รเพื่ อ ยกระดั บ องค์ ก รสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ธปท. โดยในปี 2561 ผลคะแนนจากการประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เทียบกับเกณฑ์
สูงขึ้นกว่าปี 2560
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การปรั บ ปรุ ง การด�ำเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารเงิ น
ส�ำรองทางการ
ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ธปท.
บริหารเงินส�ำรองทางการด้วยความรอบคอบ โดยมุ่งรักษา
เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและในขณะเดียวกันให้ ไ ด้
รั บ ผลตอบแทน และมี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม
ในการบริ ห ารจะมี ก ารติ ด ตามวิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ การเงิ น
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินส�ำรองทางการ
มีการน�ำแบบจ�ำลองเชิงปริมาณและแบบจ�ำลองเศรษฐกิจมหภาค
มาใช้วเิ คราะห์ เพือ่ ช่วยสร้างโอกาสในการเพิม่ อัตราผลตอบแทน
หรือลดความเสี่ยงทางการเงิน

การดู แ ลให้ ค วามรู ้ ท างการเงิ น และสื่ อ สารกั บ
สาธารณชน
ธปท. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลภาคประชาชน
ให้ได้รับการบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชน จึงได้ด�ำเนินงานส�ำคัญดังนี้
• ออกหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
(Market Conduct) เพื่อให้ผู้ ให้บริการทางการเงินยกระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (end-to-end
process) นอกจากนี้ ธปท. ยังได้เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ทางการเงินส�ำหรับลูกค้ารายย่อยผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ ใช้บริการทางการเงิน (www.1213.or.th) และเว็บไซต์ ธปท.
(www.bot.or.th) เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเหมาะสม
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การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางกัมพูชา

• ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ท างการเงิ น แก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป เช่ น
การวางแผนทางการเงิน ภัยทางการเงิน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง
online และ offline อีกทั้งมีการเพิ่มช่องทางส่งผ่านความรู้
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขององค์กรพันธมิตร เพื่อให้เกิดการส่งต่อ
ความรู้ไปในวงกว้างและเข้าถึงประชาชนในหลากหลายช่องทาง
มากขึ้น
• ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ท างการเงิ น ในเชิ ง ป้ อ งกั น ให้ แ ก่ ค น
Gen Y โดยจัดประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ภายใต้โครงการ Fin. ดี We can do!!! เพื่อให้ครูและนักศึกษา
อาชีวศึกษาได้คิดค้นและทดลองน�ำหลักการความรู้ทางการเงิน
ไปประยุกต์ ใช้กับวิถีชีวิต และ ธปท. ได้ทดลองโครงการน�ำร่อง
“Salaryman Can Do: จัดการเงินดี Happy แน่นอน”
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการวางแผนการเงิ น
การบริหารจัดการหนี้ และการจัดกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม
การออม

การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินกับผู้ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินในอินโดนีเซีย
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• สื่ อ สารนโยบายส� ำ คั ญ ของ ธปท. โดยยึ ด ประชาชนเป็ น
ศู น ย์ ก ลางปรั บ การใช้ ภ าษาให้ ง ่ า ย รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทางการ
สื่ อ สารให้ เ ท่ า ทั น กั บ พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นไป อาทิ
การสื่ อ สารแบบ digital media ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข อง ธปท.
และ social media ประเภท Facebook Instagram และ
Twitter รวมถึงขยายขอบเขตการสื่อสารรูปแบบอื่น เช่น วารสาร
BOT พระสยาม Magazine ไปสู ่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ภายนอก
องค์กรมากขึ้น
• จัดนิทรรศการถาวรในศูนย์การเรียนรูธ้ นาคารแห่งประเทศไทย
คื อ นิ ท รรศการพระองค์ เ จ้ า วิ วั ฒ นไชย และนิ ท รรศการความรู ้
ทางการเงิน (BOT Money Terminal) ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ได้รบั รางวัลชนะเลิศพิพธิ ภัณฑ์ดา้ นเศรษฐกิจ จากสถาบันพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรูแ้ ห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงิน
ระหว่างประเทศ
ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจการเงินโลกที่เชื่อมโยงและซับซ้อน
ธปท. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างความร่วมมือในกลุ่ม
ธนาคารกลางและผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในระดั บ โลก ระดั บ ภู มิ ภ าค
และระดับทวิภาคี โดยในปี 2561 ธปท. ได้เข้าร่วมการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) เช่น
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in
Services Agreement : ATISA) ความตกลงหุ ้ น ส่ ว นทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic
Partnership : RCEP) นอกจากนี้ เพือ่ รองรับธุรกรรมระหว่างภูมภิ าค
เอเชียที่เพิ่มขึ้น ธปท. ขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งกลไกการช�ำระเงินสกุล
ท้องถิ่นระหว่างธนาคารกลางอินโดนีเซีย ธนาคารกลางมาเลเซีย และ
ธปท. เพื่อช่วยลดต้นทุนในการแลกเปลี่ยนเงินของผู้ประกอบการ
รวมถึงร่วมมือกับกระทรวงการคลังแห่งญี่ปุ่นในการส่งเสริมการใช้
เงินสกุลท้องถิน่ เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ ในการ
บริหารจัดการต้นทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยน

การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการเงิน
ในส่วนภูมิภาค
ส�ำนักงานของ ธปท. ที่กระจายอยู่ใน 3 ภูมิภาคของประเทศ คือ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ท�ำหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ส�ำรวจข้อเท็จจริง ศึกษา
เชิงลึก แลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาคธุรกิจ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด�ำเนินนโยบายด้านต่างๆ ของ ธปท. และให้ความรู้และเตือนภัยทางการเงินให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนือ่ ง อีกทั้งยังช่วย
ขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย

การยกระดับคุณภาพงานวิจัยเชิงนโยบาย และการพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ธปท. ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การสร้ า งฐานข้ อ มู ล องค์ ค วามรู ้ แ ละงานวิ จั ย โดยเฉพาะงานวิ จั ย ที่ จ ะสนั บ สนุ น การก� ำ หนด
นโยบาย (evidence-based policy) จัดให้มีเวทีวิชาการระดับประเทศเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กั บ นโยบายที่ ส�ำ คั ญ สร้ า งเครื อ ข่ า ยนั ก วิ ช าการ และเครื อ ข่ า ยผู ้ น�ำ ทางความคิ ด ตลอดจนจั ด งานนั ก วิ จั ย พบสื่ อ มวลชนเพื่ อ
16
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เชื่อมโยงนักวิชาการกับสาธารณะ มีการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยกระดับการใช้ข้อมูล
big data และการวิเคราะห์เชิงลึก (data analytics) เพื่อช่วยให้การตัดสินใจนโยบายตั้งอยู่บนองค์ความรู้ที่สร้างจากงาน
วิจัยรอบด้านมากขึ้น เช่น การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมด้านหนี้ครัวเรือน ตลอดจนเพิ่มความร่วมมือเรื่องการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรด้วยเทคโนโลยี Open Data API (Application Program Interface) นอกจากนี้ ธปท.
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับภารกิจ
ในระยะข้างหน้า
การด�ำเนินการทั้งหมด เพื่อมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืน
และทั่วถึง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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คนไทยได้อะไรจากการดำ�เนินงานของ ธปท. ในปี 2561
• เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
• เอื้อต่อการสร้างพัฒนาการทางการเงิน

• สร้างนวัตกรรม
หลากหลาย ตอบโจทย์
ลูกค้าได้เร็วขึ้น ปลอดภัย
ต้นทุน ลดลง
• การก�ำกับดูแลเป็นสากลสร้าง
ความเชื่อมั่นท่ามกลางความเสี่ยง
ที่เพิ่มขึ้น
• ด�ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

• มีนโยบายที่สอดประสานระหว่าง
หน่วยงาน
• เห็นภาพความเชื่อมโยงของ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจครอบคลุมขึ้น
• น�ำข้อมูลและงานวิจัยไปใช้ได้ตรงความต้องการขึ้น

• โอนเงินสะดวกและถูกลง
• เข้าใจและเข้าถึงการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน FX ได้ดีขึ้น
• ลดต้นทุนและความเสี่ยง
ในการช�ำระค่าสินค้า

• เข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน
และเลือกบริการได้อย่างเหมาะสม
• ได้รับบริการทางการเงินสะดวก รวดเร็ว และถูกลง
• มีความรู้และภูมิคุ้มกันทางการเงิน และเข้าถึง
การแก้ไขปัญหาหนี้สินได้มากขึ้น
• มีความเชื่อมั่นในธนบัตรและการใช้บริการทางการเงิน

ปี 2561 เป็นอีกปีที่เศรษฐกิจไทยเผชิญความท้าทายในหลายมิติ ทั้งจากความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลก บรรยากาศ
การค้าระหว่างประเทศ หนี้ที่ปรับสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทั่วโลก การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของหลายประเทศ ตลอด
จนความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในหลายจุดทั่วโลก ปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนตลอดทั้งปี กลุ่มประเทศตลาด
เกิดใหม่ (emerging markets) ที่เสถียรภาพเศรษฐกิจไม่เข้มแข็งเผชิญภาวะเงินทุนไหลออกและค่าเงินอ่อนตัวอย่างรุนแรง
ในขณะที่เทคโนโลยีมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ท�ำให้รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคมและรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจในหลาย
อุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงภาคการเงินการธนาคารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ภายใต้บริบทที่ท้าทาย ธปท. ในฐานะธนาคารกลางของประเทศมุ่งขับเคลื่อนและวางรากฐานให้ระบบเศรษฐกิจการเงินของไทย
เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ มั่นคงและมีการพัฒนา เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทยในทุกภาคส่วน

คนไทยและธุรกิจไทย
ในปี 2561 คนไทยและธุรกิจไทยได้ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกผันผวนสูงและคาดเดาได้ยาก
เมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายประเทศแล้ว จะพบว่าค่าเงินของคนไทยมีความมั่นคง อ�ำนาจซื้อของคนไทยและมูลค่า
ที่แท้จริงของทรัพย์สินของคนไทยไม่ถูกลดทอนลงเพราะอัตราเงินเฟ้อคงอยู่ในระดับต�่ำ และค่าเงินบาทมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับ
เงินสกุลหลัก ๆ ของโลก นอกจากนี้ สังคมไทยได้ประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากที่ ธปท. ท�ำหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงและ
จุดเปราะบางที่อาจจะสร้างปัญหาในอนาคต ถ้า ธปท. ไม่ด�ำเนินการจะกลายมาเป็นปัญหาที่จะสร้างภาระให้แก่สังคมไทย และกระทบ
กับความอยู่ดีกินดีของคนไทยได้
คนไทยและธุรกิจไทยได้รับบริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น และได้ ใช้ระบบการช�ำระเงินที่ถือว่า
มีค่าธรรมเนียมถูกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจาก “โครงการพร้อมเพย์” ซึ่งเป็น “ถนนการช�ำระเงินเส้นใหม่ของประเทศ” ท�ำให้เกิดการ
แข่งขันและน�ำไปสู่การยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินในที่สุด คนไทยและธุรกิจไทยได้รับประโยชน์จากระบบการช�ำระเงินที่สะดวก
รวดเร็วขึ้น และสามารถให้บริการที่หลากหลายตอบโจทย์ได้ตรงจุดขึ้นมากขึ้น เช่น บริการช�ำระบิลข้ามธนาคารและบริการแจ้งเตือน
เพื่อจ่าย (request to pay)
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นอกจากนี้ ในปี นี้ ค นไทยยั ง ได้ รั บ บริ ก ารทางการเงิ น ที่ เ ป็ น
ธรรมมากขึ้นจากการที่ ธปท. ยกระดับก�ำกับดูแลการให้บริการให้
เข้มงวดขึ้น คนไทยได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เข้าใจง่าย ตรง
ไปตรงมา เพียงพอที่ท�ำให้ตัดสินใจได้มากขึ้น ในขณะที่คนไทยกลุ่ม
ผู้สูงอายุเกิน 65 ปีและผู้มีรายได้น้อยที่เดิมไม่มีบัญชีเงินฝากเพราะ
ไม่ ส ามารถจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มได้ มี โ อกาสที่ จ ะเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝาก
พื้นฐาน (basic banking account) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่ง
การมี บั ญ ชี เ งิ น ฝากถื อ เป็ น ก้ า วแรกที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ข้ า ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริการทางการเงินอื่นต่อไป

ส�ำหรับคนไทยและธุรกิจไทยที่ต้องท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราต่าง
ประเทศ การปฏิรูปกฎเกณฑ์การควบคุมแลกเปลี่ยนเงินที่เริ่มตั้งแต่
ปี 2560 ช่วยให้ขั้นตอนการท�ำธุรกิจการเงินง่ายขึ้น และมีต้นทุนการ
บริหารการเงินถูกลง อีกทั้งธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้
ง่ายขึ้น และได้รับบริการทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น จากการที่
ธปท. ปฏิรปู กฎระเบียบด้านการให้บริการทางการเงินส�ำหรับ SMEs และ
ในปี 2561 ภาคธุรกิจมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย
ขึ้น เช่น ธุรกิจ SMEs สามารถซื้อ options ล็อคเรทอัตราแลกเปลี่ยน
ผ่านโครงการ FX Options ระยะที่ 2 เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งของค่าเงิน
ในวงเงินประมาณ 4.75 ล้านบาท โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม เพราะภาค
รัฐเป็นผูส้ นับสนุนค่าธรรมเนียมส่วนนี้ 50,000 บาทต่อบริษทั ในปี 2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ทั้งนี้ คนไทยและสังคมไทยได้ประโยชน์จากการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ซึ่งปีที่ผ่านมา ธปท. มีงานวิจัยที่หลากหลายและได้
เผยแพร่งานวิจัยต่าง ๆ มากขึ้น ท�ำให้การท�ำนโยบายสามารถตอบโจทย์ที่ชัดเจน ตรงประเด็น สร้างองค์ความรู้ และข้อมูลใหม่
ที่สะท้อนสภาวะของเศรษฐกิจไทย (stylized fact) ในหลายเรื่อง
คนไทยและธุ ร กิ จ ไทยมี ค วามรู ้ ท างการเงิ น ที่ ดี ขึ้ น จาก
โครงการให้ ค วามรู ้ ท างการเงิ น และการเตื อ นภั ย ถึ ง ความ
เสี่ ย งทางการเงิ น รู ป แบบใหม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่ ค น
ไทยที่ มี ห นี้ บั ต รเครดิ ต หรื อ หนี้ ส ่ ว นบุ ค คลกั บ เจ้ า หนี้ ห ลาย
ราย ซึ่งปกติการเจรจาจะส�ำเร็จยาก มีโอกาสปลดหนี้และ
เริ่ ม ชี วิ ต ใหม่ จ ากโครงการคลิ นิ ก แก้ ห นี้ และที่ ส� ำ คั ญ คน
ไทยได้ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ห่ ง ใหม่ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ส าธารณะ
ที่ประชาชนหลากหลายกลุ่มได้รับประโยชน์จากกิจกรรมหลาก
หลายด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการเงิน วิชาเศรษฐศาสตร์การ
เงิน เทคโนโลยี ศิลปะ ศาสนา และประวัตศิ าสตร์ ทีจ่ ะช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจและนิสัยเรียนรู้แบ่งปัน
ปี 2561 ยังเป็นอีกโอกาสพิเศษที่คนไทยได้ ใช้ธนบัตรชุด
แรกในรัชกาลที่ 10 ครบทั้ง 5 ชนิดราคา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกใน
ประวัตศิ าสตร์การพิมพ์ธนบัตรของไทยทีส่ ามารถน�ำธนบัตรใหม่
ออกใช้ได้ครบทุกชนิดราคาภายในปีเดียว และธนบัตรชุดแรกใน
รัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท ยังได้รับรางวัล The Best
New Banknote Award ระดับนานาชาติจากการออกแบบที่
โดดเด่นและมีนวัตกรรมต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัย

สังคมไทยและเศรษฐกิจไทยโดยรวม
ในปี 2561 สังคมไทยและเศรษฐกิจไทยได้ระบบเศรษฐกิจ
การเงิน ระบบสถาบันการเงิน และระบบการช�ำระเงินไทย ทีด่ ำ� เนิน
การโดยรวมเป็นไปได้ดว้ ยดี มัน่ คง มีเสถียรภาพ ไม่ผนั ผวนตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนโลก มีกนั ชนรับแรงปะทะจากภายนอก
ได้ดี นอกจากนั้น มีการพัฒนาผ่านการด�ำเนินนโยบายการเงิน
นโยบายสถาบันการเงิน นโยบายระบบการช�ำระเงิน และมาตรการ
ดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ (macroprudential) และหลาย ๆ
โครงการ ที่ ธปท. ได้ทำ� ในปี 2561 อาทิ การยกระดับความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ทถี่ อื ว่าเป็นภัยของโลกการเงินยุคใหม่ การปรับปรุง
เกณฑ์การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่จะช่วยยกระดับมาตรฐาน
การพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ให้ ดี ขึ้ น และช่ ว ยให้ ส ถาบั น การเงิ น มี
ความเสี่ยงด้านเครดิตลดลง การปรับปรุงเกณฑ์การให้สินเชื่อ
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บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ยกระดับเรื่องการให้บริการด้วยความรับผิดชอบ หรือการด�ำเนินโครงการคลินิกแก้หนี้ที่จะช่วย
ลดปัญหาระหว่างเจ้าหนี้ที่มีหลายราย อีกทั้งสถาบันการเงินที่ตระหนักถึงความส�ำคัญและน�ำหลักคิดเรื่องความยั่งยืนมาปรับใช้ ในการ
ท�ำธุรกิจจริง การด�ำเนินงานจะมีความยัง่ ยืนมากขึน้ ในขณะทีค่ วามเสีย่ งด้านกลยุทธ์ทอี่ าจเกิดจากการไม่ยอมรับของสังคมและผูเ้ กีย่ วข้อง
จะลดลง รวมทั้งเพื่อพร้อมรับมาตรฐานใหม่ๆ ของสังคมและกฎเกณฑ์กติกาที่จะออกมาในอนาคต

นอกจากนี้ ในปี 2561 สังคมไทยและเศรษฐกิจไทยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินสดลดลง และมีขั้นตอนการท�ำงานที่ง่ายขึ้นมาก
รวมทั้งมีเอกสารที่จะเตรียมลดลง จากการที่ ธปท. ปฏิรูปเกณฑ์การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเพิ่มเติมในด้าน digital banking
และการให้บริการทางการเงินส�ำหรับ SMEs ซึ่งการปฏิรูปในครั้งนี้จะเอื้อให้สถาบันการเงินสามารถสร้างนวัตกรรมและบริการทาง
การเงินใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น ระยะเวลาที่จะใช้พัฒนาก่อนออกได้จริงจะลดลง รวมทั้งจะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถปรับรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจได้เท่าทันกับพัฒนาการเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21

ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ส�ำหรับพสกนิกรชาวไทยทุกคน การทีส่ มเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึน้ ทรงราชย์สบื ราชสันตติวงศ์
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นเหตุการณ์ครั้งส�ำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวง
ปลื้มปีติยินดียิ่ง
ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่ เพื่อน�ำออกใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนภายใต้
แนวคิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข
น�ำความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์และสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมือง
ธนบัตรแบบใหม่นี้นับเป็นธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 หรือ ธนบัตรแบบ 17 ประกอบด้วยธนบัตรทั้งหมด 5 ชนิดราคา ได้แก่
20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท โดยออกใช้ครบทุกชนิดราคาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ภาพด้านหน้าของธนบัตรทุกชนิดราคา เชิญพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เป็นภาพประธาน และภาพด้านหลังเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามล�ำดับรัชกาล เป็นภาพประธาน
ด้านหลังของธนบัตรแต่ละชนิดราคา พร้อมพระราชกรณียกิจส�ำคัญของแต่ละพระองค์ทมี่ คี วามโดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์และจารึกอยู่ใน
ความทรงจ�ำของพสกนิกรชาวไทยมาเป็นภาพประกอบด้านหลัง
ธนบัตรแบบใหม่นี้มีความสวยงาม ทันสมัย และยากต่อการปลอมแปลง แต่ยังคงลักษณะที่ส�ำคัญของธนบัตรไทยไว้ รวมทั้ง
ได้น�ำเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ก้าวล�้ำน�ำสมัยมาใช้ ได้เเก่ การพิมพ์ลายประดิษฐ์ ในธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ
1000 บาท ด้วยหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ ซึ่งน�ำมาใช้เป็นครั้งแรกในธนบัตรไทย ท�ำให้เกิดลวดลายสามมิติที่เคลื่อนไหว
และเปลี่ยนสลับสีได้เมื่อเปลี่ยนมุมมอง และแถบสีที่ฝังในเนื้อกระดาษจะมีบางส่วนปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เมื่อเปลี่ยนมุมมองจะ
เปลี่ยนสีและเห็นรูปเคลื่อนไหว

ลายน�้ำพระสาทิสลักษณ์ และตัวเลขแจ้งชนิดราคามีความโปร่งแสงเป็นพิเศษจะมองเห็นชัดเจนได้ทั้งสองด้านเมื่อยกส่องกับแสงสว่าง

แถบสีในเนือ้ กระดาษมีบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็นเป็นระยะ และเห็นการเปลีย่ นสีเมือ่ พลิกเปลีย่ นมุมมองส�ำหรับชนิดราคา 100 บาท จะเห็นภาพเคลือ่ นไหวด้วย
เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นข้อความบอกชนิดราคาภายในแถบสีทุกชนิดราคา

นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท
ได้รับรางวัล The Best New Banknote จากที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia)
ประจ�ำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธนบัตรที่มีการออกแบบโดดเด่นยอดเยี่ยม ผลิตด้วยนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีต่อต้าน
การปลอมแปลงอันทันสมัย
22
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การส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดส�ำหรับเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจในระยะยาว เพราะหากกระบวนการสร้างนวัตกรรมไม่เข้มแข็งแล้ว
ระบบเศรษฐกิจไทยจะพัฒนาไม่ทันโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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๒

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
และการกำ�กับดูแลกิจการ
• ภาพรวมผลการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ธปท.
• ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในปี 2561
• การด�ำเนินงานในระยะต่อไปตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
• โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงาน
• การก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
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1. ผลการดำ�เนินงานและการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ธปท.

รายงานประจ�ำปี 2561 ฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดท�ำและเสนอคณะกรรมการ ธปท. เพื่อให้เป็นรายงานของ
คณะกรรมการ ธปท. ตามมาตรา 57 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ธปท.) เสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้ทราบผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ธปท. นั้น ก�ำหนดให้
คณะกรรมการ ธปท. มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการและการด�ำเนินการของ ธปท. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 7 เว้นแต่กิจการและการด�ำเนินการที่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการ
นโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และคณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.)
แผนยุทธศาสตรธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2562

การด�ำเนินการตามพันธกิจของ ธปท. ใน
การมุง่ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
การเงิ น ที่ มี เ สถี ย รภาพ และมี ก ารพั ฒ นา
อย่างยั่งยืนและทั่วถึง ยังคงเผชิญกับความ
ท้าทายจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการ
เงินที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความ
ซับซ้อน และความไม่ชัดเจนสูง โดยเฉพาะ
จากปัจจัยภายนอกประเทศในปี 2561 อาทิ
นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ความ
ไม่แน่นอนในทิศทางนโยบายการเงินของกลุม่
ประเทศเศรษฐกิจหลัก (G3)1 และพัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคน รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ
และระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น

ว�สัยทัศน : เปนองคกรที่มองไกล มีหลักการ และรวมมือ
เพ�่อความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืนของไทย
พันธกิจ : มุงเสร�มสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเง�นที่มีเสถียรภาพ
และมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและทั่วถึง

I. ดานเสถยีรภาพ (Stability)
1. เสถยีรภาพการเงิน
2. เสถยีรภาพระบบการเงิน
3. เสถยีรภาพระบบสถาบนัการเงิน
4. เสถยีรภาพระบบการชำระเงิน

II. ดานการพฒ
ั นา (Development)
5. การพฒ
ั นาระบบการเง�น
6. การเชอ่ืมโยงกบัตางประเทศ
7. การสงเสร�มบร�การทางการเง�นอยางทว่ัถงึ เปนธรรม และการพฒ
ั นาอยางยง่ัยนื
III. ดานเสร�มสรางความเขมแขง็ขององคกร (Internal Excellence)
8. การยกระดบัขอมลู
และการว�เคราะห

9. ความเปนเลศิ
ดานงานว�จยั

10. การยกระดบั
ศกัยภาพบคุลากร

11. การยกระดบั
ศกัยภาพองคกร

12. การเสร�มสราง
การมสีวนรวม
ของผเูกย่ีวของ

ยึดมั่นคานิยมรวมองคกร “ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน”
สงเสร�มพฤติกรรมหลัก 5 ดาน: มีหลักการ รูลึกคิดไกล เปดใจ คลองตัวทันการณ มุงผลสำเร็จ
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G3 ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น

รายงานประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการ ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินภารกิจ
ของธนาคารกลางในการรั ก ษาเสถี ย รภาพระบบเศรษฐกิ จ
การเงินไทย และขับเคลื่อนการวางรากฐานให้ระบบเศรษฐกิจ
การเงินไทยพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั่วถึง และพร้อมปรับตัว
เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใน
องค์กร ตลอดจนปรับปรุงการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความ
รู ้ ค วามเข้ า ใจของสาธารณชนเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น นโยบาย
ของ ธปท. ในด้านต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ.
2560 - 2562 ควบคูก่ บั การยกระดับการบริหารความเสีย่ ง และ
การส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร

1.1 การด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท.
พ.ศ. 2560 - 2562
คณะกรรมการ ธปท. ได้ มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ร่ ว มกั บ คณะกรรมการนโยบาย 3 คณะ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย ง เพื่ อ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. เพือ่ ท�ำให้เกิดความมัน่ ใจว่า
การด� ำ เนิ น การภายใต้ แ ผนดั ง กล่ า วสอดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล และเท่าทันกับ
สภาวการณ์เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
		
ด้ า นเสถี ย รภาพ (Stability) คณะกรรมการ ธปท.
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากรอบ และเครื่องมือเชิงนโยบาย
ในการดู แ ลเสถี ย รภาพระบบการเงิ น ให้ ค รอบคลุ ม และ
พร้อมใช้ยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการยกระดับการก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงินให้รองรับความเสี่ยงใหม่ ๆ อาทิ ภัยไซเบอร์ของภาค
การเงิน และดูแลระบบการช�ำระเงินให้สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง และปลอดภัย
		
ด้ า นการพั ฒ นา (Development) สนั บ สนุ น ระบบ
การเงิ น ไทยให้ มี ก ารแข่ ง ขั น การสร้ า งนวั ต กรรมที่ จ ะช่ ว ย
ลดต้ น ทุ น และเอื้ อ ต่ อ การปรั บ ตั ว สู ่ เ ศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล โดย
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การปรั บ ลดกฎระเบี ย บที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น
และปรับปรุงให้ทันสมัย ควบคู่กับการยกระดับการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้ได้รับบริการที่เป็นธรรม และเข้าถึง
บริการทางการเงินได้ตรงตามความต้องการและมากขึ้น
		
ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร (Internal
Excellence) ทั้ ง ในด้ า นการใช้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ การวิ เ คราะห์
และก� ำ หนดนโยบาย (evidence-based policy)
การเตรียมบุคลากรให้มคี วามพร้อมเพือ่ รองรับภารกิจในอนาคต
รวมถึงปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว
ทันสมัย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธปท. ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ
กับ การเปิดรับ ฟัง ความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบ
และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้มีการเข้าถึงผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

1.2 การบริหารความเสี่ยงองค์กรของ ธปท.
ในบริ บ ทเศรษฐกิ จ การเงิ น ที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนสู ง
คณะกรรมการ ธปท. บริหารความเสี่ยงในเชิงรุก เพื่อเตรียม
การรองรับความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อองค์กรในอนาคต เช่น
การจั ด ท� ำ กรอบนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร
ที่ครอบคลุมถึงหลักการการบริหารความเสี่ยง (risk policy
statement) และก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk
appetite) รวมถึงปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คณะกรรมการ ธปท. ได้ทบทวนความเสี่ยงองค์กรประจ�ำ
ปี 2561 โดยได้ยกระดับความเสี่ยงด้านงบการเงินของ ธปท.
เป็นความเสี่ยงระดับองค์กรที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่าง
ใกล้ชิด แม้งบการเงินยังไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
และ ธปท. สามารถด�ำเนินนโยบายได้ตามปกติ โดยได้จัดตั้ง
คณะท� ำ งานพิ จ ารณาแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
งบการเงินของ ธปท. เพื่อท�ำหน้าที่ติดตาม ประเมินผลกระทบ
พิจารณาแนวทางด�ำเนินงานที่เหมาะสมในการปรับปรุงฐานะ
การเงินของ ธปท. และการเพิม่ ประสิทธิภาพเรือ่ งการสือ่ สารเพือ่
สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน

1.3 การบริหารเงินส�ำรองทางการ
ในการบริหารเงินส�ำรองทางการ คณะกรรมการ ธปท.
ยึดหลักความรอบคอบ รัดกุม โดยเฉพาะในบริบทเศรษฐกิจ
การเงินโลกที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงค่อ นข้ า งเร็ ว
จะต้องมีร ะบบติดตามและก�ำกับ ดูแลความเสี่ยง ควบคู ่ กั บ
การบริหารให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม ในปี 2561 มีการ
ทบทวนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารเงินส�ำรองทางการ (institutional benchmark)
และการพิจารณากรอบการลงทุนและแนวทางด�ำเนินการใน
ช่วงเริ่มต้นของการลงทุนในตราสารทุน เป็นต้น
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งานสัมมนาการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น

1.4 สนับสนุนการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ

1.5 การส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร

คณะกรรมการ ธปท. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการรักษาบทบาทของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ โดยในปี 2561 ธปท. ได้ต่ออายุเงินฝากที่
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ครบก�ำหนด โดยให้
โอนย้ายเงินฝาก ธปท. ดังกล่าว ไปให้ความช่วยเหลือประเทศ
ยากจนที่ประสบภัยพิบัติ

คณะกรรมการ ธปท. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม
ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ใ นองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2561
มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ เช่น การปรับปรุงข้อบังคับ ธปท.
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบกิ จ การภายใน เพื่ อ เพิ่ ม
ความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบกิจการภายใน

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธปท. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในต่ า งประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเห็นชอบให้ ธปท. ต่ออายุความตกลง Bilateral
Swap Agreement (BSA) กับธนาคารกลางของประเทศจีน
ครั้ ง ที่ 2 และปรั บ ปรุ ง ความตกลง BSA ระหว่ า ง ธปท.
กับกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลไกความช่วยเหลือทางการเงินให้ภูมิภาค และสนับสนุน
การท�ำนโยบายการใช้เงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
ของผู้ประกอบการในการท�ำธุรกรรมด้านต่างประเทศ
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2. ภาพรวมผลการดำ�เนินงานในปี 2561

ในปี 2561 ธปท. ผลักดันงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเสถียรภาพ
ด้านการพัฒนา และด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร โดยสรุปงานที่ส�ำคัญที่ได้ด�ำเนินการ ดังนี้

2.1 การดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ
ผ่านการด�ำเนินนโยบายใน 3 ด้านส�ำคัญ คือ ด้านนโยบายการเงิน ด้านระบบสถาบันการเงิน และด้านระบบการช�ำระเงิน

ด้านนโยบายการเงิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินส�ำหรับระยะ
ปานกลางและเป็นเป้าหมายส�ำหรับปี 2561 ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง โดย กนง. ด�ำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบมีความยืดหยุน่ ซึง่ เป็นกรอบทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับการรักษาเสถียรภาพราคาระยะปานกลางควบคู่กับการดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน โดย
ในปี 2561 อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ ทัง้ ปีอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.07 ปรับเข้าสูก่ รอบเป้าหมายนโยบายการเงิน จากราคาพลังงานทีป่ รับสูงขึน้ ตาม
ราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลก ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท�ำให้ความต้องการสินค้าและบริการทยอยปรับสูงขึน้
ในปี 2561 ธปท. ด�ำเนินนโยบายการเงินในลักษณะผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
เอื้อให้อัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย รวมทั้งค�ำนึงถึงการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน โดย กนง.
มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ในการประชุม 7 ครั้งแรกของปี และในการประชุมครั้งที่ 8 ของปี 2561
กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ศักยภาพตามแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ กรรมการ
ส่วนใหญ่เห็นว่าความจ�ำเป็นในการพึง่ พานโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายมากในระดับทีผ่ า่ นมาลดน้อยลง ในขณะทีก่ ารลดระดับความผ่อนคลาย
ของนโยบายการเงินลงเล็กน้อยจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะต่อไป รวมทั้งจะช่วย
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ความท้าทายและเหตุผลของการปรับนโยบายการเงินในปี 2561
ในการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพื่อก�ำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสม กนง. จะค�ำนึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และชั่งน�้ำหนักของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (policy trade-off) ทั้งความเข้มแข็งและต่อเนื่องของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ พัฒนาการของอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินและประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ อย่างรอบด้าน
และที่ส�ำคัญต้องชั่งน�้ำหนักระหว่างผลระยะสั้นกับผลระยะยาว ภารกิจหลักของธนาคารกลางคือการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ในระยะยาว นอกเหนือจากการดูแลวัฏจักรเศรษฐกิจเพียงแค่ช่วงสั้นๆ

มองบริบทของวัฏจักรเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
ถ้ามองย้อนกลับไปช่วงวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก
(global financial crisis) ปี 2552 ตอนนั้นเศรษฐกิจ
ไทยได้รับผลกระทบหดตัวร้อยละ 0.7 กนง. จึงปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 เพื่อดูแล
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นระดับต�่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
ไทย ต่อมาเมือ่ เศรษฐกิจไทยเริม่ ฟืน้ ตัว กนง. ก็ทยอยปรับ
อัตราดอกเบี้ยขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ร้อยละ 3.5

นโยบายการเงิ
นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิ
จในช่นวงที
่ได้รับผลกระทบจากปั
ยต่างๆ และอยู่ จจัย
ภาพที่ 1 นโยบายการเงิ
นชวยกระตุ
เศรษฐกิ
จในชวงที่ไดรจับจัผลกระทบจากป
ในระดับต�่ำเป็นเวลานานในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาลงรอบล่าสุด

ตางๆ และอยูในระดับต่ําเปนเวลานานในชวงอัตราดอกเบี้ยขาลงรอบลาสุด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย
2552
วิกฤตการเงินโลก

รอยละ
6
5
4
3
2

5.00
3.25

2556 - 2557
ความไมสงบทางการเมือง
2556 - 2559
การสงออกหดตัว

2554
มหาอุทกภัย
3.50

3.75

2.00
1.25

1.75
1.50
Low for Long
คง 1.50% ตอเนื่อง 28 ครั้ง

จนในปี 2554 ที่ เ กิ ด มหาอุ ท กภั ย เหตุ ก ารณ์ น�้ ำ 1
ท่ ว มใหญ่ เศรษฐกิ จ ไทยในช่ ว งนั้ น เติ บ โตเพี ย งร้ อ ย 0 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ละ 0.8 ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2551 - 2560
รอยละ
ยังไม่คลี่คลาย นโยบายการคลังแผ่วลง ไม่สามารถเบิก อัGDPตราเงินเฟอ 4.2 5.0 5.4 1.7 -0.7 7.5 0.8 7.2 2.7 1.0 3.0 3.3 4.0 4.1 4.0 3.0
1.9
-0.9 3.3 3.8 3.0 2.2 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1 1.0
จ่ายเงินงบประมาณได้ตามปกติ กนง. เห็นว่านโยบาย ทัมู่วลไปคาการสงออก 15.24.5 17.04.6 18.22.2 15.95.5 -13.4
27.1 14.8 2.8 -0.1 -0.4 -5.6 0.1 9.8 7.2 3.8
5.1
การเงินควรมีบทบาทสนับสนุนเศรษฐกิจ จึงปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยลงในระดับต�่ำมากเป็นพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุน
เศรษฐกิจ โดยช่วง 3-4 ปีหลังจากนัน้ ได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบีย้ ต่อเนือ่ งจนอัตราดอกเบีย้ นโยบายมาอยูท่ รี่ ้อยละ 1.5 ในปี 2558
และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 กว่า 3 ปี โดยประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากยังจ�ำเป็น เพื่อสนับสนุนให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่อเนื่อง และเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน
E

เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับอดีต: เติบโตใกล้ศักยภาพและเงินเฟ้อปรับเข้าสู่เป้าหมาย
ถ้ามองภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั จะเห็นว่าต่างจากในอดีตมาก ในช่วงปี 2560 - 2561 เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้ตอ่ เนือ่ งใน
ระดับสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปปรับเข้าสูก่ รอบเป้าหมายนโยบายการเงิน (อัตราเงินเฟ้อ
ทัว่ ไปอยูใ่ นกรอบร้อยละ 1-4) ในการประชุมครัง้ สุดท้ายของปี 2561 กนง. จึงปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ
1.75 ต่อปี ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 7 ปี ถือว่าเป็นวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงที่ยาวที่สุดเมื่อเทียบกับอดีต
ทั้งนี้ กนง. ประเมินภาพเศรษฐกิจและให้เหตุผลของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ดังนี้
ประการที่ 1 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีความต่อเนือ่ งชัดเจนและสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ รวมทัง้ สามารถ
รองรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25 ได้ และแม้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะปรับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ก็
ยังถือว่าเป็นอัตราทีต่ ำ�่ เมือ่ เทียบกับอดีตและเมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ นโยบายของประเทศอืน่ ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปได้
ปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน
กนง. จึงเห็นว่าความจ�ำเป็นในการพึ่งพานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษลดน้อยลง และการลดระดับความผ่อนคลาย
ของนโยบายการเงินลงบ้างจะช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน เพราะผลของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต�่ำมาก
30
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ต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน ท�ำให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทน (search for yield) ทีส่ งู ขึน้ และอาจน�ำไปสูก่ ารประเมินความเสีย่ ง
ต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น (underpricing of risks) อีกทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน โยบายจะช่วยปรับสมดุลในระบบการเงิน โดยช่วย
ให้ผู้ออมรับผลตอบแทนที่เหมาะสมมากขึ้น และจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่า งยั่งยืนในระยะต่อไปที่ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ
ประการที่ 2 ในบริบทที่สัญญาณความเสี่ยงในหลายมิติยังน่ากังวลใจและยังต้องติดตาม เช่น มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อที่มี
คุณภาพหย่อ นลง ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังเปราะบาง และการออมของคนไทยโดยรวมที่อยู่ในระดับต�่ำ การใช้นโยบายการเงินควบคู่
กับมาตรการก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินทีไ่ ด้ดำ� เนินการไปในระดับหนึง่ แล้ว เช่น การปรับปรุงกฎเกณฑ์การปล่อยสินเชือ่ เพือ่
ที่อยู่อาศัย (macroprudential measure) จะช่วยดูแลเสถียรภาพระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประการที่ 3 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อมีโอกาสจะช่วยสะสมขีดความสามารถในการด�ำเนินนโยบายการเงิน
(policy space) ส�ำหรับอนาคต ภายใต้ทศิ ทางของระบบเศรษฐกิจการเงินในระยะข้างหน้าทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะจากปัจจัย
ต่างประเทศ โดยหากเกิดภาวะวิกฤตจนจ�ำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ต�่ำมาก ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็จะสามารถด�ำเนิน
การได้

เสถียรภาพด้านต่างประเทศช่วยไทยให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ช้ากว่าเพื่อนบ้าน
เมื่อเทียบกับธนาคารกลางอื่น กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วหรือช้า? ท�ำไมและอย่างไร?
ช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา หลังเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นตามล�ำดับ ธนาคารกลางหลายแห่งเริ่ม “ถอนยา” หรือ
“ปรับขึน้ ” อัตราดอกเบีย้ นโยบายให้เข้าสูร่ ะดับปกติมากขึน้ และทีอ่ ยูใ่ นความสนใจและมีผลกระทบไปทัว่ โลก คือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ
(FED) ที่เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่ธันวาคม 2558 หรือประมาณ 3 ปีก่อนที่ กนง. จะเริ่มปรับขึ้นครั้งแรก จากเศรษฐกิจ
ที่ฟื้นตัวเข้มแข็ง ภาวะการจ้างงานที่ดีมาก ในขณะที่กลุ่มประเทศในเอเชีย เกาหลีใต้เป็นประเทศแรกที่เริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นเมื่อ
ปลายปี 2560 ตามด้วยมาเลเซีย และฟิลิปปินส์
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่าง ๆ หลังวิกฤตการเงินปี 2551
ประเทศ
		
สหรัฐฯ		
สหภาพยุโรป
ญี่ปุ่น		
เกาหลีใต้
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ไทย		

การขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายครั้งแรก
16 ธ.ค. 2558
ยังไม่ปรับขึ้น
ยังไม่ปรับขึ้น
30 พ.ย. 2560
25 ม.ค. 2561
10 พ.ค. 2561
17 พ.ค. 2561
19 ธ.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เริ่มต้น (%)
0 – 0.25
0
- 0.1
1.25
3.00
3.00
4.25
1.50

การขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายสะสม (%)
2.25
0.50
0.25
1.75
1.75
0.25

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ณ ปัจจุบัน (%)
2.25 – 2.50
0
- 0.1
1.75
3.25
4.75
6.00
1.75

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

ส�ำหรับกรณีของไทย การที่ กนง. สามารถปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้ช้ากว่าประเทศอื่น ส่วนหนึ่งเพราะประเทศไทยมีเศรษฐกิจ
มหภาคที่มีเสถียรภาพโดยเฉพาะเสถียรภาพด้านต่างประเทศที่มั่นคงไม่ว่าจะพิจารณาจากทุนส�ำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง
และมัน่ คงเพียงพอ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดทีด่ ตี อ่ เนือ่ งมาหลายปี รวมถึงหนีต้ า่ งประเทศทีอ่ ยูใ่ นระดับบริหารจัดการได้ ปัจจัยเหล่า
นีเ้ ป็นกันชนทีช่ ว่ ยรองรับผลกระทบ ท�ำให้ไทยมีอสิ ระทีจ่ ะในด�ำเนินนโยบายการเงินโดยไม่ถกู ก�ำหนดจากปัจจัยภายนอก และสามารถ
ให้น�้ำหนักและความส�ำคัญกับปัจจัยภายในประเทศได้มากกว่า ในขณะที่หลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (emerging
markets) อืน่ เช่น อินโดนีเซีย ต้องรีบปรับขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายเนือ่ งจากค่าเงินอ่อนค่าลงเร็วและประสบปัญหาเงินทุนไหลออก หลัง
จากที่ FED ขึ้นดอกเบี้ยถึง 4 ครั้งในปี 2561
มองไปข้างหน้า กนง. เห็นว่านโยบายการเงินทีย่ งั ผ่อนคลายมีความเหมาะสมเพือ่ สนับสนุนเศรษฐกิจไทย และการปรับอัตราดอกเบีย้
นโยบายจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอาจไม่ตอ่ เนือ่ งดังเช่นในอดีต โดย กนง. จะประเมินสถานการณ์ตามพัฒนาการของข้อมูลเป็น
ส�ำคัญ (data-dependent) อย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก
เสถียรภาพระบบการเงิน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประกอบการด�ำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อไป
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ธนาคารแห่งประเทศไทยกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
ที่ผ่านมาแม้อัตราการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนของไทยจะค่อนข้างทรงตัว แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 77.8 ต่อ GDP หรือ
ร้อยละ 114.6 ต่อรายได้ประชาชาติ (ณ ไตรมาส 3 ปี 2561) โดยถือเป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาค และอาจจะยิ่งกังวลใจเมื่อพิจารณา
ประกอบกับข้อสรุปจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติพบว่า
“คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น เป็นหนี้นานขึ้น และเป็นหนี้มากขึ้น” กล่าวคือ
(1) คนไทยเริม่ เป็นหนีเ้ ร็วขึน้ และเป็นหนีเ้ สียตัง้ แต่อายุยงั
น้อย โดยครึ่งหนึ่งของคนอายุประมาณ 30 ปี มีหนี้จากสินเชื่อ
อุปโภคบริโภคและ/หรือหนี้บัตรเครดิต ขณะที่หนึ่งในห้าของ
คนทีเ่ ป็นหนีเ้ สียกระจุกอยู่ในกลุม่ ลูกหนีท้ ชี่ ว่ งอายุ 29 ปี ซึง่ เป็น
กลุ่มคนวัยท�ำงานและอยู่ในช่วงสร้างรากฐานครอบครัว
(2) คนไทยเป็นหนีน้ าน โดยปริมาณหนีต้ อ่ หัวเร่งขึน้ ส�ำหรับ
คนในช่วงอายุประมาณปลาย 20 เข้า 30 ปี และยังคงอยู่ในระดับ
สูงตลอดอายุการท�ำงาน ทีส่ ำ� คัญระดับหนี้ไม่ได้ลดลงแม้จะเข้าสู่
วัยใกล้เกษียณ สะท้อนถึงปัญหาความมั่นคงในชีวิต
(3) คนไทยมีหนี้มูลค่ามากขึ้น โดยค่ากลางหรือ median
ของหนี้ต่อหัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากประมาณ 70,000 บาท ณ
สิ้นปี 2553 มาอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท ณ สิ้นปี 2559
นอกจากนี้ ความเปราะบางของภาคครัวเรือนยังสะท้อนจาก
สัดส่วนของคนที่ติดอยู่ในวงจรหนี้เสียซึ่งมีจ�ำนวนไม่น้อย โดย
กว่าร้อยละ 16 หรือประมาณ 3 ล้านคนมีสถานะค้างช�ำระเกิน
กว่า 90 วัน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ต้องถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงถาม
หรืออยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความส�ำคัญ
และเห็นว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการดูแล เพราะ
ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเป็นหนี้ โดยเฉพาะหนี้เพื่อ
การบริโภคนั้นช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้เพียงใน
ระยะสั้น ขณะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อความยั่งยืนในระยะยาว เมื่อ
ระดับหนี้ที่สูงเกินตัวเริ่มฉุดไม่ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย กระทบ
ต่อก�ำลังซือ้ และทีส่ ำ� คัญในระดับปัจเจกบุคคล คนทีม่ ปี ญ
ั หาหนี้
สินมักจะพะวักพะวน ยากที่จะทํางานได้เต็มศักยภาพ นําไปสู่
ปัญหาผลิตภาพในระดับองค์กรธุรกิจและในระดับประเทศ
ปัญหาหนี้ครัวเรือนจึงถือเป็นโจทย์ ใหญ่ที่ ไม่สามารถแก้
ปัญหาด้วยวิธมี หภาคเพียงอย่างเดียว ทัง้ มาตรการลดหนี้ ยืดระยะ
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เวลาการช�ำระหนี้ หรือพักช�ำระหนี้ ก็ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
แท้จริง ปัญหาหนีค้ รัวเรือนส่วนหนึง่ ต้องแก้ดว้ ยการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมทั้งการจับจ่ายใช้สอยและการกู้หนี้ยืมสินของคนไทย
ควบคู่กัน โดยในช่วงที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ธปท.
ได้ด�ำเนินการใน 3 มิติควบคู่กัน
มิติที่หนึ่ง คือ การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินให้บริการและ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบมากขึ้น (responsible
lending) กล่าวคือ สถาบันการเงินควรประเมินภาระหนี้และ
ความสามารถในการช�ำระหนีข้ องผูก้ เู้ มือ่ พิจารณาปล่อยกู้ โดยไม่

รายงานประจ�ำปี 2561
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ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือเร่งขยายสินเชือ่ ในลักษณะทีก่ ระตุน้ ให้ประชาชนก่อหนีเ้ กินตัว ซึง่ จะย้อนกลับมาเป็นหนีเ้ สียของสถาบันการเงินใน
ทีส่ ดุ โดย ธปท. ออกกฎเกณฑ์กำ� กับดูแลสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชือ่ บัตรเครดิต สินเชือ่ ส่วนบุคคล สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สินเชือ่
จ�ำน�ำทะเบียนรถ รวมทัง้ ยกระดับการก�ำกับดูแลการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีจ่ ะต้องให้ขอ้ มูลอย่างตรงไปตรงมา เพียงพอ และ
ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งจะต้องดูแลอัตราดอกเบี้ยไม่ให้สูงเกินไป จนเกิดความไม่เป็นธรรมที่ซ�้ำเติมประชาชน
นอกจากนี้ การปล่อยสินเชื่อที่ประเมินความเสี่ยงต�่ำกว่าที่ควร สะท้อนจากการหย่อนมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เช่น การลดดอกเบี้ยในช่วงปีแรก ๆ หรือการให้เงินทอนแก่ผู้กู้ที่ได้เงินสดมาใช้จ่ายก่อน กระตุ้นให้เกิดสภาพคล่องที่เกินพอดีใน
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้เกิดความเข้าใจว่าราคาบ้านคอนโดมีแต่จะขึ้น โดยราคาบ้านคอนโดที่ปรับขึ้นมากกว่าระดับรายได้ของ
คนส่วนใหญ่นนั้ กระทบต่อประชาชนทีต่ อ้ งการมีบา้ นจริง ๆ ให้เข้าถึงได้ยากขึน้ หรือซือ้ ได้ ในราคาทีแ่ พงเกินควร สถานการณ์ดงั กล่าว
จึงน�ำไปสู่การปรับปรุงเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยช่วงปลายปี 2561 ซึ่งจะเริ่มมีผลในเดือนเมษายน 2562 ประเด็น
เหล่านี้ถือเป็นโจทย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
พยายามสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ประชาชน ผู ้
ประกอบการ และสถาบันการเงิน
มิ ติ ที่ ส อง คื อ เมื่ อ ลู ก หนี้ ติ ด อยู ่ ใ นวงจร
หนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นหนี้เสียแล้วควรจะ
มีทางออกให้ลูกหนี้ที่สุจริตและตั้งใจที่จะปรับ
พฤติกรรมของตัวเองสามารถทีจ่ ะออกจากวงจร
หนี้ได้ ในเรื่องนี้สมาคมธนาคารไทย สมาคม
ธนาคารนานาชาติ บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
สุขุมวิท (SAM) และธนาคารแห่งประเทศไทย
เห็ น ถึ ง ความจ� ำ เป็ น และร่ ว มมื อ กั น จั ด ให้ มี
“โครงการคลินิกแก้หนี้” (Debt Clinic) ขึ้น
เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางของประเทศ
ที่ ช ่ ว ยให้ ลู ก หนี้ ที่ มี ป ั ญ หาหนี้ บั ต รเครดิ ต
และสิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ประกั น
กั บ เจ้ า หนี้ ห ลายรายให้ มี โ อกาสปลดหนี้ ไ ด้
เบ็ ด เสร็ จ ครบวงจรในที่ เ ดี ย ว (one stop
service) โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว แทนเจ้ า หนี้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ซึ่งปกติการเจรจาแก้ปัญหาหนี้
ประเภทนี้ปกติจะส�ำเร็จยาก เนื่องจากเจ้าหนี้
แต่ละรายมีหลักเกณฑ์ที่ต่างกัน และลูกหนี้จะ
ต้องเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายด้วยตนเอง ณ
สิน้ เดือนธันวาคม 2561 โครงการคลินกิ แก้หนีม้ ี
โอกาสช่วยลูกหนีท้ สี่ จุ ริตและตัง้ ใจแก้ไขปัญหาให้
สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ส�ำเร็จ 1,087 ราย
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่และการออก
จากวังวนหนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย

33

ส�ำหรับโครงการในระยะ 2 จะขยายขอบเขตให้รวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank ด้วย
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของโครงการให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว้างขวางและเบ็ดเสร็จมากขึ้น เพราะหนี้ส่วนนี้มีสัดส่วน
จ�ำนวนลูกหนี้กว่า ร้อยละ 70 ของทั้งหมด และจากข้อมูลลูกหนี้ที่ติดต่อกับโครงการที่ผ่านมาพบว่าเป็นลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้ non-bank
รวมอยู่ด้วยจ�ำนวนสูงพอสมควร อย่างไรก็ดี เป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้ ผู้ประกอบการ non-bank จ�ำนวนไม่น้อยเห็นถึงความส�ำคัญ
ของโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชน ทั้งนี้ คาดว่าลูกหนี้ของ non-bank จะสามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
มิติที่สาม การส่งเสริมความรู้ การวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดีแก่ประชาชน (financial literacy) ให้ระมัดระวังการใช้จ่าย
ไม่ให้จ่ายเงินเกินตัว “ทักษะการบริหารจัดการเงิน” ถือเป็นหนึ่งใน “ทักษะชีวิต” (life skill) ที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะส�ำหรับคนรุ่นใหม่
ทักษะการบริหารจัดการเงินถือเป็นทักษะที่ต้องให้ความส�ำคัญ ไม่น้อยไปกว่าทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะทางภาษา และทักษะอื่น ๆ
ที่จ�ำเป็น ซึ่งไม่ใช่แค่มีความรู้ แต่เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับช่วงวัย และเท่าทันกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น การส่ ว นนี้ ธปท. ได้ ขั บ เคลื่ อ นงานให้ ค วามรู ้ ท างการเงิ น แก่ ป ระชาชนในวงกว้ า งต่ อ เนื่ อ งมาหลายปี
และในปี 2561 เน้นกลุ่ม Gen Y เพื่อสร้างกลุ่มต้นแบบ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาอาชีวะ และกลุ่มเริ่มต้นวัยท�ำงาน (first jobber) ซึ่ง
ถือเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะทางการเงิน
ทีด่ ีให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมัน่ คง ในการผลักดันงานส่วนนี้ให้เกิดผลได้รบั การสนับสนุนจากสมาคมธนาคารไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มูลนิธยิ วุ สถิรคุณ และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ
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ลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
และช่วยปรับสมดุลของพฤติกรรมการบริโภค
การออม การกูย้ มื และการลงทุน ซึง่ จะเอือ้ ให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว อีกทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้
จะช่วยสร้างขีดความสามารถในการด�ำเนิน
นโยบายการเงิน (policy space) ส�ำหรับ
อนาคตด้วย
นอกจากการปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบายในปี 2561 ธปท. ได้ใช้มาตรการดูแล
เสถียรภาพระบบการเงิน (macroprudential
measures) ในหลายด้านเพื่อดู แลระบบ
เศรษฐกิจการเงินของไทยให้ด�ำเนินไปอย่าง
มั่ น คง อาทิ การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก าร
ก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อดูแล
และป้องกันการสะสมความเปราะบางในภาค
อสังหาริมทรัพย์จากการแข่งขันปล่อยสินเชื่อ
การด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแล
ในการยกระดับเกณฑ์ก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เหมาะสมขึ้น อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงบางจุดในระบบการเงินได้รับการดูแลใน
ระดับหนึ่งด้วยมาตรการที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว แต่ยังต้องติดตามพัฒนาการของตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การปรับตัวของภาค
อสังหาริมทรัพย์ พฤติกรรมการก่อหนี้ของภาคครัวเรือน ตลอดจนพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield)
ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ำเป็นเวลานาน ซึ่งอาจน�ำไปสู่การประเมินความเสี่ยงต�่ำกว่าที่ควร (underpricing of risks)
ในบริบทที่ตลาดเงินและตลาดทุนโลกมีแนวโน้มผันผวน ธปท. ติดตามและให้ความส�ำคัญกับการดูแลค่าเงินบาทให้เคลื่อนไหว
สอดคล้องกับพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ไม่ให้ผนั ผวนมากจนเป็นอุปสรรคต่อการท�ำธุรกิจของภาคเอกชน รวมทัง้ สือ่ สารสร้างความตระหนัก
รูอ้ ย่างต่อเนือ่ งถึงความส�ำคัญทีภ่ าคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ต้องบริหารจัดการความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการให้ทราบถึงเครื่องมือทางการเงินที่สามารถใช้ในการป้องกัน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงเครื่องมือได้ในราคาเหมาะสม โดยในปี 2561 ได้ด�ำเนิน
โครงการบริหารความเสีย่ ง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 ทีไ่ ด้ดำ� เนินการต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น ซึง่ โครงการนีภ้ าครัฐสนับสนุนค่าธรรมเนียม
ในการป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้ ในปีนี้ ธปท. ขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์การควบคุมแลกเปลี่ยนเงินต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเข้าออกมีความสมดุลมากขึ้นด้วย

การอบรมสัมมนา Product Champion โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2
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การปรับเกณฑ์การกำ�กับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เพื่อดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ
การแข่งขันทีร่ นุ แรงในตลาดสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในด้านหนึง่ สะท้อนถึงข้อจ�ำกัดของเกณฑ์กำ� กับดูแลเรือ่ งนี้ และในอีกด้านก็ชี้ให้เห็น
ถึงมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ (credit underwriting standard) ของสถาบันการเงินที่หย่อนลงในหลายลักษณะ อาทิ การให้
สินเชื่อเกินมูลค่าหลักประกัน หรือสินเชื่อเงินทอนที่มีการประเมินมูลค่าหลักประกันเกินกว่าความเป็นจริง โดยหลังกู้ผู้กู้ยังเหลือเงิน
เพื่อไปใช้จ่ายอย่างอื่น ประกอบกับภาวะที่ดอกเบี้ยต�่ำเป็นเวลานาน ท�ำให้เริ่มเห็นสัญญาณการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อหาผลตอบแทนโดย
ประเมินความเสี่ยงต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น
“บ้านหลังที่สอง” หรือ “คอนโดหลังที่สาม” กลายเป็นค�ำปกติที่เราได้ยินในวงสนทนาบ่อยขึ้น สะท้อนพฤติกรรมการกู้ซื้อเพื่อ
ลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยผู้กู้ที่ผ่อนที่อยู่อาศัย (บ้านหรือคอนโดฯ) พร้อมกันตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20
ของผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ การหย่อนมาตรฐานได้เริ่มส่งผลให้คุณภาพสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มด้อยลง
โดยระดับ NPL ล่าสุด ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 3.25 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.19 ณ สิ้นปี 2557

รู้หรือไม่?

จ�ำนวนคนที่ผ่อนบ้าน คอนโด
พร้อมกันหลายหลัง เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สดัสวนคนทผ่ีอนทอ่ียอูาศยั (บาน คอนโด) พรอมกนัตง้ัแต 2 หลังข�้นไป โดยทย่ีงัผอนหลงักอนไมหมด
% ของผกููใหม 25%
ในแตละป

22%

20%
ผอนทอ่ียอูาศยัพรอมกนั
ตง้ัแต 3 หลังข�้นไป

15%
10%

ผอนทอ่ียอูาศยั
พรอมกนั 2 หลงั

5%
0%

2556

2557

2558

2559

2560

H1/2561

ความต้องการจากการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย (กลุ่ม
ดี ม านด์ เ ที ย ม) ที่ ไ ม่ ไ ด้ ต ้ อ งการอยู ่ จ ริ ง แต่
เพื่อเก็งก�ำไรท�ำให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับสูงขึ้น
เร็ ว และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ก็ ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม ที่ มี ค วาม
ต้ อ งการซื้ อ เพื่ อ อยู ่ อ าศั ย จริ ง (กลุ ่ ม ดี ม านด์
จริง) ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ เพราะราคา
ปรับขึ้นสูงเกินความสามารถ ในหลายประเทศ
ภาครั ฐ เข้ า มาก� ำ กั บ ดู แ ลในเรื่ อ งนี้ ส่ ว นหนึ่ ง
เพราะประสบการณ์ ที่ ผ ่ า นมาชี้ ว ่ า ปั ญ หา
ในภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มั ก เป็ น ต้ น ตอท� ำ ให้
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยงานวิจัยของ IMF
ชี้ ว ่ า วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ กว่ า 50 ครั้ ง ในรอบ
10 ปีที่ผ่านมา เช่น วิกฤต Subprime มักมี
ต้นตอจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์

เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาขยายจนกลายเป็นความเสี่ยงเชิงระบบ ธปท. เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลในเรือ่ งนี้ โดยได้นำ� กรอบการประเมินผลกระทบในการพิจารณานโยบาย (Regulatory Impact Assessment: RIA)
ซึ่งเป็นแนวทางใหม่มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงครั้งนี้ ตั้งแต่การติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อระบุปัญหา การศึกษาทางเลือก
แนวนโยบาย (policy options) และการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (public consultation) ซึ่งถือเป็นขั้นตอน
สุดท้ายที่ส�ำคัญมาก
ทั้งนี้ หลังจากที่เปิดรับฟังความเห็น ประชาชนผู้บริโภค สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ ซึ่งเสนอแนะความเห็นเข้ามาใน
หลายด้าน อาทิ วันที่เริ่มบังคับใช้ ความหมายของบ้านหลังที่ 2 หรือสัญญาที่ 2 อัตราการวางเงินดาวน์ของสัญญาที่ 2 หรือสัญญา
ที่ 3 เป็นต้น ซึ่ง ธปท. ได้น�ำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
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1. การก�ำหนดจ�ำนวนเงินที่ผู้บริโภคต้องสมทบในวันแรก
ของการกู้ยืม (เงินดาวน์) ขั้นต�่ำ หรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกัน (Loan to Value : LTV) ให้สะท้อนความ
เสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นส�ำหรับการ ผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลัง
ขึ้นไป และที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดย
การกู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ที่ราคาต�่ำกว่า 10 ล้านบาทและ
ผ่ อ นช� ำ ระหลั ง แรกมาแล้ ว ตั้ ง แต่ 3 ปี ขึ้ น ไป จะต้ อ งสมทบ
เงิ น ร้ อ ยละ 10 ขณะที่ ถ ้ า ผ่ อ นช� ำ ระหลั ง แรกยั ง ไม่ ถึ ง 3 ปี
หรือกู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้อง
สมทบเงินร้อยละ 20 และส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยหลังที่ 3 ขึน้ ไปจะต้อง
สมทบเงินร้อยละ 30 ในทุกระดับราคา
2. การนับรวมสินเชื่อ Top-up ในวงเงินที่ขอกู้ จะนับรวม
สินเชือ่ อืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย (สินเชือ่ Top-up)
ทุกประเภทที่อ้างอิงหลักประกันเดียวกันในวงเงินที่ขอกู้ โดยให้
ยกเว้น (1) สินเชือ่ ที่ใช้ชำ� ระเบีย้ ประกันชีวติ ผูก้ แู้ ละประกันวินาศภัย
ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงของทั้งผู้กู้และสถาบันการเงิน และ
(2) สินเชื่อที่ ให้กับธุรกิจ SMEs เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
3. วันที่เริ่มบังคับใช้เกณฑ์ LTV ใหม่ จะเริ่มใช้บังคับกับ
สัญญากู้ซื้อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
เป็นต้นไป โดยยกเว้นในกรณีที่ผู้กู้มีการท�ำสัญญาจะซื้อจะขาย
ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่วางแผนซื้อ
ที่อยู่อาศัยหรือผ่อนดาวน์อยู่ก่อนแล้ว
เมื่ อ ปลายปี 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น ได้
ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี
ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน
จากภาวะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ อยู่ในระดับต�ำ่ เป็นเวลานาน ซึง่ ก่อให้เกิด
ปัญหาพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีด่ ขี นึ้ (search for yield)
โดยประเมินความเสี่ยงต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น (underpricing of
risk) ในภาพกว้าง ให้สอดประสานกับนโยบายการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ ซึ่งเป็น
มาตรการก�ำกับดูแเสถียรภาพระบบการเงิน (macroprudential
measure) ที่เน้นดูแลความเสี่ยงเฉพาะจุด และการตรวจสอบ
สถาบันการเงินให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กล่าวโดยสรุป การปรับปรุงเกณฑ์ ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ดูแลประชาชนทีต่ อ้ งการกูซ้ อื้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ อยูอ่ าศัยจริง ให้สามารถ
ซื้อบ้านได้ ในราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน รวมทั้งเป็นมาตรการเชิง
ป้องกันเพื่อดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ ซึ่งที่ผ่านมา ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในต้นตอส�ำคัญของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดทั่ว
โลก ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามการปรับตัวของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเมินว่าผลกระทบอยู่ในวงจ�ำกัด ผู้เกี่ยวข้องน่าจะสามารถปรับ
ตัวได้ ในขณะที่ระยะยาวจะท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน
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ด้านระบบสถาบันการเงิน
ในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงิน ธปท. มุ่งดูแลให้การด�ำเนินการเป็นไปอย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ
และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแข่งขันและมีการน�ำ
เทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความหลากหลายได้ตรงจุด รวดเร็ว
ในราคาทีถ่ กู ลง และช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดี และทัว่ ถึงขึน้ นอกจากนี้ ธปท. ยังให้ความส�ำคัญกับ
การที่ประชาชนจะต้องได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมา ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนพึงจะได้รับ
ด้านการก�ำกับดูแลความเสี่ยงและความมั่นคงของสถาบันการเงิน
การติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน พบว่าโดยรวมสถาบันการเงินของไทยมีความมั่นคงและ
สามารถท�ำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรทุนในภาคเศรษฐกิจจริงและช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับเสถียรภาพด้าน
ต่างประเทศ มีความเข้มแข็งสะท้อนจากเงินส�ำรองระหว่างประเทศทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ดุลบัญชีเดินสะพัดทีเ่ กินดุลต่อเนือ่ ง และภาระหนีต้ า่ ง
ประเทศทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ ท�ำให้เศรษฐกิจไทยมีกนั ชนทีจ่ ะช่วยรองรับความเสีย่ งและความผันผวนจากตลาดการเงินโลกได้ระดับหนึง่
อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามความเสีย่ งบางประเด็นทีอ่ าจสร้างความเปราะบางในระบบการเงิน เช่น การเก็งก�ำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์
พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) โดยไม่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนภาวะตลาดเงินและตลาดทุนโลกที่
ยังมีแนวโน้มผันผวนจากความไม่แน่นอนของการด�ำเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก และมาตรการกีดกันทางการ
ค้าที่ส่งผลกระทบชัดเจนขึ้น
เพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของภาคการเงินไทย ธปท. ออกหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลที่ครอบคลุม
ทั้งคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผลและเท่าทันความเสี่ยงใหม่ ๆ รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และดูแล
ให้สถาบันการเงินมีความพร้อมและสามารถรับมือภัยไซเบอร์ต่อเนื่อง ผ่านการสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขยาย
ความร่ ว มมื อ ไปยั ง ผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ลในต่ า งประเทศ ควบคู ่ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและสร้ า งความตระหนั ก รู ้ ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
cybersecurity ให้กับบุคลากรในภาคการเงินทุกระดับ
ส�ำหรับการก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้าน IT ในปี 2561 ได้เพิ่มการตรวจสอบ mobile banking security ทั้งระบบสถาบันการ
เงินและผู้ให้บริการ e-Payment เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของบริการ mobile banking ที่มีการใช้เพิ่มขึ้นมาก
นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ FSAP ซึ่งจะช่วยให้ภาคการเงินไทยสามารถ
พัฒนาได้เท่าทันบริบทเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

งาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 เพื่อสนับสนุนให้ภาคสถาบันการเงินด�ำเนินธุรกิจ
“การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)”
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ด้านการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม
ธปท. ยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชือ่ ทีด่ ี เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งเชิงระบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเงิน โดย
ในปี 2561 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินมีวัฒนธรรมและกระบวนการ
พิจารณาสินเชื่อที่เหมาะสมขึ้น ไม่เอื้อให้เกิดการเก็งก�ำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ การให้สินเชื่อสอดคล้องกับมูลค่าหลักประกัน
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมาตรการนี้จะลดดีมานด์เทียม และช่วยดีมานด์จริง หรือประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจริงจะได้ราคาที่ถูกลง
นอกจากนี้ ธปท. ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการเงิน
ธปท. ได้นำ� กระบวนการออกกฎเกณฑ์ทดี่ หี รือ Regulatory Impact Assessment (RIA) มาใช้เพือ่ ปรับหลักคิดในการปฏิรปู
กฎเกณฑ์และเปลี่ยนกระบวนการท�ำงานให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมบริการทางการเงินด้านดิจิทัล และ
การสนับสนุนบริการทางการเงินส�ำหรับ SMEs เพื่อให้ประชาชนและ SMEs ได้รับประโยชน์จากบริการทางการเงินที่หลากหลาย
ขึ้น มีนวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง อีกทั้งยัง
มีการด�ำเนินการส�ำคัญตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 เช่น การสนับสนุนการขยายวงเงินการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับการโอนเงินด้วยเลขที่บัญชี และการจัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินเห็นความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ธปท. ได้ขยายขอบเขตการก�ำกับดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับให้ครอบคลุมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งจะช่วย
ให้ประชาชนระดับฐานรากสามารถเข้าถึงสินเชือ่ ดังกล่าวได้ดว้ ยต้นทุนทีถ่ กู ลงและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนให้
ธนาคารพาณิชย์ 14 แห่งทีเ่ ป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ตลอดจนธนาคารออมสิน และธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ออกผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน (basic banking account) เพื่อช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้สูงอายุที่เดิมไม่มีบัญชี
เงินฝาก เพราะไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในราคาที่เหมาะสมและต�่ำลง นอกจากนี้ ธปท. ได้เข้า
ร่วมการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบที่ 8 ภายใต้กรอบอาเซียน โดยได้ข้อสรุปการเจรจาจัดตั้ง Qualified ASEAN
Banks (QABs) กับมาเลเซียแล้ว และอยูร่ ะหว่างเจรจากับอินโดนีเซีย เมียนมา และฟิลปิ ปินส์ เพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย์ไทยและรองรับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคอาเซียน

ด้านระบบการช�ำระเงิน
• การด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment มีความคืบหน้าส�ำคัญดังนี้
โครงการระบบพร้อมเพย์ : ในปี 2561 การใช้พร้อมเพย์เติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 20 ต่อเดือน โดยมีการลงทะเบียนรวม 46.5 ล้าน
เลขหมาย (ณ 31 ธันวาคม 2561) ปริมาณธุรกรรมเฉลีย่ 4.5 ล้านรายการต่อวัน มูลค่าเฉลีย่ 5,000 บาทต่อรายการ ปริมาณธุรกรรม
โอนเงินตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.1 พันล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 5.8 ล้านล้านบาท ทั้งนี้
จ�ำนวนบัญชี mobile banking เพิ่มขึ้นจาก 32 ล้านบัญชีในปี 2560 เป็น 47 ล้านบัญชีในปี 2561
โครงการขยายการใช้บัตร : ผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ฯ) ได้ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จ�ำนวนทั้งสิ้น 523,000 เครื่อง ณ วันสิ้นสุดโครงการ (เดือนมีนาคม 2561) ส่งผลให้ภาพรวม
ของการติดตั้งอุปกรณ์ฯ มีการกระจายตัวไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น จ�ำนวนสัดส่วนประชากรต่ออุปกรณ์รับบัตรเพิ่มขึ้นจาก 6,336
เครื่องต่อหนึ่งล้านคนในปี 2558 (ก่อนเริ่มโครงการ) เป็น 10,745 เครื่องต่อหนึ่งล้านคน ณ วันสิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Thai Standard QR Code ส�ำหรับการช�ำระเงินและการโอนเงิน : ปัจจุบัน
มีร้านค้าทั้งแบบ online และ offline ที่รับมาตรฐาน Thai Standard QR Code Payment แล้ว มากกว่า 3 ล้านร้านค้า ช่วย
ให้ร้านค้ารายย่อยสามารถรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่ต�่ำลง
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• การเชื่อมโยงระบบหรือบริการช�ำระเงินระหว่างประเทศ ธปท. ประสานความร่วมมือกับธนาคารกลาง ภาคเอกชน
ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนให้มีการใช้มาตรฐาน QR Code ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ EMVCo
เพื่อการช�ำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งปรากฏความคืบหน้าทั้งในส่วนของผู้ให้บริการทั้งสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการที่มิใช่
สถาบันการเงิน (non-bank) เช่น การเชื่อมโยงระบบการช�ำระเงินด้วย QR Code ระหว่างไทย-สปป.ลาว และไทย-สิงคโปร์ รวม
ทัง้ มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างธนาคารกลางในการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบการช�ำระเงินระหว่างไทย-กัมพูชา และ
ไทย-เวียดนาม การให้ความรูเ้ ชิงเทคนิคในการพัฒนาระบบและการก�ำกับดูแลแก่สถาบันการเงินและธนาคารกลางกัมพูชาและเมียนมา
• การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินภายใต้พระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 (Payment Systems Act) ซึ่งมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยกระทรวงการคลังและ ธปท. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งออกเป็นหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินทีม่ คี วามส�ำคัญ หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินภายใต้การ
ก�ำกับ และหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลบริการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561
กระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการจ�ำนวน 105 ราย รวมใบอนุญาต 232 ฉบับ และ ธปท. ได้ออกใบขอขึ้นทะเบียน
แก่ผู้ให้บริการจ�ำนวน 3 ราย รวมใบขอขึ้นทะเบียน 3 ฉบับ
• การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินทีส่ �ำคัญ ซึง่ ธปท. ได้ดำ� เนินการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสีย่ งของระบบบาทเนตตาม
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินตามมาตรฐานสากล Principles for Financial Market
Infrastructures (PFMI) และเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP)
โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)
2.2 ด้านการพัฒนา (Development)
ธปท. ได้ดำ� เนินการในหลายเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบการเงินของไทยในหลายมิติ โดยเฉพาะการน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่มาประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย ธุรกิจไทย ให้
ได้รับบริการที่สะดวก ตรงจุด ในราคาที่ถูกลง
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• การน�ำหลักการ Regulatory Sandbox มาใช้ เพือ่ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน โดยเปิดโอกาสให้ผใู้ ห้บริการ
FinTech ทัง้ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน เข้าร่วมทดสอบนวัตกรรม ควบคูไ่ ปกับการควบคุมความเสีย่ ง
ที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ และลดข้อจ�ำกัดด้านการก�ำกับดูแล ทั้งนี้ มีโครงการที่เข้าทดสอบใน Regulatory
Sandbox หลายโครงการ อาทิ การใช้เทคโนโลยี Blockchain, Biometric, QR Code Payment, Machine Learning และ
Application Programming Interfaces (APIs) โดยมีโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ออกจาก Regulatory Sandbox และให้
บริการได้เป็นการทั่วไปแล้ว 15 ราย เช่น โครงการ QR Payment ผ่านพร้อมเพย์ และโครงการ QR Payment ด้วยบัตรเครดิต
เป็นต้น
ปัจจุบัน ธปท. ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติ Regulatory Sandbox ให้มีกรอบการทดสอบที่ชัดเจน ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนานวัตกรรมและการน�ำออกให้บริการในวงกว้าง เป็นไปได้รวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่นวัตกรรมทางการ
เงินที่จะเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ ธปท. จะเป็นส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือมาตรฐานกลางส�ำหรับ
ภาคการเงินไทย ซึ่งจ�ำเป็นต้องทดสอบร่วมกัน หรือกฎหมายก�ำหนดให้เข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ ธปท. ทั้งนี้
ในกรอบใหม่ผใู้ ห้บริการสามารถทดสอบนวัตกรรมทางการเงินของตนเองใน Own Sandbox ภายใต้การบริหารความเสีย่ งและดูแล
ลูกค้าตามกรอบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
• การผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของภาคการเงินไทย
ที่จะน�ำ Blockchain มาใช้ร่วมกัน (Thailand Blockchain Community Initiative) เพื่อลดความซ�้ำซ้อน ลดต้นทุน และ
เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ปัจจุบนั มีธนาคารพาณิชย์ทเี่ ป็นสมาชิกทัง้ สิน้ 18 ราย ร่วมกับรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
7 ราย โดยโครงการแรกที่อยู่ระหว่างพัฒนา คือ โครงการบริการหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (Letter of Guarantee : LG)

การเสวนาถึงโครงการ Thailand Blockchain Community Initiative ภายในงาน Bangkok FinTech Fair 2018

ซึ่งคาดว่าจะออกให้บริการได้ในไตรมาส 2 ของปี 2562

• การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน ในการพัฒนาโครงการ National Digital Identity
และ e-KYC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยสนับสนุนการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
แบบ online ได้อย่างครบวงจร
• การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส�ำคัญของประเทศ ซึ่งในเรื่องนี้ ธปท. ด�ำเนินการใน 3 ด้านที่
ส�ำคัญ กล่าวคือ
(1) การให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน เช่น จัดท�ำโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเชิงป้องกันให้กับประชาชนกลุ่ม
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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generation Y ได้แก่ กลุม่ อาชีวศึกษา และกลุม่ วัยเริม่ ต้นท�ำงาน (first jobber) เพือ่ ปลูกฝังพฤติกรรมการเงินทีเ่ หมาะสมเพือ่ เตรียม
พร้อมเข้าสูต่ ลาดแรงงาน และสร้างวินยั การเงินก่อนทีจ่ ะมีภาระหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว อาทิ โครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรูท้ างการเงิน
ของครูและนักศึกษาอาชีวะ “Fin. ดี We can do!!!” เพือ่ เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้สถาบันอาชีวศึกษาทัว่ ประเทศน�ำความรูด้ า้ น
การเงิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงาน นอกจากนี้ ธปท. ได้ส่งเสริมความรู้
สร้างความเข้าใจ และเตือนภัยทางการเงินแก่ประชาชนทัง้ ทีส่ อื่ สารผ่านช่องทางของ ธปท. เอง และด�ำเนินการร่วมกับองค์กรพันธมิตร
เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
(2) การส่งเสริมพัฒนาแนวปฏิบัติที่สถาบันการเงินต้องให้บริการด้วยความรับผิดชอบ (responsible lending)
(3) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานกลางที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้ เช่น debt clinic
2.3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร (Internal Excellence)
ในปี 2561 ธปท. ยังให้ความส�ำคัญกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการท�ำข้อตกลง MOU กับหน่วยงาน
ภายนอกหลายแห่ง อาทิ การไฟฟ้า กรมศุลกากร กระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวง
พาณิชย์ บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) ในการทีจ่ ะใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่สว่ นรวม รวมทัง้ ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจาก data analytics
ในงานนโยบายด้านต่าง ๆ ให้กว้างและลึกขึ้น เช่น การใช้ข้อมูลประเภทใหม่เพื่อพัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจ การวิเคราะห์วิจัยที่มี
ลักษณะ evidence-based เพือ่ สนับสนุนการท�ำนโยบาย นอกจากนี้ ธปท. ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างความเป็นเลิศทางวิจยั โดย
เฉพาะงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการเงิน โดยในปีนี้ได้ส่งเสริมให้มีการท�ำงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการภายนอก เพื่อให้นักวิจัยของ ธปท.
มีโอกาสแสดงผลงานกับภายนอกและเป็นที่รู้จักมากขึ้น และปรับปรุงรูปแบบการน�ำเสนอผลงานวิจัยในสื่อออนไลน์เพื่อให้เหมาะกับ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของการบริโภคข่าวสารมากขึ้น เช่น งานสัมมนาวิชาการประจ�ำปี 2561 (BOT Symposium 2018)
ภายใต้หวั ข้อ The Future of Money, Finance, and Central Banking : สูย่ คุ ใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง เป็นต้น
ด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากร ธปท. ได้เตรียมความพร้อมพนักงานเพือ่ ให้มคี วามรูเ้ ท่าทันสถานการณ์ และบริบททางเศรษฐกิจ
การเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างไม่หยุดนิง่ และมีทกั ษะเพียงพอในการผลักดันงานยุทธศาสตร์ของ ธปท. ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ทีเ่ น้นองค์ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญทีส่ ำ� คัญ รวมถึงการหมุนเวียนงาน การไปปฏิบตั งิ านองค์กรภายนอก และการท�ำงานแบบ cross
function มากขึ้น นอกจากนี้ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของการที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ธปท. ได้จัดให้มีทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ โดยในปี 2561 ได้ให้ทุนเพื่อไปศึกษาในสาขา
เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ กฎหมาย และวิศวกรรมศาสตร์
ด้านการยกระดับศักยภาพองค์กร ธปท. ได้น�ำหลัก RIA มาปรับใช้ เพื่อให้มีการประเมินผลของนโยบาย และรับฟังความเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีการน�ำหลัก performance audit และ value for money มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบ
และงบประมาณตามล�ำดับ เพื่อให้ ธปท. มีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า นอกจากนี้ ธปท. น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน และดูแลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน อาทิ การน�ำเทคโนโลยีการใช้ DLT (Distributed
Ledger Technology) มาใช้ในการพัฒนากระบวนการจ�ำหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบพันธบัตรให้
แก่ประชาชนจาก 15 วันท�ำการ เหลือ 2 วันท�ำการ ซึ่งท�ำให้ ธปท. ได้รับรางวัล Digital Government Award ประจ�ำปี 2561
จาก The Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานเรือ่ ง cybersecurity
ขององค์กร สร้างความตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญและเตรียมมาตรการแก้ไข ตอบสนอง รวมทั้งความพร้อมในด้านการสื่อสารเรื่องนี้
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แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ธปท. มุง่ เน้นการบริหารงานทีเ่ ป็นระบบและมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2561 ธปท. ได้รบั ใบรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากส�ำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ชีใ้ ห้เห็น
ถึงความพยายามของ ธปท. ทีจ่ ะท�ำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ เป็นพืน้ ฐานหนึง่ ทีจ่ ะช่วย
ให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป นอกจากนี้ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร ธปท. ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึง
การจัดการพลังงานและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนด�ำเนินมาตรการเพือ่ ลดปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่ ธปท.
ได้รับใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.) และได้รบั การรับรองการขึน้ ทะเบียน Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
(อบก.) ถือเป็นธนาคารกลางแห่งแรกที่ได้รับ “Carbon Neutral Certificate”

ส� ำ หรั บ งานด้ า นการออกและจั ด การธนบั ต รนั้ น ปี 2561 เป็ น อี ก หนึ่ ง ปี ที่ ค ณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทาน
พระราชานุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบ 17 ในรัชกาลที่ 10 ครบทุกชนิดราคา โดยด้านหน้า
ของธนบัตรเชิญพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เป็นภาพประธาน และด้านหลังของธนบัตรแต่ละชนิด เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์
พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์เรียงตามล�ำดับรัชกาล เพือ่ เทิดทูนพระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์ในราชวงศ์จกั รี ซึง่ ผลิตด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัย โดยธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award
จากที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า ประจ�ำปี 2561
นอกจากนีด้ ว้ ย ธปท. ตระหนักว่าความส�ำเร็จของการด�ำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ จะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้โดยปราศจากความ
เข้าใจและแรงสนับสนุนของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ผ่านมา ธปท. ได้ปรับปรุงงานด้านการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่องใน
3 มิติส�ำคัญ
1. การรับฟังความคิดเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้รอบด้านมากขึน้ มีการก�ำหนดให้กอ่ นการออกนโยบายหรือหลักเกณฑ์สำ� คัญจะต้อง
มีการหารือผู้เกี่ยวข้อง (public consultation) ก่อน และในแต่ละปีจะมีการออกไปรับฟังความเห็นของผูป้ ระกอบการในทุกภูมภิ าค
ทั่วประเทศปีละหลายร้อยครั้ง และมีศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 1213 ที่จะคอยรับฟังและตอบค�ำถามเกี่ยวกับ
การบริหารและความรู้ทางการเงินที่จ�ำเป็น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบ social monitoring ที่คอยจับกระแสเหตุการณ์ต่าง ๆ
ในสื่อ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงทีมากขึ้น
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2. การสื่อสารนโยบาย ซึ่งได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งแนวทางการสื่อสารที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงการใช้ภาษาให้ง่าย นอกจากนี้ มีการใช้สื่อ multi media VDO Clip เช่น VDO Infographic
มาใช้เพือ่ สร้างความเข้าใจ ส�ำหรับช่องทางมีการปรับปรุงให้เท่าทันกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป โดยช่วงทีผ่ า่ นมาได้ยกระดับ
การสื่อสารทาง digital media ผ่านช่องทาง social media Facebook Instagram และ Twitter ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ฐานลูกค้า
ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 3 ของเว็บไซต์ส่วนราชการที่มี
ผู้ใช้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงวารสาร BOT พระสยาม Magazine ซึ่งแต่เดิมจะใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร
ให้เป็น platform ทีจ่ ะใช้สอื่ สารนโยบายส�ำคัญที่ ธปท. ขับเคลือ่ นและนโยบายส�ำคัญของประเทศ เช่น การปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจ
การศึกษา กฎหมาย และเป็น platform ทีใ่ ช้สร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย (stakeholders) ทีส่ ำ� คัญในรูปแบบทีเ่ ข้าถึงประชาชน
ได้ง่ายมากขึ้น และน�ำเผยแพร่ตามช่องทางสื่อสารต่างๆ ของ ธปท.
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3. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ในแต่ละปี ธปท. จะมีการพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย
รอบด้าน ทั้งในส่วนหน่วยงานภาครัฐในมิติการประสานนโยบาย ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ภาคธุรกิจเพื่อรับมือกับปัญหาและร่วม
หาทางแก้ไข กลุ่มนักวิชาการเพื่อประสานความร่วมมือและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน กลุ่มสื่อมวลชนและ blogger เพื่อพัฒนาการ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานของ ธปท. และกลุ่มนักเรียน/นิสิต นักศึกษา ผ่านกิจกรรมในหลากหลายประเภท
เพื่อให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ บทบาทหน้าที่ ธปท. และการให้ความรู้ทางการเงิน โดยในปี 2561 หนึ่งในเรื่องส�ำคัญคือการ
เปิดศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ ส�ำหรับห้องสมุด กิจกรรมเสวนา กิจกรรมวันเด็ก
ชมนิทรรศการศิลปะระดับโลก หรือชมนิทรรศการการให้ความรูท้ างการเงิน นิทรรศการพระองค์เจ้าวิวฒ
ั นไชย และนิทรรศการเงินตรา
การพิมพ์ธนบัตร ซึง่ จะช่วยให้ประชาชนได้รจู้ กั ธปท. และรูส้ กึ ว่า ธปท. เป็นองค์กรทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ยขึน้ โดยในปี 2561 พิพธิ ภัณฑ์ ธปท.
ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards
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หนึ่งปีของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในวาระครบรอบ 75 ปีของการสถาปนาธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ได้เปลี่ยนอาคารประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นโรง
พิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศให้เป็นศูนย์การเรียนรูท้ างเศรษฐกิจการเงินซึง่ เปิดให้บริการเมือ่ ต้นปี 2561 โดยมุง่ หวังให้เป็นพืน้ ที่
การเรียนรู้สาธารณะที่มีชีวิต (living learning-hub) ที่ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ สามารถเข้ามา
หาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้และการแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
จ�ำเป็นของโลกสมัยใหม่

ทั้งนี้ การเปิดศูนย์การเรียนรู้ (ศรร.) เป็นการน�ำพื้นที่ของ ธปท. ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น “พื้นที่เขตหวงห้าม” โดยเปลี่ยนให้เป็น
“พื้นที่สาธารณะ” ที่ประชาชนหลากหลายกลุ่มได้รับประโยชน์จากกิจกรรมหลากหลายด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการเงิน วิชาการ
เศรษฐศาสตร์การเงิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ ศิลปะ ศาสนา และประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ในปี 2561 ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. มีโอกาสต้อนรับ
ประชาชนหลากหลายกลุ่มมากกว่า 8 หมื่นคนที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด ดูนิทรรศการ ประชุม หรือท�ำกิจกรรมหลากหลายประเภท
รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
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ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เป็นแหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและอื่น ๆ จ�ำนวนกว่า 95,000 รายการ
มีบริการสืบค้นหนังสือและข้อมูลงานวิจัยจากทั่วโลก (Online Computer Library Center: OCLC) นอกจากนี้ ยังมีบริการ
ห้องประชุม (Idea box) หลายขนาดที่จะสามารถตอบโจทย์ผู้ ใช้บริการที่มีความหลากหลาย และมีมุมอ่านหนังสือที่จัดไว้เป็นพิเศษ
ส�ำหรับสมาชิก หลังจากเปิดบริการมาได้ 1 ปี ห้องสมุดแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักของผู้ ใช้บริการว่าเป็นห้องสมุดที่มีวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดแสดงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และส่วนที่จัดแสดง
ภารกิจของธนาคารกลางในการดูเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ ประชาชนสามารถเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ได้ตามรอบ ซึง่ จะมีเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงาน ธปท. หรือเจ้าหน้าที่น�ำชมบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม หรือสามารถเข้าชมแบบอิสระด้วยตนเอง ทั้งนี้
ในปี 2561 พิพิธภัณฑ์ ธปท. ยังได้รับรางวัล Museum Thailand Awards ด้านเศรษฐกิจการเงินจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียน
รู้แห่งชาติ
ในปี 2561 ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ได้เปิดนิทรรศการถาวรเพิ่มอีก 2 นิทรรศการ คือ นิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
ซึ่งน�ำเสนอเรื่องราวของผู้ว่าการพระองค์แรก ที่ทรงมีบทบาทส�ำคัญในการสถาปนาธนาคารแห่งประเทศไทย และวางรากฐานระบบ
การเงินของประเทศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาอธิปไตยทางการเงินไว้ได้ และ นิทรรศการ
BOT Money Terminal ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ผู้มาเยี่ยมชมจะมีโอกาสเรียนรู้ถึงการวางแผนและจัดการการเงิน การสร้างวินัย
ทางการเงินทีด่ ี และเรียนรูจ้ กั ภัยทางการเงินในรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านสือ่ การเรียนรูท้ นั สมัย โดยผูเ้ ยีย่ มชมสามารถตรวจเช็คสุขภาพทาง
การเงินของตนเองได้ทั้งจอ Kiosk ภายในนิทรรศการและ Application บนมือถืออีกด้วย
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ในปีทผี่ า่ นมา พืน้ ทีข่ องศูนย์การเรียนรูถ้ กู ใช้จดั กิจกรรมหลากหลายครัง้ อาทิ การจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2018 เพือ่ ส่ง
เสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินด้วยการน�ำเทคโนโลยีทางการเงินมาประยุกต์ ใช้ โดยมีผเู้ ข้าร่วมงานกว่า 900 คน งานเสวนากึง่
วิชาการที่ให้ความรูท้ างการเงิน ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างภูมคิ มุ้ กันทางการเงินและการระวังภัยทางการเงินให้ประชาชน งาน Book Talk เพือ่
แลกเปลีย่ นมุมมองกับนักเขียน Inspirational Talk เรือ่ งเล่าจากประสบการณ์จริงของผูม้ ชี อื่ เสียง มีประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญใน
เรือ่ งต่าง ๆ ทีผ่ ฟู้ งั สามารถน�ำไปปรับใช้ ซึง่ จะหมุนเวียนสับเปลีย่ นเพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจสามารถเข้ามาเยีย่ มและร่วมท�ำกิจกรรมตลอดทัง้ ปี

นอกจากนี้ ปี 2561 ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ยังได้รับโอกาสจัดนิทรรศการงานศิลปะ 2 งาน ซึ่งเป็นโอกาสให้ได้ต้อนรับและ
รู้จักเพื่อนใหม่ที่อาจไม่รู้จักหรือไม่เคยมาเยี่ยมธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อน

(1) ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ได้รบั คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 landmark เพือ่ แสดงงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก
อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018) ซึ่งมีศิลปินมากกว่า 33 ประเทศเข้าร่วมงานแสดง โดยได้รับเกียรติให้
จัดแสดงงานของศิลปินระดับโลก 2 กลุ่ม คือ Huang Yong Ping ศิลปินชาวจีน-ฝรั่งเศส และศิลปินกลุ่ม Souled Out Studios
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(2) นิทรรศการ “75 พฤกษชาติ ฉลอง 75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์พันธุ์ศักดิ์
จักกะพาก พฤกษศิลปินชาวไทยที่ได้รบั การยกย่องในระดับโลกน�ำผลงานสีนำ�้ จ�ำนวน 75 ภาพมาจัดแสดง ซึง่ แต่ละภาพมีความงดงาม
ประณีต มีรายละเอียดราวกับของจริง ภาพวาดสีน�้ำของท่านถูกน�ำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก เช่น พิพิธภัณฑ์ Kew Gardens
ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา ศิลปิน ประชาชน เข้ามาชมเป็นจ�ำนวนมาก
ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. รอให้การต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ณ พื้นที่
สาธารณะเพื่อการเรียนรู้ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาแห่งนี้
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3. การดำ�เนินงานในระยะต่อไปตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
มองไปข้างหน้าปี 2562 นับเป็นปีสุดท้ายของการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ธปท. ยังคงเน้น
การผลักดันงานใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านเสถียรภาพ (Stability) ด้านการพัฒนา (Development) และด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งภายในองค์กร (Internal Excellence) อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนของทิศทางการค้าโลก ปัญหาภูมริ ฐั ศาสตร์โลก
การปรับนโยบายการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติของประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ร วมถึงความคาดหวังจากสังคมโดยรวมที่มีมากและหลากหลายมุมมองขึ้น ถือเป็นปัจจัยที่อาจท�ำให้การผลักดันงานตามแผน
ยุทธศาสตร์มีความท้าทาย โดย ธปท. ได้วางแนวทางไว้ดังนี้

3.1 ด้านเสถียรภาพ (Stability)
• ผสมผสานเครื่องมือนโยบายด้านต่าง ๆ ทั้งอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน มาตรการดูแลเสถียรภาพระบบ
ก ารเงิ น และนโยบายด้ า นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ เพื่ อ ดู แ ลเสถี ย รภาพระบบการเงิ น ควบคู ่ ไ ปกั บ การด� ำ เนิ น นโยบายการ
เ งิ น ให้ เ หมาะสมกั บ ความเสี่ ย งในระบบเศรษฐกิ จ การเพิ่ม ศักยภาพในการติดตามกลุ่ม ธุร กิจ ขนาดใหญ่ที่เป็นข้อต่อส� ำ คั ญ
ที่โยงใยระบบการเงินของประเทศ การสร้างระบบนิเวศของอัตราแลกเปลี่ยนให้เคลื่อนไหวไปตามกลไกตลาดอย่างเหมาะสม
ก ารลดกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินที่เป็นอุปสรรค และการพัฒนาตลาดเงินตราต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่ม
บ ทบาทของ ธปท. ในการเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส�ำคัญของประเทศในมิติต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ลดความเหลื่อมล�้ำ และปฏิิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
• ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการช�ำระเงินให้การด�ำเนินงานมีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและสามารถปรับ
ตัวได้เท่าทันกับระบบการเงินของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
อย่างต่อเนือ่ ง (ongoing supervision) ตามสถานะความเสีย่ งและนัยส�ำคัญของสถาบันการเงินและผูใ้ ห้บริการช�ำระเงินแต่ละแห่ง รวมถึง
การเสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและพัฒนาเครื่องมือการก�ำกับดูแล (supervisory technology) เพื่อติดตาม
ค วามเสี่ยงใหม่ๆ ให้รวดเร็วมากขึ้น ตลอดจนการยกระดับธรรมาภิบาล การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง (risk
c ulture) และให้ความส�ำคัญกับการดูแลให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม ตรงไปตรงมา นอกจากนี้ จะมุ่งเน้น
การเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันการเงินในการบริหารจัดการความเสีย่ งทางเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์
ก ารบริหารความเสี่ยงให้รัดกุมและครอบคลุมขึ้น ทดสอบความพร้อมของสถาบันการเงินในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
อย่างครบวงจร รวมถึงเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

3.2 ด้านการพัฒนา (Development)
• พัฒนาระบบการเงินไทยให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและไม่เป็นอุปสรรคต่อการน�ำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้พัฒนา
ประสิทธิภาพ ด�ำเนินการและสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ทีส่ ามารถ (1) ให้บริการได้รวดเร็ว (speed) (2) ให้บริการในขอบเขต
ที่กว้างและมีรูปแบบที่หลากหลาย (scope) (3) ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายในวงกว้าง (scale) และ (4) ดึงศักยภาพของ
สถาบันการเงินและผู้ให้บริการต่างๆ มาร่วมกันยกระดับการให้บริการ (sharing) โดยจะทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลในด้านต่างๆ ให้ความส�ำคัญกับหลักการส�ำคัญในภาพใหญ่ (principle-based) มากขึ้น สนับสนุนให้สถาบันการเงินใช้ข้อมูล
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ทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชือ่ (information-based lending) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรม
(sandbox) ให้มีความคล่องตัว รวมถึงให้สถาบันการเงินมี sandbox ของตนเองได้ สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีมาใช้แบบครบวงจร
เช่น การใช้ public cloud และการจัดเก็บและรับส่งเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) รวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของระบบการช�ำระเงิน อาทิ การยกระดับมาตรฐานข้อความการช�ำระเงินกับระบบ QR Code และ Bulk Payment เป็นต้น
• เสริมสร้างกลไกที่จะท�ำให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับบริการทางการเงินที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการเงิน
ของประเทศอย่างยั่งยืนใน 4 ด้าน คือ (1) มีบริการทางการเงินทั่วถึง โดยส่งเสริมการให้บริการบัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน (2) มีบริการ
ทางการเงินเป็นธรรม โดยการขยายการก�ำกับดูแลด้าน Market Conduct ให้ครอบคลุมผูใ้ ห้บริการทางการเงินทีส่ ำ� คัญอย่างครบถ้วน
( 3) มีระบบการเงินที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการด�ำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธ รรมาภิบาลที่ดี และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทางการเงินมีความรู้และสามารถ
ใช้บริการ digital banking และการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
• เชือ่ มโยงระบบการเงินในภูมภิ าค โดยเตรียมความพร้อมในการใช้โอกาสทีป่ ระเทศไทยจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานการประชุมอาเซียน
ในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ ยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” สร้างความร่วมมือ
ทางการเงินในมิติต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อการค้าและการลงทุนและลดความเสี่ยง
จ ากอัตราแลกเปลี่ยน การเชื่อมโยงการช�ำระเงินรายย่อยระหว่างประเทศ และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber
resilience) เพื่อผลักดันการพัฒนาระบบการเงินในระดับภูมิภาคให้เป็นไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

3.3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร (Internal Excellence)
• ยกระดั บศั ก ยภาพขององค์ ก รโดยเฉพาะในการตัดสินนโยบายที่อ ยู่บ นพื้นฐานของข้อ มูล (evidence-based
d ecision making) โดยสร้างวัฒนธรรมในการตัดสินใจนโยบายอย่างเป็นระบบที่ค�ำนึงถึงผลกระทบเชิงลึกตามหลักการ
R egulatory Impact Assessment (RIA) ทั้งในการออกหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน การวางนโยบายทาง
ด้านเศรษฐกิจ และกระบวนการการท�ำงานด้านอื่น ๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยใช้ข้อมูลสนับสนุนเชิงลึก
อ ย่างเพียงพอ มีมุมมองที่ครบถ้วน การตัดสินใจสมเหตุสมผล และลดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม
ในขณะเดียวกัน ยังมุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันให้มีการใช้ข้อมูลระดับจุลภาคในการวิเคราะห์ปัญหา
เชิงลึกและผลิตงานวิจยั เชิงวิชาการทีส่ ามารถสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาระบบการเงินของ
ประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาบริหารจัดการข้อมูลของ ธปท. ให้มีกรอบการก�ำกับดูแลข้อมูล (data governance) และแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของโลกยุคใหม่
• การประสานความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. ใน 4 เรื่องส�ำคัญ
คือ (1) พัฒนาและสร้างช่องทางการสื่อสารของ ธปท. ให้เท่าทันและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายได้ดียิ่งขึ้น (2) ขยาย
ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องส�ำคัญกลุ่มใหม่ ๆ เช่น องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มที่เป็นตัวแทนภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร (3) เพิ่มช่องทางการรับฟังความเห็นจากภายนอก เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องนโยบาย
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ ธปท. และ (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนในสายเศรษฐกิจการเงิน เพื่อให้
เข้าใจการท�ำงานและนโยบายของ ธปท. ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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4. โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการทำ�งาน

บรรยากาศงานผู้ว่าการพบพนักงาน ซึ่งจัดขึ้นรายไตรมาส

ภายใต้บริบททางสังคมและเศรษฐกิจทีท่ า้ ทาย มีการเปลีย่ นแปลงไม่หยุดนิง่ และมีความซับซ้อนมากขึน้ ธปท. ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าจะสามารถรองรับในการด�ำเนินภารกิจหลักใหม่ของธนาคาร
กลางในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงิน และระบบการช�ำระเงินให้มนั่ คง และมีการพัฒนาเท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ โดยในปี 2561 มีการด�ำเนินการทีส่ �ำคัญ ดังนี้

4.1 การยกระดับงานเสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน
สายนโยบายระบบการช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
ฝ่ายนโยบายระบบการช�ำระเงิน ยกระดับภารกิจงานเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยเพิ่มขอบเขตการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับและตรวจสอบผู้ ให้บริการช�ำระเงินให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยให้แก่ระบบการช�ำระเงินภายใต้สภาพแวดล้อมการช�ำระเงินที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ๆ
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มความเข้มแข็งในงานตรวจสอบสถาบันการเงินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
การปรับวิธกี ารตรวจสอบให้เป็นรูปแบบ ongoing supervision และเร่งสร้างเครือข่ายเพือ่ เป็น safety net ในกลุม่ ความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร์ร่วมกับหน่วยงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector
Computer Emergency Response: TB-CERT) เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ปรับเพิม่ จ�ำนวนบุคลากรเพือ่ รองรับการขยายตัวของงานส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน Regulatory
Sandbox โดยผลักดันมาตรฐานงานและโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีทางการเงิน พร้อมทั้งเร่งสร้างความร่วมมือด้านเครือข่าย
FinTech กับองค์กรภายนอก ธปท.
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4.2 การเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
สายนโยบายการเงิน
จั ด ตั้ ง ฝ่ า ยงานใหม่ คื อ ฝ่ า ยนโยบายโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
เชิงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย และงานวิจยั สาขาเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ การประมาณการภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคด้านอุปทานและเศรษฐกิจ
ภูมิภาค เพื่อให้สามารถเห็นภาพความเชื่อมโยงของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้ครอบคลุมได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ ได้ปรับงาน
จัดท�ำสถิติเศรษฐกิจไปสังกัด ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค เพื่อเชื่อมโยงการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาคเข้าไว้ด้วยกัน
สายตลาดการเงิน
ฝ่ายนโยบายและก�ำกับการแลกเปลีย่ นเงิน ปรับภารกิจด้านนโยบายและก�ำกับการแลกเปลีย่ นเงินใหม่ เพือ่ รองรับทิศทางและ
นโยบายด้านการแลกเปลี่ยนเงินให้ทันสมัยสอดคล้องกับ FX landscape ที่เปลี่ยนแปลง และช่วยในการก�ำกับดูแลการแลกเปลี่ยน
เงินได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานด้านนโยบายการแลกเปลี่ยนเงินที่ก�ำหนดกลยุทธ์การแลกเปลี่ยน
เงินและมาตรการป้องปรามการเก็งก�ำไรค่าเงินบาท ส่วนงานก�ำกับและวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนเงิน 1 ที่ดูแลการก�ำกับ วิเคราะห์ และ
ตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ ให้บริการรายใหญ่ และส่วนงานก�ำกับและวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนเงิน 2 ซึ่งดูแลการก�ำกับ วิเคราะห์
และตรวจสอบผู้ ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน

4.3 การเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงิน หากเกิดภาวะวิกฤต
โอนย้ายฝ่ายจัดการกองทุนมาสังกัดสายนโยบายสถาบันการเงินที่ดูแลการก�ำหนดนโยบายและการบริหารจัดการระบบ
สถาบันการเงินรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน เพือ่ เชือ่ มโยงการดูแลสถาบันการเงินอย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
สถาบันการเงินกรณีเกิดภาวะวิกฤต อันเป็นภารกิจใหม่ของ ธปท. ตาม พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561

4.4 การยกระดับศักยภาพองค์กรและกระบวนการท�ำงาน
กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ เพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาและต่อยอดการเป็น data driven organization ของ
ธปท. โดยมีการขยายเพิ่มอัตราก�ำลังและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกและกว้างร่วมกับ
หน่วยงานภายใน ธปท. และหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก รวมทั้งผลักดันการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน data analytics ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล ขยายขอบเขตงานกลยุทธ์และธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ครอบคลุมการจัดท�ำนโยบายและมาตรฐานการก�ำกับดูแล
ข้อมูลของ ธปท. และสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ พร้อมทัง้ ขยายงานจัดการข้อมูลของภาคเศรษฐกิจให้เชือ่ มโยงและครอบคลุม
ข้อมูลจากภาครัฐ และรวมศูนย์จัดการและให้บริการแก่ส่วนงานต่าง ๆ ภายใน ธปท. ได้อย่างเป็นระบบ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มความเข้มแข็งและความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ โดยยกระดับงานจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีขอบเขตกว้างขึ้น โดยการขยายกรอบงานด้าน security ให้ครอบคลุมการป้องกันภัยคุกคาม
จากทั้งภายในและภายนอก ธปท. และขยายกรอบการตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยเชิงลึก โดยมีการปรับเพิ่มทีมงานที่ดูแลงานป้องกัน
ภัยไซเบอร์และงานจัดการศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยของ ธปท.
ส่งเสริมให้สายงานมีความคล่องตัวในการปรับโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท�ำงาน (empowerment) ในฝ่ายงานได้เอง
รวมทัง้ สนับสนุนการท�ำงานรูปแบบ squad team ธปท. มอบอ�ำนาจให้สายงานสามารถปรับโครงสร้างองค์กรและทบทวนกระบวนการ
ท�ำงานภายในฝ่ายงานได้เอง พร้อมทั้งสนับสนุนการท�ำงานแบบ cross function ผ่านการท�ำงานรูปแบบ squad team รวมทั้ง
ทบทวนกระบวนการท�ำงานของ 7 สายงาน ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้แก่ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สายระบบข้อสนเทศ
สายวางแผนและงบประมาณ สายช่วยงานบริหาร สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร สายก�ำกับสถาบันการเงิน และ
สายออกบัตรธนาคาร โดยปรับลดขัน้ ตอนการท�ำงาน จัดล�ำดับและรวมงานทีเ่ หมือนกันเข้าไว้ดว้ ยกัน รวมทัง้ เพิม่ มาตรฐานคุณภาพงาน
และปรับใช้อุปกรณ์เครื่องจักรทดแทนในงานที่ ใช้เครื่องจักรทดแทนได้ เพื่อเพิ่มคุณภาพการส่งมอบงานโดยลดเวลาการท�ำงานลงได้
ทัง้ หมดนีค้ อื การยกระดับศักยภาพองค์กรและกระบวนการท�ำงานของ ธปท. ตลอดปี พ.ศ. 2561 เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยให้มเี สถียรภาพและเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน พร้อมต่อการเข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั ได้อย่างฉับไวและ
เข้มแข็งในการด�ำเนินงานส�ำหรับปี พ.ศ. 2562 ต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ั ชี

ฝายกฎหมาย

ฝายการชำระเงนิ
และพนัธบตัร

โรงพมิพธนบตัร

ฝายสงเสรมิความรู
ทางการเงนิ

ฝายธรุการและ
บรหิารอาคาร

ฝายบริหาร
จดัการขอมลู

ฝายกลยทุธ
และวางแผนธนบตัร

ฝายวางแผนองคกร

ฝายรกัษา
ความปลอดภยั

กลมุงานดาตา
อนาไลตกิส

ฝายการบญ
ั ชี
และพสัดุ

สำนกังาน
ภาคเหนอื

ฝายบรหิารและ
พฒ
ั นาบคุคล

สำนกังาน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ฝายวจิยั
ออกบตัรธนาคาร

สำนกังาน
ภาคใต

สถาบนัพฒ
ั นา
บคุลากร

ฝายพฒ
ั นาองคกร
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5. การกำ�กับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
ใ นการก�ำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงของ ธปท. ครอบคลุมถึงการปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
งานของ ธปท. และการแก้ ไข พ.ร.บ. ธปท. ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)

5.1 การก�ำกับดูแลกิจการ
พ.ร.บ. ธปท. พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ก�ำหนดภารกิจหลักของ ธปท.
และอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ธปท. ในการควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ธปท. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การด�ำรงไว้
ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการช�ำระเงิน รวมถึงแผนงาน งบประมาณ และหลักเกณฑ์
การบริหารสินทรัพย์ของ ธปท. และให้ ธปท. ด�ำเนินการด้านนโยบายการเงิน นโยบายสถาบันการเงิน และนโยบายระบบการช�ำระ
เ งิน ภายใต้การด�ำเนินการของคณะกรรมการที่มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบนโยบายแต่ละด้าน ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และคณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.) โดยมีระบบการท�ำงานทีป่ ระสาน
ค วามร่วมมือระหว่างคณะกรรมการนโยบายในรูปคณะอนุกรรมการ เพือ่ ให้มกี ารประสานงานในการก�ำหนดนโยบายร่วมกัน และเชือ่ มโยง
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายต่าง ๆ ใน ธปท. เช่น คณะอนุกรรมการเสถียรภาพระบบการเงิน (อสร.) เป็นต้น
น อกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ (กตส.) ดูแลและก�ำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ธปท. ให้มีระบบ
ก ารควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการภายในที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (กคส.)
ใ ห้ค�ำแนะน�ำในเรื่องความเสี่ยงในภาพรวมทั้งหมดของ ธปท. คณะกรรมการธรรมาภิบาล เสนอแนะแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
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เ พื่อให้ ธปท. มีระบบและการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสม รวมทั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
ท�ำหน้าที่วินิจฉัยและเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์

5.2 การบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของ ธปท. ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง (กคส.) ซึง่ มีคณะกรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก โดย กคส. มีหน้าทีพ่ จิ ารณาและ
ให้ความเห็นต่อกรอบนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ ธปท. ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ ธปท.
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คบส.) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. โดยมีหน้าที่
ก�ำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ ธปท. ในภาพรวม เพื่อให้การด�ำเนินงานของ ธปท. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการให้คณะ
กรรมการ 2 คณะข้างต้น
ขอบเขตงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร สรุปเป็น 3 ด้าน ดังนี้
(1) การบริหารความเสี่ยงภาพรวม
การบริหารความเสี่ยงภาพรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินพันธกิจ
ด้านต่างๆ ขององค์กรอย่างเหมาะสม โดยในปี 2561 คณะกรรมการ ธปท. ได้อนุมตั นิ โยบายการบริหารความเสีย่ งของ ธปท. เพือ่ ให้ ธปท.
มีระบบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล และส่วนงานรวมถึงพนักงานสามารถก�ำหนดแนวการบริหาร
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ ธปท. ยอมรับได้ นอกจากนี้ ธปท. ได้มีการประเมินความเสี่ยงรอบด้าน
ถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม และพิจารณาให้มีแนวทางจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม
กระบวนการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวจะเอือ้ ให้การด�ำเนินงานของ ธปท. เป็นไปตามแผนงานทีว่ างไว้ มีการสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กร
เข้าใจ และป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างๆ ของ ธปท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม
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งานสัมมนาแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงโดยรวม (Composite Rating) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

(2) การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงทางการเงินของ ธปท. เป็นผลจากการด�ำเนินงานด้านบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศเป็นหลัก โดย ธปท. ได้
จ�ำแนกความเสี่ยงทางการเงินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและก�ำกับควบคุมดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมการ ธปท.
กตส. กคส. คบส. และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (อสง.)
ในปี 2561 ธปท. เริ่มต้นลงทุนในตราสารทุนโดยได้มีการคัดเลือกและจัดจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์และผู้จัดการทุนภายนอก
การจัดท�ำดัชนีอา้ งอิงส�ำหรับใช้วดั ผลและติดตามการลงทุนรวมถึงการก�ำหนดเกณฑ์การบริหารความเสีย่ งต่างๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การลงทุน
ในตราสารทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ทจี่ ดั ท�ำขึน้ ภายใต้ พ.ร.บ. ธปท. ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมปี 2560 และ
บรรลุวตั ถุประสงค์หลักในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสีย่ ง รักษาความมัน่ คงและสภาพคล่องของเงินส�ำรอง เพือ่ ให้
สามารถรองรับความผันผวนและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
(3) การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารครอบคลุมความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกระบวนการ บุคลากร เทคโนโลยี และปัจจัยภายนอกอืน่ ๆ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ธปท. ได้ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้
สอดรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1) การก�ำหนดให้ทุกส่วนงานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้น
2) การมีกระบวนการรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incident Reporting)
3) การจัดท�ำตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) และรายงานความเสี่ยง (Risk Dashboard) ตลอดจนมี
การติดตามและรายงานความเสี่ยงส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รองรับสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล และมีการทดสอบแผนฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี
ในปี 2561 ธปท. ได้ดำ� เนินการปรับปรุงการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM) ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
โดยจัดท�ำนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อก�ำหนดเป้าหมายและแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งจัดการทดสอบแผนฉุกเฉินที่ครอบคลุมทั้งกรณีระบบงานส�ำคัญหยุดชะงัก และกรณีเกิดวินาศภัย เช่น การปฏิบัติ
งานจากศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง การตอบสนองกรณีข่มขู่วางระเบิด การอพยพหนีไฟอาคารศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เป็นต้น เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า ธปท. มีความพร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถด�ำเนินธุรกิจของธนาคารกลางได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ์
นอกจากนี้ ธปท. ได้พัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ (compliance
risk) โดยจัดท�ำระเบียบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ฐานข้อมูลกฎหมาย รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (KRIs) อีกทัง้ ขยายขอบเขตการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ดา้ นการเงิน (financial compliance)
ของงานบริหารเงินส�ำรองและตลาดการเงิน พร้อมกันนี้ ธปท. ได้ยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk)
โดยก�ำหนดกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของ ธปท. และใช้งานระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (data leakage prevention) รวม
ถึงได้จัดการทดสอบแผนการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของ ธปท. ซึ่งได้ขยายการทดสอบไปถึงภาคการเงินการธนาคาร
ของไทยด้วย

5.3 การแก้ ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
ในปี 2561 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 เพื่อก�ำหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติม ในอันที่จะเป็น
เครือ่ งมือรองรับการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเงินของสถาบันการเงินและรักษาไว้ซงึ่ เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน
โดยรวม โดยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องอย่างชัดเจน และเพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินทีป่ ระสบภาวะวิกฤต
ทางการเงินอันอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศสามารถด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสม
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตระบบสถาบันการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
รวมทั้งเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว
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ภาคการเงินการธนาคาร ซึ่งท�ำหน้าที่จัดสรร “ทุน”
ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการเงินที่ส�ำคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจ
มีศักยภาพที่จะเป็นผู้น�ำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่สังคมในวงกว้าง
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๓

การดำ�เนินงานของ ธปท.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินต่างประเทศและไทย ปี 2561
การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
การรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
การรักษาเสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน
การออกและจัดการธนบัตร
การดูแลภาคประชาชน
การเป็นตัวแทนของประเทศไทยในองค์กรและเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจการเงินส่วนภูมิภาค
การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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1. สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินต่างประเทศและไทย ปี 2561

ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2561 ขยายตัวชะลอลงหลังจากที่เร่งไปมากในปีก่อน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศคู่ค้า เศรษฐกิจกลุ่มยูโรขยายตัวชะลอลงตาม
การบริโภคภาคเอกชนเป็นส�ำคัญ จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองในกลุ่มยูโรที่เพิ่มสูงขึ้น ส�ำหรับเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นขยายตัวชะลอลงเป็นผลของภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจจีนขยายตัวชะลอลง จากภาวะการเงินที่ตึงตัวเพราะธนาคารเข้มงวด
ในการให้สินเชื่อมากขึ้นตามนโยบายดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของทางการเพื่อปรับลดหนี้ ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงผล
กระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่ชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปี ส�ำหรับเศรษฐกิจเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่นและจีน)
ขยายตัวชะลอลงจากภาวะการเงินทีต่ งึ ตัวขึน้ ในบางประเทศ ความเชือ่ มัน่ ทีป่ รับลดลงจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ
รวมทัง้ แรงกระตุน้ ทางการคลังทีป่ รับลดลงในบางประเทศ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวดีตอ่ เนือ่ ง ตามปัจจัยพืน้ ฐาน
ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สะท้อนจากตลาดแรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี กอปรกับแรงสนับสนุนด้านการคลังที่ยังมีต่อเนื่อง ขณะที่
การด�ำเนินนโยบายการเงินในหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ เริ่มลดระดับความผ่อนคลายนโยบายการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ
(normalization)
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ในระยะต่อไป คาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโน้ม
ขยายตัวชะลอลง กลับเข้าสู่อัตราเติบโตตามศักยภาพ โดยยังมี
ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามดังนี้ (1) ความไม่แน่นอนของนโยบาย
การค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศ
คู่ค้า (2) ความไม่แน่นอนของข้อสรุปการออกจากสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร (Brexit) (3) ความเสีย่ งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์
(geopolitical risks) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก
ส�ำหรั บ เศรษฐกิ จ ไทยปี 2561 ขยายตั ว ใกล้ เ คี ย งกั บ
ระดั บ ศั ก ยภาพที่ ร ้ อ ยละ 4.1 โดยมี แ รงขั บ เคลื่ อ นหลั ก มา
จากการใช้ จ ่ า ยภาคเอกชนที่ ข ยายตั ว ดี ทั้ ง การบริ โ ภค
และการลงทุ น ส� ำ หรั บ การบริ โ ภคภาคเอกชนขยายตั ว ดี

ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากเงื่ อ นไขผู ก พั น ของโครงการ
รถยนต์ คั น แรกที่ ต ้ อ งถื อ ครองจนครบ 5 ปี ท ยอยหมด
ลง รวมถึ ง ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ก� ำ ลั ง ซื้ อ ภาคเอกชนที่ ป รั บ ดี ขึ้ น
ตามรายได้ ค รั ว เรื อ นนอกภาคเกษตรกรรมที่ ข ยายตั ว ดี แ ละ
กระจายตัวทั่วถึงมากขึ้น ความเชื่อมั่นครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
กอปรกั บ มี ม าตรการสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม จากนโยบายภาครั ฐ
ส�ำหรับการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นทั้งการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการขยายก�ำลังการผลิต ตามความเชื่อมั่น
ภาคธุรกิจทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดี รวมทัง้ ได้รบั ผลดีจากการย้ายฐานการ
ผลิตในบางอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกมายังไทยในช่วง
ปลายปี ส�ำหรับการใช้จ่ายภาครัฐยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการลงทุนเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งทาง
ราง แม้ ในบางโครงการยังมีความล่าช้าอยู่บ้าง

ส� ำ หรั บ การส่ ง ออกสิ น ค้ า ยั ง ขยายตั ว เนื่ อ งจากได้ รั บ ผล
ดีจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ยังเติบโตได้เป็นส�ำคัญ โดยการ
เปลี่ยนแปลงค่าเงินไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออก
มากนัก แต่เมื่อเทียบกับปีก่อน การขยายตัวมีการชะลอลงบ้าง
สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ และ
ปริมาณการค้าโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงการชะลอตัวลงของวัฏจักร
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าบางกลุม่ ได้รบั
ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากมาตรการกีดกันทางการค้า

ของสหรั ฐ ฯ เช่ น เครื่ อ งซั ก ผ้ า เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ (solar
cells) และแผงวงจรรวม อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปีผู้ส่งออก
บางอุตสาหกรรม อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยางล้อรถยนต์
ได้รับผลดีจากการย้ายค�ำสั่งซื้อมายังไทยมากขึ้น ส�ำหรับการ
ส่งออกบริการขยายตัวชะลอลงตามจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนเป็น
ส�ำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ต
ในเดือนกรกฎาคมที่ท�ำให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวจีนลดลง รวมถึงผลของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว
อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นยังขยายตัวดีต่อเนื่อง
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การส่งออกของไทยกับอุปสงค์ของประเทศคู่ค้า

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปีอยู่
ที่ร้อยละ 1.07 และ 0.71 ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ยัง
อยู่ ในระดับต�่ำ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคา
พลังงานทีป่ รับสูงขึน้ เป็นส�ำคัญ ขณะทีร่ าคาอาหารสดยังคงหดตัว
เนือ่ งจากปริมาณผลผลิตเนือ้ สัตว์ ผักและผลไม้ออกมามากตาม
สภาพอากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวย ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานปรับเพิม่
ขึน้ เล็กน้อย ตามหมวดยาสูบและเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์หลังมีการ
ปรับขึน้ อัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบและเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
ปลายปี 2560 ขณะที่ราคาสินค้ากลุ่มอื่นๆ มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น
บ้างตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง แต่เป็นการปรับขึ้นอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น การแข่งขันทาง
ธุรกิจทีส่ งู ขึน้ เป็นแรงกดดันทีท่ ำ� ให้ผปู้ ระกอบการไม่สามารถปรับ
ราคาเพิ่มได้มากนัก ด้านอัตราการว่างงานปรับลดลงจากปีก่อน
ตามการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาค
เกษตรกรรม แต่ยังคงต้องติดตามประเด็นของทักษะแรงงาน
ที่ ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และแนวโน้ม
การน�ำเครือ่ งจักรมาใช้ทดแทนแรงงานต่อไป ส�ำหรับเสถียรภาพ
ของภาคธุรกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่
ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่เสถียรภาพของกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ยังคงเปราะบาง ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
ปัจจัยเชิงโครงสร้าง อาทิ ภาคการค้าที่ได้รับผลกระทบจากการ
เข้ามาแข่งขันของธุรกิจ e-Commerce เช่นเดียวกับเสถียรภาพ
ภาคครัวเรือนที่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม แม้สัดส่วนหนี้

ครัวเรือนต่อ GDP ปรับลดลง (deleveraging) เล็กน้อยจาก
ปีก่อน แต่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความสามารถในการ
ช�ำระหนีข้ องภาคครัวเรือน โดยเฉพาะหนี้ในหมวดเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ที่เห็นอัตราการเป็น NPL ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับ
เสถียรภาพระบบสถาบันการเงินโดยรวมยังเข้มแข็ง สะท้อน
จากสัดส่วนเงินส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ปรับเพิ่มขึ้นและเงิน
กองทุนที่ทรงตัวในระดับสูง กอปรกับหนี้เสียทรงตัวในระดับต�่ำ
ด้ า นค่ า เงิ น บาทต่ อ ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2561 มี ก าร
เคลื่อนไหวสองทิศทาง ตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์
สรอ. เป็นส�ำคัญ โดย ณ สิ้นปีค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ.
อยู่ที่ 32.56 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ใกล้เคียงกับสิ้นปีก่อน
ทั้งนี้เมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นมากกว่า เนื่องจากเสถียรภาพต่างประเทศของไทย
อยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังเกินดุลแม้มี
ทิศทางเกินดุลลดลงจากปีกอ่ นตามดุลการค้า รวมทัง้ สัดส่วนหนี้
ต่างประเทศต่อ GDP ที่ยังอยู่ ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับเกณฑ์
สากล และสัดส่วนทุนส�ำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศ
ระยะสั้นที่ยังอยู่ในระดับสูง ท�ำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจโลกค่อน
ข้างน้อยเมื่อเทียบกับ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging
markets: EMs) ที่เผชิญกับวิกฤตค่าเงินในปีที่ผ่านมา ส่งผล
ให้ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ณ ปลายปีแข็งค่าขึ้นจาก
สิน้ ปีกอ่ น ส�ำหรับดุลบัญชีเงินทุนเคลือ่ นย้ายขาดดุลสุทธิจากการ
ออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของนักลงทุนไทย (Thai
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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Direct Investment: TDI) เป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดี ยังมีการ
เข้ามาลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment: FDI)
และเข้ามาซื้อหลักทรัพย์ไทยประเภทตราสารหนี้ของนักลงทุน
ต่างชาติอย่างต่อเนื่อง

ภาวะการเงินที่ผ่านมายังอยู่ ในระดับผ่อนคลายและ
เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในภาพรวมตลอดทั้งปีอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ ในระดับ
ต�่ำ ผ่อนปรนเพียงพอที่จะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะต่อไป และยังอยู่ ในระดับต�่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายของ
ประเทศเพื่อนบ้าน แม้ ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี กนง.
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 อยู่ที่ร้อยละ 1.75
เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการด�ำเนินนโยบายการเงิน (policy
space) ส�ำหรับอนาคต โดย กนง. เห็นว่าความจ�ำเป็นในการ
พึง่ พานโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายมากในระดับทีผ่ า่ นมาลดน้อย
ลง ด้านต้นทุนการระดมทุนของภาคธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต�่ำ
แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีการเคลื่อนไหวเพิ่ม
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ขึ้นบ้าง โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น
เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ส่วนต้นทุนการระดมทุนจากธนาคารพาณิชย์ที่ยังคง
ทรงตัวในระดับต�่ำเช่นกัน สะท้อนจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
ปล่อยใหม่ (New Loan Rate : NLR) ซึ่งต้นทุนการระดมทุน
ทีอ่ ยู่ในระดับต�ำ่ ช่วยให้ภาคเอกชนยังคงระดมทุนได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีธนาคารพาณิชย์บางแห่งทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจ�ำเพื่อส่งเสริมการออมให้กับผู้ฝากเงินรายย่อยและ
สนับสนุนให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเป็นไปตามเป้าหมาย
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงแต่
ยังอยู่ ในอัตราใกล้เคียงกับระดับศักยภาพ แม้การส่งออกบาง
ส่วนอาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากผล
กระทบของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
และจีนที่ชัดเจนขึ้น แต่อุปสงค์ ในประเทศยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ทั้งการใช้จ่ายภาคเอกชนและภาครัฐที่ขยายตัวอยู่ ในเกณฑ์ดี
ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มชะลอลงตามทิศทางของ
ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่โน้มลดลงเป็นส�ำคัญ

รายงานประจ�ำปี 2561
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2. การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
เพื่อบรรลุภารกิจของธนาคารกลางในการดูแลระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้ด�ำเนินไปได้ด้วยดี มีเสถียรภาพ ธปท.
ด�ำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุน่ ซึง่ ธปท. จ�ำเป็นต้องด�ำเนินงานในหลายด้านประกอบกัน ได้แก่
การด�ำเนินงานในตลาดการเงิน การพัฒนาตลาดการเงิน การบริหารเงินส�ำรองทางการ และการผ่อนคลายการควบคุมการแลก
เปลี่ยนเงิน โดยในปี 2561 เรื่องส�ำคัญที่ด�ำเนินการ มีดังต่อไปนี้

2.1 การด�ำเนินงานในตลาดการเงิน
การด�ำเนินงานในตลาดการเงินของ ธปท. มีวัตถุประสงค์
หลัก คือ ดูแลสภาพคล่องในตลาดการเงินให้อยู่ ในระดับที่
เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของระบบธนาคาร
พาณิชย์ ทั้งเพื่อการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนที่เป็น
เงินฝากกระแสรายวันที่ ธปท. ตามอัตราที่ก�ำหนด และเพื่อการ
ช�ำระดุลการหักบัญชี (Demand for Settlement Balances)
ทัง้ นี้ เพือ่ ดูแลอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินให้เคลือ่ นไหวสอดคล้อง
กับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่ กนง. ก�ำหนด
ในปี 2561 สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินไทยปรับ
ลดลงเล็กน้อย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเกินดุลภาครัฐและ
ความต้องการถือเงินสดภาคเอกชนที่ปรับเพิ่มขึ้น ท�ำให้ ในปี
2561 ธปท. ดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินลดลงสุทธิจากปีก่อน
92.7 พันล้านบาท ซึ่ง ธปท. ด�ำเนินการผ่านเครื่องมือหลัก
4 ประเภท ได้แก่ การออกพันธบัตร ธปท. ธุรกรรมซื้อคืน
พันธบัตรแบบทวิภาคี ธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ และ
ธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาดตราสารหนี้ภาครัฐ รายละเอียดมีดังนี้
(1) การออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
การออกพันธบัตร ธปท. ในด้านหนึ่งถือเป็นช่องทางหลัก
ในการดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินที่มีอยู่ในระบบ แต่ในอีกด้าน
การออกพันธบัตร ธปท. ช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มี
ความกว้าง ความลึก มีสภาพคล่องและประสิทธิภาพมากขึน้ โดย
ธปท. ได้พิจารณาออกพันธบัตรให้เหมาะสมกับปริมาณสภาพ
คล่องสถานการณ์และภาวะตลาดในแต่ละช่วง รวมทั้งค�ำนึงถึง
แผนการออกตราสารหนี้ของภาครัฐในภาพรวมด้วย

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ธปท. ด�ำเนินมาตรการปรับลด
การออกพันธบัตร ธปท. ระยะต�่ำกว่า 1 ปี เพื่อลดโอกาส
การเก็งก�ำไรค่าเงินบาท ต่อมาในช่วงครึ่งปีหลัง ภาวะตลาด
การเงินโลกผันผวนและเปลี่ยนแปลงไป จากการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางประเทศหลักและความผันผวน
ในตลาดการเงินโลกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติสนใจ
ลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นของ ธปท. ลดลงบ้าง นับตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2561 ธปท. จึงเริ่มผ่อนคลายมาตรการข้างต้น และ
ทยอยปรับเพิ่มการออกพันธบัตร ธปท. ระยะสั้น ทั้งนี้ ยอดคง
ค้างพันธบัตร ธปท. ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นสุทธิ 434.9 พันล้าน
บาท มาอยูท่ ี่ 3,476.7 พันล้านบาท ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นส่วนที่ ธปท.
ซื้อคืน 65.5 พันล้านบาท ส่งผลให้ยอดคงค้างพันธบัตร ธปท.
สุทธิ คิดเป็นประมาณร้อยละ 56 ของยอดคงค้างเครื่องมือดูด
ซับสภาพคล่องรวม2 โดยพันธบัตร ธปท. ประมาณร้อยละ 45
เป็นพันธบัตรระยะต�่ำกว่า 1 ปี
ในเดือนตุลาคม 2561 ธปท. ได้ปรับเพิ่มวงเงินการเสนอ
ซื้อเพิ่มเติมหลังการประมูล (post-auction option) ส�ำหรับ
พันธบัตร ธปท. ระยะตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จากเดิมไม่เกินร้อยละ 10
เป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากการประมูล
แบบแข่งขันราคา เพือ่ ให้การออกพันธบัตร ธปท. มีความยืดหยุน่
สามารถรองรับความต้องการพันธบัตรที่มีความผันผวนได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในระยะหลัง

2

ยอดคงค้างเครื่องมือดูดซับสภาพคล่องของ ธปท. ประกอบด้วย ยอดคงค้างพันธบัตร ธปท. สุทธิ (หลังหักยอดคงค้างที่ ธปท. ซื้อคืน) ยอดคงค้าง
ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี ยอดคงค้างธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ และยอดคงค้างการฝากเงินในหน้าต่างปรับสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน
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ส�ำหรับแผนการออกพันธบัตร ธปท. ในปี 25623 ธปท.
ยกเลิกการ re-open พันธบัตรอายุ 1 ปี เปลี่ยนเป็นการออก
พันธบัตรอายุ 1 ปี รุ่นใหม่ทุกเดือน เพื่อลดวงเงินรวมต่อรุ่น ซึ่ง
จะช่วยลดความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสัน้
โดยเฉพาะช่วงเวลาทีม่ พี นั ธบัตรระยะสัน้ ครบก�ำหนดในปริมาณ
สูง นอกจากนี้ ธปท. ปรับลดกรอบวงเงินขั้นสูงของพันธบัตร
อายุ 3 ปี ขณะทีป่ รับเพิม่ กรอบขัน้ สูงของพันธบัตรประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว อายุ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพคล่องและ
ภาวะตลาด รวมทั้งแผนการระดมทุนของภาครัฐ
(2) ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี
ธปท. ท�ำธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral
Repurchase: BRP) กับสถาบันการเงินที่ ธปท. แต่งตั้ง
เป็นคู่ค้า (BRP Primary Dealers: BRP PDs) เพื่อปรับ
ให้สภาพคล่องในแต่ละวันอยู่ ในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
การปรับสภาพคล่องระยะสั้นจากผลกระทบของการรับจ่าย
เงินของภาครัฐ หรือส่วนที่เป็นผลจากปัจจัยด้านฤดูกาล เช่น
ความต้องการเงินสดหมุนเวียน โดย ธปท. ท�ำธุรกรรม BRP
ระยะ 1 วัน ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ นโยบาย (fixed-rate tender) เพือ่
ส่งสัญญาณนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับที่ กนง. ก�ำหนด และ
ท�ำธุรกรรม BRP ระยะยาวกว่า 1 วัน (term BRP) ในลักษณะ
variable-rate tender โดย BRP PDs เป็นผู้เสนออัตรา
ดอกเบี้ ย เป็ น spread อ้ า งอิ ง กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย
(indexed BRP) ซึ่งท�ำให้อัตราผลตอบแทนรวมของธุรกรรม
term BRP จะแปรผั น ตามการปรั บ เปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบายที่อาจเกิดขึ้นภายในช่วงอายุของธุรกรรมนั้น
ธปท. ท�ำธุรกรรม BRP ในช่วงเช้าของทุกวันท�ำการ4 กับ
BRP PDs ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งผ่านสภาพคล่องระหว่าง
ธปท. กับสถาบันการเงินอื่นหรือธุรกิจเอกชน ผ่านธุรกรรม
ซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน (private repo) และ/หรือตลาด
กู้ยืมระหว่างธนาคารโดยไม่มีหลักประกัน (uncollateralized
interbank market) กลไกดังกล่าวช่วยสนับสนุนพัฒนาการ
ของตลาดการเงิน รวมทั้งพัฒนาแนวปฏิบัติให้มีความรัดกุม
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ยอดคงค้างธุรกรรม BRP ณ สิ้นปี 2561 ลดลง 344.8 พัน
ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,713.9 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 27 ของยอดคงค้างเครือ่ งมือดูดซับสภาพคล่องรวม โดย
ธุรกรรมกว่าร้อยละ 70 เป็นธุรกรรมระยะสั้นไม่เกิน 7 วัน

3

(3) ธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ ใช้
เสริมเครื่องมืออื่นๆ ในการดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินตาม
ความเหมาะสมของภาวะตลาด โดยยอดคงค้างธุรกรรมสวอป
เงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2561 ลดลงสุทธิ 121.3 พันล้าน
บาท มาอยู่ที่ 1,064.3 พันล้านบาท หรือเทียบเท่ากับการซื้อเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ล่วงหน้าจ�ำนวน 32.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 17 ของยอดคงค้างเครื่องมือดูดซับ
สภาพคล่องรวม
(4) การท�ำธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาดตราสารหนี้ภาครัฐ
ธปท. สามารถปรับสภาพคล่องในระบบการเงินแบบถาวร
ผ่านการท�ำธุร กรรมซื้อขาด/ขายขาดตราสารหนี้ภาครั ฐกั บ
สถาบันการเงินที่ ธปท. แต่งตัง้ เป็นคูค่ า้ (e-outright counterparties) โดยในปี 2561 ธปท. ซือ้ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร
ธปท. จ�ำนวน 82.5 พันล้านบาท และ 62.2 พันล้านบาท ตาม
ล�ำดับ ขณะที่พันธบัตรภาครัฐที่ ธปท. ถือครองอยู่จ�ำนวนหนึ่ง
ครบก�ำหนด ท�ำให้สทุ ธิแล้ว ธปท. ถือครองพันธบัตรภาครัฐเพิม่
ขึ้น 111.3 พันล้านบาท
นอกจากการด�ำเนินงานในตลาดการเงินข้างต้น ธปท. ยัง
มีหน้าต่างปรับสภาพคล่องสิ้นวัน (end-of-day liquidity
adjustment window) ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น หน้ า ต่ า งตั้ ง รั บ
(standing facility) ทีเ่ ปิดให้สถาบันการเงินทีข่ าดสภาพคล่อง
หรือมีสภาพคล่องส่วนเกิน ณ สิ้นวัน สามารถกู้ยืมหรือฝากเงิน
ได้ ในระยะข้ามคืน (overnight) ทีร่ ะดับอัตราดอกเบีย้ สูงหรือต�ำ่
กว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายร้อยละ 0.50 ตามล�ำดับ ซึง่ หน้าต่างดัง
กล่าวเป็นกลไกหลักทีช่ ว่ ยจ�ำกัดความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ระยะสั้นในตลาดเงิน ในปี 2561 ธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการฝาก
เงินเฉลี่ยประมาณ 6.3 พันล้านบาทต่อวัน

2.2 การพัฒนาตลาดการเงิน
การสนับสนุนและส่งเสริมผูป้ ระกอบการ SMEs ให้สามารถ
บริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเป็ น ภารกิ จ หนึ่ ง ที่
ธปท. ให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด เพื่อให้ SMEs สามารถ
รับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนและผันผวนสูง
ได้ โดยในปี 2561 ธปท. มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นผ่ า นการ
จัดท�ำและเผยแพร่เว็บเพจและวิดีทัศน์แนะน�ำวิธีการบริหาร

รายละเอียดแผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2562 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2562/n0262t.pdf
4
ยกเว้นในวันประชุม กนง. ที่ ธปท. จะท�ำธุรกรรม BRP ในช่วงบ่าย หลังการแถลงผลการประชุม กนง.
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รายงานประจ�ำปี 2561

ความเสี่ยงแบบต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน
ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ บริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ยน
บนเว็ บ ไซต์ ธปท. ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ SMEs ในการ
ตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว ได้แก่ 1) ข้อมูล indicative
forward points ส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเป็น
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ ส นใจจะท� ำ สั ญ ญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือ FX Forward และ
2) ข้ อ มู ล อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและอั ต ราดอกเบี้ ย ของบั ญ ชี
เงิ น ฝากเงิ น ตราต่ า งประเทศ หรื อ Foreign Currency
Deposits (FCD) โดยสามารถเปรียบเทียบระหว่างธนาคารได้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร
ไทยและธนาคารสมาชิก 8 แห่ง ด�ำเนินโครงการบริหารความ
เสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนให้กับ SMEs ผ่านการจัดอบรมสัมมนา และ
เปิดโอกาสให้ SMEs ได้ทดลองใช้ FX Options ล็อคเรท
ค่าเงิน ภายใต้วงเงินค่าธรรมเนียม 50,000 บาทต่อกิจการ
เท่ากับ คุ้ม ครอง 150,000 ดอลลาร์ สรอ. โดยผู ้ ประกอบ
การจะได้ เ งิ น สนั บ สนุ น ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วจากภาครั ฐ
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2.3 การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารเงินส�ำรองทางการ5
ธปท. บริ ห ารเงิ น ส� ำ รองทางการโดยยึ ด หลั ก การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามมั่ น คง ปลอดภั ย และมี ส ภาพคล่ อ งสู ง
รวมทั้ ง ได้ รั บ ผลตอบแทนที่ ดี ภ ายใต้ ก รอบความเสี่ ย งและหลั ก เกณฑ์ ก ารลงทุ น ที่ ก� ำ หนด โดย ธปท. ได้ ติ ด ตามวิ เ คราะห์
เศรษฐกิ จ การเงิ น ของประเทศที่ ล งทุ น และคาดการณ์ แ นวโน้ ม อั ต ราแลกเปลี่ ย น อั ต ราดอกเบี้ ย ราคาสิ น ทรั พ ย์ รวม
ทั้ ง ประเมิ น ความเสี่ ย งประเภทต่ า งๆ ในการลงทุ น เพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งโอกาสให้ ส ามารถเพิ่ ม อั ต ราผลตอบแทนหรื อ
ลดความเสี่ ย งทางการเงิ น โดยรวมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ธปท. มี แ นวนโยบายในการกระจายความเสี่ ย งใน
การลงทุ น โดยพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ทั้ ง จ� ำ นวนประเทศและประเภทของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ โดยในปี นี้ ธปท. ได้
เริ่ ม ด� ำ เนิ น การลงทุ น ในตราสารทุ น ต่ า งประเทศ ตามที่ พ.ร.บ. ธปท. (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2560 ได้ ก� ำ หนดให้ ก ารลงทุ น
ในสิ น ทรั พ ย์ ต ่ า งประเทศครอบคลุ ม ถึ ง การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ตราสารทุ น ต่ า งประเทศที่ อ อกโดยนิ ติ บุ ค คลต่ า ง
ประเทศ และคณะกรรมการ ธปท. ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศไว้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
ส�ำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรองทางการ ธปท. ได้ ใช้การวิเคราะห์จากแบบจ�ำลองต่าง ๆ เช่น แบบ
จ� ำ ลองเชิ ง ปริ ม าณและแบบจ� ำ ลองเศรษฐกิ จ มหภาค เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งในสิ น ทรั พ ย์
และประเทศที่ ล งทุ น และการขยายการลงทุ น ไปในสิ น ทรั พ ย์ ใ หม่ ทั้ ง ในส่ ว นที่ ธปท. บริ ห ารเองและที่ ใ ห้ ผู ้ จั ด การทุ น
ภายนอกบริ ห าร ตลอดจนพั ฒ นาแนวทางการบริ ห ารและศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ การลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสใน
การเพิ่ ม ผลตอบแทน รวมถึ ง ลดความเสี่ ย งและค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น งาน ตามที่ ค ณะกรรมการ ธปท. ให้ แ นวทางไว้

2.4 การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้ด�ำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน โดย ธปท. ได้ด�ำเนินการออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อประโยชน์ ในการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินไทย
ในปี 2561 ธปท. ได้ด�ำเนินการตามแผนผ่อนคลายกฎเกณฑ์ภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้กฎระเบียบในเรื่องนี้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจการเงินที่เป็นไปอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมทั้งลดกฎ
เกณฑ์ที่อาจเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (ease of doing business)
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินปี 2561 มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน สรุปได้ดังนี้
1. ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น
- ให้นักลงทุนที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท (qualified investor) สามารถลงทุนในหลัก
ทรัพย์ตา่ งประเทศ โดยไม่ผา่ นตัวแทนการลงทุนในประเทศ ภายใต้วงเงินลงทุน ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัว
ให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งส่งเสริมให้มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายและสามารถกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น
- อนุญาตให้บริษทั หลักทรัพย์สามารถยืน่ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ เพือ่ ให้บริการซือ้ ขาย หรือแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศกับลูกค้าทีล่ งทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ โดยมีบริษทั หลักทรัพย์นนั้ เป็นนายหน้า ซึง่ จะช่วยเพิม่ ผู้ ให้บริการ และ
เพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุนในการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2561 มีบริษัทหลักทรัพย์ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังไปแล้ว 6 ราย
2. ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การประกอบธุรกิจของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เช่น
- เพิ่มวงเงินที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ สามารถโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศให้แก่ลูกค้าได้วงเงินไม่เกิน
800,000 บาทต่อวันต่อรายลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ ใช้บริการทั่วไปสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้สะดวก
คล่องตัวมากขึน้ และในปี 2562 ธปท. ได้ผอ่ นคลายคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจากเดิมคนไทยต้อง
มีสัดส่วนถือหุ้น 3 ใน 4 เหลือ 1 ใน 4 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ๆ สามารถเข้ามาให้บริการได้มากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้
เกิดการแข่งขันที่มากขึ้น และจะช่วยลดค่าธรรมเนียมโดยรวมลง
5

กองทุนเงินส�ำรองทางการที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย กองทุนสภาพคล่อง และกองทุนเพื่อการลงทุนระยะยาว
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2. การผ่อนคลายการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของ Qualified Company
บริ ษทั ทั ่วไป

กรอกคาขอโอนเงิน
ตามขัน้ ตอนของ ธพ.

ธนาคารพาณิ ชย์

ยื่นเอกสารแสดงภาระ ทุกครัง้
หรือยื่นหนังสืออนุญาตหลายฉบับ

Qualified Company

กรอกคาขอโอนเงิน
ตามขันตอนของ
้
ธพ.

เพียงยื่นหนังสือ
ให้ความเห็นชอบจาก ธปท.
และแจ้งวัตถุประสงค์/
รายละเอียดธุรกรรม

ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงภาระ

ธนาคารพาณิ ชย์

การผ่อนคลายการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของ Qualified Company
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การสร้าง Ecosystem ที่พร้อมรับมือกับความผันผวนของค่าเงิน
ในบริบททีต่ ลาดเงินตลาดทุนโลกมีแนวโน้มผันผวน ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้เงินทุนเคลือ่ นย้ายระหว่าง
ประเทศขาเข้าและขาออกมีความสมดุลมากขึน้ ควบคูก่ บั การพัฒนาตลาดเงินตราต่างประเทศ (ecosystem) เพือ่ ให้ภาคเอกชนบริหาร
จัดการความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นอย่างเหมาะสมได้ รวมทัง้ สือ่ สารอย่างต่อเนือ่ งให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง 2 ด้านอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งท�ำได้หลายวิธี
1. การเลือกใช้เงินสกุลท้องถิ่น (Local Currency)
เพื่อลดความเสี่ยงค่าเงิน ธปท. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
เลือกก�ำหนดราคาสินค้า (invoicing currency) โดยใช้
เงินสกุลท้องถิ่น เงินบาทหรือเงินสกุลคู่ค้า แทนการใช้เงิน
ดอลลาร์ สรอ. เพือ่ ลดความเสีย่ ง ซึ่งที่ผ่านมามีความผันผวน
มาก ส่วนหนึ่งจากนโยบายในเรื่องส�ำคัญเช่น trade war ที่ยัง
มีความไม่แน่นอนสูง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยยังเลือกก�ำหนด
ราคาในรูปดอลลาร์ สรอ. เกือบร้อยละ 80 แม้จะค้าขายกับ
ผู้ประกอบการสหรัฐฯ เพียง ร้อยละ 10 กว่าเท่านั้นเอง
ที่ผ่านมา ธปท. ได้ส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในหลาย
รูปแบบ โดยเริ่มจากคู่ค้าส�ำคัญของไทยในภูมิภาค ได้แก่ จีน
และญีป่ นุ่ ซึง่ ธปท. ได้รว่ มมือกับธนาคารกลางของจีนและญีป่ นุ่
ในการผลั ก ดั น ให้ ธ นาคารพาณิ ชย์ ก�ำ หนดอั ต ราแลกเปลี่ยน
ระหว่างบาท-หยวน และบาท-เยน โดยตรง (direct quotation)
เพื่อลดต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงิน (spread) และได้ขยายความ
ร่วมมือไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย
และกลุ่มประเทศ CLMV
การส่งเสริมความร่วมมือช่วยให้ต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงิน
สกุลท้องถิ่นลดลงและท�ำให้ภาคธุรกิจสนใจใช้เงินสกุลท้องถิ่น
มากขึน้ ข้อมูลล่าสุดเริม่ เห็นแนวโน้มการพึง่ พาเงินดอลลาร์ สรอ.
ลดลง โดยเฉพาะการส่งออกไปกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ
เมียนมาและสปป.ลาวมีการใช้เงินบาทสูงกว่าเงินดอลลาร์ สรอ.
และในปี 2562 ธปท. จะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธาน
อาเซียนผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย�้ำให้ประเทศ
สมาชิกตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้เงินสกุลท้องถิน่ ในการ
ค้าการลงทุนระหว่างกัน และเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางการ
เงินในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สกุลเงินที่ ใช้ ในการก�ำหนดราคาค่าสินค้า
ระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน
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ดอลลาร์ สรอ.

ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล ธปท.
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CLMV

Share of Currencies by Country (2560)
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เวียดนาม

ผู้ประกอบการมีสัดส่วนการใช้บัญชี FCD เพื่อช�ำระค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
โครงสร้างการช�ำระเงินค่าสินค้าออก

2. การฝากเงินไว้ ในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(FCD) ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ ในอนาคตมีภาระต้องช�ำระเงิน
หยวน และบาท-เยน
โดยตรง
ในสกุลต่างประเทศ เพือ่ ลดผลกระทบจากการผั
นผวนของค่
าเงิน(direct
ซึ่งปัจจุบัน ธปท. ได้เผยแพร่อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
FCD บนเว็บไซต์ ธปท. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบอัตรา
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม FCD ระหว่างธนาคารได้ ซึ่งข้อมูล
ล่าสุดก็เห็นทิศทางที่น่ายินดีที่ผู้ประกอบการไทยใช้บัญชี FCD
เพื่อช�ำระค่าสินค้าเพิ่มมากขึ้น
3. การใช้เครือ่ งมือทางการเงินป้องกันความเสีย่ งค่าเงิน เช่น
การซือ้ options ปัจจุบนั ภาครัฐมีโครงการ FX Options ระยะ
ที่ 2 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบ
การสามารถซื้อ options หรือ ล็อคเรทเพื่อประกันความ
เสี่ยง โดยโครงการในระยะที่ 2 ได้ขยายวงเงินค่าธรรมเนียม
ที่ภาครัฐสนับสนุนจาก 30,000 บาทเป็น 50,000 บาทต่อ
ราย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถล็อคเรทเงินตราต่าง
ประเทศ 1.5 แสนดอลลาร์ สรอ. หรือประมาณ 4.75 ล้าน
บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบการมีเครื่องมือได้หลากหลาย ธปท. ได้ผลักดัน
ให้มีการเปิดเผยราคาล่วงหน้า (forward) บนเว็บไซต์ ธปท.
เพือ่ เพิ่มความโปร่งใสและให้ผ้ปู ระกอบการสามารถใช้เป็นราคา
อ้างอิงในการเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าว และสนับสนุนการต่อรอง
ราคาได้ดีขึ้น

โครงสร้างการช�ำระเงินค่าสินค้าเข้า

ขาย FX

รับช�ำระเป็นเงินบาทผ่านบัญชี NRBA

ถอนบัญชี FCD

กู้เงินสกุลต่างประเทศ ธพ.

คืนหนี้สกุลต่างประเทศแก่ ธพ.

ฝากบัญชี FCD

จ่ายช�ำระเป็นเงินบาทผ่านบัญชี NRBA

ซื้อ FX
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นอกจากนี้ ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการท�ำให้เงินทุนเคลื่อน
ย้ายเข้าและออกสมดุลมากขึ้น โดยได้ขับเคลื่อนการปฏิรูป
กฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange
Regulation Reform) อย่างต่อเนื่อง เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำธุรกิจแก่ภาคเอกชน ลดขั้นตอนและเอกสาร
ประกอบการท�ำธุรกรรม FX รวมถึงการอนุญาตให้นักลงทุน
ไทยที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 50 ล้านบาท สามารถลงทุนในหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางในไทย ในวงเงิน
1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี อีกทั้ง ภาคเอกชนที่ต้องการ
ความสะดวกในเรื่ อ งท� ำ ธุ ร กรรม FX สามารถสมั ค รเป็ น
Qualified Companies (QC) ได้ ซึ่งจะท�ำให้คล่องตัวขึ้น
ในเรื่องการแสดงเอกสารหลักฐาน
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การกระจายตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ทั่วถึง เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความส�ำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด
แต่ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย
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3. การรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
3.1 การออกหลักเกณฑ์และแนวนโยบายก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน
ธปท. ได้ออกและปรับปรุงประกาศ ธปท. เพื่อก�ำกับดูแล
สถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและมีการบริหารความเสี่ยงที่
ดีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของสถาบั น การเงิ น ให้ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมและการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป ตลอดจนส่ง
เสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน ดังนี้
(1) การก�ำกับดูแลความมั่นคงและการบริหารความเสีย่ ง
ที่ดีของสถาบันการเงิน
(1.1) การเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ
Financial Sector Assessment Program (FSAP) ธปท.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ให้ความส�ำคัญในการเข้ารับการ
ประเมิน FSAP ภาคการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงจุดอ่อน
และจุดแข็งรวมทั้งมีการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเงินให้ได้
มาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินเบื้องต้นในรอบที่ 1 อยู่ในระดับ
ดีและได้มาตรฐานสากลทั้งด้านการก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์
(banking supervision) และด้านการก�ำกับดูแลโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน (financial market infrastructure)
รวมถึงมีพัฒนาการที่ดีในด้านโครงสร้างพื้นฐานกลไกคุ้มครอง
ภาคการเงิน (crisis management, safety nets, and
resolution framework) ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน และ
ด้านระบบการออมเพื่อการเกษียณที่ด�ำเนินการโดยภาคเอกชน
(private funded pension system) ส�ำหรับในรอบที่ 2 จะ
มีการประเมินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
(1.2) หลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ธปท. ให้ความ
ส�ำคัญกับการที่สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้อง
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยออก
หลักเกณฑ์ครอบคลุมเรื่องส�ำคัญในหลายมิติด้านคุณสมบัติ
และบทบาทหน้ า ที่ ของคณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดับ สูง
กลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่ต้องมี
ประสิทธิภาพและเท่าทันความเสี่ยงใหม่ ๆ เช่น ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี และการส่งเสริมวัฒนธรรมและการปฏิบตั ใิ นองค์กร
ที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และค�ำนึง
ถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียได้อย่างรอบด้าน ซึง่ จะท�ำให้การด�ำเนินงานของ
สถาบันการเงินเป็นไปอย่างราบรืน่ และสามารถบริหารความเสีย่ ง
สร้างคุณค่าอย่างเหมาะสมในระยะยาว ซึ่งในที่สุดก็จะเอื้อให้
การเติบโตของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน
(1.3) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล IT risk ธปท. ได้ออก
หลักเกณฑ์ก�ำกับดูแล IT risk และแนวปฏิบัติในการบริหาร

งานพูดคุยกับสื่อมวลชน (Media Briefing) เกี่ยวกับ “การยกระดับ
ธรรมาภิบาลและความเข้มแข็งของการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สถาบันการเงิน” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน เพื่อ
ยกระดับให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้าน IT ที่ดี มีการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงด้าน IT
อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้าน IT ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงมีการตรวจสอบและการบริหารจัดการโครงการ
ด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ภายใต้กรอบหลักการ
ส�ำคัญ 3 ด้าน คือ (1) การรักษาความลับของระบบและข้อมูล
(2) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล และ (3) ความ
พร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักเกณฑ์มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
(1.4) หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงสินทรัพย์
สภาพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ด ้ า นสภาพคล่ อ งที่ มี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) ธปท. ออก
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล LCR เพือ่ เป็นข้อมูลให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ใช้ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบันการเงิน และ
สนับสนุนแนวทางการใช้กลไกตลาดในการก�ำกับดูแล (market
discipline) ตลอดจนยกระดับการเปิดเผยข้อมูลให้มมี าตรฐาน
เดียวกับสากล ซึง่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์ตั้งแต่รอบครึ่งปีแรกของปี 2561
(1.5) หลั ก เกณฑ์ ก ารด�ำรงแหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ให้
สอดคล้องกับการใช้ ไปของเงิน (Net Stable Funding
Ratio : NSFR) ด้วยธนาคารพาณิชย์มีบ ทบาทส� ำ คั ญ ใน
การจัดสรรทรัพยากรทุนให้กบั ระบบเศรษฐกิจ จึงมีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นที่ธนาคารพาณิชย์ต้องมีความสามารถบริหารจัดการ
และสามารถรับมือกับภาวะที่อาจจะไม่ได้คาดไว้ เช่น สภาวะ
สภาพคล่องตึงตัว ดังนัน้ ธปท. จึงออกหลักเกณฑ์ NSFR ซึง่ เป็น
อัตราส่วนส�ำหรับวัดความเพียงพอของสภาพคล่องในระยะ 1 ปีขา้ ง
หน้า เพือ่ ให้ธนาคารพาณิชย์มแี หล่งเงินจากการรับเงินฝาก การ
กูย้ มื เงิน และส่วนของเจ้าของ สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน
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ในการลงทุน การปล่อยกู้ และการก่อภาระผูกพัน ซึ่งจะท�ำให้
ธนาคารพาณิชย์สามารถรับมือกับภาวะสภาพคล่องตึงตัวเป็นระยะ
เวลานานได้ดขี นึ้ ซึง่ เป็นหลักเกณฑ์ทเี่ พิม่ เติมจากหลักเกณฑ์ LCR
ทีเ่ น้นดูแลความเสีย่ งสภาพคล่องเพียงในระยะสัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์
NSFR มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561
(1.6) ก� ำ หนดการบั ง คั บ ใช้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน (TFRS 9) ตามทีค่ ณะ
กรรมการก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) มีมติเห็น
ชอบการบังคับใช้ TFRS 9 และมาตรฐานการบัญชีกลุ่มเครื่อง
มือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินที่เริ่มต้น
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้น ธปท. จึงปรับปรุง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับมาตรฐานดังกล่าว ได้แก่
หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันเงินส�ำรอง รวมถึงแนวนโยบาย
เกีย่ วกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การบันทึกบัญชี การน�ำเสนอ
งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่าง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อปริมาณเงินกองทุน
ของสถาบันการเงินและสอดคล้องกับแนวทางของผู้ก�ำกับดูแล
ในต่างประเทศ
(1.7) หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ของสถาบั น การเงิ น เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความเป็ น อิ ส ระของ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี อั น จะมี นั ย ต่ อ เนื่ อ งมาที่ คุ ณ ภาพของงบการเงิ น
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักสากล ธปท. ได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน
โดยก� ำ หนดให้ ส ถาบั น การเงิ น มี ก ารหมุ น เวี ย นผู ้ ส อบบั ญ ชี
กรณี ที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี ใ ห้ ส ถาบั น การเงิ น
มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ สถาบันการเงิน
จะสามารถยื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวได้เมื่อ
พ้นระยะเวลาการตรวจสอบสถาบันการเงินแห่งนัน้ แล้วอย่างน้อย
5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562
(1.8) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุนของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อลดข้อจ�ำกัดในการ
ลงทุนของบริษทั ประกันชีวติ ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของสถาบัน
การเงินที่ต้องการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนแก่ลูกค้าผู้ถือ
กรมธรรม์ (policy holder) จากเดิมที่ต้องถูกหักเงินกองทุน
ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของตนเอง หากมีการลงทุนในตราสาร
เงินที่นับเป็นเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบัน
การเงินของกลุ่มตนเองหรือกลุ่มอื่น
(1.9) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขต
ธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน เพือ่ สนับสนุนให้สถาบันการเงิน
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และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินสามารถขยาย
ธุรกิจไปต่างประเทศได้อย่างคล่องตัว และรองรับการสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจให้สอดรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economics Community : AEC) ธปท. จึง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการ
เงิ น สามารถถื อ หรื อ มี หุ ้ น ในสถาบั น การเงิ น ในต่ า งประเทศ
มากกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
สถาบันการเงินนัน้ โดยไม่มอี ำ� นาจควบคุมกิจการได้ โดยจะต้อง
ขออนุญาตเป็นรายกรณี
(1.10) ความคืบหน้าการเสนอแก้ ไขกฎหมายส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. ปัจจุบันมีกฎหมายส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ธปท. ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้วจ�ำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
			 1) พ.ร.บ. ธปท. พุทธศักราช 2485 ธปท. ได้เสนอ
ปรับปรุง พ.ร.บ. ธปท. เพื่อก�ำหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติม
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือรองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินในกรณี
ที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงิน
จากการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของระบบการเงินโลก ซึง่ ช่วย
ลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยโดยรวม รวม
ทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่าจะได้รับ
บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง จากการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปรับปรุง พ.ร.บ. ธปท. ดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
			 2) พระราชก� ำ หนดบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
พ.ศ. 2541 (พ.ร.ก. บบส.) กระทรวงการคลังและ ธปท. ได้รว่ มกัน
เสนอแก้ไข พ.ร.ก. บบส. ต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหา
หนี้ส�ำหรับประชาชนที่มีหนี้สินกับสถาบันการเงินหลายแห่ง
ให้เบ็ดเสร็จ มีประสิทธิภาพและครบวงจร จึงมีการปรับปรุง
ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ให้ครอบคลุมถึง (1) การรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและการ
เป็นทีป่ รึกษาด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ (2) เพิม่ อ�ำนาจ
ธปท. ในการก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล ซึ่งผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ พ.ร.ก. บบส.
ดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยู่
ระหว่างรอลงพระปรมาภิไธย
(2) การก�ำกับดูแลเพือ่ รักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
และเศรษฐกิจโดยรวม
(2.1) การยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้ก�ำกับดูแล
ภาคการเงิน เพือ่ ยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลภาคการเงินให้เท่าทันกับบริบทด้านเศรษฐกิจการเงินที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้นและต้องการความร่วมมือในการแก้ปัญหา
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ธปท. ได้จัดประชุมระดับนโยบายร่วมกับ ก.ล.ต. และ คปภ.
(3 Regulators Steering Committee) อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จะช่วยให้การก�ำหนดนโยบายทีอ่ าจจะมีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องกันมีการ
หารือร่วมกันในประเด็นส�ำคัญอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
การเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมิน FSAP การก�ำหนดรูปแบบ
โครงสร้างที่เหมาะสมส�ำหรับการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
ไทย (financial stability institutional arrangement) และ
การก�ำหนดมาตรฐานร่วมกันในเรื่อง Market Conduct รวม
ถึงการติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการของแต่ละ working
group ที่ได้จัดตั้งร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน
(2.2) แนวทางการประกอบธุรกิจและท�ำธุรกรรมที่
เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (digital asset) เมือ่ 1 สิงหาคม
2561 ธปท. ได้ปรับปรุงแนวทางการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของสถาบันการเงิน โดยให้บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ได้แก่
บริษทั หลักทรัพย์และบริษทั ประกันภัย สามารถท�ำธุรกรรมหรือ

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามที่หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลเฉพาะก�ำหนด และให้สถาบันการเงินสามารถลงทุน
หรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ ในการ
พัฒนานวัตกรรมทางการเงินและเพิม่ ประสิทธิภาพหรือคุณภาพ
ในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณา
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหรือการดูแลความเสี่ยง
ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องต่อไป
(2.3) หลักเกณฑ์เพื่อรองรับมาตรการบัญชีเล่มเดียว
ของภาครัฐ ตามที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้กิจการใช้บัญชี
เล่มเดียวเพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพื่อสนับสนุน
นโยบายดังกล่าว ธปท. จึงได้ปรับปรุงแนวนโยบายว่าด้วยการ
ท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ การลงทุนในหลักทรัพย์ และการขาย
สินทรัพย์ โดยก�ำหนดให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจน�ำปัจจัยด้านคุณภาพของงบการเงินไปใช้เป็นหนึ่ง
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เสวนาเครือข่ายบุคลากรด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ในหัวข้อ
“การดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในยุคทีร่ ะบบการเงินมีความเชือ่ มโยง
กันมากขึ้น” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

ในปัจจัยพิจารณาความเสี่ยงทางเครดิตของลูกค้า รวมถึงการ
พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ หรือเพิม่ วงเงิน เพือ่ เป็นแรงจูงใจ
ให้มกี ารจัดท�ำงบการเงินทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือมากขึน้ โดยนโยบาย
ดังกล่าวจะน�ำมาใช้กบั กรณีทบทวนสินเชือ่ เดิมและกรณีพจิ ารณา
สินเชื่อใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
(2.4) หลักเกณฑ์การเตรียมแผนล่วงหน้าของธนาคาร
พาณิชย์เพือ่ รองรับการเสริมสร้างความมัน่ คงและแก้ ไขปัญหา
(recovery plan) ด้วยตนเอง ความพร้อมของธนาคารพาณิชย์ที่
จะสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตได้ทนั การณ์
และมีประสิทธิภาพ และจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศ รวมทัง้ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ดังนัน้ ธปท. จึงออกหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดให้ธนาคารพาณิชย์จดั
ท�ำ recovery plan ซึง่ แผนดังกล่าวจะครอบคลุมการแจ้งเตือน
(early warning) แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแนวทาง
การสือ่ สารต่อสาธารณชนเพือ่ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหลักเกณฑ์ข้างต้นก�ำหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ทมี่ คี วามส�ำคัญต่อระบบการเงินในประเทศ (Domestic
Systemically Important Banks : D-SIBs) น�ำส่งแผน
ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2562 ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์อื่น
ก�ำหนดให้นำ� ส่งแผนภายในเดือนมิถนุ ายน 2563
(2.5) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชือ่ เพือ่
ที่อยู่อาศัย การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่ง
ผลให้มาตรฐานการพิจารณาสินเชือ่ ของสถาบันการเงินหย่อนลง
กล่าวคือ ในการพิจารณาอาจไม่ได้ค�ำนึงถึงความสามารถใน
การช�ำระหนี้และวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการซื้อที่อยู่อาศัยเท่า
ที่ควรจะเป็น นอกจากนั้นที่ผ่านมา พบสัญญาณการกู้เพื่อที่
อยู่อาศัยที่มุ่งหาผลตอบแทนโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม โดยมีคนจ�ำนวนไม่น้อยผ่อนบ้านมากกว่า 2 หรือ
3 หลังพร้อม ๆ กัน อาการดังกล่าวท�ำให้ครัวเรือนเปราะบาง
ขึน้ และบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ขอ้ คิดว่า วิกฤตทีเ่ กิดขึน้
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การปฏิรูปกฎเกณฑ์กำ�กับดูแลสถาบันการเงิน
พัฒนาการทางเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ระบบการเงินของประเทศในหลายมิติ ทั้งด้านผู้เล่น รูปแบบการให้บริการทางการเงิน
และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมทัง้ ความสัมพันธ์ของผูเ้ กีย่ วข้อง ซึง่ ธปท. เห็นความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งสนับสนุนให้ระบบการเงินไทยปรับตัว
เข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั ได้อย่างรวดเร็ว เพือ่ ให้สามารถน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในระบบการเงินอย่างเต็มศักยภาพมากขึน้ ซึง่ จะก่อให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินโดยต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทางการเงิน และลดภาระให้แก่ผู้บริโภค

บทบาทของ ธปท. ในฐานะผู้ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
และคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน จ�ำเป็นต้องปรับให้เท่าทัน
พัฒนาการของเทคโนโลยี และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการดูแลเสถียรภาพ
ของระบบการเงินกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อไปยัง
ประชาชน และธุรกิจผู้ ใช้บริการทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและเล็กได้มากขึ้น
78
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ธปท. จึงได้น�ำกระบวนการออกกฎเกณฑ์ที่ดี โดยมีการ
ประเมินผลกระทบของการออกกฎเกณฑ์ หรือ Regulatory
Impact Assessment (RIA) รวมทั้งการลด เลิกกฎเกณฑ์
ให้เหลือเท่าที่จ�ำเป็น (Regulatory Guillotine) มาใช้ปรับ
หลักคิดในการก�ำกับดูแลและปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน
ให้ ส อดรั บ กั บ สภาพแวดล้ อ มใหม่ ซึ่ ง เป็ น การด� ำ เนิ น การ
ต่อเนือ่ งจากการปฏิรปู กฎเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน
เมื่อปี 2560

รายงานประจ�ำปี 2561

ทัง้ นี้ ในปี 2561 ธปท. เห็นความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น การปฏิ รู ป กฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องจึงมุ่งเน้นไปที่ (1) การส่งเสริมบริการทางการเงิน
ด้ า นดิ จิ ทั ล อาทิ การผ่ อ นคลายกฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การขอ
อนุญาตส�ำหรับการใช้เทคโนโลยีและการให้บริการทางการเงิน
รูปแบบใหม่ ๆ และการปรับปรุงแนวทางของสนามทดสอบ
ส�ำหรับแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
(Regulatory Sandbox) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ
(2) การสนั บ สนุ น บริ ก ารทางการเงิ น ส� ำ หรั บ SMEs ซึ่ ง
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การให้ ส ถาบั น การเงิ น สามารถใช้ ข ้ อ มู ล
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ประกอบการพิ จ ารณาให้ สิ น เชื่ อ
(information-based lending) โดยผ่อนคลายกฎเกณฑ์
ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมนวัตกรรมของ SMEs รวม
ถึงผ่อนคลายกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินราคาหลักประกัน
เป็นต้น
การปฏิรูปกฎเกณฑ์ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินในครั้งนี้ มุ่ง
ที่จะช่วยให้สถาบันการเงินและผู้ ให้บริการทางการเงินมีความ
คล่องตัว สามารถน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้บริการ 4 มิติ คือ
(1) ผลักดันนวัตกรรมและบริการทางการเงินได้รวดเร็วขึ้น
(speed)
(2) ให้ บ ริ ก ารได้ ใ นขอบเขตที่ ก ว้ า งและในรู ป แบบที่
หลากหลายขึ้น (scope)
(3) สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและกว้าง
ขึ้น (scale) และ
(4) ช่วยดึงศักยภาพของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการต่าง ๆ
มาใช้ร่วมกันในการยกระดับการให้บริการให้ดีขึ้น (sharing)
ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ผู้ ใช้บริการทางการเงินได้รับบริการ
ที่ ส ามารถตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการเฉพาะของตนได้ ดี ขึ้ น
(segment of one)
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ในขณะที่ประชาชนและธุรกิจ SMEs ได้รับประโยชน์จาก
บริการทางการเงินที่หลากหลายขึ้น มีนวัตกรรมทางการเงิน
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเข้าถึงบริการทาง
การเงินได้ดีขึ้น ด้วยต้นทุนที่ถูกลง ธปท. จะยังได้รับข้อมูล
ต่าง ๆ จากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ ในการติดตามดูแลรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงิน และดูแลคุ้มครองผู้ ใช้บริการ
ทางการเงินอย่างเหมาะสม
ส�ำหรับกระบวนการด�ำเนินงานในเรือ่ งนี้ ธปท. ใช้เวลากว่า
6 เดือนร่วมท�ำงานกับคณะท�ำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก
สถาบันการเงินและภาคธุรกิจต่าง ๆ หารือแลกเปลี่ยนความ
เห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการท�ำธุรกิจ และการเข้าถึง
บริการทางการเงิน และร่วมกันจัดท�ำข้อเสนอแนะ เพื่อให้การ
ปรับปรุงเกณฑ์การก�ำกับดูแลเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างแท้จริง ซึง่ ในการด�ำเนินการได้มกี ารน�ำเครือ่ งมือการ
วิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) มาช่วยวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาของกฎเกณฑ์ที่อาจเป็นอุปสรรคด้วย
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ ในครั้ง
นี้ ซึ่ง ธปท. ปรับตัวจากการเป็นผู้ก�ำกับดูแล (regulator)
เป็นผู้เอื้ออ�ำนวย (facilitator) มากขึ้น นอกจากจะช่วยให้
สถาบันการเงินและผู้ ให้บริการทางการเงินลดระยะเวลาการ
พัฒนานวัตกรรม และน�ำเสนอบริการทางการเงินใหม่ ๆ ลงได้
แล้ว ยังคาดว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ลงได้ถึงประมาณ 1,100 ล้านบาทต่อปี และใน
ส่วนของ SMEs นั้น นอกจากจะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นแล้ว
ยังคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนโดยรวมที่ SMEs ต้องช�ำระส�ำหรับ
การประเมินราคาหลักประกันลงได้ประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี
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งานแถลงข่าวเรื่อง แนวนโยบายการก�ำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561

มักมาจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้บริบทดังกล่าว
ธปท. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
โดยคาดหวังว่าสถาบันการเงินยกระดับปรับปรุงมาตรฐานการให้
สินเชื่อให้เหมาะสมขึ้น ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้กู้เพื่ออยู่อาศัย
จริง (ดีมานด์จริง) ให้สินเชื่อสอดคล้องกับมูลค่าที่อยู่อาศัยที่แท้
จริง และไม่สนับสนุนการกู้เพื่อเก็งก�ำไร (ดีมานด์เทียม) ซึ่งจะ
น�ำไปสู่วัฒนธรรมการให้สินเชื่อที่ดี มีการป้องกันความเสี่ยงเชิง
ระบบ และช่วยให้ระบบการเงินโดยรวมเข้มแข็ง โดยได้ก�ำหนด
อัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (Loan-to-Value)
หรือเงินทีต่ อ้ งวางดาวน์ (down payment) ขัน้ ต�ำ่ สูงขึน้ ส�ำหรับ
การซื้อที่อยู่อาศัยหลายหลังพร้อม ๆ กัน และการให้สินเชื่อ
top-up ที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงปรับปรุงแนวทางการประเมิน
มูลค่าที่อยู่อาศัยให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น

ด�ำเนินการได้ทันท่วงที ดังนั้น ธปท. เห็นความส�ำคัญที่ต้องมี
การปฏิรูปหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ระบบการเงินสามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของ
บริการทางการเงินและลดภาระของผู้บริโภค และได้น�ำหลักการ
Regulatory Impact Assessment (RIA) มาใช้ เ ป็ น
กรอบของการปฏิรูปและปรับปรุงกฎเกณฑ์ ใน 2 ส่วนส�ำคัญ
(1) การส่งเสริม digital banking และ (2) การสนับสนุน
บริการทางการเงินส�ำหรับ SMEs ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์
ส�ำคัญเกี่ยวกับ IT และ Regulatory Sandbox การท�ำธุรกิจ
สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ
SMEs ตลอดจนกระบวนการท�ำงานของสถาบันการเงินและ
กระบวนการอนุญาตของ ธปท. ทั้งนี้ คาดว่าจะด�ำเนินการแล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
(3.2) แนวทางการก�ำกับดูแลสินเชื่อผ่านระบบเครือ
ข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับ
บุคคล (Peer-to-Peer Lending / P2P Lending) ธปท.
อยู่ระหว่างการพิจารณาออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบธุรกิจ Peer to Peer Lending Platform

(3) การสนับสนุนประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงิน
(3.1) การปฏิ รู ป กฎเกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลสถาบั น
การเงิน (Financial Institution Regulation Reform)
พั ฒ นาการเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ท� ำ ให้
พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนการด�ำเนินงานของสถาบัน
การเงินเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งภายใต้กฎเกณฑ์
ชุดเดิม การน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ พัฒนาภาคการเงินให้สามารถ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อาจจะใช้เวลา ไม่สามารถ
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งานแถลงข่าวเรื่อง กรอบการก�ำกับดูแล Peer-to-Peer Lending
Platform เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
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แนวนโยบายการก�ำกับดูแล
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ทำไมตองทำ?

ทำอะไร?

มาตรการนจ้ีะชวยอะไร ชวยใคร?
(Real Demand)
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ตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการ
เงิน เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและ
ผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ ป็นบุคคล ในรูปแบบการให้สนิ เชือ่ ผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับธุรกรรมสินเชือ่ ระหว่างบุคคลกับ
บุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) ซึ่งถือเป็นทาง
เลือกใหม่ส�ำหรับนักลงทุน (ผู้ ให้กู้) ที่มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งได้
(3.3) หลักเกณฑ์ช่องทางการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ จากแนวโน้มการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคารพาณิชย์ที่เน้นให้การบริการผ่านช่องทางดิจิทัลมาก
ขึ้น ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์ช่องทางการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ ให้ยืดหยุ่นและสอดรับกับแนวโน้มดังกล่าว เพื่อให้
ธนาคารพาณิชย์สามารถบริหารจัดการช่องทางการให้บริการ
ทางการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้ ใช้บริการ
ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เช่น ขยายประเภทของตัวแทนและธุรกรรม
ส�ำหรับตัวแทนธนาคาร (banking agent) ให้หลากหลายขึน้ โดย
ก�ำหนดมาตรฐานการก�ำกับดูแลซึง่ เน้นบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิด

ชอบของกรรมการในการอนุมัตินโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับ
ช่องทางการให้บริการ การบริหารความเสีย่ งทีส่ ามารถรองรับการ
ให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้อย่างเหมาะสม
และรัดกุม รวมถึงการดูแลผู้ ใช้บริการอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561
(4) การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธปท. ได้จัดท�ำแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะ
ที่ 3 พ.ศ. 2559 - 2563 โดยมีการด�ำเนินการส�ำคัญตามแผน
พัฒนาฯ แบ่งตามกรอบนโยบาย 3 ด้าน ดังนี้
(4.1) ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการช�ำระ
เงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
โดยสนับสนุนการขยายวงเงินการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ internet banking และ mobile
banking ส�ำหรับการโอนเงินด้วยเลขที่บัญชี เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของประชาชน
(4.2) สนั บ สนุ น การเชื่ อ มต่ อ การค้ า การลงทุ น ใน
ภูมิภาค โดยส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียน
(CLMV มาเลเซี ย และอิ น โดนี เ ซี ย ) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น สามารถ
เชือ่ มโยงการช�ำระเงินรายย่อยด้วยสกุลเงินท้องถิน่ กับสปป.ลาว
โดยใช้ QR Code ผ่านความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย
และสปป.ลาว และธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งสามารถท�ำธุรกรรม
สกุลริงกิต-บาทและรูเปีย-บาท เพื่ออ�ำนวยความสะดวกการท�ำ
ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
(4.3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน โดยร่วม
กับ ธนาคารพาณิชย์ SFIs และสมาคมบริษัทจัดการลงทุ น
ยกระดับมาตรฐานบุคลากรในตลาดเงินตราต่างประเทศและ
ตลาดเงิน โดยจัดให้มีการขึ้นทะเบียน จัดอบรม และให้ ใบรับ
รองแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารเงิน (Treasury
Dealer Certification) เพือ่ สร้างมาตรฐานผูค้ า้ เงิน อีกทัง้ ออก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อให้สถาบันการเงิน
ยกระดับการบริหารจัดการด้วย
(5) การส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ของ
ประชาชน

สัดส่วนของหมู่บ้านที่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ในแต่ละประเภทในรัศมี 5 กิโลเมตร
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(5.1) ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้มีการน�ำหลักการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาใช้ ในภาคการเงินของไทย โดยได้จดั งาน
Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 เป็นครัง้ แรก

รายงานประจ�ำปี 2561

ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เพือ่ สนับสนุนให้ภาคสถาบัน
การเงินด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ค�ำนึง
ถึงความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
(5.2) การออกผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน
(basic banking account) ธปท. ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย
(ธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกผลิตภัณฑ์บญ
ั ชีเงินฝาก
ขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินในราคาที่เหมาะสมและต�่ำลง

(5.3) การใช้ข้อมูลหรือปัจจัยที่สะท้อนความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือในการพิจารณาสินเชื่อ
(information-based lending) ปัจจุบนั มีการใช้และพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
และส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก ธปท. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อ
รองรับการน�ำปัจจัยอื่นที่สะท้อนความสามารถในการช�ำระหนี้
ได้อย่างน่าเชื่อถือมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล
รวมทั้งยกเลิกข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อ
การประกอบอาชีพ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็ก สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น
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		(5.4) การก� ำ กั บ ดู แ ลสิ น เชื่ อ ที่ มี ท ะเบี ย นรถเป็ น
ประกัน จากผลการส�ำรวจผู้ใช้บริการพบว่าธุรกิจสินเชือ่ ดังกล่าว
มีการคิดดอกเบีย้ เกินอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนดและการด�ำเนินงาน
ทีข่ าดมาตรฐาน โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ประชาชนระดับ
ฐานราก ดังนัน้ ธปท. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์กำ� กับดูแลสินเชือ่
ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ โดยขยายขอบเขตการก�ำกับดูแลให้
ครอบคลุมถึงสินเชือ่ ทีม่ ที ะเบียนรถเป็นประกันและก�ำหนดแนวทาง
การก�ำกับดูแลครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านคุณสมบัติ
ผูป้ ระกอบการ และด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม เพือ่
ส่งเสริมให้ประชาชนระดับฐานรากสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วย
ราคาที่เหมาะสมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้นจาก
ผูป้ ระกอบธุรกิจทัง้ ทีเ่ ป็นสถาบันการเงินและมิใช่สถาบันการเงิน

(6) การด�ำเนินนโยบายสถาบันการเงินในเวทีระหว่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวมตัวภาคการเงิน
และสนับสนุนการค้าและการลงทุนภายในภูมภิ าคอาเซียน ธปท.
ได้เข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบที่ 8 ภายใต้
กรอบอาเซียน โดยได้สรุปผลการเจรจา Qualified ASEAN
Banks (QABs) กับมาเลเซียแล้ว และคาดว่าจะมีการลงนาม
ข้อผูกพันการเปิดเสรีกบั มาเลเซียได้ภายในเดือนเมษายน 2562
อีกทั้ง อยู่ร ะหว่างเจรจาเพื่อจัดตั้ง QABs กับ อิ นโดนี เ ซี ย
เมียนมา และอยู่ระหว่างศึกษากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่
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83

ภายใต้ Working Committee on ASEAN Banking
Integration Framework (WC-ABIF)

3.2 การก�ำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

ตลาดในฟิลิปปินส์ ตลอดจนเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยน
ความเห็นต่อการปรับปรุงและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินในเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เช่น Supervision and Implementation Group (SIG),
EMEAP Working Group on Banking Supervision และ
The Financial Stability Board Regional Consultative
Group for Asia (FSB RCGA) ในประเด็นทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ในภูมภิ าค เช่น กรอบการจัดท�ำการทดสอบภาวะวิกฤต แนวทาง
การตรวจสอบพฤติกรรมและวัฒนธรรม กรอบการแก้ไขปัญหา
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และการสร้างช่องทางเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้าน cybersecurity
นอกจากนี้ ธปท. ร่วมกับธนาคารแห่ง สปป. ลาว ใน
การส�ำรวจหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ Basel
III มาตรฐานการบัญชี รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลข้ามพรมแดน (cross-border data sharing)
เพื่อน�ำมาประกอบจัดท�ำ roadmap เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์
ก�ำกับดูแลและมาตรฐานการบัญชีของธนาคารพาณิชย์ ในภูมภิ าค
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการด�ำเนินการตาม
แผนงานของคณะท�ำงานย่อยด้าน prudential regulation
84

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาการก�ำกับและตรวจสอบ
สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้เร่งพัฒนาการ
ก�ำกับตรวจสอบแบบต่อเนื่อง (ongoing supervision) ให้
มีประสิทธิภาพและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
เศรษฐกิจการเงินที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ติดตามความเสี่ยง
ของสถาบันการเงินในรูปแบบ offsite monitoring อย่าง
ต่อเนือ่ งและใกล้ชดิ มากขึน้ ด้วยการพัฒนาระบบงานและปรับปรุง
ฐานข้อมูลส�ำหรับวิเคราะห์และติดตามความเสีย่ งได้อย่างทันการณ์
เช่น พัฒนาเครื่องมือรองรับการก�ำกับตรวจสอบความเสี่ยง
ด้านตลาด (market risk dashboard) เป็นต้น ซึง่ ในปัจจุบนั
ได้น�ำมาใช้แล้ว และอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องมือส�ำหรับความ
เสี่ยงด้านอื่นด้วย ที่ส�ำคัญคือ ด้านเครดิต และด้านการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน นอกจากนี้ การก�ำกับและตรวจสอบให้
ความส�ำคัญต่อการเข้าใจในพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร
(organizational behavior and culture) ของสถาบัน
การเงิน การยกระดับการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีและภัย
คุกคามด้านไซเบอร์ของสถาบันการเงิน และการก�ำกับดูแลเรือ่ งการ
คุม้ ครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (Market Conduct) ซึง่ สถาบัน
การเงินต้องมีระบบทีด่ เี พือ่ ดูแลตามมาตรฐานที่ ธปท. ก�ำหนด
ในปี 2561 ธปท. ได้ตรวจสอบและประเมินความเสีย่ ง
ธุรกรรมทีส่ ำ� คัญ (Significant Activities : SA) ของสถาบัน
การเงิน ได้แก่ ธุรกรรมสินเชือ่ การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ การ
ตรวจสอบส�ำนักงานธุรกิจและบริษทั ในเครือของสถาบันการเงิน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งส�ำรวจพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรซึ่ง
ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการสถาบัน
การเงินและวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง เพื่อให้
กรรมการและผู้บริหารของสถาบันการเงินตระหนักและเข้าใจ
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายของแต่ละ
องค์กร และมีกลไกดูแลบริหารความเสี่ยงดังกล่าว การก�ำกับ
ดูแลด้าน cyber resilience ของภาคการเงิน โดยเน้นเรือ่ งการ
ตอบสนองและฟืน้ ฟู (response and recovery) เพือ่ ให้สถาบัน
การเงินมีความพร้อม สามารถตอบสนองและแก้ไขสถานการณ์ได้
อย่างฉับไว เพือ่ ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ เกิดภัยไซเบอร์ การ
ขับเคลือ่ นโครงการคลินกิ แก้หนี้ (Debt Clinic) เพือ่ แก้ไขปัญหา
หนีบ้ ตั รเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลทีม่ เี จ้าหนีต้ งั้ แต่ 2 รายขึน้ ไป
ซึง่ ปกติการแก้ไขจะยาก ให้แก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร เป็น
one stop service ทีเ่ ดียวทีจ่ ะช่วยลูกหนีท้ สี่ จุ ริตให้พน้ จากวังวน
หนี้ ควบคูไ่ ปกับการให้ความรูท้ างการเงินทีด่ เี พือ่ ป้องกันไม่ให้ตอ้ ง

รายงานประจ�ำปี 2561

มีปญ
ั หาหนีส้ นิ ล้นพ้นตัวอีก การให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม
และมีขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ รวมถึงสนับสนุน
ให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเท่าเทียม (competitive neutrality)
ในระบบสถาบันการเงินของไทย
(1) การก�ำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
(1.1) การพัฒนาเครื่องมือรองรับการก�ำกับตรวจ
สอบแบบต่อเนื่อง (ongoing supervision) ธปท. พัฒนา
เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการก� ำ กั บ ตรวจสอบ
แบบต่อเนื่อง (ongoing supervision) และรองรับการ
ก�ำกับตรวจสอบในเชิงรุก โดยพัฒนาเครื่องมือส�ำหรับก�ำกับ
ตรวจสอบความเสี่ยงด้านตลาด (market risk dashboard)
ซึ่ ง เป็ น online platform ที่ ช ่ ว ยให้ ผู ้ ใช้ ง านเข้ า ถึ ง

วิ เ คราะห์ และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ มี จ� ำ นวนมากและมี ค วาม
ซับซ้อนหลายมิติให้ส�ำเร็จได้ ในเวลาที่เร็วขึ้น ครอบคลุมการ
ตรวจสอบธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และ
ความเสี่ยงด้านตลาดส�ำหรับภาพรวมและรายสถาบันการเงิน
ซึ่งน�ำมาใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ ธปท.
อยู ่ ร ะหว่ า งพั ฒ นาระบบงานติ ด ตามความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
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(credit risk dashboard) และด้านการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน (Assets and Liabilities Management : ALM
Dashboard) โดย credit risk dashboard ได้พฒ
ั นาในส่วน
ของดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (monitoring indicators) แล้วเสร็จ
และจะเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
(1.2) การประเมิ น พฤติ ก รรมและวั ฒ นธรรม
องค์ ก ร (organizational behavior and risk
culture : B&C) ธปท. จัดท�ำโครงการส�ำรวจและประเมิน
พฤติ ก รรมและวั ฒ นธรรมองค์ ก รของสถาบั น การเงิ น ซึ่ ง
ให้ความส�ำคัญกับการประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของ
คณะกรรมการสถาบั น การเงิ น (board effectiveness)
รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรทีค่ ำ� นึงถึงความเสีย่ ง (risk culture)
ความโปร่ ง ใส และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งรอบด้ า น โดยในปี
2560 เริ่มโครงการน�ำร่องส�ำรวจสถาบันการเงินขนาดใหญ่
5 แห่ ง และในปี 2561 ได้ ข ยายขอบเขตให้ ค รอบคลุ ม
ธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มี
ความส�ำคัญอีก 3 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถาบัน
การเงินดังกล่าว รวมทัง้ ใช้เทคโนโลยี text mining มาวิเคราะห์
รายงานการประชุม (minutes) เพื่อประเมินผลการท�ำงานเพื่อ
ประเมินผลของคณะกรรมการของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ คาดว่า
จะสามารถเสนอผลการส�ำรวจพร้อมกรอบทีจ่ ะใช้ ในการประเมิน
ในระยะต่อไป ภายในไตรมาส 1 ของปี 2562
(1.3) การประสานความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย
เพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันการเงินน�ำ code of conduct ไป
ประยุกต์ ใช้จริง ในปี 2560 ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคาร
ไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับความร่วมมือใน
การก�ำหนดจรรยาบรรณที่ดีของธนาคารพาณิชย์ 9 ข้อ (TBA
code of conduct) หลังจากนัน้ ธปท. ได้ผลักดันให้ธนาคาร
พาณิชย์นำ� หลักจรรยาบรรณทีด่ ไี ปประยุกต์ใช้อย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรม โดยปัจจุบนั ธนาคารพาณิชย์สมาชิกน�ำหลักจรรยาบรรณ
ทีด่ ี จ�ำนวน 5 ข้อ ไปประยุกต์ ใช้จริงแล้วได้แก่ (1) จรรยาบรรณ
ด้านการประกอบธุรกิจ (2) บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
(3) มาตรฐานการให้บริการ (4) พนักงานและสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน และ (5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคาดว่าธนาคาร
สมาชิกจะรับหลักจรรยาบรรณทีด่ ี code of conduct ทีเ่ หลืออีก
4 ข้อ ได้แก่ (1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2) การจัดการ
ข้อมูล (3) การก�ำกับดูแลโดยรวม และ (4) การแข่งขันทางการค้า
และการระงับข้อพิพาทไปประยุกต์ใช้จริงภายในปี 2562
(1.4) โครงการแก้ ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลัก
ประกัน (คลินิกแก้หนี้) หลังจากที่เริ่มโครงการน�ำร่องในระยะ
แรก ในสิ้นปี 2561 โครงการคลินิกแก้หนี้ สามารถช่วยลูกหนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (sustainable banking)
การพัฒนาในช่วงหลายสิบปีช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและยังความเจริญให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยในหลายมิติ แต่ในอีกด้านก็ยากจะ
ปฏิเสธว่าปัญหาหลายเรื่อง อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม คอร์รัปชัน หรือความเหลื่อมล�้ำ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากแนวการพัฒนาที่ผ่านมา
ในระดับโลกเองก็เผชิญปัญหาคล้ายกันและเริ่มตื่นตัวกับแนวคิดเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (sustainability) ว่าอาจจะเป็น
“มรรคา” ทีจ่ ะช่วยให้สงั คมโลกพัฒนาไปในลักษณะทีย่ งั่ ยืนกว่าในระยะยาว ปรัชญาทีถ่ อื เป็นใจกลางของแนวคิดนี้ คือ “การมองไกล”
ทีจ่ ะให้ความส�ำคัญไม่เฉพาะกับวันนี้ หรือเฉพาะผลตอบแทนในระยะสัน้ แต่จะมองไกลไปในอนาคต มองไกลไปถึงคนใน generation
หน้า และการคิดถึงผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน
ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ก�ำกับดูแล
เห็นว่า “ภาคการธนาคาร” ซึ่งท�ำหน้าที่จัดสรร
“ทรัพยากรทางการเงิน” หรือ “ทุน” ให้กบั ระบบ
เศรษฐกิจ มีศักยภาพและความพร้อม และควรจะ
เป็นผู้น�ำในการขับเคลื่อน สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และ ธปท. สนับสนุนให้
สถาบันการเงินไทยน�ำหลักคิดเรื่อง “ความยั่งยืน”
มาปรับใช้ ตั้งแต่ในระดับวัฒนธรรมองค์กร จนถึง
ระดับกระบวนการท�ำงาน ซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้นอกจาก
จะเป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำธุรกิจของสถาบันการเงิน
ไทยเองแล้ว ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมในระยะยาว
ในลักษณะที่เรียกว่า “ธุรกิจชนะ สังคมก็วัฒนา”
หรือ win-win ซึ่งถือเป็นหัวใจของการท�ำธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
ในทางตรงข้าม การไม่ค�ำนึงถึงความยั่งยืน
จะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ เพราะบริบทในปัจจุบันที่การตรวจสอบ
เข้มงวดขึ้น ความคาดหวังจากสังคมและลูกค้ามี
ความส� ำ คั ญ มากขึ้ น การได้ รั บ การยอมรั บ จาก
สังคมจะเป็นเสมือนใบอนุญาตในการท�ำธุรกิจ หรือ
license to operate
แม้แนวคิดนี้ยังใหม่และอยู่ ในช่วงเริ่มต้น แต่
ก็เป็นที่น่ายินดีว่าสถาบันการเงินไทยตระหนักถึง
ความส�ำคัญของเรื่องนี้ และเห็นถึงความจ�ำเป็นที่
ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของประเทศ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภาค
การธนาคารของไทยได้ริเริ่มโครงการดี ๆ หลาย
โครงการ อาทิ
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ยกระดับความโปร่งใส และลดการรั่วไหลของกระบวนการ
โอนเงินสวัสดิการของภาครัฐ
(2) โครงการบัญชีเงินฝากพื้นฐานเพื่อคนไทย (basic
banking account) ซึ่งมุ่งช่วยประชาชน 2 กลุ่มส�ำคัญ คือ
หนึ่ง ผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี และ สอง กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเดิมประชาชนกลุ่มนี้ไม่มีบัญชีเงิน
ฝากเพราะไม่สามารถทีจ่ ะจ่ายค่าธรรมเนียม ให้สามารถเปิดบัญชี
เงินฝากได้โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญ
ของการเข้าถึงบริการทางการเงินอื่น ๆ ต่อไป
(3) โครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ซึ่งกรมสรรพากร สถาบันการเงิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็ม
เอ๊กซ์ และ ธปท. ได้ร่วมกันพัฒนาเปิดให้ประชาชนสามารถ
ท�ำการบริจาคเงินได้ผ่านการสแกน QR Code ของหน่วยรับ
บริจาค และแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร เพื่อ
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยไม่ต้องกังวลกับการเก็บหลักฐานและ
ใบอนุโมทนาบัตรเป็นกระดาษ เนื่องจากมีข้อมูลในระบบแล้ว
และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคและยื่นขอหักลดหย่อน
ภาษีได้งา่ ย ซึง่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ทงั้ ผูบ้ ริจาคและ
ผู้รับบริจาค เพิ่มความโปร่งใสและความปลอดภัย เมื่อเทียบกับ
การทีเ่ ราต้องบริจาคเงินผ่านตูบ้ ริจาคตามวัด โรงพยาบาล สถาน
ศึกษา ซึง่ ก็ไม่อาจแน่ใจได้วา่ เงินไปถึงทีห่ มายตามเจตนาหรือไม่
ตลอดจนเป็ น การยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลและช่ ว ยลดปั ญ หา
คอร์รัปชันของประเทศจากปัญหาใบอนุโมทนาบัตรปลอมซึ่งที่
ผ่านมาเป็นช่องทางรั่วไหลส�ำคัญด้วย

(1) การพัฒนาระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งถือ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการช�ำระเงินกลางของประเทศ เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้
ประชาชนโอนเงินได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และถือเป็น
ตัวเร่งส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สถาบันการเงินยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอน
เงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาความ
เหลื่อมล�้ำ ลดภาระของประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้ว ยังช่วย

(4) การปรับปรุงกฎเกณฑ์ก�ำกับดูแลเพื่อยกระดับการ
ด�ำเนินการของสถาบันการเงินให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น
(responsible lending) อาทิ เกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ
บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลเพือ่ แก้ปญ
ั หาหนีค้ รัวเรือน การ
ยกระดับกฎเกณฑ์ที่ดูแลประชาชนให้ได้รับบริการอย่างเป็น
ธรรม (Market Conduct) เกณฑ์เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารของสถาบันการเงิน รวมถึงกรอบจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
(5) การจัดตัง้ “โครงการคลินกิ แก้หนี”้ เพือ่ ช่วยเหลือลูกหนี้
ทีส่ จุ ริตทีม่ หี นีบ้ ตั รเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลกับเจ้าหนีห้ ลาย
ราย ซึ่งปกติการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ต้องท�ำกับเจ้าหนี้ทีละ
รายแยกกัน ท�ำให้การแก้ปญ
ั หาไม่เบ็ดเสร็จ โครงการคลินกิ แก้หนี้
จะเป็น one stop service ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยให้ลูก
หนี้ที่สุจริตมีโอกาสหลุดจากวังวนปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว
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พัฒนาการที่ดีเหล่านี้ช่วยให้ระบบการเงินของไทยโดยรวมมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้
น้อยเข้าถึงบริการทางเงินได้ดขี นึ้ ในราคาทีถ่ กู ลง ตรงกับความต้องการมากขึน้ มีภาระหนีล้ ดลงบ้าง กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ มาตรการเหล่า
นีเ้ ป็นตัวอย่างแนวทางทีภ่ าคการธนาคารของไทยจะสามารถร่วมกันตอบโจทย์ประเทศ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของคนไทย ควบคู่ไปกับ
การตอบโจทย์ทางธุรกิจขององค์กร ในปี 2561 ธปท. ได้จัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ขึ้นเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย เพื่อตอกย�้ำถึงความส�ำคัญของเรื่องนี้ และสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันว่ายังมีงานอีกหลายเรื่องที่สถาบันการเงินไทย
สามารถจะท�ำได้และต้องท�ำมากขึน้ เพือ่ สร้างสภาวะแวดล้อมทีจ่ ะเอือ้ ให้สงั คมไทยพัฒนาไปอย่างยัง่ ยืน หนีค้ รัวเรือนลดลง และมีการ
กระจายผลประโยชน์ที่ทั่วถึงมากขึ้น ลดโอกาสเกิดคอร์รัปชันการฉ้อฉล นอกจากนั้น ยังสร้างความเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมมากขึ้น
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ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ส�ำเร็จรวม 1,087 ราย โดยมี
ลูกหนี้ที่ช�ำระหนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว 13 ราย ในปี 2562 คาดว่าหลัง
จากที่การแก้ไขกฎหมาย บริษัทบริหารสินทรัพย์มีผลบังคับใช้
ลูกหนี้ของ non-bank ที่มีจ�ำนวนมากจะสามารถเข้ามาร่วม
โครงการคลินิกแก้หนี้ได้ ซึ่งถือเป็น milestone ที่ส�ำคัญและ
เป็นระยะที่ 2 ของโครงการ นอกจากนี้ โครงการในระยะที่ 2
จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของโครงการให้มีความยืดหยุ่น
มากขึ้นในมิติการพิจารณาความสามารถในการช�ำระหนี้ที่จะ
ให้เวลาลูกหนี้ยาวขึ้น นานได้ถึง 10 ปี และปรับปรุงรูปแบบ
ข้อเสนอให้ง่ายที่จะเข้าใจ และสามารถหาข้อสรุปได้เร็วขึ้น ซึ่ง
หวังว่าโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 นี้จะสามารถช่วยลูกหนี้
สุจริตที่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้สามารถหาทางออกจาก
วงจรหนี้ได้ส�ำเร็จมากขึ้น
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(1.5) การก�ำกับดูแลด้าน cyber resilience ของภาค
การเงิน การยกระดับการก�ำกับดูแลด้าน cyber resilience ของ
ภาคการเงินไทยเป็นหนึ่งในภารกิจส�ำคัญตามแผนยุทธศาสตร์
3 ปี (ปี 2560 – ปี 2562) ที่ ธปท. พยายามผลักดันให้เกิด
ขึ้น เพราะ cyber resilience ถือเป็นเสถียรภาพที่ส�ำคัญของ
โลกการธนาคารยุคใหม่ โดยการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่
(1) การเตรียมพร้อมให้สถาบันการเงินสามารถรับมือภัยไซเบอร์
และมีการบริหารความเสี่ยงด้าน IT ที่เหมาะสมโดยพัฒนา
cyber resilience assessment framework ที่ได้มาตรฐาน
ที่สากลยอมรับ (2) การประสานความร่วมมือของผู้ก�ำกับดูแล
ภาคการเงินของประเทศ ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ. ให้มีกรอบ
การก�ำกับดูแล IT risk และ cyber resilience ทีส่ อดคล้องกัน
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ระหว่างกันและยก
ระดับความสามารถด้าน response & recovery ควบคู่
กับการพัฒนาองค์ความรู้ ความพร้อมด้าน cybersecurity
ให้กับบุคลากรในภาคการเงิน ภาคธุรกิจและภาคประชาชน
อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ภาคธุรกิจการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) และสมาคมธนาคารไทย จัดกิจกรรม Financial Cybersecurity Boot Camp 2018
เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561
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การเตรียมพร้อมด้าน cybersecurity ของภาคการเงินไทย
ปัจจุบนั ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทขี่ ยายตัวอย่างรวดเร็ว ในด้านหนึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการด�ำเนินงานและการท�ำ
ธุรกิจ แต่ในอีกด้าน ก็นำ� มาซึง่ ความเสีย่ งจากภัยไซเบอร์ทเี่ พิม่ ขึน้ โดยในปี 2018 World Economic Forum (WEF) จัดให้ภยั ไซเบอร์
เป็น 1 ใน 10 ของความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของโลกยุคใหม่ เรือ่ งนีถ้ งึ แม้จะมีความเสีย่ งแต่กเ็ ป็นเรือ่ งทีบ่ ริหารจัดการได้

cybersecurity เกิดได้ ในระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจเทคโนโลยีทางการเงิน
ภัยไซเบอร์ถือเป็นภัยในระบบนิเวศใหม่ และเมื่อพูดถึง
ระบบนิเวศแปลว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่อาจให้จบได้ดว้ ยคนใดคนหนึง่
ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในระบบนิเวศ เริม่ ตัง้ แต่
ประชาชนผู้ ใช้บริการ สถาบันการเงิน ผู้ ให้บริการและโครงสร้าง
พืน้ ฐานต่าง ๆ เช่น เครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญของ
การให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงตัว
ผูก้ ำ� กับดูแล เช่น ธปท. เรือ่ งนีต้ อ้ งมองเป็นองค์รวมทีต่ อ้ งสร้าง
ระบบนิเวศทีม่ มี าตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ทสี่ งู ขึน้

ยกระดับ cybersecurity
ของภาคการเงินไทย

ประชาชน นอกจากความรูค้ วามเข้าใจทางการเงิน (financial
literacy) แล้ว วันนี้ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เทคโนโลยีทางการเงิน (financial technology literacy) ควบคูไ่ ป
ด้วย financial technology literacy ถือเป็นทักษะส�ำคัญของชีวติ
ในโลกยุคใหม่ โดยเริม่ จากเข้าใจเรือ่ งทีอ่ าจเป็นความเสีย่ งต่าง ๆ
เพือ่ จะได้เข้าใจวิธกี ารปิดความเสีย่ งและวิธกี ารบริหารความเสีย่ ง
cybersecurity เป็นเรือ่ งส�ำคัญเพราะภัยไซเบอร์เกิดขึน้ ได้
ในทุกมิติ ไม่ใช่แค่เฉพาะเรือ่ งการเงิน เราจึงต้องเท่าทันกับภัยทีม่ า
กับโลกยุคใหม่ เพราะความเสีย่ งเกิดได้ทกุ ขณะ เราต้องให้ความ
ส�ำคัญกับ “สุขอนามัยทางไซเบอร์” (cyber hygiene) เวลาพูด
ถึง cybersecurity คนส่วนใหญ่มกั คิดว่าเป็นเรือ่ งการรักษาความ
ปลอดภัยขององค์กร แต่จริง ๆ แล้วถือเป็นเรือ่ ง “สุขอนามัย” ที่
เราทุกคนต้องใส่ใจ เหมือนกับทีเ่ ราต้องล้างมือก่อนกินข้าวจนเป็น
นิสยั เรือ่ งนีก้ เ็ ช่นกัน ต้องเริม่ จากเรือ่ งพืน้ ฐาน
ข้อควรระวังข้อแรก คือ ต้องเข้าใจความเสีย่ งเหล่านัน้ ก่อน ข้อ
ต่อมา คือ ต้องไม่เปิดประตูบา้ นทิง้ ไว้ให้โจรเข้ามาได้งา่ ย ๆ โดยรักษา
ความลับของ username และ password หรือรหัส OTP (One
Time Password) ที่สถาบันการเงินส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือ
เพือ่ ใช้ยนื ยันตัวตนในการท�ำธุรกรรมออนไลน์ อีกเรือ่ งส�ำคัญที่
ประชาชนควรทราบ คือ การตัง้ “เพดาน” หรือวงเงินสูงสุดในการ
ท�ำธุรกรรมทางการเงินในแต่ละวัน หรือแต่ละรายการ เพือ่ จ�ำกัด
ความเสียหายกรณีทเี่ กิดความผิดพลาด
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กลุม่ ทีส่ ำ� คัญมากในระบบนิเวศ ได้แก่ สถาบันการเงิน ใน
ฐานะผู้ ให้บริการ สถาบันการเงินต้องมีระบบทีด่ แี ละมีมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยที่สูง เนื่องจากทุกวันนี้มีความพยายามเจาะ
ระบบของสถาบันการเงินทั่วโลกอยู่ตลอดเวลา วันละหลายครั้ง
ธปท.จึงก�ำหนดให้สถาบันการเงินต้องท�ำทัง้ 4 เรือ่ งหลักดังต่อไป
นี้ (1) ต้องมีระบบป้องกันให้ดี (prevention) (2) ต้องมีระบบ

รายงานประจ�ำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย

อีกเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากคือระบบการเงินมีความเชือ่ มโยงกันทัง้
ระบบ ดังนัน้ cybersecurity จึงไม่ใช่เรือ่ งทีส่ ถาบันการเงินจะ
มาแข่งกันว่าใครเก่งกว่ากัน แต่เป็นเรือ่ งทีท่ กุ สถาบันการเงินต้อง
ร่วมมือกัน โดยหัวใจส�ำคัญอยู่ที่สถาบันการเงินต้องเปลี่ยนวิธี
คิด (mindset) ว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำงานร่วมกันเพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ ปีทผี่ า่ นมาสถาบันการเงินไทยร่วมมือกัน
ท�ำเรือ่ งเหล่านีห้ ลายด้าน รวมทัง้ การก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ถ้าเกิดปัญหาต้องกูร้ ะบบกลับมาภายในกีช่ วั่ โมง ฯลฯ
เพือ่ ให้ทกุ สถาบันการเงินมีมาตรฐานทีส่ งู ใกล้เคียงกัน
การตรวจจับทีด่ ี (detection) (3) ต้องมีการรับมือและตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว (response) และ (4) การกูร้ ะบบกลับมาในเวลาที่
รวดเร็ว (recovery)
โดยเฉพาะ 2 เรือ่ งหลัง คือ response กับ recovery เมือ่ ก่อน
คนอาจคิดว่าจะท�ำอย่างไรไม่ให้ภยั ไซเบอร์เกิดกับระบบของเรา จึง
เน้นทีก่ ารสร้างระบบป้องกันทีด่ ี (prevention) และระบบตรวจจับ
ทีเ่ ร็ว (detection) แต่วนั นีด้ ว้ ยความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ สมมติฐานจึง
เปลีย่ นเป็นว่า ถ้าสักวันหนึง่ เกิดภัยไซเบอร์ขนึ้ เราจะมีกระบวนการ
รับมืออย่างไร คือต้องมีกลไกหรือกระบวนการตอบสนองทีร่ วดเร็ว
(response) และถ้าระบบถูกกระทบก็ตอ้ งสามารถกูร้ ะบบกลับมา
ได้ในเวลาไม่ชา้ (recovery) และต้องมัน่ ใจว่าข้อมูลทีก่ กู้ ลับมาเป็น
ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ไม่ใช่ขอ้ มูลทีถ่ กู ปรับเปลีย่ นและต้องจัดให้มกี าร
ซักซ้อมเป็นประจ�ำเพื่อให้พร้อมรับมือในสถานการณ์จริง ซึ่ง
แนวทางทีก่ ล่าวมาเป็นแนวทางตามหลักสากลที่ ธปท. ใช้กำ� กับ
ดูแลสถาบันการเงินในเรือ่ ง cybersecurity
นอกจากนี้ ในปี 2561 ธปท. ได้ออกมาตรฐานใหม่เรือ่ งการ
ก�ำกับดูแลความเสีย่ งทางด้านไอทีเพือ่ ให้สถาบันการเงินมีแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน โดยหัวใจส�ำคัญคือการตัดสินใจในเรือ่ งความเสีย่ ง
ด้านไอทีเป็นเรือ่ งทีค่ ณะกรรมการระดับสูงสุดต้องให้ความส�ำคัญ
อาทิ การจัดสรรทรัพยากรในเรือ่ งนีอ้ ย่างเหมาะสม การก�ำหนด
แนวนโยบาย และแนวปฏิบตั ติ งั้ แต่กลไกการป้องกันไปถึงการกู้
ระบบ ฯลฯ อีกทัง้ ยังได้กำ� หนดให้ตอ้ งมีผรู้ ผู้ เู้ ชีย่ วชาญเรือ่ งไอที
อย่างน้อย 1 คน นัง่ เป็นกรรมการของสถาบันการเงิน
ธนาคารกลาง ในภาพรวมของระบบการเงิน สิง่ ทีธ่ นาคารกลาง
ต้องป้องกัน คือ ป้องกันไม่ให้คนทีอ่ อ่ นแอกลายเป็นจุดเปราะบาง
ของระบบต่อเข้ากับระบบกลางของประเทศ เพราะระบบการเงิน
เชือ่ มโยงถึงกันหมด ธปท. จึงต้องก�ำหนดให้สถาบันการเงินต้อง
ยกระดับมาตรฐานด้าน IT security ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
ก่อนทีจ่ ะได้รบั อนุญาตให้เชือ่ มกับระบบกลาง

ข้อมูล อีกมิติที่สถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีฐานข้อมูล
มาก ๆ ต้องระวังเพราะอาจตกเป็นเป้า คือ การเจาะข้อมูลลูกค้า ซึง่
ถือเป็นภัยทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก การรักษาความปลอดภัยในเรือ่ งระบบ
ข้อมูลจึงถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก โดยเฉพาะข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหว
มาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์จงึ ต้องสูงมาก รวมถึงต้องมี
วิธดี แู ลความปลอดภัยของข้อมูลทีเ่ รียกว่า “data governance”
เช่น การแยกส่วนข้อมูลแล้วเก็บแยกส่วนกันเพือ่ ทีว่ า่ ถ้าข้อมูลหลุด
ออกไป ผู้โจรกรรมจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดิบของผู้เสียหาย
รายบุคคลได้ทั้งหมด หรือท�ำข้อมูลให้อยู่ ในรูปของโค้ดหรือ
เข้ารหัส (encrypted) เพือ่ ไม่ให้สามารถดูขอ้ มูลดิบได้งา่ ยๆ เป็นต้น
ซึง่ ในปี 2562 ธปท. จะมีการประเมินเรือ่ ง data governance
ของสถาบั น การเงิ น เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ร ะบบสถาบั น การเงิ น มี
ความพร้อมในเรือ่ งดังกล่าว รองรับการใช้ขอ้ มูลในยุคดิจทิ ลั
ข้อมูลเป็นเรือ่ งทีจ่ ะส�ำคัญมากขึน้ ในโลกยุคดิจทิ ลั มีคนบอกว่า
ข้อมูลจะส�ำคัญมากกว่าทอง หรือน�ำ้ มันด้วยซ�ำ้ ไป โลกยุคใหม่ การ
ท�ำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ต้องอาศัยข้อมูล และไม่ใช่แค่ขอ้ มูล
ทางการเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมด้วย
ซึง่ ข้อมูลเหล่านีเ้ ราต้องถือหลักว่าเป็นข้อมูลของลูกค้า ถ้าสถาบัน
การเงินจะน�ำข้อมูลไปเชือ่ มกับองค์กรอืน่ หรือจะน�ำไปให้องค์กร
อืน่ ใช้ตอ้ งขออนุญาต (consent) จากลูกค้าก่อน แต่บอ่ ยครัง้ ทีผ่ ู้ใช้
บริการก็มกั ไม่ได้อา่ น พอมีขอ้ ความอะไรขึน้ มาก็กดตกลงทันที นัน่
เท่ากับว่าอนุญาตให้นำ� ข้อมูลไปใช้ได้โดยปริยาย ฉะนัน้ ในส่วนของ
ประชาชนเองก็ตอ้ งตระหนักถึงสิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูล ขณะที่
ผู้ให้บริการก็ตอ้ งมีแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งของการรักษาข้อมูล
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องส�ำคัญกับทุกคน
เป็นรูปแบบใหม่ของวิถชี วี ติ ของพวกเรา จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับ
โลกยุคดิจิทัล ต้องเท่าทันกับเทคโนโลยี ต้องเข้าใจความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่มากับเทคโนโลยี และต้องบริหารจัดการความเสี่ยง
เหล่านั้นให้ได้เพื่อจะให้เทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่สามารถ
ช่วยเพิม่ ศักยภาพให้กบั เรา ช่วยลดต้นทุนการใช้ชวี ติ ของเราและ
เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กบั เรา
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(1.6) การติดตามการด�ำเนินโครงการ National
e-Payment ธปท. ติดตามการให้บริการพร้อมเพย์ทงั้ ด้านธุรกิจ
และระบบงานของสถาบันการเงินไทย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ให้บริการรวม 23 แห่ง
โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางทุกแห่งสามารถ
ให้บริการโอนเงินด้วยเลขที่บัญชีผ่านพร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 23
มิถนุ ายน 2561 รวมทัง้ ยกระดับความปลอดภัยการใช้บริการการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ และเมือ่ เดือนกันยายน
2561 ธนาคารผู้ ให้บริการพร้อมเพย์และบริษัทผู้ ให้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกันพัฒนาระบบ
การตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ในขั้นตอนการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ทั้งทางสาขาและทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จะเริม่ ด�ำเนินการได้ภายในต้นปี 2562
(1.7) การก�ำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ธปท. ออกประกาศและแนว
ปฏิบัติเรื่อง IT risk management ที่มีหลักการสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล เพื่ อ ให้ ส ถาบั น การเงิ น ถื อ ปฏิ บั ติ แ ละ
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การความ
เสี่ ย งด้ า น IT นอกจากนี้ ได้ พั ฒ นาระบบการรายงาน
เหตุการณ์ที่มีนัยส�ำคัญ (event report system) เพื่อเป็น
ช่องทางให้สถาบันการเงินรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยส�ำคัญตาม
ประกาศ IT risk management ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
การด�ำเนินโครงการกระบวนการออกกฎเกณฑ์ทดี่ ี (Regulatory
Impact Assessment: RIA) เรือ่ ง digital banking เพือ่
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล และก�ำหนดนโยบายที่ไม่เป็น
อุปสรรคกับสถาบันการเงินในการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่มาใช้ รวมทัง้ ได้เข้าร่วมรับการประเมิน FSAP ด้านการก�ำกับ
ตรวจสอบด้าน IT ของสถาบันการเงิน โดยผูป้ ระเมินจาก IMF
และ World Bank ซึ่งภาพรวมผลการประเมินการก�ำกับดูแล
ความเสีย่ งด้าน IT supervision ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(1.8) การจัดประชุมและชี้แจงที่ส�ำคัญ ธปท. จัด
ประชุม สัมมนา และบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อมูลด้านการก�ำกับตรวจสอบระหว่าง ธปท. กับสถาบันการเงิน
และหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ สร้างความเข้าใจ ดังนี้ (1) จัดประชุมชีแ้ จง
ภาพรวมผลการตรวจสอบในปี 2560 และแนวทางการตรวจสอบ
ในปี 2561 ให้แก่ผบู้ ริหารสถาบันการเงิน (2) จัดประชุมเพือ่ รับ
ฟังแผนกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน (3)
จัดประชุม Supervisory College ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) ประจ�ำปี 2561 เพื่อให้หน่วยงานก�ำกับดูแลของต่าง
ประเทศรับทราบฐานะและผลการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมทัง้
แลกเปลี่ยนประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบส�ำนักงานใหญ่
และสาขาในต่ า งประเทศ (4) จั ด สั ม มนา APEC - FRTI
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Regional Seminar on Macroprudential Supervision
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยงของสถาบันการเงินในภาพรวมทั้งระบบ แก่
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลในต่างประเทศ ตัวแทนจาก ธปท.
และเจ้าหน้าทีจ่ าก APEC - FRTI (5) จัดสัมมนา SEACEN
- FSI Regional Seminar on Corporate Governance of
Banks: Evaluating Culture and Conduct เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับ การก�ำกับ ดูแ ลด้ า น
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเพือ่ การก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ แก่เจ้าหน้าทีจ่ ากธนาคารกลางและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลในต่างประเทศ และ (6) จัดบรรยายเพือ่ สร้างความเข้าใจ
แก่ SFIs ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ชดุ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) ซึง่ จะช่วยสร้างแนวคิดให้แก่ SFIs ในการพัฒนาฐานข้อมูล
และการวิเคราะห์เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพในการประเมิน ควบคุม
และติดตามความเสีย่ ง
(2) การตรวจสอบฐานะ การด�ำเนินงานและการบริหาร
ความเสีย่ งของสถาบันการเงิน
ในปี 2561 ธปท. ได้ตรวจสอบสถาบันการเงิน (รวม
SFIs) รวมทัง้ สิน้ 33 แห่ง โดยตรวจสอบแบบเน้นธุรกรรมทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ ธุรกรรมสินเชือ่ การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ การตรวจสอบ
ส�ำนักงานธุรกิจ และบริษทั ในเครือของสถาบันการเงิน การปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของทางการ การป้องปรามการเก็งก�ำไรค่าเงิน SME
บัญชีเดียว e-Payment และการด�ำเนินการตามพันธกิจของ SFIs
นอกจากนั้น ได้ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง (Thematic
Examination) เพื่อประเมินคุณภาพกระบวนการพิจารณา
สินเชือ่ ลูกหนีร้ ายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 5 แห่ง
ตรวจสอบด้านการคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (Market
Conduct) เรื่ อ งการเสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า
รายย่อยเพือ่ เป็นการด�ำเนินงานตามแผนสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่
จะส่งเสริมให้สถาบันการเงินให้บริการอย่างรับผิดชอบและเป็น
ธรรม (รวม SFIs) 24 แห่ง รวมทั้งตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึง่ ครอบคลุม
การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT risk management) ของสถาบันการเงิน (รวม SFIs)
22 แห่ง ผู้ ให้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รายส�ำคัญ 5
แห่ง และตรวจสอบการให้บริการธุรกรรมผ่านทาง mobile
banking 17 แห่ง อีกทั้ง ธปท. ได้ประเมินผลการจัดท�ำ
supervisory stress test ของธนาคารพาณิชย์ไทย 15 แห่ง
ซึ่ ง ภาพรวมระบบธนาคารพาณิ ช ย์ มี เ สถี ย รภาพ รวมทั้ ง ได้
ตรวจสอบเพือ่ ประเมินความพร้อมวิธกี ารกันเงินส�ำรองตาม IFRS
9 พบว่า ภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไทยมีความคืบหน้าในการเตรียม
ความพร้อมอยู่ในระดับทีน่ า่ พอใจ

รายงานประจ�ำปี 2561
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จ�ำนวนสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบในปี 2561
สถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์ไทย / ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ (subsidiary)
บริษัทเงินทุน / บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)
บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและ / หรือสินเชื่อ
ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank)
รวม

(3) การก�ำกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
ธปท. และกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันเสนอแก้ไข
มาตรา 120 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น
พ.ศ. 2551 เพื่อรองรับบทบาทการก�ำกับดูแล SFIs ของ ธปท.
ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ครม. มีมติ
อนุมัติในหลักการของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559 และกฎหมายดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่ง ธปท. อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
จัดท�ำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าว
เช่น การปรับปรุงประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้องให้มีการอ้างอิง
อ�ำนาจตามกฎหมายใหม่ และการก�ำหนดกระบวนการด�ำเนินการ
ต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งผู้ตรวจการ SFIs เป็นต้น นอกจากนี้
ได้ ร ่ า งหลั ก เกณฑ์ ก� ำกั บ ดู แ ล SFIs ระยะที่ 2 ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ ง
กับช่องทางการให้บริการทางการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงการคลัง ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 3 เรื่อง ได้แก่
การประกอบกิจการสาขา การรับเงินฝากจากประชาชน (ในส่วน
ของ Know Your Customer : KYC) และการใช้บริการจาก
ผู้ ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ SFIs (business
facilitator) โดยได้เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เพือ่
ขอความเห็นชอบต่อไปแล้ว
(4) การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการก�ำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ธปท. ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น
เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. …. กับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเข้าร่วมในการจัดท�ำร่าง

จ�ำนวนสถาบันการเงิน (แห่ง)
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กฎกระทรวงเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ ในการก�ำกับ ดูแ ลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นอกจากนี้ ได้เข้าร่วม
เป็นผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและการ
ก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และคณะอนุกรรมการพิจารณา
เกณฑ์และแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ การเข้า
ร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และเกณฑ์เงินลงทุน การเข้าร่วม
ประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร ธปท. กระทรวงการคลัง กรม
ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ และกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ เกี่ ย วกั บ
แนวทางการก�ำกับดูแลและการเตรียมการรองรับเมื่อ พ.ร.บ.
สหกรณ์ มีผลบังคับใช้ รวมถึงการให้ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น ความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ การตรวจสอบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดการข้อมูลจากแบบรายงานทาง
การเงิ น และการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตามแบบรายงานคุ ณ ภาพ
สินทรัพย์หรือหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
(5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
ระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาค
ณ สิน้ ปี 2561 ธปท. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพือ่ ความ
ร่วมมือในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน กับหน่วยงานก�ำกับดูแล
ในต่างประเทศแล้ว 8 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์
จีน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินระหว่างธนาคาร
กลางในภูมิภาค รวมถึงพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงินให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างประสานงานและเจรจาบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน สปป.ลาว และเวียดนาม
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4. การรักษาเสถียรภาพระบบการชำ�ระเงิน
ธปท. ได้ด�ำเนินงานด้านนโยบายระบบการช�ำระเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และการคุ้มครอง
ผู้ ใช้บริการช�ำระเงิน รวมทั้งได้ด�ำเนินงานเพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล โดยการด�ำเนินงานในปี 2561 สรุป ได้ดังนี้

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการช�ำระเงิน
(1) การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบริ ก ารช�ำระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
		
		 (1.1) การด�ำเนิ น การภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช�ำระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master
Plan)

2561 มียอดการลงทะเบียนใช้บริการจ�ำนวน 46.5 ล้านหมายเลข
แบ่งเป็นการลงทะเบียนด้วยหมายเลขประจ�ำตัวประชาชน 29.3
ล้านหมายเลข หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 16.8 ล้านหมายเลข
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คลจ�ำนวน 71,000 หมายเลข และ e-Wallet
จ�ำนวน 304,000 หมายเลข โดยมีปริมาณธุรกรรมโอนเงินตัง้ แต่
เปิดให้บริการจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.1 พัน
ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 5.8 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นการ
โอนเงินด้วย Proxy ID จ�ำนวน 443.79 ล้านรายการ คิดเป็น
มูลค่า 1.5 ล้านล้านบาท และการโอนเงินด้วยเลขที่บัญชีผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ จ�ำนวน 680.89 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า
4.3 ล้านล้านบาท
นอกจากนี้ ในช่วงครึง่ ปีหลังของปี 2561 ธปท. ได้หารือร่วม
กับธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับการขยายวงเงินการท�ำธุรกรรมโอน
เงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ internet banking และ
mobile banking เพือ่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

		 ธปท. ร่วมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานระบบการช� ำ ระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ
(แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment) ของรัฐบาล ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช�ำระเงินของไทยให้เข้าสู่การ
ช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร โดย ธปท. เป็น
หน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบโครงการระบบพร้อมเพย์
และโครงการขยายการใช้บัตร
		 ส�ำหรับโครงการระบบพร้อมเพย์ หลังจากที่ได้เริ่มให้
บริการแก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2560
จนถึงปัจจุบัน มีการลงทะเบียนใช้บริการและมีปริมาณธุรกรรม
การโอนเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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รายงานประจ�ำปี 2561

และธุรกิจรายย่อยให้สามารถโอนเงินในแต่ละรายการได้สูงขึ้น
ไม่ต้องแยกท�ำรายการหลายครั้ง โดยธนาคารพาณิชย์ ได้เพิ่ม
วงเงินสูงสุดในการโอนเงิน ตามระดับการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมของแต่ละธนาคาร จากวงเงินเดิมที่ก�ำหนดไว้ไม่เกิน
50,000 บาทต่อรายการเป็นไม่เกิน 699,999 บาทต่อรายการ
ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2561
		 ส� ำ หรั บ โครงการขยายการใช้ บั ต ร ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารวาง
อุปกรณ์รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ฯ) ที่ได้รับคัด
เลือกทัง้ 2 กลุม่ ได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ฯ ให้กบั หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ณ สิ้นสุดโครงการ (เดือนมีนาคม 2561) ทั้งสิ้น
523,000 เครือ่ ง ส่งผลให้ภาพรวมของการติดตัง้ อุปกรณ์ฯ มีการ
กระจายตัวไปยังจังหวัดอื่น ๆ มากขึ้น ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกและก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการวางอุปกรณ์รับช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้มมี ติรบั รองผลการด�ำเนินงานของทัง้ สองกลุม่
แล้ว ส�ำหรับโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต กระทรวง
การคลังได้มอบรางวัลแก่ผู้ ใช้บัตรเดบิต/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการแจก
โชคจากการใช้บัตรเดบิตทั้งสิ้นจ�ำนวน 12 ครั้ง สิ้นสุดโครงการ
เดือนพฤษภาคม 2561
		 (1.2) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Quick
Response Code (QR Code) เพือ่ การช�ำระเงินและการโอน
เงิน
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Payment ใน Phase 1 ช่วยเพิ่มช่องทางการรับช�ำระเงินด้วย
บัตรจากทั้งในและต่างประเทศที่สะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุน
ต�่ำลงแก่ประชาชนและร้านค้า รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยใน
การช�ำระเงิน โดยเจ้าของบัตรไม่ตอ้ งให้บตั รหรือข้อมูลบนบัตร
แก่รา้ นค้า ซึง่ ปัจจุบนั มีรา้ นค้าทัง้ แบบ online และ offline ทีร่ บั
ช�ำระเงินด้วยมาตรฐาน Thai Standard QR Code Payment
แล้วมากกว่า 3 ล้านร้านค้า นอกจากนี้ ธปท. ได้สนับสนุน
ให้มีการขยายการใช้ Standard QR Code เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงบริการช�ำระเงินระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV และ
อาเซียนต่อไป
		 นอกจากนี้ การเปิดตัวระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
(e-Donation) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นโครงการ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร สถาบันการเงิน
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ และ ธปท. เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการบริ จ าคเงิ น และได้ รั บ การลดหย่ อ นภาษี อ ย่ า ง
ถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว ซึ่งสามารถบริจาคผ่าน mobile
banking ของธนาคารที่ร่วมโครงการ โดยสแกนที่ QR Code
ของหน่วยรับบริจาค ถือเป็นการต่อยอดนวัตกรรมทางการเงิน
โดยระบบท�ำงานบนมาตรฐาน Thai Standard QR Code
และระบบพร้อมเพย์ และยังเป็นการแสดงตัวอย่างในการสร้าง
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีแก่หน่วยรับบริจาคและภาค
การเงินไทย

		 ธปท. ได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ ให้บริการ
เครือข่ายบัตรระดับสากล ได้แก่ American Express JCB
MasterCard UnionPay International และ Visa สถาบัน
การเงิน ผู้ ให้บริการเครือข่ายบัตรและบริการช�ำระเงินในไทย
ในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Thai QR Code
Payment ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล (EMVCo) ตลอดจน
การร่วมกันก�ำหนด business rules การดูแลแก้ไขปัญหาให้
ลูกค้า โดยได้รว่ มก�ำหนดมาตรฐานและวิธปี ฏิบตั ติ า่ ง ๆ และปรับ
ให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการจริง เพื่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางการเงินทีเ่ ปิดกว้างเป็น open infrastructure และ
เชื่อมโยงกับระบบอื่น (interoperability)
		 ในปี 2561 ได้มีการพัฒนาต่อยอดการใช้มาตรฐาน
Thai QR Code Payment ระยะที่ 2 ส�ำหรับบัตรเครดิตและ
บัตรเดบิต โดย ธปท. ได้อนุญาตให้โครงการ QR Payment
ออกจาก Regulatory Sandbox และให้บริการเป็นการทั่วไป
เพิม่ เติมทัง้ สิน้ 7 ราย (รวมทัง้ โครงการ 15 ราย) ได้แก่ โครงการ
QR Payment ผ่านพร้อมเพย์ (Phase 1) 3 ราย และโครงการ
QR Code Payment ด้วยบัตรเครดิต (Phase 2) อีก 4 ราย
ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดการใช้มาตรฐาน Thai QR Code
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(2) การด�ำเนินการเพือ่ สนับสนุนการเชือ่ มโยงด้านระบบ
การช�ำระเงินกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
		 (2.1) การผลักดันการใช้ Standard QR Code เพื่อ
การช�ำระเงินระหว่างประเทศ
		 ธปท. สนับสนุนให้กลุ่มประเทศอาเซียนและ CLMV
มี ก ารพั ฒ นามาตรฐาน QR Code เพื่ อ การช� ำ ระเงิ น ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ EMVCo ซึ่งจะสามารถ
เชื่อมโยงกันได้ (interoperability) และสามารถใช้งานผ่าน
mobile payment ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
โดยด�ำเนินการผ่านความร่วมมือทั้งในระดับของธนาคารกลาง
ธนาคารพาณิชย์ และผู้ ให้บริการช�ำระเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้บริการช�ำระเงินและโอนเงินระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพ
ปลอดภั ย และมี ต ้ น ทุ น ต�่ ำ ช่ ว ยเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทาง
การเงินของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา มีการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
		 • การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Standardized
QR Code for payments และการเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ประเทศ การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบการช� ำ ระ
เงิ น รวมทั้ ง การก� ำ กั บ ดู แ ลผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบและบริ ก าร
ช�ำระเงิน ให้แก่ธนาคารกลางต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารกลาง
เมียนมา ธนาคารกลางลาว ธนาคารกลางกัมพูชา
		 • การเห็ น ชอบร่ ว มกั น ในการลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ
ตกลงความร่วมมือด้านระบบการช�ำระเงินระหว่างประเทศและ
เทคโนโลยีทางการเงิน (Memorandum of Understanding:
MOU) ระหว่าง ธปท. และธนาคารกลางกัมพูชาในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 เพือ่ สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน QR Code
เพื่อการช�ำระเงิน และยกระดับความร่วมมือด้านการช�ำระเงิน
และเทคโนโลยีทางการเงิน ส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นอย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งริเริ่มโครงการน�ำร่องส�ำหรับการช�ำระเงิน
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดท�ำ
MOU กับธนาคารกลางอื่น ๆ ในอาเซียน เพื่อผลักดันการ
เชื่อมโยงบริการโอนเงิน/ช�ำระเงินระหว่างประเทศต่อไป
		 • การเชือ่ มโยงระบบการช�ำระเงินด้วย Standardized
QR Code for payments ระหว่างภาคเอกชนไทยและ
สิงคโปร์ เพือ่ ให้ลกู ค้าของไทยและสิงคโปร์สามารถช�ำระค่าสินค้า
และบริการด้วยการสแกน QR Code ข้ามประเทศได้ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561
		 (2.2) การด�ำเนินการผ่านคณะท�ำงานด้านระบบการ
ช�ำระเงิน (Working Committee on Payment and
Settlement Systems: WC-PSS)
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ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางในกลุม่ ประเทศอาเซียน ส่งเสริม
การเชือ่ มโยงระบบหรือบริการช�ำระเงินระหว่างประเทศผ่านผู้ ให้
บริการทั้ง bank และ non-bank โดยผลักดันให้มีกฎระเบียบ
ที่รองรับและเอื้อต่อการช�ำระเงินข้ามพรมแดน รวมถึงก�ำหนด
นโยบายเพือ่ ส่งเสริมความสอดคล้องของกรอบนโยบายและการ
ก�ำกับดูแลด้านระบบการช�ำระเงินของประเทศสมาชิก เพือ่ ให้ผู้ ใช้
บริการมีช่องทางในการท�ำธุรกรรมการช�ำระเงินที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย เข้าถึงง่าย และมีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสม
		 ในปี 2561 ธนาคารกลางอาเซียนตกลงกันจัดท�ำข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของผู้ ให้บริการในแต่ละประเทศ
สมาชิก เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางของธนาคารกลาง ผู ้ ใ ช้
บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถเปรี ย บเที ย บ
ค่าธรรมเนียมของผู้ ให้บริการต่าง ๆ ได้ง่าย และส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขัน และน�ำไปสูก่ ารลดค่าบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
ต่อไป โดยจะเริ่มเผยแพร่ในปี 2562
(3) การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการช�ำระเงิน
ที่มีความส�ำคัญ
		 (3.1) แผนพัฒนาระบบบาทเนต ระยะ 3-5 ปี
(Next-Generation BAHTNET)
		 ธปท. วางกรอบและทิศทางในการพัฒนาระบบการ
ช�ำระเงินส�ำหรับการโอนเงินมูลค่าสูง (BAHTNET) ในระยะ
เวลา 3-5 ปี ให้สามารถพัฒนาได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ ใช้งาน และรองรับการเติบโตของธุรกรรมดิจิทัล
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมีหลักการพัฒนาใน 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ยกระดับศักยภาพระบบงาน (functionality) ขยายขีด
ความสามารถของระบบงาน และการบริ ห ารจั ด การความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบสามารถให้
บริการได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 2) เพิ่มความ
สามารถในการเชื่อมโยง (interoperability) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการทางการเงินภายในประเทศ และ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
3) ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ (new technology) พัฒนาระบบ
การช�ำระเงินให้สอดคล้องกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้าน
การช�ำระเงินที่ทันสมัย สามารถรองรับธุรกรรมรูปแบบใหม่ ๆ
ได้ ในอนาคต
		 (3.2) การปรับระบบบาทเนตให้รองรับ SWIFT
Standard Release 2018
		 ธปท. ได้ ป รั บ ระบบบาทเนตให้ ร องรั บ นวั ต กรรม
การช� ำ ระเงิ น ตามมาตรฐาน SWIFT* โดยปรั บ เพิ่ ม และ
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ส่งต่อข้อมูลอ้างอิงรายการ (The Unique End-to-end
Transaction Reference (UETR)) ในค�ำสั่งโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต อันมีผลให้บริการช�ำระเงินข้ามพรมแดนของ
สถาบันการเงิน สามารถด�ำเนินการได้รวดเร็ว โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบย้ อ นกลั บ ได้ ต ามมาตรฐานข้ อ ความการ
ช� ำ ระเงิ น ข้ า มพรมแดนของ SWIFT และเสริ ม สร้ า ง
ความปลอดภัยและลดความเสี่ยง รวมถึงส่งมอบบริการที่ตรง
กับความต้องการของสถาบันการเงินในอุตสาหกรรมการเงินใน
สภาวะแวดล้อมปัจจุบัน
*

SWIFT : The global provider of secure financial messaging services
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โครงการ DLT Scripless Bond ธปท. ภายใต้ความ
ร่วมมือจากส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
และธนาคารตัวแทนจ�ำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ ได้ริเริ่มโครงการ DLT Scripless Bond เพื่อเป็น
โครงการน�ำร่องใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน มาปรับกระบวนการ
ท�ำงาน สร้างมาตรฐาน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดต้นทุน
การด� ำ เนิ น งานของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจ� ำ หน่ า ย
พันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล

		 (3.3) การยกเลิกการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ
ส�ำหรับการเรียกเก็บเงินผ่านระบบ ICAS
		 ธปท. ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยพิจารณายกเลิกเช็ค
กลุ่มพิเศษ ซึ่งท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายของประเทศโดยรวมได้ปีละ
ประมาณ 300 ล้านบาท โดยคณะท�ำงาน ICAS Working
Group เห็นชอบร่วมกันที่จะยกเลิกการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่ม
พิเศษ โดยปรับปรุงกระบวนการส่งภาพเช็คเข้าเรียกเก็บในระบบ
ICAS ให้ธนาคารผู้จ่ายสามารถอนุมัติตัดจ่ายจากภาพเช็คได้
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบและสอดคล้องกับเป้า
หมายของการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คให้มากทีส่ ดุ โดยมีกำ� หนด
เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
(4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้
		 ธปท. ท�ำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนจ่ายเงิน
หลักทรัพย์ของรัฐบาล โดยได้ดำ� เนินการในการดูแล รักษาข้อมูล
และให้บริการธุรกรรมด้านตราสารหนีภ้ าครัฐ เช่น โอนกรรมสิทธิ์
จ�ำน�ำ อายัด รวมถึงจ่ายดอกเบีย้ และเงินต้น เป็นต้น ตลอดจน
การพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ ให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ทกุ ภาคส่วน โดยในปี 2561 ธปท. ได้รเิ ริม่ โครงการ
DLT Scripless Bond น�ำร่องการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน รวมถึง
การพัฒนางานบริการตัวแทนจ่ายเงินตราสารหนี้ (automated
paying agent) เพือ่ ให้การเรียกเก็บเงินจากผูอ้ อกตราสารหนี้
ภาครัฐที่ ธปท. เป็นนายทะเบียนให้มปี ระสิทธิภาพ สะดวกและ
ปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับงานบริการ
และการอ�ำนวยความสะดวกของภาครัฐ ธปท. ได้ปรับกระบวนการ
ท�ำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
พัฒนาช่องทางการรับส่งข้อมูลทีม่ คี วามมัน่ คงปลอดภัย โดยจะ
เริม่ ใช้งานในเดือนมกราคม 2562

4.2 การลดความเสี่ยงในระบบการช�ำระเงิน
		 • การเพิ่ ม ความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศของ
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต และระบบ ICAS

จากการท�ำ Proof of Concept (POC) พบว่าโครงการ
DLT Scripless Bond สามารถตอบโจทย์ความต้องการทาง
ธุรกิจในทุกขั้นตอนหลัก และยังประโยชน์ ให้เกิดแก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 1) ประชาชนสามารถได้รับพันธบัตร
ภายใน 2 วันจากเดิม 15 วัน และสามารถซื้อพันธบัตรได้เต็ม
สิทธิที่ธนาคารเดียวโดยไม่มีโควตารายธนาคารเช่นในปัจจุบัน
2) ธนาคารตัวแทนจ�ำหน่าย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และ
ธปท. สามารถลดขั้นตอนและความซ�้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน
3) ผูอ้ อกพันธบัตรสามารถติดตามดูแลการจ�ำหน่ายพันธบัตรได้
แบบเรียลไทม์ชว่ ยให้บริหารจัดการวงเงินได้เร็วขึน้ และส่งเสริม
การแข่งขันของธนาคารตัวแทนจ�ำหน่ายได้ดยี งิ่ ขึน้ (Download
สรุปผล POC ของโครงการ DLT Scripless Bond ได้ที่ Link :
https://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities/Documents/DLT%20Scripless%20Bond.pdf)

ในระยะถัดไป โครงการ DLT Scripless Bond จะขยายผล
การพัฒนาระบบสู่การใช้งานจริง โดยในระยะแรกจะครอบคลุม
การจ�ำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้
บริการได้ ในช่วงต้นปี 2563 และจะขยายผลให้รองรับพันธบัตร
ทุกประเภท เพือ่ ยกระดับเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานตลาดตราสารหนี้
ของประเทศต่อไป

		 ธปท. ได้ยกระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญของประเทศ
อันได้แก่ ระบบบาทเนต และระบบ ICAS ตามมาตรฐานการ
จัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 เพือ่
ให้สามารถป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ตาม
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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“เทคโนโลยีทางการเงิน” (Financial Technology) หรือ
“ฟินเทค” (FinTech) เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาระบบการ
เงินที่ ธปท. ให้ความส�ำคัญ โดยมุ่งให้เกิดการน�ำเทคโนโลยี
มาสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานวั ต กรรมทางการเงิ น
ที่หลากหลาย รวมถึงผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ (ecosystem)
ที่เอื้อต่อการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาบริการทาง
การเงินอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติ เพือ่ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ใช้บริการได้ดีขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ค่าใช้จ่ายถูกลง ขณะที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีการด�ำเนินการในหลายด้าน ได้แก่
(1) การสนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมทางการเงิ น
ผ่านกลไก Regulatory Sandbox* ที่เอื้อให้ผู้ ให้บริการ
ทางการเงิ น ทั้ ง สถาบั น การเงิ น และที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น การเงิ น
สามารถพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และให้บริการได้
รวดเร็วขึ้น โดยเริ่มจากการทดสอบการให้บริการในขอบเขต
จ�ำกัด เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ และมีการติดตาม
*

Regulatory Sandbox หมายถึง การทดสอบบริการทางการเงิน
ทีน่ ำ� นวัตกรรม FinTech มาใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจ
และการให้บริการทีจ่ ำ� กัด โดยการทดสอบอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ ธปท.
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ประเมินผลจาก ธปท. อย่างใกล้ชดิ ก่อนน�ำออกให้บริการในวงกว้าง
ตั ว อย่ า งของเทคโนโลยี ที่ มี ก ารน� ำ เข้ า ทดสอบภายใต้
Regulatory Sandbox ได้แก่
- การน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ในการโอนเงินทีช่ ว่ ย
ให้การโอนเงินระหว่างประเทศรวดเร็วมากขึน้ ต้นทุนต�ำ่ ลง และ
ใช้ ในการให้บริการหนังสือค�้ำประกัน (Letter of Guarantee)
ที่ช่วยให้สถาบันการเงินออกหนังสือค�้ำประกันให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ด้วยกระบวนการ
ที่ปลอดภัย มีกลไกป้องกันการปลอมแปลง ช่วยให้ภาคธุรกิจ
ประหยั ด เวลา ลดขั้ น ตอนการจั ด การเอกสาร และมี ค วาม
เชื่อมั่นมากขึ้น
- การน�ำเทคโนโลยี Biometrics เช่น การสแกนหน้า
หรือลายนิ้วมือ มาใช้ ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้า เพื่อ
เพิ่ ม ความปลอดภั ย และความเชื่ อ มั่ น ในการใช้ บ ริ ก ารทาง
การเงิน และอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้าผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Know Your Customer:
e-KYC) โดยไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขา
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(2) การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน โดยเฉพาะที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการพัฒนาต่อยอดบริการในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว
ที่ส�ำคัญได้แก่
- การจัดตั้ง Thailand Blockchain Community
Initiative ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคการเงินและภาคธุรกิจ
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain
และส่งเสริมการน�ำ Blockchain มาพัฒนาบริการทางการเงิน
ทีห่ ลากหลาย และส่งเสริมให้เกิดการร่วมกันใช้งานในวงกว้างทัง้
ในภาคการเงิน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
- การพัฒนา National Digital Identity (NDID) ซึง่ เป็น
โครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในรูปแบบ
ดิจิทัล โดยใช้หลักการตรวจสอบยืนยันข้อมูลกับหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ หรือผู้ ให้บริการที่เคยรู้จักตัวตนของผู้ขอใช้บริการ
รายนั้นแล้ว ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วย
งานที่ปลอดภัยซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถท�ำธุรกรรม
ทางการเงิน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก การสมัครใช้บริการ
การยื่นขอสินเชื่อ ฯลฯ ได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดให้แก่ผู้ ให้บริการรายใหม่ทุกครั้งที่ต้องการใช้
บริการ
- การพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อ
การช�ำระเงิน ที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการช�ำระเงินให้สามารถ
ท�ำได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile
payment) ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ รองรับ
การช�ำระเงินได้หลากหลายทัง้ บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเครดิต
บัตรเดบิตและเงินอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ร้านค้าขนาดกลางและ
เล็กมีชอ่ งทางรับช�ำระเงินทีส่ ะดวก ต้นทุนต�ำ่ สนับสนุนการเข้าถึง
บริการทางดิจิทัลในไทยให้แพร่หลายมากขึ้นโดยมีร้านค้าที่ติด
ตั้ง QR Code แล้วกว่า 3 ล้านร้านค้า และยังเปิดโอกาสในการ
ต่อยอดการพัฒนาบริการช�ำระเงินระหว่างประเทศด้วยต้นทุนต�ำ่
- การพัฒนาระบบต้นแบบของการใช้เทคโนโลยี Blockchain
หรือ Distributed Ledger Technology (DLT) ในระบบการเงิน
เพื่อสร้างระบบนิเวศให้ผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้เทคโนโลยีนี้ ใน
เชิงลึกและประเมินความเหมาะสมในการน�ำไปใช้จริงต่อไป
ได้แก่ โครงการอินทนนท์ท่ีทดสอบใช้ Blockchain ในการ
โอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน และโครงการ DLT Scripless
Bond ที่น�ำเทคโนโลยี Blockchain มาทดสอบใช้ ในงาน
จ�ำหน่ายพันธบัตรเพือ่ ช่วยลดความซับซ้อน ลดขัน้ ตอนและเวลา
การท�ำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ น FinTech แก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ทั้งสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น Bangkok FinTech Fair เพื่อส่งเสริม
การพั ฒ นานวั ต กรรมทางการเงิ น และเผยแพร่ ค วามรู ้ ด ้ า น
FinTech ผ่านการสัมมนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของวิทยากร
ผู้มีประสบการณ์สูงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
การจัดแสดงนวัตกรรมทางการเงิน การจัดงาน Blockchain
the Series @ BOT เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในบริการทางการเงิน และ
งาน Journey of Biometrics in Financial Services เพื่อ
สนับสนุนการแลกเปลีย่ นแนวคิดและมุมมองในการใช้เทคโนโลยี
Biometrics เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในบริการ
ทางการเงินและการช�ำระเงิน
การส่งเสริมและพัฒนา FinTech ตามข้างต้น ธปท. มุง่ หวัง
ให้ภาคการเงินไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และใช้โอกาสจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในการยก
ระดั บ บริ ก ารทางการเงิ น และการช� ำระเงิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า กลุ ่ ม ต่ า ง ๆ และเป็ น
ส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนการใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชน
และการด�ำเนินงานของภาคธุรกิจและภาครัฐ ช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทยในยุคดิจิทัล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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มาตรฐานสากล ทั้งนี้ในปี 2561 ระบบแม่ข่ายที่ ธปท. ดูแลได้
รักษาสถานภาพและผ่านการตรวจรับรอง (Re-certification)
เรียบร้อยแล้ว โดยระบบลูกข่ายที่สถาบันสมาชิกดูแลสามารถ
ผ่านการตรวจรับรองได้ร้อยละ 94 และจะครบทุกรายภายในปี
2562

กำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
BUY

ทุกวันนีร้ ะบบการช�าระเงินได้ถกู พัฒนาให้มคี วามสะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ ขึน้ โดยใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยทัง้ ด้านสือ่ ที่ใช้ชา� ระเงินแทน
เงินสด เช่น บัตรเครดิต บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่องทางการ
ช�าระเงินที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มอื ถือ จึงท�าให้ชวี ติ เราสะดวกขึน้ ไม่ตอ้ งเดินทางให้เสียเวลา
สามารถโอนเงินช�าระเงินได้งา่ ย ๆ แค่ปลายนิว้
ท�ำไมเรำควรใช้ e-Payment
แทนกำรใช้เงินสด?

• การจัดการความเสีย่ งด้านการช�ำระดุล (settlement
risk) ของระบบช�ำระเงินรายย่อย

เงินสดเป็นสิง่ ทีเ่ ราคุน้ เคยในการใช้จา่ ยมากทีส่ ดุ จนนึกไม่ถงึ ว่าทีจ่ ริงแล้วการใช้เงินสดนัน้
มีข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ เช่น ต้องเตรียมเงินสดให้เพียงพอในการซื้อสินค้า และ
หากยิง่ พกพาจ�านวนมากก็เสีย่ งต่อการถูกปล้น ขโมย หรือหากมองในมุมเจ้าของกิจการ
การรับช�าระด้วยเงินสดอาจถูกยักยอกได้งา่ ยและตรวจสอบได้ยาก รวมถึงเสียโอกาสใน
การขายสินค้าหากมีช่องทางให้ลูกค้าช�าระค่าสินค้าเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียว ส�าหรับ
มุมของประเทศนั้น เงินสดมีต้นทุนในการจัดการค่อนข้างสูง เช่น ต้นทุนการผลิต
การขนส่ง การเก็บรักษา การนับคัดและการท�าลาย ถ้าหันมาใช้การช�าระเงินด้วย
e-Payment จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการได้ 2-3 เท่าเลยทีเดียว

ธปท. ได้ ป รั บ ความถี่ ข องการค� ำ นวณหลั ก ประกั น ที่
ธนาคารสมาชิ ก ต้ อ งวางตามมาตรการจั ด การความเสี่ ย ง
จากการช� ำ ระดุ ล สุ ท ธิ พ ร้ อ มกั น หลายฝ่ า ยในระบบบาทเนต
(Securities Requirement for Settlements :
SRS) จากเดิ ม ทุ ก 6 เดื อ น เป็ น ทุ ก 1 เดื อ น เพื่ อ ให้
มาตรการดั ง กล่ า วสามารถสะท้ อ นความเสี่ ย งและความ
ผั น ผวนของธุ ร กรรมระบบการช� ำ ระเงิ น รายย่ อ ยของทุ ก
ระบบในภาพรวมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
• การพัฒนาช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล ICAS ใน
กรณีฉุกเฉิน
ธปท. ได้พัฒนาช่องทาง e-Exchange Service ส�ำหรับ
ธนาคารสมาชิกของระบบ ICAS ท�ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ภาพเช็ค ในกรณีฉกุ เฉิน เพือ่ ให้การหักบัญชีเช็คสามารถด�ำเนิน
การได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

4.3 การคุ้มครองผู้ ใช้บริการช�ำระเงิน
(1) การเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ ใช้บริการช�ำระเงิน
		 ธปท. ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริม
การใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป
ผ่านกิจกรรม ของ ธปท. ได้แก่ การเผยแพร่บทความลง
วารสารสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ รวมถึงการเผยแพร่บทความวิจยั ฉบับย่อ
เรื่อง เข้าใจ “พร้อมเพย์” บริการโอนเงินและช�ำระเงินทางเลือก
ใหม่ ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจยั ป๋วย อึง้ ภากรณ์ และการน�ำเสนอ
บทความ เรื่อง The Journey to Less-Cash Society:
Thailand’s Payment System at a Crossroads ในงาน
สัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย 2561 การให้สมั ภาษณ์
ของผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. ผ่านสื่อต่าง ๆ การบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องการช�ำระเงินแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ National e-Payment และบริการ
พร้อมเพย์ร่วมกับกรมที่ดิน เพื่อเผยแพร่ผ่านส�ำนักงานที่ดิน
100
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1

จะดีหรือไม่
ถ้าเราหันมาใช้ e-Payment แทนการใช้เงินสดแบบเดิม ๆ และ
รู้จักเลือกใช้ e-Payment ที่เหมาะสม ก็จะเพิ่มความสะดวกให้
เรามากยิ่งขึ้น
5

กำรช�ำระเงินทำงอินเทอร์เน็ต
และกำรช�ำระเงินผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่
จะสะดวกแค่ไหนหากสามารถท�าธุรกรรมทางการเงิน
ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา เพียงมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
ที่เราสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต และระบบเครือข่ายสื่อสาร

กำรช�ำระเงินทำงอินเทอร์เน็ต
(Internet Payment)

เราสามารถซือ้ สินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์
ที่มีช่องทางการช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ
บัตรเดบิตไว้บริการลูกค้าได้ โดยผูซ้ อื้ เพียงกรอก
รำยละเอียดกำรช�ำระเงิน เช่น หมายเลขบัตร ชือ่
ผูถ้ อื บัตร วันหมดอายุ หมายเลขรหัส CVV รวมถึง
อาจต้องใส่รหัสผ่ำน OTP* ด้วย และเมื่อช�ำระ
เงินส�ำเร็จจะได้รับข้อควำมยืนยันกำรช�ำระเงิน
ทางหน้าเว็บไซต์ ทาง SMS หรือทางอีเมล
ตามที่ ไ ด้ แ จ้ ง ลงทะเบี ย นไว้ กั บ ธนาคารหรื อ
ผู้ออกบัตร (ในปัจจุบันเราสามารถใช้ e-Money
บางประเภทในการช�าระค่าสินค้าและบริการ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย)

xxx

หมำยเลขรหัส CVV

XXXX

รหัสผ่ำน OTP

กำรช�ำระเงินผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Payment)

เป็นการโอนเงิน หรือช�าระเงินในการ
ซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ
เลือกได้หลายรูปแบบ เช่น

Mobile Payment เปรียบเสมือนการมี
กระเป๋าสตางค์อยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต

1. ผ่ำนบริกำร Internet Banking
เป็นบริการที่นอกจากผู้ใช้จะสามารถโอนเงิน ช�าระเงินค่าสินค้าและบริการแล้ว ยัง
สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชี หรือเรียกดูรายการใช้จา่ ยย้อนหลังได้ โดยสามารถ
สมัครใช้บริการกับธนาคารที่เรามีบัญชีเงินฝากอยู่
ส�าหรับการซือ้ สินค้าทางอินเทอร์เน็ต ระบบของร้านค้าบางแห่งจะเชือ่ มต่อ
ไปยังระบบ internet banking ของธนาคาร เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ
รายการช�าระเงิน เมือ่ รายการส�าเร็จผูใ้ ช้จะได้รบั การยืนยันการท�ารายการ
ทางเว็บไซต์ ทาง SMS หรือทางอีเมลตามที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้กบั ธนาคาร

2. ผ่ำนเว็บไซต์ ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

SMS

เราสามารถช� า ระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นเครื อ ข่ า ยของ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ตามร้านค้าทั่วไป และร้านค้าบน
อินเทอร์เน็ต แต่ต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริกำรช�ำระเงินเพื่อ
เชื่อมโยงบัญชีที่จะช�ำระเงินเข้ำกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ
แท็บเล็ตก่อน อาทิ บัญชีธนาคาร บัญชีบตั รเครดิต (credit card)
และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
*OTP (One Time Password) เป็นรหัสที่ใช้ครั้งเดียว ซึ่งผู้ออกบัตรจะส่งให้แก่ผู้ถือบัตรผ่าน SMS
หรือส่งทาง e-mail ตามที่ผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของบัตร
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ทั่วประเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ Twitter และ Facebook ของ ธปท.
(2) การก�ำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค
		 ธปท. ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการ (SLA) คืนเงินแก่ลูกค้ากรณีระบบขัดข้อง โดย
หากท�ำธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM/
internet banking/ mobile banking ทั้งการโอนเงินด้วย
หมายเลขพร้อมเพย์และเลขที่บัญชีธนาคาร จะได้รับเงินภายใน
24 ชั่วโมงของวันถัดไป จากเดิมใช้เวลา 3 วันท�ำการ โดยมีการ
ปรับปรุงกระบวนการของธนาคารและเริ่มใช้ ในวันที่ 1 ตุลาคม
2561

4.4 การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน
(1) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินภาค
การเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment
Program (FSAP)

รายงานประจ�ำปี 2561

		 ธปท. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของระบบบาทเนตตามแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ ย งและก� ำ กั บ ดู แลระบบการช� ำ ระเงิ น ตามมาตรฐานสากล
Principles for Financial Market Infrastructures
(PFMI) เพื่อรองรับการประเมินตามโครงการ Financial
Sector Assessment Program (FSAP) เช่น การปรับปรุง
รายงานการประเมินตนเอง (self-assessment) การปรับปรุง
กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงของระบบบาทเนต รวมถึง
ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และผู้ ใช้บริการระบบบาท
เนตอย่างต่อเนื่อง
(2) การออกกฎหมายเพื่อก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน
(Payment Systems Act)
		 พระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 ได้
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2560 และมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561
ส� ำ หรั บ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายใต้ ก ฎหมายเดิ ม ซึ่ ง ต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้
การก�ำกับของพระราชบัญญัตินี้ หากประสงค์จะให้บริการต่อไป
จะต้องยืน่ ขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
หรือขอขึ้นทะเบียนต่อ ธปท. ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
		 ในปี 2561 กระทรวงการคลังและ ธปท. ได้ออก
ประกาศ ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงิน จ�ำนวน 21
ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงการคลัง จ�ำนวน 2 ฉบับ เรื่อง
การก�ำหนดระบบการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ และการก�ำหนด
บริการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ และประกาศ ธปท. จ�ำนวน
19 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็นหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลระบบ
การช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญ หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลระบบ
การช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ และหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
บริ ก ารการช� ำระเงิ น ภายใต้ การก� ำ กับ รวมถึ งหลั กเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมีกรอบการก�ำกับดูแลที่ส�ำคัญ 5 ด้าน ได้แก่
การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ความมั่นคงทางการ
เงิน ธรรมาภิบาล การคุ้มครองผู้ ใช้บริการ และประสิทธิภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน
		 นอกจากนี้ ธปท. ได้ประสานกระทรวงการคลังและ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อด�ำเนินการยกเลิก
กฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 3 ฉบับ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว
เมื่อ 16 เมษายน 2561 ได้แก่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
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ฉบั บ ที่ 58 (การประกอบธุ ร กิ จ บั ต รเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ )
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริ ก ารการ
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559
(3) การขออนุญาตและขึ้นทะเบียนผู้ ให้บริการ
ธปท. เสนอกระทรวงการคลังออกใบอนุญาตให้แก่
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการช�ำระเงินและบริการการช�ำระเงิน
ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะบบการช� ำ ระเงิ น
พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 105 ราย รวมใบอนุญาต 232 ฉบับ ประกอบด้วย
ผู้ประกอบธุรกิจรายเดิมที่ ให้บริการอยู่ก่อนที่ พ.ร.บ. ระบบ
การช�ำระเงินมีผลใช้บังคับ จ�ำนวน 100 ราย รวมใบอนุญาต
223 ฉบับ และผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ จ�ำนวน 5 ราย รวมใบ
อนุญาต 9 ฉบับ
		 นอกจากนี้ ธปท. ได้ออกใบขึน้ ทะเบียนให้แก่ผปู้ ระกอบ
ธุ ร กิ จ บริ ก ารการช� ำ ระเงิ น ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ประเภทเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ได้ ในขอบเขตจ�ำกัด (จ�ำกัดสินค้า/สถานที่/
กลุ่มธุรกิจ) จ�ำนวน 3 ราย โดยประกอบด้วยผู้ ให้บริการที่มิใช่
สถาบันการเงิน (non-bank) 2 ราย และรัฐวิสาหกิจ 1 ราย

4.5 การจัดการระบบการช�ำระเงิน
(1) ระบบบาทเนต (Bank of Thailand Automated
High-value Transfer Network: BAHTNET)
		 ณ สิ้นปี 2561 ระบบบาทเนตมีผู้ ใช้บริการ 63 สถาบัน
โดยจ�ำแนกเป็นผู้ ใช้บริการบาทเนต (direct participant)
59 สถาบั น และผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารบาทเนตสมทบ (associate
participant) 4 สถาบัน หากจ�ำแนกตามประเภทสถาบัน
ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย 19 สถาบัน สาขาธนาคาร
ต่างประเทศ 11 สถาบัน บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์
7 สถาบัน สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ส่วนราชการ และสถาบัน
อื่น ๆ 16 สถาบัน และส่วนงานภายใน ธปท. 10 ส่วนงาน ทั้งนี้
ในระหว่างปี 2561 มีผู้ขอใช้บริการบาทเนตเพิ่มขึ้น 2 สถาบัน
เพื่อเข้าท�ำหน้าที่เป็นสถาบันผู้ส่งค�ำสั่งช�ำระดุลระหว่างธนาคาร
ของธุรกรรมบัตรเดบิตในประเทศ และธุรกรรมการช�ำระเงินผ่าน
VISA Local Debit และมีบริษัทหลักทรัพย์ 2 สถาบัน ที่ขอ
ยกเลิกใช้บริการเนื่องจากมีรายการโอนเงินผ่านบาทเนตน้อย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

101

		 ส�ำหรับสถิตกิ ารโอนเงินในระบบบาทเนต ณ สิน้ ปี 2561
มีปริมาณการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตรวม 4.5 ล้านรายการ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.5 ในขณะที่มีมูลค่าโอนเงินรวม
850.9 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.4

		 ส�ำหรับธุรกรรมการช�ำระเงินเพื่อการท�ำธุรกรรม FX ที่
มีการส่งมอบเงินสกุลบาทและดอลลาร์ สรอ. ในเวลาเดียวกัน
(PvP : Payment versus Payment) โดยการส่งมอบในระบบ
PvP USD CHATS ของฮ่องกง ในปี 2561 มีปริมาณธุรกรรม
รวมทั้งสิ้น 2,390 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 25.4 และ
มีมลู ค่ารวม 4,791.88 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 8.4
(2) ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วยภาพเช็ค
(Imaged Cheque Clearing and Archive System:
ICAS)
		 ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารสมาชิกระบบ ICAS มีจ�ำนวน
รวม 36 ธนาคาร ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย 19 ธนาคาร
สาขาธนาคารต่างประเทศ 11 ธนาคาร และธนาคารของรัฐที่มี
กฎหมายเฉพาะในการจัดตัง้ 6 ธนาคาร ในส่วนของสาขาธนาคาร
มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 9,607 สาขา (รวมสาขาย่อย)
		 ส�ำหรับข้อมูลสถิติการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วย
ภาพเช็ค 5 ปีที่ผ่านมา ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า โดยปี 2561 มีปริมาณเช็คเรียกเก็บรวมทั้งสิ้น 63.3 ล้าน
ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 35,031 พันล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่า
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.80 และ 2.36 ตามล�ำดับ ขณะที่
สัดส่วนมูลค่าเช็คคืนและเช็คคืนไม่มีเงินต่อเช็คเรียกเก็บในปีนี้
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 0.53 และ 0.29 เป็นร้อยละ 0.54
และ 0.30 ตามล�ำดับ
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“ระบบพร้อมเพย์” เปรียบเสมือนถนนด้านการช�ำระเงินเส้นใหม่ของประเทศ
ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ
หรือ ประชาชนทั่วไป เป็น “โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน”
ที่จ�ำเป็นในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
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5. การออกและจัดการธนบัตร
5.1 ธนบัตร
การบริหารจัดการให้มีธนบัตรใช้หมุนเวียนในระบบอย่างเพียงพอ
ในปี 2561 มีมูลค่าธนบัตรหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 50,075 ล้านบาท ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่เข้าบัญชีทุนส�ำรองเงินตรา โดย ณ สิ้นปี
2561 หลักทรัพย์ที่เป็นทุนส�ำรองเงินตรามีมูลค่าทั้งสิ้น 1,859,484.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนร้อยละ 2.76

บัญชีทุนส�ำรองเงินตรา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ
1. เงินตราต่างประเทศ
2. หลักทรัพย์ต่างประเทศ
รวม

มูลค่า (ล้านบาท)
527,292.0
1,332,192.7
1,859,484.7

สัดส่วน (ร้อยละ)
28.4
71.6
100.0

การผลิตธนบัตร รวมทุกชนิดราคา มีจ�ำนวน 2,198 ล้านฉบับ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 28.9

การผลิตธนบัตร ปี 2561
ชนิดราคา
จ�ำนวน
(ล้านฉบับ)/1

1000 บาท
381

500 บาท
61

100 บาท
606

50 บาท
224

20 บาท
926

รวม
2,198

หมายเหตุ : 1/รวมธนบัตรที่ระลึกด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จ�ำนวน 55 ล้านฉบับ

ธนบัตรแบบใหม่ ในปี 2561 มีการออกใช้ธนบัตรแบบใหม่
(แบบ 17) รวม 5 ชนิดราคา โดยชนิดราคา 20 บาท 50 บาท
และ 100 บาท ออกใช้เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2561 และ ชนิดราคา
500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ธนบัตรปลอม ทีต่ รวจพบและจับกุมได้ในปี 2561 มีจำ� นวนทัง้
สิน้ 7,178 ฉบับ หรือประมาณ 1.3 ฉบับต่อธนบัตรหมุนเวียนล้าน
ฉบับ
นอกจากนี้ ธปท. ได้ผลิตสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น ได้แก่ แสตมป์
อากร ผลิตและส่งมอบได้จำ� นวน 131 ล้านดวง และแผ่นปะตรวจ
ลงตรา (visa sticker) ผลิตและส่งมอบได้ 3.5 ล้านดวง

5.2 โครงการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจยั และพัฒนาทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การพัฒนาลักษณะ
ต่อต้านการปลอมแปลง การพัฒนาด้านหมึกพิมพ์ วัสดุ ใช้พิมพ์
การพั ฒ นาด้ า นอุ ป กรณ์ ต รวจวั ด และเครื่ อ งจั ก ร รวมทั้ ง
การพั ฒ นางานผลิ ต ธนบั ต รด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ทั้ ง นี้
มีโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ จ�ำนวน 4 โครงการ
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ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท
ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award
จากที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า High Security Printing Asia 2018
ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
รางวัลนี้มอบให้กับธนบัตรที่มีการออกแบบโดดเด่นยอดเยี่ยม
ด้วยเทคนิคที่ซับซ้อน และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษ

5.3 การสนับสนุนงานออกและจัดการธนบัตร
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ ได้ด�ำเนินการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการธนบัตร ส่งเสริมและผลักดันการลดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการธนบัตร โดยร่วมกับธนาคารพาณิชย์และพันธมิตรด้านธนบัตร
ในการก�ำหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านการบริหารจัดการเงินสดกลาง นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงพัฒนางานภายใน อาทิ
การน�ำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน การยกระดับการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ด้านพฤติกรรมการช�ำระเงินของประชาชน และปัจจัยภายในด้านอัตราก�ำลังของ
สายออกบัตรธนาคาร ให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น
การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศผ่านกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ได้ด�ำเนิน
การปรับปรุงกระบวนการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมีผลคะแนนจากการประเมินเทียบกับ
เกณฑ์สูงขึ้นกว่าปี 2560
การบริหารอัตราก�ำลังและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพของพนักงาน
ให้สามารถท�ำงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น ผ่านการหมุนเวียนและมอบหมายงานทั้งในระดับพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงได้มีการปรับ
รูปแบบการท�ำงานภายในสายออกบัตรธนาคาร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และคล่องตัว
การมุง่ เน้นประสิทธิภาพด้านต้นทุน ได้มกี ารก�ำหนดแผนงานเพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพการใช้จา่ ยให้เกิดความคุม้ ค่า ควบคูก่ บั
การปลูกฝังความตระหนักด้านต้นทุนแก่พนักงาน เพื่อให้การผลิตและบริหารจัดการธนบัตรมีต้นทุนที่เหมาะสม
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6. การดูแลภาคประชาชน
การได้รบั บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม ถือเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของคนไทยทุกคน เป็นหลักคิดทีส่ ะท้อนเป้าหมายการด�ำเนิน
งานของธนาคารแห่งประเทศไทยในด้านการดูแลประชาชนทั้งนี้ ในปี 2561 งานส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ
ทางการเงิน ดังนี้

6.1 การคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน
ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพือ่ ให้
ผู้ ให้บริการทางการเงินยกระดับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้
บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (end-to-end process) ใน
9 ระบบงานที่ส�ำคัญ โดยหลักการส�ำคัญคือ “ไม่หลอก ไม่
บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ” โดยในปี 2561 ธปท. ได้
ออกตรวจสอบผู้ให้บริการทางการเงินในการเสนอขายผลิตภัณฑ์
รายย่อยเพื่อติดตามการยกระดับระบบงาน ให้มีการให้บริการ
อย่างเป็นธรรมและเพื่อน�ำผลการตรวจสอบไปประกอบการ
ก�ำหนด Market Conduct rating ในระยะต่อไป ทั้งนี้ ธปท.
ได้แจ้งแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงแก่ผู้ ให้บริการทางการ
เงินโดยทันที หากตรวจสอบพบการให้บริการในปัจจุบันที่อาจ
ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมในวงกว้าง เพื่อให้ผู้ ให้บริการ
ทางการเงินเร่งแก้ไข เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ (telesale) ที่มีปัญหารบกวนลูกค้าค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ธปท.
ได้ขยายการตรวจสอบไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4 แห่ง
ที่ เ น้ น ด้ า นการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยในเรื่ อ งการขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
(customer privacy)
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เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงสนับสนุน
ให้ระบบสถาบันการเงินไทยมีการแข่งขันกันซึ่งจะท�ำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนี้ ธปท.
ได้เผยแพร่ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินส�ำหรับลูกค้ารายย่อย ได้แก่ เงินฝาก บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ
และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (www.1213.or.th) และเว็บไซต์ ธปท.
(www.bot.or.th) และอยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสินเชื่อเช่าซื้อ นอกจากนี้ ธปท. ได้หารือร่วมกับผู้ ให้บริการ
ทางการเงินเพื่อจัดท�ำแบบรายงานมาตรฐานส�ำหรับรายงานข้อมูลปัญหาการให้บริการ เช่น เรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส ส�ำหรับ
น�ำมาวิเคราะห์สาเหตุของการร้องเรียนและเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการด้วย ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 3
ธปท. ได้ด�ำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ ให้บริการทางการเงินที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของ ธปท. ในกรณีที่บังคับให้ลูกค้าต้องท�ำประกันภัย
กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง และเปิดเผยข้อมูลการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ ธปท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการด้วย
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นอกจากนี้ ธปท. มีแนวทางขยายขอบเขตการบังคับใช้หลักเกณฑ์ Market Conduct ให้ครอบคลุมผู้ ให้บริการทางการ
เงินกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ ให้บริการที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การ
ก�ำกับ (nano-finance) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้ผู้ ให้บริการทางการเงินทุกแห่งยกระดับการบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการแก่ลูกค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ได้รับฟังความเห็นจากผู้ ให้บริการทางการเงินกลุ่ม
ดังกล่าว และปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้มีผลบังคับเพิ่มเติมใช้ ในปี 2562

1

วัฒนธรรมองค์กร
และบทบาทหน้าที่
ของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

9

การปฏิบัติงาน
และแผนฉุกเฉิน

2

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
การจัดกลุ่มลูกค้า

8

การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

3

การบริหารจัดการ

9 ระบบ

7

การจ่าย
ค่าตอบแทน

4

การแก้ ไขปัญหา
และการจัดการ
เรื่องร้องเรียน

กระบวนการขาย

6

การดูแลข้อมูลลูกค้า

5

การสื่อสาร
และให้ความรู้
พนักงาน

6.2 งานส่งเสริมความรู้ทางการเงินในวงกว้าง
ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมความรูท้ างการเงินแก่ประชาชนทัว่ ไป ทีผ่ า่ นมาได้ดำ� เนินการให้ความรูค้ รอบคลุมหลายหัวข้อ
เช่น การวางแผนทางการเงิน ภัยทางการเงิน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง online และ offline ได้แก่ Facebook เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์
และวารสารต่าง ๆ  เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันทางการเงินอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ โดยใช้สอื่ ทีต่ รงกับกลุม่ เป้าหมายและเข้าใจได้งา่ ย เช่น
ภาพ infographic  VDO clip บทความ และ booklet เป็นต้น โดยในปี 2561 ได้เพิ่มเนื้อหาด้าน digital literacy ให้เข้มข้น
ขึ้นสอดคล้องกับการใช้บริการทางการเงินแบบ digital ที่ประชาชนเริ่มรู้จักและใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งมีการเพิ่มช่องทาง
ส่งผ่านความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขององค์กรพันธมิตร เพื่อให้เกิดการส่งต่อความรู้ไปในวงกว้างและเข้าถึงประชาชนในหลากหลาย
ช่องทาง
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6.3 งานส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่กลุ่ม Gen Y
ธปท. ด�ำเนินนโยบายส่งเสริมความรู้ทางการเงินในเชิงป้องกันให้แก่คน Gen Y โดยมุ่งเน้น 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา
อาชีวศึกษา และกลุ่มวัยเริ่มต้นท�ำงาน (first jobber)เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการเงินในด้านการวางแผนทางการเงิน การออม และ
การบริหารจัดการหนี้ ซึ่งในส่วนของอาชีวศึกษานั้น ธปท. ได้จัดประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ Fin. ดี
We can do!!! เพื่อให้ครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้คิดค้นและทดลองน�ำหลักการความรู้ทางการเงินไปประยุกต์ ใช้กับวิถีชีวิตและ
ขยายผลต่อในสถานศึกษาของตน โดยในปี 2561 ธปท. ได้ด�ำเนินโครงการกับ 17 สถาบันอาชีวศึกษาจากทุกภูมิภาค ซึ่งมี 11 สถาบัน
รวม 16 ผลงานที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อจัดท�ำสื่อ กิจกรรมการสอน และโครงงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยครอบคลุม
นักศึกษาประมาณ 1,000 คน ทัง้ นี้ สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการส่งเสริมทักษะทางการเงินแก่เยาวชน
จึงขยายผลต่อเนือ่ งภายหลังการประกวด อาทิ บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน สืบทอดกิจกรรมจากรุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง และถ่ายทอด
แนวคิดไปสู่สถานศึกษาอื่นในเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนี้ ธปท. ได้มีการถอดบทเรียนจากผลงาน และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
ประกวดมาสร้างต้นแบบ model ส่งเสริมความรู้ทางการเงินส�ำหรับขยายผลไปสู่สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศต่อไป รวมทั้งเป็น
แนวทางพัฒนาการจัดประกวดผลงานต่อไปอีกด้วย
ส�ำหรับกลุ่มวัยเริ่มต้นท�ำงาน (first jobber) ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ธปท. ได้ทดลองโครงการน�ำร่อง “Salaryman Can Do:
จัดการเงินดี Happy แน่นอน” ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การบริหารจัดการหนี้ และการจัดกิจกรรม
กระตุ้นพฤติกรรมการออม โดยในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,836 คน จาก 45 องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ
โดยจะน�ำมาถอดบทเรียนและขยายผลในปี 2562
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การได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย
“การได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย” เป็นประโยคที่สะท้อนทิศทางการด�ำเนินงาน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถาบันการเงิน

ธปท. ตระหนักถึงความส�ำคัญของเรือ่ งนีจ้ งึ ได้ยกระดับและขยายขอบเขตงานของฝ่ายคุม้ ครองผู้ ใช้บริการทางการเงินในปี 2559 และ
ก�ำหนดให้เรือ่ งนีเ้ ป็น 1 ใน 12 ยุทธศาสตร์สำ� คัญในแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ ธปท. (256 0 - 2562) ทีม่ งุ่ ผลักดันให้ระบบการเงินไทยมี
สภาพแวดล้อมที่จะเอื้อให้สถาบันการเงิน (สง.) ให้บริการอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม และประชาชนผู้ ใช้บริการเข้าใจสิทธิ ได้รับ
ความคุ้มครอง รวมทั้งสามารถเลือกใช้บริการได้ตรงกับความต้องการของตน อย่างไรก็ดี ความส�ำเร็จในเรื่องนี้นอกจากจะต้องอาศัย
การก�ำกับดูแลที่เข้มแข็งแล้ว สถาบันการเงินต้องให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงบริการอย่างจริงจัง และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ผลักดัน (market force) โดยมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระบบการเงินไทย
ในปี 2561 ธปท. ได้เน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือ
ใช้บริการทางการเงินให้เหมาะสม โดยเริ่มจากการก�ำหนดให้ผู้ ให้บริการทางการเงินปรับปรุงเอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์
รายย่อย ได้แก่ เงินฝาก บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อ ให้มี
การให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เช่น
(1) จัดท�ำเอกสารแสดงประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการ (product catalogue) เพื่อให้ลูกค้าทราบทางเลือกผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ ให้บริการทางการเงินและป้องกันการบังคับขาย
(2) จัดท�ำเอกสารสรุปสาระส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ (sales sheet) ซึ่งมีรายละเอียดข้อดี-ข้อจ�ำกัด ที่ลูกค้าจ�ำเป็นต้องทราบ โดย
ผู้ ให้บริการทางการเงินจะต้องอธิบายสาระส�ำคัญดังกล่าวให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ลูกค้าก่อน
ตัดสินใจ
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(3) จัดท�ำใบสมัคร (application form) และข้อก�ำหนดในการใช้บริการ (term and condition) ที่เป็นธรรม และแยกส่วน
ของการขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตลาดให้ลูกค้ามีสิทธิเลือกอย่างชัดเจน
(4) จัดท�ำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ที่แจกแจงรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น เป็นการช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้นจ�ำนวนเท่าไร
คงเหลือยอดค้างช�ำระเท่าไร มีค่าธรรมเนียมหรือค่าทวงถามหนี้อย่างไรบ้าง เป็นต้น

นอกจากการปรับปรุงเอกสารประกอบการขายแล้ว ธปท. ได้ด�ำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์รายย่อยผ่านทาง
เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (www.1213.or.th) และเว็บไซต์ ธปท. (www.bot.or.th) เพื่อให้ประชาชน
สามารถเลือกพิจารณาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ได้อย่างสะดวกก่อนตัดสินใจใช้บริการ หรือสามารถดูเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีอยู่
ได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการของผู้ ให้บริการทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลการเปรียบเทียบ
ปรับหรือการกล่าวโทษในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Market Conduct เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงคุณภาพ
การให้บริการของผู้ ให้บริการแต่ละแห่งและตัดสินใจเลือกผู้ ให้บริการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมา ธปท. ได้เปรียบเทียบปรับ
สถาบันการเงิน 2 แห่ง ในกรณีบังคับลูกค้าท�ำประกันอัคคีภัยส�ำหรับหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับบริษัทประกันภัยบริษัทใด
บริษทั หนึง่ เป็นการเฉพาะเจาะจง และได้นำ� ข้อมูลการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวเปิดเผยบนเว็บไซต์ ธปท. ด้วย  โดยในระยะต่อไปจะมีการ
เปิดเผยข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนของผู้ ให้บริการทางการเงินแต่ละรายด้วย
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โครงการ Fin. ดี We can do!!!
เวทีแสดงพลังและทักษะการบริหารจัดการเงินของคนอาชีวะ
ทักษะการบริหารจัดการเงินถือเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตที่ส�ำคัญ ธปท. ตระหนักถึงความส�ำคัญของเรื่องนี้จึงได้จัดเป็น 1 ใน 12
แผนยุทธศาสตร์ “ทักษะการบริหารจัดการเงิน” ถือเป็น “ทักษะชีวิต” (Life Skill) ที่ทุกคนต้องมี ซึ่งไม่ ใช่เพียงแค่มีความรู้
แต่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงวัย และเท่าทัน
กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ ทักษะการบริหารจัดการเงินถือเป็นทักษะที่
ต้องให้ความส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะทาง
ภาษา และทักษะอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นอืน่ ส�ำหรับการด�ำเนินการเรือ่ งนี้
ธปท. เริ่มที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Y) กลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษา
ซึ่ ง ถื อ เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง
พฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม โดยการระบุกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขนาดใหญ่ของบริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งพบว่าคนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อย
และเป็นหนี้นานจนล่วงเข้าสู่วัยเกษียณ ดังนั้น จึงควรเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันและทักษะทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุ
ยังน้อย เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่าง
มั่นคง
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โครงการ Fin. ดี We can do!!! เป็ น การประกวด
ผลงานส่ ง เสริ ม ความรู ้ ท างการเงิ น ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ค รู แ ละ
นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู ้ จ ากการคิ ด ค้ น และทดลอง
ปฏิบัติจริงบนแนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะ เพื่อคนอาชีวะ”
ซึ่งท�ำให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของ และพร้อมที่
จะผลักดันให้สื่อกิจกรรมการสอนและโครงงานทางการเงิน
ที่คิดค้นขึ้นนั้นถูกน�ำไปใช้ ในชีวิตจริง และขยายผลในสถาน
ศึกษาของตนอย่างต่อเนื่อง โดย ธปท. ท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการจั ด ท� ำ ผลงาน เพื่ อ ช่ ว ยบ่ ม เพาะให้ เ กิ ด
ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ก็ คื อ เยาวชนอาชี ว ะที่ เ ป็ น นั ก คิ ด
นักปฏิบตั ิ ให้สามารถบริหารจัดการเงินในชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
และมีวินัยทางการเงินที่ดี ตลอดจนเป็นแกนน�ำในการส่งต่อ
ความรู้ทางการเงินจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
ในปี 2561 ธปท. ร่วมกับองค์กรพันธมิตร เช่น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ และสมาคม
ธนาคารไทย ด�ำเนินโครงการน�ำร่องเพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทั ก ษะทางการเงิ น พื้ น ฐานที่ ส� ำ คั ญ เช่ น หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการเงิน
ธุรกิจ กับ 17 สถาบันอาชีวศึกษาทัว่ ประเทศก่อนทีจ่ ะคิดค้นและ
จัดท�ำผลงาน โดยมี 11 สถาบันอาชีวศึกษารวม 16 ผลงาน ทีผ่ า่ น
การคัดเลือกได้รบั เงินทุนสนับสนุน และพบว่านักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
โครงการมีพฤติกรรมทางการเงินดีขึ้น เช่น รู้จักวางแผนทาง
การเงินและเก็บออม แม้ว่าจะจบการประกวดแล้ว สถานศึกษา
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการส่งเสริมทักษะ
ทางการเงินดังกล่าว จึงขยายผลอย่างต่อเนื่องไปสู่นักศึกษา
กลุ ่ ม อื่ น ภายในสถาบั น รวมทั้ ง ถ่ า ยทอดประสบการณ์ แ ละ
แนวทางการส่ งเสริ ม ความรู ้ ท างการเงิ น จากผลงานของตน
ไปสู่สถานศึกษาอื่นในเครือข่าย
นอกจากนี้ ธปท. ได้ระดมความเห็นจากผู้บริหาร ครู และ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อถอดบทเรียนประกอบการสร้าง
ต้นแบบ Model ส่งเสริมความรู้ทางการเงินส�ำหรับขยายผล
สูส่ ถาบันอาชีวศึกษาทัว่ ประเทศ รวมทัง้ เป็นแนวทางพัฒนาการ
จัดประกวดผลงานในระยะต่อไปอีกด้วย
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7. การเป็นตัวแทนของประเทศไทยในองค์กรและเวทีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ความร่วมมือกันในกลุ่มธนาคารกลางและองค์กรระหว่าง
ประเทศมี ค วามส� ำ คั ญ ยิ่ ง ขึ้ น ท่ า มกลางความผั น ผวนของ
เศรษฐกิจการเงินโลกในปี 2561 จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความ
ตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การแยกตัว
ออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) และการทยอยปรับ
นโยบายการเงินกลับสูภ่ าวะปกติ (monetary policy normalization) ของประเทศเศรษฐกิจหลัก ในขณะที่พัฒนาการทาง
เทคโนโลยีก็ส่งผลให้เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างระบบเศรษฐกิจ
การเงินไทยกับเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกเลือนรางลง
ธนาคารกลางทั่วโลกจ�ำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
อย่างใกล้ชิด พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจการเงินให้พร้อมรับความท้าทาย รวมทัง้ ดูแล
และพัฒนาให้ระบบการเงินมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการค้า
การลงทุน และการบริการทางการเงิน
ในปีที่ผ่านมา ผู้ว่าการและผู้บริหารของ ธปท. ได้หารือและ
แลกเปลี่ยนความเห็นเชิงนโยบายกับผู้แทนธนาคารกลางและ
องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอผ่านเวทีภายใต้
กรอบความร่วมมือในระดับโลก ระดับภูมภิ าค และระดับทวิภาคี

7.1 การเป็นสมาชิกในกรอบความร่วมมือระดับโลก
และระดับภูมิภาค
(1) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations:
ASEAN) ธปท. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังและผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance
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Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting:
AFMGM) ในเดือนเมษายน 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อ
ติดตามการด�ำเนินงานตามแผนงานของคณะท�ำงานต่าง ๆ ด้าน
การเงินการคลังอาเซียน โดยมีความคืบหน้าที่ส�ำคัญ ได้แก่

(1.1) การเปิดเสรีภาคธนาคาร ซึ่งช่วยเพิ่มการแข่งขันและ
ผลักดันให้ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ และประชาชนมากขึ้ น รวมถึ ง
อ�ำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนในภูมิภาค เช่น การจัดตั้ง
Qualified ASEAN Banks (QABs) ซึ่งไทยและมาเลเซีย
ได้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้ง QABs ระหว่างกันแล้ว ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างเจรจากับอินโดนีเซียและเมียนมา และศึกษากฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องในการขยายไปสู่ตลาดในฟิลิปปินส์ต่อไป นอกจากนี้
อาเซียนยังหารือถึงเรื่องการประสานกฎระเบียบการก�ำกับดูแล
ธนาคารพาณิชย์ ในภูมิภาคให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อดูแลเสถียรภาพระบบการเงินร่วมกันด้วย
(1.2) การเปิดเสรีการค้าบริการทางการเงิน เพื่อช่วยให้
สถาบันการเงินในอาเซียนสามารถให้บริการระหว่างกันและมี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันอาเซียนอยู่ระหว่าง
การเจรจาข้ อ ผู ก พั น การเปิ ด เสรี ก ารค้ า บริ ก ารด้ า นการเงิ น
ฉบับที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของ
อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services:
AFAS) ส�ำหรับข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
ฉบับที่ 8 ภายใต้ AFAS ซึง่ ในส่วนของภาคธนาคาร ได้บรรจุผล
การเจรจา QABs เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย และความ
ตกลงด้านการค้าบริการฉบับใหม่ของอาเซียน (ASEAN Trade
in Services Agreement: ATISA) ได้ข้อสรุปในการเจรจา

รายงานประจ�ำปี 2561

ร่วมกันแล้ว และอยู่ระหว่างรอกระบวนการลงนาม ซึ่งความ
ตกลงฉบับนีจ้ ะยกระดับการเปิดเสรีของอาเซียนให้มคี ณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานสูงขึน้ ครอบคลุมทุกสาขาบริการ ส่งเสริมความโปร่งใส
และสร้างความมัน่ ใจให้กบั นักลงทุนต่างชาติในภาคบริการยิง่ ขึน้
(1.3) การเปิดเสรีบัญชีทุน เพื่อให้ประชาชนและนักลงทุน
ในแต่ละประเทศสามารถไปลงทุนในประเทศอื่นในภูมิภาคได้
สะดวกขึ้น โดยอาเซียนจะจัดท�ำแผนการเปิดเสรีบัญชีเงินทุน
เคลื่อนย้ายของสมาชิกตามความพร้อมของแต่ละประเทศและมี
กลไกวัดระดับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน ติดตามภาวะ
เงินทุนเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศ
สมาชิกในการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมทั้งส่งเสริมการใช้
เงินสกุลท้องถิ่นในการช�ำระธุรกรรมเพื่อสนับสนุนการค้าและ
การลงทุนโดยตรงในภูมิภาค
(1.4) การพัฒนาระบบการช�ำระเงิน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนในภูมิภาคสามารถช�ำระเงินข้ามประเทศได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ผ่านการสนับสนุนการ
เชื่อมโยงระบบการช�ำระเงินรายย่อย อาทิ การเชื่อมโยงระบบ
PromptPay ของไทย และ PayNow ของสิงคโปร์ และมี
การปรับปรุงเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนความ
สอดคล้องของกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงส่งเสริมการแข่งขัน
เพื่อลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามประเทศในอาเซียน
(1.5) การเข้าถึงบริการทางการเงิน เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น โดยอาเซียน
ได้ อ อกแนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางของประเทศสมาชิกในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน และเพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางการเงินระหว่างประเทศสมาชิกผ่าน
ASEAN Working Committee on Financial Inclusion
(WC-FINC) Portal ด้วย
(1.6) การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิก โดยร่วมมือ
กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank:
ADB) และ South East Asian Central Banks Research
and Training Centre (SEACEN) ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิ ช าการ และมี ก ารจั ด ท� ำ learning roadmap เพื่ อ
สนับสนุนการรวมกลุ่มทางการเงินของอาเซียน
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(2) สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
กับจีน ญีป่ นุ่ และเกาหลี (ASEAN+3) ในปีทผี่ า่ นมาเน้นการ
เตรียมความพร้อมในทางปฏิบตั ิ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของกลไก
มาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (Chiang Mai Initiative
Multilateralisation: CMIM) โดยในปี 2561 ประเทศ
สมาชิกได้ร่วมกับส�ำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
อาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research
Office: AMRO) ปรับปรุงเครื่องชี้วัด (Economic Review
and Policy Dialogue (ERPD) Matrix) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงกระบวนการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินของ CMIM ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีที่
ประเทศสมาชิกจ�ำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากทั้ง CMIM
และ IMF พร้อมกัน ตลอดจนได้ทดสอบการประสานงานกับ
IMF ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ทั้งในกรณีปกติและในกรณีวิกฤตอีกด้วย
(3) ธนาคารเพื่อการช�ำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for
International Settlements: BIS) ธปท. ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการด�ำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ กับผู้ว่าการ
ธนาคารกลางสมาชิกทั่วโลก ในการประชุม ประจ� ำ ปี 2561
(Annual General Meeting) และการประชุม Bi-monthly
Meeting ของ BIS เป็นประจ�ำ โดยมุง่ เน้นการรักษาเสถียรภาพ
การเงินและเตรียมพร้อมรับมือกับปัจจัยเสีย่ งต่อภาวะเศรษฐกิจ
อาทิ การปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติของกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจหลัก (monetary policy normalization) ผลกระทบ
จากกระแสเงินทุนเคลือ่ นย้าย รวมถึงความตึงเครียดทางการค้า
ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ นับแต่ปี 2560 ผู้ว่าการ ธปท. ท�ำหน้าที่ประธาน
การประชุมกลุม่ ย่อยภายใต้กรอบ BIS สองกลุม่ ได้แก่ 1) Asian
Consultative Council (ACC)6 ซึง่ เป็นเวทีให้ธนาคารกลาง
ในภูมิภาคให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการทาง
การเงินและแผนงานวิจัยของส�ำนักงาน BIS ประจ�ำภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก และ 2) Central Bank Governance Group
(CBGG)7 ซึ่งเป็นเวทีหารือประเด็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของ
ธนาคารกลาง อาทิ ความเป็นอิสระในการด�ำเนินนโยบายของ
ธนาคารกลาง การบริหารทรัพยากรบุคคล และการสือ่ สารอย่าง
โปร่งใสระหว่างธนาคารกลางกับสาธารณชน อันจะช่วยยกระดับ
การด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6

สมาชิก ACC ประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 12 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย (ผู้ว่าการ ธปท. ได้เริ่มท�ำหน้าที่ประธานตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 โดยมีวาระ 2 ปี)
7

สมาชิก CBGG ประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลาง 8 แห่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มโดยพิจารณาจากความรู้ความสนใจและประสบการณ์ในด้าน
ธรรมาภิบาลของธนาคารกลาง ในปัจจุบนั ประกอบด้วย ผูว้ า่ การธนาคารกลางเอสโตเนีย แอฟริกาใต้ ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย ชิลี ยุโรป (ECB) สหรัฐอเมริกา
และไทย (ผู้ว่าการ ธปท. ได้เริ่มท�ำหน้าที่ประธานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีวาระ 3 ปี)
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(4) ธนาคารกลางในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกิ
(The Executives’ Meeting of East Asia-Pacific Central
Banks: EMEAP)8 ในปีที่ผ่านมาเน้นหารือถึงความท้าทายใน
การด�ำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางในยุคโลกาภิวัตน์
ที่ระบบเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศมีความเชื่อมโยงสูง
ภาวะการเงินโลกเริ่มตึงตัวมากขึ้น ขณะที่หนี้ภาคเอกชนอยู่ใน
ระดับสูง นอกจากนี้ ยังติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีการเงิน
(FinTech) ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีบทบาทเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคการเงินการธนาคาร เพื่อพิจารณา
การด� ำ เนิ น งานของธนาคารกลางให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งหารือแนวทางการก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์อันเป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญต่อระบบ
การเงินการธนาคารในปัจจุบัน

(5) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) ธปท. มีส่วนร่วมในการแสดง
ความเห็นต่อนโยบายของ IMF อย่างสม�่ำเสมอ โดยค�ำนึง
ถึงหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินนโยบายการเงิน คือ การรักษา
เสถียรภาพการเงินระยะยาวผ่านการผสมผสานใช้เครื่องมือ
ทางการเงินต่าง ๆ อย่างยืดหยุ่น ซึ่งในการเข้าร่วมการประชุม
สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก
ประจ�ำปี 2561 ผู้ว่าการ ธปท. ได้แสดงความเห็นในนามกลุ่ม
ประเทศอาเซียนถึงกรอบค�ำแนะน�ำของ IMF ว่าควรค�ำนึงถึง
บริบทและความท้าทายต่อกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่มากขึ้น
อาทิ ควรมีความยืดหยุ่นการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความผันผวนในตลาดการเงินและการใช้มาตรการดูแล
เงินทุนเคลื่อนย้าย เพื่อให้ประเทศตลาดเกิดใหม่สามารถเลือก
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทของตน

การประชุมประจ�ำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก
เมื่อวันที่ 10-14 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
8

สมาชิก EMEAP ประกอบด้วยธนาคารกลาง 11 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ และไทย
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(6) ความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asian Central Banks
Research and Training Centre: SEACEN )9 ในปี
2561 ที่ผู้ว่าการ ธปท. ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานสภาผู้ว่าการ
ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN
Board of Governors) SEACEN ได้ปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของธนาคารกลางในภูมิภาคให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันในมิติต่าง ๆ อาทิ คริปโต
เคอเรนซี่ และความมั่นคงทางไซเบอร์ (cybersecurity) และ
ธปท. ได้เป็นเจ้าภาพจัดหลักสูตร “SEACEN-FSI Course on
Corporate Governance of Banks” เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูต้ รวจการสถาบันการเงินให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบ
และก�ำกับดูแลสถาบันการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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Bank Policy” ซึง่ ธนาคารกลางทัว่ โลกให้ความสนใจเป็นอย่างยิง่
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
ทางการเงิน เช่น คริปโตเคอเรนซี่ ต่อการก�ำหนดนโยบาย
การเงินและด�ำเนินงานของธนาคารกลาง

7.2 การเข้าร่วมในความตกลงและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
(1) ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement:
FTA) ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศและขยายตลาดให้กบั ผูป้ ระกอบการ โดย ธปท. เข้าร่วม
การเจรจาความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN
Trade in Services Agreement : ATISA) ซึง่ ได้ขอ้ สรุปแล้ว
(ตามข้อ 7.1 (1)(1.2)) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic
Partnership : RCEP) รวมทัง้ เข้าร่วมในการเตรียมการเจรจา
FTA ไทย-ศรีลงั กา และกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ
ไทยในการเข้าเป็นสมาชิกความตกลง Comprehensive and
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
(CPTPP) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(2) การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น

หลักสูตร “SEACEN-FSI Course on Corporate Governance of
Banks” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจการสถาบันการเงิน เมื่อวันที่
11-14 กันยายน 2561

ธปท. สนับสนุนงานวิจยั ของ SEACEN โดยส่งผูแ้ ทนเข้าร่วม
โครงการวิจยั “Household Debt in SEACEN Economies”
ร่วมกับผู้แทนจากธนาคารกลางสมาชิก SEACEN เพื่อศึกษา
ประสบการณ์ของประเทศสมาชิกแต่ละราย รวมถึงผลกระทบของ
หนีค้ รัวเรือนต่อการบริโภคภาคเอกชนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
นอกจากนั้น ธปท. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา
SEACEN-BIS High-Level Seminar และการประชุม
SEACEN Executive Committee (ระดับรองผูว้ า่ การ) ครัง้ ที่
17 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ซึง่
ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นและวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ
“Digital Technologies,Financial Systems and Central

(2.1) การจัดตั้งกลไกการช�ำระเงินสกุลท้องถิ่นระหว่าง
ธนาคารกลางอินโดนีเซีย ธนาคารกลางมาเลเซีย และ ธปท.
(Local Currency Settlement Framework between
Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia and Bank of
Thailand) โดยธนาคารกลางอินโดนีเซีย และ ธปท. เริม่ ด�ำเนิน
การกลไกการช�ำระเงินสกุลท้องถิน่ เพือ่ สนับสนุนการค้าและการ
ลงทุนอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2561 เพือ่ สนับสนุน
การใช้ เ งิ น สกุ ล รู เ ปี ย และบาท ในการช� ำ ระธุ ร กรรมการค้ า
และการลงทุนระหว่างกัน รวมทัง้ ธปท. ได้รว่ มกับธนาคารกลาง
มาเลเซีย ขยายขอบเขตการท�ำธุรกรรมจากทีก่ อ่ นหน้าครอบคลุม
เฉพาะการช�ำระค่าสินค้าและบริการ ไปครอบคลุมการลงทุน
โดยตรงด้วย ทั้งนี้ กลไกการช�ำระเงินสกุลท้องถิ่นดังกล่าว จะ
ช่วยลดต้นทุนในการแลกเปลี่ยนเงินของผู้ประกอบการ ซึ่งจะ
สนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ไทย รวมทั้งลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนจาก
การใช้เงินสกุลหลักในการช�ำระธุรกรรมระหว่างประเทศอีกด้วย

9

สมาชิก SEACEN ประกอบด้วยธนาคารกลาง 19 แห่ง ได้แก่ บรูไน กัมพูชา จีน อินเดีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ สปป.ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย
เมียนมา เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ปาปัวนิวกินี ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม
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งานสัมมนาระดับนานาชาติในโอกาสครบรอบ 75 ปี ธปท. ร่วมกับ The Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) ในหัวข้อ
ทิศทางและบทบาทของธนาคารกลางในอนาคต (Shaping the Future of Central Banks) เมื่อเดือนตุลาคม 2561

การเสวนาโต๊ะกลมภายใต้หวั ข้อ อนาคตของโลกการเงิน (The Future of Finance) ที่ ธปท. ร่วมจัดกับ Milken Institute สถาบันวิจยั ของสหรัฐอเมริกา
ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ธปท. เมื่อเดือนมีนาคม 2561
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(2.2) ความร่วมมือกับกระทรวงการคลังแห่งญี่ปุ่นในการ
ส่ ง เสริ ม การใช้ เ งิ นสกุ ล ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิทธิภาพ
ของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นการบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น ด้ า นอั ต รา
แลกเปลี่ยน ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการ
ด�ำเนินธุรกิจต�่ำลงและหันมาใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการช�ำระค่า
สินค้า บริการ และการลงทุนกับญี่ปุ่นมากขึ้นในอนาคต รวมทั้ง
ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเงินสกุลหลักที่มีความผันผวน
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาด้วย
โดยในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ธปท. และกระทรวงการคลัง
ญี่ ปุ่ นลงนามในบั นทึกความร่ วมมือ (Memorandum of
Cooperation: MOC) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม
การใช้เงินสกุลท้องถิ่นระหว่างกัน โดยมีสาระส�ำคัญ ได้แก่
การสนับสนุนให้มีการก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและ
เงินเยนโดยตรง (direct quotation) และการซื้อขายเงินตรา
ระหว่างธนาคารพาณิชย์ทั้งสองสกุลเงิน (interbank trading)
ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์จ�ำนวน 10 ราย สนใจเข้าร่วมก�ำหนด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและเงินเยนโดยตรง เพื่อสร้างอัตรา
แลกเปลีย่ นอ้างอิงระหว่างสองสกุล ตัง้ แต่วนั ที่ 12 มีนาคม 2561
นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ยังได้เปิดให้มกี ารซือ้ ขาย
แลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเยนโดยตรงระหว่างธนาคารพาณิชย์
ผ่านระบบการซื้อขายของ Reuters ซึ่งช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ในการแลกเปลี่ยนเงินยิ่งขึ้น
(2.3) การลงนามในสัญญา Bilateral Swap Agreement
(BSA) ฉบับที่ 4 (ฉบับปรับปรุง) ระหว่าง ธปท. กับกระทรวง
การคลั ง ญี่ ปุ ่ น โดยมี ธ นาคารกลางญี่ ปุ ่ น เป็ น ผู ้ ล งนามแทน
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดสภาพคล่ อ งระยะสั้ น
(short-term liquidity shortage) และปัญหาดุลการช�ำระเงิน
(balance-of-payments crisis) โดยสัญญาฉบับนี้ เพิ่ม
ความยืดหยุ่นให้ไทยสามารถเลือกรับความช่วยเหลือเป็นเงิน
เยนได้ จากเดิมที่เป็นเงินดอลลาร์ สรอ. เท่านั้น ทั้งนี้ ข้อตกลง
ตามสัญญาที่ปรับปรุงในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลไกความช่วยเหลือทางการเงินในภูมภิ าค รวมถึงส่งเสริม
การใช้เงินสกุลท้องถิน่ ในการช�ำระเงินในภูมภิ าคในระยะข้างหน้า
และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างทัง้ สอง
ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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(2.4) ความร่วมมือกับธนาคารกลางจีนในการส่งเสริมการใช้
เงินสกุลท้องถิน่ โดยนอกจากการต่ออายุความตกลงทวิภาคีเพือ่
แลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและเงินบาท (Bilateral Swap
Agreement) ไปอีก 3 ปี เมื่อธันวาคม 2560 เพื่อสนับสนุน
สภาพคล่องเงินหยวนและเงินบาทแล้ว ธปท. ยังร่วมมือกับ
ธนาคารกลางจีนยกระดับตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของ
จีน (China Foreign Exchange Trade System: CFETS)
ให้ขยายขอบเขตการซือ้ ขายและก�ำหนดอัตราแลกเปลีย่ นโดยตรง
ระหว่างสกุลหยวน-บาทได้ทั่วประเทศจีน จากเดิมที่อนุญาตให้
ท�ำได้เฉพาะในระดับภูมิภาค ณ มลฑลยูนนาน ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ผู้เล่นและสภาพคล่องในสกุลหยวน-บาท อันจะน�ำไปสู่การลด
ต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงินและช่วยสนับสนุนการใช้เงินสกุล
ท้องถิ่นเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้บรรลุผล
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

7.3 การสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(1) การส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยงกั บ อิ น เดี ย ซึ่ ง การ
พัฒนาความร่วมมือในภาคการเงิน และตลาดทุนจะเป็นอีก
ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น ระหว่ า ง
สองประเทศ ธปท. ด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
ของ ธปท. (พ.ศ. 2560-2562) เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศ
อิ น เดี ย ในปี นี้ ธปท. ได้ ต ่ อ ยอดการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ระหว่างสองประเทศโดยจัดการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในเรื่อง Financial Technology, Digital Economy
และ Financial Inclusion ณ นครมุมไบ เพื่อน�ำมาประยุกต์
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร วมถึ ง
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนในการพั ฒ นาด้ า น
digital platform ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัย
(2) การประชุมทวิภาคีกับธนาคารกลางต่างประเทศ ในปี
2561 ธปท. มีการประชุมกับธนาคารกลางกัมพูชา และธนาคารแห่ง
สปป.ลาว เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤศจิกายนตามล�ำดับ
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองธนาคารกลางได้หารือเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจและแนวทางผลักดันความร่วมมือทางการเงินใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ความเป็นไปได้ ในการเชื่อมโยงระบบช�ำระเงิน
และสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่น รวมทั้งความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับทวิภาคี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

119

งาน CLMVT Bankers’ Leadership Program 2018 ภายใต้แนวคิดหลัก “Innovation in Financial Services” ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2561

นอกจากนี้ ธปท. ได้มกี ารประชุมกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย
(Bank Indonesia) ในเดือนมีนาคม และธนาคารกลางฮ่องกง
(Hong Kong Monetary Authority) ในเดือนกรกฎาคม
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงิน และหารือ
แนวทางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความเห็นในด้านต่าง ๆ
อาทิ การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการช�ำระค่าสินค้า
และการลงทุนระหว่างไทยและอินโดนีเซีย พัฒนาการและความ
เป็นไปได้ ในการเชือ่ มโยงระบบการช�ำระเงินรายย่อยของไทยและ
ฮ่องกง เทคโนโลยีทางการเงิน และ cybersecurity ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยเศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
(3) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการแก่ ป ระเทศ
เพื่ อ นบ้ า น ธปท. เน้ น การสนั บ สนุ น ความช่ ว ยเหลื อ ทาง
วิชาการแก่บุคลากรในภาคการเงินของกลุ่มประเทศกัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในรูปแบบทวิภาคีผ่านการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความรูร้ ะหว่างการศึกษาดูงาน การ
จัดหลักสูตรฝึกอบรม การสนับสนุนวิทยากร และการสนับสนุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทัง้ การฝึกปฏิบตั ิ
งานที่ ธปท. โดยหัวข้อการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ
ธปท. ครอบคลุมด้านการจัดการเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนา
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ตลาดการเงิน การบริหารเงินทุนเคลื่อนย้ายและการก�ำกับการ
แลกเปลี่ยนเงิน การพัฒนาระบบช�ำระเงิน เทคโนโลยี ท าง
การเงิน การก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน และการด�ำเนินงานของ
ธนาคารกลาง เช่น การบริหารความเสี่ยงของธนาคารกลาง อีก
ทั้ง ธปท. ยังได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ อาทิ IMF Capacity
Development Office in Thailand (CDOT) ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB) และ SEACEN ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ข้างต้นด้วย
นอกจากนี้ ธปท. และสมาคมธนาคารไทยยังได้ร่วมกันจัด
หลักสูตร “CLMVT Bankers’ Leadership Program” ขึ้น
เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดหลัก “Innovation in Financial
Services” เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงิน
ของกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
ไทย (CLMVT) ที่มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันนโยบาย มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจการเงินอย่างลึกซึ้งและ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของนวัตกรรมทางการเงิน อันจะช่วยให้
สามารถวางแผนพัฒนาระบบการเงินในประเทศของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้น�ำทางความคิด
ด้านเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาค ซึ่งจะเอื้อต่อการสร้างความ
เชือ่ มโยงทางการเงินระหว่างกันในระยะข้างหน้า และน�ำไปสูก่ าร
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของภูมิภาค
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8. การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจการเงินส่วนภูมิภาค
การด�ำเนินงานของ ธปท. ระดับภูมภิ าค มีสำ� นักงานภาค 3 แห่ง แบ่งงานตามพืน้ ที่ ประกอบด้วยส�ำนักงานภาคเหนือ ส�ำนักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส�ำนักงานภาคใต้ เป็นผูส้ นับสนุนการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน โดยติดตามและวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค เน้นส�ำรวจข้อเท็จจริงในมิติของเศรษฐกิจการเงิน ทั้งการศึกษาเชิงลึกและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ภาคธุรกิจส�ำคัญในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสร้างความเข้าใจในการ
ด�ำเนินนโยบายของ ธปท. กับภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังมุ่งส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้ประชาชนใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ศึกษาและพัฒนาต้นแบบการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน การรับเรื่องร้องเรียนของผู้
ใช้บริการทางการเงิน การก�ำกับดูแลภาคการเงิน ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน อีกทั้งสนับสนุนงานด้านพันธบัตรและประสาน
การด�ำเนินการระบบการหักช�ำระบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วยภาพเช็ค ซึ่งในปี 2561 ส�ำนักงานภาค ด�ำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

8.1 งานด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรวมการติดตามและวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจภาพรวม ประเด็น
เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญในภูมภิ าค และการจัดสัมมนาวิชาการเพือ่ เผย
แพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นที่สนใจ ดังนี้

การศึกษา ติดตาม เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเงินและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ประเมินทิศทางเศรษฐกิจการเงิน
ในภูมิภาคให้ครอบคลุมและทันเหตุการณ์ ในแต่ละส�ำนักงาน
ภาคได้ ด� ำ เนิ น การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความคิ ด เห็ น กั บ

ผู้ประกอบการส�ำคัญ ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประเด็นเศรษฐกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับนักธุรกิจ
(Business Liaison Program: BLP) โครงการผูบ้ ริหาร ธปท.
พบผูป้ ระกอบการภาคเอกชนในจังหวัดต่าง ๆ การประชุมระหว่าง
ผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก งานภาคกั บ หน่ ว ยงานเศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ การ
ติดตามสถานการณ์สนิ ค้าเกษตรส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ ข้าว
มันส�ำปะหลัง อ้อยและน�้ำตาล ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน กุ้ง และ
พลังงานทดแทน รวมถึงออกส�ำรวจข้อเท็จจริงและวิเคราะห์

ส�ำนักงานภาคลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ
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การประชุมหารือระหว่าง ธปท. และกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว

ผลของมาตรการภาครัฐหรือเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ที่ส�ำคัญได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐฯ การปรับค่าจ้างขั้นต�่ำ การปราบปราม
ผูป้ ระกอบธุรกิจผิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ ว เรือล่ม
ที่ภูเก็ต อุทกภัย และการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของชาวจีน
การจัดท�ำรายงานและน�ำเสนอผลการศึกษาเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่
รับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้อง ทีส่ ำ� คัญได้แก่ (1) แบบจ�ำลอง
122
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ธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราและทุเรียน (2) e-Commerce
(3) โครงสร้างอุตสาหกรรมกุ้งของไทยและความท้าทายใน
อนาคต (4) อุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันไทย: ในบริบทใหม่ทที่ า้ ทาย
(5) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคใต้ (6) ความเหลื่อมล�้ำทาง
รายได้ ข องครั ว เรื อ นไทย (7) บริ บ ทใหม่ ก ารค้ า ชายแดน
ไทย-สปป.ลาว โอกาสและความท้าทาย และ (8) โอกาสและ
ความท้าทายของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในตลาดเวียดนาม
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การจัดสัมมนาวิชาการเพือ่ เป็นช่องทางการสือ่ สารการด�ำเนิน
นโยบายของ ธปท. สู่ภูมิภาค ในรูปแบบการกล่าวปาฐกถา
พิเศษโดยผู้ว่าการ ธปท. และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และ
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจการเงินที่ส�ำคัญ ในปี 2561 ส�ำนักงาน
ภาคได้จดั สัมมนาวิชาการในรูปแบบดังกล่าว โดยมีหวั ข้อสัมมนา
ของแต่ละภาคดังนี้ (1) ภาคเหนือ : Digital Economy:
Rethink Reshape Reform (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
พลิกโฉมธุรกิจ รับเศรษฐกิจดิจิทัล และ (3) ภาคใต้ : พลิกโฉม
เศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล
นอกจากนั้น ในปี 2561 ส�ำนักงานภาคได้ปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจการเงิน เพื่อให้สามารถติดตามและ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจได้ดีขึ้นควบคู่กับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้แก่ แบบจ�ำลองทางเศรษฐกิจ ดัชนีราคาที่ดิน ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน

8.2 สนับสนุนการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

(เมียนมาจีนตอนใต้ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ได้
ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและความคืบหน้าตามกรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การพัฒนาระบบการเงินระหว่างกัน การสนับสนุน
การใช้เงินสกุลท้องถิ่น ความร่วมมือที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่
(1) ความร่วมมือระหว่าง ธปท. ส�ำนักงานภาคเหนือ และ
ธนาคารกลางจีน สาขาคุนหมิง และ (2) ความร่วมมือระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์ไทย สปป.ลาว และส�ำนักงานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ นอกจากนี้ ได้ออกส�ำรวจและแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น กั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ ประกอบการศึ ก ษาความ
เชื่ อ มโยงเส้ น ทางการค้ า การลงทุ น และการช� ำ ระเงิ น ที่ จ ะ
เอื้อประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจจริง
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8.3 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในภูมิภาค

ส� ำ นั ก งานภาคได้ เ ผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ
การเงินไทยและภูมิภาค ความรู้ทางการเงิน และการด�ำเนิน
นโยบายด้านต่าง ๆ ของ ธปท. ให้กับหน่วยงานราชการ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และบุ ค คลภายนอก ผ่ า นการเป็ น
วิ ท ยากรบรรยาย และให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น ในการประชุ ม สั ม มนา
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในพื้ น ที่ นอกจากนี้
ได้ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นได้แก่ ธนาคารโลก
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ
ได้แก่ (1) การค้าชายแดนของภาคเหนือของไทยและกลุ่ม
ประเทศ GMS ท่ามกลางเทคโนโลยีในปัจจุบัน (2) โอกาสและ
ความท้าทาย : เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุน
และเทคโนโลยี (3) อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม
และ (4) จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน รวมถึงได้จัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่
Young Economist Mini Symposium และ Academic
Network
ทั้งนี้ การศึกษา ติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของ
ส�ำนักงานภาคแต่ละแห่งได้เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นประจ�ำ
ผ่านช่องทางการแถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินให้กับสื่อมวลชน
ในพื้นที่ การจัดท�ำรายงานเศรษฐกิจการเงิน รายงานแนวโน้ม
ธุรกิจ และรายงานภาวะอสังหาริมทรัพย์ การเผยแพร่สถิตเิ ครือ่ ง
ชีเ้ ศรษฐกิจส�ำคัญและบทความต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ธปท.
รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมของ
จังหวัดต่างๆ โดยได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบรายงานให้
สามารถสือ่ สารต่อสาธารณชนได้กระชับและชัดเจนอยูต่ ลอดเวลา
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ภาพรวมธุรกิจภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
ภาวะธุรกิจภาคใต้ทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยภาคการผลิตยังคงหดตัวตามคาสั่งซื้อยางพาราแปรรูปที่ลดลง
จากความกังวลต่อผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ประกอบกับสต็อกยางจีนที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง และ
เศรษฐกิจจีนที่เริ่มชะลอตัว ด้านคาสั่งซื้อไม้ยางพาราแปรรูปลดลงจากการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในจีนเป็นหลัก สาหรับ
การผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งลดลงตามปริมาณวัตถุดิบที่ตึงตัว โดยเฉพาะวัตถุดิบกุ้ง ด้านการผลิตน้ามันปาล์มดิบลดลง
จากปริมาณผลผลิต ปาล์มน้ามัน ที่ลดลง และแนวโน้ม ราคาที่ลดลงต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนค่อนข้างทรงตัว
เนื่องจากกาลังซื้อของกลุ่มฐานรากยังไม่เข้มแข็ง อย่างไรก็ดี แม้ว่าภาคการผลิตจะหดตัว แต่ภาพรวมธุรกิจยังได้รับปัจจัยบวก
จากภาคการท่องเที่ยวที่สามารถขยายตัวได้ ตามกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ยุโรป รัสเซีย และอินเดียที่เพิ่มขึ้นเป็นสาคัญ อีกทั้ง
ผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่ม ที่ จ.ภูเก็ต เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัว นอกจากนี้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ยังสามารถขยายตัวได้ ตาม
กาลังซื้อที่ยังดีต่อเนื่องของกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง-สูง
การจ้างงาน
ภาพรวมการจ้างงานทรงตัว จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนเพิ่มจานวนแรงงาน เนื่องจาก
แรงงานส่วนใหญ่ที่มีอยู่เพียงพอต่อการทาธุรกิจ ประกอบกับการแข่งขันสูง ทาให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาเน้นการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานมากกว่าการเพิ่มจานวนแรงงาน
ต้นทุนและแนวโน้มราคา
ภาพรวมต้นทุนหดตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามการหดตัวของราคาวัตถุดิบในภาคการผลิต อีกทั้ง ธุรกิจ
ส่วนใหญ่มีการบริหารต้นทุนมากขึ้น ในขณะที่แนวโน้มราคาขายทรงตัวจากการแข่งขันสูง และกาลังซื้อครัวเรือนที่ยังไม่เข้มแข็ง

ภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้ม

ภาคการผลิตและส่งออก
ภาคการค้า

หดตัว
หดตัวเล็กน้อย
ทรงตัว
ขยายตัวเล็กน้อย

ภาคบริการ
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ
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9. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
9.1 การสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายนักวิชาการ
ธปท. ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างองค์ความรูแ้ ละเครือข่าย
นักวิชาการเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. รวม
ไปถึงบทบาทการเป็นผู้น�ำทางความคิดให้กับสังคมในประเด็น
ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาประเทศที่ ส� ำ คั ญ ในปี 2561
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมด้วยพันธมิตรทาง
วิชาการได้สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน โดยมี
การด�ำเนินการในหลายด้านดังนี้
การสร้ า งและเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ มี ก ารเผยแพร่
งานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก ธปท. ในรูปแบบ
บทความวิจัยฉบับเต็ม (Discussion Paper) จ�ำนวน 22
บทความ บทความวิจัยฉบับย่อที่เข้าใจง่ายส�ำหรับผู้อ่านทั่วไป
(aBRIDGEd) จ�ำนวน 23 บทความ และบทความขนาดสัน้ ผ่าน
คอลัมน์เศรษฐศาสตร์เข้า ‘ท่า’ ของส�ำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา้
จ�ำนวน 8 บทความ บทความที่เผยแพร่ครอบคลุมหัวข้อที่
หลากหลาย ทัง้ งานศึกษาทีต่ อบโจทย์เชิงนโยบายทีช่ ว่ ยเพิม่ เติม
องค์ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจการเงินของประเทศ และหัวข้อทีก่ ำ� ลัง
เป็นที่สนใจของสาธารณชน เช่น e-Payment และบทบาทของ
banking agent เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีการสรุปเนือ้ หางานวิจยั
ในรูปแบบ video clip ขนาดสั้นเผยแพร่ผ่าน Facebook และ
การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านบทความในหนังสือพิมพ์
ในปี 2561 มีการจัดสัมมนาเศรษฐศาสตร์ (Economic
Seminar) จ�ำนวน 14 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน
วิชาการที่น่าสนใจของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก ธปท.
มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการท�ำวิจัย
จากข้อมูลเชิงลึกให้กับองค์กรภายนอก อาทิ ส�ำนักงานประกัน
สังคม สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีการน�ำเสนอผลงานวิจัย
ต่อสื่อมวลชนโดยตรง (press briefing) เป็นประจ�ำ เพื่อเป็น
อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารงานวิจัยสู่วงกว้าง และเปิดโอกาสให้
สื่อมวลชนได้ถามในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน
การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ ได้แก่
• ให้ทนุ สนับสนุนต่อเนือ่ งแก่โครงการ Townsend Thai
Data โดยร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ�้ำรายเดือน
(household panel data) และผลิตงานวิจัยโดยการประยุกต์
ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว
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• มอบทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจ�ำ
ปี 2561 แก่โครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจ�ำนวน 5 ทุน ซึ่ง
เป็นงานวิจัยที่ครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น ตลาดการเงิน
ตลาดสินเชื่อ และภาคส่งออก เป็นต้น
การสร้างเวทีวิชาการระดับประเทศ โดยจัดงานสัมมนา
วิ ช าการประจ� ำ ปี (BOT Symposium) ในหั ว ข้ อ “The
Future of Money, Finance, and Central Banking:
สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง” ระหว่างวันที่
24 - 25 กันยายน 2561 ซึง่ ไม่จำ� กัดเฉพาะนักวิจยั และนักวิชาการ
แต่ เ ปิ ด ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มด้ ว ย งานสั ม มนา
วิชาการประจ�ำปี 2561 นี้มุ่งเน้นศึกษาบทบาทและแนวทางการ
ด�ำเนินงานของธนาคารกลางที่เหมาะสมท่ามกลางความท้าทาย
ของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยมีการน�ำเสนองานวิจัยจ�ำนวน
6 บทความ และการร่วมเสนอมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมหลากหลายประเด็น เช่น
ระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พลวัตเงินเฟ้อ การดูแล
เสถียรภาพทางการเงิน และการสื่อสารของธนาคารกลาง
การสร้างเครือข่ายวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศ
(1) จัดงานสัมมนา PIER Research Workshop ประจ�ำ
ปี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง
วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ณ ส�ำนักงานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่
มีคุณภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก
ธปท.
(2) จั ด งานสั ม มนาเฉพาะสาขา (Field-specific
Workshop) 3 ครัง้ ได้แก่ งานเสวนาเครือข่ายด้านเสถียรภาพ
ระบบการเงิน (Financial Stability Networking) งานสัมมนา
เชิงนโยบาย (Policy Forum) ด้านการเงินการธนาคารและ
เสถียรภาพระบบการเงิน และงานสัมมนาในหัวข้อ “ขับเคลื่อน
เกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี” ซึ่งช่วยสร้างเสริมการแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละความคิดเห็น ระหว่างบุคลากรจากทัง้ ภาครัฐและภาค
เอกชน รวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
(3) สนับสนุนให้นักวิจัยจากภายนอกมาท�ำงานวิจัยที่
สถาบันฯ ระยะสั้น (Visiting Fellow) เพื่อสร้างโอกาสในการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยภายในและนักวิจัยจากสถาบันอื่น
เช่น University College London สหราชอาณาจักร และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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(4) ร่วมกับองค์กรภายนอก ธปท. ในการศึกษารูปแบบ
ทีเ่ หมาะสมของนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น นโยบายประกันภัย
พืชผลเกษตร และนโยบายประกันสุขภาพ
(5) รับเชิญเป็นวิทยากร น�ำเสนอผลงานวิจยั และเข้าร่วม
ในเวทีวชิ าการระดับสากลทีจ่ ดั โดยธนาคารกลาง สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ และองค์กรต่าง ๆ เช่น Federal Reserve Bank
of Boston, Bank for International Settlements (BIS) และ
ธนาคารกลางประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญีป่ นุ่ เป็นต้น

9.2 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและระบบข้อสนเทศ
ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ต่อภาคเศรษฐกิจและการด�ำเนินนโยบายการเงิน โดยส่งเสริม
บริการทางการเงินดิจิทัลใหม่ๆ ไปพร้อมกับเพิ่มความสามารถ
ในการป้องกันและการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านไอทีและ
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ให้ทันสมัย เท่าทันกับภัยคุกคามที่จะ
เกิดขึน้ รวมถึงยกระดับการใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์และประกอบ
การตัดสินใจกับข้อมูลใหม่ๆ และหลากหลาย รวมทั้งสนับสนุน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (data analytics) ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์กรและ
ภาคการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธปท. ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดย
ยกระดับสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ให้มีความพร้อม
ต่อพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และมีความมั่นคงปลอดภัยจาก
ความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์ สร้างความพร้อมส�ำหรับโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถของระบบงานคลัง
ข้อมูล (data management system) ในการจัดการข้อมูล
และขยายผลการใช้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (data
analytics) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญของทุกด้าน อาทิ
การก�ำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน การช�ำระเงิน และการบริหาร
งานภายในองค์กร
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561 มีดังนี้
(1) ด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย (IT security)
ธปท. เสริมความมัน่ คงปลอดภัยของเครือ่ งผู้ใช้งานในกลุม่ ระบบ
งานส�ำคัญ (critical level 1) และ mobile worker โดย
ปรับใช้ client platform เป็นแบบรวมศูนย์การบริหารจัดการ
ท�ำให้การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ท�ำได้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์
คอมพิวเตอร์ โดยแบ่งแยกเครื่องในกลุ่มเครื่องแม่ข่ายระบบ
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งานส�ำคัญ เพื่อปกป้องการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายระบบงานส�ำคัญ
การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบป้องกันข้อมูลส�ำคัญรัว่ ไหล โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกข้อมูลด้านความปลอดภัย และการตรวจ
สอบผลเพื่อใช้ ในระบบป้องกันแบบต่อเนื่อง และยังเพิ่มความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ SWIFT โดยใช้ 2 factor-authentication กับผู้ ใช้งาน อีกด้วย
นอกจากนี้ ยั ง ปรั บ เพิ่ ม ความสามารถในการตรวจจั บ
ภัยด้านไซเบอร์ (cybersecurity incident detection)
โดยใช้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ตรวจจั บ และติ ด ตามภั ย ไซเบอร์ (threat
intelligence) พร้อมทั้งด�ำเนินการประมวลผลและรายงาน
ผลการประเมินสภาพความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และแผน
ด�ำเนินการให้ผู้บริหารทราบ ส่วนด้านความพร้อมบุคลากร
สร้ า งความตระหนั ก รู ้ ด ้ า นภั ย ไซเบอร์ (cybersecurity
awareness) ของพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า น online
training และจัด Cyber Safety Day รวมทั้งมีการทดสอบ
ความพร้อมของพนักงานในการระวังภัยไซเบอร์เป็นระยะ และ
ขยายความร่วมมือด้าน cybersecurity กับธนาคารกลางชัน้ น�ำ
กลุม่ EMEAP ในการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข้อมูลเพือ่ ยกระดับ
ความปลอดภัยด้าน IT ของ ธปท. และมีการพัฒนาและซักซ้อม
กระบวนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านไซเบอร์ (Computer
Security Incident Response Process - CSIRP) มีการ
ด�ำเนินการตามกรอบมาตรฐานสากลในระบบงานส�ำคัญของ
ธปท. ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013
ซึ่งได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และมีการเตรียม
การยกระดับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสู่มาตรฐาน
ISO 22301
(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที (IT infrastructure)
ยกระดับสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของ ธปท. ให้มี
ความพร้อมต่อพัฒนาการด้านเทคโนโลยี มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ความเสถียร และความพร้อมใช้ ทัง้ ภายในองค์กรและภาคธุรกิจ
ที่ ธปท. ให้บริการ รวมทั้งมีการบริหารจัดการได้อย่างคล่อง
ตัวต่อการปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ได้มีการ
ปรับใช้ client platform เป็นแบบ VDI (Virtual Desktop
Infrastructure) ที่มีการบริหารจัดการและการให้บริการแบบ
รวมศูนย์ พัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์รองรับการ
ใช้งานอัตโนมัติ (Cloud Service Automation) ส�ำหรับ
กลุ่มเครื่องแม่ข่าย critical level 1 ที่ data center 1 และ
2 นอกจากนี้ได้ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ platform
ด้านการรับข้อมูล การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับ
ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินและข้อมูลช�ำระเงินขนาดใหญ่ ให้ทำ� งาน
รวดเร็วและมีเสถียรภาพมากขึ้น และลดความเสี่ยงจากระบบ
งานหยุดชะงัก รวมทั้งรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และ
น�ำเทคโนโลยี Open Data API มาใช้เพื่อความสะดวกในการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง
(BOT Symposium 2018)
“...เพราะสายน�้ำไม่เคยหยุดที่จะไหล ดังโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง แม่น�้ำก็ยังคงเป็นแม่น�้ำ กระแสของการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรม
ยังเกิดขึ้นโดยต่อเนื่องตลอดเวลา ธนาคารกลางในฐานะผู้ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ จะต้องเป็นเสาหลัก
ที่มองไกล ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง และมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับประเทศสืบไป”

ค�ำกล่าวเปิดงานของ ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการประจ�ำปี 2561 ของ ธปท.
ซึง่ จัดต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ เป็นเวทีวชิ าการทีก่ ระตุน้ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินนโยบายของประเทศ
อย่างเปิดกว้าง ในวาระครบรอบ 75 ปี ธปท. เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มองย้อนกลับไปถอดบทเรียนวิวัฒนาการของระบบการเงินและ
บทบาทของธนาคารกลางจากอดีตทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ มองไปข้างหน้าถึงความท้าทายทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ เพือ่ ทบทวนแนวทางการ
ด�ำเนินงานของธนาคารกลางที่เหมาะสมในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน ท่ามกลางความท้าทายของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
งานสั ม มนาวิ ช าการประจ� ำ ปี 2561 (BOT Symposium 2018) จึ ง จั ด ขึ้ น ภายใต้ หั ว ข้ อ The Future of Money,
Finance, and Central Banking : สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 โดยมี
การน�ำเสนองานศึกษาจากนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก ธปท. รวม 6 บทความ ครอบคลุมเรื่องการด�ำเนินงานของ ธปท. ที่ควร
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง การก้าวสู่สังคม (กึ่ง) ไร้เงินสดที่เงินสดจะยังอยู่ แต่ e-Payment จะเพิ่มขึ้น เสถียรภาพราคา
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ภายใต้พลวัตเงินเฟ้อทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากความเชือ่ มโยงในระบบเศรษฐกิจโลกทีส่ งู ขึน้ และการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ ระบบ
การเงินยุคใหม่ที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้นในหลายมิติ การด�ำเนินนโยบายการเงินที่ต้องให้ความส�ำคัญกับการดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงินไปพร้อม ๆ กัน และการสื่อสารของธนาคารกลางต่อการคาดการณ์ทิศทางในการด�ำเนินนโยบายการเงินและการรับรู้
ของสาธารณชน
นอกจากนี้ ธปท. ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ร่วมเสวนาและเสนอมุมมอง
รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งในด้านบทเรียนที่ผ่านมาจากวิกฤติการเงิน บทบาทของกฎหมายกับนวัตกรรมทางการเงิน และ
โอกาสที่ภาคการเงินยุคดิจิทัลจะช่วยให้คนสามารถเข้าถึงระบบการเงินได้มากขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

127

งานสัมมนาในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี” ซึ่งช่วยสร้างเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
ระหว่างบุคลากรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย

แลกเปลีย่ นข้อมูลระดับจุลภาคทีส่ ำ� คัญ รวมทัง้ สร้างความพร้อม
ส�ำหรับโครงสร้างพืน้ ฐานของบริการตราสารหนี้โดยใช้เทคโนโลยี
Distributed Ledger Technology (DLT) และปรับปรุง
พั ฒ นาระบบงานของ ธปท. ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ระบบ
linkage center ตามกรอบแนวนโยบายภาครัฐ

(3) ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ ปรับเพิ่มประสิทธิภาพ
ขยายขีดความสามารถของระบบงาน เพือ่ ยกระดับการให้บริการ
ได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
		 • ระบบงานด้านตลาดการเงิน ปรับระบบงานด้าน
ตลาดการเงินและระบบบัญชี ให้ท�ำงานสอดคล้องกับระบบ
Dealing Room System ที่ปรับปรุงใหม่ (New-DRS) ปรับ
ขยายขอบเขตระบบงาน ELA ให้รองรับธุรกรรมตามมาตรา
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41 และ 42 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านสภาพคล่องแก่สถาบันการเงินในสภาวะไม่ปกติให้มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น
		 • ระบบงานด้ า นการช� ำ ระเงิ น และระบบจั ด การ
ธนบัตร พัฒนา proof of concept ของการน�ำเทคโนโลยี
Distributed Ledger Technology (DLT) มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในระบบการจ� ำ หน่ า ยพั น ธบั ต รออมทรั พ ย์
(DLT Scripless Bond) และการช� ำ ระเงิ น ระหว่ า ง
สถาบัน (โครงการอินทนนท์) ด้านพันธบัตร มีการพัฒนา
งานบริ ก ารตั ว แทนจ่ า ยเงิ น ตราสารหนี้ (automated
paying agent service) ด้านระบบการช�ำระเงิน ปรับระบบ
บาทเนตให้ ส ามารถรองรั บ การท� ำ ธุ ร กรรมตามมาตรฐาน
SWIFT Standards Release 2018 พัฒนาช่องทางแล เปลีย่ น
ข้อมูลและภาพเช็ค (e-Exchange Service) ส�ำหรับระบบ
ICAS รองรับกรณีฉุกเฉิน และปรับปรุงระบบ Banknote
Management System (BMS) ให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ท�ำงานของห้องมัน่ คงทีป่ รับปรุงใหม่แบบ automation เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ stock ธนบัตร และสามารถ
น�ำไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกศูนย์จัดการธนบัตร
		 • ระบบงานด้านการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและ
การแลกเปลีย่ นเงิน พัฒนาระบบ supervision technology
รองรับการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินแบบต่อเนื่อง (ongoing
supervision) ประกอบด้วย dashboard ความเสี่ยงด้าน
ตลาด ด้านเครดิต รวมถึงระบบก�ำกับติดตามประเด็นที่ส�ำคัญ
ของสถาบันการเงิน
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พั ฒ นาระบบงาน electronic money changer
เพื่ อ สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมการแลกเปลี่ ย นเงิ น
มี ก ระบวนการที่ ส ะดวก (ease of doing business) มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ปรับระบบพิจารณา
ค� ำ ขออนุ ญ าตและการส่ ง รายงานตามกฎหมายควบคุ ม การ
แลกเปลี่ยนเงินและมาตรการป้องปรามการเก็งก�ำไรค่าเงินบาท
(ECARS) ให้การพิจารณาค�ำขอฯ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
พ.ร.บ. การอ�ำนวยความสะดวกฯ รองรับ qualified company
มี รู ป แบบการพิ จ ารณาและจั ด ท� ำ หนั ง สื อ ออกในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ช่องทางการรับส่งข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
• ระบบงานด้านข้อมูล พัฒนาระบบงานข้อมูลเพื่อ
ติดตามความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีข้อมูลเชื่อมโยง
ระหว่างภาคสหกรณ์และภาคสถาบันการเงิน ช่วยประเมิน
ความเสีย่ งได้แม่นย�ำและรวดเร็วขึน้ พัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เชิงเปรียบเทียบส�ำหรับรายย่อย ผ่านเว็บไซต์ ศคง.
1213 เพือ่ ให้ผู้ใช้บริการรับข้อมูลทีค่ รบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจง่าย
ได้แก่ สินเชือ่ ส่วนบุคคล บัตรเดบิต บัตรเครดิต พัฒนาการเผยแพร่
ข้อมูลส�ำหรับกลุม่ ผูป้ ระกอบการ พัฒนา Open API เผยแพร่
ข้อมูลสถิตเิ ศรษฐกิจการเงินแบบ time series
ด้านระบบข้อสนเทศ
ธปท. ด�ำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลต่อเนื่องตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2560 - 2562) ในเรื่องของคุณภาพ
ข้อมูลที่ต้องครอบคลุม ถูกต้อง และรวดเร็วทันการณ์ รวมถึง
การทบทวนปรับปรุงกรอบการก�ำกับดูแลข้อมูลให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของ Big Data และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และกฎหมายด้านข้อมูลของประเทศ รวมถึงความร่วมมือทาง
ด้านข้อมูลและวิชาการกับหน่วยงานภายนอก รายละเอียดที่
ส�ำคัญของการด�ำเนินงานในปี 2561 มี ดังนี้
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(1) การยกระดับการใช้ขอ้ มูล ธปท. ขยายการประยุกต์ใช้
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจุลภาคในเชิงของ Big Data
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบโจทย์งานการท�ำนโยบายและการวิเคราะห์
ในเชิงพฤติกรรมให้รอบด้านและกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ได้ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของเครื่ อ งชี้ เ ดิ ม และพั ฒ นาเครื่ อ งชี้
ใหม่ ๆ อาทิ ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อ เครื่องชี้ด้านแรงงาน และ
ปรับปรุงดัชนีรายได้เกษตรกร เป็นต้น เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตอบโจทย์สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้
โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจยุคใหม่ ๆ
มากขึ้น รวมทั้งเผยแพร่บทความผ่าน Stat Horizon เพื่อ
เป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับการจัดท�ำ
สถิติเครื่องชี้ ใหม่ๆ และกระตุ้นการประยุกต์ ใช้ข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย
งานวิเคราะห์เชิงลึก (data analytics) ขยายการประยุกต์
ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบ data analytics ในงานต่างๆ
ให้ ก ว้ า งขึ้ น ลึ ก ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น
นโยบายตามพันธกิจหลักและการบริหารจัดการองค์กร เช่น
พัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจด้วย Google Trends / Correlate
พั ฒ นา leading indicator ของค่ า เงิ น บาทด้ ว ยเทคนิ ค
Machine Learning และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพพนักงาน
เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้ประยุกต์ ใช้เครื่องมือ Text Mining
มาช่วยในงานวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์รายงานการประชุมของ
สถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมองค์กร (behavior and culture) และวิเคราะห์
เนื้อหาประกาศของสถาบันการเงินที่ ธปท. เป็นผู้ออกเพื่อเสริม
การท�ำ Regulatory Impact Analysis (RIA) รวมถึงการใช้
Text Mining เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลสถิติ เช่น
การจ�ำแนกรหัสรายจ่ายภาครัฐ ซึ่งช่วยลดเวลาในกระบวนการ
ท�ำงานได้มาก
งานพัฒนาเครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจใหม่ทสี่ ำ� คัญ พัฒนาเครือ่ งชี้
ใหม่ ๆ เพื่อน�ำมาใช้วิเคราะห์ ให้ครอบคลุมมากขึ้น อาทิ ตัวชี้วัด
คุณภาพสินเชื่อที่มีลักษณะเป็น early warning indicators
เครื่องชี้ Employment Revenue Index (ERI) จากข้อมูล
การโอนเงินทีละหลายรายการ (bulk payment) ระหว่าง
สถาบันการเงิน เครื่องชี้อัตราการอยู่อาศัยในอาคารชุด จาก
ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายมิเตอร์ ส�ำหรับใช้งานภายใน ธปท.
และได้ปรับปรุงดัชนีราคารถยนต์มือสอง (used car price
index) เพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งตลาด
รถยนต์มือสองและทิศทางตลาดได้ดีย่ิงขึ้น ปรับปรุงดัชนีราย
ได้เกษตรกรโดยน�ำเอาข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
มาใช้เพิ่มเติมในการค�ำนวณ เพื่อให้สะท้อนถึงรายได้ที่แท้จริง
ของเกษตรกร และร่วมกับส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(สศอ.) ปรับปรุงกลุ่มตัวอย่างในดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
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พิธีลงนามในโครงการอินทนนท์ เพื่อทดสอบการใช้ Central Bank Digital Currency ในการท�ำ Interbank Settlement

(manufacturing production index) เพื่อให้สะท้อน
โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบนั มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำ
บทความภายใต้หัวข้อ Stat Horizon 3 เรื่อง คือ “ข้อมูลการ
ช�ำระเงิน: Stylized Facts และการใช้จับชีพจรการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน” “การติดตามรายได้การจ้างงานจากข้อมูล
การโอนเงินเดือนผ่านระบบการช�ำระเงิน” และ “การเข้าอยู่
อาศัยห้องชุดคอนโดมิเนียมจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้า” เผยแพร่บน
BOT Website เพือ่ สือ่ สารผลการวิเคราะห์และแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่มีให้คุ้มค่า ตอบโจทย์งานวิเคราะห์
ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของ ธปท.
(2) การก�ำกับดูแลงานด้านข้อมูล (data governance)
ธปท. ได้ทบทวนแนวปฏิบัติของการก�ำกับดูแลข้อมูลของ ธปท.
และจัดท�ำข้อเสนอแนะการบูรณาการแนวทางการก�ำกับดูแล
ข้อมูลใน ธปท. ให้เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎหมายด้าน
ข้อมูลของประเทศและสากล โดยเริ่มจากการปรับปรุงกรอบ
การบริหารจัดการการก�ำกับดูแลข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงิน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเอื้อต่อความต้องการใช้
ข้อมูลที่หลากหลายและข้อมูลในระดับจุลภาคมากขึ้น โดยค�ำนึง
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ถึงความสมดุลระหว่างการใช้และการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล (data security and privacy) มีการปกปิดข้อมูล
ที่ระบุตัวตนของบุคคลในชุดข้อมูลรายตัวทุกประเภท (data
masking) และจัดเก็บใน platform ทีส่ ะดวกต่อการใช้งานและ
มีการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้
ความส�ำคัญอย่างมากกับการป้องกันการรัว่ ไหลของข้อมูล (data
leak prevention) โดยได้ศกึ ษาและจัดท�ำแผนงานการป้องกัน
ข้อมูลรั่วไหล และน�ำร่องใช้ ในกลุ่มข้อมูลส�ำคัญและรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการชุดหลัก ๆ ของ ธปท. นอกจากนี้ ได้
วางแนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนเผยแพร่ (data
quality) โดยศึกษาและก�ำหนดเกณฑ์หรือตัวชีว้ ดั ทางสถิตเิ พือ่
ตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกันของข้อมูล และพัฒนา
โปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและตรวจจับหาความ
ผิดปกติของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่เผยแพร่สู่สาธารณชน
มีความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการจัด
ท�ำและเผยแพร่ จัดท�ำหลักสูตร data governance online
compliance เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการใช้และการดูแลข้อมูลข่าวสาร
ของ ธปท. และเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในกระบวนการ

รายงานประจ�ำปี 2561

ขอใช้ข้อมูล และติดตามสถานการณ์ ใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ได้ปรับปรุงกระบวนการขอรับบริการ (ขอข้อมูลและขอสิทธิเข้า
ใช้ข้อมูล) ตั้งแต่เริ่มยื่นค�ำขอจนได้รับข้อมูลหรือสิทธิการเข้าใช้
ข้อมูล การติดตามสถานะค�ำขอ และการจัดเก็บรายละเอียดใน
การด�ำเนินการและรายงานทีเ่ กีย่ วข้อง และอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
ให้เป็นระบบ automation ซึ่งจะแล้วเสร็จในต้นปี 2562
(3) การขยายขอบเขตและความร่วมมือด้านข้อมูล
ในปี 2561 ธปท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูล
5 ฉบับ กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ส�ำนักงานประกันสังคม
กรมศุลกากร ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และกรม
บังคับคดี เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลที่มีระหว่างองค์กร รวมถึง
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิเคราะห์ วิจยั มีการรับข้อมูล
ใหม่จากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย ข้อมูลเครดิตราย
สัญญาจากบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพือ่ เพิม่ ความครอบคลุม
ข้อมูลของสินเชือ่ อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ข้อมูลจากส�ำนักงาน
ประกันสังคม (ข้อมูลทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง การจ้างงาน
การส่งเงินสมทบ และการรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์พลวัตของตลาดแรงงาน
ข้อมูลสินเชื่อเกษตรกรและเงินอุดหนุนเกษตรกรจากรัฐบาล
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาการศึกษาความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ได้อย่างรอบด้าน และข้อมูล e-marketplace จากสถาบัน
การเงินที่ ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลักดัน
การส�ำรวจและการจัดเก็บข้อมูล e-Commerce รายไตรมาส
โดยอาศัยความร่วมมือจากทางส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ซึง่ ข้อมูล
เหล่านี้จะช่วยตอบโจทย์ประเด็นเศรษฐกิจได้ชัดเจนและแก้ไข
ปัญหาได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงข้อมูลทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั อาทิ ข้อมูล
อัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ รายสัญญาของลูกหนีร้ ายใหญ่และลูก
หนี้ SMEs เพื่อสะท้อนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่สถาบันการเงิน
คิดกับประชาชน ปรับปรุงการรายงานข้อมูลการช�ำระเงิน ตาม
พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 และปรับปรุงข้อมูล
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพื่อรองรับการปฏิรูปกฎเกณฑ์
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การป้องปรามการเก็งก�ำไรค่าเงิน
บาท และการติดตามแรงกดดันค่าเงินบาท รวมทั้งอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล D-SIBs ซึ่ง
จะเริ่มรายงานข้อมูลในเดือนมกราคม ปี 2562 และปรับปรุง
ชุดข้อมูลเพื่อการก�ำกับตรวจสอบแบบต่อเนื่อง (ongoing
supervision) และมาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS9) ซึ่งจะเริ่ม
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในปี 2563
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(4) การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการเงินของ
ธปท. ธปท. ได้ขยายการเผยแพร่ข้อมูลสถิติเศรษฐกิจการเงิน
ทั้งหมดในรูปแบบ API ต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อให้ข้อมูลไหล
เชือ่ มต่อกันได้งา่ ย สะดวก และรวดเร็ว รวมทัง้ ได้ ให้ความร่วมมือ
ในการแบ่งปันประสบการณ์ ในการพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูล
แบบ API กับส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท�ำหน้าเว็บไซต์
เพิ่มบน BOT website ส�ำหรับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกต่อภาคธุรกิจในการน�ำข้อมูลไปใช้ประเมินฐานะการเงิน
ของธุรกิจและเป็นแหล่งข้อมูลและความรูท้ างเศรษฐกิจการเงินที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการ ได้จดั ท�ำโปรแกรมตรวจสุขภาพ
การเงินส�ำหรับผู้ประกอบการ และเพิ่มข้อมูลต้นทุนทางการเงิน
และข้อมูลส�ำคัญอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ต่อกลุ่ม
ธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ธปท. มีแนวคิดส�ำคัญในการสนับสนุนการ
จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลด้านเศรษฐกิจการเงิน โดยร่วมผลักดันโครงการ
Public Data Bureau ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการจัดท�ำ SME
intelligence information และกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม ในการท�ำ national data ecosystem เพือ่ เป็นฐาน
ในการบูรณาการข้อมูล รวมถึงการเชื่อมโยงและการใช้ข้อมูล
ของประเทศ
นอกจากนี้ ได้ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการเพือ่ ร่วมพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละเครื่ อ งชี้ กั บ หลายส่ ว นงาน มี ก าร
แลกเปลี่ยนและให้ความรู้ทางด้านวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์
ใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก (data analytics) ได้แก่
ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์
กรมศุ ล กากร กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ส� ำ นั ก งาน
ประกันสังคม และส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น รวมถึงการ
เสริมสร้างบทบาทในเวทีวิชาการ น�ำเสนอผลงานต่าง ๆ อาทิ
“Compilation of Service Production Index” ในงาน
The 1st CLMVT-Conference on Economic and Trade
Indices” ที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ และ “Payment Data:
Stylized Facts and Private Consumption Indicators”
ในงาน The International on Applied Statistics (ICAS
2018) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น รวมถึงการให้ความรู้
แก่ผู้มาดูงานจากประเทศเอธิโอเปีย เรื่อง Overview of
BOT’s Role in the Compilation & Dissemination of
Economic & Financial Statistics เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างประเทศและแลกเปลี่ยนแนวการท�ำงานใน
ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการพัฒนาสถิติข้อมูล
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ความร่วมมือด้านข้อมูล
หัวใจของการท�ำนโยบายในปัจจุบันและอนาคต
“Data is the new oil” เมื่อข้อมูลมีค่าดั่งน�้ำมัน เป็นค�ำเปรียบเทียบถึงความส�ำคัญของข้อมูลในปัจจุบันที่การด�ำเนินการแทบจะ
ทุกเรื่องในชีวิตของเราต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ดังนั้น ข้อมูลจึงเปรียบเสมือนแหล่งทรัพยากรส�ำคัญแห่งใหม่ของ
มนุษยชาติ เช่นเดียวกับตอนที่มนุษย์ค้นพบวิธีการใช้น�้ำมันให้เป็นประโยชน์ครั้งแรก

ด้วยตระหนักถึงนัยและความส�ำคัญของข้อมูล หนึ่งในเรื่อง
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความส�ำคัญในช่วงที่ผ่านมา คือ
การประสานความร่วมมือด้านข้อมูล (Data Collaboration)
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยในมิติต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์
ที่กว้างขึ้น ลึกขึ้น เพื่อใช้ ในการก�ำหนดนโยบายที่ตอบโจทย์
ทางเศรษฐกิจการเงินที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดได้
ทันการณ์ทันท่วงที
โดยในปี 2560 ธปท. เริ่มประสานความร่วมมือด้วยการ
สรรหาข้อมูลการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ข้อมูล
สินเชื่อ SMEs จากทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ รวมทั้ง มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ ว มมื อ
ด้านข้อมูลกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รวมถึงลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลกับบริษัทข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ และในปี 2561 ธปท. ได้สรรหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการจัดท�ำ MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ
ทางวิชาการ ดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2561

• ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เพือ่ ติดตามภาวะและความเสีย่ งภาคอสังหาริมทรัพย์
• ข้อมูลประกันสังคมและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับแรงงานและ
ประกันสังคม จากส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพือ่
ประโยชน์ ในการติดตามวิเคราะห์ภาวะธุรกิจและพัฒนาการของ
ตลาดแรงงานไทย
• ขยายขอบเขตการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งกรม
ศุลกากร และ ธปท. เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลการน�ำเข้าและ
ส่งออก และข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับเงินตราต่างประเทศ ในการวิเคราะห์
และติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และการก�ำกับดูแลตาม
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
• ข้อมูลบุคคลล้มละลาย ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของการตรวจ
สอบบุคคลล้มละลายได้อย่างถูกต้อง และทันการณ์
• ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า จากส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ ในการ
ติดตามวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และประกอบการ
พิจารณาด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
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ความสามารถในการประสานร่วมมือกับหลายหน่วยงาน
ท�ำให้ข้อมูลเกิดการสอดประสานเชื่อมโยงกันและครอบคลุม
เศรษฐกิจที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติ เกิดการต่อยอด
ความรู้เชิงวิชาการ รวมถึงช่วยสร้างกรอบการด�ำเนินนโยบาย
ให้ชัดเจนมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based policy)
ตัวอย่างการใช้ข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติในการ
วิเคราะห์ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ท�ำให้ทราบว่า “คนไทยเป็นหนี้
เร็ว มีหนี้นานขึ้น และ (ค่ากลาง) มูลหนี้ต่อหัวมากขึ้น” ซึ่งน�ำ
มาสู่การออกมาตรการก�ำกับดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
ก�ำกับและสินเชื่อบัตรเครดิตที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงจุดและ
มีประสิทธิภาพ หรือการที่ใช้ข้อมูลการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า
(invoicing) จากกรมศุลกากร ก็ช่วยท�ำให้ทราบว่าผู้ส่งออกมี
พฤติกรรม invoicing รายรับอย่างไร แต่ละประเทศเหมือนกัน
หรือไม่ ซึง่ เป็นข้อมูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ยงิ่ ส�ำหรับการขับเคลือ่ น
หรือวางแผนการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
ทั้งนี้ การประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในลักษณะเช่นนี้ นอกจากจะสร้างความเป็นเลิศและ
ความเข้มแข็งภายในองค์กรแล้ว ยังช่วยสนับสนุนให้ data
ecosystem ของประเทศให้เกิดขึ้น และช่วยให้การก�ำหนด
นโยบายสาธารณะมีประสิทธิภาพตอบโจทย์การช่วยยกระดับ
ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทย
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9.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรและเสริ ม สร้ า งการมี
ส่ ว นร่ ว มและความผู ก พั น ในทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง สามารถใช้
ประโยชน์ จ ากความหลากหลายของพนั ก งานให้ ร ่ ว มกั น ขั บ
เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ที่ต้องยืดหยุ่นรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การ
บริหารทรัพยากรบุคคลในบริบทใหม่เพื่อให้เอื้อต่อการท�ำงาน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ปรับรูปแบบการสรรหาบุคลากรภายนอก ส�ำหรับ
พนักงานระดับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มงานที่ต้องการผู้มี
ประสบการณ์เฉพาะ เช่น งานด้านเทคโนโลยีทางการเงิน data
analytic, IT security และงานด้านวิจยั โดยจัดจ้างในรูปแบบ
พนักงานสัญญาจ้างเพือ่ ให้สรรหาได้รวดเร็ว และสามารถก�ำหนด
เงินเดือนได้ตามศักยภาพและประสบการณ์ ภายใต้กระบอก
เงินเดือนที่ยืดหยุ่น

3.1 ธปท. ได้เตรียมความพร้อมผู้บริหารและพนักงาน
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ และทั ก ษะเท่ า ทั น สถานการณ์
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงในยุ ค ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว และมี
ความไม่แน่นอนสูง ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะผลักดันงานยุทธศาสตร์
ของ ธปท. รวมทั้ ง มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ ส อดรั บ กั บ
5 พฤติกรรมหลักของ ธปท. โดยการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง อาทิ secondment การท�ำงานแบบ squad
การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น เช่น การ
mentor และ coach และการเข้าอบรมในหลักสูตรเพือ่ เพิม่ พูน
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ส�ำคัญของธนาคารกลาง เช่น
FinTech, digital banking, cybersecurity เป็นต้น

(2) การสรรหาบุคลากรรุน่ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ใช้เครือ่ งมือ
ประเมินพฤติกรรมหลัก 5 ด้าน ประกอบการคัดเลือก ได้แก่ มี
หลักการ รู้ลึกคิดไกล เปิดใจ คล่องตัวทันการณ์ มุ่งผลส�ำเร็จ
และการเพิ่มช่องทางสรรหา ได้แก่ การรับนักศึกษาฝึกงานที่มี
ศักยภาพเข้ามาเป็นพนักงานทันทีหลังจบการศึกษา และกลุ่ม
จบปริญญาเอกสาขาที่เป็นประโยชน์กับงาน ธปท.

นอกจากนี้ ธปท. ได้มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับการ
เตรียมความพร้อมผูน้ ำ� ในอนาคต ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพือ่ ให้พร้อมทดแทนต�ำแหน่งหัวหน้าส่วนงานขึน้ ไปทุกต�ำแหน่ง
(succession planning) รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
พนักงานกลุ่มศักยภาพสูง (high potential) ให้ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อสร้างผู้น�ำที่มีความพร้อมทั้งทักษะการ
บริหารงาน และบริหารคน สามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงได้
นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการ Leadership Development
เพือ่ สนับสนุนการแสดงบทบาทผูน้ ำ� ทีด่ ี มีความเข้าใจ และพร้อม
เปิดใจรับฟังผู้อื่น

(3) การเตรียมพร้อมด้านก�ำลังคนทดแทนในระยะยาว
โดยด�ำเนินการพัฒนาพนักงานกลุม่ ศักยภาพ (talent) ให้มที กั ษะ
และประสบการณ์ที่หลากหลายและรอบด้าน ทั้งด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร (professional competency) และสมรรถนะ
ตามบทบาทหน้าที่ (functional competency) ตามแผนทดแทน
ต�ำแหน่งงาน (succession plan) ในระดับผูบ้ ริหาร เพือ่ รองรับ
บทบาทการเป็นผูน้ ำ� ขององค์กรในอนาคต (future leader)

ในปี 2561 ธปท. ได้จัดหลักสูตร Leadership Boot
Camp เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�ำผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยขยายกลุ่มเป้าหมายลงมาถึง
ระดับรองผูอ้ ำ� นวยการและผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ โดยน�ำผูบ้ ริหารไป
ศึกษาและแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวคิดการสร้างคน กับผู้น�ำ
ชุมชนในโครงการ “ปลูกป่า สร้างคน บนวิถพี อเพียง” จังหวัด
น่าน ภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อเรียนรู้แนวคิดผู้บริหาร
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ค่านิยมร่วม (Values) ของ ธปท.

ยุคใหม่ทสี่ ามารถสร้างความผูกพัน (engagement) กับลูกน้อง
ให้ ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่
ส�ำหรับการส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(knowledge sharing) มีการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ
ของฝ่ายงานต่าง ๆ และมีการแบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจจากบุคคลหลากหลายอาชีพ ผ่านกิจกรรม Brown
Bag Talk และ Inspirational Talk อย่างต่อเนื่อง
3.2 ผลักดันเรื่อง mobility ทั้งการย้ายภายใน ธปท.
ที่พนักงานสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ internal job
market โดย ธปท. เริม่ เปิดใช้ระบบปี 2560 รวมทัง้ ท�ำข้อตกลง
ร่วมกับองค์กรภายนอกจ�ำนวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนพนักงาน
ไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอก เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ
และประสบการณ์การท�ำงานจากการปฏิบัติงานจริง (on the
job training) และเพิ่มความหลากหลายของประสบการณ์
(diverse experience)
3.3 ให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อเนื่องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และขยายสาขาวิชาที่ ให้ทนุ ซึง่ จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินงานของ ธปท. ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทาง
ด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น Artificial Intelligence,

Data Science, Data Analytics, Cybersecurity, Human
Computing Interaction, Innovation และ Technology
Management เป็นต้น นอกจากนี้ได้เพิม่ จ�ำนวนทุนการศึกษา
เพื่อการสร้างสรรค์สังคมและประเทศด้วย
(4) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร มีการจัดตั้งคณะ
change champions เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ในองค์กร
(สคส.) ท�ำหน้าที่ส่งเสริมค่านิยมร่วมและ 5 พฤติกรรมหลัก
ในการท�ำงาน ตลอดจนยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กร โดยคณะท�ำงานดังกล่าวได้มีการจัดท�ำแผนงานและ
ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในแต่ละสายงาน
(5) การสร้างวัฒนธรรมการท�ำงาน ยังคงมุง่ เน้นปลูกฝัง
พฤติกรรมหลัก 5 ประการอย่างต่อเนี่อง โดยการสร้างความ
เข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กรผ่านการสื่อสารหลายรูปแบบ
และบทเรียนออนไลน์ผ่านเกมในรูปแบบ gamification มี
กระบวนการกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงานขึ้นไป
เป็นแบบอย่าง (role model) และสร้างเครือข่าย change
champion ประจ�ำสายงานเพื่อสนับสนุนให้น�ำพฤติกรรมหลัก
ไปใช้ ในการท�ำงานประจ�ำวัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

135

ประเภททุน ธปท.
ทุน ธปท. สามารถแบ่งกลุ่มหลัก ๆ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ทุนการศึกษาเพื่อการสรรหาและพัฒนากลุ่มศักยภาพ เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ ธปท.
ที่ผ่านมาจะเน้นการให้ทุนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และการเงินเป็นหลัก เนื่องจากเป็นวิชาหลักในการด�ำเนินงานของธนาคารกลาง
ปัจจุบันได้เพิ่มจ�ำนวนทุนที่เน้นในด้านเทคโนโลยี ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ทั้ง Artificial Intelligence, Data Sciences, Innovation และ
Cybersecurity เป็นต้น
ระดับปริญญาตรี
l

ทุนธนาคารแห่ง		
ประเทศไทย (ม.ปลาย)

l

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงิน บัญชี 		
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
หรือกฎหมาย)

ช่วงเวลาสมัคร

เปิดรับสมัคร
เดือนกันยายน

ระดับปริญญาโท และเอก

ช่วงเวลาสมัคร

l

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
(ทุนแข่งขัน หรือทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา)

เปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายน

l

ทุน Dr. Peuy Ungphakorn 		
Centenary Scholarship
(London School of Economics
and Political Science : LSE)

เปิดรับสมัครเดือนตุลาคม
(ต้องได้รับการตอบรับ
จากมหาวิทยาลัยก่อนสมัคร)

l

ทุนตามแผนพัฒนาพนักงาน
รายบุคคล (IDP) *

เปิดรับสมัคร
ช่วงไตรมาสแรกของปี

* (Individual Development Plan : IDP) เป็นทุนเฉพาะพนักงาน
2. ทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศ
ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการให้ทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน ธปท.
ระดับปริญญาตรี
l

ทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

l

ทุนปริญญาตรี ปี 2 - 4
สถาบันการศึกษาในประเทศ

l

ทุน BOT Challenge & 		
Experience

ช่วงเวลาสมัคร
เปิดรับสมัครเดือนกันยายน

ระดับปริญญาโท และเอก

ช่วงเวลาสมัคร

ทุนปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ในประเทศ

ติดตามการสมัคร
ที่มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครช่วงไตรมาสที่ 3

เพือ่ สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิง่ ธปท. ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทีป่ ระสงค์จะไปศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ด้วยทุนส่วนตัว หรือได้รับทุนจากสถาบันภายนอกแบบไม่มีเงื่อนไข สามารถลาศึกษาต่อและกลับมาท�ำงาน
หลังจบการศึกษาได้ โดยยังคงมีสถานะเป็นพนักงานเช่นเดิม
สามารถติดตามรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
BOT Website : https://bit.ly/2cLaNea
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย (กตส.) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 คน โดยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ธปท. 3 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 2 คน ดังนี้
• นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ธปท. เป็นประธานกรรมการ (เป็นกรรมการ
ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2558 – 29 สิงหาคม 2561 และเป็น
ประธานกรรมการตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน)
• นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ธปท. เป็นกรรมการ (25 พฤษภาคม 2560
- ปัจจุบัน)
• นายมนั ส แจ่ ม เวหา กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการ ธปท. เป็นกรรมการ (30 สิงหาคม 2561 ปัจจุบัน)
• นางดนุชา คุณพนิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากบุคคล
ภายนอก เป็นกรรมการ (27 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน)
• นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากบุคคล
ภายนอก เป็นกรรมการ (1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน)
โดยในระหว่างปี 2561 มีประธานกรรมการที่พ้นจากการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง คือ นายชาลี จันทนยิ่งยง (เป็นกรรมการตั้งแต่
1 ตุลาคม 2558 - 24 พฤษภาคม 2560 และเป็นประธานกรรมการ
ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2560 - 20 มิถุนายน 2561)
กตส. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการ ธปท. ในการก�ำกับการบริหารงานของ ธปท.
และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของ ธปท. ให้สอดคล้องกับ
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ร ะบบงานด้ า นการบริ ห าร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการภายใน
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ
ภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ การปฏิบัติหน้าที่ของ
กตส. อยู่ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามที่ ได้ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และงานอืน่ ตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการ ธปท.
ในปี 2561 กตส. ให้ความส�ำคัญกับการบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง ธปท. การประเมิ น และตั ว ชี้ วั ด
ผลส� ำ เร็ จ ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี มุ ม มองจากแหล่ ง ภายนอก
ความส�ำคัญของความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ การตรวจ
สอบการด�ำเนินงาน (performance audit) การพัฒนาและ
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ส่งเสริมบุคลากร รวมทัง้ การส่งเสริมให้มกี ารน�ำ digitalization
มาใช้ ในการการท�ำงาน และใช้ data analytics มาช่วย
ในงานตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การด�ำเนินงานของ
ธปท. มีกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ทกี่ ำ� หนดไว้ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยในปีนมี้ ี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 11 ครัง้ ในจ�ำนวนนี้
เป็นการประชุมพร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ ส�ำนักงาน
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์จัดการธนบัตรเชียงใหม่ และ
ศูนย์เงินสดของภาคเอกชน นอกจากนี้ กตส. ได้ประชุมร่วม
กับผู้ว่าการ 2 ครั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการก�ำกับดูแล
ความเสีย่ ง 2 ครัง้ ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกของ ธปท.
2 ครั้ง และประชุมเสวนา กตส. กับพนักงานในสายตรวจสอบ
กิจการภายใน (สตน.) 1 ครั้ง
สรุปสาระส�ำคัญของงานที่ กตส. ด�ำเนินการและสอบทาน
จ�ำแนกตามลักษณะของงาน ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
กตส. ได้สอบทานกระบวนการจัดท�ำงบการเงินและรายงาน
ทางการเงินภายใต้การด�ำเนินงานของ ธปท. ได้แก่ งบการเงิน
ของ ธปท. ทุนส�ำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร โดย กตส.
เห็นว่า กระบวนการโดยรวมส�ำหรับการบันทึกบัญชีและการ
จัดท�ำงบการเงินของ ธปท. อยู่ภายใต้การควบคุมภายในที่
รัดกุม มีประสิทธิผล งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญและเชื่อถือ
ได้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามแนวการปฏิบัติ
ทางบัญชีส�ำหรับธนาคารกลาง ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม

2. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบกิจการภายใน
กตส. ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน
ตรวจสอบประจ� ำ ปี 2561 ของ สตน. โดยมี ค วามเห็ น ว่ า
งานตรวจสอบกิ จ การภายในมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล สามารถสร้ า ง
คุ ณ ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ธปท. ในภาพรวม โดย กตส. ได้ ใ ห้
ข้ อ คิ ด เห็ น และค� ำ แนะน� ำ เพิ่ ม เติ ม ในการตรวจสอบการ
ด�ำเนินงาน (performance audit) และให้ความส� ำ คั ญ
กับความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ การเตรียมการ
เพื่อรองรับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
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กตส. ได้ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบแผนงานตรวจ
สอบ แผนงานและงบประมาณประจ�ำปี 2562 ของ สตน. ทั้งนี้
กตส. สนับสนุนการด�ำเนินงานของ สตน. ที่ ให้ความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบการ
ด� ำ เนิ น งาน (performance audit) และการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) โดยส่งพนักงานไป
ร่วมปฏิบตั งิ านตรวจสอบกับองค์กรภายนอก และใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ภายนอกร่วมตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบด้าน IT ของ สตน.
(co-sourcing) รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบมีวุฒิบัตร
ทางวิ ช าชี พ และสนั บ สนุ น การใช้ ร ะบบงาน automation
ช่วยในการบริหารจัดการงานตรวจสอบ
กตส. ประชุ ม เสวนาร่ ว มกั บ พนั ก งาน สตน. ประจ� ำ ปี
2561 เพื่อสื่อสาร เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของ กตส. และ สตน. โดย กตส. ได้ ให้แนวคิด
ในการท�ำงานในระยะต่อไปที่ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วขึ้นและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น การริเริ่มท�ำสิ่งใหม่ ๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�ำงานและใช้ data analytics
ช่วยในการตรวจสอบมากขึ้น รวมทั้งการปรับบทบาทเป็นการ
ให้ค�ำปรึกษามากขึ้น

3. การประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2561 กตส. มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
ความเสี่ยงองค์กร แนวทางการจัดการความเสี่ยง และแผนการ
ตรวจสอบ โดยให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ IT /
cyber risk ภาคการเงิน ความเสี่ยงด้านงบการเงินของ ธปท.
และการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลงกฎหมายใหม่
ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อ ธปท. และสถาบันการเงินที่ ธปท. ก�ำกับดูแล
รวมทัง้ ได้มกี ารแลกเปลีย่ นบันทึกการประชุมระหว่างกัน เพือ่ ให้
กรรมการทัง้ 2 คณะร่วมกันรับทราบข้อคิดเห็น และประสานงาน
ในประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการดูแลความเสี่ยงองค์กร

4. การประชุมร่วมกับผู้ว่าการ
ในปี 2561 กตส. ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ ว ่ า การ 2 ครั้ ง
โดยครอบคลุ ม 1) ประเด็ น ส� ำ คั ญ จากผลการตรวจสอบ
2) การทบทวนแผนงานตรวจสอบในช่วงครึ่งหลังของปี 2561
และ 3) ขอบเขตและแผนงานตรวจสอบประจ�ำปี 2562 ของ สตน.

5. การประชุมร่วมกับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ในฐานะผู้สอบบัญชีภายนอก
กตส. ประชุมร่วมกับ สตง. 2 ครั้ง เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของ สตง. ต่อแนวปฏิบัติด้านบัญชีและการ
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จัดท�ำงบการเงินของ ธปท. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ กตส. ได้ติดตาม
ประเด็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ตามพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2561 อย่างต่อเนื่อง

6. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กตส. จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ธปท. และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นรายไตรมาส ซึง่ เป็นไปตามบทบัญญัตขิ อง
พ.ร.บ. ธปท. พุทธศักราช 2485 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.
ธปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 55

ความเห็นของ กตส. โดยสรุป
ในการปฏิบัติหน้าที่ กตส. ตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่
ที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรนั้น กตส. ได้ ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และทั ก ษะของกรรมการตรวจสอบทุ ก คนอย่ า งเต็ ม ความ
สามารถ ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระและ
เป็นกลางต่อคณะกรรมการ ธปท. ผู้บริหาร และพนักงาน
ของ ธปท. โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ทัง้ นี้
กตส. ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและฝ่ายงานต่าง ๆ ของ
ธปท. เป็นอย่างดี ผลจากการประชุมหารือได้รับการพิจารณา
ด�ำเนินการเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ในภาพรวม กตส. เห็นว่า คณะกรรมการ ธปท. ผู้บริหาร
ตลอดจนพนักงานของ ธปท. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ ธปท. อย่างมี
คุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ และได้ ให้ความส�ำคัญอย่างเหมาะสม
ต่ อ การด� ำ เนิ น งานภายใต้ ร ะบบการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
เพื่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือ
ได้ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม เพียงพอ การปฏิบัติงาน
สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผลการ
ตรวจสอบกิ จ การภายในเป็ น ประโยชน์ เป็ น ไปตามหลั ก
วิชาการ และสามารถสร้างความมั่นใจว่า การด�ำเนินงานของ
ธปท. บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ

(นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)
ประธานกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ทุกคนล้วนต้องมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการกระท�ำหรือการไม่กระท�ำของตนเอง
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พันธกิจและงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะดูงบการเงินขององค์กรใดจ�ำเป็นต้องเข้าใจพันธกิจขององค์กรนั้นก่อน ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลาง
มีพันธกิจต่างจากองค์กรธุรกิจ โดยงบการเงินของธนาคารกลางมีลักษณะพิเศษและนัยต่างจากงบการเงินของธุรกิจทั่วไป

1. พันธกิจของธนาคารกลาง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีพันธกิจที่ส�ำคัญ 2 ด้าน คือ
(1) การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ
มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ธปท. พ.ศ. 2485 (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ระบุไว้ว่า “..งานของธนาคารกลางเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพ
ทางการเงิน และเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินและระบบการช�ำระเงิน” หรือรวมกันหมายถึง เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน
โดยรวม พันธกิจของ ธปท. คล้ายกับพันธกิจของธนาคารกลางทั่วโลกที่ต้องดูแลเสถียรภาพทั้งเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
เสถียรภาพภายในประเทศ หมายถึง การรักษามูลค่าของเงินบาทและสินทรัพย์ของคนไทยไม่ให้ด้อยค่าลงจากเงินเฟ้อ และดูแลไม่
ให้เกิดฟองสบู่หรือจุดเปราะบางในระบบการเงินที่อาจจะน�ำไปสู่วิกฤตการเงินในอนาคต ส่วนเสถียรภาพด้านต่างประเทศ หมาย
ถึง การดูแลค่าเงินบาทให้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับพื้นฐานเศรษฐกิจ ไม่ผันผวนจนเกินไป รักษาอ�ำนาจซื้อของเศรษฐกิจไทยใน
ตลาดโลก รักษาระดับหนี้ต่างประเทศให้อยู่ในระดับต�่ำ รวมทั้งมีเงินส�ำรองระหว่างประเทศเพียงพอเป็นกันชนรองรับแรงปะทะจาก
ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนโลก
(2) การจัดพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) ระบุไว้ว่า “..ให้ ธปท. มีอ�ำนาจจัดท�ำ บริหาร และออกใช้ซึ่ง
ธนบัตร..” เงินบาทและธนบัตรไทยจะเป็นทีย่ อมรับก็ตอ่ เมือ่ การด�ำเนินนโยบายการเงินและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีความน่าเชือ่ ถือ
นอกจากนี้ มาตรา 16 ยังได้ระบุว่า “..ห้ามมิ ให้น�ำออกใช้ซึ่งธนบัตร เว้นแต่เป็นการแลกเปลี่ยนทันทีกับสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
มีค่าเท่ากัน..” ดังนั้น ในการจัดพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้ ธปท. จะต้องน�ำสินทรัพย์ต่างประเทศมูลค่าเท่ากับธนบัตรที่จะออกใช้ ใหม่
เก็บแยกไว้หนุนหลังธนบัตร ดังที่ มาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. เงินตรา ระบุไว้ว่า “เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของเงินตรา ให้ ธปท. รักษา
ทุนส�ำรองเงินตราไว้กองหนึ่งเรียกว่าทุนส�ำรองเงินตรา”
พันธกิจทั้ง 2 ด้านมีความเกี่ยวข้องกัน และถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับการที่ระบบเศรษฐกิจจะสามารถ
ขยายตัวต่อไปได้ด้วยดี มีเสถียรภาพ

2. บัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทยและบัญชีของทุนส�ำรองเงินตรา
ในการด�ำเนินงานตามพันธกิจ 2 ด้านข้างต้น กฎหมายได้ก�ำหนดให้ ธปท. แยกการลงบัญชีเป็น 2 บัญชี กล่าวคือ
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(1) บัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ บัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับพันธกิจรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ ถ้าเราดูบญ
ั ชีของธนาคาร
แห่งประเทศไทยอย่างย่อ ฝัง่ สินทรัพย์ประกอบด้วยสินทรัพย์ทสี่ ว่ นหนึง่ เป็นเงินส�ำรองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ
และมีสดั ส่วนสูงกว่า 85% ของสินทรัพย์ทงั้ หมด สินทรัพย์สว่ นทีเ่ หลือคือพันธบัตรรัฐบาลไทย ในขณะทีฝ่ ง่ั ขวาหรือฝัง่ หนีส้ นิ ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยพันธบัตร ธปท. ทีเ่ กิดจากการด�ำเนินนโยบายการเงินเพือ่ ดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ เงินรับฝากจากสถาบันการเงิน
และรัฐบาล ซึ่งส่วนนี้เป็นหนี้ที่อยู่ในรูปของเงินบาททั้งหมด

(2) บัญชีของทุนส�ำรองเงินตรา คือ บัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับพันธกิจด้านการพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้ ในระบบเศรษฐกิจ ฝัง่ สินทรัพย์
ประกอบด้วยสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศทัง้ หมด 100% ซึง่ เป็นสินทรัพย์ที่ใช้หนุนหลังการพิมพ์ธนบัตรตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ส่วน
ฝั่งหนี้สินประกอบด้วยธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (banknotes in circulation) ในรูปของเงินบาท กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ ธนบัตรที่ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจถือเป็นหนี้สินของธนาคารกลาง

ดังนั้น งบการเงินของธนาคารกลางจึงมีความไม่สมดุลระหว่างด้านสินทรัพย์ (ที่อยู่ ในสกุลเงินต่างประเทศ) และหนี้สิน
(ที่อยู่ ในสกุลเงินท้องถิ่น) โดยด้านสินทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงค่าได้ง่ายตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
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3. ลักษณะพิเศษของงบการเงินของธนาคารกลาง
ลักษณะพิเศษข้อที่ 1 สินทรัพย์และหนี้สิน ไม่ ใช่สกุลเงินเดียวกัน
สิ่งที่งบการเงินของธนาคารกลางต่างจากงบการเงินของธุรกิจเอกชน คือ สินทรัพย์ของธนาคารกลางส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์
ต่างประเทศ หรือเงินส�ำรองระหว่างประเทศ แต่ ในด้านหนี้สินจะอยู่ ในสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศ หรือสกุลเงินบาทใน
กรณีของ ธปท. ทั้งจากธนบัตร และพันธบัตรที่ ธปท. ออกเพื่อบริหารสภาพคล่องและดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ
งบการเงินของธนาคารกลางจึงมีลักษณะพิเศษที่สินทรัพย์และหนี้สินไม่ ใช่สกุลเงินเดียวกัน (currency mismatch) ท�ำให้ทุก
สิ้นปีต้องมีการตีราคาสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปเงินบาท เพื่อจัดท�ำงบการเงินให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาทได้ การตีราคา
เปรียบเสมือนการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศว่าถ้าต้องขายสินทรัพย์ต่างประเทศออกทั้งหมดจะได้เงินบาทเท่าใด
แต่ข้อเท็จจริง คือ ธนาคารกลางไม่ ได้ขายสินทรัพย์ต่างประเทศออกไปทุกสิ้นปีที่มีการตีราคา แต่จะถือไว้ตามหลักการที่ว่า
ต้องมีเงินส�ำรองระหว่างประเทศเพียงพอและพร้อมใช้ส�ำหรับการด�ำเนินงานตามพันธกิจหลัก โดยเฉพาะในเวลาที่การเคลื่อน
ย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ หรือบัญชีเดินสะพัดผันผวน ตัวเลขก�ำไรหรือขาดทุนที่ปรากฏในงบการเงินส่วนใหญ่จึงเป็น “ก�ำไรหรือ
ขาดทุนที่เป็นผลจากการตีราคา” หรือเรียกว่า “ก�ำไรหรือขาดทุนทางบัญชี”
การที่ต้องตีราคาทุกสิ้นปี หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลต่อตัวเลขในงบการเงินได้อย่างมี
นัยส�ำคัญ โดยเฉพาะเมื่อมีสินทรัพย์ต่างประเทศอยู่ในสัดส่วนสูง เช่น ณ สิ้นปี 2561 ธปท. มีเงินส�ำรองระหว่างประเทศประมาณ
240,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 1 บาท จะท�ำให้เกิดก�ำไรทางบัญชีทันที 240,000 ล้านบาท ในทางตรงกันข้าม
ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 1 บาท ก็จะท�ำให้เกิดขาดทุนทางบัญชีทันที 240,000 ล้านบาท

ก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตีราคาไม่ ได้ทำ� ให้ความสามารถในการท�ำพันธกิจของ ธปท. เปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด เพราะ
ธปท. ยังมีเงินส�ำรองระหว่างประเทศคงอยู่ที่ 240,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นกันชนรองรับความผันผวนจากต่างประเทศ ดังนั้น ถ้า
เห็นงบการเงินของธนาคารกลางปรากฏผลขาดทุนในบางช่วง อย่าเพิง่ กังวลใจเพราะอาจเป็นผลจากการตีราคา และถ้าพิจารณา
งบการเงินของ ธปท. ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าบางปีก�ำไร บางปีขาดทุน ซึ่งเป็นผลจากการตีราคาเป็นส�ำคัญ
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ลักษณะพิเศษข้อที่ 2 การบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศมุ่งรักษามูลค่าในรูปเงินตราต่างประเทศในระยะยาว
พันธกิจของธนาคารกลาง คือ การดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ ซึ่งท�ำให้ต้องมองไกล มองไปในระยะยาว มากกว่าการให้น�้ำหนัก
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงสั้น ๆ การบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศก็เช่นกัน ธนาคารกลางจะลงทุนในสินทรัพย์
ที่มีมูลค่าที่ดี ในระยะยาวและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยในระยะสั้นอาจเห็นความผันผวนได้บ้าง ประเด็นส�ำคัญ คือ
ในการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศจะดูผลตอบแทนใน “รูปเงินตราต่างประเทศ” เพราะในที่สุดธนาคารกลางยังต้องด�ำรงเงิน
ส�ำรองระหว่างประเทศไว้ ให้พร้อมใช้และเพียงพอ ในขณะทีก่ ารจัดท�ำงบการเงินปกติจะจัดท�ำขึน้ ในกรอบระยะเวลา 1 ปี จึงท�ำให้มี
ความต่างเรื่องกรอบเวลากับการพิจารณาผลตอบแทนจากการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
นอกจากนี้การบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศตามปกติ จะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจการเงินโลก หรือเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งจะเกิดการรับรู้ก�ำไร/ขาดทุนเมื่อมีการ
ขายตราสารบางประเภทออกไป ซึ่งเดิมอาจลงบัญชีไว้ ในรูปก�ำไรหรือขาดทุนทางบัญชี (valuation gain/loss) ดังนั้น ตัวเลขใน
กรณีเช่นนี้มักเป็นการรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนทางบัญชีที่เคยตีราคาไว้เดิม ไม่ ใช่การขายหรือซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศเพื่อการ
เก็งก�ำไรแต่อย่างใด

ลักษณะพิเศษข้อที่ 3 หนี้สินของธนาคารกลางต่างจากหนี้สินของธุรกิจ
หนีส้ นิ ของธุรกิจทีก่ อ่ ขึน้ ไม่วา่ เพือ่ ใช้จา่ ยหรือลงทุนก็เพือ่ ประโยชน์ของธุรกิจนัน้ ๆ (private benefit) ในขณะทีห่ นีส้ นิ ของธนาคาร
กลางเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศโดยรวม (public benefit) หนี้สินของ ธปท. เกิดจาก (1) การพิมพ์ธนบัตรออกใช้ ให้พอ
เพียงกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ และ (2) การดูแลเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ รักษามูลค่าของเงินบาทและสินทรัพย์
ของคนไทยไม่ ให้ด้อยค่าลง ซึ่งถือเป็นประโยชน์สาธารณะ (public goods) ที่เอื้อให้ระบบเศรษฐกิจสามารถด�ำเนินไปได้ด้วยดี
มีเสถียรภาพ หนี้ของธนาคารกลางไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด บริษทั หนึง่ บริษทั ใด หรือแม้แต่ประโยชน์ของ ธปท. เอง
แต่เป็นหนี้จากการด�ำเนินพันธกิจที่ยังประโยชน์ ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยโดยรวม
หนี้สินของธนาคารกลางส่วนแรก ได้แก่ ธนบัตรที่ ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ถือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่คนใน
สังคมยอมรับว่าใช้ชำ� ระหนี้ได้ตามกฎหมาย ความพิเศษของธนบัตรอยูท่ แี่ ม้แต่คนแปลกหน้าที่ไม่เคยรูจ้ กั กันก็ยงั เชือ่ มัน่ ในมูลค่า และ
ยอมรับแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มที่ท�ำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ หนี้ส่วน
ที่สอง คือ เงินฝากของสถาบันการเงินที่ด�ำรงไว้ที่ธนาคารกลาง ก็ถือเป็นหนี้สินของธนาคารกลางเพราะธนาคารกลางท�ำหน้าที่เป็น
ตัวกลางของระบบสถาบันการเงิน สถาบันการเงินใช้บญ
ั ชีเงินฝากทีธ่ นาคารกลางในการช�ำระเงินระหว่างกันและบริหารสภาพคล่องของ
ตน หนี้ส่วนที่สามคือเงินฝากของรัฐบาล หรือเงินคงคลัง ก็ถือเป็นหนี้สินของธนาคารกลางที่เกิดจากการบริหารกระแสเงินสดของ
รัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา และหนีข้ องธนาคารกลางส่วนสุดท้าย คือ หนีจ้ ากการท�ำพันธกิจดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน ในช่วง
เวลาทีร่ ะบบการเงินมีสภาพคล่องส่วนเกินในปริมาณทีส่ งู เกินควร ธนาคารกลางจะออกตราสารหนีห้ รือพันธบัตรไปดูดซับสภาพคล่อง
เข้ามาเก็บไว้ที่ธนาคารกลาง ในทางตรงข้ามธนาคารกลางจะไถ่ถอนพันธบัตรและปล่อยสภาพคล่องออกไปในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจ
ต้องการสภาพคล่องที่สูงขึ้น
เกิดอะไรขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และหนี้ของธนาคารกลางที่สูงขึ้นมาจากไหน?
ถ้าดูวัฏจักรเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2552 ธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมหลัก
ทัง้ สหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศยุโรป และญีป่ นุ่ ใช้นโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายมากเป็นพิเศษเพือ่ ดูแลให้เศรษฐกิจฟืน้ ตัว ธนาคารกลาง
เหล่านี้อัดฉีดเงินจ�ำนวนมากเข้าสู่ระบบการเงินโลก ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) รวมทั้ง
ไทย ตลาดเงินตลาดทุนโลกเคลื่อนไหวผันผวน ขณะที่บริบทในประเทศก็ถูกท้าทายจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติ นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยมีการลงทุนในระดับต�่ำ ขณะที่การส่งออกมีพัฒนาการดี และการท่องเที่ยวเติบโตก้าวกระโดด
นักท่องเที่ยวเพิ่มจาก 15 ล้านคนเมื่อ 10 ปีก่อนเป็น 38 ล้านคน ในปี 2561 ท�ำให้ 10 ปีท่ีผ่านมา ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูง
เป็นประวัติการณ์รวมประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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เกิดอะไรขึ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา หนี้ของ ธปท. ที่สูงขึ้นมาจากไหน?

ภายใต้สภาพแวดล้อมทีท่ า้ ทายนี้ ธปท. ด�ำเนินพันธกิจอย่างไร? ในบริบททีม่ เี งินทุนไหลเข้ามามากและเร็วในบางช่วงเวลา และ
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่อง ประกอบกับการลงทุนภายในประเทศอยู่ในระดับต�่ำ ปัจจัยเหล่านี้สร้างแรงกดดัน
ต่อค่าเงินบาทให้แข็งค่าขึน้ เร็วเมือ่ เทียบกับเงินสกุลอืน่ ในช่วงทีค่ า่ เงินบาทเคลือ่ นไหวไม่สอดคล้องกับปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ธปท.
เข้าดูแลโดยการซื้อเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท เพื่อช่วยชะลอไม่ให้เงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป ซึ่งมีผลเท่ากับ ธปท. ปล่อย
สภาพคล่องเงินบาทเข้าสู่ระบบการเงินมากขึ้น ถ้าหากปล่อยให้สภาพคล่องเงินบาทในระบบสูงเกินไปอาจสร้างปัญหาฟองสบู่ในภาค
อสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้ราคาสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นเร็วไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน และเกิดปัญหาต่อเสถียรภาพระบบการเงินใน
ระยะยาวได้ ธปท. จึงต้องดูดซับสภาพคล่องเงินบาทส่วนเกินดังกล่าว กลับมาด้วยการออกตราสารหนีเ้ พือ่ ดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การด�ำเนินพันธกิจดังกล่าวท�ำให้ ธปท. มีหนี้เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับเงินส�ำรองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
หนี้ของ ธปท. ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากการท�ำพันธกิจของธนาคารกลางที่จะดูแลให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ มั่นคง มีการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ผันผวนรุนแรง หรือแข็งค่าเร็วเกินไป รวมทั้งดูแลไม่ให้
เกิดปัญหาเสถียรภาพระบบการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ หนี้สินที่เกิดจากการออกตราสารหนี้ข้างต้น ท�ำให้ ธปท. มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ใน
ขณะทีม่ ดี อกเบีย้ รับจากการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ ในอดีตอัตราดอกเบีย้ ของไทยสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ ในต่างประเทศ อัตรา
ดอกเบี้ยจ่ายจึงสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยรับ แต่ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยของไทยต�่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ และ ธปท. เริ่มมี
ดอกเบี้ยรับมากกว่าดอกเบี้ยจ่าย
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ลักษณะพิเศษข้อที่ 4 การท�ำก�ำไรไม่ ใช่พันธกิจของธนาคารกลาง
ธนาคารกลางเป็นองค์กรทีไ่ ม่ ได้แสวงหาก�ำไร (nonprofit organization) พันธกิจคือดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงิน
ก�ำไรหรือขาดทุนในงบการเงินไม่ได้สะท้อนความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามพันธกิจของธนาคารกลาง ซึ่งต่างจาก ภาคธุรกิจที่
พันธกิจหลักคือ การแสวงหาก�ำไร และความสามารถของการด�ำเนินธุรกิจดูได้จากผลก�ำไรหรือขาดทุนจากงบการเงิน
ธนาคารกลางเป็นองค์กรที่ด�ำเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ แต่ไม่ได้หมายความว่าธนาคารกลางจะไม่ตระหนักถึง
ผลของการท�ำนโยบายต่องบการเงิน ธนาคารกลางต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินไว้ ให้ได้ โดยเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
อย่างรอบคอบระมัดระวังและมีต้นทุนคุ้มค่า
การที่งบการเงินของธนาคารกลางจะมีผลขาดทุนไม่ ใช่เรื่องใหม่ ที่ผ่านมาธนาคารกลางหลายแห่ง อาทิ สวิตเซอร์แลนด์
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อิสราเอล ชิลี มีงบการเงินที่ขาดทุน และผลขาดทุนไม่ ได้กระทบศักยภาพการท�ำหน้าที่ตามพันธกิจของ
ธนาคารกลาง ตราบที่ธนาคารกลางด�ำเนินนโยบายที่มีเหตุมีผลและเหมาะสมในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
และได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ประชาชน ภาคธุรกิจ นักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ส�ำหรับ ธปท. ทีผ่ า่ นมา แม้ตวั เลข
ในงบการเงินจะปรากฏผลขาดทุน ตลาดการเงินและนักลงทุนยังคงเชื่อมั่นในการท�ำหน้าที่ของ ธปท. สะท้อนจากการออกพันธบัตร
ของ ธปท. จะมีนักลงทุนมาประมูลซื้อพันธบัตร ธปท. มากกว่าจ�ำนวนที่ออก

ความเชื่อมโยงระหว่างภาวะเศรษฐกิจและงบการเงินของธนาคารกลางบ่อยครั้งมักจะสวนทางกัน กล่าวคือ ในปีที่เศรษฐกิจ
ไทยเจริญเติบโตได้ดมี เี สถียรภาพ (เช่นปี 2560 - 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณ 4%) ค่าเงินบาทมักจะแข็งค่า ท�ำให้งบการเงิน
ของ ธปท. มีผลขาดทุน คือ ขาดทุนจากการตีราคาและดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตราสารเพื่อดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
ในทางตรงข้าม ในปีที่ ธปท. มีกำ� ไร ก็ ไม่ ได้แปลว่าเศรษฐกิจไทยจะดีหรือประชาชนจะได้ประโยชน์ เช่น ปี 2554 เกิดเหตุการณ์
น�้ำท่วมใหญ่ เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียง 0.8% เศรษฐกิจโลกอ่อนแอ ค่าเงินบาทอ่อน ธปท. มีก�ำไรกว่าแสนล้านบาท หรือ ปี 2558
เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ขยายตัวในระดับต�ำ่ และเศรษฐกิจจีนเริม่ ชะลอตัว ปีนนั้ เงินบาทอ่อนค่าลง
โดย ธปท. มีก�ำไรกว่า 9 หมื่นล้านบาท
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งบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2561
1. บริบทเศรษฐกิจการเงินปี 2561
ปี 2561 เป็นอีกปีทเี่ ศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน จากบรรยากาศการค้าระหว่างประเทศทีย่ งั มีความไม่แน่นอน
หนี้ที่ปรับสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทั่วโลก การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางหลายประเทศ ตลอดจนความเสี่ยงด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ ในหลายจุดทั่วโลก ปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนตลอดทั้งปี กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เสถียรภาพ
เศรษฐกิจไม่เข้มแข็ง ต้องเผชิญวิกฤตเงินทุนไหลออกและค่าเงินอ่อนตัวอย่างรุนแรง
ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกผันผวนสูงและคาดเดาได้ยาก เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ และเมื่อเทียบกับประเทศตลาด
เกิดใหม่หลายประเทศแล้ว ระบบการเงินของไทยมีความมัน่ คง ค่าของเงินบาท อ�ำนาจซือ้ ของคนไทยและมูลค่าของสินทรัพย์ของ
คนไทยไม่ถูกลดทอนลง เพราะอัตราเงินเฟ้อคงอยู่ ในระดับต�่ำ และอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพเมื่อเทียบเงินบาทกับเงินสกุล
หลัก ๆ เสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยเข้มแข็ง โดยเฉพาะเงินส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับมั่นคง ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกิน
ดุลต่อเนือ่ ง รวมทัง้ หนีต้ า่ งประเทศอยู่ในระดับต�ำ่ ซึง่ ได้ชว่ ยเป็นกันชนและภูมคิ มุ้ กันทีช่ ว่ ยรองรับแรงปะทะจากความผันผวนภายนอก
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องในระดับสอดคล้องกับศักยภาพ

2. งบการเงินของบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2561
บัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2561 มีผลขาดทุนรวม 153,168 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการขาดทุนทาง
บัญชีจากการตีราคาสินทรัพย์ต่างประเทศ (valuation หรือ unrealized loss) ในขณะที่รายรับดอกเบี้ยจากการบริหารสินทรัพย์
ต่างประเทศสูงกว่าภาระดอกเบี้ยจ่ายในการด�ำเนินนโยบายการเงินเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การด�ำเนินงานตามพันธกิจด้านการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ ในปี
2561 มีรายรับดอกเบี้ยสุทธิ 18,776 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากดอกเบี้ยรับจากการ
บริหารสินทรัพย์ตา่ งประเทศสูงกว่าดอกเบีย้ จ่ายจากการด�ำเนินนโยบายการเงิน ทัง้ นี้
ตัวเลขในส่วนนี้ ทยอยปรับดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตามทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดการเงินโลกที่ปรับสูงขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย
ยังอยู่ต�่ำกว่าหลายประเทศและต�่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ
2.2 ผลจากการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศและอื่น ๆ ขาดทุนสุทธิ
95,834 ล้านบาทในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการน�ำผลขาดทุนที่เกิดจาก
การตีราคาในปี 2560 มารับรู้เป็นผลขาดทุนเมื่อมีการขายสินทรัพย์ต่างประเทศ
บางส่วนออกไป อาทิ เพือ่ ปรับเพิม่ สินทรัพย์สกุลเงินหยวนให้สอดคล้องกับบทบาท
ของเศรษฐกิจจีนที่มีมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลก และสอดคล้องกับการที่กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้นำ� เงินหยวนเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของตะกร้าเงิน SDR
เป็นครัง้ แรกในปี 2559 ซึง่ จะท�ำให้เกิดการกระจายความเสีย่ งและผลตอบแทนทีด่ ขี นึ้
ทั้งนี้ ตัวเลขการขาดทุนส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะต้นทุนในรูปของเงินบาทของ
สินทรัพย์ตา่ งประเทศทีซ่ อื้ เข้ามาเมือ่ หลายปีกอ่ น สูงกว่าราคาในรูปของเงินบาทเมือ่
ขายสินทรัพย์ดงั กล่าวออกไปซึง่ เกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทในปี 2561 เป็นส�ำคัญ
การขาดทุนส่วนนีจ้ งึ เป็นการรับรูผ้ ลขาดทุน ทีเ่ คยบันทึกเป็นส่วนหนึง่ ของผลขาดทุน
ทางบัญชีที่เกิดจากการตีราคาฯ และเคยบันทึกไว้ ในขาดทุนรวมของปี 2560 แล้ว
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2.3 ผลจากการตีราคา (valuation) ขาดทุนสุทธิ 76,110 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้เป็นการขาดทุนทางบัญชีที่เกิดจากการตีราคาเงิน
ส�ำรองระหว่างประเทศเป็นเงินบาท โดยปี 2561 ค่าเงินบาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินหลายสกุลหลัก โดยเฉพาะเงินยูโร เงินหยวน และ
เงินปอนด์สเตอร์ลิง ที่ปรับอ่อนค่าตามภาวะเศรษฐกิจของทั้ง 3 ประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลง

3. งบการเงินของบัญชีทุนส�ำรองเงินตราในปี 2561
ในปี 2561 งบการเงินของบัญชีทนุ ส�ำรองเงินตรา ขาดทุนสุทธิ 30,024 ล้านบาท ซึง่ ทัง้ หมดเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ตา่ งประเทศ
ในบัญชีทุนส�ำรองเงินตรา (-50,208 ล้านบาท) ในขณะที่ผลตอบแทนจากการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศที่ใช้หนุนหลังธนบัตร
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การด�ำเนินงานตามพันธกิจด้านการพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้ มีรายรับดอกเบี้ยสุทธิ 19,453 ล้านบาทจากการบริหาร
เงินส�ำรองระหว่างประเทศที่ ใช้หนุนหลังธนบัตรให้ผลตอบแทนดี ในขณะที่ต้นทุนการพิมพ์ธนบัตรปรับลดลงจากปริมาณเบิกจ่าย
ธนบัตรที่ลดลง
3.2 การบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศและรายการอื่น ก�ำไรสุทธิ 731 ล้านบาท จากการซื้อขายหลักทรัพย์สกุลเงินตรา
ต่างประเทศเป็นส�ำคัญ
3.3 ผลจากการตีราคา (valuation) ขาดทุนสุทธิ 50,208 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการตีราคาเงินส�ำรองระหว่างประเทศในบัญชี
ทุนส�ำรองเงินตราให้เป็นเงินบาท เป็นเพราะเงินต่างประเทศเกือบทุกสกุลอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท

สรุปภาพรวมงบการเงิน (เฉพาะส่วน) ของบัญชีของ ธปท. และบัญชีของทุนส�ำรองเงินตรา
รายการ
1. ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิปี 2561
• การด�ำเนินงานตามพันธกิจ
(การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ หรือการพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้)

• การบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศและ
รายการอื่น
• ผลจากการตีราคา (Valuation)
2. ก�ำไร/ขาดทุนสะสม

บัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย
-153,168
+18,776

หน่วย: ล้านบาท
บัญชีของทุนส�ำรองเงินตรา
-30,024
+19,453

-95,834

+731

-76,110
-880,221

-50,208
+763,854

4. การขาดทุนมีผลกระทบต่อการท�ำพันธกิจ และธนาคารกลางอื่นเผชิญปัญหาคล้ายกันหรือไม่ ?
ตัวเลขขาดทุนในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเงินบาท ในขณะที่หลายปี
ทีผ่ า่ นมาผลการด�ำเนินงานตามพันธกิจเพือ่ ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจปรับดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง และเริม่ มีรายรับสุทธิในปี 2561 และการด�ำเนิน
งานตามพันธกิจการจัดพิมพ์ธนบัตรออกใช้มีรายรับต่อเนื่อง
ธนาคารกลางในหลายประเทศ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อิสราเอล ชิลี เคยมีผลขาดทุนเช่นกัน และงานศึกษา
ทางวิชาการหลายชิ้นชี้ว่า ผลขาดทุนไม่ได้กระทบความสามารถในการด�ำเนินพันธกิจของธนาคารกลาง หากการด�ำเนินนโยบายมีเหตุ
มีผลและยังได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ส�ำหรับ ธปท. แม้ทผี่ า่ นมาบางปีงบการเงินมีผลขาดทุน แต่ตลาดการเงินและนักลงทุน
ยังคงเชื่อมั่นสะท้อนจากการออกพันธบัตรของ ธปท. จะมีนักลงทุนมาประมูลซื้อพันธบัตร ธปท. มากกว่าจ�ำนวนที่ออก
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รายงานของผูส อบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
ความเห็น
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของทุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย
เกณฑในการแสดงความเห็น
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินมีความเปนอิสระจากธนาคารตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวข อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณเหลานี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป
แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ซึ่งผูบริหารจะจัดเตรียมรายงานประจําป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
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ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรั บ ผิ ดชอบของสํานั กงานการตรวจเงินแผ นดินที่ เ กี่ยวเนื่ องกั บ การตรวจสอบงบการเงิน
คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการ
ตรวจสอบของสํานั กงานการตรวจเงิ นแผ นดิน หรือปรากฏวาขอมู ลอื่ นมี การแสดงข อมูลที่ขัดต อข อเท็ จจริ ง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุปได
วามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองสื่อสารเรื่องดังกลาว
กับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผู บ ริ หารมี หนาที่รับ ผิ ดชอบในการจัด ทํา และนํ าเสนองบการเงินเหล านี้โดยถู กตองตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขดั ตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจั ด ทํ างบการเงิ น ผู บ ริ หารรั บ ผิ ด ชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการ
ดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชี
สําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคาร หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถ
ดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผู มี หน าที่ ในการกํ ากั บดูแลมีหน าที่ ในกํากั บดูแลกระบวนการในการจัดทํ ารายงานทางการเงิน
ของธนาคาร
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของสํ านักงานการตรวจเงินแผ นดินมี วัตถุ ป ระสงคเพื่ อให ได ค วามเชื่ อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลวา งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิด พลาด และเสนอรายงานของผูส อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็น ของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมู ล
ที่ ขั ดต อข อเท็ จจริ งอั นเป นสาระสําคั ญที่ มีอยู ได เสมอไป ข อมู ลที่ ขั ดต อขอเท็ จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรือ
ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
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ในการตรวจสอบของสํานั กงานการตรวจเงิ นแผ นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง
• ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ยงจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํ าคั ญ
ในงบการเงิ นไม ว า จะเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อข อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บั ติ ง านตามวิ ธี ก ารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหล านั้ น และไดหลักฐานการสอบบัญชี ที่เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็ นของสํ า นั กงานการตรวจเงิ น แผ นดิ น ความเสี่ ยงที่ ไม พบข อมู ล ที่ ขั ด ต อข อ เท็ จ จริ ง
อันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูล
ที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบั ญชี ที่ ผู บ ริ หารใช และความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
• สรุ ป เกี่ ยวกั บ ความเหมาะสมของการใช เ กณฑ ก ารบั ญ ชี สํ า หรั บ การดํ าเนิ น งานต อ เนื่ อง
ของผู บ ริ หารและจากหลั กฐานการสอบบั ญชี ที่ ได รั บ สรุ ป ว ามี ค วามไม แน น อนที่ มี ส าระสํ าคั ญที่ เ กี่ ย วกั บ
เหตุ การณ หรื อสถานการณ ที่ อ าจเป นเหตุ ใ ห เ กิ ด ข อ สงสั ย อย างมี นั ยสํ า คั ญต อความสามารถของธนาคาร
ในการดํ า เนิ นงานต อเนื่ องหรื อ ไม ถ าสํ านั กงานการตรวจเงิ นแผ นดิ น ได ข อ สรุ ป ว ามี ค วามไม แ น น อนที่ มี
สาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ นดิ นโดยให ข อสั ง เกตถึ ง การเป ดเผยขอมู ล ในงบการเงินที่ เ กี่ ยวของ หรื อถ าการเป ด เผยข อมู ล ดัง กลาว
ไม เ พี ย งพอ ความเห็ น ของสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น จะเปลี่ ย นแปลงไป ข อ สรุ ป ของสํ า นั ก งาน
การตรวจเงินแผนดินขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ ในอนาคตอาจเปนเหตุให ธนาคารต องหยุ ด
การดําเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวา
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

(นายประจักษ บุญยัง)
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

(นางจิตรา เมฆาพงศพันธุ)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 27 มีนาคม 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคารแหงประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนวย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินสดและเงินฝาก
สิทธิซื้อสวนสํารองและสิทธิพิเศษถอนเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

2561

2560

4
5
6
7
8
9

540,283,724,301
72,037,893,030
3,914,953,603,942
1,417,696,021
6,521,534,736
300,166,566,616
4,835,381,018,646

1,026,945,795,474
65,926,425,061
3,341,596,798,180
13,290,234,552
6,962,035,468
376,089,167,679
4,830,810,456,414

10
11
12
13
14

555,623,352,580
43,744,692,234
578,910,000,000
4,537,253,830,824
290,269,832,756
6,005,801,708,394

356,116,008,574
45,127,731,516
559,259,000,000
4,523,046,646,562
363,712,505,656
5,847,261,892,308

หนี้สินและสวนของทุน
เงินรับฝาก
สิทธิพิเศษถอนเงินทีไ่ ดรับจัดสรร
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ตราสารหนี้ธนาคารแหงประเทศไทย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแหงประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนวย : บาท
หมายเหตุ

2561

2560

หนี้สินและสวนของทุน (ตอ)
สวนของทุน
ทุนประเดิม
เงินจัดสรรตามกฎหมาย
เงินสํารองเพื่อรักษาระดับกําไรนําสงรัฐ
เงินสํารองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพยและหนี้สิน
ขาดทุนสะสม
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด
รวมสวนของทุน
รวมหนี้สินและสวนของทุน

15
16
17
18

20,000,000
27,307,931,128
624,075,747
(241,093,823,236)
(880,220,698,008)
(77,058,175,379)
(1,170,420,689,748)
4,835,381,018,646

20,000,000
27,307,931,128
624,075,747
(164,983,727,289)
(807,603,942,044)
(71,815,773,436)
(1,016,451,435,894)
4,830,810,456,414

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิรไท สันติประภพ)
ผูวาการ

(นางชนาธิป จริยาวิโรจน)
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคารแหงประเทศไทย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนวย : บาท
หมายเหตุ

2561

2560

รายได
ดอกเบี้ยรับ
คาธรรมเนียม
รายไดอื่น
รวมรายได

108,535,549,485
560,814,711
922,501,705
110,018,865,901

65,878,349,581
516,725,180
1,920,618,896
68,315,693,657

89,759,297,823
65,619,342,175
17,933,784,372
5,152,640,978
8,611,975,932
187,077,041,280
(77,058,175,379)

80,964,404,040
43,734,134,566
4,782,517,456
5,079,556,281
5,570,854,750
140,131,467,093
(71,815,773,436)

คาใชจาย
ดอกเบี้ยจาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสุทธิ
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายอื่น
19
รวมคาใชจาย
ขาดทุนสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแหงประเทศไทย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนวย : บาท
2561
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
สวนเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินสํารองอันเกิดจาก
การตีราคาสินทรัพยและหนี้สิน
รายการที่ไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2560

(77,058,175,379)

(71,815,773,436)

(76,110,095,947)

(197,103,592,431)

(800,982,528)
(76,911,078,475)
(153,969,253,854)

(1,768,428,126)
(198,872,020,557)
(270,687,793,993)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือยกมา ณ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางป
โอนขาดทุนสุทธิงวดกอนเขาขาดทุนสะสม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือยกมา ณ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางป
โอนขาดทุนสุทธิงวดกอนเขาขาดทุนสะสม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560
27,307,931,128
27,307,931,128

20,000,000

27,307,931,128

20,000,000
20,000,000

27,307,931,128

20,000,000

ทุนประเดิม

เงินจัดสรร
ตามกฎหมาย

624,075,747

624,075,747

624,075,747

624,075,747

เงินสํารอง
เพื่อรักษาระดับ
กําไรนําสงรัฐ

(76,110,095,947)
(241,093,823,236)

(164,983,727,289)

(197,103,592,431)
(164,983,727,289)

32,119,865,142

เงินสํารองอันเกิด
จากการตีราคา
สินทรัพยและหนี้สิน

ธนาคารแหงประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(71,815,773,436)
(800,982,528)
(880,220,698,008)

(807,603,942,044)

(80,807,332,038)
(1,768,428,126)
(807,603,942,044)

(725,028,181,880)

ขาดทุนสะสม

71,815,773,436
(77,058,175,379)
(77,058,175,379)

(71,815,773,436)

80,807,332,038
(71,815,773,436)
(71,815,773,436)

(80,807,332,038)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(153,969,253,854)
(1,170,420,689,748)

(1,016,451,435,894)

(270,687,793,993)
(1,016,451,435,894)

(745,763,641,901)

รวม

หนวย : บาท
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ธนาคารแหงประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนวย : บาท
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ
รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยระหวางทําตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนสุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
ขาดทุนจากการเฉลี่ยตนทุนสินทรัพยและหนี้สิน
เงินตราตางประเทศที่ไมใชเงินสด
กําไรจากการลดยอดเงินกันไวเผื่อขาดทุนจากภาระรับขายฝาก
รายไดคางรับเพิ่มขึ้นสุทธิ
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
คาใชจายลวงหนา(เพิ่มขึ้น)ลดลงสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

2560

(77,058,175,379)

(71,815,773,436)

751,959,535
(4,919,034)
13,865,480
17,933,784,372
(108,535,549,485)
89,759,297,823

733,306,079
(1,265,134,154)
16,600,457
4,782,517,456
(65,878,349,581)
80,964,404,040

1,280,745,190
(26,327,335)
(34,245,461)
(121,385,098)
5,751,057
(76,035,198,335)
104,536,887,014
(63,869,735,756)

16,129,570,525
(39,106,529)
(26,592,641)
234,976,788
(5,068,747)
(36,168,649,743)
69,895,736,216
(54,937,108,619)

(35,368,047,077)

(21,210,022,146)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแหงประเทศไทย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนวย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากตางประเทศ
สิทธิซื้อสวนสํารองและสิทธิพิเศษถอนเงิน
เงินใหกูยืม
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ตราสารหนี้ธนาคารแหงประเทศไทย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายจากการซื้อหลักทรัพยในประเทศ
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยในประเทศ
เงินสดจายจากการซื้อหลักทรัพยตางประเทศ
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยตางประเทศ
เงินสดจายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสํารองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพยและหนี้สินในเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2561

2560

265,750,943,080
(8,347,892,309)
11,827,071,408
15,183,843,507

(272,409,058,335)
837,604,450
98,677,228,728
(6,190,111,081)

199,512,263,834
19,651,000,000
(12,484,275,651)
(11,562,051,559)
444,162,855,233

68,972,646,500
248,953,000,000
326,043,707,569
(7,254,410,712)
436,420,584,973

(84,426,928,892)
25,451,000,000
(9,708,901,139,220)
9,090,749,211,344
(293,419,091)
4,930,912
(677,416,344,947)
8,213,341,239
(225,040,148,475)
548,351,275,565
323,311,127,090

(103,843,439,780)
39,112,000,000
(6,721,473,949,929)
6,369,337,036,336
(1,047,267,627)
1,283,394,492
(416,632,226,508)
(29,631,007,068)
(9,842,648,603)
558,193,924,168
548,351,275,565
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ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ขอมูลทัว่ ไป
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จัด ตั้ง ตามพระราชบัญญั ติธนาคารแหง ประเทศไทย พุทธศักราช 2485
และที่แกไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. ธปท.) โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินภารกิจ อันพึงเปนงานของธนาคารกลางเพื่อ
ดํารงไวซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชําระเงิน
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของ ธปท. ไดจัดทําขึ้นตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. ธปท. โดยมาตรา 54 กําหนดใหการบัญชี ของ
ธปท. จัดทําตามหลักการบั ญชีที่รับ รองทั่ว ไป เวนแตค ณะกรรมการ ธปท. จะกําหนดเฉพาะเรื่องเปนอยางอื่น
เพื่อใหส อดคลองกับการปฏิบัติของธนาคารกลางอื่นโดยทั่วไป ทั้งนี้ หลักการบัญ ชีที่รับ รองโดยทั่วไป หมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญ ญั ติ วิชาชีพบั ญ ชี พ.ศ. 2547 รวมถึง แนวปฏิบัติ ที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในการจั ดทํ างบการเงิ นให เป นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผู บริ หาร ธปท. ต องใช วิ จารณญาณ
การประมาณการ และขอสมมติ หลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต อการกํ าหนดนโยบายการบั ญ ชี และการรายงาน
จํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณการไว
ประมาณการและขอสมมติที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
งบการเงินนี้เปนงบการเงินของ ธปท. โดยไมรวมทุนสํารองเงินตรา กิจการธนบัตร และกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 3 เรื่องนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3. นโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญ
3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
3.1.1 รายไดด อกเบี้ยรับ รูต ามเกณฑสัด สว นของเวลาและอัต ราผลตอบแทนที่แทจริง เวนแตจะ
เปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชีเฉพาะเรื่อง สวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง
3.1.2 คาใชจายดอกเบีย้ รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา คาใชจายที่มิใชดอกเบีย้ รับรูตามเกณฑคงคาง
สําหรับ คาใชจายที่ เกิด จากการฝากเงินในตางประเทศที่มี อัต ราดอกเบี้ยติด ลบแสดงรายการเป นสว นหนึ่ง ของ
คาใชจายดอกเบี้ย
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3.2 การรับรูผ ลจากการตีราคาสินทรัพยและหนีส้ นิ
กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพยและหนี้สินของ ธปท. จะรับรูเขาเงินสํารอง
อันเกิดจากการตีราคาสินทรัพยและหนี้สินในสวนของทุน ตามที่กําหนดไวในมาตรา 16 แหง พ.ร.บ. ธปท.
3.3 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศบันทึกเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด รายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นป
ที่รายงานตามแนวทางปฏิบัติที่ ธปท. กําหนด กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สิน
ที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป จะรับรูเขาเงินสํารองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพยและหนี้สินในสวนของทุน
กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการลดลงของ
ฐานะเงินตราตางประเทศในแตละสกุลเงิน การคํานวณตนทุนเงินตราตางประเทศใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรายการ
เงินตราตางประเทศที่ไดมาแตละสกุลเงินเปนรายวัน เพื่อเปนตนทุนของรายการขายในวันนั้น ทั้งนี้ นโยบายการบัญชี
ดังกลาวสอดคลองกับการปฏิบัติของธนาคารกลางอื่นซึ่งคณะกรรมการ ธปท. กําหนด โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. ธปท.
3.4 ตราสารอนุพันธ
ธปท. ปองกันความเสี่ยง โดยทําธุร กรรมตราสารอนุพันธ เพื่อเปนเครื่องมือทางการเงินที่ใชเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินสํารอง และใชปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา อัตราแลกเปลี่ยน
และอัตราดอกเบี้ย แสดงดวยมูลคายุติธรรมที่แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปที่รายงาน
และแสดงผลกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมสุ ทธิเปนเงินสํารองอันเกิดจากการ
ตีราคาสินทรัพยและหนี้สินในสวนของทุน ทั้งนี้ จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการปดสถานะกอนครบกําหนด หรือ
ใชสิทธิตามสัญญา หรือสัญญาครบกําหนด หรือเมื่อมีการชําระสวนตางของราคา
3.5 สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Swap Contracts)
สัญ ญาสวอปเงิน ตราตางประเทศเป นเครื่องมือ ทางการเงินที่ ใชบ ริหารสภาพคล อง โดยถื อเป น
การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 2 สกุล และมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินสกุลเดียวกันกลับคืนในอนาคต แสดงดวย
มูลคาสุทธิของภาระคงคางที่แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปที่รายงาน กําไรขาดทุนที่ยัง
ไม เกิ ด ขึ้ น จริง จากการแปลงค าภาระคงค างแสดงเป น เงิน สํ ารองอั น เกิ ด จากการตี ร าคาสิ น ทรัพ ยแ ละหนี้ สิ น
ในสวนของทุน และทยอยรับรูสวนตางอันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเปนดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจายตามระยะเวลา
ของสัญญา
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3.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยในประเทศ เปนหลักทรัพยที่ ธปท. ถือไวจนครบกําหนดเพื่อวัตถุป ระสงคในการดําเนิน
นโยบายการเงิน แสดงดวยราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยตางประเทศ เปนหลักทรัพยที่ ธปท. ถือไวเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารเงินสํารองระหวาง
ประเทศ รวมถึงสวนที่บริหารโดยผูจัดการทุนภายนอก แสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการ
ปรับมูลคาของหลักทรัพยแสดงรายการเปนเงินสํารองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพยและหนี้สินในสวนของทุน และ
จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้น
ตนทุนของหลักทรัพยที่จําหนายระหวางป คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
3.7 เงินใหกูยืม
เงินใหกูยืมแสดงตามยอดเงินตนคงคาง สวนดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหกูยืมแสดงรวมไวในสินทรัพยอื่น
3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงดวยราคาทุน สวนอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและอุปกรณจะบันทึกเปนสินทรัพย เมื่อมีอายุการใหประโยชนเกินกวา 1 ป และคาเสื่อมราคา
คํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
ประเภทสินทรัพย
อาคาร สิ่งปลูกสรางชั่วคราวและการเสริมสรางปรับปรุง
อุปกรณ

อายุการใหประโยชน
5-20 ป
3-15 ป

วิธีการคํานวณคาเสื่อมราคา อายุการใหป ระโยชนข องสินทรัพย และมูล คาคงเหลือของสินทรัพย
มีการทบทวนทุกสิ้นป
3.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงดวยราคาทุนหลังจากหักคาตัดจําหนายสะสม และคาตัดจําหนายคํานวณโดย
ใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน 5 ป
3.10 สินทรัพยมรดกทางวัฒนธรรม
ธปท. มีวัตถุพิพิธภัณฑซึ่งถือเปนสินทรัพยมรดกทางวัฒนธรรม เชน เหรียญโบราณ ธนบัตรโบราณ
และผาโบราณ ทั้งที่ไดมาจากการจัดซื้อและการรับบริจาค โดยมีวัต ถุป ระสงคเพื่อการอนุรั กษและจัด แสดงไวใน
พิพิธภัณฑของ ธปท. แตมิไดมีไวเพื่อใชในการดําเนินภารกิจตามบทบาทหนาที่ของธนาคารกลาง ทั้งนี้ วัตถุพิพิธภัณฑ
ที่ไดจากการจัดซื้อตั้งแตป 2548 เปนตนมา บันทึกบัญ ชี เปนสินทรัพยดว ยจํานวนเงินที่ซื้อ และแสดงรายการ
ภายใตสินทรัพยอื่น อยางไรก็ต าม วัตถุพิพิธภัณฑที่ไดจากการรับบริจาค ธปท. ไมไดบันทึกบัญชี โดยไดมีการ
จัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑเพื่อควบคุมสินทรัพยทุกรายการ
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3.11 การยืมตราสารหนี้
ธปท. ยืมตราสารหนี้จากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ/หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท.
กําหนด และออกตราสารหนี้ ธปท. ใหผูใหยืมตราสารหนี้เพื่อเปนหลักประกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินนโยบายการเงิน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ของไทย
ธปท. จะรับ รูคาธรรมเนียมจากการทําธุรกรรมเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน และเปดเผยจํานวน
ตราสารหนี้ ที่ ยื ม เป น ภาระผู ก พั น และหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น และกรณี ธปท. นํ าตราสารหนี้ ที่ ยื ม ไปขายโดยมี
สัญญาซื้อคืน ธปท. จะแสดงสิทธิที่จะไดรับคืนตราสารหนี้ตามสัญญาซื้อคืนดวยมูลคาตามสัญญาไวในสินทรัพยอื่น
และแสดงภาระผูกพันที่ตองสงคืนตราสารหนี้ไวในหนี้สินอื่น
3.12 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
3.12.1 โครงการสมทบเงิน
ตามขอบั งคั บ ธนาคารแห งประเทศไทยวาดว ยกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ ใหพ นักงานที่เป น
สมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุน และให ธปท. จายเงินสมทบเขากองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนด กองทุนนี้ได
จดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แลว เงินสวนที่ ธปท.
จายสมทบเขากองทุนดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
3.12.2 โครงการผลประโยชน
โครงการผลประโยชน ประกอบดวย โครงการบําเหน็จบํานาญ ตามขอบังคับ ธปท. วาดวย
เงินทุนเลี้ยงชีพ และโครงการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน ตามระเบียบ ธปท. เรื่อง การรักษาพยาบาล
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนป ระมาณการตามหลักคณิต ศาสตรประกันภัยดว ย
วิธีคิดลดแตล ะหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) แสดงเปนหนี้สินผลประโยชนของ
พนั กงานดว ยมู ล ค าป จจุ บั น และรั บ รูค าใชจ ายในงบกํ าไรขาดทุ น สํ าหรับ กํ าไรขาดทุ น จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดขึ้น
4. เงินสดและเงินฝาก ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2561
2560
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสด
เงินฝากในประเทศ (ประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม)
เงินฝากตางประเทศ (ประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม)
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากตางประเทศ (ประเภทเงินฝากประจําและเงินฝากพิเศษ)
รวม
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75,332
3
247,976
323,311
216,973
540,284

75,407
4
472,940
548,351
478,595
1,026,946
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4. เงินสดและเงินฝาก (ตอ)
เงินฝากตางประเทศ (ประเภทเงินฝากประจํา) ธปท. ฝากไวเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารเงินสํารองระหวางประเทศ
มิไดถอื ไวเพื่อการชําระภาระผูกพันระยะสั้น
5. สิทธิซอื้ สวนสํารองและสิทธิพเิ ศษถอนเงิน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2561
2560
สิทธิซื้อสวนสํารอง
สินทรัพยสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศทั้งหมด
หัก เงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ บัญชีที่ 1
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สิทธิพิเศษถอนเงิน
รวม

144,809
(14,007)
(103,042)
27,760
44,278
72,038

149,387
(24,482)
(104,424)
20,481
45,445
65,926

6. เงินลงทุนในหลักทรัพย ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2561
2560
หลักทรัพยในประเทศ - แสดงดวยราคาทุนตัดจําหนาย
พันธบัตรรัฐบาล
รวมหลักทรัพยในประเทศ
หลักทรัพยตางประเทศ - แสดงดวยมูลคายุติธรรม
ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ระยะสั้น
พันธบัตรและตราสารหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนใน Asian Bond Fund
รวมหลักทรัพยตางประเทศ
รวม

405,561
405,561

349,562
349,562

603,265
2,831,775
54,412
19,941
3,509,393
3,914,954

472,570
2,499,394
20,071
2,992,035
3,341,597
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7. เงินใหกยู มื ประกอบดวย

เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินเพื่อผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย
เงินใหกูยืมตามภาระผูกพันกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ
รวม

หนวย : ลานบาท
2561
2560
11,541
1,418
1,749
1,418
13,290

เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินเพื่อผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย เปนการใหกูยืมตามพระราชกํา หนด
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555
เงินใหกูยืมตามภาระผูกพันกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนการจัดสรรวงเงินตามขอตกลงที่แสดงไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.8.1
8. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2561
ราคาทุน
ยอด
ยอด
ตนงวด เพิม่ ขึน้ ลดลง ปลายงวด
ที่ดิน
2,193
- 2,193
อาคารและสิ่งปลูกสราง 5,236 325
- 5,561
อุปกรณ
4,641 366
48 4,959
สินทรัพยระหวางทํา
671 272 754 189
รวม
12,741 963 802 12,902

คาเสือ่ มราคาสะสม
ยอด
ยอด
ตนงวด เพิม่ ขึน้ ลดลง ปลายงวด สุทธิ
2,193
3,218
211 3,429 2,132
2,561
437
47 2,951 2,008
- . - . - . - .
189
5,779
648
47 6,380 6,522
หนวย : ลานบาท
2560

ราคาทุน
ยอด
ยอด
ตนงวด เพิม่ ขึน้ ลดลง ปลายงวด
ที่ดิน
2,200 7 2,193
อาคารและสิ่งปลูกสราง 4,806 454
24 5,236
อุปกรณ
3,882 902 143 4,641
สินทรัพยระหวางทํา
1,115 972 1,416 671
รวม
12,003 2,328 1,590 12,741
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คาเสือ่ มราคาสะสม
ยอด
ยอด
ตนงวด เพิม่ ขึน้ ลดลง ปลายงวด สุทธิ .
- .
- . 2,193
2,998
240
20 3,218 2,018
2,320
377
136 2,561 2,080
- .
- .
- . - .
671
5,318
617
156 5,779 6,962
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8. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ (ตอ)
คาเสื่อมราคาประจําป 2561 และ 2560 มีจํานวน 648 ลานบาท และ 617 ลานบาท ตามลําดับ
ที่ดิ น ณ สิ้ นป 2561 และ 2560 จํานวน 2,193 ลานบาท ไมร วมที่ ดิ นจังหวัด สุราษฎร ธานี ที่ดิ นจังหวั ด
นครราชสี มา และที่ดินจังหวัดระยอง มู ลคาตามบัญชี จํานวน 273 ลานบาท ซึ่ งเดิ มมีวัต ถุประสงค ถือไว เพื่อใช
ดําเนินงาน แต ตอ มาไมไดใชป ระโยชน ธปท. จึ งไดอ นุมั ติใหข ายอสัง หาริม ทรั พย ดัง กล าว และนําไปแสดงใน
สินทรัพยอื่น
9. สินทรัพยอนื่ ประกอบดวย

สินทรัพยสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ - เงินบาท
สิทธิรับคืนตราสารหนี้ตามสัญญาซื้อคืน
รายไดคางรับ
เงินสมทบการเปนสมาชิกในองคกรอื่น
อื่น ๆ
รวม

หนวย : ลานบาท
2561
2560
117,049
128,906
139,331
207,570
24,287
20,278
1,487
1,534
18,012
17,801
300,166
376,089

สินทรัพยอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 18,012 ลานบาท และ 17,801 ลานบาท
ตามลําดับ ไดรวมสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบงานตาง ๆ ซึ่งมีราคาทุน ยกมาตน ป
จํ า นวน 1,653 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ระหว า งป จํ านวน 82 ล านบาท ลดลงระหว า งป จํ านวน 6 ล านบาท
คาตัดจําหนายสะสม จํานวน 1,512 ลานบาท ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นป จํานวน 217 ลานบาท คาตัดจําหนาย
ประจําป 2561 จํานวน 104 ลานบาท
10. เงินรับฝาก ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2561
2560
เงินรับฝากแบบไมมีดอกเบี้ย
เงินรับฝากจากรัฐบาล
เงินรับฝากจากสถาบันการเงิน
เงินรับฝากอื่น
เงินรับฝากแบบมีดอกเบี้ย
รวม

382,454
141,915
7,780
532,149
23,474
555,623

184,107
130,207
14,129
328,443
27,673
356,116
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10. เงินรับฝาก (ตอ)
เงินรับฝากแบบมีดอกเบี้ย เปนเงินรับฝากที่ ธปท. รับฝากจากสมาชิกสถาบันการเงินโดยจายดอกเบี้ย เพื่อเปน
ชอ งทางให ส ถาบั น การเงิน ใชป รับ สภาพคลอ งสิ้ น วั น และ ธปท. ใช ค วบคุ ม ดู แลอั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาดเงิ น
ใหเหมาะสมในการสงผานนโยบายการเงิน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงิน
11. สิทธิพเิ ศษถอนเงินทีไ่ ดรบั จัดสรร
สิท ธิพิ เศษถอนเงิน ที่ ได รั บ จั ด สรรเป น สิ ท ธิ พิ เศษถอนเงิ น ที่ ก องทุ น การเงิ น ระหวางประเทศจัด สรรให
ตามสัด สวนโควตาที่ป ระเทศไทยมีอยูในกองทุนการเงินระหวางประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 สิทธิพิเศษถอนเงินที่ไดรับจัดสรรมีจํานวน 970 ลานหนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน เทียบเทา 43,745 ลานบาท
และ 45,128 ลานบาท ตามลําดับ
12. หลักทรัพยขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน
หลั ก ทรั พ ย ข ายโดยมี สั ญ ญาซื้ อ คื น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ 2560 มี ย อดคงค า งจํ า นวน
578,910 ลานบาท และ 559,259 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนการทําธุรกรรมในประเทศทั้งจํานวน
13. ตราสารหนี้ธนาคารแหงประเทศไทย ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2561
2560
พันธบัตร ธปท.
อายุคงเหลือไมเกิน 1 ป
อายุคงเหลือเกิน 1 ป
หัก สวนที่ถือโดย ธปท.
ตราสารหนี้ ธปท. อื่น (อายุคงเหลือไมเกิน 1 ป)
รวม

2,457,494
1,010,073
(65,333)
3,402,234
1,135,020
4,537,254

2,278,482
756,357
(11,292)
3,023,547
1,499,500
4,523,047

ตราสารหนี้ที่ ธปท. เปนผูออกประกอบดว ยพันธบัต ร ธปท. และตราสารหนี้ ธปท. เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท. รวมทั้งเปนการสงเสริมพัฒนาการของตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้
ของไทย โดยในป 2561 ธปท. มีคาใชจายดอกเบี้ยพันธบัตร ธปท. จํานวน 47,019 ลานบาท และคาใชจายดอกเบี้ย
ตราสารหนี้ ธปท. จํานวน 23,481 ลานบาท แสดงรายการเปนสวนหนึ่งของดอกเบี้ยจาย
พันธบัตร ธปท. สวนที่ถือโดย ธปท. เกิดจากการซื้อคืนพันธบัตร ธปท. เพื่อชวยใหการบริหารสภาพคลอง
ในตลาดเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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14. หนี้สินอื่น ประกอบดวย

เงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ บัญชีที่ 1 และ 2
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ภาระผูกพันที่ตองสงคืนตราสารหนี้
หนี้สินสุทธิจากสัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ
หนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
คาใชจายคางจาย
อื่น ๆ
รวม

หนวย : ลานบาท
2561
2560
14,007
24,482
103,042
104,424
139,331
207,570
12,882
8,413
7,832
7,290
7,770
8,239
5,406
3,294
290,270
363,712

ทั้ง นี้ หนี้สินผลประโยชนข องพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดว ย หนี้สินตามโครงการ
บําเหน็จบํานาญ 5,129 ลานบาท และโครงการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 2,703 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลง
ในมูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน มีดังนี้

หนี้สินผลประโยชนของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายและโอนระหวางป
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
หนี้สินผลประโยชนของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนวย : ลานบาท
2561
2560
7,290
5,795
138
131
135
141
(532)
(545)
801
1,768
7,832
7,290

ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
อัตราคิดลดเฉลี่ย
อัตราขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย
อัตราแนวโนมตนทุนการรักษาพยาบาล
อายุขัย

1.86% - 5.77%
6.50%
2.00%
ตารางมรณะของประเทศไทย พ.ศ. 2560
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15. เงินจัดสรรตามกฎหมาย
ตามพระราชกําหนดโอนสินทรัพยบ างสวนในบัญชีสํารองพิเศษตามกฎหมายวาดวยเงินตรา พ.ศ. 2545
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและเสริมสรางความมั่นคง โดยในป 2545 ธปท. ไดรับโอนเงินบาทจากบัญชีสํารองพิเศษ
ของทุนสํารองเงินตรา จํานวน 165,000 ลานบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และสวนที่เกินจากการชดเชยดังกลาว
แสดงไวเปนเงินจัดสรรตามกฎหมาย จํานวน 27,308 ลานบาท ทั้งนี้ นับตั้งแตป 2545 เปนตนมา ไมมีรายการเคลื่อนไหว
ในบัญชีดังกลาว
16. เงินสํารองเพื่อรักษาระดับกําไรนําสงรัฐ
เงินสํารองเพื่อรักษาระดับกําไรนําสงรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือ จํานวน 624 ลานบาท
เปนเงินสํารองที่ส ะสมขึ้นจากกําไรสุทธิสว นที่เหลือจากการจั ดสรรกําไรสุทธิประจําป 2533 - 2539 เพื่อรักษา
ระดับกําไรนําสงรัฐตามหลักเกณฑการจัดสรรกําไรสุทธิที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลัง
จะเปนผูกําหนดการนําสงเงินดังกลาวเปนรายไดแผนดินเพิ่มเติมทั้งนี้ นับตั้งแตป 2545 เปนตนมา ไมมีการจัดสรร
กําไรสุทธิสะสมเขาบัญชีดังกลาวอีก
17. เงินสํารองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพยและหนี้สิน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2561
2560
ขาดทุนทีย่ ังไมเกิดขึ้นจริงจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สิน
ที่เปนเงินตราตางประเทศ
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาตราสารอนุพันธ
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาสัญญารับขายฝาก
รวม

(256,078)
15,924
(931)
(9)
(241,094)

(160,123)
(5,087)
223
3
(164,984)

เงินสํารองอัน เกิด จากการตีราคาสินทรัพยและหนี้สิน มีไวเพื่อสะสมผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
สินทรัพยและหนี้สินของ ธปท. ตามที่กําหนดไวในมาตรา 13 (2) แหง พ.ร.บ. ธปท.
18. ขาดทุนสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธปท. มียอดคงคางในบัญชีขาดทุนสะสม จํานวน 880,221 ลานบาท
และ 807,604 ลานบาท ตามลําดับ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของทุน
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18. ขาดทุนสะสม (ตอ)
ทั้งนี้ สาเหตุการขาดทุนในป 2561 เกิดจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และจาก
การจายดอกเบี้ยเพื่อดูดซับสภาพคลองในการดําเนินนโยบายการเงิน ซึ่งเปนการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ของ
ธปท. ในการดู แ ลเสถี ย รภาพของระบบเศรษฐกิ จ อย างไรก็ ดี ผลขาดทุ น สะสมดั ง กล าวไม มี ผ ลกระทบต อ
ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของธนาคารแหงประเทศไทย
19. คาใชจายอื่น ประกอบดวย

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาจัดการลงทุนโดยผูจัดการทุนภายนอก
อื่น ๆ
รวม

หนวย : ลานบาท
2561
2560
5,419
2,553
752
733
848
756
1,529
1,593
8,612
5,571

ขาดทุ น จากตราสารอนุ พั นธ เป นผลจากการทํ าธุร กรรมสั ญ ญาซื้ อขายในอนาคต (Futures Contracts)
ซึ่งใชเปนเครื่องมือที่ใชเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินสํารอง และใชปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของราคาและอัตราดอกเบี้ย
20. ผลตอบแทนผูบริหารสําคัญ
ในป 2561 และ 2560 ธปท. ได จ า ยผลตอบแทนให แ ก ผู บ ริ ห ารตั้ ง แต ร ะดั บ รองผู ว า การขึ้ น ไป
และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตาม พ.ร.บ. ธปท. ที่มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและควบคุม
การดําเนินการของ ธปท. จํานวน 62 ลานบาท และ 61 ลานบาท ตามลําดับ
21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธปท. มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
21.1 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contracts)
ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการซื้อเงินตราตางประเทศ เทียบเทา 837 ลานดอลลาร สรอ. และขาย
เงินตราตางประเทศ เทียบเทา 840 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งจะครบกําหนดในป 2562
นอกจากนี้ ธปท. มีภาระผูกพันตามสัญญารับขายฝากเงินเยนญี่ปุน เทียบเทา 3 ลานดอลลาร สรอ.
ซึ่งจะครบกําหนดในป 2562 – 2563
ทั้ ง นี้ ธปท. ได แ สดงมู ลค ายุ ติ ธ รรมของสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต างประเทศล ว งหน าดั ง กล าว
ไวในสินทรัพยอื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 หรือหนี้สินอื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14
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21.2 สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Swap Contracts)
ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ โดยเปนการซื้อเงินตรา
ตางประเทศ เทียบเทา 61,565 ลานดอลลาร สรอ. และขายคืนเงินตราตางประเทศ เทียบเทา 29,333 ลานดอลลาร สรอ.
ซึ่งจะครบกําหนดในป 2562
ทั้งนี้ ธปท. ไดแสดงมูลคาสุทธิจากภาระคงคางของสัญญาสวอปเงินตราตางประเทศเปนหนี้สินอื่นตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14
21.3 สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Option Contracts)
ธปท. มีภ าระผูกพัน สุทธิในการปฏิบ ัติต ามสัญ ญาขายสิท ธิที่จะซื้อ หรือขายเงินตราตางประเทศ
เปนการซื้อเงินตราตางประเทศ เทียบเทา 766 ลานดอลลาร สรอ. และขายเงินตราตางประเทศ เทียบเทา 255
ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งจะครบกําหนดในป 2562
21.4 สัญญาซื้อขายในอนาคต (Futures Contracts)
ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพยในอนาคต โดยเปนการขายหลักทรัพย
เทียบเทา 974 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งจะครบกําหนดในป 2562 - 2563 นอกจากนี้ ธปท. มีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติ
ตามสัญญาขายอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เทียบเทา 130 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งจะครบกําหนดในป 2562 - 2565
21.5 สัญญาซื้อขายตราสารที่มีสินเชื่อหนุนหลัง (To-be-announced)
ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายตราสารที่มีสินเชื่อหนุนหลัง โดยเปนการ
ซื้อหลักทรัพย เทียบเทา 377 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งจะครบกําหนดในป 2562
21.6 การยืมตราสารหนี้ (Securities Borrowing Facility)
ธปท. มีภาระผูกพันที่จะตองสงคืนตราสารหนี้ที่ยืมและภาระจากการออกตราสารหนี้ ธปท. เพื่อเปน
หลักประกัน จํานวน 144,971 ลานบาท ซึ่งจะครบกําหนดในป 2562 - 2575 ทั้งนี้ ธปท. ไดแสดงมูลคาของการนํา
ตราสารหนี้ที่ยืมไปขายโดยมีสัญญาซื้อคืนไวในสินทรัพยอื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และหนี้สินอื่นตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14
21.7 สัญญาความตกลงกับธนาคารกลางอื่น
21.7.1 ธปท. มีบันทึกขอตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement ASA) เพื่อใหค วามชวยเหลือทางการเงินระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งแตป 2520 ตามบันทึกขอตกลงนี้
กรณีที่ประเทศสมาชิกประสบปญหาทางการเงิน ธปท. จะสมทบเงินชวยเหลือ ในวงเงิน 300 ลานดอลลาร สรอ.
และ ธปท. สามารถขอรับความชวยเหลือได 2 เทาของวงเงินสมทบหรือไม เกิน 600 ลานดอลลาร สรอ. โดยในป
2560 ธปท. ไดตออายุขอตกลงดังกลาวออกไปอีก 2 ป สิ้นสุดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ในป 2561 ธปท.
และคูสัญญามิไดมีการขอใชวงเงินตามบันทึกขอตกลงดังกลาว

172

ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21.7 สัญญาความตกลงกับธนาคารกลางอื่น (ตอ)
21.7.2 ธปท. และกระทรวงการคลัง เปนภาคีในสัญญาความตกลงมาตรการริเริ่ม เชียงใหมไปสู
การเปนพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation Agreement - CMIM) ซึ่งเปนความตกลงระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2553 และไดลงนามในสัญญาความตกลง
มาตรการริเริ่มเชียงใหมไปสูการเปนพหุภาคีฉบับปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
17 กรกฎาคม 2557 สงผลให ธปท. ตองสมทบเงินชวยเหลือในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบปญหาหรือมีแนวโนม
จะประสบปญหาทางการเงินในวงเงินไมเกิน 9,104 ลานดอลลาร สรอ. และ ธปท. สามารถขอรับความชวยเหลือได
ในวงเงิน 2.5 เทา ของวงเงินสมทบ หรือไมเกิน 22,760 ลานดอลลาร สรอ. ทั้งนี้ ในป 2561 ธปท. และคูสัญญามิได
มีการขอใชวงเงินตามสัญญาดังกลาว
21.7.3 ธปท. ลงนามในความตกลงทวิภาคีวาดวยการแลกเปลี่ยนเงินตราฉบับที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)
กับ ธนาคารกลางญี่ปุน (ในฐานะตัวแทนกระทรวงการคลัง ญี่ปุน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เพื่อใหค วาม
ชว ยเหลือทางการเงินซึ่ง กันและกันในกรณี ที่ป ระเทศประสบปญหาหรือมีแนวโนม จะประสบปญหาทางการเงิน
นอกจากนี้ ยังเปนการสงเสริมความรวมมือในการรักษาเสถียรภาพตลาดการเงิน ตลอดจนสนับสนุนความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจและการคาระหวางสองประเทศ ซึ่งภายใตค วามตกลงฉบับปรับ ปรุง ใหม นี้ ธนาคารกลางทั้งสอง
ประเทศสามารถทําการแลกเปลี่ยน (Swap) สกุลเงินประเทศของตน (ไดแก บาทหรือเยน) เปนดอลลาร สรอ. ได
และ ธปท. สามารถแลกเปลี่ยนเงินบาทเปนเงินเยนได นอกเหนือจากเงินดอลลาร สรอ. ดวย โดยมีวงเงินสูงสุด
3,000 ลานดอลลาร สรอ. และมีอายุสัญญา 3 ป ทั้งนี้ ในป 2561 ธปท. และคูสัญญามิไดมีการขอใชวงเงินตาม
บันทึกขอตกลงดังกลาว
21.7.4 ธปท. ลงนามตออายุความตกลงทวิภาคีวา ดวยการแลกเปลี่ยนเงินสกุลทองถิ่น (บาท-หยวน)
(Chinese Yuan/Thai Baht Bilateral Swap Arrangement - BSA) กับธนาคารกลางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อสงเสริมการใชเงินสกุลทองถิ่นในการชําระธุรกรรมการคาและการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ วงเงินรวม
70,000 ลานหยวนหรื อเทียบเทา 370,000 ลานบาท โดยมีอายุสัญ ญา 3 ป และเริ่ม มีผลบัง คับ ใชตั้ง แตวัน ที่
22 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ในป 2561 ธปท. และคูสัญญามิไดมีการขอใชวงเงินตามบันทึกขอตกลงดังกลาว และ
สถาบันการเงินในประเทศไทยมิไดเบิกถอนเงินหยวน (Usage) ภายใตวงเงินดังกลาวแตอยางใด
21.8 ภาระผูกพันกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ธปท. โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีภาระผูกพันกับ กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ดังนี้
21.8.1 ความตกลงใหกูแกกองทุนการเงินระหวางประเทศฉบับใหม (New Arrangement to Borrow NAB) วงเงิน 340 ลานหนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศไดขอใชวงเงินดังกลาวบางสวนซึ่งแสดงไวในเงินใหกูยืมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7
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21.8 ภาระผูกพันกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ตอ)
21.8.2 ความตกลงใหกูแกกองทุนการเงินระหวางประเทศภายใตโครงการ 2016 Bilateral Borrowing
ในรูปแบบ Note Purchase Agreement (NPA) วงเงิน 4,000 ล านดอลลาร สรอ. ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่
31 ธันวาคม 2562 และสามารถตออายุเพิ่มอีก 1 ป หากไดรับความเห็นชอบจาก ธปท.
21.9 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟองรอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในการดําเนินกิจการตามปกติ ธปท. ถูกฟองรองเปนทุนทรัพยรวมจํานวน
623 ลานบาท ซึ่งในขณะนี้ยังไมทราบผลของคดี และจากการคาดการณเมื่อคดีถึงที่สุด ความเสียหาย ซึ่งเปนทุนทรัพย
ที่ถูกฟองรองนาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ ธปท.
22. การบริหารความเสี่ยงของ ธปท.
ธปท. ไดจั ดตั้ งฝ ายบริหารความเสี่ ยงองคกร (ฝบส.) เป นหน วยงานหลั กที่ รับ ผิ ด ชอบการดําเนิ น
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ธปท. โดยยึดหลักการมีธรรมาภิบาล ซึ่งมีคณะกรรมการตาง ๆ ทําหนาที่
ดูแลและจัดการการบริหารความเสี่ยงของ ธปท. เชน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คบส.) และคณะอนุกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงทางการเงิ น (อสง.) เป นต น นอกจากนี้ ยั ง มี ค ณะกรรมการกํ ากั บ ดู แลความเสี่ ยง (กคส.)
ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ธปท. จากกรรมการ ธปท. ที่ ไมใชผู บริหาร ธปท. และผูทรงคุ ณวุฒิ จากภายนอก
เพื่อทําหนาที่ชวยคณะกรรมการ ธปท. ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในภาพรวมของ ธปท. ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และสรางความมั่นใจวาคณะกรรมการ ธปท. ไดตระหนัก
ถึงความเสี่ยงหลักที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของ ธปท.
22.1 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
22.1.1 ความเสี่ยงทางการเงินของ ธปท.
ความเสี่ยงหลักที่มีผลตองบการเงินของ ธปท. มีดังนี้
22.1.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) เกิดจากการที่
สินทรัพ ยข อง ธปท. ประกอบดว ยสิน ทรัพ ยที่ เป นเงิน ตราต างประเทศเป นสว นใหญ ซึ่ง จําเป นในการดําเนิ น
นโยบายการเงินและดูแลเสถียรภาพคาเงิน เพื่อสรางความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตอความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ในขณะที่หนี้สินสวนใหญของ ธปท. อยูในสกุลเงินบาท
22.1.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศที่ ธปท. ตองจายอันเปนผลจากการดําเนินนโยบายการเงิน อาจแตกตางจากอัตราดอกเบี้ยที่ ธปท.
ไดรับจากการลงทุนในตางประเทศ
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22.1 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
22.1.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของเงินสํารองระหวางประเทศ
ในการบริหารจัด การเงินสํารองระหวางประเทศจะคํานึงถึง ความมั่นคง สภาพคลอง และ
ผลประโยชนต อบแทนของสินทรัพย ตลอดจนความเสี่ยงในการบริหารจัดการเปนสําคัญ ซึ่งการนําเงินสํารอง
ระหวางประเทศไปลงทุนในสินทรัพยตางประเทศนั้นจะสงผลใหเกิดความเสี่ยงทางการเงิน ทั้งความเสี่ยงดานตลาด
(Market Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
วัต ถุป ระสงคห ลักในการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิ นเพื่อลดผลกระทบตอการบริหาร
เงินสํารองระหวางประเทศ มีดังนี้
ก. รักษามูลคาของเงินสํารองระหวางประเทศเมื่อวัดคาตามสกุลเงินที่มีความมั่นคงสูง
ข. ความเสี่ยงทางการเงินโดยรวมของเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับที่ยอมรับ ได
และมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี
แนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเพื่อลดผลกระทบตอการบริหารเงินสํารองระหวาง
ประเทศ มีดังนี้
22.1.2.1 ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่ ธปท. อาจขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ซึ่งปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ที่กอใหเกิดความเสี่ยงดานตลาดอาจจําแนกไดเปน
3 ประเภทหลัก คือ อัต ราดอกเบี้ย (Interest Rates) ซึ่ง เกิด กับ การลงทุน ในตราสารหนี้ อัต ราแลกเปลี่ยน
(Foreign Exchange Rates) ซึ่งเกิดกับการลงทุนในสกุลเงิน และราคาหลักทรัพย (Equity Prices) ซึ่งเกิดกับ
การลงทุนในตราสารทุน
ธปท. บริหารความเสี่ยงดานตลาดโดยการกําหนดองคประกอบของสินทรัพยและ
สกุลเงินของกองทุนที่ใชเปนดัชนีอางอิง (Benchmark Portfolio) ใหมีการเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และอยูภายใตระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด รวมทั้งมีการกําหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Tracking Error Limits) เพื่อควบคุมการบริหารที่เบี่ยงเบนออกจากดัชนีอางอิง ทั้งนี้ ธปท.
มีระบบงานที่สามารถควบคุมติดตามการเบี่ยงเบนใหอยูภายในระดับความเสี่ยงที่กําหนด
ในการจัดทําดัชนีอางอิงนั้น ไดใชหลักการสากลในการจัดทําเพื่อใหไดกองทุนที่มี
การกระจายตัวของสินทรัพยและสกุลเงินที่ใหผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง ๆ นอกจากนั้น ธปท. ยังทํา
การวิเคราะหความเสี่ยงโดยวิธี Stress Test เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอเงินสํารองระหว างประเทศ
ภายใตสภาวะตลาดตาง ๆ
22.1.2.2 ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่ ธปท. อาจไมไดรับการชําระ
คืนเงินตนหรือดอกเบี้ย หรือมีผลขาดทุนจากการที่คูคาหรือผูออกตราสารไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันที่มีกั บ
ธปท. ความเสี่ยงนี้รวมถึงความเสี่ยงที่มูลคาตลาดของตราสารหนี้ดอยคาลงจากการปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ
(Credit Rating Downgrades) ของตราสารหนี้หรือของผูออกตราสารหนี้
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22.1 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
22.1.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของเงินสํารองระหวางประเทศ (ตอ)
แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของ ธปท. มีดังนี้
(1) กําหนดอันดับ เครดิตขั้นต่ํา (Minimum Credit Rating) ของคูคาและ
ผูออกตราสาร เพื่อจํากัดใหระดับ Credit Value-at-Risk อยูในระดับที่ต่ํา
(2) กําหนด Aggregate Credit Exposure Limits ของคูคาในรูปของ Deposit
Equivalent Exposure โดยพิจารณาจากอันดับเครดิตและจํานวนคูคาที่เหมาะสม
(3) กําหนด Individual Credit Exposure Limit ของคูคาตามอันดับเครดิต
โดยมีการปรับ Limit ตามเครื่องชี้แนวโนมการปรับลดอันดับเครดิตกอนการปรับลดอันดับเครดิตจริง
(4) กํ าหนด Sovereign Credit Limits โดยพิ จารณาจากอั น ดั บ เครดิ ต
ของแตละประเทศเปนสําคัญ และเปนขอมูลที่นําไปใชในการสรางดัชนีอางอิง
22.1.2.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) อาจเกิดไดจากการที่ ธปท. ไมสามารถ
เปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดภายในเวลาที่ตองการโดยมีตนทุนที่เหมาะสม
การบริห ารความเสี่ ย งด านสภาพคล อ ง เน น การกํ าหนดระดั บ สิ น ทรั พ ย ที่ มี
สภาพคลองต่ํา (Illiquid Assets) ใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความตองการในดานสภาพคลอง
และการเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่ไดรับจากการลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองต่ํา (Liquidity Premium)
และผลเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ตองขายสินทรัพยนั้น
22.2 การบริหารความเสี่ยงภาพรวมและดานปฏิบัติการ
ธปท. มี เครื่ องมื อและกระบวนการบริห ารความเสี่ ยงด านปฏิ บั ติ การตามมาตรฐานสากล โดยมี
การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร และปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหสอดรับกับ
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจวา ธปท. จะสามารถดําเนินงานใหบรรลุ
ตามพันธกิจของ ธปท. ได โดยเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของ ธปท. ไดแก
(1) การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment - CSA) ธปท.
กําหนดใหทุกสวนงานดําเนินการประเมินความเสี่ยงอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อบงชี้และประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและแผนงานของสวนงาน และวิเคราะหผลการประเมินความเสี่ยงดังกลาวเพื่อนําไปใช
ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(2) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators - KRIs) เปนเครื่องมือที่ใชในการติด ตามและ
ประเมินผลของสถานะความเสี่ยง (Risk Exposure) ครอบคลุมความเสี่ยงสําคัญ และมีการรายงานความเสี่ยง
สําคัญและแนวโนมความเสี่ยง (Risk Dashboard) ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ธปท. เปนประจํา
ทุกไตรมาส เพื่อกําหนดแนวทางแกไขหรือปองกันไดทันทวงที
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22.2 การบริหารความเสี่ยงภาพรวมและดานปฏิบัติการ (ตอ)
(3) การรายงานเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Incident Reporting)
ธปท. กําหนดใหสวนงานที่ไดรับความเสียหายและสว นงานที่รบั ผิดชอบโดยตรง รายงานเหตุการณความเสียหาย
(Loss Incident) หรือเหตุการณที่สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายไวได (Near-miss) ผานชองทางระบบการ
บริห ารความเสี่ ย ง (Risk Management System - RMS) เพื่ อเป น ฐานขอ มู ล ใช ในการวิ เคราะห แ ละ
หาแนวทางควบคุมและมาตรการปองกันเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เหมาะสมตอไป
(4) การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ในป 2561 ธปท.
อยู ร ะหว างดํ าเนิ น การปรับ ปรุง และพั ฒ นาการบริห ารความต อเนื่ อ งทางธุร กิ จ ของ ธปท. ให ส อดคล องตาม
มาตรฐานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) โดย ธปท. ไดจัดทํานโยบายการบริหารความ
ต อเนื่ อ งทางธุ ร กิ จเพื่ อ กํ าหนดเป าหมายและแนวทางในการบริ ห ารความต อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ อย างเป น ระบบ
นอกจากนี้ ธปท. ไดจัดใหมีการทดสอบแผนฉุกเฉินประจําปที่ครอบคลุมแผนฉุกเฉินกรณีระบบงานสําคัญหยุดชะงัก
แผนการอพยพหนีไฟและระงับ อัค คีภัย แผนขม ขูว างระเบิด และการทดสอบการสื่อสารในสถานการณฉุกเฉิน
(Call Tree) เพื่อใหมั่นใจไดวา ธปท. มีค วามพรอมในการตอบสนองตอสถานการณตาง ๆ ที่อ าจเกิด ขึ้น และ
สามารถดําเนินธุรกิจของธนาคารกลางไดอยางตอเนื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นหรือวิกฤตการณ
นอกจากนี้ ธปท. ไดยกระดับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยพัฒนาเครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติต ามกฎหมายและกฎเกณฑ (Compliance Risk) และความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Risk) ดังนี้
(1) การบริหารความเสีย่ งดานการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ (Compliance Risk Management) ธปท.
ไดออกระเบียบการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ จัดทําฐานขอมูลกฎหมาย รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัด
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Key Risk Indicator ดาน Compliance) เพื่อใหมั่นใจวา ธปท. มีการ
ดําเนิ น งานที่ ส อดคล องกั บ กฎหมายและกฎเกณฑ นอกจากนี้ ยัง ไดข ยายขอบเขตการติ ด ตามการปฏิ บัติ ต าม
กฎเกณฑดานการเงิน (Financial Compliance) ของงานบริหารเงินสํารองและตลาดการเงิน โดยเนนที่ความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
(2) การบริ ห ารความเสี่ ย งด านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology Risk
Management) ธปท. ได กําหนดกรอบนโยบายในการบริหารจัด การความเสี่ย งด านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในภาพรวมของ ธปท. รวมทั้งบงชี้ วิเคราะห และติดตามประเด็นความเสี่ยง เพื่อให ธปท. มีความสามารถในการ
ปองกัน ตรวจจับ และตอบสนองตอ ความเสี่ยง IT และภัยคุกคามไซเบอร รวมถึงมีการปฏิบัติต ามกฎหมาย
กฎเกณฑ และมาตรฐานดาน IT อยางเหมาะสม ทั้งนี้ การดําเนินการที่สําคัญในป 2561 และดําเนินการตอเนื่อง
ไดแก การกําหนดกรอบธรรมาภิบาลขอมูลของ ธปท. รวมถึงการจัดทดสอบแผนฉุกเฉินดานไซเบอรของ ธปท. และ
ขยายการทดสอบแผนฉุกเฉินดานไซเบอรไปถึงสถาบันการเงินที่ ธปท. กํากับดูแลดวย
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23. มูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงิน
23.1 มูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงินแยกแสดงตามลําดับชัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2561
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
2,067,159 1,442,234
- .
3,509,393
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
200
848
.
1,048
รวม
2,067,359 1,443,082
. 3,510,441
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ
93
790
.
883
หนี้สินจากภาระรับขายฝาก
- .
22
.
22
รวม
93
812
.
905
หนวย : ลานบาท
2560
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ
หนี้สินจากภาระรับขายฝาก
รวม
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ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

1,823,393
69
1,823,462

1,168,642
260
1,168,902

-

.
.
.

2,992,035
329
2,992,364

18

87
37
124

-

.
.
.

105
37
142

- .
18

รวม
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23.2 ลําดับชัน้ ของมูลคายุตธิ รรม
ระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน
อยางเดียวกันและ ธปท. สามารถเขาถึง ณ วันที่วัดมูลคา
ระดับ 2 เปนราคาเสนอซื้อขายที่คํานวณจากแบบจํา ลองที่มีใชแพรหลายในตลาดโดยใชขอมู ล ที่
สามารถสังเกตไดโดยตรงหรือโดยออมสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
ระดับ 3 เปน ราคาเสนอซื้อ ขายที่คํานวณจากแบบจําลองและเปน ขอ มูล ที่ไมส ามารถสัง เกตได
จากตลาดซึ่งนํามาใชกับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
23.3 วิธีการวัดมูลคาและเทคนิคที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม
มูล คายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ใชราคาตลาดที่เผยแพรโดยสถาบันที่เปน
ที่ยอมรับในตลาดนั้น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลองของหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยนั้นเปนสําคัญ กรณีที่
เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลอง สถาบันผูเผยแพรขอมูลราคาจะใชราคาอางอิงจากกลุมสถาบันการเงิน
ผูคาหลักทรัพยโดยตรง กรณีที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมมีสภาพคลองหรือในตลาดที่ไมมีสภาพคลอง ซึ่งไมมี
ราคาตลาดที่นาเชื่อถือ ผูจัดทําขอมูลราคาจะคํานวณมูลคาดวยแบบจําลองที่ ใชกันแพรหลายโดยใชขอมูลราคาตลาด
ของสินทรัพยหรือหนี้สินที่เทียบเคียงกันได
สําหรับมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ จะใชเทคนิคการประเมินมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสด
และการใชแบบจําลองที่มีใชแพรหลายในตลาด โดยขอมูลที่นํามาใชประเมินมูลคาจะเปนขอมูลที่สามารถสังเกตได
จากตลาด เชน ขอมูลอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน
24. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ธปท. ใหออกงบการเงินเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
_________________________________________
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นายปรเมธี วิมลศิริ

นายวิรไท สันติประภพ

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน

นายเมธี สุภาพงษ์

นายรณดล นุ่มนนท์

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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นายลวรณ แสงสนิท

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์
เลขานุการ

กรรมการ

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายปรเมธี
นายวิรไท
นายไพบูลย์
นายเมธี
นายรณดล
นายทศพร
นายลวรณ
นายสุทัศน์
นายเศรษฐพุฒิ
นางสาวจารุวรรณ
นายเลอศักดิ์
นายมนัส
นายพฤทธิพงศ์
นางสุรีรัตน์

วิมลศิริ
สันติประภพ
กิตติศรีกังวาน
สุภาพงษ์
นุ่มนนท์
ศิริสัมพันธ์
แสงสนิท
เศรษฐ์บุญสร้าง
สุทธิวาทนฤพุฒิ
เฮงตระกูล
จุลเทศ
แจ่มเวหา
ศรีมาจันทร์
ลัคนานิตย์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ำกับสถาบันการเงิน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการช�ำระเงิน
และเทคโนโลยีทางการเงิน
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายวิรไท
นายไพบูลย์
นายเมธี
นายรณดล
นายวรพร
นางจันทวรรณ
นางสาวนวพร
ว่าง  
นายจาตุรงค์
นางสุภาวดี
นายสมบูรณ์
นายทิตนันทิ์
นางสาววชิรา
นางวจีทิพย์
นายพฤทธิพงศ์
นางสาวสิริธิดา

สันติประภพ
กิตติศรีกังวาน
สุภาพงษ์
นุ่มนนท์
ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
สุจริตกุล
มหารักขกะ
จันทรังษ์
ปุณศรี
จิตเป็นธม
มัลลิกะมาส
อารมย์ดี
พงษ์เพ็ชร
ศรีมาจันทร์
พนมวัน ณ อยุธยา

ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากแบงก์ชาติ
เพียงติดตามเราผ่านทาง...

ติดต่อ ธปท.

รายชื่อที่อยู่ website
สถาบันการเงิน และ non-bank

BOT
website

Facebook

Twitter

www.bot.or.th

@bankof
thailandofficial

@bankof
thailand

YouTube

ศคง.

ศรร.

Bank of Thailand
Channel

www.1213.or.th

www.botlc.or.th

