“ ข้าราชการมีสิ่งสำ�คัญที่ควรยึดมั่นอยู่ ๒ อย่าง.
อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ
ความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม
เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. ”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นับเป็นราชประเพณีส�ำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และพสกนิกรชาวไทย มีโอกาสได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในหน้าประวัตศิ าสตร์งานพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ ยิง่ ใหญ่
เพื่อเก็บเป็นความทรงจ�ำอันล�้ำค่า บันทึกไว้สืบไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นอีกหนึ่ง
หน่วยงานทีม่ สี ว่ นร่วมจัดกิจกรรมเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
การเฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทรั บ เสด็ จ ในการ
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บพระนคร โดยขบวน
พยุ ห ยาตราทางชลมารค เนื่ อ งในพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นครั้งแรก
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย ธปท. เป็นพื้นที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จส�ำหรับสมาชิกราชสกุล
ผู้แทนภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ธปท.

รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยร้อยเรียงภาพพระราชกรณียกิจ
ด้านหลังธนบัตรแบบที่ 17 ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10
ชนิดราคา 1000 บาท รวมทัง้ ภาพทีห่ าชมได้ยาก เช่น พระบรม
ฉายาลักษณ์รัชกาลปัจจุบัน ขณะด�ำรงพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชด�ำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารส�ำนักงานใหญ่
ธปท. เมื่อปีพุทธศักราช 2520

การจัดบรรยายพิเศษ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุ ท ธศั ก ราช 2562” ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. หม่อมราชวงศ์
สุ ริ ย วุ ฒิ สุ ข สวั ส ดิ์ ประธานอนุ ก รรมการด้ า นสารั ต ถะ
และสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต สื่ อ งานพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พุ ท ธศั ก ราช 2562 กรรมการในคณะอ� ำ นวยการจั ด งาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเผยแพร่
ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าของ
พระราชพิธีอันส�ำคัญยิ่งของคนไทย

การเข้าร่วมและจัดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยผู้บริหาร และพนักงานของ ธปท. ได้เข้าร่วม
เป็นประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ ร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพือ่ ประโยชน์ของ
ชุมชนส่วนรวม และเพือ่ ให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
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สารจากประธานกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พระบาท
สมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว คณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และ
พนั ก งานธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ขอน้ อ มน� ำ
พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจของ ธปท.
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนชาวไทย
ปี 2562 นั บ เป็ น อี ก ปี ห นึ่ ง ที่ ธปท. มุ ่ ง มั่ น ท� ำ งานตาม
พันธกิจ หลักในการมุ่ง เสริม สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทีผ่ นั ผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ และ
ทีส่ ำ� คัญ ถือเป็นปีสดุ ท้ายของการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560 - 2562 ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการช่วย
วางรากฐานของ ธปท. ให้สามารถด�ำเนินภารกิจของธนาคารกลาง
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในระยะข้างหน้าที่การ
ด�ำเนินงานของ ธปท. จะเผชิญความท้าทายส�ำคัญ จากพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัล
อย่ า งรวดเร็ ว และภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ รวมถึ ง ปั ญ หา
เชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ คณะกรรมการ ธปท. จึงร่วมกับ
คณะกรรมการนโยบายทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และ
คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน ตลอดจนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ธปท. และคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2563 - 2565)
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โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะช่ ว ยเตรี ย ม
ความพร้ อ มของ ธปท. ในการสนั บ สนุ น ระบบเศรษฐกิ จ
การเงินไทยให้สามารถปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการ
วางรากฐานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ภายในองค์ ก ร
ของ ธปท. ทั้งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และการ
ปรับกระบวนการท�ำงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ อาทิ การน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาใช้ ในกระบวนการ
ท�ำงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

การก�ำกับดูแลกิจการและการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีใน
องค์กรเป็นสิ่งที่คณะกรรมการ ธปท. ยังคงให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2562 ได้มีการเฝ้าระวังและติดตาม
ความเสี่ ย งจากสภาวการณ์ ใ นเศรษฐกิ จ การเงิ น โลกและ
ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก รวมถึงความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาค
การเงินอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้น และปรับกระบวนการท�ำงานให้
สามารถรองรับความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ธปท. ได้
จั ด ท� ำ แนวนโยบายต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และจั ด ตั้ ง
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
กระท�ำความผิดกรณีทจุ ริตคอร์รปั ชัน เพือ่ ยกระดับธรรมาภิบาล
ของ ธปท. และสร้างความน่าเชื่อถือที่ดีต่อองค์กร

ส� ำ หรั บ การท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การและการ
ด�ำเนินงานของ ธปท. นั้น คณะกรรมการ ธปท. มุ่งเน้นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรองทางการให้มคี วามรัดกุม
จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินโลกที่ยังคงผันผวน
และไม่ แ น่ น อนสู ง อี กทั้ ง ยั ง มุ ่ ง เน้ น การสนั บ สนุ น การสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ
ในต่างประเทศ โดยในปีทผี่ า่ นมา ธปท. ได้ทำ� หน้าทีป่ ระธานการ
ประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน (ASEAN Central
Bank Governors Meeting) ที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้
ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงด้านการช�ำระเงินในภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN Payment Connectivity) และการปรับปรุง
ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (Chiang Mai
Initiative Multilateralisation Agreement: CMIM
Agreement) ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ในการช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกเมื่อเกิดวิกฤต

ในนามของคณะกรรมการ ธปท. ผมขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธปท. ทุกท่าน ที่ได้
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทตลอดทั้งปี 2562
ท�ำให้การด�ำเนินงานของ ธปท. บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ รวมทั้งท�ำงานและประสานนโยบายร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถาบันและองค์กรต่างๆ ได้อย่างราบรืน่ ซึง่ เป็น
ส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย

นายปรเมธี วิมลศิริ
ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2562 เป็นปีแห่งความปลืม้ ปีตขิ องปวงชนชาวไทย และ
เป็นปีทตี่ อ้ งจารึกไว้ ในประวัตศิ าสตร์ชาติไทย เนือ่ งในโอกาส
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ขอน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และ
จะมุ่งมั่นด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ตามแนว
พระราชด�ำรัสทีพ่ ระราชทานไว้เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 มีใจความตอนหนึง่ ว่า “…ชาติบา้ นเมือง
จะมี ค วามเจริ ญ มั่ น คงได้ ก็ ด ้ ว ยนานาสถาบั น อั น เป็ น หลั ก
ของประเทศ ตลอดจนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า มีความส�ำนึกตระหนัก
ในประโยชน์ ข องประเทศชาติ แล้ ว พร้ อ มใจกั น สร้ า งสรรค์
ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงาม…”

ด้านแรก คือ การดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
การเงินไทยให้มั่นคง และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโต
ได้เต็มศักยภาพ โดย ธปท. ด�ำเนินนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างประเทศ
และเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย ทั้งนี้
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ถูกส่งผ่านไปยังอัตรา
ดอกเบี้ยหลายประเภท ช่วยลดภาระดอกเบี้ยและต้นทุนการ
ระดมทุนของภาคธุรกิจ ในส่วนของสถานการณ์เงินบาทที่
มีทิศทางแข็งค่า ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการติดตามดูแล
ไม่ ให้ค่าเงินผันผวนเกินไปจนกระทบต่อการปรับตัวของ
ภาคธุรกิจ พร้อมออกมาตรการเพื่อเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้า
ระยะสั้น ควบคู่ ไปกับการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ก�ำกับดูแล
การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
เงินทุนไหลออกและสร้างสมดุลของเงินทุนเคลือ่ นย้าย ตลอดจน
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ หาแนวทาง
ช่วยลดการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่เป็นสาเหตุหลักของการ
แข็งค่าของเงินบาท

ปี 2562 เป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงและความไม่ แ น่ น อน
หลากหลายด้าน อาทิ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) หรือ
สถานการณ์ความไม่สงบในหลายพื้นที่ของโลก ท�ำให้เศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิ จ ไทยขยายตั ว ชะลอลง นอกจากนี้ ยัง ต้อง
เผชิญกับปัจจัยเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและห่วงโซ่การผลิต ภาวะโลกร้อน และการก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุ ปัจจัยเหล่านี้ ได้ส่งผลให้การด�ำเนินนโยบาย
ของธนาคารกลางต้องเผชิญกับความท้าทายมากยิ่งขึ้น ธปท.
ได้มุ่งมั่นด�ำเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ พร้อมกับพัฒนาระบบการเงินให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ตามภารกิจหลัก 3 ด้านส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ ใน
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ ธปท. ดังนี้

ส�ำหรับเสถียรภาพระบบการเงิน (financial stability)
ธปท. ได้มุ่งดูแลเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอย่าง
เป็ น ระบบ ด้ ว ยการท� ำ งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล
อืน่ ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการติดตามเสถียรภาพระบบ
การเงิ น ที่ ค รอบคลุ ม สถาบั น การเงิ น หลากหลายประเภท
ทั้งตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้
สามารถ “จับควันให้ไว ดับไฟให้ทัน และป้องกันไม่ให้ลาม”
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ส� ำ หรั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ธปท. มุ ่ ง เสริ ม สร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ระบบธนาคารพาณิ ช ย์ ไทย โดยยกระดั บ
การก�ำกับดูแลให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงและความเสีย่ งรูปแบบ
ใหม่ อาทิ การก�ำกับตรวจสอบแบบต่อเนื่องโดยน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วย การยกระดับการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีและความมัน่ คงปลอดภัยด้านไซเบอร์
นอกจากนี้ ธปท. เข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ
Financial Sector Assessment Program (FSAP) โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก
ผลการประเมิ น สะท้ อ นว่ า ระบบธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยมี
ความมั่นคงและการก�ำกับดูแลภาคธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับ
ดีถึงดีมาก เทียบเคียงได้กับประเทศชั้นน�ำ
ด้านทีส่ องคือ การพัฒนาระบบการเงินไทยให้เท่าทันโลก
การเงิ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล เพื่ อ คนไทยเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น
อย่างปลอดภัย ทั่วถึง และเป็นธรรม ธปท. สนับสนุนให้เกิด
การต่อยอดบริการใหม่ ๆ ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยเฉพาะ
บริ ก ารส� ำ หรั บ ภาคธุ ร กิ จ อาทิ บริ ก าร MyPromptQR
ให้รา้ นค้าสามารถรับช�ำระเงินด้วยการสแกน QR code ส่งเสริม
การพัฒนาบริการช�ำระเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ผ่านความร่วมมือทั้งในระดับธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการใช้เงินบาทหรือเงินสกุล
ท้องถิ่นในการท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยลดต้นทุน
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย
นอกจากนั้ น ธปท. ได้ ส ่ ง เสริ ม นวั ต กรรมเทคโนโลยี ท าง
การเงิน อาทิ เปิดโอกาสให้ผู้ ให้บริการทางการเงินเข้าร่วม
ทดสอบใน regulatory sandbox ของ ธปท. ก่อนน�ำไป
ใช้จริง และมีระบบ sandbox ของตนเองเพื่อที่จะพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินได้เร็ว
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ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาระบบการเงิ น เพื่ อ ความยั่ ง ยื น และ
เป็ น ธรรม ธปท. ได้ ส ่ ง เสริ ม การธนาคารเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
(sustainable banking) โดยผลักดันให้สถาบันการเงิน
ยกระดับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม และมีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
สถาบันการเงิน และบรรเทาปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ธปท. ให้ความส�ำคัญ
กั บ การดู แ ลผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารอย่ า ง
เป็ น ธรรม (market conduct) ผ่ า นมาตรการการก� ำ กั บ
ดูแลที่เพิ่มขึ้นและการเปิดเผยข้อมูลบริการทางการเงินอย่าง
โปร่งใส ได้ขยายขอบเขตโครงการคลินิกแก้หนี้ ให้ครอบคลุม
ลูกหนี้ของ non-bank ด้วย สามารถช่วยเหลือประชาชนได้
กว้างขวางและเบ็ดเสร็จมากขึ้น ธปท. ยังได้ส่งเสริมความรู้
ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมและสร้างวินัย
ทางการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่มอาชีวศึกษาและ
กลุม่ วัยท�ำงาน เพราะพบว่าคนไทยเป็นหนีเ้ ร็วขึน้ และเป็นหนีเ้ สีย
ตั้งแต่อายุยังน้อย

การท�ำงานที่ผ่านมา ธปท. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อน
งานหลายด้านจนเห็นผลงานเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ ให้กับ
เศรษฐกิจและสังคมไทย
ในระยะข้างหน้า บริบทของโลกจะเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งขึ้น
กว่าทีผ่ า่ นมาและเป็นไปในทิศทางทีค่ าดเดาได้ยากมากขึน้ ธปท.
ได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ ธปท. (พ.ศ. 2563 - 2565)
ภายใต้ หั ว ข้ อ “ธนาคารกลางท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลง
(central bank in a transformative world)” เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า การด� ำ เนิ น นโยบายและการท� ำ งานของ ธปท.
จะสามารถตอบโจทย์ ค วามท้ า ทายในอนาคตได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

นายวิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้านที่สามคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
และบุ ค ลากรให้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลง โดยมุ ่ ง เน้ น ให้
พนักงาน ธปท. ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรจากล่างขึ้นบน
(bottom-up) และการก้ า วสู ่ อ งค์ ก รดิ จิ ทั ล โดย ธปท.
เพิ่ ม พนั ก งานในกลุ ่ ม งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและดาต้ า
อนาไลติ ก ส์ รวมทั้ ง ปรั บ กระบวนการท� ำ งานให้ ค ล่ อ งตั ว
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และน� ำ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ ใ น
กระบวนการท�ำงาน อาทิ การใช้เทคโนโลยี Distributed
Ledger Technology (DLT) ในการพั ฒ นาต้ น แบบ
สกุลเงินดิจทิ ลั และการพัฒนาระบบจ�ำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
ซึ่งจะท�ำให้ประชาชนได้รับพันธบัตรเร็วขึ้น นอกจากนี้ ธปท.
มุ่งที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย
และได้รับการยอมรับในระดับสากล
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร*

ปี 2562 เป็นปีสุดท้ายของการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ธปท. ปี 2560 - 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลา
3 ปีทผี่ า่ นมา ธปท. มุง่ มัน่ พัฒนาระบบการเงินไทยให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงและพร้อมปรับตัวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั
ตามบริบทของโลกใหม่ที่มีความก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งส�ำคัญ มีหลายเรื่องที่ ธปท. ได้ด�ำเนินการ
เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน ธปท. ยังมุง่ สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และการเงินทีเ่ อือ้ ให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ มีภมู คิ มุ้ กัน และสามารถขยายตัวได้อย่างยัง่ ยืน ทัว่ ถึง รวมถึงพัฒนา
องค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
บริบทเศรษฐกิจการเงินมีความท้าทายมากขึ้น

ของโลก ท�ำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง ธนาคารกลางของประเทศหลักกลับมาด�ำเนินนโยบาย
การเงิ น แบบผ่ อ นคลาย ส่ ง ผลให้ ต ลาดเงิ น ตลาดทุ น โลก
ผันผวนมากขึ้น นอกจากนีเ้ ศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับปัจจัย
เชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบ
ก้ า วกระโดดที่ ส ่ ง ผลต่ อ วิ ถี ก ารท� ำ ธุ ร กิ จ และการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ของประชาชน

ปี 2562 เป็นอีกปีที่บริบททางเศรษฐกิจการเงินมีความ
ท้าทายจากหลายปัจจัย อาทิ การกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรั ฐ อเมริ ก าและจี น ที่ รุ น แรงขึ้ น จนกระทบต่ อ ปริ ม าณ
การค้าโลก การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
(Brexit) และสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบในหลายพื้ น ที่

*รายงานประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดท�ำและเสนอคณะกรรมการ ธปท. เพื่อให้เป็นรายงานของคณะกรรมการ ธปท.
ตามมาตรา 57 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ธปท.) เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้ทราบผลการ
ด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ธปท. นั้น ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ธปท. มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการและการด�ำเนินการของ ธปท.
เพือ่ ให้บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 เว้นแต่กจิ การและการด�ำเนินการทีเ่ ป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการ
นโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และคณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.)
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เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวในอัตราชะลอลงและต�่ำกว่า
ศักยภาพอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ต่อปี การส่งออกสินค้าหลายหมวด
หดตัวต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและ
ปริมาณการค้าโลก อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางหมวด
ได้ รับ ผลดี จากการย้ า ยฐานการผลิ ต มาไทยและการส่ง ออก
สินค้าไปสหรัฐฯ เพื่อทดแทนสินค้าจากจีน ภาคการท่องเที่ยว
ขยายตัวได้น้อยกว่าปีก่อนจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะจากประเทศ
เพือ่ นบ้าน ส�ำหรับระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพแต่ยงั ต้อง
เฝ้าติดตามความเสีย่ งทีจ่ ะสร้างความเปราะบางให้กบั ระบบการเงิน
ในอนาคต อาทิ พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในภาวะ
ดอกเบี้ยต�่ำ (search for yield) สถานการณ์หนี้ครัวเรือน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น ธปท. ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การ
ติ ด ตามและดู แ ลไม่ ให้ ผั น ผวนเกิ น ไปจนกระทบการ
ปรับตัวของภาคธุรกิจ จึงออกมาตรการเพื่อเฝ้าระวังเงินทุน
ไหลเข้าระยะสั้น พร้อมผ่อนคลายกฎเกณฑ์ก�ำกับดูแลการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกและ
สร้างสมดุลของเงินทุนเคลือ่ นย้าย และช่วยให้ภาคเอกชนบริหาร
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นได้สะดวกขึน้ ตลอดจนประสาน
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางช่วยลด
การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่เป็นสาเหตุหลักของการแข็งค่า
ของเงินบาท
ส�ำหรับเสถียรภาพระบบการเงิน (financial stability)
ธปท. มุ่งดูแลอย่างเป็นระบบ โดยท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลไกการจับชีพจรของระบบ
การเงินครอบคลุมทุกด้าน ทั้งตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งให้สามารถ “จับควันให้ไว ดับไฟ
ให้ทัน ป้องกันไม่ ให้ลาม” นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาข้อมูล
และเครื่องมือเพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินความเสี่ยง
เชิงระบบแบบมองไปข้างหน้า (forward-looking) ครอบคลุม
ความเสี่ ย งรู ป แบบใหม่ แ ละความเสี่ ย งที่ ม าจากนอกภาค
การเงิน ทั้งนี้ ความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับลดลง
ภ า ย ห ลั ง ก า ร อ อ ก ม า ต ร ก า ร ก� ำ กั บ ดู แ ล สิ น เ ชื่ อ เ พื่ อ
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย (Loan to Value: LTV) โดย ธปท. รั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากทุ ก ภาคส่ ว นและได้
ผ่อนปรนกรณีการกู้ร่วมให้เสมือนไม่เป็นการกู้ เพราะยังไม่มี
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู ่ อ าศั ย นั้ น ทั้ ง นี้ ยั ง ต้ อ งติ ด ตามและดู แ ล
ความเสี่ ย งในจุ ด อื่ น ๆ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลายอย่ า ง
เหมาะสม ทันการณ์ และค�ำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน
ทัง้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย มาตรการก�ำกับดูแลรายสถาบันการเงิน
(microprudential) และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบ
การเงิน (macroprudential) ต่อไป ทั้งนี้ เสถียรภาพด้าน
ต่างประเทศของไทยยังคงเข้มแข็ง โดยเฉพาะเงินส�ำรองระหว่าง
ประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคง และหนี้ต่างประเทศอยู่ในระดับต�่ำ

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน
หลายด้ า น ธปท. จึ ง มุ ่ ง มั่ น รั กษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงิ น ของประเทศ พร้ อ มกั บ พั ฒ นาระบบการเงินให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยมีเสถียรภาพ
และมีกันชนรองรับแรงปะทะความผันผวน
จากทั้งภายนอกและภายในประเทศ
การด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ และเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อ
กลับเข้าสูก่ รอบเป้าหมาย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
จึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2562 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี นอกจากนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและเพิ่มความ
ยื ด หยุ ่ น ให้ กั บ การด� ำ เนิ น นโยบายการเงิ น รวมทั้ ง ค� ำ นึ ง ถึ ง
เสถี ย รภาพระบบการเงิ น คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
24 ธันวาคม 2562 อนุมัติเป้าหมายนโยบายการเงินใหม่ที่เป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กนง. กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง ใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 1.0 - 3.0 เป็น
เป้าหมายส�ำหรับระยะปานกลางและปี 2563

ระบบสถาบั น การเงิ น ไทยมี ค วามเข้ ม แข็ ง ช่ ว ยให้
เศรษฐกิจไทยด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ ง สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่
ภาคธุรกิจและประชาชน ในปี 2562 ธปท. ได้ยกระดับการก�ำกับดูแล
สถาบันการเงินให้มคี วามมัน่ คงและบริหารความเสีย่ งสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ
การก�ำกับตรวจสอบแบบต่อเนื่องโดยน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาช่วย การบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีและความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ รองรั บ มาตรฐานรายงานทางการเงิ น เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน (TFRS 9) เพื่อให้งบการเงินสะท้อนความเสี่ยง
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ด้านเครดิตที่แท้จริง นอกจากนี้ ผลการประเมินภาคการเงิน
ตามโครงการ Financial Sector Assessment Program
(FSAP) โดยผู้เชี่ยวชาญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
และธนาคารโลกสะท้อนว่า ระบบการเงินของไทยมีความมั่นคง
และกรอบการก�ำกับดูแลภาคการเงินอยู่ ในระดับดีถึงดีมาก
เทียบเคียงได้กับประเทศชั้นน�ำ

ธปท. มุ่งพัฒนาระบบการเงินไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่
เพื่อประชาชนและภาคธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการ
เงินอย่างปลอดภัย ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยสนับสนุนให้เกิด
การแข่งขัน การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ลดต้นทุนของระบบการเงิน รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ทางการเงินทีม่ ผี ู้ให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีต่ อบโจทย์
ผู้ ใช้บริการทางการเงินและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ในขณะเดียวกันยังได้สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากความเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ การเงิ น กั บ ต่ า งประเทศ
รวมถึ ง ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น อย่ า งเป็ น ธรรม
(market conduct) ดังนี้

การยื่นมือสู่ภูมิภาค รับฟังปัญหา เพื่อแก้ ไขได้ตรงจุด
การรั บ ฟั ง และท� ำ ความเข้ า ใจในปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะ
ภู มิ ภ าคอย่ า งแท้ จ ริ ง ช่ ว ยให้ ธปท. สามารถก� ำ หนด
นโยบายที่ ช ่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาเหล่ า นั้ น ได้ อ ย่ า งตรงจุ ด
โดยส� ำ นั ก งานของ ธปท. ใน 3 ภู มิ ภ าคของประเทศ คื อ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นกลไก
ส�ำคัญที่ท�ำหน้าที่อย่างต่อเนื่องในการติดตามและวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าค ส� ำ รวจข้ อ เท็ จ จริ ง ศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ ภาคธุ ร กิ จ ประสานความร่ ว มมื อ
กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในพื้ น ที่ เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ของ ธปท.
รวมถึงมีการให้ความรู้และเตือนภัยทางการเงินให้ประชาชนใน
แต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ระบบการช�ำระเงิ น ไทยให้
ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ธปท. ส่ ง เสริ ม การใช้
“พร้อมเพย์ (PromptPay)” อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ยอดการ
ลงทะเบียนใช้บริการ ณ สิ้นปี 2562 มีจ�ำนวนถึง 49.7 ล้าน
หมายเลข และสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดบริการใหม่ ๆ ผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ โดยเฉพาะบริการส�ำหรับภาคธุรกิจ อาทิ บริการ
MyPromptQR ให้ร้านค้าสามารถรับช�ำระเงินด้วยการสแกน
QR code ได้ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงิน
ที่เชื่อมโยงกัน ผ่านการใช้มาตรฐาน Thai QR code ในการท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถ
ต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินและบริการช�ำระเงินได้ ในอนาคต
เช่น การใช้ interoperable QR code ในการเชื่อมระบบ
การช�ำระเงินของไทย (ระบบพร้อมเพย์) กับประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ สิงคโปร์ (PayNow) และ สปป. ลาว เพิ่มความสะดวก
และลดต้นทุนการช�ำระเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ธปท.
ยั ง ได้ ป รั บ ปรุ ง ระบบการจั ด เก็ บ ภาพเช็ ค เพื่ อ รองรั บ ข้ อ มู ล

การดูแลธนบัตรให้มกี ารหมุนเวียนอย่างเพียงพอในระบบ
เศรษฐกิจ แม้ปริมาณการช�ำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ส่งผลให้การใช้ธนบัตรใน
ปี 2562 ลดลงร้อยละ 5.8 จากปี 2561 อย่างไรก็ตาม ธปท.
ยังคงให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการให้มธี นบัตรหมุนเวียน
ให้ประชาชนเบิกถอนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งนี้ ธปท. ได้
ร่วมกับธนาคารพาณิชย์และพันธมิตรด้านธนบัตรยกระดับการ
บริหารจัดการธนบัตรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีการบริหาร
จัดการศูนย์เงินสดกลางรูปแบบใหม่ทเี่ หมาะสมในแต่ละภูมภิ าค

ธปท. ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
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ในด้านการคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงินตามหลักการ
“ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ” ช่วยให้ประชาชน
ได้รบั บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมเพิม่ ขึน้ และได้รบั ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ

ภาพเช็คในกรณีฉกุ เฉิน รวมถึงสนับสนุนให้มกี ารเปลีย่ นบัตรเดบิต
และบัตรเอทีเอ็มแบบแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ด ซึง่ ช่วยยกระดับ
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ ใช้บริการทางการเงิน
การส่งเสริมบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมและการ
ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การได้รับบริการทางการเงินอย่าง
เป็นธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ในปี 2562
นอกจากการเพิม่ ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทีส่ ะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อ
ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับสินเชื่อระหว่างบุคคล
กับบุคคล (Peer-to-Peer lending platform) นอกจากนั้น
ได้ช่วยผู้ที่มีปัญหาหนี้เสียกับเจ้าหนี้หลายรายให้มีโอกาสแก้
หนี้เสียได้มากขึ้น ด้วยการขยายขอบเขตโครงการคลินิกแก้หนี้
ให้ครอบคลุมผู้ ให้บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงินด้วย

นอกจากนี้ ธปท. ได้ส่งเสริมความรู้ทางการเงินในวงกว้าง
ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นการให้ความรู้ด้านการเงินดิจิทัล และการส่งเสริม
ความรู้ทางการเงิน เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมและสร้างวินัยทาง
การเงินแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีวศึกษาและวัย
ท�ำงานเพราะพบว่าคนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้นและเป็นหนี้เสียตั้งแต่
อายุยังน้อยผ่านโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! และ Fin. ดี
Happy Life!!! ตามล�ำดับ
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การผลักดันให้สถาบันการเงินด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ตามหลักการธนาคารเพื่อความยั่งยืนโดยได้พิจารณาจาก
ปั ญ หาสภาพแวดล้ อ มที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนอาจสร้ า งผลกระทบทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมแก่
ทุกภาคส่วนได้ ภาคการเงินในฐานะผู้จัดสรรเงินทุนของระบบ
เศรษฐกิจได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าว โดย ธปท. ได้ลงนาม
ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจการธนาคารอย่างยัง่ ยืนในด้านการ
ให้สนิ เชือ่ อย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guideline Responsible Lending) โดยค�ำนึงถึงผลกระทบของการ
ด�ำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
สถาบันการเงินด้วย รวมทัง้ ธปท. ยังได้สร้างเครือข่ายพันธมิตร
ในระดับสากล โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Network for
Greening the Financial System (NGFS)

Qualified ASEAN Banks (QABs) ระหว่างไทยกับมาเลเซีย
และอยูร่ ะหว่างการเจรจากับอินโดนีเซีย เมียนมา และฟิลปิ ปินส์
นอกจากนี้ ไทยได้เข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (Free
Trade Agreement: FTA) เช่น ความตกลงด้านการค้า
บริการฉบับใหม่ของอาเซียน (ASEAN Trade in Service
Agreement: ATISA) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic
Partnership: RCEP)

การสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จการเงิ น ระหว่าง
ประเทศ ภายใต้ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเงินโลกที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความร่วมมือในกลุ่มธนาคารกลางและองค์กร
การเงินระหว่างประเทศมีความส�ำคัญยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบที่มาจากความท้าทายจากปัจจัย
ภายนอกประเทศ ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562
ธปท. ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมความร่วมมือของภาคการเงินของภูมิภาคใน 3 หมวด
หลั ก คื อ “ความเชื่ อ มโยง การสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น และความ
ยั่งยืน” โดย ธปท. ได้ผลักดันการจัดตั้งกลไกการช�ำระเงินสกุล
ท้องถิน่ เพือ่ สนับสนุนการค้าและการลงทุนกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการช� ำ ระเงิ น และเทคโนโลยี ท าง
การเงินเพื่อรองรับธุรกรรมทางการเงินภายในภูมิภาคที่เพิ่ม
สูงขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้คนไทย ด้วยการจัดตั้ง

เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อตอบโจทย์
ความท้าทายในโลกยุคใหม่
ในปี 2562 ธปท. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และเพิ่มบุคลากรกลุ่มงานด้านดาต้าอนาไลติกส์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่งเสริมให้พนักงานท�ำงานข้ามสายงานเพื่อให้
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งานสัมมนาวิชาการ ธปท. ประจ�ำปี 2562

และภายนอก ธปท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และ
สือ่ ดิจทิ ลั ได้รบั ความสนใจจากสาธารณชนในวงกว้างอย่างต่อเนือ่ ง

มีหน้างานที่กว้างขึ้น และสร้างเครือข่ายการท�ำงานในอนาคต
รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงาน
แสดงศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่

ในขณะเดียวกัน ธปท. ยังได้จดั ให้มเี วทีวชิ าการระดับประเทศ
(BOT Symposium) งานสัมมนาวิชาการเพื่อสื่อสารการ
ด�ำเนินนโยบายของ ธปท. สู่ภูมิภาค รวมถึงการให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาเว็บไซต์
ศูนย์ร วมข้อมูล เศรษฐกิจ ไทย (Thailand’s Integrated
Database for Economics: TiDE) เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น
ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ ไทยที่ ค รอบคลุ ม ใช้ ง านได้ ง ่ า ย ให้ กั บ ผู ้ ที่
มีความสนใจในข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น นักวิชาการ นักศึกษา และ
สื่อมวลชนน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

นอกจากนี้ ธปท. ได้ปรับกระบวนการท�ำงานให้คล่องตัว
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และน� ำ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ ใ น
กระบวนการท� ำ งาน อาทิ การใช้ เ ทคโนโลยี Distributed
Ledger Technology (DLT) ในการพั ฒ นาต้ น แบบ
สกุลเงินดิจทิ ลั และการพัฒนาระบบจ�ำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
และริ เ ริ่ ม ระบบการท� ำ ธุ ร กรรมในตลาดการเงิ น และบริ ห าร
เงิ น ส� ำ รองใหม่ ที่ ร องรั บ การบริ ห ารกองทุ น ที่ มี ป ระเภทของ
สิ น ทรั พ ย์ ห ลากหลายขึ้ น มี ร ะบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และ
การประมวลผลทีท่ นั สมัย มัน่ คง และปลอดภัย พร้อมสนับสนุน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกองทุนอย่างเป็นระบบ ทันการณ์
ซึ่งช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินส�ำรอง

การด�ำเนินการในระยะต่อไป ท่ามกลางความท้าทาย
ที่มากยิ่งขึ้น
จากแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ได้มีการ
ส่งต่อโจทย์ไปในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีฉบับใหม่ของ
ธปท. (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมุ่งผลักดันการด�ำเนินงานที่
ตอบโจทย์ ค วามท้ า ทายภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ผั น ผวน
ไม่ แ น่ น อน ซั บ ซ้ อ น และคลุ ม เครื อ มากกว่ า ช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
(VUCA ** ) ธปท. จึ ง มุ ่ ง เตรี ย มความพร้ อ มและผลั ก ดั น
ให้ อ งค์ ก รสามารถท� ำ หน้ า ที่ ธ นาคารกลางได้ อ ย่ า งเท่ า ทั น
ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริม
ให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้
เป็นอย่างดี เพือ่ สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพ
มัน่ คง และกระจายประโยชน์ ได้อย่างทั่วถึง เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนชาวไทยสืบไป

อีกด้านทีส่ ำ� คัญคือ การยกระดับคุณภาพงานวิจยั เชิงนโยบาย
เพื่อสนับสนุนให้การด�ำเนินนโยบายของ ธปท. มีความน่าเชือ่ ถือ
สามารถตอบสนองต่อความท้าทายและบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
ไว้ได้ โดย ธปท. ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้และ
สร้างเครือข่ายนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2562
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และสายงานต่าง ๆ
ใน ธปท. ได้ด�ำเนินงานหลายด้านที่ส�ำคัญ อาทิ การพัฒนา
ศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (data analytics)
การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุน
งานวิจยั ทีต่ งั้ อยูบ่ นบทวิเคราะห์ขอ้ มูล (evidence-based) เพือ่
ใช้ประโยชน์ ในการก�ำหนดนโยบายหรือให้ความเห็นในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผลงานวิชาการหลายชิน้ ได้รบั การยอมรับในระดับ
สากล นอกจากนี้ การเผยแพร่งานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายใน
**volatile, uncertain, complex, and ambiguous
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คนไทยได้อะไรจากแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2560 - 2562)
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มุ่งมั่นด�ำเนิน
นโยบายและขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์
3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพื่อช่วยให้
ระบบเศรษฐกิจไทยมีภูมิคุ้มกัน สามารถ
รองรั บ ผลกระทบจากความผั น ผวนของ
ตลาดเงิน ตลาดทุน และการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่ ง ได้ รั บ แรงกดดั น จากปั ญ หา
ภูมิรัฐศาสตร์โลก ขณะเดียวกัน ธปท. ได้
วางรากฐานให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทย
มี ก ารพั ฒ นาที่ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลง
และพร้อมก้าวเข้าสู่บริบทของ “โลกใหม่”
ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดดเป็นตัวเร่งส�ำคัญ พร้อมกับดูแล
ให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจการเงินมีการ
กระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง
ประชาชนและภาคธุรกิจ
ประชาชนและภาคธุ ร กิ จ ได้ ใ ช้ บ ริ ก ารระบบ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ช่วยลดต้นทุนการโอนเงินได้มาก โดย ธปท.
ร่ ว มกั บ กระทรวงการคลั ง สถาบั น การเงิ น
ตลอดจนสถาบั น การเงิ น อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธ นาคาร
พาณิชย์ (non-bank) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
พั ฒ นาระบบพร้ อ มเพย์ (PromptPay)
ให้ เ ป็ น “ถนนการช� ำ ระเงิ น เส้ น ใหม่ ข อง
ประเทศ” อี ก ทั้ ง มี ก ารต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเงินบนระบบพร้อมเพย์ที่สามารถรองรับการ
ขยายตัวของธุรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ณ สิ้ น ปี 2562 มี ย อดลงทะเบี ย นใช้ ง าน
14
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49.7 ล้ า นหมายเลข ปริ ม าณธุ ร กรรมโอนเงิ น ตั้ ง แต่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร
รวม 3.7 พั น ล้ า นรายการ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 18.9 ล้ า นล้ า นบาท ซึ่ ง ใน
เดื อ นธั น วาคม 2562 มี ป ริ ม าณธุ ร กรรมโอนเงิ น เฉลี่ ย ต่ อ วั น 9.2 ล้ า น
รายการ และมู ล ค่ า ธุ ร กรรมเฉลี่ ย ต่ อ วั น 46.6 พั น ล้ า นบาท รวมถึ ง
ยังมีการขยายจุดช�ำระเงินด้วยมาตรฐาน QR payment ภายในประเทศ
โดยปั จ จุ บั น มี ร ้ า นค้ า รั บ QR code มากกว่ า 5 ล้ า นแห่ ง และได้
ต่ อ ยอดเป็ น บริ ก ารรั บ ช� ำ ระเงิ น MyPromptQR สู ่ ภ าคธุ ร กิ จ
ซึ่ ง ผู ้ ป ระกอบการจะสามารถน� ำ ข้ อ มู ล การท� ำ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น อาทิ ใช้วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด นอกจากนี้ ยังมีระบบการบริจาค
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ผ่านการสแกน QR code ซึ่งประชาชน
สามารถบริจาคเงินโดยตรงกับองค์กรที่ต้องการและรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อย่างถูกต้อง
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากขึ้น โดย ธปท.
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนระดับฐานรากสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันได้
ด้วยราคาที่เหมาะสมมากขึ้น และส่งเสริมให้มีบริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (basic banking account) เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้สูงอายุเกิน 65 ปี สามารถเปิดบัญชีเงินฝากโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ประชาชนได้ รั บ การดู แ ลจาก ธปท. แบบครบวงจร ท� ำ ให้ มั่ น ใจว่ า การใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น มี ค วามปลอดภั ย และ
เป็ น ธรรม ตั้ ง แต่ ก ่ อ นเริ่ ม ใช้ บ ริ ก ารจนถึ ง การแก้ ไขปั ญ หาหนี้ กล่ า วคื อ ประชาชนได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ความรู ้ แ ละ
เตือนภัยทางการเงิน (financial literacy) โดยเฉพาะการใช้บริการทางการเงินดิจิทัล (digital financial literacy)
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร เพิ่ ม ความปลอดภั ย และลดความเสี่ ย งจากการถู ก หลอก ผ่ า น
การสื่อสารหลากหลายช่องทาง อาทิ Twitter Facebook บทความหนังสือพิมพ์และ BOT พระสยาม MAGAZINE นอกจากนั้น
ธปท. ได้เริ่มโครงการส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินเชิงรุกแบบเน้นกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ปี 2561 โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่
ได้แก่ โครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรูท้ างการเงิน Fin. ดี We Can Do!!! ส�ำหรับกลุม่ อาชีวศึกษา โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้
ทดลองคิดและปฏิบตั เิ พือ่ ประยุกต์ ใช้ความรูท้ างการเงินตามบริบทของตน อันจะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางการเงินทีด่ ขี นึ้ ซึง่
ในปี 2562 มีสถาบันอาชีวศึกษา 116 แห่งเข้าร่วมการแข่งขัน และโครงการ Fin. ดี Happy Life!!! ส�ำหรับกลุม่ วัยท�ำงาน โดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่ตัวแทนของหน่วยงาน เพื่อสร้างวิทยากรการเงินประจ�ำหน่วยงาน (Fin. Trainer) ท�ำหน้าที่สร้างทักษะทาง
การเงินให้แก่พนักงานในหน่วยงานของตนเอง เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันทางการเงิน และสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมอันน�ำไปสูส่ ขุ ภาพ
ทางการเงินที่ดีของพนักงาน ซึ่งในปี 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 109 คน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 37 แห่ง
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ประชาชนได้ รั บ บริ ก ารทางการเงิ น ที่ เ ป็ น ธรรม (market conduct) ผ่ า นมาตรการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ ข้ ม ข้ น และมี ก าร
เปิดเผยข้อมูลบริการทางการเงินอย่างตรงไปตรงมา ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและสามารถ
เลือกใช้บริการที่เหมาะสมตรงความต้องการมากขึ้น โดย ธปท. เข้าตรวจสอบผู้ ให้บริการทางการเงิน (ผู้ ให้บริการฯ) และลงโทษ
เปรียบเทียบปรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จ�ำนวน 4 รายในปี 2561 - 2562 และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ ส่งผลให้มีหลายเรื่อง
เริ่มเห็นผล โดยผลส�ำรวจพบว่า การบังคับขายประกันร่วมกับการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงจากร้อยละ 67 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 7
ในปี 2561 และการร้องเรียนมายัง ธปท. ก็ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ธปท. ได้รว่ มกับส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พัฒนาแอปพลิเคชัน “กันกวน” เพื่อช่วยป้องกันสิทธิความเป็นส่วนตัว
ให้ประชาชน โดยสามารถเลือกทีจ่ ะไม่รบั (block) หมายเลขโทรศัพท์ทไี่ ม่ตอ้ งการ แก้ไขปัญหาการโทรรบกวนขายผลิตภัณฑ์ทเี่ กินสมควร
นอกจากนี้ ประชาชนได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น ทางการเงิ น ผ่ า นโครงการคลิ นิ ก แก้ ห นี้
ซึ่งมุ่งบรรเทาปัญหาให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้บัตรเครดิตหลายใบหรือมีหนี้ส่วนบุคคลกับเจ้าหนี้หลายรายและมีปัญหาหนี้เสีย
ทั้งลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และ non-bank รวม 35 แห่ง โดย ณ สิ้นปี 2562 สามารถช่วยประชาชนแก้หนี้บัตรได้
3,194 ราย ครอบคลุมบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดกว่า 13,000 ใบ มีหนี้บัตรเฉลี่ยรายละ 4 ใบ มูลหนี้เฉลี่ยต่อราย 234,843 บาท
ในจ�ำนวนนี้ 72 รายช�ำระหนี้หมดแล้วและสามารถหลุดจากวงจรหนี้บัตร นับเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ
ในที่เดียว
ในปี 2561 ประชาชนชาวไทยได้มีธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดย
ธนบัตรแบบใหม่นี้ นอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังได้นำ� เทคโนโลยีตอ่ ต้านการปลอมแปลงทีท่ นั สมัยมาใช้ ท�ำให้ธนบัตรชนิดราคา 1000
บาทได้รบั รางวัล The Best New Banknote จากทีป่ ระชุมนานาชาติวา่ ด้วยการพิมพ์สงิ่ พิมพ์มคี า่ (High Security Printing Asia)
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปกฎระเบียบด้านการให้บริการ
ทางการเงินส�ำหรับ SME ช่วยเพิม่ การเข้าถึงสินเชือ่ และได้รบั บริการทีส่ ะดวกรวดเร็วขึน้ อีกทัง้ การปฏิรปู กฎเกณฑ์การควบคุมการ
แลกเปลีย่ นเงิน และโครงการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นของ SME ช่วยให้ SME สามารถท�ำธุรกรรมเกีย่ วกับเงินตรา
ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น มีเครื่องมือหลากหลายและมีต้นทุนการบริหารการเงินที่ถูกลง ซึ่ง SME สามารถป้องกันตัวจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นได้ดขี นึ้ ผ่านการเข้าร่วมโครงการโดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม ทีผ่ า่ นมามีผปู้ ระกอบการที่ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม
4,313 คน และมีผู้ประกอบการที่ได้รับจัดสรรวงเงินจากโครงการ 3,714 ราย

ภาคการเงินและสถาบันการเงิน
ภาคการเงินและผู้ ใช้บริการได้รับประโยชน์จากระบบสถาบันการเงินที่มีเสถียรภาพและสามารถทนทานต่อความผันผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกได้ จากการยกระดับการก�ำกับดูแลให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ และเพิ่ม
การก�ำกับตรวจสอบระบบสถาบันการเงินให้เป็นแบบต่อเนื่อง (ongoing supervision) โดยใช้เทคโนโลยีในการก�ำกับตรวจสอบ
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(supervisory technology) รวมทั้งเพิ่มมิติการก�ำกับดูแลด้านพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร (organizational behavior
and risk culture) เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความส�ำคัญของความเสี่ยงจากการตัดสินใจด�ำเนิน
ธุรกิจ ทั้งนี้ ผลการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) โดยคณะผู้ประเมิน
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ในปี 2562
สะท้อนว่าระบบการเงินของไทยมีความมัน่ คงและการก�ำกับดูแลภาคการเงินของไทยอยู่ในระดับดีถงึ ดีมาก เทียบเคียงได้กบั ประเทศชัน้ น�ำ
นอกจากนั้น ภาคการเงินมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นจากการที่ ธปท. ขยายขอบเขตการก�ำกับดูแลให้ครอบคลุมสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (SFIs) และ non-bank เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสถาบันการเงินใดสร้างความเปราะบางหรือความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกัน
จนกระทบเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม รวมถึง ธปท. ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เหมาะกับประเภท ขนาด และความเสี่ยง ตลอดจนยกระดับธรรมาภิบาลของสหกรณ์
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ ให้แก่ผู้ก�ำกับตรวจสอบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

การแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร

ระบบสถาบันการเงินไทยมีมาตรฐานด้านเทคโนโลยีและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดย ธปท. ได้ออกแนวปฏิบัติและจัดให้มีการประเมินความพร้อมในมิติส�ำคัญต่าง ๆ
อาทิ ด้านธรรมาภิบาลการใช้ข้อมูล (data governance) ด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยของ mobile banking และก�ำหนดให้
ผู้ ให้บริการฯ ปรับเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตจากรูปแบบบัตรแถบแม่เหล็กแบบเดิมเป็นชิปการ์ดให้กับผู้ ใช้บริการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพโจรกรรมข้อมูลไปท�ำบัตรปลอม นอกจากนี้ ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ส�ำคัญ
ของประเทศได้รับการยกระดับความมั่นคงปลอดภัย จากการผลักดันร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector Computer Emergency
Response Team: TB-CERT) และให้มีการซักซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ผ่านสถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง รวมถึงเร่ง
เตรียมความพร้อมบุคลากรและสร้างเครือข่ายด้านไซเบอร์ ให้กับภาคการเงินในระยะยาว อาทิ การจัดอบรมหลักสูตรด้าน financial
cybersecurity ให้กบั นิสติ นักศึกษาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2560 และการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลระดับภูมภิ าค
อาเซียนเพือ่ สร้างเครือข่ายการป้องกันและรับมือกับภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะด้านการแลกเปลีย่ นข้อมูล และการพัฒนาบุคลากร
ภาคการเงินได้รับการพัฒนาให้มี โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และลดต้นทุน
จากความซับซ้อน ซึ่งนอกเหนือจากระบบพร้อมเพย์ ธปท. ได้น�ำเทคโนโลยีการบันทึกบัญชีแบบกระจายศูนย์ หรือ Distributed
Ledger Technology (DLT) มาใช้พัฒนาระบบจ�ำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลแบบไร้ ใบตราสาร (scripless) เพื่อ
ให้มีความสะดวก รวดเร็วขึ้น และลดเวลาการส่งมอบพันธบัตรแก่ประชาชนผู้ซื้อจากเดิม 15 วัน เหลือ 2 วัน อีกทั้งได้สร้าง
18

รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

องค์ความรู้เพื่อให้ภาคการเงินไทยเท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินในระดับสากล ผ่านโครงการ
อินทนนท์ ที่ ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกงและธนาคารพาณิชย์ทั้งสองฝั่งพัฒนาต้นแบบของการโอนเงินระหว่างสถาบัน
การเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Wholesale Central Bank Digital Currency: Wholesale CBDC)
และศึกษาความเป็นไปได้ ในการประยุกต์ ใช้ ในการโอนเงินข้ามประเทศระหว่างธนาคาร นอกจากนี้ ธปท. ยังมีบทบาทหลักในการ
ส่ ง เสริ ม ความรู ้ แ ละกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นเทคโนโลยี ท างการเงิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นการจั ด ให้ มี เ วที
ระดั บ ประเทศเพื่ อ เผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย นความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ท างการเงิ น ให้ แ ก่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกลุ ่ ม
ต่าง ๆ อาทิ การจัดงาน Bangkok FinTech Fair งาน Blockchain the Series @ BOT งาน FinTech-RegDay
รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินให้เกิดการใช้งาน
ในวงกว้าง
ภาคการเงินไทยมีระบบการเงินและบริการช�ำระเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีนวัตกรรมทางการเงินทีช่ ว่ ยเพิม่ โอกาสการเข้าถึงบริการของ
ทุกภาคส่วน โดย ธปท. ได้ผลักดันการออกพระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 และประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาการก�ำกับดูแลระบบและบริการช�ำระเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความยืดหยุ่น และทันต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี
รวมถึงได้จดั ท�ำแผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2564) เพือ่ สร้างระบบนิเวศทีส่ นับสนุนบริการทางการเงินดิจทิ ลั
และผลักดันการด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ จัดตั้ง regulatory sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ให้บริการฯ ทั้งสถาบันการเงิน
และ non-bank เข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมทางการเงินที่น�ำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการก่อนน�ำไปใช้จริงในวงกว้าง
รวมถึงเปิดโอกาสให้มี sandbox ของตนเอง (own sandbox) โดยมีโครงการ QR payment ที่ ได้เริ่มให้บริการแล้ว
และเตรียมออกโครงการที่ ใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (biometrics) เต็มรูปแบบในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (electronic Know
Your Customer: e-KYC) ในการเปิดบัญชีเงินฝากและเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ National Digital ID (NDID)
นอกจากนี้ ธปท. ได้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อจ�ำกัดในการท�ำธุรกิจ digital banking ของผู้ ให้บริการฯ และผู้
ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน อาทิ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อเป็นตัวกลาง
ในการซือ้ ขายสินค้าออนไลน์ หลักเกณฑ์การขออนุญาตส�ำหรับการใช้เทคโนโลยีและการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ภายใต้ระบบ
บริหารความเสีย่ งทีช่ ดั เจน อีกทัง้ ได้พฒ
ั นาระบบ e-Application เพือ่ การขออนุญาตทีเ่ กีย่ วกับบริการทางการเงินให้สะดวก รวดเร็ว
และช่วยลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจ
แนวทางการให้ สิ น เชื่ อ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsible Lending Guidelines)
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ธปท. ยังได้ผลักดันให้สถาบันการเงินยกระดับการด�ำเนินธุรกิจการเงินที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนมากขึ้น โดยจัดท�ำกรอบนโยบาย
และแผนงานเพื่อให้ภาคการเงินน�ำแนวคิดเรื่องการเงินเพื่อความยั่งยืนไปปรับใช้ ในทางปฏิบัติ และมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อน
การด�ำเนินธุรกิจของประเทศมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังได้ตกลงร่วมกันที่จะก�ำหนดแนวทางการให้สินเชื่อด้วยความ
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รับผิดชอบ (Responsible Lending Guidelines) เพือ่ ให้ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศมีกระบวนการให้สนิ เชือ่ ทีพ่ จิ ารณาความเสีย่ ง
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันการเงิน และบรรเทาปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทีท่ วีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ย ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้บคุ ลากรในภาคการเงินมีความตระหนักและองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการเงินเพือ่ ความยัง่ ยืน

ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมมีเสถียรภาพและมีกันชนรองรับแรงปะทะจากทั้งภายนอกและภายในประเทศได้ดี
จากการด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายที่ช่วยประคับประคองให้ระบบเศรษฐกิจไทยรับมือกับความท้าทายด้านต่าง ๆ ได้
พร้อมกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินตามเป้าหมาย “จับควันให้ไว ดับไฟให้ทัน และป้องกันไม่ให้ลาม” โดย ธปท. ได้พัฒนา
ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงเชิงระบบที่มีลักษณะมองไปข้างหน้า (forward-looking)
และครอบคลุ ม ความเสี่ ย งรู ป แบบใหม่ แ ละความเสี่ ย งที่ ม าจากนอกภาคการเงิ น ท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น นโยบายดู แ ลความเสี่ ย ง
เชิงระบบ (macroprudential) ทันการณ์และค�ำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน อาทิ การออกหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อบัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคล หลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value: LTV) เพื่อลดปัญหาสินเชื่อเงินทอนและ
การเก็งก�ำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และป้องกันการก่อหนี้เกินความจ�ำเป็น ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรฐาน
กลางในการค�ำนวณภาระหนี้ต่อรายได้สูงสุด (Debt Service Ratio: DSR) เพื่อติดตามมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อโดยรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ธปท. ยังได้รว่ มมือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานก�ำกับอืน่ พัฒนากรอบและกลไกเตรียมความพร้อม
รองรับการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเงินอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับบริบทของไทย รวมทัง้ ขยายขอบเขตความร่วมมือกับผูก้ ำ� กับดูแล
สถาบันการเงินที่มีความส�ำคัญต่อระบบการเงินโลก (Globally Systematically Important Banks: G-SIBs) ด้วย
ระบบเศรษฐกิจไทยได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงบริการทางการเงินระหว่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน จากการผลักดันให้เกิดระบบ
ช�ำระเงินรายย่อยโดยใช้มาตรฐาน QR code ในการช�ำระเงินข้ามประเทศระหว่างไทยกับสิงคโปร์ สปป. ลาว และกัมพูชา พร้อมกับ
เชื่อมโยงการให้บริการช�ำระเงินผ่าน Application Programming Interface (API) กับมาเลเซียและสิงคโปร์ อีกทั้งได้ผ่อนคลาย
หลักเกณฑ์การแลกเปลีย่ นเงินพร้อมกับส่งเสริมให้ขยายการใช้เงินสกุลท้องถิน่ (local currency) ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา
สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน และฮ่องกง ซึ่งนอกจากจะท�ำให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ
มีความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนลงแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหลักอีกด้วย
นอกจากนี้ ธปท. ยังสนับสนุนโดยตรงและร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อเอื้อต่อการผลักดันการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจต่างประเทศ อีกทั้งยัง
ช่วยส่งเสริมบทบาทผู้น�ำของไทยในเวทีอาเซียน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมีองค์ความรู้ ใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด�ำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ผ่านมา ธปท. ได้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีปริมาณมาก (big data) มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและท�ำ
วิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบายที่ตอบโจทย์ได้ตรงจุด ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาวะของเศรษฐกิจไทยในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
พร้อมกับยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายด้าน ซึง่ ผลงานวิจยั ของ ธปท. ได้รบั การเผยแพร่และเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับสากล อีกทัง้ ธปท. ได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ศนู ย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจไทย (Thailand’s Integrated Database for Economics:
TiDE) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจไทยที่ครอบคลุม และเปิดให้สาธารณชนใช้งานได้ง่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ข้อมูล
ทีม่ อี ยู่ได้ถกู ใช้ประโยชน์สงู สุดและเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั ในวงกว้าง นอกจากนี้ ในวาระครบรอบ 75 ปีของการสถาปนา ธปท.
เมื่อต้นปี 2561 ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจการเงินแห่งใหม่ของสังคม
ไทย โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เข้ามาหาความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ หรือท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการเงิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและประวัติศาสตร์
ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และแบ่งปันในอนาคต ซึ่งในปี 2562 มีผู้เข้าชมและใช้บริการต่าง ๆ กว่า 46,000 คน
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๒
ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
และการกำ�กับดูแลกิจการ
 •ผลการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ ธปท.
 •แผนยุทธศาสตร์ ธปท. ปี 2563 - 2565
 •ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในปี 2562
 •โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงาน
• การก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
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1. ผลการดำ�เนินงานและการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ธปท.

รายงานประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดท�ำและเสนอคณะกรรมการ ธปท. เพื่อให้เป็น
รายงานของคณะกรรมการ ธปท. ตามมาตรา 57 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ.
ธปท.) เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้ทราบผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้
ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ธปท. นั้น ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ธปท. มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลทั่วไป
ซึง่ กิจการและการด�ำเนินการของ ธปท. เพือ่ ให้บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 เว้นแต่กจิ การและการด�ำเนินการ
ที่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และ
คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.)
การด�ำเนินการวางรากฐานการท�ำหน้าที่ของ ธปท. เพื่อ
ส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยมีเสถียรภาพ และระบบ
การเงินไทยมีพัฒนาการที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้
อย่างยั่งยืน ทั่วถึง และพร้อมปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
นับว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการเตรียม ธปท. ให้สามารถ
ด� ำ เนิ น ภารกิ จ ของธนาคารกลางได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
สภาพแวดล้อมที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ
มากขึ้นและรุนแรงขึ้น ตลอดจนความท้าทายส�ำคัญที่เกิดจาก
พัฒนาการทางเทคโนโลยี ปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
และความเปราะบางของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

คณะกรรมการ ธปท. ได้ผลักดันการด�ำเนินการวางรากฐาน
ของ ธปท. ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560 - 2562
และมีสว่ นส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ
ธปท. พ.ศ. 2563 - 2565 ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อพร้อมขับเคลื่อนการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
ในระยะต่อไป ควบคู่กับการยกระดับการบริหารความเสี่ยง และ
การส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร
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1.1 การด�ำเนินการและการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากนโยบายบัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์การให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (market conduct) ในด้านเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กร (internal excellence) ธปท. ได้
ยกระดับองค์กรให้สามารถด�ำเนินภารกิจที่ยากและท้าทายขึ้น
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการใช้ข้อมูลเพื่อ
การวิเคราะห์ เตรียมบุคลากรให้มคี วามพร้อมเพือ่ รองรับภารกิจ
ในอนาคต รวมถึงปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
คล่องตัว ทันสมัย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

คณะกรรมการ ธปท. ได้ ป ระชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ
คณะกรรมการนโยบาย 3 คณะ (ได้ แ ก่ กนง. กนส. และ
กรช.) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก�ำกับดูแล
ความเสี่ยง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เพื่อประเมินผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560 - 2562
ซึ่งมีผลส�ำเร็จที่ส�ำคัญ คือ ด้านเสถียรภาพ (stability) ธปท.
ได้พฒ
ั นากรอบและเครือ่ งมือเชิงนโยบายในการดูแลเสถียรภาพ
ระบบเศรษฐกิ จ การเงิ น ที่ ค รอบคลุ ม ยิ่ ง ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น
ผลการประเมิน Financial Sector Assessment Program
(FSAP) ของภาคการเงินไทยที่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก สะท้อน
ถึ ง ผลการยกระดั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น ให้ร องรับ
ความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์
เช่นเดียวกับด้านการพัฒนา (development) ทีก่ ารด�ำเนินงาน
ของ ธปท. เช่น ระบบพร้อมเพย์ มาตรฐาน QR code ตลอดจน
ความร่วมมือกับธนาคารกลางในต่างประเทศ มีส่วนส�ำคัญช่วย
ให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินได้สะดวกขึ้นทั้งใน
และต่างประเทศ เอือ้ ต่อการปรับตัวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั ขณะที่
ผู้ใช้บริการทางการเงินได้รบั บริการอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรมเพิม่ ขึน้

ในระยะต่อไป ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยต้องเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (transformative
world) ทั้งจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
และโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี ลั ก ษณะกระจายตั ว
ซึ่งเป็นความท้าทายต่อการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. ดังนั้น
คณะกรรมการ ธปท. ได้ ให้ความส�ำคัญกับทิศทางยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ ธปท. พ.ศ. 2563 - 2565
ทีจ่ ะช่วยเตรียมความพร้อม ธปท. ให้สามารถขับเคลือ่ นให้ระบบ
เศรษฐกิจการเงินของประเทศมีพัฒนาการและปรับตัวได้อย่าง
เท่าทัน ท่ามกลางความท้าทาย 7 ประการ ได้แก่ (1) ระบบ
การเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว (2) กรอบและ
กลไกการก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต้องเท่าทันกับ

แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560 - 2562
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1.4 การสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ

ความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่ (3) นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังต้องค�ำนึงถึงขีดจ�ำกัดโดยเฉพาะจากปัจจัย
เชิงโครงสร้าง (4) อัตราแลกเปลีย่ นจะผันผวนสูงและการบริหาร
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นของภาคเอกชนจะมีความส�ำคัญ
มากขึน้ (5) ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
จะเป็นความเสี่ยงหลักของระบบการเงิน (6) การด�ำเนินงานโดย
ค�ำนึงถึงความยัง่ ยืน ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และ (7) การรักษาความเป็นอิสระ
และความน่าเชือ่ ถือของธนาคารกลางต้องเผชิญกับความท้าทาย
ที่หลากหลายขึ้น

คณะกรรมการ ธปท. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษา
บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในปี 2562
ทีป่ ระเทศไทยท�ำหน้าทีป่ ระธานอาเซียน จึงได้สนับสนุนให้มกี าร
ปรับปรุงความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (Chiang
Mai Initiative Multilateralisation Agreement: CMIM
Agreement) ในส่วนของกระบวนการให้ความช่วยเหลือ
ด้านสภาพคล่องแก่สมาชิกให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือตามกลไก CMIM เมื่อ
เกิดวิกฤต

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธปท. ได้ ให้ความส�ำคัญกับการ
วางรากฐานส�ำคัญเพือ่ ความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรเพือ่
ส่งเสริมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์และภารกิจของ ธปท. ใน 3 ปี
ข้างหน้า จากการปลดล็อกและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
ให้เป็นพลังขององค์กร ปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการ
ท�ำงานสู่องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนการท�ำงาน

1.5 การส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี ในองค์กร
คณะกรรมการ ธปท. ให้ความส�ำคัญส�ำหรับการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลทีด่ ีในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2562 ได้จดั ท�ำ
แนวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ธปท. ซึ่งสะท้อน
เจตนารมณ์ ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
(zero-tolerance policy) และให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนิน
ภารกิจทุกระดับด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี รวมถึงได้จดั ท�ำกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียนและการ
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดกรณีทุจริตคอร์รัปชัน
(whistleblowing) เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร

1.2 การบริหารเงินส�ำรองทางการ
คณะกรรมการ ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลการ
บริหารเงินส�ำรองทางการที่มีความรอบคอบ รัดกุม ท่ามกลาง
บริบทเศรษฐกิจการเงินโลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ควบคู ่ กั บ การติ ด ตามผลตอบแทนและความเสี่ ย ง
จากการลงทุนต่าง ๆ ให้เหมาะสมภายใต้กรอบการลงทุนและ
ความเสี่ยงที่ก�ำหนด โดยได้ทบทวนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละ
ประเทศ (institutional benchmark) ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การบริหารเงินส�ำรองทีร่ ะบุในกฎหมายให้รกั ษามูลค่า
เงินส�ำรองทางการ มีสภาพคล่องเพียงพอ และได้รบั ผลตอบแทน
สูงสุดภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

1.6 การปรับโครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ ธปท. เห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับภารกิจ
ขององค์กรที่เพิ่มขึ้น และสอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของ ธปท. ในระยะต่อไป โดยได้เพิ่ม 3 สายงานใหม่ คือ
(1) สายก�ำกับสถาบันการเงิน 2 เพื่อรับผิดชอบงานก�ำกับและ
ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ตรวจสอบผู้ให้บริการ
ทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) งาน market conduct และ
งานวางแผนและพั ฒ นาผู ้ ต รวจสอบ (2) สายบริ ห าร
ความเสีย่ งองค์กร เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง การก� ำ กั บ ดู แ ลงานด้ า น
ธรรมาภิบาลแบบบูรณาการ และ (3) สายเสถียรภาพระบบ
การเงินและยุทธศาสตร์องค์กร เพือ่ ผลักดันงานด้านเสถียรภาพ
ระบบการเงินให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสมและทันการณ์

1.3 การบริหารความเสี่ยงองค์กรของ ธปท.
ท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของภู มิ ทั ศ น์
ทางเศรษฐกิ จ และการเงิ น กระแสของเทคโนโลยี ใ หม่ แ ละ
ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ตลอดจนความผั น ผวนและความ
ไม่ แ น่ น อนจากปั ญ หาภู มิ รั ฐ ศาสตร์ คณะกรรมการ ธปท.
ได้ติดตามความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการด�ำเนินงานของ ธปท.
อย่ างใกล้ ชิ ด เพิ่ ม ขึ้ น และในการทบทวนความเสี่ ย งองค์กร
ของ ธปท. ประจ�ำปี 2562 ได้ปรับเพิ่มระดับความเสี่ยงจาก
ความไม่ แ น่ น อนในระบบเศรษฐกิ จ การเงิ น โลกและปั ญ หา
ภูมริ ฐั ศาสตร์โลก และความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ
ภาคการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. แผนยุทธศาสตร์ ธปท. ปี 2563 - 2565
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. (พ.ศ. 2563 - 2565) ภายใต้หัวข้อ “ธนาคารกลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง (central
bank in a transformative world)” ประกอบด้วยแผนรองรับ 7 ประเด็นความท้าทาย และการปรับรากฐาน
ส�ำคัญขององค์กร 3 ด้าน
2.1 ความท้าทายส�ำคัญ
ภายใต้สภาพแวดล้อมในอนาคต

ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า ระบบเศรษฐกิจการเงินโลกและ
ไทยจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน
และคลุมเครือ (VUCA1) มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา จากปัจจัยเชิง
ภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะการค้าและการลงทุน
ทัว่ โลก ปัญหาสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนทีม่ แี นวโน้ม
รุ น แรงขึ้ น ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมไทย ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัย และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ ใน
ระดับสูง ขณะที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
จะเปลีย่ นวิถชี วี ติ รูปแบบธุรกิจ บริการทางการเงิน ตลอดจน
ระบบเศรษฐกิจและสังคม (technology disruption)
นอกจากนั้น โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีลักษณะ
กระจายตั ว มากขึ้ น ต่างจากโครงสร้างที่มีลักษณะรวมศูนย์
เช่นในอดีต จะลดบทบาทของสถาบันตัวกลางหรือหน่วยงานภาครัฐ
พร้อมกับเพิ่มอ�ำนาจของปัจเจกบุคคล (democratization)

แ ผนยุ ท ธศาสตร์ 3 ปี ธปท. (พ.ศ. 2563 - 2565)
มุ ่ ง เตรี ย มพร้ อ มและผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รสามารถท� ำ หน้ า ที่
ธนาคารกลางได้ อ ย่ า งเท่ า ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว โดยก� ำ หนดทิ ศ ทาง
ยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความท้าทายส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
นโยบายของธนาคารกลางใน 7 ด้าน เพื่อส่งเสริมให้ระบบ
เศรษฐกิ จ การเงิ น ไทยมี ค วามทนทานสามารถรั บ มื อ กั บ
ความเสี่ยง (resilience) พร้อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทย
เติ บ โตได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ กระจายประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
และยั่ ง ยื น รวมทั้ ง มุ ่ ง ปรั บ รากฐานส�ำคั ญ ขององค์ ก ร
(internal transformation) ใน 3 ด้าน เพื่อยกระดับ
ศั ก ยภาพขององค์ ก รและบุ ค ลากรให้ ส ามารถตอบโจทย์
ความท้าทายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 ประเด็นความทาทาย และ 3 รากฐานสําคัญขององคกร
การรักษาความเปนอิสระและ
ความนาเชื่อถือของธนาคารกลางตอง
เผชิญกับความทาทายที่หลากหลายขึ้น

การดําเนินงานโดยคํานึงถึง
ความยั่งยืน ทั้งดานสิ่งแวดลอม
สังคม และธรรมาภิบาลจะเปน
เรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได

ระบบการเงินเขาสูโลกการเงินดิจิทัลอยางรวดเร็ว
ปลดล็อกและเสริมสราง
ศักยภาพของพนักงานใหเปน
พลังขององคกร
ปรับ
ใชเทคโนโลยี
วั
ฒ
นธรรมองค
กร
ดิจิทัลและขอมูลเปน
และกระบวนการทํางาน
เครื่องมือหลักในทุก
ไปสูการเปนองคกรที่มี
กระบวนการทํางาน
ความคลองตัวสูง

ภัยคุกคามทางไซเบอรและความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีจะเปนความเสี่ยงหลัก
ของระบบการเงิน

กรอบและกลไกการกํากับดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินตองเทาทัน
กับความเสี่ยงและสภาพแวดลอมใหม

นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
ตองคํานึงถึงขีดจํากัด โดยเฉพาะจาก
ปจจัยเชิงโครงสราง
อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูง และการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชน
จะมีความสําคัญมากขึ้น

volatile, uncertain, complex, and ambiguous

1

25

ขนาดใหญ่ (BigTech) ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสีย่ งรูปแบบใหม่ ๆ
ที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นจนกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
ขณะเดียวกันความแตกต่างของกฎเกณฑ์ก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการ
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ อาจท�ำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ในการแข่งขันจากช่องโหว่ของกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะการก�ำกับ
ดูแลผู้ ให้บริการทางการเงินที่อยู่นอกระบบธนาคารพาณิชย์
(shadow banking) ในหลาย ๆ ด้าน ยังไม่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงและอาจท�ำให้เกิดจุดเปราะบางในระบบการเงิน

ความท้าทายที่ 1 ระบบการเงินเข้าสู่ โลกการเงินดิจิทัล
อย่างรวดเร็ว
ค วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการพัฒนาบริการ
ทางการเงินดิจิทัล (digital finance) ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และมี
ต้นทุนทีล่ ดลงมาก ขณะเดียวกันข้อมูลรายธุรกรรมจะเป็นปัจจัย
ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาบริ ก ารทางการเงิ น ในโลกดิ จิ ทั ล ที่
ช่ ว ยให้ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสามารถเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ดีขึ้น ดังนั้น
ธปท. จึงมุ่งให้บริการทางการเงินและบริการช�ำระเงินดิจิทัล
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและศักยภาพการด�ำเนิน
ธุรกิจของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
(SME) โดยส่งเสริมให้ระบบการเงินไทยมีระบบนิเวศที่เอื้อให้
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว
มีการแข่งขันทีเ่ หมาะสมจากผูเ้ ล่นทีห่ ลากหลาย และมีโครงสร้าง
พื้นฐานและมาตรฐานกลางที่ผู้ ให้บริการทางการเงินสามารถ
ใช้ร่วมกันและเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง (interoperability)
ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบนิเวศข้อมูล (data ecosystem)
ที่เจ้าของข้อมูล ระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจ สามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายธุรกรรมของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่าง ๆ พร้อมมุ่งผลักดันให้การช�ำระเงินดิจิทัล (digital
payment) เป็นทางเลือกหลักในการช�ำระเงินของทุกภาคส่วน

ธ ปท. จึงมุ่งก�ำกับดูแลแบบเน้นวัตถุประสงค์และหลักการ
(principle-based) เพื่อให้ผู้ ให้บริการทางการเงินสามารถ
ปรั บ รู ป แบบการท� ำ ธุ ร กิ จ ได้ ร วดเร็ ว และเท่ า ทั น ความเสี่ ย ง
รูปแบบใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนจากการก�ำกับดูแลตามประเภท
ของผู้ ให้บริการทางการเงิน (entity-based) เป็นตามประเภท
ธุรกรรม (activity-based) มากขึ้น โดยยึดหลักความสมเหตุ
สมผลกับระดับความเสี่ยง (proportionality) ในการก�ำกับ
ดูแลบริการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายกันจากผู้ ให้บริการ
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการ
ยกระดับวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงขององค์กร (risk culture)
ของผู้ ให้บริการทางการเงิน เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับ
ความเสี่ ย งที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น ในระยะข้ า งหน้ า ขณะเดี ย วกั น
ธปท. จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (supervisory technology)
เพื่ อ พั ฒ นาการก� ำ กั บ ตรวจสอบให้ มี ลั ก ษณะต่ อ เนื่ อ ง
(ongoing) และเพิ่มการประเมินความเสี่ยงของเสถียรภาพ
ระบบการเงินที่มีลักษณะมองไปข้างหน้า (forward-looking)
มากขึน้ อีกทัง้ เร่งผลักดันให้เกิดกรอบการก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการ
ทางการเงินทีอ่ ยูน่ อกระบบธนาคารพาณิชย์ (ทัง้ non-bank และ
BigTech) และสร้างกลไกความร่วมมือในการดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงินของประเทศ (financial stability institutional
arrangement) เพื่อให้การดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
มีประสิทธิภาพ

น อกจากนี้ พัฒนาการของของคริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrency) และสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) อาจท�ำให้
รูปแบบของสื่อกลางในการช�ำระเงินและการลงทุนทางการเงิน
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ธปท. จึงต้องพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล
ของธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency:
CBDC) ที่เท่าทันความต้องการของเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ รวมทั้งก�ำหนดนโยบายและแนวทาง
ก�ำกับดูแลสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของภาคเอกชน เพือ่ รักษาประสิทธิผล
ของกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงิน ความมัน่ คงของระบบการ
ช�ำระเงิน และเสถียรภาพของระบบการเงิน

ค วามท้าทายที่ 3 นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
ต้องค�ำนึงถึงขีดจ�ำกัด โดยเฉพาะจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง

ค วามท้ า ทายที่ 2 กรอบและกลไกการก�ำกั บ ดู แ ล
เสถี ย รภาพระบบการเงิ น ต้ อ งเท่ า ทั น กั บ ความเสี่ ย งและ
สภาพแวดล้อมใหม่

ค วามสามารถในการด�ำเนินนโยบายการเงินและนโยบาย
การคลังอาจมีข้อจ�ำกัดเพิ่มขึ้นจากภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ทีต่ ำ�่ เข้าใกล้ระดับศูนย์ และอัตราเงินเฟ้อทีอ่ ยู่ในระดับต�ำ่ มานาน
ประกอบกับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินมีการเปลีย่ นแปลง
หลากหลายด้าน และการเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัล ท�ำให้กลไก
การส่งผ่านนโยบายการเงินเปลี่ยนไปจากเดิมและอาจส่งผลให้
ประสิทธิผลของนโยบายลดลง ขณะที่ภาระการคลังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชากรสูงอายุ

ก รอบและกลไกการก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
ในปั จ จุ บั น ก� ำ ลั ง ถู ก ท้ า ทายจากสภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไป
โดยโลกการเงิ น ดิ จิ ทั ล ท� ำ ให้ เ กิ ด รู ป แบบธุ ร กิ จ ใหม่ แ ละมี
ผู้ ให้บริการทางการเงินหลากหลายประเภทมากขึ้น เช่น บริษัท
เทคโนโลยี ท างการเงิ น (FinTech) และบริ ษั ท เทคโนโลยี
26

รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

รวมถึ ง พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารในตลาดเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ให้เข้าถึงได้สะดวก โปร่งใส เป็นธรรม และมีเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ ย งที่ ต รงความต้ อ งการที่ ห ลากหลายและมี ต ้ น ทุ น
ที่ เ หมาะสม อี ก ทั้ ง จะสนั บ สนุ น การใช้ เ งิ น สกุ ล ท้ อ งถิ่ น
เพื่ อ ลดผลกระทบจากความผั น ผวนของเงิ น สกุ ล หลั ก
และทบทวนกฎหมายควบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น ให้
เท่ า ทั น โลกการเงิ น ดิ จิ ทั ล และสร้ า งสมดุ ล ของการไหล
เข้ า ออกของเงิ น ตราต่ า งประเทศ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้
ภาคเอกชนกระจายความเสี่ ย งการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์
(wealth diversification) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนั้น ธปท. จะให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ติดตาม
เงินทุนเคลื่อนย้าย (surveillance) ที่เข้มข้นขึ้น พร้อมกับ
ร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารกลางต่ า งประเทศเพื่ อ สร้ า งกลไก
ความเปราะบางของระบบเศรษฐกิ จ ไทยต่ อ ความผั น ผวน
ของเงินทุนเคลื่อนย้าย และมีกลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารเงิน
ส�ำรองระหว่างประเทศเพื่อรองรับการปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัล
และโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินโลกที่เปลี่ยนไป

และความไม่เท่าเทียมกันในสังคมทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงรายจ่ายลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศอาจสร้างแรงกดดันต่อนโยบาย
การคลังในระยะต่อไป
ธ ปท. จึ ง ต้ อ งทบทวนและพั ฒ นากรอบและเครื่ อ งมื อ
ในการด�ำเนินนโยบายการเงิน และผสมผสานการใช้เครื่องมือ
ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง อั ต ราดอกเบี้ ย การบริ ห ารจั ด การอั ต รา
แลกเปลีย่ น มาตรการดูแลเงินทุนเคลือ่ นย้าย มาตรการก�ำกับดูแล
ความเสี่ยงเชิงระบบ (macroprudential) และมาตรการ
ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน (microprudential) เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาคและเสถียรภาพระบบการเงิน
พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารนโยบายให้เหมาะสม
กับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าใจและสามารถปรับตัวต่อสัญญาณของ
นโยบายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น ธปท. จะผลักดัน
ให้เกิดการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย
อย่ า งจริ ง จั ง โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ งานวิ จั ย การวิ เ คราะห์
ข้อมูลเชิงลึก และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับ
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการ
ลงทุนภาคเอกชนและเพิม่ ผลิตภาพการผลิต ลดความเหลือ่ มล�ำ้
และสร้างความยั่งยืนทางการเงินและการคลัง

ความท้าทายที่ 5 ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีจะเป็นความเสี่ยงหลักของระบบการเงิน
แ ม้ระบบการเงินไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพัฒนาการ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แต่โอกาสดังกล่าวอาจมาพร้อมกับ
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย คาดเดาได้ยาก และจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น
การรั่วไหลของข้อมูล และการหยุดชะงักในการให้บริการ ธปท.
จึงมุ่งยกระดับความทนทานของโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญของ
ภาคการเงิ น ต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี แ ละภั ย คุ ก คาม
ทางไซเบอร์ ให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนากรอบการก�ำกับ
ตรวจสอบผู้ ให้บริการทางการเงินให้เท่าทันเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดผลกระทบในวงกว้างจากการใช้เทคโนโลยีหรือโครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกันและจากการกระจุกตัวของการใช้บริการกับ
ผู้ ให้บริการเทคโนโลยีรายใดรายหนึ่ง นอกจากนี้ จะยกระดับ
การก�ำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและธรรมาภิบาลการใช้ขอ้ มูลของ
ผู้ ให้บริการทางการเงินเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูล
รายธุ ร กรรมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สร้ า งกลไกความร่ ว มมื อ และ
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ทาง
ไซเบอร์ กั บ ผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ลและผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งในภาคการเงิ น ให้
เข้ ม แข็ ง ขึ้ น รวมถึ ง จะขยายไปยั ง ภาคธุ ร กิ จ อื่ น ทั้ ง ใน
ระดั บ ประเทศ ภู มิ ภ าค และนานาชาติ ประกอบกั บ สร้ า ง
กลไกรองรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรภาคการเงิ น ให้ มี ค วามรู ้
เพี ย งพอและพร้ อ มรั บ มื อ ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์

ค วามท้าทายที่ 4 อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูงและการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชนจะมี
ความส�ำคัญมากขึ้น
ส ถานการณ์เศรษฐกิจการเงินโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง
และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพคล่องที่
มีอยู่มากในระบบการเงินโลกจะส่งผลให้เงินทุนเคลื่อนย้าย
มี ค วามผั น ผวนมากขึ้ น ในระยะต่ อ ไป ขณะที่ ดุ ล บั ญ ชี
เดินสะพัดยังมีแนวโน้มเกินดุลต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อน
ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยที่ยังมีช่องว่าง
ของการออมและการลงทุนสูง (saving-investment gap)
นอกจากนัน้ การเข้าสูโ่ ลกการเงินดิจทิ ลั อาจส่งผลให้ประสิทธิผล
ของเกณฑ์ ค วบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น ลดลง ดั ง นั้ น ระบบ
เศรษฐกิ จ การเงิ น ไทยจะยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความผั น ผวน
ของอั ต ราแลกเปลี่ ย นและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. จะมีความท้าทายมากขึ้น
ท ศิ ทางยุทธศาสตร์จงึ มุง่ สร้างระบบนิเวศของการแลกเปลีย่ น
เงิน (FX ecosystem) เพื่อให้ภาคเอกชนมีความเข้าใจและ
คุ้นชินกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนสามารถ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ค วามท้าทายที่ 6 การด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงความยั่งยืน
(sustainability) ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้

ต่อความน่าเชื่อถือของธนาคารกลาง ดังนั้น ธปท. จึงมุ่งสื่อสาร
โดยตรงกับประชาชนและภาคธุรกิจมากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และเหตุผล
ของการด�ำเนินนโยบาย ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ทางนโยบายและให้
ผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจด�ำเนินชีวิต
และวางแผนธุรกิจได้เหมาะสมและทันการณ์ รวมทั้งขยาย
เครือข่ายพันธมิตรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้าใจ ความร่วมมือ และผลักดันนโยบายส�ำคัญร่วมกัน
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน นอกจากนี้ ธปท. ยังมุ่งยกระดับ
ความเข้ ม แข็ ง ด้ า นธรรมาภิ บ าลของ ธปท. อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่ อ ให้ มี ค วามโปร่ ง ใสและสามารถตรวจสอบได้ ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะการเปิ ด รั บ ฟั ง และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การด�ำเนินนโยบายของ ธปท.
ค�ำนึงถึงผลกระทบอย่างครอบคลุม รอบด้าน และประโยชน์
ของประเทศเป็นส�ำคัญ

แ นวคิ ด เรื่ อ งการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น มี ค วาม
ส� ำ คั ญ มากขึ้ น จากปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ
ธรรมาภิ บ าล โดยปั ญ หาภาวะโลกร้ อ นที่ ท วี ค วามรุ น แรง
มากขึ้ น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคธุ ร กิ จ และคุ ณ ภาพ
สิ น เชื่ อ ในระยะยาว ขณะที่ ป ั ญ หาด้ า นสั ง คมที่ เ กิ ด จาก
หนี้ ค รั ว เรื อ นในระดั บ สู ง การเข้ า สู ่ สั ง คมสู ง วั ย และผู ้ ที่
ขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น อาจไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบการเงินได้อย่างเต็มที่ ท�ำให้
เกิ ด ความเปราะบางในภาคการเงิ น และสั ง คม นอกจากนี้
ปั ญ หาด้ า นธรรมาภิ บ าลของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ร ะยะสั้ น เป็ น หลั ก อาจน� ำ มาซึ่ ง ผลกระทบต่ อ
ชือ่ เสียงและความอยูร่ อดของธุรกิจในระยะยาว ดังนัน้ ธปท. และ
ผู้ ให้บริการทางการเงิน ต้องผนวกแนวคิดเรือ่ งการด�ำเนินงานและ
การเงินเพือ่ ความยัง่ ยืน ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนั้น ธปท. ยังให้
ความส�ำคัญกับการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ เร่งแก้ปญ
ั หา
หนี้ครัวเรือนและลดความเปราะบางของฐานะทางการเงินของ
ครั ว เรื อ นในเชิ ง รุ ก ยกระดั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ทางการเงินให้บริการอย่างเป็นธรรม พร้อมกับสร้างความรู้
ความเข้าใจในการใช้บริการทางการเงินและบริการทางการเงิน
ดิจิทัล ตลอดจนขยายผลการส่งเสริมการออมและปลูกฝังวินัย
ทางการเงินในวงกว้างเพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน
ที่ดี เท่าทันและพร้อมรับบริการทางการเงินดิจิทัล

2.2 การปรับรากฐานส�ำคัญขององค์กร 3 ด้าน
เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากร
อย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับความท้าทาย
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร ากฐานที่ 1 ปลดล็ อ กและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของ
พนั ก งานให้ เ ป็ น พลั ง ขององค์ ก ร โดยเตรี ย มความพร้ อ ม
บุคลากรให้มที กั ษะและองค์ความรู้ใหม่ทเี่ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง
และมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ส่งเสริมให้พนักงาน
พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองตลอดเวลา โดยเพิ่ ม โอกาสให้
พนักงานมีอิสระในทางเลือกของตนเอง (employees’ voice
and choice) ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง การท�ำงานที่ตนเอง
สนใจ และการเลือกเส้นทางอาชีพ พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้กับ
องค์กรจากความหลากหลายของพนักงาน และสนับสนุนให้
พนักงานใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังเร่งสร้างผู้น�ำ
รุ ่ น ใหม่ เ พื่ อ เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงใน
เชิงรุกให้เกิดขึน้ ในอนาคต และเป็นแบบอย่างของการท�ำงานทีย่ ดึ
ค่ า นิ ย มร่ ว มขององค์ ก ร ได้ แ ก่ ยื น ตรง มองไกล ยื่ น มื อ
และติดดิน

ความท้าทายที่ 7 การรักษาความเป็นอิสระและความ
น่าเชื่อถือของธนาคารกลางต้องเผชิญกับความท้าทายที่
หลากหลายขึ้น
ก ารด� ำ เนิ น นโยบายของธนาคารกลางหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
ที่ จ ะส่ ง ผลทั้ ง เชิ ง บวกและลบต่ อ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกลุ ่ ม ต่ า ง ๆ
แตกต่างกัน และอาจน�ำไปสู่การถูกตั้งข้อสงสัยถึงประสิทธิผล
และความชอบธรรมในการท� ำ หน้ า ที่ ข องธนาคารกลาง
ขณะเดียวกัน ความคาดหวังของสาธารณชนกลุ่มต่าง ๆ ต่อ
บทบาทของธนาคารกลางเพิ่ ม ขึ้ น และองค์ ก รของรั ฐ จะถู ก
ตรวจสอบจากสังคมมากขึ้น ขณะเดียวกันพฤติกรรมการรับรู้
ข่าวสารของผู้คนในสังคมให้ความส�ำคัญกับความเร็วของข้อมูล
ข่าวสารและเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ขณะที่เหตุและผลของการท�ำ
นโยบายของธนาคารกลางเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากต่อการ
อธิบายให้สังคมเข้าใจ จึงท�ำให้มีโอกาสที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การด�ำเนินนโยบายและการท�ำงานจะถูกบิดเบือนไป และส่งผล

ร ากฐานที่ 2 ปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการ
ท�ำงานสู่องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง โดยส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรแบบล่างขึ้นบนที่กระจายอ�ำนาจให้ทีมงานและพนักงาน
มีอิสระในการตัดสินใจ กล้าคิดและลงมือท�ำ เปิดโอกาสและ
ยอมรับที่จะเกิดข้อผิดพลาดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และน�ำมา
พัฒนางานหรือสร้างนวัตกรรมในการท�ำงาน นอกจากนี้ ธปท.
ยังมุ่งที่จะปรับโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท�ำงานให้
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คล่องตัว ยืดหยุ่น และสนับสนุนการท�ำงานร่วมกันทั้งแบบ
ข้ามฝ่ายงานและกับหน่วยงานภายนอก พร้อมกับผลักดันการ
ใช้หลักการ Regulatory Impact Assessment (RIA)
อย่างจริงจังจนเป็นวัฒนธรรมในการออกนโยบายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ตลอดจน “ลด-ละ-เลิก” งานและกระบวนการท�ำงานที่
สร้างต้นทุนเกินความจ�ำเป็นและใช้ทรัพยากรหรือเวลาไม่คุ้มค่า
อีกทั้งยกระดับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ ธปท.
ให้เท่าทันกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ และสภาพแวดล้อมที่มี
ความไม่แน่นอนสูง

ในทุกระดับ (evidence-based decision making) ส่งเสริม
ให้พนักงานมีทัศนคติเปิดรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกับ
เร่งพัฒนาความรู้และทักษะพนักงานให้เท่าทันและใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (digital mindset and
digital capability) รวมถึงยกระดับความเข้มแข็งและความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบภายใน ธปท. และระบบ
ที่เชื่อมต่อกับภายนอกให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
และกลับคืนสู่การใช้งานปกติได้อย่างรวดเร็ว (response and
recovery)

ร ากฐานที่ 3 ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลัก
ในทุกกระบวนการท�ำงาน โดยมุ่งปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล (digital workplace) ที่น�ำเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงานภายใน ธปท.
รวมถึ ง ยกระดั บ แพลตฟอร์ ม ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้
ทั น สมั ย คล่ อ งตั ว มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และประหยั ด
ทรัพยากรในการบริหารจัดการ นอกจากนั้น ธปท. จะเร่ง
สร้างศักยภาพและวัฒนธรรมการท�ำงานของ ธปท. ที่ ใช้ข้อมูล
เป็นหลักในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และก�ำหนดนโยบายของ ธปท.

ธ ปท. มุ่ง หวัง ว่าการด�ำเนินการตามทิศทางยุท ธศาสตร์
3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ข้างต้น จะสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
สามารถปรับตัวและได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบเศรษฐกิจ
การเงินดิจิทัล รวมทั้งมีความทนทานต่อความผันผวนและ
ความเสี่ยงต่าง ๆ (resilience) ในระยะข้างหน้า ซึ่งเป้าหมาย
ดังกล่าวจะส�ำเร็จได้ตอ้ งมาจากความร่วมมือทัง้ ภายใน ธปท. และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายนอก เพื่อสนับสนุนให้ระบบ
เศรษฐกิจการเงินไทยมีเสถียรภาพ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและ
ทั่วถึง “เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทย”
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การดำ�เนินนโยบายการเงิน
กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงในปี 2562
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ด�ำเนินนโยบายการเงินในปี 2562 ในลักษณะผ่อนคลายต่อเนื่อง
เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย
รวมทั้งค�ำนึงถึงการรักษาเสถียรภาพราคาและเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ โดยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 2 ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีมาอยู่ที่ร้อยละ 1.25

ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย กนง. ได้มีการติดตามพัฒนาการของข้อมูลเป็นส�ำคัญ (data dependent) ทั้งการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ เสถียรภาพระบบการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยพบว่า ประการแรก
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต�่ำลง และต�่ำกว่าระดับศักยภาพมากขึ้น จากการส่งออกที่หดตัวและมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าตาม
ปริมาณการค้าโลกทีช่ ะลอลงจากผลของการกีดกันทางการค้า ส่งผลให้การจ้างงานปรับลดลงเร็วทัง้ ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
กระทบต่ออุปสงค์ ในประเทศ ขณะที่เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังคงเผชิญกับความเสี่ยงสูงทั้งจากปัจจัยต่างประเทศและในประเทศ
ประการที่สอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปี 2562 และปี 2563 มีแนวโน้มต�่ำกว่ากรอบล่างของเป้าหมายเงินเฟ้อ จากราคา
พลังงานที่ลดลงตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการที่ลดลงจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การขยายตัวของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซท�ำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ส่งผลให้
ความต้องการสินค้าลดลง รวมทัง้ คนวัยท�ำงานมีแนวโน้มออมเงินมากขึน้ เพือ่ เตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นช้ากว่าในอดีต
ปี 2562 กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่

ประการสุดท้าย มาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่
ด�ำเนินการไปแล้ว ช่วยให้ความเปราะบางในระบบการเงินลดลง
ในระดับหนึง่ โดยความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น
หลังจากมีการบังคับใช้มาตรการก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
(มาตรการ LTV) อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงอื่นที่ยังต้องติดตาม
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รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เช่น ความสามารถในการช�ำระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME ที่มีแนวโน้มด้อยลง พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(search for yield) ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่ำที่อาจน�ำไปสู่การประเมินความเสี่ยงที่ต�่ำกว่าที่ควร โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
และสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงอุปทานคงค้างของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในบางพื้นที่
กรรมการ กนง. ส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง เพือ่ ให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีเวลาปรับตัวในการรับมือ
กับเศรษฐกิจทีช่ ะลอลง โดยเร่งปรับโครงสร้างหนีท้ งั้ ในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจให้สามารถผ่อนช�ำระหนีแ้ ละด�ำเนินกิจการต่อไปได้
รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงจะเอื้อให้นโยบายการคลังของภาครัฐช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจได้เต็มที่

การส่งผ่านของนโยบายการเงินปี 2562
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2562 ได้ถูกส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยหลายประเภท ช่วยให้ต้นทุน
การระดมทุ น ผ่ า นตลาดการเงิ น และสถาบั น การเงิ น ลดลง พั น ธบั ต รรั ฐ บาลและตราสารหนี้ ภ าคเอกชนมี อั ต รา
ผลตอบแทนโดยรวมลดลง ขณะที่ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายใหญ่
ชั้ น ดี (Minimum Loan Rate: MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม แก่ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum
Retail Rate: MRR) เช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปล่อยใหม่ (New Loan Rate: NLR) ปรับลดลง
ทุกขนาดวงเงิน ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับลดลงในกลุ่มเงินฝากประจ�ำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2562
ส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยหลายประเภท
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปล่อยใหม่ (NLR)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ไทย 5 แห่ง

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยค�ำนวณจาก ธนาคารพาณิชย์ ไทย 5 แห่ง
ได้แก่ BAY BBL KBANK KTB SCB

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยค�ำนวณจาก ธนาคารพาณิชย์ ไทย 5 แห่ง
ได้แก่ BAY BBL KBANK KTB SCB

ส�ำหรับประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและประชาชน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงท�ำให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจที่จะกู้ยืม
เพื่อลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการจ้างงานมากขึ้น ท�ำให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และสามารถจับจ่ายใช้สอย
เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จะมี ส ่ ว นช่ ว ยให้ เ ศรษฐกิ จ ของไทยขยายตั ว และเอื้ อ ให้ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ เคลื่ อ นไหวสอดคล้ อ งกั บ
กรอบเป้าหมาย
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การสร้างระบบนิเวศที่พร้อมรับมือกับความผันผวนของค่าเงิน
และการรักษาสมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้าย
ภายใต้สถานการณ์ตลาดการเงินโลกที่มีความผันผวนสูง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างระบบนิเวศของอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) เพื่อให้ภาคเอกชนมีความทนทานและพร้อมรับมือกับ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รักษาสมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
ในปี 2562 ธปท. ได้ลงพืน้ ทีพ่ ดู คุยและจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจส่งออกและน�ำเข้าจ�ำนวน 150 ราย
เพือ่ รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการท�ำธุรกรรมด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำในการลดผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยแนวทางการช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการต้อง
ด�ำเนินการควบคู่ใน 3 ด้าน ได้แก่ การได้รับข้อมูลที่เพียงพอ
และเข้าถึงง่าย การมีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม และกระบวนการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่
สะดวกคล่องตัว

นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างผลักดันให้การใช้บัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศท�ำได้ง่ายคล้ายบัญชีเงินบาท เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผปู้ ระกอบการน�ำเข้าส่งออกในการป้องกันความเสีย่ ง
และลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ คาดว่าจะด�ำเนินการได้
ภายในปี 2563
3. การปรั บ ปรุ ง กระบวนการท�ำธุ ร กรรมเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ธปท. ได้ปฏิรูปและผ่อนคลายกฎเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน (FX Regulatory Reform) มาตั้งแต่ปี 2560
และในปี 2562 ได้มกี ารด�ำเนินการต่อเนือ่ งส�ำคัญ ดังนี้ (1) ยกเว้น
การแสดงเอกสารส�ำหรับธุรกรรมโอนเงินออกนอกประเทศที่
ไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์ สรอ. จากเดิม 50,000 ดอลลาร์ สรอ.
(2) ขยายวงเงินที่ไม่ตอ้ งน�ำรายได้ตา่ งประเทศกลับประเทศ เป็น
200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อครั้ง จากเดิม 50,000 ดอลลาร์
สรอ. และมีแผนทีจ่ ะขยายวงเงินเป็น 1,000,000 ดอลลาร์ สรอ.
ในครึ่งปีแรกของปี 2563 ซึ่งผู้ส่งออกที่ได้รับประโยชน์คิดเป็น
กว่าร้อยละ 50 และ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดตามล�ำดับ
และ (3) ให้โอนเงินออกนอกประเทศได้ทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้น
เพียงบางรายการ (negative list) จากเดิมที่ ให้ท�ำได้เฉพาะ
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ (positive list)

1. การให้ข้อมูลที่เพียงพอและเข้าถึงง่าย ธปท. ได้ปรับ
รูปแบบการสื่อสาร ทั้งการรวบรวมและเผยแพร่เนื้อหาที่จ�ำเป็น
และเข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารความเสี่ยงได้
ดีขึ้น เช่น แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนระยะถัดไป ต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยง ข้อมูล forward points แบบแยกราย
ธนาคาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ SME ในการเปรียบเทียบ
และตัดสินใจท�ำธุรกรรม forward ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่ม
ช่องทางการสื่อสารให้หลากหลายผ่านโซเชียลมีเดีย และการ
เข้าพบผู้ประกอบการโดยตรงมากขึ้น นอกเหนือจากการสื่อสาร
ผ่านธนาคารพาณิชย์และเว็บไซต์ ธปท. นอกจากนี้ ในแต่ละ
ช่ อ งทางการสื่ อ สารได้ คั ด สรรเนื้ อ หาและรู ป แบบภาษา
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ผลักดันการสร้างสมดุลของเงินทุน
เคลือ่ นย้ายด้วยการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศให้ท�ำได้ง่ายขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีเงินทุนไหลออก
มากขึน้ ลดแรงกดดันการแข็งค่าของเงินบาท ได้แก่ (1) การเปิดเสรี
ให้ นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยสามารถออกไปลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
ต่างประเทศได้เองในวงเงิน 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี จากเดิม
ที่ต้องผ่านตัวกลางในประเทศหรือต้องมีสินทรัพย์ตามเงื่อนไข
ทีก่ ำ� หนด (2) การเพิม่ วงเงินรวมส�ำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่จัดสรรให้นักลงทุนภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็น 1.5 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. จากเดิม 1 แสนล้านดอลลาร์
สรอ. เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

2. การมีเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสม
ธปท. ร่ ว มกั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรม ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น�ำเข้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก
8 แห่ง ผลักดันโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SME เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ และทดลองใช้
เครื่องมือการประกันค่าเงิน (FX option) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และค่าธรรมเนียมภายในวงเงินที่ก�ำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงรูปแบบโครงการระยะที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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และช่วยให้การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความสะดวก
มากขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

คล่องตัว รวมทั้งสามารถท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่าน
ช่ อ งทางออนไลน์ ไ ด้ ม ากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การปรั บ ตั ว เข้ า สู ่
เศรษฐกิจดิจิทัล โดย ธปท. จะด�ำเนินการในลักษณะองค์รวม
เพื่ อ ลดปั ญ หาและอุ ป สรรคทุ ก ขั้ น ตอน สร้ า งความสะดวก
รวดเร็วให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมถึงจะยกระดับระบบ
การติดตามธุรกรรม (surveillance) ให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง
เพื่อดูแลตลาดเงินในภาพรวมให้มีเสถียรภาพภายใต้สภาวะ
แวดล้อมตลาดเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ การสร้างระบบนิเวศของอัตราแลกเปลี่ยนใหม่จะยัง
เป็ น พั น ธกิ จ ส� ำ คั ญ ที่ ธปท. ต้ อ งด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทัง้ การผลักดันให้ผปู้ ระกอบการสามารถทนทานกับความผันผวน
รวมทั้งส่งเสริมความสมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้าย ผ่านการ
ผ่อนคลายหลักเกณฑ์หรือเอกสารเพือ่ ให้การท�ำธุรกรรมสะดวก
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3. ภาพรวมผลการดำ�เนินงานในปี 2562
ในปี 2562 ธปท. ผลักดันงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเสถียรภาพ ด้านการพัฒนา และด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร โดยสรุปงานส�ำคัญ ดังนี้
3.1 ด้านเสถียรภาพ

กับกรอบเป้าหมาย รวมทั้งค�ำนึงถึงการรักษาเสถียรภาพ
ระบบการเงิ น โดยมี ก ารปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย
ลง 2 ครั้ ง มาอยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 1.25 ต่ อ ปี โดยประเมิ น ว่ า
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต�่ำลงและต�่ำกว่า
ระดับศักยภาพมากขึ้น สาเหตุหลักมาจากการส่งออกที่หดตัว
และมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าตามปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลงจาก
ผลของการกีดกันทางการค้า และส่งผลไปสู่การจ้างงานและ
อุปสงค์ ในประเทศมากขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมี
แนวโน้ ม ต�่ ำ กว่ า ขอบล่ า งของกรอบเป้ า หมายเงิ น เฟ้ อ จาก
ราคาพลั ง งานที่ ล ดลงตามเศรษฐกิ จ โลกที่ ช ะลอ รวมทั้ ง
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ ต้นทุนการผลิตสินค้าและ
บริการทีล่ ดลงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การขยายตัวของ
ธุรกิจอี-คอมเมิรซ์ ท�ำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึน้ การเข้าสูส่ งั คม
สูงวัยที่ส่งผลให้ความต้องการสินค้าลดลง รวมทั้งคนวัยท�ำงาน
มีแนวโน้มออมเงินมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้นช้ากว่าในอดีต

ผ่านการด�ำเนินนโยบายใน 3 เรื่องส�ำคัญ คือ นโยบาย
การเงิน ระบบสถาบันการเงิน และระบบการช�ำระเงิน

นโยบายการเงิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ให้ ใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย
ทัง้ ปีทรี่ อ้ ยละ 2.5 ± 1.5 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินส�ำหรับ
ระยะปานกลางและเป็นเป้าหมายส�ำหรับปี 2562 ตามข้อตกลง
ร่วมกันระหว่าง กนง. และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเมือ่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย กนง. ด�ำเนินนโยบายการเงิน
ภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุน่ ที่ให้ความส�ำคัญกับ
การรักษาเสถียรภาพราคาระยะปานกลางเป็นหลัก ควบคู่ไปกับ
การดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และ
การรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ
ปี 2562 ธปท. ด�ำเนิ น นโยบายการเงิ น ในลั ก ษณะ
ผ่ อ นคลายต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวสอดคล้อง

กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีเวลาปรับตัวในการ
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เงินทุนไหลออกและลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท รวมถึงช่วย
เพิ่มความคล่องตัวในการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของ
ภาคเอกชน และ (4) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพือ่ หาแนวทางช่วยลดการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่
เป็นสาเหตุหลักของการแข็งค่าของเงินบาทในช่วงที่ผ่านมา อาทิ
การส่งเสริมการลงทุนและการน�ำเข้า

รับมือกับเศรษฐกิจที่ชะลอลง โดยเร่งปรับโครงสร้างหนี้ทั้ง
ในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจให้สามารถผ่อนช�ำระหนี้และ
ด�ำเนินกิจการต่อไปได้ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลง
จะเอื้อให้นโยบายการคลังของภาครัฐช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ
ได้เต็มที่
ในขณะเดียวกัน ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการติดตามและ
ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไม่ ให้ผันผวนเกินไปจนกระทบต่อการ
ปรับตัวของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ธปท. กังวลต่อการแข็งค่าของ
เงินบาทที่ค่อนข้างเร็วในบางช่วงและมีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่อง
ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับพื้นฐานเศรษฐกิจและส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกและเศรษฐกิจโดยรวม ธปท. จึงได้ด�ำเนินการ
เพื่อดูแลค่าเงินบาทและเงินทุนเคลื่อนย้าย ดังนี้ (1) เข้าซื้อ
เงินดอลลาร์ สรอ. ในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อชะลอการแข็งค่า
ของเงินบาท (2) ปรับปรุงมาตรการป้องปรามการเก็งก�ำไร
ค่าเงินบาท เพื่อลดช่องทางการเก็งก�ำไรเงินบาทด้านแข็งค่า
และเพือ่ ติดตามพฤติกรรมการลงทุนในตราสารหนีข้ องนักลงทุน
ต่างชาติอย่างใกล้ชิด (3) ผ่อนคลายกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อให้

นอกจากนี้ ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการติดตามภาวะ
และประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นเสถี ย รภาพระบบการเงิ น
อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการด�ำเนินนโยบายการเงิน โดย
ความเสี่ยงในระบบการเงินบางจุดได้รับการดูแลในระดับหนึ่ง
ด้วยมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ ได้ด�ำเนินการ
ไปแล้ว ซึ่งช่วยลดความเปราะบางในระบบการเงินได้ระดับหนึ่ง
โดยความเสีย่ งในภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขนึ้ หลังจากมีการ
บังคับใช้มาตรการก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ
LTV) อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงในจุดอื่นที่ยังต้องติดตาม
อาทิ ความสามารถในการช�ำระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ
SME ทีม่ แี นวโน้มด้อยลงในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พฤติกรรม

การปรับเป้าหมายนโยบายการเงินใหม่
กนง. และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังได้มขี อ้ ตกลงร่วมกัน เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยก�ำหนดอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 1.0 - 3.0 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินส�ำหรับระยะปานกลางและส�ำหรับปี 2563 ซึ่ง
เป็นการปรับลดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินและอัตราเงินเฟ้อไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากปัจจัยโครงสร้าง
รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยการเปลี่ยนมาใช้เป้าหมายแบบช่วง (ไม่มีค่ากลาง) นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเกณฑ์
การสื่อสารผ่านจดหมายเปิดผนึกของ กนง. โดยจะจัดท�ำจดหมายเปิดผนึกทันที หากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย
12 เดือนที่ผ่านมา หรือประมาณการอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้าเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมาย
เพื่อแสดงความรับผิดชอบและสื่อสารกับสาธารณชนได้ทันการณ์โดยไม่ต้องรอให้สิ้นปีปฏิทิน

เปาหมายนโยบายการเง�
เปาหมายนโยบายการเง�
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เครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มาตรการ
ก�ำกับดูแลรายสถาบันการเงิน (microprudential) และ
มาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน (macroprudential)
โดยใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมและตรงจุดยิ่งขึ้น

แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ในภาวะ
อัตราดอกเบี้ยต�่ำ ที่อาจน�ำไปสู่การประเมินความเสี่ยงต�่ำกว่า
ที่ ควร (underpricing of risks) โดยเฉพาะกลุ ่ มธุร กิจ
ขนาดใหญ่ แ ละสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ และความเสี่ ย งใน
ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ากอุ ป ทานคงค้ า งในบางพื้ น ที่ ทั้ ง นี้
การลดความเสี่ยงดังกล่าวในระยะต่อไปจ�ำเป็นต้องดูแลด้วย
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รายงานประจ�ำปี 2562

ระบบสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อรองรับมาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื่องเครื่องมือทาง
การเงิน (TFRS 9) ซึ่งช่วยให้งบการเงินสะท้อนความเสี่ยง
ด้านเครดิตทีแ่ ท้จริง เช่น หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และกันเงินส�ำรอง
แนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และหลักเกณฑ์การ
ด�ำรงเงินกองทุน นอกจากนี้ เพือ่ ยกระดับการบริหารความเสีย่ ง
ให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว ธปท. ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารท� ำ ความ
รู้จักลูกค้าส�ำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน
ซึ่ ง เป็ น การวางรากฐานให้ ส ถาบั น การเงิ น น� ำ เทคโนโลยี
เปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติ (biometric comparison) ของลูกค้า
มาใช้ด�ำเนินธุรกิจและต่อยอดธุรกิจด้านดิจิทัล รวมถึงปรับปรุง
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology: IT) และการใช้บริการจาก
ผู้ ให้บริการภายนอกด้าน IT ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้ ใช้บริการ
ทางการเงินที่รวดเร็วและปลอดภัย

ธปท. ติดตามและประเมินความเสีย่ งด้านเสถียรภาพระบบ
การเงิน พบว่าโดยรวมมีเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
มัน่ คงและมีเงินกองทุนอยู่ ในระดับสูง ฐานะด้านต่างประเทศ
อยู่ ในเกณฑ์ดี นโยบายเศรษฐกิจมหภาคทั้งด้านการเงินและ
การคลังสอดรับกัน ท�ำให้ระบบการเงินและเศรษฐกิจไทยใน
ช่วงทีผ่ า่ นมามีกนั ชนรองรับปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม
ธปท. ยังต้องติดตามสถานการณ์ ในระบบการเงินอย่างใกล้ชิด
ทั้ ง จากความเปราะบางที่ เ กิ ด จากสภาวะเศรษฐกิ จ โลกและ
เศรษฐกิ จ ไทยที่ ช ะลอตั ว รวมถึ ง อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ อ ยู ่ ใ น
ระดับต�ำ่ เป็นเวลานาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ด�ำเนินการแล้ว อีกทั้งศึกษามาตรการอื่น ๆ ส�ำหรับ
ดูแลความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นจาก (1) หนี้ครัวเรือนที่อยู่ ใน
ระดับสูงและความสามารถในการช�ำระหนี้ของภาคครัวเรือน
และธุ ร กิ จ SME ที่ มี แ นวโน้ ม ด้ อ ยลง (2) พฤติ ก รรม
การแสวงหาผลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น (search for yield)
(3) ความเสี่ ย งในภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ากอุ ป ทานคงค้ า ง
โดยเฉพาะอาคารชุดในบางพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของอุปสงค์ตา่ งชาติในขณะทีม่ อี ปุ ทานคงค้างสูง และ (4)
การแสวงหาผลตอบแทนในภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีสูงขึ้นและ
ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น

ส�ำหรับการดูแลความเสี่ยงเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบ
การเงินและเศรษฐกิจโดยรวม ธปท. ได้ติดตามและประเมิน
สถานการณ์ของอุปสงค์และอุปทานในตลาดอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อ ดู แ ลไม่ ใ ห้ เ กิ ด การเก็ ง ก� ำไรจนเกิ น ไป รวมถึ ง ยกระดั บ
มาตรฐานการปล่อยกู้ของสถาบันการเงิน ในขณะเดียวกัน
ธปท. ได้ดูแลไม่ให้การออกหลักเกณฑ์ส่งผลกระทบกับผู้กู้ที่ซื้อ
ที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่จริง โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในกรณี ก ารกู ้ ร ่ ว ม นอกจากนี้ ธปท.
ยั ง ดู แ ลปั ญ หาหนี้ เ กิ น ตั ว ของภาคครั ว เรื อ น โดยเปิ ด รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวนโยบายการให้สินเชื่อรายย่อยอย่าง
เหมาะสม มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินพิจารณาให้สินเชื่อโดย
ค�ำนึงถึงความเสีย่ งจากการทีผ่ กู้ อู้ าจมีหนีส้ นิ ล้นพ้นตัวหรือมีเงิน
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การด� ำ รงชี พ นอกเหนื อ จากการพิ จ ารณา
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต อย่ า งเดี ย ว ตลอดจนขยายขอบเขต
โครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อดูแลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือ
แก้ไขหนี้ ให้กับประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียกับสถาบันการเงิน
ตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป

ส� ำ หรั บ การก�ำกั บ ดู แ ลความมั่ น คงและการบริ ห าร
ความเสี่ ย งที่ ดี ข องสถาบั น การเงิ น ธปท. และหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้เข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ
FSAP จากคณะผู้ประเมินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก
(World Bank) เมื่อช่วงปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562 ที่
ผ่านมา โดยได้เผยแพร่ผลการประเมิน FSAP ฉบับสมบรูณ์
ต่อสาธารณชนในเว็บไซต์ของ IMF และ World Bank แล้ว
ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีถงึ ดีมาก สะท้อนว่าการก�ำกับ
ดูแลของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในด้านการก�ำกับ
ดูแลภาคการธนาคาร ซึง่ ครอบคลุมการประเมินอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
ผู้ก�ำกับดูแลและมาตรการดูแลความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พบว่า
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีหลักเกณฑ์การ
ก�ำกับดูแลและการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ
เท่าทันความเสี่ยง รวมถึงธนาคารพาณิชย์ ไทยมีฐานะมั่นคง
แสดงถึงพัฒนาการในการก�ำกับดูแลและความเข้มแข็งของ
ภาคธนาคารไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในส่วนของการออกหรือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวนโยบายก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
ทีส่ �ำคัญ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งในการก�ำกับดูแลความเสีย่ งและ
ความมั่นคงของสถาบันการเงิน ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์

นอกจากนี้ ธปท. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ขณะที่ยังคงมีการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างเหมาะสม โดยได้ออกหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ IT เพื่อสนับสนุน
digital banking เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้าน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ธปท. ยังได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการใช้บริการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เช่น ขยายมาตรฐาน
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Thai QR payment ภายใต้โครงการ MyPromptQR ให้
ร้านค้าสามารถรับช�ำระเงินด้วยการสแกน QR code ส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน ธปท.
ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับผู้ ให้บริการประเภทใหม่ ๆ ได้แก่
Peer-to-Peer lending platform เพื่อท�ำหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการจับคู่ระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ ช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นทางเลือกในการ
ลงทุนให้กับประชาชน ขณะที่ดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและไม่สนับสนุนการก่อหนีเ้ กินตัว

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Thai Standard
QR code ส�ำหรับการช�ำระเงินและการโอนเงิน : ปัจจุบัน
มีร้านค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่รับมาตรฐาน Thai
Standard QR code มากกว่า 5.9 ล้านจุด (ข้อมูล ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2562) ท�ำให้รา้ นค้ารายย่อยสามารถรับช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่ต�่ำลง
การเชื่อมโยงระบบหรือบริการช�ำระเงินระหว่างประเทศ :
ธปท. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารกลาง ภาคเอกชน
ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ ขับเคลือ่ นให้มกี ารใช้มาตรฐาน
interoperable QR code ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ของ EMVCo เพื่อการช�ำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งปรากฏ
ความคืบหน้าทั้งในส่วนของผู้ ให้บริการทั้งสถาบันการเงินและ
non-bank เช่น การเชือ่ มโยงระบบการช�ำระเงินด้วย QR code
ระหว่างไทย - สปป. ลาว และไทย - สิงคโปร์ การจัดท�ำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง Cooperation in the Area of
Financial Innovation กับธนาคารกลางเวียดนาม (สิงหาคม
2562) และธนาคารกลางเมียนมา (ตุลาคม 2562) รวมถึงการ
สนับสนุนด้านความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นระบบการ
ช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินแก่ สปป. ลาว อินโดนีเซีย
และกัมพูชา

ทั้งนี้ ธปท. ได้ผลักดันแนวคิดการธนาคารเพื่อความ
ยั่งยืน (sustainable banking) โดยให้ภาคธนาคารด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมี
ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ร ะบบสถาบั น การเงิ น
เศรษฐกิจ และสังคมเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ในปีนี้
ธปท. ได้ จั ด งาน Bangkok Sustainable Banking
Forum 2019 เพื่ อ เน้ น ย�้ ำ ให้ ส ถาบั น การเงิ น ผนวกปั จ จั ย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดตั้งคณะท�ำงานด้านความยั่งยืน
ในภาคการเงิ น (Working Group on Sustainable
Finance) ภายใต้ 3-Regulator Steering Committee
คณะท�ำงานประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ ธปท. ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการเงิน
ในการก� ำ หนดนโยบายและมาตรการสนั บ สนุ น ความยั่ ง ยื น
ในภาคการเงินให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
ระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 : ในปี 2562 ธปท. ได้ออก
ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
ผูต้ รวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช�ำระเงิน และปรับปรุง
ประกาศหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2562 มีผปู้ ระกอบธุรกิจที่ได้รบั
อนุญาตจากกระทรวงการคลังจ�ำนวน 111 ราย รวมใบอนุญาต
249 ฉบับ และ ธปท. ได้ออกใบขอขึ้นทะเบียนแก่ผู้ ให้บริการ
จ�ำนวน 3 ราย รวมใบขอขึ้นทะเบียน 3 ฉบับ

ระบบการช�ำระเงิน
การด�ำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2562 - 2564) มีความคืบหน้าส�ำคัญ ดังนี้

การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินทีส่ �ำคัญ : ธปท. ได้เข้ารับ
การประเมินภาคการเงินตามโครงการ FSAP เมือ่ ปลายปี 2561
โดยผลการประเมินด้านการด�ำเนินการและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของระบบบาทเนต (BAHTNET) พบว่า มีความ
มัน่ คงปลอดภัย มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

โครงการระบบพร้อมเพย์ : ระบบพร้อมเพย์เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการลงทะเบียนใช้บริการรวม 49.7 ล้านหมายเลข
และมี ป ริ ม าณธุ ร กรรมโอนเงิ น ตั้ ง แต่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารจ� ำ นวน
3.7 พันล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 18.9 ล้านล้านบาท ในขณะที่
มูลค่าเฉลี่ยต่อรายการอยู่ที่ 5,166 บาท ทั้งนี้ จ�ำนวนบัญชี
mobile banking และ internet banking เพิ่มขึ้นจาก
68.5 ล้านบัญชีในปี 2561 เป็น 87.8 ล้านบัญชีในปี 2562 (ข้อมูล
ณ สิ้นปี 2562)

3.2 ด้านการพัฒนา
ธปท. ได้พัฒนาระบบการเงินของไทยในหลายมิติ เพื่อ
ให้สอดรับกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและความต้องการของประชาชนทีเ่ ปลีย่ นไป รวมถึงสร้าง
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รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

การประชุมสรุปผลการประเมิน FSAP ระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลของไทยและคณะผู้ประเมิน

verification) ส� ำ หรั บ การเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝาก ภายใต้
regulatory sandbox ของ ธปท. ในต้นปี 2563

นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่
ตอบโจทย์ความต้องการ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
ทั่วถึงด้วยค่าบริการที่ถูกลง ธปท. ได้ดำ� เนินการเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน ดังนี้

(2) การผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการน�ำ
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ ในภาคการเงิน
เพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงิน ซึ่งธนาคารพาณิชย์ ได้
ร่วมกันจัดตั้งบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี
บล็ อ กเชน โดยได้ เ ริ่ ม ให้ บ ริ ก ารการออกหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Letter of Guarantee: e-LG)
บนระบบบล็อกเชน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะช่วย
ลดความซ�้ำซ้อน ลดความเสียหายจากการปลอมแปลงเอกสาร
ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน

(1) การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
ใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (biometrics) ในการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยสถาบัน
การเงินและ non-bank อยูร่ ะหว่างทดสอบการน�ำเทคโนโลยีชวี มิติ
มาใช้ ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้าส�ำหรับการเปิด
บัญชีเงินฝากและบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)
ภายใต้ regulatory sandbox ของ ธปท. เพื่อช่วยเพิ่มความ
เชื่อมั่นและความสะดวกในการพิสูจน์ตัวตนผู้ ใช้บริการ เพิ่ม
การเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยช่องทางดิจิทัล รวมทั้งลด
โอกาสการเกิดทุจริตจากการปลอมแปลงตัวบุคคล รวมถึงได้
จัดท�ำแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงิน
เพื่อให้ผู้ ให้บริการทางการเงินภายใต้การก�ำกับดูแลของ ธปท.
ใช้เทคโนโลยีชีวมิติในการให้บริการอย่างเหมาะสม ปลอดภัย
รัดกุม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะประกาศใช้ ใน
ต้นปี 2563

(3) การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน และ
โครงสร้างพื้นฐานภายใต้กรอบ regulatory sandbox
ที่ เ อื้ อ ให้ ผู ้ ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ทั้ ง สถาบั น การเงิ น และ
non-bank พัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และให้บริการ
ได้รวดเร็วขึ้น โดยเริ่มจากการทดสอบการให้บริการในขอบเขต
จ�ำกัด เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ และมีการติดตาม
ประเมินผลจาก ธปท. อย่างใกล้ชิดก่อนให้บริการในวงกว้าง
ปี 2562 ธปท. ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการเข้าร่วมทดสอบ
ใน regulatory sandbox ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15
มีนาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ ให้บริการทาง
การเงินมี sandbox ของตนเอง (own sandbox) เพือ่ ทดสอบ
นวัตกรรมทางการเงินที่ไม่เข้าข่ายจะต้องทดสอบร่วมกันเพื่อ
พัฒนาเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานหรือมาตรฐานกลาง หรือไม่เข้าข่าย
ที่ ก ฎหมายหรื อ หลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลก� ำ หนดให้ ต ้ อ ง
ทดสอบใน sandbox ของ ธปท. ซึ่งจะช่วยพัฒนานวัตกรรม
ได้รวดเร็วขึ้น

ส�ำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ธปท. ส่งเสริมการ
พั ฒ นาระบบ National Digital ID (NDID) เพื่ อ เป็ น
โครงสร้างพืน้ ฐานการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กลางเชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการพิสูจน์ยืนยันตัวตน โดย
บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ�ำกัด ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัว
NDID อย่างเป็นทางการในงาน Bangkok FinTech Fair 2019
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยเปิดรับสมาชิกเข้าร่วม
การประเมิ น ความพร้ อ มและการทดสอบเบื้ อ งต้ น และจะ
เริ่ ม ให้ บ ริ ก ารพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว ตนแบบข้ า มธนาคาร (cross
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ประเทศสมาชิกเป็นอย่างดี

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการทดสอบใน
regulatory sandbox เพื่อให้บริการแก่ประชาชนต่อไป
ในอนาคต อาทิ การใช้ เ ทคโนโลยี ชี ว มิ ติ ใ นการเปิ ด บั ญ ชี
เงินฝากและบัญชี e-Wallet การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส�ำหรับ
ธุรกรรมออกหนังสือค�ำ้ ประกัน ธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ
และธุรกรรมสินเชื่อส�ำหรับเครือข่ายธุรกิจ (supply chain
financing) และมี โ ครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ อกจาก
regulatory sandbox และให้บริการได้แล้วในโครงการ
QR payment ผ่านระบบพร้อมเพย์และบัตรเครดิต

(7) การแก้ ไขปั ญ หาหนี้ ค รั ว เรื อ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น ปั ญ หา
เชิงโครงสร้างที่ส�ำคัญของประเทศ ธปท. ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
• ขยายขอบเขตโครงการคลิ นิ ก แก้ ห นี้ เพื่ อ แก้ ไข
ปั ญ หาหนี้ ไ ด้ อ ย่ า งครอบคลุ ม และเบ็ ด เสร็ จ มากขึ้ น
โดยผลักดันการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�ำหนดบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ
บริหารหนี้ของ non-bank ได้ และร่วมมือกับชมรมธุรกิจ
บัตรเครดิต ชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล และ non-bank ท�ำให้มี
เจ้าหนี้เข้าร่วมโครงการรวม 35 แห่ง (ธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง
และ non-bank 19 แห่ง) ครอบคลุมสินเชื่อบัตรเครดิตและ
สินเชื่อส่วนบุคคลเกือบทั้งระบบ

(4) การส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
และสร้างความร่วมมือระหว่างผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและการน�ำไป
ต่อยอดในภาคธุรกิจ โดยมีการให้ความรู้และส่งเสริมความ
ร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ งาน Blockchain the Series @ BOT
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้งานจริงในภาคการเงิน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
การให้ความรู้และค�ำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
แก่ผู้ประกอบธุรกิจ FinTech และสตาร์ทอัปด้าน FinTech
ผ่านงาน FinTech - RegDay ร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแล
ภาคการเงิน ได้แก่ ก.ล.ต. คปภ. และภาคเอกชนอย่างสมาคม
ฟินเทคแห่งประเทศไทย

• ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ท างการเงิ น เชิ ง ป้ อ งกั น ให้ กั บ กลุ ่ ม
คนรุ่นใหม่ ได้แก่ กลุ่มอาชีวศึกษา และกลุ่มวัยท�ำงาน เพื่อ
ปลูกฝังพฤติกรรมการเงินที่เหมาะสมส�ำหรับการเข้าสู่ตลาด
แรงงาน และสร้างวินัยการเงินก่อนจะมีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว
ในกลุ่มอาชีวศึกษา ธปท. ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจัดโครงการ “Fin. ดี We Can Do!!! Season 2”
เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินเชิงป้องกัน สร้างความตระหนัก
และปรับพฤติกรรมให้ออมอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ก่อหนี้เกินตัว
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่อาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษา
กว่ า 80 แห่ ง จากทั่ ว ประเทศ เพื่ อ แนะน� ำ การใช้ ชุ ด คู ่ มื อ
การสอนความรู ้ ท างการเงิ น ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา
พร้อมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการถ่ายทอดความรู้
ทางการเงิน ส�ำหรับกลุ่มวัยท�ำงาน ได้เริ่มต้นโครงการ “Fin. ดี
Happy Life!!!” เพือ่ เสริมสร้างทักษะทางการเงิน เพิม่ การออม
และลดสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ (debt-service ratio) ส�ำหรับ
ผู ้ ที่ มี ร ายได้ ป ระจ� ำ โดยมี ห น่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มโครงการจาก
ทุกภูมิภาคหลากหลายประเภทธุรกิจรวม 37 แห่ง โดย ธปท.
ได้ จั ด อบรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สร้ า งวิ ท ยากรการเงิ น
ของหน่ ว ยงานที่ จ ะช่ ว ยส่ ง ต่ อ ความรู ้ ท างการเงิ น และสร้ า ง
สภาพแวดล้อมอันน�ำไปสู่พฤติกรรมทางการเงินที่ดี

(5) การสนับสนุนบริการทางการเงินเพือ่ ให้ประชาชนและ
ธุรกิจ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่ถูกลง
ธปท. ได้อนุญาตให้ ใช้ข้อมูลต่าง ๆ (alternative data) ที่
สะท้อนพฤติกรรมประกอบการพิจารณาความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ (information-based lending) และผ่อนคลายการ
จ�ำกัดวงเงินตามจ�ำนวนเท่าของรายได้ ส�ำหรับสินเชือ่ SME และ
บุคคลธรรมดาที่กู้ไปท�ำธุรกิจ
(6) การเชื่ อ มโยงทางการเงิ น กั บ ต่ า งประเทศ ธปท.
สามารถเชื่ อ มโยงการช� ำ ระเงิ น รายย่ อ ยระหว่ า งประเทศ
ผ่านบริการ interoperable QR payment กับสิงคโปร์และ
สปป. ลาว และเชื่ อ มโยงการให้ บ ริ ก ารผ่ า นเทคโนโลยี
Application Programming Interface (API) กับ
มาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งได้ผลักดันการลงนามบันทึก
ความเข้ า ใจ กั บ ธนาคารกลางเมี ย นมา เพื่ อ สนั บ สนุ น
การใช้ เ งิ น สกุ ล ท้ อ งถิ่ น (local currency) นอกจากนี้
ในฐานะที่ ไ ทยเป็ น ประธานอาเซี ย นในปี 2562 ธปท. ได้
ผลั ก ดั น การใช้ เ งิ น สกุ ล ท้ อ งถิ่ น และการเชื่ อ มโยงระบบ
การช� ำ ระเงิ น การส่ ง เสริ ม เรื่ อ งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในภาค
การเงิน การเข้าถึงบริการทางการเงิน และการสร้างภูมคิ มุ้ กันด้าน

ในระยะยาว การที่ประชาชนและภาคธุรกิจมีความรู้ทาง
การเงิ น ที่ ดี ขึ้ น จะท� ำ ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การทาง
การเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีภูมิคุ้มกันจากภัยทาง
การเงินต่าง ๆ ซึ่ง ธปท. ได้สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ
และด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ องค์ ก รพั น ธมิ ต รเพื่ อ ขยายผลให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

เฉพาะกิจ และ non-bank รวมทั้งสื่อสารกับสาธารณชน
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมาตรการดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือน และ
การสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันการเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจ ฝ่ายงานภายใน ธปท. และหน่วยงานก�ำกับ
อื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกประกาศหลักเกณฑ์ปี 2562
(ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560) จ�ำนวน 2 ฉบับ
ได้แก่ หลักเกณฑ์การท�ำความรูจ้ กั ลูกค้าส�ำหรับการเปิดใช้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการ
โอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ทางการเงินในรูปแบบอินโฟกราฟิกผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
Facebook Twitter และ Line ซึ่งช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ ใช้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ธปท.
ยังต้องขยายพันธมิตร และเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมความรู้
ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงผู้ ใช้บริการทางการเงิน
ในวงกว้างยิ่งขึ้นต่อไป

3.3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร
ในปี 2562 ธปท. ได้ ข ยายความร่ ว มมื อ ในด้ า นข้ อ มู ล
และวิ ช าการกั บ หน่ ว ยงานภายนอกเพิ่ ม ขึ้ น โดยได้ ล งนาม
MoU กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บริษัทสหการประมูล
บริษัทไปรษณีย์ ไทย และกรมสรรพากร เพื่อสนับสนุนการ
แบ่ ง ปั น และใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ของแต่ ล ะองค์กรที่มีอยู่
เป็ น จ� ำ นวนมาก และเสริ ม สร้ า งฐานข้ อ มู ล ของประเทศ
ให้ เ ข้ ม แข็ ง ยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ลั ก ษณะ
evidence-based มากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ ในการก�ำหนด
นโยบายหรือให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการ
LTV กับการให้สนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของธนาคารพาณิชย์ไทย อนาคต
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในระบบการเงินไทย โครงสร้าง
ภาคเกษตรไทย จุลทรรศน์หนี้ครัวเรือนไทยผ่านข้อมูลสินเชื่อ
รายสัญญาจากเครดิตบูโร

นอกจากนี้ ธปท. ได้ น� ำ เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชน หรื อ
Distributed Ledger Technology (DLT) มาปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โครงการ
อิ น ทนนท์ ที่ ท ดสอบการโอนเงิ น ระหว่ า งสถาบั น การเงิ น
โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง และโครงการ
DLT Scripless Bond ที่ น� ำ เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนมาใช้
ปรั บ กระบวนการจ� ำ หน่ า ยพั น ธบั ต รเพื่ อ สร้ า งมาตรฐาน
ลดขั้ น ตอน และระยะเวลาการท� ำ งาน โดย ธปท. ได้ รั บ
รางวั ล Digital Government Award ประจ� ำ ปี 2561
จาก The Asian-Oceanian Computing Industry
Organization (ASOCIO) และรางวั ล OpenGov
Recognition of Excellence ประจ� ำ ปี 2562 จาก
OpenGov รวมทัง้ ธปท. เตรียมพร้อมสูก่ ารเป็นองค์กรดิจทิ ลั
โดยมี แ ผนงาน digital transformation roadmap
ที่จะน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนและรองรับการท�ำงานที่ต้องการ
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

งานวิจัยเรื่องจุลทรรศน์หนี้ครัวเรือนไทยผ่านข้อมูล
สินเชื่อรายสัญญาจากเครดิตบูโร ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ในปี 2562

ในการยกระดั บ ศั ก ยภาพบุ ค ลากร ธปท. เน้ น พั ฒ นา
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะทักษะด้าน
เทคโนโลยีและดิจิทัล สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองผ่าน
การเรียน e-Learning ซึง่ มีหลักสูตรหลากหลาย สามารถเลือก
ตามความต้องการของพนักงาน และเรียนได้ทั้งที่ท�ำงานและ
ที่บ้าน ส่งเสริมการหมุนเวียนงานระหว่างสายงาน (mobility)
เพื่อให้มีหน้างานที่กว้าง และให้ไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอก
(secondment) เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสเรี ย นรู ้ แ ละประสบการณ์
ทีห่ ลากหลาย ตลอดจนสนับสนุนการท�ำงานข้ามฝ่ายงาน (crossfunction) เพื่อการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ร่วมกัน
นอกจากนี้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจส�ำคัญ ธปท.
ได้สรรหาบุคลากรเชิงรุกในสาขาที่หายาก ขาดแคลน และเป็น
ที่ต้องการของตลาด เช่น การจัดงาน BOT Open House
และร่วมออกบูธกับสมาคมธนาคารไทยในงาน Tech Career
Coaching เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมงานกับ ธปท. และ
ภาคธุรกิจการเงินมากขึ้น

นอกจากนี้ ธปท. ได้ พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล
เศรษฐกิจไทย (Thailand’s Integrated Database for
Economics: TiDE) เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รวบรวมและสื บ ค้ น
ข้อมูลเศรษฐกิจไทยที่ครอบคลุม ใช้งานได้ง่าย และเปิดให้
ใช้งานสาธารณะ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ได้มีการ
ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมการศึกษาวิจัยในวงกว้าง
ในการยกระดับศักยภาพองค์กร ธปท. ได้นำ� หลักการ RIA
มาปรับใช้เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม
จากทุกภาคส่วน และเพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และมาตรการ
ของ ธปท. ทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงานของ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น การหารือธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
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การพัฒนา
และยกระดับ
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1. collaboration
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4. data-driven
organization
3. automation

5. digital first

ควบคู่ ไปกับการยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบความมั่นคงปลอดภัย และระบบบริหารจัดการข้อมูล
ส� ำ หรั บ งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การธนบั ต ร ธปท.
ได้ปรับกระบวนการท�ำงาน โดยน�ำระบบ automation มาใช้
มากขึน้ ทัง้ ในกระบวนการผลิตและบริหารจัดการธนบัตร รวมทัง้
จัดตัง้ ศูนย์เงินสดกลาง (Consolidated Cash Center: CCC)
แห่งแรกที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อน�ำร่องโครงการบริหารจัดการ
ธนบัตรแบบรวมศูนย์ เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดต้นทุน และ
การท� ำ งานที่ ซ�้ ำ ซ้ อ นในการจั ด เก็ บ และขนส่ ง ธนบั ต ร ซึ่ ง จะ
ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ งิ น สดกลางอย่ า งเต็ ม รู ป แบบที่
ให้บริการได้ทั่วประเทศต่อไป

นอกเหนือจากงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักแล้ว
ธปท. ได้ด�ำเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีด้านธรรมาภิบาล
และความยัง่ ยืน โดยเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจ�ำปี 2562 เพื่อ
ยกระดั บ ธปท. ในด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด�ำเนินงานตามมาตรฐานสากล ซึ่ง ธปท. ได้รับผลประเมิน
อยู่ ในระดับดีมาก นอกจากนี้ ธปท. มีการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด�ำเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการ
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ส�ำหรับศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank
of Thailand Learning Center) ธปท. ได้จัดพื้นที่เรียนรู้
เกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมทางการเงิ น และแนวโน้ ม ในอนาคต
เพื่ อ ให้ สั ง คมไทยเท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
การเงินที่ส�ำคัญ อาทิ ดาต้าอนาไลติกส์ ธุรกรรมการเงินดิจิทัล
รวมทั้ ง เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ ข อง ธปท. ผ่ า นการถ่ า ยทอด
เรื่ อ งราวจากประสบการณ์ จ ริ ง ของผู ้ บ ริ ห ารและอดี ต
ผู้บริหาร เช่น การเสวนาเรื่องการแก้ไขวิกฤตสถาบันการเงิน
ย้อนรอยวิกฤตปี 2522 และปี 2526 การเสวนาเรื่องการสะสม
เงิ น ตราและโบราณวั ต ถุ นอกจากนี้ ธปท. ได้ จั ด กิ จ กรรม
ให้ความรู้ทางการเงินเพิ่มเติม ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรม
Global Money Week นิทรรศการ Money Detective
รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ได้แก่ นิทรรศการ “More
than EYES can see : 80 ปี มากกว่าที่เห็น” โดยมูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งนี้
เพื่อตอบโจทย์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้างส�ำหรับนักศึกษา
และเยาวชน ธปท. ได้ จั ด กิ จ กรรมส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง เสริ ม การ
เรียนรู้ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์การเงิน (financial and
economics literacy) เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นบุคลากร
ทางการเงิ น ของประเทศในระยะต่ อ ไป อาทิ การเชิ ญ ชวน
นั ก ศึ ก ษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ
ทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธนาคารกลาง
โดยวิทยากรจาก ธปท. เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงใน
การเป็นนักการธนาคารกลาง และการต่อยอดโครงการในปี
2561 ได้มกี ารเชิญชวนให้นกั เรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ชวนน้องท่องโลกการเงิน เพื่อให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน
อีกด้วย

ใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2562 ธปท.
ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมั ค รใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
รวมถึงผลักดันให้สถาบันการเงินค�ำนึงถึงความยั่งยืนในการ
ท�ำธุรกิจ ทั้งนี้ ธปท. มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
ยกระดับธรรมาภิบาลให้โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
ในด้ า นการสื่ อ สารและการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ธปท. ได้ปรับปรุงการสื่อสารให้เข้าใจง่าย โดยยึดผู้รับสารเป็น
ที่ ตั้ ง (customer-centric) รวมทั้ ง สื่ อ สารประเด็ น ที่
เป็นปัญหา (pain point) เพื่อให้สาธารณชนมีความเข้าใจที่
ถูกต้องในการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั เช่น คลิปวิดโี อ
อิ น โฟกราฟิ ก ผ่ า นช่ อ งทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย ทั้ ง Facebook
Youtube Instagram และ Twitter ซึ่งจ�ำนวนผู้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของ ธปท. ในแต่ละช่องทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ธปท. ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมประสานนโยบาย
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน หน่วยงานภาคธุรกิจ
เพื่อรับฟังและร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนผลักดันในเรื่อง
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน เพื่อให้
รับทราบข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจในงานของ ธปท.
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4. โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการทำ�งาน
พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคแตกต่างจากเดิมค่อนข้าง
มาก ส่งผลให้รูปแบบการท�ำธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และผู้ ให้บริการทางการเงินมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญตามความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ธปท. จึงต้องปรับ
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงาน ให้มีความคล่องตัวและสามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 การเพิม่ ประสิทธิภาพงานด้านเสถียรภาพการเงิน
ระบบการเงิน และสถาบันการเงิน

ในลักษณะ squad ส�ำหรับงาน financial landscape และ
Financial Sector Master Plan เพื่อให้ผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายรอบด้ า นมาช่ ว ยพั ฒ นางานให้ มี
คุณภาพยิ่งขึ้น

เพิ่มสายก�ำกับสถาบันการเงิน 2 รับผิดชอบงานการก�ำกับ
และตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตรวจสอบ non-bank
งานคุม้ ครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน และงานวางแผนและพัฒนา
ผู้ตรวจสอบ จากเดิมที่งานดังกล่าวที่อยู่ ในสายก�ำกับสถาบัน
การเงิน 1 ซึ่งการแยกออกมาเป็นสายก�ำกับสถาบันการเงิน 2
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลมี ค วามลึ ก และความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นมากขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารรวมศู น ย์ ง านด้ า น
micro-surveillance และงานจัดการข้อมูล เพื่อประโยชน์
ในการก�ำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

สายนโยบายระบบการช�ำระเงิ น และเทคโนโลยี ท าง
การเงิน เพิม่ ประสิทธิภาพงานการก�ำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน โดยรวมงานก�ำหนดหลักเกณฑ์
ก�ำกับสถาบันการเงินด้าน ความเสี่ยงด้าน IT และความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ (cybersecurity) กับงานตรวจสอบ
ด้าน IT ไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทัน และเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ

4.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร

เพิ่มสายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร
รับผิดชอบงานเสถียรภาพระบบการเงินและงานด้านยุทธศาสตร์
โดยขึ้นตรงต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และรวมศูนย์
งานด้าน macro-surveillance ไว้ที่ฝ่ายเสถียรภาพระบบ
การเงิน เพื่อให้เห็นภาพรวมด้านเสถียรภาพระบบการเงินและ
สามารถพิจารณาด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทันและมี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มสายบริหารความเสี่ยงองค์กร ยกระดับงานบริหาร
ความเสีย่ งองค์กรจากฝ่ายเป็นสาย เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสีย่ ง การก�ำกับดูแล
งานด้านธรรมาภิบาลแบบบูรณาการ การก�ำหนดยุทธศาสตร์
และจัดท�ำนโยบายต่าง ๆ ให้เท่าทันต่อการเพิ่มขึ้นของปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อองค์กร ทัง้ ด้านเทคโนโลยี cybersecurity
และการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่

สายนโยบายการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้าน
นโยบายการเงิน ด้านเศรษฐกิจมหภาคและเสถียรภาพระบบ
การเงิน รวมทัง้ เพือ่ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง โดย
ปรับโครงสร้างองค์กร ยกระดับงานและขยายอัตราก�ำลังในงาน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานกลยุทธ์นโยบายการเงิน งานเสถียรภาพ
เศรษฐกิจการเงินและงานพัฒนาแบบจ�ำลอง งานนวัตกรรมสถิติ
และงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจภูมิภาค

สายกฎหมาย สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร และ
สายบริหารงานปฏิบัติการ จัดกลุ่มงานระดับสายให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับบทบาทและให้ความส�ำคัญกับงาน
ด้านกฎหมายเพื่อให้เป็น trusted strategic partner ของ
ฝ่ายงานอย่างแท้จริง โดยให้สายกฎหมายรับผิดชอบงานด้าน
กฎหมายโดยเฉพาะ จากเดิมที่ต้องดูแลงานด้านปฏิบัติการ
อื่น ๆ นอกจากนี้ มีการจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือ
ส่งเสริมกันไว้ที่เดียวกัน

สายนโยบายสถาบันการเงิน ยกระดับการขับเคลื่อนงาน
พั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
พันธกิจหลักของธนาคารกลาง รวมถึงจัดรูปแบบการท�ำงาน
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ทดแทนต�ำแหน่งงานส�ำคัญ (successor) แบบครบวงจรเพื่อ
สร้างผู้น�ำรุ่นใหม่

สายระบบข้ อ สนเทศ ยกระดั บ งาน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความเข้ ม แข็ ง และปรั บ ขยายอั ต ราก� ำ ลั ง ในงาน digital
transformation การดูแลและเฝ้าระวังระบบวิศวกรรม ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ การท�ำงาน
รองรับยุทธศาสตร์ ธปท. ด้าน data-driven และการก�ำกับดูแล
ข้อมูลของ ธปท. ให้สอดคล้องกับหลักสากล

สายออกบั ต รธนาคาร เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ
คุ ณ ภาพด้ า นการผลิ ต ธนบั ต ร โดยปรั บ บทบาทและอั ต รา
ก� ำ ลั ง งานวิ จั ย ธนบั ต รให้ มุ ่ ง เน้ น งานหลั ก ในด้ า นการผลิ ต
อาทิ การผลิตหมึกพิมพ์ การยกระดับการผลิตธนบัตร และการ
ตรวจสอบคุณภาพกระดาษ โดยให้กลุ่มงานนักวิจัยไปสังกัด
โรงพิมพ์ธนบัตร

สถาบั น วิ จั ย เศรษฐกิ จ ป๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการผลิตผลงานวิจยั และการให้คำ� ปรึกษาด้านนโยบายการเงิน
ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาค เพื่อสนับสนุนงานหลัก
ของ ธปท. ตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดย
รวมศูนย์อัตราก�ำลังและขยายกรอบอัตราก�ำลังในระดับบริหาร
ให้ ยื ด หยุ ่ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก าร
แข่งขันสูงในตลาดแรงงาน

การเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินการในงานสนับสนุนอืน่ ๆ
เพิ่มมาตรฐานและลดความซ�้ำซ้อนในกระบวนการท�ำงาน โดย
ควบรวมงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร งาน
ธุระการเงินและงานบัญชี ไว้จุดเดียวที่ส�ำนักงานใหญ่ และยุบ
งานที่หมดภารกิจ

สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เพิม่ ความเข้มแข็ง
และประสิทธิภาพในการด�ำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับต่อการปรับเปลี่ยนงานรากฐาน
ส�ำคัญภายในองค์กร โดยรวมงานกลยุทธ์นโยบายด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรไว้ด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลไปในทิศทางเดียวกัน และรวม
ศูนย์งานบริหารจัดการ พนักงานกลุ่มศักยภาพ (talent) และ

ทั้งหมดนี้คือการยกระดับศักยภาพองค์กรและกระบวนการ
ท�ำงานของ ธปท. ตลอดปี 2562 เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจการเงินไทยให้มเี สถียรภาพและเติบโตอย่างมัน่ คงและ
ยั่งยืน พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างฉับไวและเข้มแข็ง
ในการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2563 ต่อไป

บรรยากาศรายการผู้ว่าการพบพนักงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นรายไตรมาส
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คณะกรรมการ
จดัการกองทนุ

สายเสถียรภาพระบบการเงิน
และยุทธศาสตรองคกร

ฝายเสถียรภาพ
ระบบการเงิน

สายการตลาด
การเงิน

ฝา

กลมุงาน
ยทุธศาสตรองคกร

สายนโยบาย
การเงิน

สายสื่อสาร
และความสัมพันธองคกร

ฝายบรหิาร
การสอ่ืสารองคกร

ฝาย
วางแผนองคกร

สายกำกับ
สถาบันการเงิน
1

สายนโยบาย
สถาบันการเงิน

ฝา

ฝายกลยุทธ
สถาบันการเงิน

ฝ

ฝา
ก

ฝายนโยบายการกำกับ
สถาบันการเงิน

ฝ

ฝา
โครงสรางเศรษฐกิจ

ฝายกำกับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

ฝายตรวจสอบและ
วิเคราะหความเสี่ยง
สถาบันการเงิน

ฝายจัดการกองทุน

ฝายความรวมมอื
ระหวางประเทศ

สายกำกับ
สถาบันการเงิน
2
ฝายตรวจสอบ
ผูใหบริการ
ทางการเงิน

ฝ

ฝ
ฝ
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ฝ
ฝ
ฝายกำกับและตรวจสอบ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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คณะกรรมการ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ปวย อึ๊งภากรณ

คณะกรรมการ
สายออกบตัรธนาคาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำกบัดแูลความเสย่ีง

สายตรวจสอบกจิการภายใน
ฝายตรวจสอบ
กจิการภายใน

ดานบรหิาร

สายบริหารงาน
ปฏิบัติการ

สายกฎหมาย

สายบริหารความเสี่ยง
องคกร

ฝายบรหิาร
จดัการธนบตัร

ฝายการเงนิ
และการบญ
ั ชี

ฝายกฎหมาย

ฝายบริหารความเสี่ยง
ภาพรวม

ฝายการชำระเงนิ
และพนัธบตัร

โรงพมิพธนบตัร

ฝายธุรการและ
บริหารอาคาร

ฝายบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน

ฝายบริหาร
จดัการขอมลู

ฝายกลยุทธและ
บริหารกิจการธนบัตร

ฝายรักษา
ความปลอดภัย

ฝายสงเสริมความรู
ทางการเงิน

สายทรพัยากรบคุคล
และพฒ
ั นาองคกร

สายระบบขอสนเทศ

สายออกบตัรธนาคาร

ฝายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถาบนัพฒ
ั นา
บคุลากร

กลุมงานกลยุทธและ
ธรรมาภิบาลขอมูล

สำนกังาน
ภาคเหนอื
สำนกังาน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
สำนกังาน
ภาคใต

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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5. การกำ�กับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
ในการก�ำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงของ ธปท. ครอบคลุมถึงการปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานของ ธปท. และการแก้ไข พ.ร.บ. ธปท. ดังนี้
5.1 การก�ำกับดูแลกิจการ

5.2 การบริหารความเสี่ยงองค์กร

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485
แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดภารกิจหลักของ ธปท. และ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ธปท. ในการควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ธปท. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของระบบสถาบัน
การเงินและระบบการช�ำระเงิน รวมถึงแผนงาน งบประมาณ
และหลักเกณฑ์การบริหารสินทรัพย์ของ ธปท. และให้ ธปท.
ด� ำ เนิ น การด้ า นนโยบายการเงิ น นโยบายสถาบั น การเงิ น
และนโยบายระบบการช�ำระเงิน ภายใต้การด�ำเนินการของ
คณะกรรมการที่มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบนโยบายแต่ละด้าน
ได้แก่ กนง. กนส. และ กรช.

คณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม
ของ ธปท. ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย กคส. ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็น
ต่ อ กรอบนโยบาย และแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
ภาพรวมของ ธปท. ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ก่ อ นน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการ ธปท.
นอกจากนี้ ยั ง มี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (คบส.)
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากผู้บริหารระดับสูงของ ธปท.
โดยมีหน้าที่ก�ำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้การด�ำเนินงานของ ธปท. เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยมีสายบริหารความเสี่ยงองค์กรท�ำหน้าที่ผลักดันและ
ด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มี ก ารประสานงานในการก� ำ หนดนโยบาย
ร่วมกัน และเชื่อมโยงความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายต่ า ง ๆ ธปท. มี ร ะบบการท� ำ งานที่
ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการนโยบายในรูป
คณะอนุกรรมการ เช่น คณะอนุกรรมการเสถียรภาพระบบ
การเงิน (อสร.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ธปท. ได้
ยกระดับฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (ฝบส.) เป็นสายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร (สบส.) แยกงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้ า นการเงิ น และงานบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งองค์ ก รและ
ความเสี่ยงปฏิบัติการ โดยจัดตั้งเป็นฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิ น (ฝสง.) และฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งภาพรวม
(ฝสภ.) ซึ่งประกอบด้วย ส�ำนักบริหารความเสี่ยงภาพรวมและ
ปฏิบตั กิ าร และส�ำนักบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับภารกิจด้านการบริหารความเสี่ยงที่ท้าทายและมี
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธปท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย (กตส.) คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลความเสี่ยง (กคส.) และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
โดย กตส. ท�ำหน้าทีด่ แู ลและก�ำกับการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ในสังกัด ธปท. ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม กคส. ท�ำหน้าที่พิจารณาและ
ให้ความเห็นในเรื่องความเสี่ยงในภาพรวมทั้งหมดของ ธปท.
ในขณะที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ท�ำหน้าที่กลั่นกรองงาน
ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลตามความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ ธปท. โดยมุง่ เน้นให้ ธปท. มีระบบและการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสม

ขอบเขตงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร สรุปเป็น 3 ด้าน
ดังนี้
(1) การบริหารความเสี่ยงภาพรวม (Enterprise Risk)
การบริหารความเสี่ยงภาพรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินพันธกิจ
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สินทรัพย์ที่ ธปท. ถือครอง ลดลงจากการถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือ โดย ธปท. มีความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk
exposure) ทั้งกับรัฐบาลต่างประเทศ ภาคเอกชนต่างประเทศ
และสถาบันการเงินต่างประเทศ ที่ ธปท. มีธุรกรรมการลงทุน
เครื่องมือส�ำคัญ คือการก�ำหนดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต
ต�่ำสุดที่สามารถยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดเกณฑ์
concentration risk เพื่อป้องกันไม่ ให้มีการกระจุกตัวของ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ธปท. มีการติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านเครดิตของรัฐบาลต่างประเทศ ภาคเอกชนต่างประเทศ และ
สถาบันการเงินต่างประเทศที่ ธปท. มีธุรกรรมการลงทุนด้วย
อย่างใกล้ชิด

ด้านต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ ธปท.
สามารถบรรลุพันธกิจที่ก�ำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการ
บริหารความเสี่ยงต้องเอื้อต่อพัฒนาการในงานของ ธปท. ให้
ตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต ซึ่งในปี 2562 ธปท. ได้มี
การประเมินความเสี่ยงรอบด้านที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งก�ำหนดกรอบการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานทีด่ ี มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
และมีมาตรการและแผนบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยในปี
2562 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT และภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ของภาคการเงินยังเป็นความท้าทายส�ำคัญ ซึ่ง ธปท.
ได้ยกระดับการป้องกัน ตรวจจับและตอบสนองให้แข็งแกร่ง
มากขึน้ ทัง้ ใน ธปท. และในภาคการเงิน ตลอดจนเพิม่ การประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ในขณะที่ความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอน
ทางภูมริ ฐั ศาสตร์ และความเสีย่ งส�ำคัญอืน่ ๆ ยังคงมีการบริหาร
การจัดการอย่างต่อเนื่อง

การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งมี จุ ด ประสงค์
เพื่ อ ดู แ ลให้ เ งิ น ส� ำ รองทางการ ประกอบด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี
สภาพคล่องสูงในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม สามารถน�ำเงินมาใช้ได้อย่าง
ทันท่วงที โดยไม่กระทบราคาตลาดอย่างมีนยั ส�ำคัญ การบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเน้นการก�ำหนดระดับสินทรัพย์ที่มี
สภาพคล่องต�่ำ (illiquid assets) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากความต้องการในด้านสภาพคล่องและการ
เปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ได้รบั จากการลงทุนในสินทรัพย์
สภาพคล่ อ งต�่ ำ (liquidity premium) และผลเสี ย หาย
ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ต้องขายสินทรัพย์นั้น

(2) การบริหารความเสีย่ งทางการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงทางการเงินของ ธปท. เป็นผลจากการด�ำเนิน
งานด้ า นบริ ห ารเงิ น ส� ำ รองทางการเป็ น หลั ก โดย ธปท.
ได้จ�ำแนกความเสี่ยงทางการเงินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านเครดิต และความเสีย่ งด้าน
สภาพคล่ อ ง และก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับควบคุมดูแล
ประกอบด้วย คณะกรรมการ ธปท. กตส. กคส. คบส. และคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (อสง.)

นอกจากการก� ำ หนดกรอบและหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงข้างต้น ธปท. ได้จัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทน
และความเสี่ยง (performance and risk measurement)
รายเดือนเพือ่ ให้ทราบถึงทีม่ าและองค์ประกอบของผลตอบแทน
และความเสี่ยง (Return and Risk Attribution Report)
เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์และติดตามการลงทุน และจัดสรรระดับ
ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม โดยน�ำเสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน (อสง.) คณะอนุกรรมการบริหาร
เงินส�ำรองทางการ (อบท.) คบส. และคณะกรรมการที่เป็น
กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ได้ แ ก่ กคส. กตส. และ
คณะกรรมการ ธปท. เป็นประจ�ำทุกไตรมาส

การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดมีจุดประสงค์เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
รวมทั้งควบคุมความเสี่ยงที่ผลตอบแทนที่ได้จะไม่แตกต่างจาก
ผลตอบแทนของดัชนีอา้ งอิงขององค์กรมากจนเกินไป เครือ่ งมือ
ส�ำคัญ คือ การก�ำหนดดัชนีอา้ งอิงองค์กร และดัชนีอา้ งอิงกองทุน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน โดยจะวิเคราะห์
และติดตามระดับความเสี่ยงของกองทุนให้อยู่ภายใต้ระดับที่
คณะกรรมการ ธปท. คบส. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด และได้ทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การบริหาร
ความเสีย่ งด้านตลาดเป็นประจ�ำทุกปีหรือตามภาวะตลาดการเงิน
การลงทุนที่เปลี่ยนไป

(3) การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภัยไซเบอร์ (IT & Cyber Risk)
การบริหารความเสี่ยงด้าน IT และภัยไซเบอร์ มีจุดประสงค์
เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความมั่ น คงปลอดภั ย (Confidentiality
Integrity Availability: CIA) และสามารถจั ด การกั บ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นได้
ในระยะที่ ผ ่ า นมา ธปท. ได้ ย กระดั บ การป้ อ งกั น ตรวจจั บ

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมีจุดประสงค์เพื่อควบคุม
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดช�ำระหนี้หรือการที่ราคา
49

และตอบสนองอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มใช้งานระบบป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูล (data leak prevention) และเพิ่ม
ความสามารถของระบบป้องกันภัยไซเบอร์ ให้มีความเท่าทัน
ต่ อ ภั ย คุ ก คามที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น (advanced threat
protection) รวมทั้งมีการพัฒนาและทดสอบแผนตอบสนอง
ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ (CSIRP) ทั้ ง ระดั บ ผู ้ บ ริ ห ารและ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจ�ำ และมีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ
ภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การทดสอบอีเมลปลอมแบบ
เสมือนจริง (phishing drill) นอกจากนี้ ธปท. ได้พัฒนา
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT เพื่อให้สามารถ
บ่งชี้ วิเคราะห์ และติดตามประเด็นความเสี่ยงส�ำคัญ ตลอดจน
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานด้าน IT
ได้ อ ย่ า งทั น การณ์ โดย ธปท. มี การด� ำ เนิ น งานสอดคล้อง
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562

กรณีต่าง ๆ อาทิ แผนฉุกเฉินระบบงานส�ำคัญหยุดชะงักและ
ต้องอพยพพนักงานไปยังศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรอง แผนการ
อพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัย แผนฉุกเฉินรองรับเหตุการณ์
ชุมนุมประท้วงและปิดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ธปท. มีความ
พร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและ
สามารถด�ำเนินธุรกิจของธนาคารกลางได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ์

(4) การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operation Risk)

5.3 การแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงานของ ธปท.

การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารครอบคลุมความเสีย่ งที่
เกิดจากกระบวนการ บุคลากร เทคโนโลยี และปัจจัยภายนอกอืน่ ๆ
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ามีการดูแลความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ทั้ ง นี้ ธปท. ได้ ป รั บ ปรุ ง การบริ ห าร
ความเสี่ยงให้สอดรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการ ดังนี้ (1) การก�ำหนดให้ทุกส่วนงาน
ประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง (Control SelfAssessment: CSA) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้น (2) การ
มีกระบวนการรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (loss incident
reporting) (3) การจัดท�ำตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicators: KRIs) และรายงานความเสีย่ ง (risk dashboard)
ตลอดจนมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงส�ำคัญต่อ คบส.
และ กคส. (4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management: BCM) รองรับสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการทดสอบแผนฉุกเฉิน
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นประจ�ำทุกปี

ในปี 2562 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
งานของ ธปท. ในการรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
ได้แก่ (1) พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เพือ่ เพิม่ ให้ ธปท. มีอำ� นาจประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์ ให้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจถือปฏิบตั ิ รวมถึงการแต่งตัง้ ผูต้ รวจการสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่ง
จะท�ำให้การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความมั่นคง
ทางการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
และ (2) พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพือ่ ให้บริษทั บริหารสินทรัพย์
สามารถรับซือ้ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ของ non-bank รวมถึ ง การรั บ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ ลู ก หนี้
สถาบันการเงิน หรือผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ซึ่งการแก้กฎหมายในปี 2562 เป็นผลให้สามารถ
ขยายขอบเขตโครงการคลินกิ แก้หนี้ให้รวมถึงลูกหนีบ้ ัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคลของ non-bank ท�ำให้โครงการคลินิก
แก้หนีช้ ว่ ยแก้ปญ
ั หาหนีเ้ สียของประชาชนได้กว้างและครอบคลุม
มากขึ้ น และช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาหนี้ ภ าคครั ว เรื อ นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ธปท. อยู ่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และ
กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูล (data protection
risk management) ในฐานะผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของ ธปท. ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากล เช่น GDPR
และ ISO 27701

ในปี 2562 ได้พัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) ส�ำหรับระบบการ
ช�ำระเงินที่ ธปท. ดูแล (ระบบบาทเนตและ ICAS) พร้อมจัด
ให้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินประจ�ำปีที่ครอบคลุมแผนฉุกเฉิน
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รายงานประจ�ำปี 2562

๓
การดำ�เนินงานของ ธปท.
• สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงิน ปี 2562
• การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
• การรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
• การรักษาเสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน
• การออกและจัดการธนบัตร
• การดูแลภาคประชาชน
• การเป็นตัวแทนของประเทศไทยในองค์กร
		 และเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ
• การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจการเงินส่วนภูมิภาค
• การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงิน ปี 2562
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมปี 2562 ขยายตัวในอัตราที่ต�่ำลงต่อเนื่องจากปีก่อน โดยหลายประเทศได้รับผลกระทบ
จากปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัว ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่
รุนแรงขึน้ ส่งผลให้ภาคการส่งออกและการผลิตหดตัว นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในช่วงที่
ผ่านมา อาทิ การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ การทีส่ หราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ประกอบกับ
ความเสีย่ งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ทยี่ งั มีอยูเ่ ป็นระยะ ส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ และการลงทุนของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ดี
การบริโภคภาคเอกชนยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญในหลายประเทศ
ในระยะต่่อไป* คาดว่่าเศรษฐกิิจโลกจะฟื้้�นตััวอย่่างค่่อยเป็็น
ค่อยไปตามบรรยากาศการค้าโลกที่ดีขึ้นหลังสหรัฐฯ และจีน
บรรลุ ข ้ อ ตกลงระยะที่ 1 และการฟื้นตั ว ของวั ฏ จั ก รสิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่ต้องติดตามดังนี้
(1) การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคโควิด 19 (2) ความ
ขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีย่ งั มีอยู่ ซึง่ การเจรจา
ข้อตกลงทางการค้าในระยะต่อไปอาจท�ำให้สถานการณ์กลับ
รุนแรงขึ้นได้อีก และ (3) ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในหลาย
พื้นที่

เศรษฐกิิจไทยปีี 2562 ขยายตััวที่่�ร้อ้ ยละ 2.4 จากปีีก่อ่ น โดย
เป็็นการขยายตััวในอััตราที่่�ต่ำำ��กว่่าระดัับศัักยภาพและต่ำำ��ลงจาก
ปีีก่อ่ น จากอุุปสงค์์ต่า่ งประเทศที่่�หดตััวต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ช่ว่ งปลายปีี
2561 ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังอุปสงค์ ในประเทศชัดเจนขึ้น
โดยการส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่องในหลายหมวด ตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่
ได้้รับั ผลกระทบจากความขััดแย้้งทางการค้้าระหว่่างสหรััฐฯ และ
จีีน อย่่างไรก็็ดีี การส่่งออกสิินค้้าบางหมวดได้้รับั ผลดีีจากการย้้าย
ฐานการผลิิตมาไทย และการส่่งออกสิินค้้าไปสหรััฐฯ เพื่่�อทดแทน
สิินค้้าจากจีีน อาทิิ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า ยางล้้อรถยนต์์ ขณะเดีียวกััน
ภาคการท่่ อ งเที่่�ยวขยายตัั ว ลดลงจากปีี ก่่ อ น ทั้้�งจำำ�นวน
นัักท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศและค่่าใช้้จ่่ายต่่อทริิป ซึ่่�งเป็็นผลจาก

แหล่งที่มาของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (Contribution to Growth)1/
(เปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน)

ร้อยละ

15

การส่งออกบริการ

การใช้จ่ายภาครัฐ

การบริโภคภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชน

ส่งออกสินค้า

การน�ำเข้าสินค้าและบริการ

ส่วนเปลี่ยนแปลง
สินค้าคงคลังและ
ค่าสถิติคลาดเคลื่อน

GDP

10
5
0
-5
-10
ไตรมาสที่ 1

ปี 2560

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1

ปี 2561

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1

หมายเหตุ: 1/ GDP ค�ำนวณด้วยวิธี Chain Volume Measure (CVM)
*ประเมิิน ณ เดืือนมกราคม 2563 ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�การระบาดของโรคโควิิด 19 ยัังจำำ�กัดั อยู่่�ในประเทศจีีน

52

ปี 2562

ไตรมาสที่ 3

รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิิจโลกชะลอตััว และการแข่่งขัันด้้านการท่่องเที่่�ยวที่่�สููงขึ้้�น
โดยเฉพาะจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน ส่่งผลให้้จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว
จากยุุโรปหดตััวเป็็นครั้้�งแรกในรอบ 4 ปีี ขณะที่่�นัักท่่องเที่่�ยวจีีน
ฟื้้�นตััวอย่่างช้้า ๆ ตามความเชื่่�อมั่่�นด้้านความปลอดภััยภายหลััง
เหตุุการณ์์เรืือนัักท่อ่ งเที่่�ยวล่่มที่่�จัังหวััดภููเก็็ตในปีี 2561 อย่่างไร
ก็็ดีี มาตรการยกเว้้นค่่าธรรมเนีียม Visa on Arrival มีีส่่วน
ช่่วยสนัับสนุุนการฟื้้น� ตััวของนัักท่อ่ งเที่่�ยวจีีน และมีีส่ว่ นทำำ�ให้้นักั
ท่่องเที่่�ยวอิินเดีียและไต้้หวัันขยายตััวดีี

เชิงโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การขยายตัวของธุรกิจ
อี-คอมเมิร์ซ การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น ด้านอัตราการ
ว่างงานทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ดี การจ้างงานปรับ
ลดลง โดยเฉพาะการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาคการผลิต เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่หดตัว
ต่อเนื่องและการใช้จ่ายภายในประเทศที่ชะลอตัว นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการปรับเปลีย่ นรูปแบบการจ้างงานจากรายเดือนเป็น
รายวันมากขึ้น

สำำ�หรัั บ อุุ ป สงค์์ ใ นประเทศ การบริิ โ ภคภาคเอกชนยัั ง
ขยายตััวดีี แต่่มีีทิิศทางชะลอลงบ้้างจากปััจจััยสนัับสนุุนกำำ�ลัังซื้้�อ
ที่่�แผ่่ ว ลงทั้้�งด้้ า นรายได้้ แ ละความเชื่่�อมั่่�นผู้้�บริิ โ ภคที่่�ได้้
รัั บ ผลกระทบจากภาคการส่่ ง ออกที่่�หดตัั ว ต่่ อ เนื่่�อง โดย
รายได้้ที่่�ลดลงส่่งผลให้้การใช้้จ่่ายสิินค้้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์์
หดตัั วสูู ง นอกจากนี้้� คุุ ณ ภาพสิิ น เชื่่�อเช่่ า ซื้้�อรถยนต์์ ที่่�ด้้ อ ย
ลงทำำ�ให้้สถาบัันการเงิินระมััดระวัังการปล่่อยสิินเชื่่�อมากขึ้้�น
อย่่างไรก็็ดีี แรงสนัับสนุุนจากภาครััฐผ่่านบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ
และมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิ จ ระยะสั้้�นในช่่ ว งปลายปีี
มีีส่ว่ นช่่วยพยุุงกำำ�ลัังซื้้�อได้้บางส่่วน และทำำ�ให้้การใช้้จ่า่ ยในสิินค้้า
ไม่่คงทนขยายตััวดีีขึ้้�นจากปีีก่่อน ด้้านการลงทุุนภาคเอกชน
ขยายตััวชะลอลงเช่่นกััน การชะลอตััวของอุุปสงค์์ทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศส่่งผลให้้ภาคธุุรกิิจชะลอการลงทุุนเพราะมีี
กำำ�ลัังการผลิิตเหลืือเพีียงพอรองรัับอุุปสงค์์ ในระยะข้้างหน้้า
ประกอบกับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจมีทิศทางโน้มลดลงจาก
ปีก่อน ส�ำหรับการใช้จ่ายภาครัฐแผ่วลง โดยเฉพาะการใช้จ่าย
ลงทุนของภาครัฐ สาเหตุมาจากความล่าช้าในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นส�ำคัญ

เสถียรภาพของภาคธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดตี ามฐานะทางการเงิน
ของธุุ ร กิิ จ ขนาดใหญ่่ ที่่�ยัั ง เข้้ ม แข็็ ง อย่่ า งไรก็็ ดีี ต้้ อ งติิ ด ตาม
เสถีียรภาพของธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SME) ที่่�ความ
สามารถในการชำำ�ระหนี้้�ด้้อยลงจากการชะลอตััวของเศรษฐกิิจ
และปััจจััยเชิิงโครงสร้้างที่่�ทำำ�ให้้ความสามารถในแข่่งขัันของ
SME ลดลง เช่่นเดีียวกัับเสถีียรภาพของภาคครััวเรืือนที่่�ยัังคง
เปราะบางและต้้องติิดตามใกล้้ชิดิ เนื่่�องจากสััดส่่วนหนี้้�ครััวเรืือน
ต่่อ GDP อยู่่�ในระดัับสููงและปรัับสููงขึ้้�นจากปีีก่่อน ตามการ
ชะลอตััวของ GDP เป็็นสำำ�คััญ ส่่งผลให้้ความสามารถในการ
ชำำ�ระหนี้้�ของภาคครััวเรืือนด้้อยลง เห็็นได้้จากจากสััดส่่วนหนี้้�เสีีย
ในพอร์์ตสินิ เชื่่�ออุุปโภคบริิโภคที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้� แม้้สัดั ส่่วนหนี้้�เสีีย
จะปรัับเพิ่่�มขึ้้�นในพอร์์ตสิินเชื่่�ออุุปโภคบริิโภคและสิินเชื่่�อธุุรกิิจ
SME แต่่เสถีียรภาพระบบสถาบัันการเงิินยัังเข้้มแข็็ง เนื่่�องจาก
ระดัับเงิินกองทุุนและเงิินสำำ�รองอยู่่�ในระดัับสููง สามารถรองรัับ
ความไม่่แน่่นอนทางเศรษฐกิิจได้้
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
เฉลี่ยในปี 2562 แข็งค่าขึ้นจากปีก่อนจากปัจจัยในประเทศของ
ไทยเป็นส�ำคัญ ได้แก่ เสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยที่
แข็งแกร่ง สะท้อนจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและสัดส่วน
เงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศต่อหนีต้ า่ งประเทศระยะสัน้ ทีอ่ ยู่ใน
ระดับสูงต่อเนื่อง รวมทั้งสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ GDP ที่ต�่ำ
นอกจากนี้ เสถียรภาพทางการเมืองทีป่ รับดีขนึ้ หลังการเลือกตัง้
และการจัดตัง้ รัฐบาลใหม่มสี ว่ นท�ำให้บริษทั จัดอันดับด้านเครดิต
ปรับเพิม่ มุมมองความน่าเชือ่ ถือของไทย เมือ่ ประกอบกับในบาง
ช่วงเวลาที่นักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ ฯ และจี น ที่ มี ท ่ า ที รุ น แรงและ
ยืดเยื้อมากขึ้น และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในอัตราที่มากกว่าสกุลเงินคู่แข่ง เพราะ
เงินบาทเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่ำในมุมมองนักลงทุน และ
ท�ำให้ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (Real Effective Exchange
Rate: REER) ปรับแข็งค่าขึ้น

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปี
ต�ำ่ ลงจากปีกอ่ นอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.71 และ 0.52 ตามล�ำดับ โดยอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปลดลงเนื่องจากราคาพลังงานปรับลดลงตามราคา
น�้ำมันดิบในตลาดโลก รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาทท�ำให้
ต้นทุนการน�ำเข้าพลังงานถูกลง ขณะที่ราคาอาหารสดขยายตัว
เร่งขึน้ โดยเฉพาะราคาผัก ผลไม้ และข้าวทีป่ รับสูงขึน้ ส่วนหนึง่
เป็นผลจากภัยแล้ง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงตามต้นทุน
การผลิตโดยรวมทีต่ ำ�่ ลง ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศทีช่ ะลอตัว
ส่งผลให้การปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการของภาคธุรกิจท�ำได้
จ�ำกัด นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อยังได้รับแรงกดดันจากปัจจัย
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ภาวะการเงินที่ผ่านมายังอยู่ ในระดับผ่อนคลายและ
เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

มองไปข้้างหน้้าในปีี 2563** เศรษฐกิิจไทยมีีแนวโน้้มชะลอตััว
ต่่ อ เนื่่�องจากภาคการท่่ อ งเที่่�ยวที่่�ได้้ รัั บ ผลกระทบจากการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ซึ่่�งกระทบต่่อกิิจกรรมการเดิินทาง
ระหว่่างประเทศ รวมทั้้�งการบริิโภคภาคเอกชนที่่�ได้้รับั แรงกดดััน
จากปัั จ จัั ยด้้ านรายได้้ และความเชื่่�อมั่่�นที่่�ยัั ง คงอ่่ อนแอ และ
หนี้้�ครััวเรืือนที่่�อยู่่�ในระดัับสููง ขณะเดีียวกััน ยัังต้้องติิดตาม
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 พ.ร.บ. งบประมาณฯ
และภัยแล้ง ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ ในระดับต�่ำ
ต่อเนื่อง ตามแรงกดดันจากทั้งด้านต้นทุนและด้านอุปสงค์ที่อยู่
ในระดับต�่ำ

ปีี 2562 คณะกรรมการนโยบายการเงิิน (กนง.) ปรัับลดอััตรา
ดอกเบี้้�ยนโยบายลง 2 ครั้้�ง มาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 1.25 เพื่่�อสนัับสนุุน
การขยายตัั ว ของเศรษฐกิิ จ และเอื้้�อให้้ อัั ต ราเงิิ น เฟ้้ อ กลัั บ สู่่�
กรอบเป้้าหมาย ส่่งผลให้้ภาระดอกเบี้้�ยและต้้นทุุนการระดมทุุน
ของภาคธุุรกิิจในหลายช่่องทางปรัับลดลง สะท้้อนจากการลดลง
ของอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาล อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�อ้้างอิิง
ประเภทต่่าง ๆ ของสถาบัันการเงิิน และอััตราดอกเบี้้�ยสิินเชื่่�อ
ปล่่อยใหม่่ของธนาคารพาณิิชย์์ (New Loan Rate: NLR)

**ประเมิิน ณ เดืือนมกราคม2563 ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�การระบาดของโรคโควิิด19 ยัังจำำ�กัดั อยู่่�ในประเทศจีีน
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ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญ

(% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 1/
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)
การใช้จ่ายของครัวเรือน
การใช้จ่ายของรัฐบาล
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
- ภาคเอกชน
- ภาครัฐ
การส่งออกสินค้าและบริการ
การนำเข้าสินค้าและบริการ
ด้านอุปทาน (การผลิต)
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
บริการและอื่นๆ
เสถียรภาพในประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงาน)
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
หนี้สาธารณะ ณ สิ้นงวด (พันล้านบาท) 2/
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP (ร้อยละ) 2/
เสถียรภาพต่างประเทศ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลการค้า
ดุลบัญชีเดินสะพัด
บัญชีทุน 2/
เงินทุนเคลื่อนย้าย 2/
ดุลการชำระเงิน
เงินสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นงวด
หนี้ต่างประเทศ ณ สิ้นงวด 2/
สัดส่วนเงินสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ระยะสั้น (เท่า)
สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ GDP (ร้อยละ)
สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ)
สัดส่วนหนี้ระยะสั้นต่อหนี้ต่างประเทศ (ร้อยละ)
ภาคการเงิน ณ สิ้นงวด (พันล้านบาท)
ฐานเงิน
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ปริมาณเงินตามความหมายแคบ
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
เงินฝากรวมตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงิน 3/
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ภาคเอกชน 4/
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นงวด (ร้อยละต่อปี)
- ตลาดซื้อคืนพันธบัตร 1 วัน
- ระหว่างธนาคาร
- เงินฝากประจำ 1 ปี 5/

2560
ทั้งปี

ครึ่งปีแรก

2561
ครึ่งปีหลัง

ทั้งปี

ครึ่งปีแรก

2562
ครึ่งปีหลัง

ทั้งปี

4.1

4.8

3.5

4.2

2.7

2.1

2.4

3.1
0.1
1.8
2.9
-1.4
5.2
6.2

4.1
2.6
3.5
3.3
3.9
6.5
9.2

5.0
2.5
4.1
4.8
1.9
0.3
7.4

4.6
2.6
3.8
4.1
2.9
3.3
8.3

4.7
2.5
2.5
3.2
0.7
-3.7
-1.7

4.2
0.4
1.8
2.5
-0.3
-1.5
-7.1

4.5
1.4
2.2
2.8
0.2
-2.6
-4.4

4.7
2.1
-3.0
5.5

9.3
3.0
1.4
5.4

1.9
2.4
3.6
4.3

5.5
2.7
2.4
4.9

0.2
1.0
3.2
4.0

0.0
-1.0
0.6
4.2

0.1
0.0
2.0
4.1

0.66
0.56
1.2
6,371
41.2

0.97
0.69
1.2
6,532
41.03

1.16
0.74
0.9
6,834
41.88

1.07
0.71
1.1
6,834
41.88

0.92
0.58
1.0
6,883
41.39

0.50
0.46
1.0
6,954
41.19

0.71
0.52
1.0
6,954
41.19

32.6
44.0
-0.1

13.8
18.4
-0.6

8.6
10.1
0.0

22.4
28.5
-0.6

12.7
17.7
0.0

13.9
19.6
0.0

26.6
37.3
0.0

-12.5
26.0
202.6
155.2
2.9
36.6
54.6
44.3

-11.4
7.6
206.8
154.2
3.1
35.0
52.4
42.9

-3.6
-0.4
205.6
162.4
3.2
35.4
53.5
39.0

-14.9
7.3
205.6
162.4
3.2
35.4
53.5
39.0

-7.6
5.6
215.8
166.7
3.5
34.7
53.5
37.5

-5.0
8.0
224.3
170.7
3.8
34.0
53.5
34.8

-12.6
13.6
224.3
170.7
3.8
34.0
53.5
34.8

1,937.2
6.7
2,038.9
9.4
19,212.9
5.0
18,814.1
4.9
22,565.8
4.1

1,805.3
5.9
1,970.4
5.3
19,571.1
5.1
19,217.1
5.0
23,227.2
5.6

2,000.7
3.3
2,095.2
2.8
20,109.6
4.7
19,681.5
4.5
24,085.6
6.7

2,000.7
3.3
2,095.2
2.8
20,109.6
4.7
19,681.5
4.5
24,085.6
6.7

1,905.1
5.5
2,103.8
6.8
20,218.8
3.3
19,921.6
3.7
24,570.0
5.8

2,071.5
3.5
2,215.8
5.8
20,853.3
3.7
20,450.1
3.9
24,905.1
3.4

2,071.5
3.5
2,215.8
5.8
20,853.3
3.7
20,450.1
3.9
24,905.1
3.4

1.50
1.40
1.37

1.50
1.40
1.37

1.75
1.75
1.37

1.75
1.75
1.37

1.75
1.65
1.46

1.25
1.15
1.33

1.25
1.15
1.33

6.28

6.28

6.28

6.28

6.28

6.08

6.08

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาทต่อดอลลาร์ สรอ.)

33.92

31.74

32.90

32.32

31.04

31.60

31.05

ดัชนีค่าเงินบาท6/ (ปี 2555 = 100)

110.62

115.00

120.35

115.56

120.35

125.90

123.17

- ลูกค้าชั้นดี 5/

หมายเหตุ : 1/ ณ ราคาคงที่
2/ ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
3/ สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันรับฝากเงินทุกประเภท ยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทย
4/ ประกอบด้วย (1) เงินกู้ยืมของภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไรจากสถาบันรับฝากเงินอื่น และสถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินอื่น
(2) เงินกู้ยืมของภาคธุรกิจ (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จากสถาบันรับฝากเงินอื่น สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินอื่น และภาคต่างประเทศ และ
(3) ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคธุรกิจ (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
5/ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง
6/ ดัชนีค่าเงินบาทเพิ่มขึ้น หมายความว่า เงินบาทแข็งค่าขึ้นเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้าคู่แข่ง
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และธนาคารแห่งประเทศไทย
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2. การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
เพื่อบรรลุภารกิจของธนาคารกลางในการดูแลระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้ด�ำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพ
ธปท. ด�ำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น และด�ำเนินงานในหลายด้านประกอบกัน
ได้แก่ การด�ำเนินงานในตลาดการเงิน การพัฒนาตลาดการเงิน การบริหารเงินส�ำรองทางการ และการผ่อนคลาย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยในปี 2562 เรื่องส�ำคัญที่ด�ำเนินการมีดังต่อไปนี้
2.1 การด�ำเนินงานในตลาดการเงิน
ปีี 2562 ธปท. ปรัับเพิ่่�มปริิมาณการออกพัันธบััตร ธปท.
สุุทธิิ 241.1 พัันล้้านบาท ส่่งผลให้้ยอดคงค้้างพัันธบััตร ธปท. ณ
สิ้้�นปีี 2562 อยู่่�ที่่� 3,717.8 พัันล้้านบาท ในจำำ�นวนนี้้�เป็็นส่่วนที่่�
ธปท. ซื้้�อคืืน 83.6 พัันล้้านบาท โดยยอดคงค้้างพัันธบััตร ธปท.
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 55 ของยอดคงค้้างเครื่่�องมืือดููดซัับ
สภาพคล่่องรวม ทั้้�งนี้้� ประมาณร้้อยละ 41 ของยอดคงค้้าง
พัันธบััตร ธปท. เป็็นพัันธบััตรระยะสั้้�นไม่่เกิิน 1 ปีี

การด�ำเนินงานในตลาดการเงินของ ธปท. มีวตั ถุประสงค์หลัก
คือ ดูแลสภาพคล่องในตลาดการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการของระบบธนาคารพาณิชย์ ทั้ง
เพื่อการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนที่เป็นเงินฝากกระแส
รายวันที่ ธปท. ตามอัตราที่ก�ำหนด และเพื่อการช�ำระดุลการหัก
บัญชี (Demand for Settlement Balances) ทั้งนี้ เพื่อดูแล
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินให้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทาง
ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่ กนง. ก�ำหนด

สำำ�หรัับแผนการออกพัันธบััตร ธปท. ในปีี 25632 ธปท.
ปรัับลดกรอบวงเงิินขั้้�นสููงของพัันธบััตรอายุุ 3 เดืือน 6 เดืือน
และ 2 ปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสภาพคล่่อง ภาวะตลาด และ
แผนการระดมทุุนของภาครััฐ นอกจากนี้้� ธปท. ลดจำำ�นวนรุ่่�นต่่อปีี
สำำ�หรัับพัันธบััตรอายุุ 2 ปีี โดยเพิ่่�มจำำ�นวนครั้้�งการ re-open
จาก 2 ครั้้�ง เป็็น 5 ครั้้�ง เพื่่�อให้้จำำ�นวนรุ่่�นพัันธบััตรประเภทอััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�มีีจำำ�นวนเหมาะสม และเอื้้�อต่่อสภาพคล่่องในการทำำ�
ธุุรกรรมในตลาดรอง

ในปี 2562 สภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น ในระบบการเงิ น ไทย
ปรับเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลักเป็นผลจากการด�ำเนินงานของ ธปท.
ส่่งผลให้้ ธปท. ดููดซัับสภาพคล่่องส่่วนเกิินเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่อ่ นสุุทธิิ
382 พัันล้้านบาท โดย ธปท. ดำำ�เนิินการผ่่านเครื่่�องมืือหลััก 4
ประเภท ได้้แก่่ การออกพัันธบััตร ธปท. ธุุรกรรมซื้้�อคืืนพัันธบััตร
แบบทวิิภาคีี ธุุรกรรมสวอปเงิินตราต่่างประเทศ และธุุรกรรม
ซื้้�อขาด/ขายขาดตราสารหนี้้�ภาครััฐ การใช้้เครื่่�องมืือบริิหาร
สภาพคล่่องประเภทต่่าง ๆ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

(2) ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี

(1) การออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท. ท�ำธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral
Repurchase: BRP) กับสถาบันการเงินที่ ธปท. แต่งตั้งเป็น
คู่่�ค้้า (BRP Primary Dealers: BRP PDs) เพื่่�อปรัับสภาพคล่่อง
ในแต่่ ล ะวัั น ให้้ อ ยู่่�ในระดัั บ ที่่�เหมาะสม โดยเฉพาะการปรัั บ
สภาพคล่่องระยะสั้้�นจากผลกระทบของการรัับจ่่ายเงิินของภาครััฐ
หรืือจากปััจจััยด้้านฤดููกาล เช่่น ความต้้องการเงิินสดหมุุนเวีียน
โดย ธปท. ทำำ�ธุุรกรรม BRP ระยะ 1 วััน ที่่�อััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย
(Fixed-rate Tender) เพื่่�อส่่งสััญญาณนโยบายการเงิินให้้

การออกพันธบัตร ธปท. นอกจากจะเป็นช่องทางหลักในการ
ดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินทีม่ อี ยู่ในระบบอย่างต่อเนือ่ งแล้ว ยัง
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่อง
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย ธปท. ได้พิจารณาออกพันธบัตร
ให้เหมาะสมกับปริมาณสภาพคล่องและภาวะตลาดในแต่ละช่วง
รวมทั้งค�ำนึงถึงแผนการออกตราสารหนี้ของภาครัฐ

2

รายละเอียดแผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2563 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2563/n0263t.pdf
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สอดคล้้องกัับที่่� กนง. กำำ�หนด และทำำ�ธุุรกรรม BRP ระยะยาว
กว่่า 1 วััน (Term BRP) ในลัักษณะ Variable-rate Tender
โดย BRP PDs เป็็นผู้้�เสนออััตราดอกเบี้้�ยเป็็น spread อ้้างอิิง
กัับอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย (Indexed BRP) ซึ่่�งทำำ�ให้้อััตรา
ผลตอบแทนรวมของธุรกรรม Term BRP แปรผันตามการ
ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อาจเกิดขึ้นภายในช่วงอายุ
ของธุรกรรมนั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Counterparties) ในปีี 2562 ธปท. ซื้้�อพัันธบััตร ธปท.
พัันธบััตรรััฐบาล และพัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจที่่�รััฐบาลค้ำำ��ประกััน
จำำ�นวน 44.8 พัันล้้านบาท 32.9 พัันล้้านบาท และ 2.7 พััน
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ขณะที่่�พัันธบััตรภาครััฐที่่� ธปท. ถืือครอง
ครบกำำ�หนดจำำ�นวน 106.9 พัันล้้านบาท ทำำ�ให้้สุุทธิิแล้้ว ธปท.
ถืือครองพัันธบััตรภาครััฐลดลง 26.6 พัันล้้านบาท
นอกจากการด�ำเนินงานในตลาดการเงินข้างต้น ธปท. ยัง
มีหน้าต่างปรับสภาพคล่องสิ้นวัน (End-of-day Liquidity
Adjustment Window) ที่มีลักษณะเป็นหน้าต่างตั้งรับ
(standing facility) ซึ่ ง เปิ ด ให้ ส ถาบั น การเงิ น ที่ ข าด
สภาพคล่องหรือมีสภาพคล่องส่วนเกิน ณ สิ้นวัน สามารถ
กู้ยืมหรือฝากเงินได้ ในระยะข้ามคืน (overnight) ที่ระดับอัตรา
ดอกเบี้ยสูงหรือต�่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.50 ตาม
ล�ำดับ ซึ่งหน้าต่างดังกล่าวเป็นกลไกหลักที่ช่วยจ�ำกัดความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน โดยในปี 2562
ธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการฝากเงินของสถาบันการเงินเฉลี่ย
ประมาณ 4.2 พันล้านบาทต่อวัน

ธปท. ท�ำธุรกรรม BRP ในช่วงเช้าของทุกวันท�ำการ3 กับ
BRP PDs ที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งผ่านสภาพคล่องระหว่าง
ธปท. กับสถาบันการเงินอื่นหรือธุรกิจเอกชน ผ่านธุรกรรม
ซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน (Private Repo) และ/หรือตลาด
กู้ยืมระหว่างธนาคารโดยไม่มีหลักประกัน (Uncollateralized
Interbank Market) กลไกดังกล่าวเป็นการช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดการเงิน รวมทั้งเสริมสร้างให้แนวปฏิบัติมีความ
รัดกุมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ณ สิ้นปี 2562 ยอดคงค้างธุรกรรม BRP เพิ่มขึ้น 174.6
พันล้านบาท มาอยู่ที่ 1,888.5 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 29 ของยอดคงค้างเครือ่ งมือดูดซับสภาพคล่องรวม โดย
ธุรกรรมกว่าร้อยละ 70 เป็นธุรกรรมระยะสั้นไม่เกิน 7 วัน

2.2 การพัฒนาตลาดการเงิน
ในปีี 2562 ธปท. ยัังคงสานต่่องานพััฒนาตลาดการเงิินเพื่่�อ
ช่่วยสนัับสนุุนนโยบายด้้านการรัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจ โดยมีี
การดำำ�เนิินงานใน 2 ด้้าน ได้้แก่่ การพััฒนาอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
และการพััฒนาตลาดเงิินตราต่่างประเทศ

(3) ธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ ใช้เสริม
เครือ่ งมืออืน่ ๆ ในการดูดซับสภาพคล่องส่วนเกิน ซึง่ ด�ำเนินการ
ตามความเหมาะสมของภาวะตลาด โดยยอดคงค้างธุรกรรม
สวอปเงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2562 ในรูปสกุลเงินบาท
ลดลงสุทธิ 12.5 พันล้านบาท มาอยู่ที่ 1,051.8 พันล้านบาท
หรือเทียบเท่ากับฐานะคงค้างการซือ้ เงินดอลลาร์ สรอ. ล่วงหน้า
จ�ำนวน 34.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ
16 ของยอดคงค้างเครื่องมือดูดซับสภาพคล่องรวม

2.2.1 การพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
สืบเนือ่ งจาก Financial Conduct Authority (FCA) ซึง่
เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลอัตราดอกเบี้ย London Interbank
Offered Rate (LIBOR) ประกาศจะไม่ก�ำหนดให้ธนาคาร
น�ำส่งข้อมูลเพื่อค�ำนวณอัตราดอกเบี้ย LIBOR หลังสิ้นปี 2564
เป็นต้นไป ท�ำให้มคี วามเสีย่ งทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ LIBOR อาจถูกยุติ
การเผยแพร่อย่างถาวร ซึง่ จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธุรกรรม
การเงินทั้งที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย LIBOR โดยตรงและ
ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยอื่นซึ่งใช้ LIBOR ในการค�ำนวณ เช่น
อัตราดอกเบี้ย Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX)
ที่ใช้อย่างแพร่หลายในตลาดการเงินไทย

(4) การท�ำธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาดตราสารหนี้ภาครัฐ
ธปท. สามารถปรั บ สภาพคล่ อ งในระบบการเงิ น แบบ
ถาวร ผ่านการท�ำธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาดตราสารหนี้ภาครัฐ
กัับสถาบัันการเงิินที่่� ธปท. แต่่งตั้้�งเป็็นคู่่�ค้้า (e-Outright

3

ยกเว้นในวันประชุม กนง. ที่ ธปท. จะท�ำธุรกรรม BRP ในช่วงบ่าย หลังการแถลงผลการประชุม กนง.
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ธปท. จึงร่วมกับผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทยและสมาคม
ธนาคารนานาชาติ จัดตั้ง “คณะท�ำงานเตรียมความพร้อมของ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการยุติการใช้ LIBOR” เพื่อเตรียม
ความพร้อมของธนาคารพาณิชย์ ในการรองรับไม่ให้เหตุการณ์
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินของไทยใน
มิติต่าง ๆ อาทิ การปรับข้อความในสัญญาทางการเงินที่อ้างอิง
LIBOR และ THBFIX การปรับระบบงานในการท�ำธุรกรรม
ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงเพื่อใช้ทดแทน (Fallback) รวมถึงการพัฒนาอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ของไทย

นอกจากนี้ ธปท. ได้ยกระดับมาตรฐานของตลาดเงินตรา
ต่ า งประเทศ โดยร่ ว มกั บ ชมรมเอซี ไ อ (ประเทศไทย)
จั ด ท� ำ Thailand FX Code อั น เป็ น แนวปฏิ บั ติ ก ารท� ำ
ธุรกรรมในตลาดเงินตราต่างประเทศส�ำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่
(Wholesale Foreign Exchange Market) เพื่อให้การท�ำ
ธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงินกับลูกค้ามีความโปร่งใสและ
เป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงเป็นการ
เตรียมการน�ำ FX Global Code ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลมาใช้ ใน
ระยะต่อไป ทั้งนี้ ธปท. ได้จัดอบรม Refresher Course ให้กับ
ผู้ที่มี Treasury Dealer Certificate อย่างต่อเนื่อง เพื่อการ
ยกระดับมาตรฐานบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในห้องค้าเงินให้มคี วามรู้
เท่าทันกับพัฒนาการของตลาดการเงินและกฎเกณฑ์การควบคุม
แลกเปลี่ยนเงินที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ธปท. ให้ความส�ำคัญของการสื่อสาร สร้างความ
ตระหนักรู้ และกระตุน้ เตือนให้ผรู้ ว่ มตลาดเตรียมการเพือ่ รองรับ
การยุตกิ ารเผยแพร่ LIBOR และการเปลีย่ นผ่านไว้ลว่ งหน้า โดย
ได้สื่อสารกับหน่วยงานก�ำกับดูแล สถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ
และผู้ร่วมตลาดต่าง ๆ เพื่อขอให้ส�ำรวจปริมาณธุรกรรมทาง
การเงินที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย LIBOR และ THBFIX และ
ให้ติดตามพัฒนาการในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

2.3 การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารเงินส�ำรอง
ทางการ4
ธปท. บริิหารเงิินสำำ�รองทางการโดยยึึดหลัักการลงทุุนใน
สิินทรััพย์์ที่่�มีคี วามมั่่�นคง ปลอดภััย และมีีสภาพคล่่องสููง รวมทั้้�ง
ได้้รัับผลตอบแทนที่่�ดีีภายใต้้กรอบความเสี่่�ยงและหลัักเกณฑ์์
การลงทุุนที่่�กำำ�หนด โดยได้้ติิดตามวิิเคราะห์์เศรษฐกิิจการเงิิน
ของประเทศที่่�ลงทุุน และคาดการณ์์แนวโน้้มอััตราแลกเปลี่่�ยน
อััตราดอกเบี้้�ย ราคาสิินทรััพย์์ รวมทั้้�งประเมิินความเสี่่�ยงประเภท
ต่่าง ๆ ในการลงทุุน เพื่่�อช่่วยสร้้างโอกาสให้้สามารถเพิ่่�มอััตรา
ผลตอบแทนหรืื อลดความเสี่่�ยงทางการเงิิ นโดยรวมอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� ธปท. มีีแนวนโยบายในการกระจาย
ความเสี่่�ยงในการลงทุุน โดยพิิจารณาเพิ่่�มเติิมทั้้�งจำำ�นวนประเทศ
และประเภทของสิินทรััพย์์ที่่�สามารถลงทุุนได้้อยู่่�เป็็นประจำำ�

2.2.2 การพัฒนาตลาดเงินตราต่างประเทศ
หนึ่ ง ในพั น ธกิ จ ส� ำ คั ญ ด้ า นการพั ฒ นาตลาดเงิ น ตรา
ต่างประเทศ คือ การให้ความรูแ้ ละส่งเสริมผูป้ ระกอบการในการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะ SME เพื่อ
ให้สามารถปรับตัวรองรับความผันผวนทีส่ งู ขึน้ ของตลาดการเงิน
ได้ โดยในปี 2562 ธปท. ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
และธนาคารพาณิชย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง ด�ำเนิน “โครงการ
บริหารความเสีย่ ง FX ของ SMEs ระยะที่ 2” ซึง่ มีผปู้ ระกอบการ
SME เข้าร่วมจ�ำนวน 1,630 บริษทั โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแก่ภาคธุรกิจ
รวมถึงแนะน�ำเครื่องมือใหม่ ได้แก่ การประกันค่าเงิน หรือ
FX Options ให้ผู้ประกอบการทดลองใช้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภายใต้วงเงินค่าธรรมเนียม 50,000 บาทต่อกิจการ นอกจากนัน้
ธปท. ได้ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลต้นทุนของธุรกรรมซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) โดยเผยแพร่ข้อมูล
Forward points ส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อยจ�ำแนกราย
ธนาคารบนเว็บไซต์ของ ธปท. เพื่อให้ SME น�ำไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจท�ำธุรกรรม Forward ได้ดียิ่งขึ้น

สำำ�หรัับการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารเงิินสำำ�รองทางการ
ธปท. ใช้้การวิิเคราะห์์จากแบบจำำ�ลองต่่าง ๆ เช่่น แบบจำำ�ลอง
เชิิงปริิมาณและแบบจำำ�ลองเศรษฐกิิจมหภาค เพื่่�อใช้้ ในการ
ประเมิินการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงโครงสร้้างในสิินทรััพย์์และประเทศ
ที่่�ลงทุุน และการขยายการลงทุุนไปในสิินทรััพย์์ ใหม่่ทั้้�งในส่่วนที่่�
ธปท. บริิหารเองและที่่�ให้้ผู้้�จัดั การทุุนภายนอกบริิหาร ตลอดจน
พััฒนาแนวทางการบริิหารและศึึกษาเครื่่�องมืือการลงทุุนอย่่างต่่อ
เนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการเพิ่่�มผลตอบแทน รวมถึึงลดความ
เสี่่�ยงและค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงาน ตามที่่�คณะกรรมการ ธปท.
ให้้แนวทางไว้้ นอกจากนี้้� ในปีี 2562 ธปท. ได้้เริ่่�มใช้้ระบบ

4

กองทุนเงินส�ำรองทางการที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย กองทุนสภาพคล่อง และกองทุนเพื่อการลงทุนระยะยาว
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รายงานประจ�ำปี 2562

การทำำ�ธุุรกรรมในตลาดการเงิินและบริิหารเงิินสำำ�รองทางการ
(dealing room system) ใหม่่ที่่�สามารถรองรัับการบริิหาร
กองทุุนที่่�มีีประเภทของสิินทรััพย์์หลากหลายขึ้้�น มีีการจััดเก็็บ
ข้้อมููลและมีีระบบการประมวลผลที่่�ทัันสมััย มั่่�นคงและปลอดภััย
พร้้อมสนัับสนุุนการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงของกองทุุนได้้อย่่างเป็็น
ระบบและทัันการณ์์ รวมทั้้�งลดต้้นทุุนการบริิหารจััดการ และช่่วย
ให้้การบริิหารเงิินสำำ�รองมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สามารถบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศในบัญชีได้คล่องตัวขึน้
(2) ผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
เช่น ให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดย
ไม่ผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศภายใต้วงเงินลงทุนไม่เกิน
200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้แก่
ผูล้ งทุน รวมทัง้ ส่งเสริมให้มที างเลือกในการลงทุนทีห่ ลากหลาย
และสามารถกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

2.4 การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(3) ผ่อนคลายเกณฑ์การโอนเงินออกนอกประเทศ เพื่อ
ช่วยให้การท�ำธุรกรรมสะดวกขึ้น เช่น
• เปิิ ด เสรีี ก ารโอนเงิิ น ออกภายนอกประเทศได้้ ทุุ ก
วััตถุุประสงค์์ ยกเว้้นเพีียงบางรายการ (negative list) ที่่�ยัังต้้อง
ขออนุุญาตจาก ธปท. เช่่น การซื้้�อขาย FX/THB กัับสถาบััน
การเงิินในต่่างประเทศ
• ให้รายย่อยโอนเงินออกได้เสรีขึ้น เช่น โอนเงินให้
ตนเองหรือญาติที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
• ขยายวงเงินโอนเงินออกนอกประเทศที่ไม่ยื่นเอกสาร
หลักฐานจาก 50,000 ดอลลาร์ สรอ. เป็น 200,000 ดอลลาร์
สรอ. ต่อครั้ง

ปี 2562 ธปท. ได้ดำ� เนินมาตรการเพือ่ เฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้า
ทั้ งการปรั บ หลั ก เกณฑ์ ม าตรการป้ อ งปรามการเก็ง ก�ำไรค่า
เงินบาทและการยกระดับการติดตามพฤติกรรมการลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิด ทั้งการลดยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน
ของบัญชีเงินบาทของผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศ (Non-resident:
NR) จากเดิม 300 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาทต่อราย NR
เพื่อลดทอนช่องทางในการเก็งก�ำไรค่าเงินบาท และการเพิ่ม
ความเข้มงวดในการรายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารหนี้ของ
นักลงทุนต่างชาติ
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ดำำ�เนิินการตามแผนผ่่อนคลายกฎเกณฑ์์
ภายใต้้โครงการปฏิิรููปกฎเกณฑ์์ควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิิน
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เท่่าทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิิจการเงิินที่่�เป็็นไปอย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง ช่่วยให้้ภาคเอกชน
ทำำ�ธุุรกรรมเงิินตราต่่างประเทศได้้สะดวกคล่่องตััวมากขึ้้�น (ease
of doing business) และสามารถบริิหารความเสี่่�ยงอััตรา
แลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น โดยมีสรุปการผ่อนคลายที่ส�ำคัญ ดังนี้

(4) ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การประกอบธุรกิจของตัวแทน
โอนเงินระหว่างประเทศ โดยผ่อนคลายคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบ
ธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจากเดิมคนไทยต้องมี
สัดส่วนถือหุน้ 3 ใน 4 เหลือ 1 ใน 4 เพือ่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจรายใหม่ ๆ สามารถเข้ามาให้บริการได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วย
เพิ่มการแข่งขันและช่วยลดค่าธรรมเนียมโดยรวมลง

(1) ผ่อนคลายเกณฑ์รายได้ต่างประเทศที่ไม่ต้องน�ำกลับ
ประเทศ โดยขยายวงเงินรายได้ไม่ต้องน�ำกลับจาก 50,000
ดอลลาร์ สรอ. เป็น 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อครัง้ และส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการทีม่ รี ายได้สงู กว่าวงเงินข้างต้น ให้สามารถหักกลบ
กับรายจ่ายในต่างประเทศก่อนได้และน�ำกลับเฉพาะส่วนทีเ่ หลือ
เพียงขึน้ ทะเบียนและแสดงเอกสาร โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต ซึง่ จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศได้ดีขึ้น
โดยสามารถเก็บเงินไว้ ในต่างประเทศเพื่อรอช�ำระหรือรออัตรา
แลกเปลีย่ นทีเ่ หมาะสม และลดต้นทุนการโอนเงินได้ นอกจากนี้
ได้ปรับปรุงเกณฑ์บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เปิดกับ
ธนาคารพาณิ ช ย์ ให้ ง ่ า ยขึ้ น โดยลดประเภทบั ญ ชี ซึ่ง ช่วยให้
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3. การรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
3.1 การออกหลักเกณฑ์และแนวนโยบายก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน

เกี่ยวข้องเพื่อรองรับมาตรฐาน TFRS 9 ซึ่งบังคับใช้ ในวันที่
1 มกราคม 2563 เพือ่ ให้งบการเงินสะท้อนความเสีย่ งด้านเครดิต
ที่แท้จริง และมีการค�ำนึงถึงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ลูกหนี้ ในอนาคต ได้แก่ หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิน
ส�ำรอง แนวนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การ
บันทึกบัญชี การน�ำเสนองบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
รวมถึึงปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลเงิินกองทุุนของสถาบััน
การเงิินที่่�มีีผลกระทบจากการใช้้มาตรฐานฉบัับใหม่่ โดยให้้
สถาบัันการเงิินและกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิิน (1) สามารถเลืือก
ทยอยรัับรู้้�ผลกระทบต่่อเงิินกองทุุนจากการนำำ� TFRS 9 มาใช้้
ในครั้้�งแรกได้้เป็็นระยะเวลา 3 ปีี ตั้้�งแต่่ปีี 2563 - 2565 เพื่่�อให้้
สถาบัันการเงิินมีีเวลาในการปรัับตััว (2) กำำ�หนดคำำ�จำำ�กััดความ
และวิิ ธีี ก ารคำำ�นวณเงิิ น กองทุุ น ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ รายการ
ทางบัั ญ ชีี ต าม TFRS 9 และ (3) เปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ตัั ว ชี้้� วัั ด
ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ (key prudential metrics) และปรัับปรุุง
ข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผย รวมถึึงข้้อมููลผลกระทบต่่อเงิินกองทุุนทั้้�ง
จำำ�นวนจากการกัันเงิินสำำ�รองตาม TFRS 9 เพื่่�อเป็็นประโยชน์์
ต่่อผู้้�ที่่�ใช้้งบการเงิินมากขึ้้�น

ธปท. ได้ออกและปรับปรุงประกาศ ธปท. เพื่อก�ำกับดูแล
สถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและมีการบริหารความเสี่ยง
ที่่�ดีีสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล รวมถึึงส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพ
ในการดำำ�เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของสถาบัั น การเงิิ น ให้้ เ หมาะสมกัั บ
สภาพแวดล้้ อ มและการดำำ�เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่�เปลี่่�ยนไป ตลอดจน
ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินของประชาชน ดัังนี้้�
3.1.1 การกำำ�กัับดููแลความมั่่�นคงและการบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�ดีีของสถาบัันการเงิิน
(1) การเข้้ารัับการประเมิินภาคการเงิินตามโครงการ
Financial Sector Assessment Program (FSAP) ธปท. และ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้เข้้ารัับการประเมิินเพื่่�อสะท้้อนพััฒนาการ
ของระบบการเงิินไทย และสร้้างการยอมรัับในระดัับสากล
การประเมิินจะครอบคลุุมภาคการเงิินที่่�มีีบทบาทหลัักในระบบ
ได้้แก่่ ภาคการธนาคาร ภาคตลาดทุุน ภาคธุุรกิิจประกัันภััย
และโครงสร้้างพื้้�นฐานการชำำ�ระเงิินที่่�สำำ�คััญ โดยผลการประเมิิน
ในภาพรวมอยู่่�ในระดัับดีีถึึงดีีมาก สะท้้อนว่่าการกำำ�กัับดููแล
ของไทยเป็็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์การด�ำรงเงินส�ำรอง
ขั้ น ต�่ ำ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ การกั น เงิ น ส� ำ รองตาม TFRS 9
โดยก�ำหนดอัตราเงินส�ำรองขั้นต�่ำส�ำหรับสินทรัพย์และภาระ
ผูกพันทางการเงินของสถาบันการเงินในส่วนที่อยู่ใน stage 1
(performing) และ stage 2 (under-performing) เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าสถาบันการเงินมีเงินส�ำรองเพียงพอรองรับความ
ผันผวนและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

ในส่่วนการประเมิินด้้านการกํํากัับดููแลภาคการธนาคาร
คณะผู้้�ประเมิิ น ได้้ เ ผยแพร่่ ผ ลการประเมิิ น ฉบัั บ สมบูู ร ณ์์ ต่่ อ
สาธารณชนแล้้ว โดยผลการประเมิินอํํานาจหน้้าที่่�ของผู้้�กํํากัับ
ดููแลและมาตรการดููแลความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ พบว่่าธนาคาร
พาณิิชย์์ไทยมีีฐานะมั่่�นคง มีีเงิินกองทุุนและสภาพคล่่องสููง อีีกทั้้ง�
มีีหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลและการตรวจสอบธนาคารพาณิิชย์์ที่่�
มีีประสิิทธิิภาพเท่่าทัันความเสี่่�ยง รวมถึึง ธปท. มีีความร่่วมมืือ
อย่่างใกล้้ชิิดกัับธนาคารพาณิิชย์์และหน่่วยงานกํํากัับดููแลทั้้�ง
ในประเทศและต่่างประเทศ แสดงถึึงพััฒนาการในการกํํากัับดููแล
และความเข้้มแข็็งของภาคการธนาคารไทยได้้เป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งการ
ประเมิินทั้้�งหมด 29 ข้้อ ได้้รัับผลการประเมิินอยู่่�ในระดัับดีีมาก
(compliance) 24 ข้้อ และระดัับดีี (largely compliance)
5 ข้้อ

(3) การกำำ�กัับลููกหนี้้�รายใหญ่่ ธปท. ได้้ออกแนวทาง
การพิิ จ ารณาผ่่ อ นผัั น การกำำ�กัั บ ลูู ก หนี้้� ร ายใหญ่่ (Single
Lending Limit: SLL) แก่่กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพและมีี
ฐานะกิิจการที่่�มั่่�นคงสำำ�หรัับธนาคารพาณิิชย์์ เพื่่�อสนัับสนุุนให้้
ธนาคารพาณิิชย์์สามารถให้้สิินเชื่่�อแก่่กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีความสำำ�คััญ
ต่่อยุุทธศาสตร์์การพััฒนาประเทศและธุุรกิิจที่่�ลงทุุนในโครงการ
โครงสร้้างพื้้�นฐานเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยธนาคารพาณิิชย์์ต้้องให้้
ความสำำ�คัั ญ กัั บ การมีี ธ รรมาภิิ บ าลที่่�ดีี มีี ก ารบริิ ห ารจัั ด การ
ความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม และมีีเงิินกองทุุนที่่�เพีียงพอ เพื่่�อสะท้้อน
ความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการกระจุุกตััวของการให้้สิินเชื่่�อแก่่
กลุ่่�มลููกหนี้้�รายใหญ่่ นอกจากนี้้� ธปท. ยัังเปิิดโอกาสให้้สาขา
ของธนาคารพาณิิ ช ย์์ ต่่ า งประเทศมีี บ ทบาทในการให้้ สิิ น เชื่่� อ

(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือ่ ง เครือ่ งมือ
ทางการเงิ น (TFRS 9) ธปท. ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ที่
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แก่่โครงการโครงสร้้างพื้้�นฐานเพิ่่�มมากขึ้้�น เพื่่�อให้้มีีการกระจาย
ความเสี่่�ยงไปต่่างประเทศ โดยยัังคงหลัักการสำำ�คััญตามแนวทาง
การพิิ จ ารณาผ่่ อ นผัั น ในปัั จ จุุ บัั น ที่่�สนัั บ สนุุ น การเติิ บ โตทาง
เศรษฐกิิจของประเทศ และรัักษาความมั่่�นคงและเสถีียรภาพ
ของระบบสถาบัั น การเงิิ น โดยแนวนโยบายฉบัั บ นี้้� จ ะมีี ผ ล
บัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 กรกฎาคม 2562
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วางรากฐานของระบบสถาบั น การเงิ น ในการน� ำ เทคโนโลยี
เปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติ (biometric comparison) ของ
ลูกค้ามาใช้ประกอบการด�ำเนินธุรกิจและต่อยอดธุรกิจด้านดิจทิ ลั
ของสถาบันการเงิน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 3 กันยายน 2562
3.1.2 การก�ำกับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

(4) การกำำ�กัั บ ดูู แ ลความเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิ ต ของ
คู่่�สััญญาสำำ�หรัับธุุรกรรมอนุุพัันธ์์ (Counterparty Credit
Risk: CCR) ธปท. อยู่่�ระหว่่างปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์ CCR
ให้้ ค รอบคลุุ ม ถึึ ง ความเสี่่�ยงที่่�คุุ ณ ภาพเครดิิ ต ของคู่่�สัั ญ ญา
ลดลงอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่ถูกสะท้อนในอันดับเครดิต (Credit
Valuation Adjustment Risk: CVA) เพื่อให้หลักเกณฑ์
การก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของคู ่ สั ญ ญาส� ำ หรั บ
ธุรกรรมอนุพนั ธ์สามารถสะท้อนความเสีย่ งจากธุรกรรมอนุพนั ธ์
ได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอนุพันธ์ของ
ประเทศไทยที่มีแนวโน้มการท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

(1) การก� ำ กั บ ดู แ ลสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และ
สิิ น เชื่่� อ อื่่� น ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ งกัั บ สิิ น เชื่่� อ เพื่่� อ ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ธปท.
ปรัับปรุุงมาตรการอััตราส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่�อต่่อมููลค่่าหลัักประกััน
(Loan to Value: LTV) ซึ่่�งบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน
2562 เพื่่�อดููแลไม่่ให้้เกิิดการเก็็งกำำ�ไรในตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
จนเกิินไป และยกระดัับมาตรฐานการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
ของสถาบัันการเงิิน โดยไม่่ ให้้กระทบผู้้�กู้้�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อ
อยู่่�อาศััยจริิง โดยหลัังจากเริ่่�มบัังคัับใช้้พบว่่า สิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�
อาศััยปล่่อยใหม่่ยังั ขยายตััวได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยประชาชนที่่�กู้้�ซื้้อ�
ที่อยู่อาศัยสัญญาแรกไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว
ขณะที่่�การเก็็งกำำ�ไรชะลอลงและมาตรฐานการให้้สินิ เชื่่�อรััดกุุมขึ้้น�
โดยเฉพาะการกู้้�ซื้้อ� ที่่�อยู่่�อาศััยพร้้อมกััน 2 สััญญาขึ้้น� ไป สอดคล้้อง
กัับเจตนารมณ์์ของมาตรการ ทั้้�งนี้้� ธปท. ได้้ติดิ ตามและประเมิิน
ประสิิทธิิผลของหลัักเกณฑ์์ รวมถึึงรัับฟัังความคิิดเห็็นจาก
ทุุกภาคส่่วนอย่่างต่่อเนื่่�อง และเมื่่�อวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2562 ธปท.
ได้้พิิจารณาผ่่อนปรนการนัับจำำ�นวนสััญญาในกรณีีกู้้�ร่่วม โดย
หากผู้้�กู้้�ร่ว่ มไม่่มีกี รรมสิิทธิ์์�ในหลัักประกัันนั้้�น ให้้ผ่อ่ นปรนไม่่ต้อ้ ง
นัับสััญญาการกู้้�ร่่วมดัังกล่่าว เพื่่�อช่่วยบรรเทาผลกระทบแก่่
ผู้กู้ร่วมซึ่งอาจต้องการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยสัญญาแรกในภายหลัง
ให้สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ LTV ร้อยละ 100

(5) การกำำ�กัั บ ดูู แ ลความเสี่่� ย งด้้ า นเทคโนโลยีี
สารสนเทศ (Information Technology: IT) ธปท. ปรัับปรุุง
หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้าน IT ของสถาบัันการเงิิน
และการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอกด้านงาน IT ในการ
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน (IT outsourcing) รวมถึง
ออกแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการบุคคลภายนอก (Third
Party Management Implementation Guideline)
เพื่อรองรับลักษณะธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเพื่อให้สถาบันการเงินบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยกระดับบทบาทของหน่วยงานงานก�ำกับภายใน
(2nd line of defense) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(3rd line of defense) ให้้เข้้มแข็็ง ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้สถาบัันการเงิิน
เสนอผลิิตภััณฑ์์และให้้บริิการแก่่ลููกค้้าได้้เร็็วขึ้้�น และลููกค้้า
ได้้รัับความปลอดภััยในการใช้้บริิการ โดยหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว
มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2562

(2) แนวนโยบายการให้ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ยอย่ า ง
เหมาะสมเพื่อดูแลปัญหาหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือน ธปท.
ได้ออก consultation paper เรื่องแนวนโยบายการให้
สินเชื่อรายย่อยอย่างเหมาะสมฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยวัตถุประสงค์ส�ำคัญ คือ มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินพิจารณา
ให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาโดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงจากการที่
ผู้กู้อาจมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือมีเงินไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ
(affordability risk) นอกเหนือจากการพิจารณาเฉพาะ
ความเสี่ยงด้านเครดิตเท่านั้น

(6) การท� ำ ความรู ้ จั ก ลู ก ค้ า (Know Your
Customer: KYC) ส�ำหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก ธปท.
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ KYC ส�ำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของ
สถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินมีกระบวนการรู้จักลูกค้า
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับตัวได้ทันต่อสภาพแวดล้อม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความน่ า เชื่ อ ถื อ
และปลอดภัยในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน และส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการทางการเงินของภาคประชาชน ตลอดจนเป็นการ
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สะท้อนความเข้มแข็งของภาคการเงินไทยจาก
ผลการประเมิน FSAP
ประเทศไทยได้้เข้้ารัับการประเมิินภาคการเงิินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP)
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) เมื่่�อปีี 2561 โดย
ผลการประเมิินของภาคการเงิินไทยในภาพรวม “มีีความมั่่�นคงและมีีมาตรฐานกำำ�กัับดููแลเทีียบเท่่าสากล”

ด้า นผู้ก�ำกับ ดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อ งพบว่า การก�ำกั บดู แล
ตลาดทุนและประกันภัย ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
เทียบเคียงได้กับประเทศชั้นน�ำ สะท้อนให้เห็นถึงการก�ำกับดูแล
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

สำำ�หรัั บ ผลการประเมิิ น ในแต่่ ล ะด้้ า นพบว่่ า ในด้้ า นการ
กำำ�กัับดููแลภาคการธนาคาร ผลการประเมิินอยู่่�ในระดัับดีีมาก
เทีียบเคีียงกัับสิิงคโปร์์และฮ่่องกง โดยธนาคารพาณิิชย์์ ไทย
มีี ค วามมั่่�นคงเข้้ ม แข็็ ง สามารถรองรัั บ ความผัั น ผวนได้้ ดีี
และธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) มีีการกำำ�กัับดููแลที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพเป็็นไปตามมาตรฐานสากล เช่่น มาตรการการดููแล
ความเสี่่�ยงและการตรวจสอบด้้านต่่าง ๆ รวมทั้้�งมีีความร่่วมมืือ
อย่่างใกล้้ชิิดกัับธนาคารพาณิิชย์์และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลทั้้�ง
ในประเทศและต่่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินที่
น่าพอใจและสะท้อนการท�ำหน้าที่ของผู้ก�ำกับดูแลได้เป็นอย่างดี
แต่ประเทศไทยยังได้รับข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การพัฒนากรอบก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่รับเงินฝากให้เทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์ การสนับสนุนให้
พิจารณาน�ำกฎเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์

ด้้ า นการกำำ�กัั บ ดูู แ ลโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานการชำำ�ระเงิิ น
ที่สำำ�คั
่� ญ
ั : ระบบบาทเนต* ระบบบาทเนตมีีความมั่่�นคงปลอดภััย
มีีการดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
และเป็็นไปตามมาตรฐานสากลในระดัับสููง รวมถึึงด้้านหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลของ ธปท. อยู่่�ในระดัับดีีมาก
*

ระบบบาทเนต (BAHTNET) เป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการเงิินเพื่่�อรองรัับการโอนเงิินมููลค่่าสููงระหว่่างสถาบัันการเงิิน และสถาบัันที่่มีีบั
� ัญชีีเงิินฝาก
กัับ ธปท. ในลัักษณะ Real-Time Gross Settlement (RTGS)
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ทั้้�งนี้้� การประเมิิน FSAP เป็็นการประเมิินภาคการเงิินใน
ระดัับสากลที่่�ประเทศต่่าง ๆ เข้้ารัับการประเมิินอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยประเทศชั้้�นนำำ�ของโลกอย่่างสหรััฐอเมริิกา สิิงคโปร์์ และ
ฮ่่องกง ต้้องเข้้ารัับการประเมิินทุุก 5 ปีี ขณะที่่�ประเทศอื่่�นสมััคร
เข้้ารัับการประเมิินโครงการนี้้เ� พื่่�อให้้ได้้รับั ความยอมรัับในระดัับ
สากล

มาปรับใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
รวมถึึ ง การพิิ จ ารณารูู ป แบบการจัั ด ตั้้� ง คณะกรรมการเพื่่�อ
กำำ�กัับดููแลเสถีียรภาพระบบการเงิิน โดยข้้อเสนอแนะดัังกล่่าว
สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินการของ ธปท. และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในปััจจุุบััน
ในระยะต่่อไป ธปท. จะมีีการติิดตามและประเมิินความเสี่่�ยง
ของเสถีียรภาพระบบการเงิินในลัักษณะมองไปข้้างหน้้ามากขึ้้�น
สามารถประเมิินสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�มีีโอกาสเกิิดขึ้้�นในอนาคต
และเล็็งเห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงของความเสี่่�ยงใหม่่ ๆ เพื่่�อกำำ�หนด
นโยบายรองรัับได้้อย่่างเท่่าทััน ซึ่่�ง ธปท. จะประสานงานกัับ
หน่่ ว ยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งในการดูู แ ลเรื่่� อ งดัั ง กล่่ า วอย่่ างใกล้้ ชิิ ด
รวมถึึ ง พิิ จ ารณาปรัั บ ปรุุ ง กฎเกณฑ์์ ก ารกำำ�กัั บ ดูู แ ลต่่ า ง ๆ
ให้้เหมาะสม เพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพของระบบการเงิินของประเทศ
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน

สำำ�หรัับประเทศไทย เข้้ารัับการประเมิิน FSAP ครั้้ง� แรกเมื่่�อ
ปีี 2550 โดยการเข้้าประเมิิน FSAP นอกจากจะเสริิมสร้้าง
ความน่่าเชื่่�อถืือในระบบการเงิินของประเทศ ยัังทำำ�ให้้นัักลงทุุน
มีีความมั่่�นใจในเสถีียรภาพและความมั่่�นคงของระบบเศรษฐกิิจ
การเงิินไทย รวมทั้้�งช่่วยยกระดัับการกำำ�กัับดููแลภาคการเงิินให้้
สอดรัับกัับพััฒนาการของระบบการเงิินและเป็็นไปตามมาตรฐาน
สากล ซึ่่� ง จะมีี ส่่ ว นช่่ ว ยสร้้ า งโอกาสให้้ ผู้้� ให้้ บ ริิ ก ารในระบบ
การเงิินของไทยสามารถแข่่งขัันและขยายบทบาทในต่่างประเทศ
ได้้มากขึ้้�น

การประชุุมสรุุปผลการประเมิิน FSAP ระหว่่างหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของไทยและคณะผู้้�ประเมิิน
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การปรับปรุงมาตรการ Loan to Value
เพื่อคนไทยมีที่อยู่อาศัยในราคาเหมาะสม
ในช่่วงปีี 2560 - 2561 ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์มีีการเก็็งกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยผู้้�ซื้้�อไม่่ได้้ต้้องการซื้้�อ
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�ออยู่่�อาศััยจริิง แต่่กลัับคาดหวัังผลตอบแทนจากการลงทุุนปล่่อยเช่่าหรืือการขายต่่อใน
ราคาสููง หรืือที่่�เรีียกกัันว่่าดีีมานด์์เทีียม จนส่่งผลให้้ราคาอสัังหาริิมทรััพย์์ปรัับตััวสููงขึ้้�นเร็็วกว่่ารายได้้ของ
ภาคครััวเรืือน ประชาชนที่่�มีีรายได้้น้้อยและต้้องการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับอยู่่�อาศััยจริิงเป็็นไปได้้ยากขึ้้�น นอกจากนี้้�
การมีีโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ ใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�นมากเกิินกว่่าความต้้องการซื้้�อที่่�แท้้จริิงทำำ�ให้้ ผู้้� ประกอบการ
มีี ก ารกระตุ้้�นการขาย เช่่ น การรัั บ ประกัั น ผลตอบแทนจากการลงทุุ น และให้้ ซื้้� อ ที่่�อยู่่�อาศัั ย โดยไม่่ ต้้ อ ง
วางเงิินดาวน์์ ขณะที่่�การปล่่อยกู้้�ของสถาบัันการเงิินไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึงกำำ�ลัังซื้้�อของประชาชนมากนััก จึึงทำำ�ให้้เกิิด
ปััญหาสิินเชื่่�อเงิินทอน โดย 1 ใน 4 ของสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยปล่่อยใหม่่เป็็นการให้้สิินเชื่่�อเกิินมููลค่่าหลัักประกััน
หากไม่่ มีี มาตรการรองรัั บ สถานการณ์์ การเก็็ ง กำำ�ไรอาจทวีี ค วามรุุ น แรงยิ่่�งขึ้้� น และในอนาคตหากมีี ปัั จจัั ย
ลบมากระทบภาคเศรษฐกิิจจนความต้้องการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยลดลงอย่่างหนัักและมีีอสัังหาริิมทรััพย์์ถููกเทขาย
ทอดตลาดเป็็นจำำ�นวนมาก เมื่่�อถึึงจุุดนั้้�นราคาอสัังหาริิมทรััพย์์จะปรัับลดลงอย่่างมาก (price correction)
จนกระทบในวงกว้้างต่่อมููลค่่าสิินทรััพย์์ของประชาชนและระบบเศรษฐกิิจ
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รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) จึึงปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
การกำำ�กัับดููแลสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย หรืือมาตรการอััตราส่่วน
เงิินให้้สิินเชื่่�อต่่อมููลค่่าหลัักประกััน (Loan to Value: LTV)
ซึ่่�งบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2562 เพื่่�อดููแลไม่่ให้้เกิิดการ
เก็็งกำำ�ไรในตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มากจนเกิินไป ตลอดจน
ยกระดัั บ มาตรฐานการพิิ จ ารณาสิิ น เชื่่�อของสถาบัั น การเงิิ น
ทั้้� ง การประเมิิ น ความเสี่่�ยงอย่่ า งเหมาะสม และคำำ�นึึ ง ถึึ ง
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของผู้้�กู้้�ในระยะยาว โดย ธปท.
กำำ�หนด LTV Ratio ให้้เข้้มงวดมากขึ้้น� เช่่น ให้้วางเงิินดาวน์์มาก
ขึ้้�นสำำ�หรัับการกู้้�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยสััญญาที่่� 2 ขึ้้�นไป หรืือที่่�อยู่่�อาศััย
มููลค่่าเกิิน 10 ล้้านบาทขึ้้�นไป ขณะที่่�ผู้้�กู้้�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยหลััง
แรก (ผ่่ อ นสัั ญ ญาเดีี ย ว) ที่่�มูู ล ค่่ า ไม่่ เ กิิ น 10 ล้้ า นบาท
จะไม่่ ได้้รัับผลกระทบจากมาตรการ หลัังการออกมาตรการ
ดัังกล่่าว ธปท. ได้้ติิดตามและประเมิินสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิด
พบว่่าตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ปรัับตััวในทิิศทางที่่�สอดคล้้องกัับ
เจตนารมณ์์ของมาตรการ ดัังนี้้�
4. ผู้้�ประกอบการชะลอโครงการใหม่่ โดยเฉพาะอาคารชุุด
และปรัั บ แผนการลงทุุ น ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ความต้้ อ งการ
ของลููกค้้าที่่�ซื้้�อเพื่่�ออยู่่�จริิงมากขึ้้�น เช่่น ทำำ�ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
แนวราบเพิ่่�มขึ้้�น

1. สิินเชื่่อ� เพื่่�อที่อ่� ยู่่�อาศััยปล่่อยใหม่่ช่ว่ ง 11 เดืือนแรกของ
ปีี 2562 ยัังขยายตััวได้้เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ่ น (ร้้อยละ 10.8 ในแง่่
จำำ�นวนบััญชีี และร้้อยละ 6.3 ในแง่่จำำ�นวนเงิิน) แสดงให้้เห็็นว่่า
การกู้้�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยสััญญาแรกไม่่ได้้รัับผลกระทบ ส่่วนสิินเชื่่�อ
เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยปล่่อยใหม่่ในกลุ่่�มที่่�มีีการผ่่อนที่่�อยู่่�อาศััยพร้้อมกััน
2 หลัังขึ้้�นไป โดยเฉพาะสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยแนวสููง ปรัับลดลง
สะท้้อนว่่าการเก็็งกำำ�ไรในอาคารชุุดลดลง

นอกจากนี้้� จากการรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ
เกี่่� ย วกัั บ ผลกระทบของมาตรการจากทุุ ก ภาคส่่ ว นอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง ธปท. ได้้พิจิ ารณาผ่่อนปรนกรณีีการกู้้�ร่่วมให้้เสมืือน
ไม่่เป็็นการกู้้� หากผู้้�กู้้�ร่่วมไม่่มีีกรรมสิิทธิ์์� ในที่่�อยู่่�อาศััยนั้้�น
เนื่่�องจากการกู้้�ร่่วมในลัักษณะดัังกล่่าว ผู้้�กู้้�ร่่วมเพีียงต้้องการ
ช่่วยเหลืือผู้้�กู้้�หลััก ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นคนในครอบครััวให้้ได้้รัับ
สิินเชื่่�อเท่่านั้้�น มิิได้้มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�ออยู่่�อาศััยเอง

2. สถาบัันการเงิินมีีมาตรฐานการปล่่อยสิินเชื่่อ� ที่่รั� ดั กุุมขึ้้น�
กัับผู้้�กู้้�ซื้อ้� อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนและเก็็งกำำ�ไร สะท้้อน
จากค่่าเฉลี่่�ย LTV ที่่�ลดลงของการกู้้�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยสััญญาที่่� 2
ขึ้้�นไป ขณะที่่�ค่่าเฉลี่่�ย LTV ของการปล่่อยกู้้�สััญญาแรกยัังอยู่่�
ในระดัับสููงและใกล้้เคีียงกัับช่่วงก่่อนออกมาตรการ

ทั้้�งนี้้� ธปท. จะติิดตามสถานการณ์์ ประเมิินผลของมาตรการ
และรัับฟัังความคิิดเห็็นจากทุุกภาคส่่วนอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยจะ
พิิจารณาปรัับปรุุงมาตรการหากพบว่่าไม่่เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
หรืือส่่งผลกระทบข้้างเคีียงที่่�มากเกิินควร เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
บริิบทของเศรษฐกิิจและเสถีียรภาพระบบการเงิินในช่่วงเวลานั้้�น ๆ.

3. ราคาที่อ่� ยู่่�อาศััยเริ่่ม� มีีแนวโน้้มชะลอลง ตามดีีมานด์์เทีียม
ที่่�ปรัับลดลง โดยเฉพาะอาคารชุุดที่่�ราคาเร่่งตััวขึ้้�นไปมากในช่่วง
ที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�ต้้องการซื้้�อเพื่่�ออยู่่�จริิงสามารถซื้้�อได้้ ในราคา
ที่่�เหมาะสมขึ้้�น
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และอััตราส่่วนรายได้้ที่่�มาจากธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ IT ที่่�สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์ภาพรวม มีีระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ และให้้
ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง การรัักษาความ
ปลอดภััยที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล และการดููแลผู้้�ใช้้บริิการ
ทางการเงิินอย่่างเหมาะสม โดยหลัักเกณฑ์์ดังั กล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 สิิงหาคม 2562

(3) ความคืืบหน้้าการเสนอแก้้ ไขพระราชกำำ�หนด
บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ พ.ศ. 2541 (พ.ร.ก. บบส.) กระทรวง
การคลัังและ ธปท. ได้้ร่่วมกัันเสนอแก้้ไข พ.ร.ก. บบส. ต่่อคณะ
รััฐมนตรีี เพื่่�อให้้การแก้้ปััญหาหนี้้�สำำ�หรัับประชาชนที่่�มีีหนี้้�สิิน
กัับสถาบัันการเงิินหลายแห่่งให้้เบ็็ดเสร็็จ มีีประสิิทธิิภาพ และ
ครบวงจร โดยขยายขอบเขตการประกอบธุุรกิิจของ บบส. ให้้
ครอบคลุุม (1) การรัับซื้้�อ รัับโอน หรืือรัับจ้้างบริิหารสิินทรััพย์์
ด้้ อ ยคุุ ณ ภาพของผู้้�ประกอบธุุ ร กิิ จ ทางการเงิิ น และการเป็็ น
ที่่�ปรึึกษาด้้านการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� และ (2) เพิ่่�มอำำ�นาจ
ธปท. ในการกำำ�กัับดููแลด้้านธรรมาภิิบาล ซึ่่�งผ่่านการรัับฟััง
ความคิิดเห็็นจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว ทั้้�งนี้้� การปรัับปรุุง
พ.ร.ก. ดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 17 เมษายน 2562 และ
ธปท. ได้้ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องเมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน
2562

นอกจากนี้ ธปท. ยังอยูร่ ะหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องกับ IT โดยตรง (non-IT related services) เพื่อ
เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ
(2) การก�ำกับดูแลช่องทางให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ (banking channel) และการใช้บริการจากบุคคล
ภายนอก (outsourcing) ธปท. อยูร่ ะหว่างทบทวนหลักเกณฑ์
banking channel ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนของธนาคาร
พาณิชย์ (banking agent) และหลักเกณฑ์ outsourcing
เพื่อให้สถาบันการเงินมีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ โดยให้ความส�ำคัญกับ
การรักษาความปลอดภัยของการท�ำธุรกรรมและข้อมูลของลูกค้า
ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความยืดหยุน่ และลดต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงิน และสามารถให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

(4) มาตรการบััญชีีเล่่มเดีียวของภาครััฐ ตามที่่�
ภาครััฐมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจใช้้บััญชีีเล่่มเดีียวเพื่่�อสะท้้อน
สถานะการเงิินที่่�แท้้จริิง ธปท. ได้้ปรัับปรุุงแนวนโยบายว่่าด้้วย
การทำำ�ธุุรกรรมด้้านสิินเชื่่�อ การลงทุุนในหลัักทรััพย์์ และการขาย
สิินทรััพย์์ โดยให้้สถาบัันการเงิินและสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
น�ำปัจจัยด้านคุณภาพของงบการเงินไปใช้เป็นหนึ่งในปัจจัย
พิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า รวมถึงการพิจารณา
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือเพิ่มวงเงิน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มี
การจัดท�ำงบการเงินที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยจะน�ำมาใช้
กับกรณีทบทวนสินเชื่อเดิมและกรณีพิจารณาสินเชื่อใหม่ ทั้งนี้
นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

3.1.4 การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

3.1.3 การสนับสนุนประสิทธภิ าพในการด�ำเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงิน

ธปท. ได้จัดท�ำแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3
พ.ศ. 2559 - 2563 โดยมีการด�ำเนินการส�ำคัญ แบ่งตามกรอบ
นโยบาย 3 ด้าน ดังนี้

(1) การประกอบธุุ ร กิิ จ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ IT
เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น digital banking ธปท. ได้้ อ อกหลัั ก
เกณฑ์์ ก ารอนุุ ญ าตให้้ ธ นาคารพาณิิ ช ย์์ ป ระกอบธุุ ร กิิ จ
ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรด้ า น IT อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและก่ อ ให้ เ กิ ด
ระบบนิิเวศที่่�สนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีในการประกอบธุุรกิิจ
และการให้้บริิการ digital banking แก่่ประชาชน โดยขอบเขต
ของการประกอบธุุ ร กิิ จ ต้้ อ งอยู่่�ภายใต้้ ก รอบหลัั ก การ ดัั ง นี้้�
(1) เป็็นบริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องหรืือจำำ�เป็็นต่่อการประกอบธุุรกิิจของ
ธนาคารพาณิิชย์์และสนัับสนุุน digital banking และ (2) มีี
ความพร้้อมในการให้้บริิการและมีีการบริิหารความเสี่่�ยงโดยอยู่่�
บนความชำำ�นาญของธนาคารพาณิิชย์์ ทั้้�งนี้้� ธนาคารพาณิิชย์์
ต้้องเป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายการประกอบธุุรกิิจ อััตราส่่วนการลงทุุน

(1) ส่ ง เสริ ม การใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น และการ
ชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบ
อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น ผลัักดัันให้้มีีระบบพร้้อมเพย์์สำำ�หรัับการ
โอนเงิินของภาครััฐ ประชาชน และนิิติิบุุคคล ขยายการใช้้บััตร
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ สนัับสนุุนการชำำ�ระและโอนเงิินผ่่าน QR code
และขยายมาตรฐาน Thai QR payment ภายใต้้โครงการ
MyPromptQR ให้้ ร้้ า นค้้ า สามารถรัั บ ชำำ�ระเงิิ น ด้้ ว ยการ
สแกน QR code นอกจากนี้้� ได้้ปรัับหลัักเกณฑ์์กำำ�กัับดููแล
เกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน IT รวมถึึงออกแนวปฏิิบััติิ
3rd party management และแนวนโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของการให้บริการทางการเงินและการช�ำระเงิน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยในระดับเทคนิค
ของการให้บริการผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลือ่ นที่ รวมถึงได้จดั ท�ำ
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รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานแถลงข่่าวเปิิดตััวการชำำ�ระเงิินด้้วยบริิการ MyPromptQR ซึ่่�งเป็็น QR code รููปแบบใหม่่ที่่�ขยายสู่่�ภาคธุุรกิิจ

แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงินฉบับที่ 4 ปี 2562 - 2564 เพื่อ
ส่งเสริมให้การช�ำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นทางเลือกหลัก
ในการช�ำระเงิน

ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการพิสูจน์ตัวตนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ผ่าน National Digital Identity
(NDID) ซึ่งปัจจุบันผู้ ให้บริการอยู่ระหว่างทดสอบเทคโนโลยี
ชีวมิติ (biometrics) ทีน่ ำ� มาใช้ ในกระบวนการ KYC/e-KYC
ส�ำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากและเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ใน regulatory sandbox และจะต่อยอดการทดสอบโดย
เชื่อมโยงกับระบบ NDID ส�ำหรับการพิสูจน์ยืนยันตัวตนและ
แลกเปลีย่ นข้อมูล KYC ระหว่างธนาคาร (cross-verification)
ในช่วงต้นปี 2563 นอกจากนี้ ธปท. ได้ประสานงานกับส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึง่ เป็นผูก้ ำ� กับดูแล
ระบบพิสจู น์ยนื ยันตัวตนตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในการวางกรอบการก� ำ กั บ ดู แ ลระบบพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว ตน
ให้น่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย

(2) สนั บ สนุ น การเชื่อ มต่ อ การค้ า การลงทุ น ใน
ภูมิภาค ธปท. ผลักดันการพัฒนามาตรฐาน QR code และ
ยกระดับความร่วมมือด้านการช�ำระเงินระหว่างประเทศ โดยได้
ลงนาม Memorandum of Understanding (MoU) กับ
ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม และเมียนมา
นอกจากนี้ ได้รว่ มกับธนาคารแห่ง สปป. ลาว ส�ำรวจหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลของประเทศสมาชิกอาเซียนในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การก�ำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ Basel III มาตรฐานการบัญชี
และหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการแลกเปลีย่ นข้อมูลข้ามพรมแดน
(cross-border data sharing) เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท�ำ roadmap ส�ำหรับการยกระดับหลักเกณฑ์กำ� กับดูแลและ
มาตรฐานการบัญชีของธนาคารพาณิชย์ ในภูมิภาคให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล

3.1.5 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ธปท. ได้จัดท�ำและเผยแพร่รายงานผลส�ำรวจการเข้าถึง
บริการทางการเงินภาคครัวเรือนประจ�ำปี 2561 เพื่อประเมิน
ระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือนไทยในมิตติ า่ ง ๆ
โดยผลจากการส�ำรวจจะเป็นข้อมูลส�ำคัญที่น�ำไปสู่การจัดท�ำ
นโยบายเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินในระยะ
ต่่อไป เช่่น การส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมทางการเงิินแบบ digital
banking นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ออกหลัักเกณฑ์์เพื่่�อส่่งเสริิมการ
เข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน ดัังนี้้�

(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ธปท.
ได้ออกแนวนโยบายการใช้มาตรฐาน Thai QR code ใน
ธุรกรรมการช�ำระเงินเพื่อให้ผู้ ให้บริการช�ำระเงินที่ต้องการ
ให้บริการ QR code ถือปฏิบัติ โดยไม่ต้องเข้าทดสอบใน
regulatory sandbox และไม่ต้องขออนุญาตเป็นรายกรณี
โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 อีกทั้งได้
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ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การเข้้าร่่วมโครงการให้้ลููกหนี้้�ที่่�เป็็นหนี้้�เสีีย
กัับสถาบัันการเงิินเพีียง 1 แห่่งสามารถเข้้าร่่วมโครงการได้้
เพื่่�อช่่วยประชาชนที่่�มีีปััญหาหนี้้�เสีียได้้ ในวงกว้้างขึ้้�น

(1) การก� ำ กั บ ดู แ ลสิ น เชื่ อ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับสินเชือ่ ระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peerto-Peer lending platform) ธปท. ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการประกอบธุ ร กิ จ Peer-to-Peer lending
platform เพือ่ ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาให้บริการทางการเงิน
และเพิ่่�มช่่ อ งทางให้้ ป ระชาชนและผู้้�ประกอบธุุ ร กิิ จ สามารถ
เข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนได้้สะดวกและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งเป็็น
ทางเลืือกใหม่่สำำ�หรัับนัักลงทุุนที่่�มีีความรู้้�ความเข้้าใจและสามารถ
ยอมรัับความเสี่่�ยงได้้ ทั้้�งนี้้� ธปท. กำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
ต้้องมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ใช้้บริิการ รวมทั้้�งต้้องไม่่สนัับสนุุน
ให้้มีีการก่่อหนี้้�เกิินตััว โดยคำำ�นึึงถึึงภาระหนี้้�ครััวเรืือน มีีการ
บริิหารความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และดููแลผู้้�ใช้้บริิการอย่่าง
เหมาะสม โดยหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30
เมษายน 2562

(3) การใช้้ข้้อมููลหรืือปััจจััยที่่�สะท้้อนความสามารถ
ในการชำำ�ระหนี้้� ไ ด้้ อ ย่่ า งน่่ า เชื่่� อ ถืื อ ในการพิิ จ ารณาสิิ น เชื่่� อ
(information-based lending) ปัั จ จุุ บัันมีี การพัั ฒ นา
เทคโนโลยีี ท างการเงิิ น เพื่่�อใช้้ ป ระกอบการพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ
สิินเชื่่�อและส่่งเสริิมธุุรกิิจขนาดเล็็ก ธปท. จึึงปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
เพื่่�อรองรัั บ การนำำ�ปัั จ จัั ย อื่่�นที่่�สะท้้ อ นความสามารถในการ
ชำำ�ระหนี้้� ได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือมาใช้้ประกอบการพิิจารณาสิินเชื่่�อ
ส่่วนบุุคคล รวมถึึงยกเลิิกข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับวงเงิินสิินเชื่่�อส่่วน
บุุคคลเพื่่�อการประกอบอาชีีพ ซึ่่�งช่่วยให้้ธุุรกิิจขนาดเล็็กสามารถ
เข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนได้้สอดคล้้องกัับความต้้องการมากยิ่่�งขึ้้น� โดย
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

(2) โครงการแก้้ ไขปัั ญ หาหนี้้� ส่่ ว นบุุ ค คลที่่� ไ ม่่ มีี
หลัักประกััน (คลิินิิกแก้้หนี้้�) ธปท. ได้้ขยายขอบเขตโครงการ
คลิินิกิ แก้้หนี้้�ให้้รวมถึึงลููกหนี้้�ที่่�เป็็นหนี้้�เสีียของบััตรเครดิิต บััตรกด
เงิินสด และสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลที่่�ไม่่มีีหลัักประกัันของผู้้�ให้้บริิการ
ที่่�ไม่่ ใช่่ สถาบัั นการเงิิ น (non-bank) ส่่ งผลให้้ ครอบคลุุ ม
สิินเชื่่�อบััตรเครดิิตและสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลเกืือบทั้้�งระบบ รวมถึึง

(4) การก�ำกับดูแลสินเชือ่ ทีม่ ที ะเบียนรถเป็นประกัน
จากผลการส�ำรวจผู้ ใช้บริการพบว่าธุรกิจสินเชื่อดังกล่าวมีการ
คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนดและการด�ำเนินงานที่
ขาดมาตรฐาน อีกทั้งผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชาชน
ระดับฐานราก ธปท. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
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สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กัับ โดยขยายขอบเขตการกำำ�กัับ
ดูู แ ลให้้ ค รอบคลุุ ม ถึึ ง สิิ น เชื่่�อที่่�มีี ท ะเบีี ย นรถเป็็ น ประกัั น และ
กำำ�หนดแนวทางการกำำ�กัับดููแลครอบคลุุมในด้้านต่่าง ๆ เช่่น
ด้้านคุุณสมบััติิผู้้�ประกอบการ และด้้านการให้้บริิการแก่่ผู้้� ใช้้
บริิการอย่่างเป็็นธรรม เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชาชนเข้้าถึึงสิินเชื่่�อได้้
ด้้วยราคาที่่�เหมาะสมและได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรมยิ่่�งขึ้้�น
จากผู้้�ประกอบธุุรกิิจทั้้�งที่่�เป็็นสถาบัันการเงิินและ non-bank
โดยหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์
2562
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3.1.7 การดำำ�เนิินนโยบายสถาบัันการเงิินในเวทีีระหว่่าง
ประเทศ เพื่่�อรองรัับความเชื่่�อมโยงทางเศรษฐกิิจและการเงิิน
ในภูู มิิ ภ าคอาเซีี ย น สนัั บ สนุุ น การค้้ า และการลงทุุ น ภายใน
ภููมิภิ าค และเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจของธนาคารพาณิิชย์์ไทย ธปท.
ได้้เข้้าร่่วมเจรจาเปิิดเสรีีการค้้าบริิการด้้านการเงิินและบรรลุุ
ผลการเจรจาจััดตั้้�ง Qualified ASEAN Banks (QABs)
ระหว่่างไทยกัับมาเลเซีียแล้้ว โดยบรรจุุข้้อผููกพัันการเปิิดเสรีี
ลงในพิิ ธีี ส ารอนุุ วัั ติิ ข้้ อ ผูู ก พัั น การเปิิ ด เสรีี ก ารค้้ า บริิ ก ารด้้ า น
การเงิิน ฉบัับที่่� 8 และมีีผลผููกพัันตามกฎหมายแล้้ว นอกจากนี้้�
ได้้ดำำ�เนิินการเจรจาจััดตั้้�ง QABs กัับอิินโดนีีเซีีย เมีียนมา และ
ฟิิลิิปปิินส์์ โดยขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการเจรจาและสอบถามความ
ต้้องการของธนาคารพาณิิชย์์ไทยในการประกอบธุุรกิิจในประเทศ
ดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง

นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ผลัักดัันผลิิตภััณฑ์์บัญ
ั ชีีเงิินฝากขั้้น� พื้้�นฐาน
(basic banking account) อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อส่่งเสริิมให้้
ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง เพิ่มโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดย
ณ กันยายน 2562 มีจ�ำนวนบัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน 2.1 ล้าน
บัญชี คิดเป็นยอดเงินฝากทั้งสิ้น 1,265 ล้านบาท

สำำ�หรัับการสนัับสนุุนการรวมตััวภาคธนาคารให้้เกิิดขึ้้�นจริิง
ตามแผนงานของคณะทำำ�งานด้้าน prudential regulations
ภายใต้้ Working Committee on ASEAN Banking
Integration (WC-ABIF) ธปท. ร่่วมกัับธนาคารแห่่ง สปป.
ลาว จััดทำำ�ร่่างแผนระยะ 5 ปีี (พ.ศ. 2563 - 2568) เพื่่�อ
ยกระดัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลภาคธนาคารให้้สอดคล้้องตาม
มาตรฐานสากล ซึ่่�งจะช่่วยลดช่่องว่่างในการรวมตััวภาคธนาคาร
อัันจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อภาคการเงิินของไทยและภููมิิภาค
อย่่างแท้้จริิง

3.1.6 การส่ ง เสริ ม การธนาคารเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
(sustainable banking) ธปท. ผลักดันให้สถาบันการเงิน
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น มากขึ้ น
โดยด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และมีธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรใน
ระดับสากล โดย ธปท. ได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย Network
for Greening the Financial System (NGFS) ในเดือน
มกราคม 2562 นอกจากนี้ ได้จัดงาน Bangkok Sustainable
Banking Forum 2019 ในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อเน้นย�้ำ
ให้สถาบันการเงินผนวกการธนาคารเพื่อความยั่งยืนเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจ โดยได้มีการลงนามบันทึก
ข้้อตกลงความร่่วมมืือกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคาร
อย่่างยั่่�งยืืนในด้้านการให้้สินิ เชื่่�ออย่่างรัับผิิดชอบ (Sustainable
Banking Guidelines - Responsible Lending) นอกจากนี้้�
ธปท. ร่่ ว มกัั บ สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์
และตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ (ก.ล.ต.) สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ
กำำ�กัั บ และส่่ ง เสริิ ม การประกอบธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย (คปภ.)
กระทรวงการคลัั ง และตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย
จััดตั้้�ง Working Group on Sustainable Finance ภายใต้้
3-Regulator Steering Committee เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือ
ระหว่่างภาคการเงิินในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์หรืือมาตรการที่่�
รองรัับการสนัับสนุุนความยั่่�งยืืนในภาคการเงิิน (sustainable
finance) และให้้การดำำ�เนิินงานสอดคล้้องไปในทิิศทางเดีียวกััน

นอกจากนี้้� ธปท. ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและแลกเปลี่่�ยนความเห็็น
ต่่อการปรัับปรุุงและปฏิิบััติิตามเกณฑ์์มาตรฐานสากลในการ
กำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินในเวทีีต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น
Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks Working Group on Banking Supervision,
Asia-Pacific High Level Meeting on Banking
Supervision, Basel Consultative Group, Supervision
and Implementation Group และ Financial Stability
Board Regional Consultative Group for Asia ใน
ประเด็็ น ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลสถาบัั น การเงิิ น และ
เสถีียรภาพของเศรษฐกิิจในภููมิิภาค เช่่น แนวทางการกำำ�กัับ
ดููแลเทคโนโลยีีทางการเงิิน แนวทางการแก้้ไขปััญหาและให้้
ความช่่วยเหลืือสถาบัันการเงิิน รวมถึึงการส่่งเสริิมการธนาคาร
เพื่่�อความยั่่�งยืืน
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3.2.1 การกำำ�กัับตรวจสอบสถาบัันการเงิิน

3.2 การกำำ�กัับและตรวจสอบสถาบัันการเงิิน

(1) การพััฒนาระบบงานและเครื่่�องมืือรองรัับการ
กำำ�กัับตรวจสอบแบบต่่อเนื่่�อง (ongoing) เพื่่�อกำำ�กัับตรวจสอบ
ในเชิิงรุุก โดยนำำ�แพลตฟอร์์มออนไลน์์มาช่่วยให้้การวิิเคราะห์์และ
เชื่่�อมโยงข้้อมููลปริิมาณมากและหลากหลายมิิติิได้้ภายในเวลาที่่�
รวดเร็็วขึ้้น� รวมถึึงติิดตามความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น
ระบบงานการกำำ�กัับตรวจสอบ (supervisory plan) ระบบงาน
การติิดตามความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (credit dashboard) และ
ระบบงานการติิดตามความเสี่่�ยงด้้านตลาด (market dashboard)
นอกจากนี้้� ธปท. อยู่่�ระหว่่างพััฒนาระบบงานการติิดตามด้้านการ
บริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ (asset and liability management:
ALM dashboard) ระบบงานติิดตามความเสี่่�ยงด้้านฐานะ
การเงิิน (solvency dashboard) ระบบงานติิดตามภาวะ
เศรษฐกิิจ (macroeconomic dashboard) รวมถึึงอยู่่�ระหว่่าง
ปรัับปรุุงระบบงาน early warning system (EWS) และทบทวน
ตััวชี้้วั� ดั ความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อรองรัับการรายงานตาม
มาตรฐาน TFRS 9

ธปท. ให้้ ค วามสำำ�คัั ญต่่ อ ศัั ก ยภาพในการกำำ�กัั บ และ
ตรวจสอบสถาบัั น การเงิิ น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง (ongoing
supervision) โดยแต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการกำำ�กัั บ ดูู แ ลการ
ขัับเคลื่่�อนงานด้้าน supervisory technology (SupTech
Steering Committee) เพื่่�อกำำ�หนดกรอบนโยบายและผลัักดััน
การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ ในการกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� ตามแผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. เรื่่�องการพััฒนา
เครื่่�องมืือกำำ�กัับดููแลที่่�อาศััยเทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาใช้้รองรัับการ
กำำ�กัับตรวจสอบแบบต่่อเนื่่�อง และยกระดัับขีีดความสามารถ
ในการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ ให้้เกิิดประโยชน์์ตามแผนยุุทธศาสตร์์ ธปท.
เรื่่�องการเร่่งสร้้างระบบนิิเวศข้้อมููล (data ecosystem) ให้้เกิิด
การใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลของหน่่วยงานต่่าง ๆ ส่่งผลให้้ระบบ
การเงิินและระบบเศรษฐกิิจได้้รัับประโยชน์์จากการใช้้ข้้อมููล
มากขึ้้�น รวมทั้้�งได้้พััฒนาระบบงานและเครื่่�องมืือรองรัับการ
กำำ�กัับตรวจสอบให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพยิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่�อติิดตามประเด็็น
สำำ�คัั ญ และความเสี่่� ย งของสถาบัั น การเงิิ น อย่่ า งใกล้้ ชิิ ด
ต่่อเนื่่�องเพื่่�อวิิเคราะห์์และติิดตามฐานะ ประเด็็นสำำ�คััญและ
ความเสี่่�ยงของสถาบัันการเงิินได้้ทันั การณ์์ และรองรัับมาตรฐาน
รายงานทางการเงิิน เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน (TFRS 9)
นอกจากนี้้� ธปท. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเข้้าใจพฤติิกรรม
และวััฒนธรรมองค์์กรของสถาบัันการเงิิน การยกระดัับการ
กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน IT และความมั่่�นคง
ปลอดภััยด้้านไซเบอร์์ (IT risk management and cyber
resilience) และการกำำ�กัับดููแลการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่าง
เป็็นธรรม (market conduct)

(2) การประเมินพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร
(organizational behavior and risk culture: B&C) ธปท.
ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
และวัฒนธรรมด้านความเสีย่ ง (risk culture) ของสถาบันการเงิน
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้สถาบัันการเงิินตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของระบบ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เมื่่�อ
เดืือนกัันยายน 2562 ธปท. ได้้ส่่งผลการประเมิินพฤติิกรรม
และ risk culture ให้้สถาบัันการเงิินทุุกแห่่งทราบแล้้ว ทั้้�งผล
ประเมิินในภาพรวมของระบบและของสถาบัันการเงิินนั้้�น ๆ ทั้้�งนี้้�

การฝึึกซ้้อม Financial Cyber Sector Exercise
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ธปท. ประเมิินจากผลของแบบสอบถามกรรมการ การสััมภาษณ์์
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของธนาคารพาณิิชย์์ ไทยทุุกแห่่งและสถาบััน
การเงิินเฉพาะกิิจ 4 แห่่ง รวมทั้้�งใช้้เทคโนโลยีีประมวลผล
ทางภาษา (text mining) ช่่วยวิิเคราะห์์รายงานการประชุุม
คณะกรรมการสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการประเมินด้วย
โดย ธปท. อยู่ระหว่างจัดท�ำแนวนโยบาย risk culture เพื่อให้
สถาบันการเงินน�ำไปใช้ก�ำกับดูแลและตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของวัฒนธรรมที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยงต่อไป

สถิิติิระบบขััดข้้องที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการให้้บริิการลููกค้้ารายย่่อย
เพื่่�อให้้ประชาชนได้้รัับทราบคุุณภาพการให้้บริิการของสถาบััน
การเงิิน การออกแนวปฏิิบัติั ิ Cyber Resilience Assessment
Framework (CRAF) ให้้สถาบัันการเงิินใช้้เป็็นแนวทางในการ
ประเมิินความพร้้อมด้้วยตนเอง การยกระดัับศัักยภาพของ 2nd
และ 3rd line of defense ของสถาบัันการเงิิน และสนัับสนุุน
การสร้้างความร่่วมมืือเพื่่�อให้้มีรี ะบบนิิเวศที่่�เข้้มแข็็ง และผลัักดััน
ให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และข้้อมููล

(3) การกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ด้้าน IT และความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านไซเบอร์์ (IT risk
management and cyber resilience) ซึ่ง่� เป็็นความเสี่่�ยง
สำำ�คััญต่่อระบบสถาบัันการเงิินและภาคการเงิินไทย ธปท. จึึง
ได้้ยกระดัับการกำำ�กัับดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สถาบัันการเงิิน
พร้้อมรัับมืือกัับภััยไซเบอร์์ ได้้แก่่

• การสร้้างความร่่วมมืือด้้าน cybersecurity ในภาค
การเงิินของ ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ. ให้้สอดคล้้องกัันภายใต้้
3 regulators working group การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ภััยคุุกคามไซเบอร์์ และเพิ่่�มความเข้้มแข็็งด้้าน response and
recovery อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งกำำ�หนดแนวทางการรัับมืือ
ภััยไซเบอร์์ร่ว่ มกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) การ
ให้้ความรู้้�ด้้าน cybersecurity ให้้แก่่บุุคลากรภาคการเงิินใน
ทุุกระดัับ การเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกอาเซีียนและผลัักดัันให้้สมาชิิก
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล รวมทั้้�งพััฒนาความรู้้�ด้้าน cybersecurity
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ เ ตรีี ย มการสำำ�หรัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต าม
พระราชบััญญััติิการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ด้้วย

• การส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น การเงิ น บริ ห ารจั ด การ
ความเสี่่�ยงด้้าน IT เข้้มแข็็งขึ้้�น การยกระดัับการทำำ�หน้้าที่่�ของ
Chief Information Security Officer (CISO) และการ
บริิหารจััดการ third party management การจััดทำำ�แนว
ปฏิิบััติิเรื่่�องการทดสอบเจาะระบบ เพื่่�อทดสอบการรัับมืือทั้้�ง
ในด้้านระบบ กระบวนการ และการบริิหารจััดการ ภายใต้้
สถานการณ์์เสมืือนจริิงมากที่่�สุุด นโยบายการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยสำำ�หรัับ mobile banking เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นแก่่
ประชาชนผู้้�ใช้้บริิการ รวมทั้้�งให้้สถาบัันการเงิินเปิิดเผยข้้อมููล

3.2.2 การตรวจสอบฐานะการดำำ�เนิินงานและการบริิหาร
ความเสี่่ย� งของสถาบัันการเงิิน ธปท. ตรวจสอบสถาบัันการเงิิน
รวมทั้้�งสิ้้�น 32 แห่่ง โดยตรวจสอบและประเมิินความเสี่่�ยง

ตารางแสดงจ�ำนวนสถาบันการเงินที่ ธปท. ตรวจสอบในปี 2562
สถาบันการเงิน

จำำ�นวน (แห่่ง)

ธนาคารพาณิชย์ไทย / ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

13

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

2

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

2

บริษัทเงินทุน / บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

4

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

7

บริษัทบริหารสินทรัพย์

2

บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

2

รวม

32
71

การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบในหลายด้าน อาทิ การตัดไม้ท�ำลายป่า การใช้พลาสติก
จ�ำนวนมหาศาลในภาคอุตสาหกรรมจนก่อให้เกิดมลพิษทางทะเล ปัญหาเหล่านี้อาจน�ำไปสู่ความขัดแย้งและอาจ
ลุกลามไปถึงการฟ้องร้องทางกฎหมาย และท้ายที่สุดจะย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยประเด็นปัญหาและผลกระทบในมิติต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักลงทุน
และประชาชน ได้หันมาให้ความสนใจและมีความคาดหวังให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจ
ตามแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวเปิดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลสถาบันการเงิน ตระหนักดีว่าสถาบันการเงินเป็นผู้จัดสรร
ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ ควรมีบทบาทในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน จึงได้ส่งเสริมการธนาคารเพื่อ
ความยั่งยืน (sustainable banking) โดยผลักดันให้สถาบัน
การเงินตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี (Environmental,
Social and Governance: ESG) ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้ง
ระบบสถาบันการเงินและสังคมในระยะยาว

ในเดืือนสิิงหาคม 2562 เพื่่�อเน้้นย้ำำ��ให้้สถาบัันการเงิินผนวก
การธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืื น เข้้ า ไปเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่�งของ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ และได้้มีีการลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความ
ร่่วมมืือกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืน
ในด้้านการให้้สิินเชื่่�ออย่่างรัับผิิดชอบ (Sustainable Banking
Guidelines - Responsible Lending) ร่่วมกัับธนาคาร
พาณิิชย์์ไทยทั้้ง� 15 แห่่งภายใต้้สมาคมธนาคารไทย เพื่่�อให้้คำำ�มั่่�น
ที่่�จะนำำ�การธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืนมาปรัับใช้้ ในกระบวนการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบภายใต้้กรอบหลััก ดัังนี้้�

ในปีี 2562 ธปท. ได้้ดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญหลายด้้าน อาทิิ การสร้้าง
เครืือข่่ายพัันธมิิตรในระดัับสากลโดยเข้้าเป็็นสมาชิิกเครืือข่่าย
Network for Greening the Financial System (NGFS)
การจััดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019
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ผู้้�บริิหารระดัับสููงจากภาคธนาคารและองค์์กรระหว่่างประเทศ
ร่่วมหารืือการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืนในงาน Bangkok Sustainable Forum 2019

1. การให้ค�ำมั่น (commitment) และการสนับสนุนของ
ผู้บริหารระดับสูง (tone from the top) เพื่อให้ความมั่นใจว่า
การให้สินเชื่อมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร

การดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน
จึึ ง ไม่่ เ พีี ย งแต่่ ก ารทำำ�ดีี หรืื อ การทำำ� Corporate Social
Responsibility (CSR) เท่่านั้้�น แต่่ประเด็็นความเสี่่�ยง
ESG จำำ�เป็็นต้้องถููกผนวกเข้้าไปในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
(internalization) และผลัักดัันปลููกฝัังให้้เป็็นวััฒนธรรมหรืือ
ค่่านิิยมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคารด้้วย การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความรัับผิิดชอบในทุุกมิิติิ ทั้้�งสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
ธรรมาภิบาล ไม่มุ่งหวังเพียงก�ำไรระยะสั้น จะช่วยให้สถาบัน
การเงิินไทยโดยรวมมีีประสิิทธิิภาพและโปร่่งใสมากขึ้้น� ประชาชน
โดยเฉพาะผู้้�มีีรายได้้น้้อย สามารถเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน
ได้้ ในราคาที่่�ถููกลง ตรงความต้้องการมากขึ้้�น และมีีภาระหนี้้�
ลดลง ตอบโจทย์์ ค วามท้้ า ทายของประเทศไทยที่่�มีี ทั้้� ง เรื่่� อ ง
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางรายได้้ ปััญหาภาคครััวเรืือนมีีหนี้้�สิินเกิินตััว
และการคอร์์รััปชััน

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder
engagement) ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการให้สินเชื่อของ
ธนาคาร
3. การปรับและเปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในองค์กร
(internal implement) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การก�ำหนด
นโยบาย กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและความพร้อม
4. การสร้้างความโปร่่งใส (transparency) โดยเปิิดเผย
ข้้ อ มูู ล การดำำ�เนิิ น การตามหลัั ก การให้้ สิิ น เชื่่�ออย่่ า งมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสาธารณชน เพื่่�อสื่่�อสารความมุ่่�งมั่่�นของ
ธนาคารและให้้มีกี ลไกการตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของธนาคาร

นอกจากนี้ ธปท. ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวง
การคลััง และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย จััดตั้้ง� Working
Group on Sustainable Finance ภายใต้้ 3-Regulator
Steering Committee เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างภาค
การเงิินในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์หรืือมาตรการที่่�รองรัับการ
สนัับสนุุนความยั่่�งยืืนในภาคการเงิิน (sustainable finance)
และให้้การดำำ�เนิินงานสอดคล้้องไปในทิิศทางเดีียวกััน

สำำ�หรัับประเทศไทย ภาคธนาคารมีีบทบาทอย่่างมากใน
การขัับเคลื่่�อนการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เนื่่�องจากระบบการเงิินของ
ไทยมีี ลัั ก ษณะเป็็ น bank-based จึึ ง มีี ส่่ ว นสำำ�คัั ญ ในการ
จััดสรรทรััพยากรไปสู่่�ภาคธุุรกิิจและผู้้�บริิโภค เพื่่�อสนัับสนุุน
ความยั่่�งยืืนได้้ เช่่น การให้้สิินเชื่่�อที่่�คำำ�นึึงถึึงกระบวนการเพื่่�อ
บรรเทาหรืื อ ป้้ อ งกัั น ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงทาง
ภููมิิอากาศ หรืือการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิิน
ที่่�คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�บริิโภค โดยเฉพาะด้้านความ
เป็็นธรรมและการเข้้าถึึง

ทั้้� ง หมดนี้้� จ ะเป็็ น แรงขัั บ เคลื่่�อนสำำ�คัั ญ ที่่�ทำำ�ให้้ เ ศรษฐกิิ จ
และสัังคมไทยเติิบโตไปพร้้อมกัันได้้ ในระยะยาว และช่่วยให้้
ประเทศไทยบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนตามกรอบทิิศทาง
การพััฒนาขององค์์การสหประชาชาติิ ภายในปีี 2573
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ธุุรกรรมที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ธุุรกรรมสิินเชื่่�อ การบริิหารสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิิน การตรวจสอบสำำ�นัักธุุรกิิจ สาขาทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ และบริิ ษััทในเครืือ การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
ของทางการ การบริิหารจััดการด้้าน market conduct และ
e-Payment รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจของสถาบััน
การเงิินเฉพาะกิิจ (specialized financial institutions:
SFIs)

ซึ่่�งรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังได้้ ให้้ความเห็็นชอบแล้้ว
ประกอบด้้วย
(1) หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล SFIs ระยะที่่� 1 จำำ�นวน
23 ฉบัับ เน้้นเรื่่�องความมั่่�นคงของ SFIs โดยครอบคลุุม 6
ด้้านสำำ�คััญ ได้้แก่่ ธรรมาภิิบาล การดำำ�รงเงิินกองทุุน การดำำ�รง
สิินทรััพย์์สภาพคล่่อง กระบวนการด้้านสิินเชื่่�อ การกำำ�กัับลููกหนี้้�
รายใหญ่่ และการบััญชีีและการเปิิดเผยข้้อมููล
(2) หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล SFIs ระยะที่่� 2 จำำ�นวน
4 ฉบัับ เกี่่�ยวกัับช่่องทางการให้้บริิการทางการเงิิน
(3) นำำ�หลัั ก เกณฑ์์ ก ารบริิ ห ารความเสี่่�ยงด้้ า น IT
สำำ�หรัับธนาคารพาณิิชย์์มาใช้้กัับ SFIs โดยอนุุโลม จำำ�นวน 3
ฉบัับ รวมทั้้�งได้้ออกประกาศ ธปท. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับ
ดููแลสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยและสิินเชื่่�ออื่่�นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินเชื่่�อ
เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของ SFIs

นอกจากนี้้� ธปท. ตรวจสอบเฉพาะเรื่่�องเชิิงระบบ (thematic
examination) ได้้แก่่ (1) สิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อและที่่�มีีทะเบีียนรถ
เป็็นประกัันของธนาคารพาณิิชย์์ไทย 7 แห่่ง และบริิษััทในเครืือ
7 แห่่ง เพื่่�อประเมิินกระบวนการสิินเชื่่�อ และการควบคุุมภายใน
เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต (2) สิินเชื่่�อ trade finance ของสถาบััน
การเงิิน 12 แห่่ง เพื่่�อประเมิินกระบวนการสิินเชื่่�อ เพื่่�อรวบรวม
ข้้ อ มูู ล เชิิ ง ระบบและสนัั บ สนุุ น ข้้ อ มูู ล ให้้ ส มาคมธนาคารไทย
นำำ�ไปใช้้กำำ�หนดแนวปฏิิบัติั ิ (sound practice) ของกระบวนการ
ปฏิิบััติิงานด้้านสิินเชื่่�อ (trade finance) ต่่อไป (3) สิินเชื่่�อเพื่่�อ
ที่่�อยู่่�อาศััยของธนาคารพาณิิชย์์ไทย 8 แห่่ง และ SFIs 2 แห่่ง
เพื่่�อประเมิินผลกระทบจากหลัักเกณฑ์์ LTV ใหม่่ กระบวนการ
สิินเชื่่�อ และการควบคุุมภายใน (4) การทำำ�ธุุรกรรมระหว่่าง
สำำ�นัักงานใหญ่่และสาขาของธนาคารพาณิิชย์์ต่า่ งประเทศ 6 แห่่ง
เพื่่�อประเมิินกระบวนการควบคุุมภายใน และรวบรวมประเด็็น
ข้้อสัังเกตที่่�พบจััดทำำ�เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีต่่อไป (5) ประเมิิน
ความพร้้อมในการปฏิิบััติิตามมาตรฐาน TFRS 9 ของสถาบััน
การเงิิน 22 แห่่ง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่สามารถปฏิิบััติิตามประกาศ ธปท.
และมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ ปััจจุุบัันสถาบัันการเงิินหลายแห่่ง
อยู่่�ระหว่่างทดสอบความน่่าเชื่่�อถืือของแบบจำำ�ลอง จััดทำำ�เอกสาร
และคู่่�มืื อ ปฏิิ บัั ติิ ง าน รวมถึึ ง ปรัั บ ปรุุ ง ระบบงานที่่�เกี่่�ยวข้้ อ ง
(6) ประเมิินความพร้้อมในเรื่่�อง data governance และการนำำ�
เทคโนโลยีีใหม่่ที่่�สำำ�คััญ 4 ประเภทมาใช้้ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของสถาบัันการเงิิน 22 แห่่ง ได้้แก่่ บล็็อกเชน (blockchain)
หรืือ Distributed Ledger Technology (DLT), cloud
computing, biometrics และ artificial intelligent
หรืือ machine learning และ (7) ประเมิินผลการจััดทำำ�
supervisory stress test ประจำำ�ปีี 2562 ของธนาคารพาณิิชย์์
ไทย 15 แห่่ง โดยระบบธนาคารพาณิิชย์์ไทยมีีเสถีียรภาพ ทั้้�งใน
ด้้านเงิินกองทุุนและสภาพคล่่อง

ทั้้�งนี้้� ธปท. อยู่่�ระหว่่างยกร่่างหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล
SFIs ระยะที่่� 3 ประกอบด้้วยหลัักเกณฑ์์ 3 เรื่่�อง ได้้แก่่ (1) การ
ให้้บริิการผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล (2) การบริิหารความเสี่่�ยงด้้าน
ปฏิิบัติั กิ าร การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจและการจััดทำำ�แผน
รองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง และ (3) การปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์และการตรวจสอบภายใน โดยได้้รัับฟัังความคิิดเห็็น
จาก SFIs แล้้ว
นอกจากนี้้� ธปท. สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง (สศค.) และ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) ได้้ร่่วมกััน
จััดทำำ�แนวทางดำำ�เนิินการป้้องกัันปััญหากรณีี SFIs มีีฐานะหรืือ
การดำำ�เนิินงานอัันอาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ประโยชน์์
ของรััฐ เสนอต่่อรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการคลััง เพื่่�อพิิจารณา
ใช้้เป็็นแนวทางในการกำำ�กัับดููแล SFIs ต่่อไป
3.2.4 การประสานความร่่วมมืือกัับสมาคมธนาคารไทย
เพื่่�อผลัักดัันให้้สถาบัันการเงิินนำำ�จรรยาบรรณของธนาคาร
พาณิิชย์์ ไปปฏิิบัติั ิ 9 ข้้อ โดยคณะทำำ�งานของสมาคมธนาคารไทย
ได้้จััดทำำ�แนวปฏิิบััติิ (code of conduct) แล้้ว 7 ข้้อ ได้้แก่่
(1) จรรยาบรรณด้้านการประกอบธุุรกิิจ (2) บทบาทของ
กรรมการและผู้้�บริิหาร (3) มาตรฐานการให้้บริิการ (4) พนัักงาน
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (5) ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
(6) ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และ (7) การกำำ�กัับดููแล
โดยรวม ที่่�เหลืืออีีก 2 ข้้อ ได้้แก่่ (1) การจััดการข้้อมููล อยู่่�ระหว่่าง
ปรัับแนวปฏิิบััติิให้้สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 และ (2) การแข่่งขัันทางการค้้าและการ
ระงัับข้้อพิิพาท อยู่่�ระหว่่างปรัับแนวปฏิิบััติิในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ

3.2.3 การกำำ�กัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ ภายหลัังการ
แก้้ไขมาตรา 120 แห่่งพระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน
พ.ศ. 2551 มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อวัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ธปท.
ได้้ อ อกหลัั ก เกณฑ์์ ก ารกำำ�กัั บ ดูู แ ล SFIs รวม 30 ฉบัั บ
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รายงานประจ�ำปี 2562

การต่่อต้้านการทุุจริิตให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิของสมาคม
ธนาคารไทยเรื่่�องการต่่อต้้านการทุุจริิตที่่�จััดทำำ�โดยชมรมการ
กำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ คาดว่่าจรรยาบรรณทั้้�ง 9 ข้้อ
จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ออมทรัั พ ย์์ แ ละสหกรณ์์ เ ครดิิ ต ยูู เ นี่่�ยน การให้้ คำำ� ปรึึ ก ษา
แก่่ ก รมส่่ ง เสริิ ม สหกรณ์์ ใ นการออกแบบระบบศูู น ย์์ ข้้ อ มูู ล
และการกำำ�หนดกรอบของระบบเพื่่�อใช้้ ใ นการจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า ง
คอมพิิวเตอร์์และผู้้�พััฒนาระบบ การประชุุมหารืือและสนัับสนุุน
มููลนิิธิินโยบายสาธารณะเพื่่�อสัังคมและธรรมาภิิบาลในการจััด
โครงการอบรมให้้ความรู้้�ด้า้ นธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับกรรมการและ
ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งการเป็นวิทยากรเพื่อให้
ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี การควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
สหกรณ์

3.2.5 การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการก�ำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์ ธปท. เข้าร่วมเป็นผูแ้ ทนคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเกณฑ์ก�ำกับดูแลและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์
ออมทรััพย์์และสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยน และคณะอนุุกรรมการ
ลงทุุ น พิิ จ ารณาเกณฑ์์ ก ารลงทุุ น ตามมาตรา 62 แห่่ ง
พระราชบััญญััติิสหกรณ์์ (พ.ร.บ. สหกรณ์์) พ.ศ. 2542 และ
ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม นอกจากนี้้� ได้้เข้้าร่่วมประชุุมหารืือกัับกรม
ส่่งเสริิมสหกรณ์์ กรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์ และ สศค. เพื่่�อ
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับมาตรการกำำ�กัับดููแลและแก้้ไข
ปััญหาสหกรณ์์ รวมทั้้�งจััดทำำ�ร่่างกฎกระทรวงจำำ�นวน 12 ฉบัับ
ตามมาตรา 89/2 แห่่ง พ.ร.บ. สหกรณ์์ เพื่่�อนำำ�เสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์พิิจารณาออกกฎกระทรวง การให้้ความเห็็น
ต่่อรายงานการประเมิินภาคการเงิินตามโครงการ FSAP เช่่น
รายงาน Financial Sector Assessment และรายงาน
Financial System Stability Assessment ในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ การพัั ฒ นาแนวทางการกำำ�กัั บ ดูู แ ลสหกรณ์์

3.2.6 การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การก� ำ กั บ ดู แ ลสถาบั น
การเงิินระหว่่างธนาคารกลางในภููมิิภาค ในปีี 2562 ธปท.
ได้้ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงเพื่่�อความร่่วมมืือในการกำำ�กัับดููแล
สถาบัั นการเงิิ นกัั บ หน่่ วยงานกำำ�กัั บ ดูู แลในต่่ างประเทศแล้้ ว
10 ประเทศ ได้้แก่่ อิินเดีีย มาเลเซีีย สิิงคโปร์์ จีีน ฟิิลิิปปิินส์์
กััมพููชา ญี่่�ปุ่่�น อิินโดนีีเซีีย สปป. ลาว และเวีียดนาม เพื่่�อ
เสริิมสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างธนาคารกลางในภููมิิภาค รวมถึึง
พััฒนาระบบการกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและ
เป็็นไปตามมาตรฐานสากล
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3.2.7 การจััดประชุุม สััมมนา และชี้้�แจงที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อ
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและข้้อมููลด้้านการตรวจสอบระหว่่าง
ธปท. กัับสถาบัันการเงิิน (รวม SFIs) และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ได้้แก่่
(1) การประชุมชี้แจงสรุปภาพรวมผลการตรวจสอบของระบบ
สถาบันการเงินในปี 2561 และแนวทางการตรวจสอบในปี 2562
(2) การประชุมเพือ่ รับฟังแผนกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจ
ของสถาบันการเงิน (3) การประชุม supervisory college
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมกับ ก.ล.ต. และ คปภ. เพื่อเป็นช่องทางการ
สือ่ สาร ยกระดับความร่วมมือการก�ำกับดูแลระหว่างผูก้ ำ� กับดูแล
ภาคการเงิน (4) การประชุมสัมมนา SEACEN Seminar on
Big data, Regulatory Technology and Supervisory
Technology เพื่อหารือเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในการ
ท�ำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (5) การประชุมสัมมนา
APEC - FRTI Regional Seminar on Cross Border
Resolution / Crisis Management ให้แก่หน่วยงานก�ำกับ
ดูแลในต่างประเทศ ก.ล.ต. คปภ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

และ ธปท. เพือ่ ให้เข้าใจมาตรการของผูก้ ำ� กับดูแลและเครือ่ งมือ
ที่ ใช้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การ
ก� ำ กั บ ดู แ ลตามกรอบการแก้ ไ ขปั ญ หาของสถาบั น การเงิ น
(6) การประชุม market conduct seminar 2019 เพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม และการประชุม market conduct club เพื่อ
สื่อสารแนวทางการก�ำกับดูแลด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรมในปี 2562 (7) การหารือกับผู้สอบบัญชีของสถาบัน
การเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ตรวจสอบ การก�ำกับดูแล และความพร้อมรองรับมาตรฐาน
TFRS 9 (8) การประชุมชี้แจงกรอบการจัดท�ำสมมติฐานและ
ปัจจัยส�ำคัญที่ ใช้จัดท�ำ supervisory stress test ประจ�ำ
ปี 2563 โดยเน้นการมีธรรมาภิบาลและกระบวนการการจัดท�ำ
ที่ดี และ (9) การประชุมชี้แจง SFIs เกี่ยวกับแบบรายงาน
ข้อมูลสาขาและสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และระบบงานการยืน่ ค�ำขอ
ในรูปแบบ one-stop service

การประชุุมสัมม
ั นา SEACEN Seminar on Big Data, Regulatory Technology and Supervisory Technology
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

ยกระดับการกำ�กับดูแล
สร้างความเข้มแข็งด้านไซเบอร์ของสถาบันการเงิน
ในยุุคดิิจิิทััล สถาบัันการเงิินขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจด้้วยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology: IT)
ทำำ�ให้้เผชิิญกัับความเสี่่�ยงด้้าน IT และภััยคุุกคามไซเบอร์์ ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) จึึงยกระดัับการกำำ�กัับ
ดููแลความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยมีีเกณฑ์์กำำ�กัับดููแลให้้สถาบัันการเงิินมีีกลไกพื้้�นฐานในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ด้้าน IT และความเสี่่ยงด้
� า้ นภััยไซเบอร์์ที่่สำ� ำ�คัญ
ั เช่่น กำำ�หนดให้้กรรมการสถาบัันการเงิินอย่่างน้้อย 1 คนมีีประสบการณ์์
หรืือความรู้้�ด้า้ น IT มีีผู้้�บริหิ ารระดัับสูงที่่
ู รั� บผิ
ั ดช
ิ อบดููแลด้้านความมั่่น� คงปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Chief Information
Security Officer: CISO) มีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านภััยไซเบอร์์และความพร้้อมในการรัับมืืออย่่างต่่อเนื่่�อง
ตลอดจนต้้องดููแลความเสี่่�ยงเพิ่่�มเติิมจากการใช้้บริิการหรืือการเชื่่�อมต่่อกัับบุุคคลภายนอก (third party) และ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการทางการเงินและการช�ำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile
banking security) ที่ประชาชนมีแนวโน้มใช้เพิ่มขึ้นมาก

งานสััมมนา Cyber Resilience Leadership เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจถึึงความสำำ�คััญด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ ให้้แก่่คณะกรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงของสถาบัันการเงิิน สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ ผู้้�ให้้บริิการชำำ�ระเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจการเงิิน

นอกจากนี้ ธปท. ได้ เ พิ่ ม การดู แ ลให้ ส ถาบั น การเงิ น
ที่ มี ค วามเสี่ยงด ้ า นภั ย ไซเบอร์ ใ นระดั บ สู งจั ด การทดสอบ
เจาะระบบเสมือนจริง (red teaming) เพื่อให้มีความพร้อม
มากขึ้น ตลอดจนการดูแลความเสี่ยงเฉพาะที่ส�ำคัญ ได้แก่
การก�ำกับดูแลข้อมูล (data governance) และความเสี่ยง
จากการน�ำเทคโนโลยีใหม่ที่จะมีการใช้อย่างกว้างขวางมาใช้
เช่น cloud computing /บล็อกเชน (blockchain) /
Artificial Intelligent (AI) /Machine Learning (ML)
และเทคโนโลยีชีวมิติ (biometrics) และเพื่อให้การดูแล
ความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ ให้มคี วามครอบคลุม สามารถรองรับ
กับภัยใหม่ ๆ

ธปท. ยั ง ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การสร้ า งความร่ ว มมื อ
(cybersecurity collaboration) กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นข้้อมููล
และความรู้้� พร้้อมทั้้�งร่่วมกัันยกระดัับการรัับมืือภััยไซเบอร์์ ให้้
ได้้มาตรฐานสากล ทั้้�งด้้านการออกเกณฑ์์ การซัักซ้้อมทดสอบ
การพัั ฒ นาบุุ ค ลากร เพื่่� อ สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ในการรัั บมืื อ
ภััยไซเบอร์์ทั้้�งของภาคการเงิินและภาคธุุรกิิจที่่�เป็็นหน่่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information
Infrastructure: CII) ของประเทศไทยต่อไป
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4. การรักษาเสถียรภาพระบบการชำ�ระเงิน
ธปท. ด�ำเนินงานด้านนโยบายระบบการช�ำระเงิน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดความเสีย่ ง และการคุม้ ครองผู้ ใช้บริการ
รวมทั้งยกระดับการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 สรุปได้ดังนี้
4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการช�ำระเงิน

จำำ�นวน 78,786 หมายเลข และหมายเลข e-Wallet จำำ�นวน
471,600 หมายเลข โดยมีีปริิมาณธุุรกรรมโอนเงิินตั้้�งแต่่เปิิดให้้
บริิการจนถึึงสิ้้�นปีี 2562 เท่่ากัับ 3.7 พัันล้้านรายการ คิิดเป็็น
มููลค่่า 18.9 ล้้านล้้านบาท ในขณะที่่�มููลค่่าเฉลี่่�ยต่่อรายการอยู่่�
ที่่� 5,166 บาท

ธปท. ได้้จััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์ระบบการชำำ�ระเงิิน ฉบัับที่่� 4
เพื่่�อเป็็ น กรอบทิิ ศ ทางในการพัั ฒ นาระบบการชำำ�ระเงิิ น ของ
ไทยระหว่่างปีี 2562 - 2564 ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้าง
สภาพแวดล้้อมและสนัับสนุุนให้้การชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(digital payment) เป็็ น ทางเลืื อ กหลัั ก ในการชำำ�ระเงิิ น
เอื้้�อต่่อการพััฒนานวััตกรรม เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ลดความเสี่่�ยง
และการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการชำำ�ระเงิิน รวมทั้้�งได้้ดำำ�เนิินงานเพื่่�อ
ยกระดัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลระบบการชำำ�ระเงิิ น ของประเทศให้้
สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล โดยการดำำ�เนิินงานในปีี 2562
สรุุปได้้ดัังนี้้�

4.1.2 การพัั ฒ นาเพื่่� อ เพิ่่�มประสิิ ท ธิิ ภ าพระบบการ
ชำำ�ระเงิินที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั ตามกรอบ 5Is ได้้แก่่ Interoperable
Infrastructure, Innovation, Inclusion, Immunity และ
Information ผ่่านคณะกรรมการระดัับนโยบาย คืือ คณะ
ที่่�ปรึึกษาการดำำ�เนิินงานตามแผนกลยุุทธ์์ระบบการชำำ�ระเงิิน ฉบัับ
ที่่� 4 (คณะที่่�ปรึึกษาฯ) และคณะทำำ�งานย่่อย 2 คณะ คืือ คณะ
ทำำ�งานพััฒนาและส่่งเสริิมการใช้้ ISO 20022 ตามกรอบการ
พััฒนาด้้าน Interoperable Infrastructure และคณะทำำ�งาน
ผลัักดัันการบููรณาการข้้อมููลการชำำ�ระเงิิน ตามกรอบการพััฒนา
ด้้าน Information สำำ�หรัับด้้าน Innovation และ Inclusion
มีีการขัับเคลื่่�อนร่่วมกัันระหว่่าง ธปท. สำำ�นัักงานระบบการ
ชำำ�ระเงิิ น (Payment Systems Office: PSO) บริิ ษััท
เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ็็กซ์์ จำำ�กััด (NITMX) และผู้้�ให้้บริิการ
ชำำ�ระเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีบริิการใหม่่ คืือ บริิการ

4.1.1 การส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาบริิ ก ารชำำ� ระเงิิ น ทาง
อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ การลงทะเบีี ย นและการใช้้ บ ริิ ก ารระบบ
พร้้อมเพย์์ของประชาชน ภาคธุุรกิิจ และภาครััฐ มีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้น�
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดย ณ สิ้้�นปีี 2562 มีียอดการลงทะเบีียนใช้้
บริิการจำำ�นวน 49.7 ล้้านหมายเลข แบ่่งเป็็นการลงทะเบีียนด้้วย
หมายเลขประจำำ�ตััวประชาชน 30.3 ล้้านหมายเลข หมายเลข
โทรศััพท์์มืือถืือ 18.9 ล้้านหมายเลข เลขทะเบีียนนิิติิบุุคคล

1.

แผนกลยุุทธ์์ระบบการชำำ�ระเงิิน
ฉบัับที่่� 4 ปีี 2562 - 2564

Interoperable
Infrastructure

5.

Information

Digital Payment
เป็็นทางเลืือกหลััก
ในการชำำ�ระเงิิน

บููรณาการข้้อมููลชำำ�ระเงิิน
เพื่่�อใช้้ประโยชน์์
พััฒนาการเชื่่�อมโยง
และวิิเคราะห์์ข้้อมููล
โดยใช้้เทคโนโลยีี

4.

ภายใต้้ระบบการชำำ�ระเงิินที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ปลอดภััย ต้้นทุุนต่ำำ�� ตรงกัับความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้บริิการ

พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานให้้มั่่�นคง
ปลอดภััย ได้้มาตรฐานสากล
รองรัับนวััตกรรม และพร้้อม
เชื่่�อมโยงกัับต่่างประเทศ

กรอบการพััฒนา
5 ด้้าน (5Is)

Immunity

รัักษาเสถีียรภาพ
ด้้วยการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีี
กำำ�กัับตรวจสอบเท่่าทััน
และคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ
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2.

Innovation

ส่่งเสริิมการพััฒนา
นวััตกรรมบริิการ
ที่่�หลากหลาย
ตรงกัับความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้

3.

Inclusion

ส่่งเสริิมการเข้้าถึึง
สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
และส่่งเสริิมการใช้้งาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง

รายงานประจ�ำปี 2562

cross-border Interoperable QR payment ส่่วนกรอบ
การพััฒนาด้้าน Immunity ธปท. ได้้กำำ�หนดแนวทางและ
การตรวจสอบตามแผนงานของ ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ใช้้งานระหว่่างกัันได้้เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการใช้้มาตรฐานที่่�แตกต่่างกััน
โดยไม่่จำำ�เป็็นในระบบการชำำ�ระเงิิน (fragmentation) และ
สามารถต่่ อ ยอดนวัั ต กรรมทางการเงิิ น และบริิ ก ารชำำ�ระเงิิ น
สมััยใหม่่ได้้ ในอนาคต โดยได้้ยกเลิิกแนวปฏิิบััติิในการจััดทำำ�
QR code สำำ�หรัั บ การชำำ�ระเงิิ น และการโอนเงิิ น ลงวัั น ที่่�
31 มีีนาคม 2560 และได้้นำำ�มารวมไว้้ ในแนวนโยบายฉบัับนี้้�
ในส่่วนของมาตรฐาน Thai QR code เพื่่�อการชำำ�ระเงิินค่่าสินิ ค้้า
และบริิการตามใบแจ้้งหนี้้� รวมทั้้�งกำำ�หนดแนวนโยบายการใช้้
มาตรฐาน Thai QR code ในธุุรกรรมการชำำ�ระเงิิน

(1) การพัั ฒ นาโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานการชำำ� ระเงิิ น ที่่�
เชื่่�อมโยงกััน (Interoperable Infrastructure)
		 (1.1) การใช้้มาตรฐาน ISO 20022 กัับระบบการ
ชำำ�ระเงิินที่่�สำำ�คัญ
ั คณะทำำ�งานพััฒนาและส่่งเสริิมการใช้้มาตรฐาน
ISO 20022 ได้้กำำ�หนดแนวทางและกรอบเวลาการปรัับใช้้
มาตรฐาน ISO 20022 ดัังนี้้� (1) ระบบใหม่่ เริ่่�มใช้้ ISO 20022
กัับบริิการ MyPromptQR ตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 4 ปีี 2562 สำำ�หรัับ
การเชื่่�อมโยงบริิการโอนเงิินระหว่่างประเทศแบบ switch-toswitch model และบริิการชำำ�ระเงิินสำำ�หรัับภาคธุุรกิิจบนระบบ
bulk payment ใหม่่ มีีแผนจะให้้บริิการในไตรมาสที่่� 2 และ
ไตรมาสที่่� 3 ปีี 2563 ตามลำำ�ดัับ และขยายไปยัังบริิการใหม่่อื่่�น ๆ
ต่่อไป (2) ระบบเดิิมที่่�มีีพื้้�นฐานระบบใหม่่ จะทยอยปรัับหลัังจาก
พััฒนาบริิการของระบบใหม่่และมีีประโยชน์์ต่อ่ ธุุรกิิจและสถาบััน
การเงิินและ (3) ระบบเดิิม (legacy) จะปรัับเมื่่�อถึึงรอบเปลี่่�ยน
ระบบใหม่่

(2) การส่งเสริมนวัตกรรมและบริการช�ำระเงิน
(Innovation)
		 (2.1) การผลัักดัันการพััฒนาบริิการชำำ�ระเงิิน/
โอนเงิินระหว่่างประเทศด้้วยเทคโนโลยีีและช่่องทางใหม่่ ได้้แก่่
Interoperable QR code และการเชื่่�อมโยงระบบโอนเงิิน
รายย่่อย (faster payments) ระหว่่างประเทศ โดยมีีการดำำ�เนิิน
การที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
		 • การพััฒนาการเชื่่�อมโยงระหว่่างประเทศ ได้้แก่่
(1) ธปท. และธนาคารกลางสิิงคโปร์์อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาการ
เชื่่�อมโยงระบบการชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศในรููปแบบ switchto-switch model สำำ�หรัับบริิการชำำ�ระเงิินและโอนเงิินของ
ระบบพร้้อมเพย์์และ PayNow เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้
บริิการโอนเงิินและชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศผ่่านแอปพลิิเคชััน
โทรศััพท์์มืือถืือ คาดว่่าโครงการจะสามารถทดลองให้้บริิการ
โอนเงิินในลัักษณะโครงการนำำ�ร่่องได้้ ในปีี 2563 (2) สปป. ลาว
และไทยได้้เปิิดการเชื่่�อมต่่อด้้านการชำำ�ระเงิินผ่่านการเชื่่�อมผ่่าน
ธนาคารพาณิิชย์์ตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน 2562

		 นอกจากนี้้� ได้้กำำ�หนดข้้อมููลมาตรฐานสำำ�หรัับการ
ใช้้งานร่่วมกััน (interoperability) ตามมาตรฐาน ISO 20022
ระหว่่างระบบการชำำ�ระเงิินที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ระบบพร้้อมเพย์์
ระบบ bulk payment และระบบบาทเนต (Bank of
Thailand Automated High-value Transfer Network:
BAHTNET) ซึ่่�งได้้เปิิดให้้สามารถพััฒนาต่่อยอดนวััตกรรม
สำำ�หรัั บ บริิ ก ารโอนเงิิ น และชำำ�ระเงิิ น ใหม่่ ทั้้� งในประเทศและ
ต่่างประเทศต่่อไป โดยมีีการกำำ�หนดข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นในการรองรัับ
ธุุรกรรมของภาคธุุรกิิจ เช่่น หมายเลขใบแจ้้งหนี้้� (invoice
number) ทำำ�ให้้มีีข้้อมููลซื้้�อขายมาพร้้อมกัับข้้อมููลการชำำ�ระเงิิน
ซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�ธุุรกิิจดิิจิิทััลอย่่างครบวงจร และจะ
กำำ�หนดร่่ างมาตรฐานทางเทคนิิคเพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาระบบการ
ชำำ�ระเงิินตามกรอบเวลาของแผนงาน ISO 20022 รวมทั้้�ง
พิิจารณาพััฒนาบริิการสำำ�หรัับธุุรกิิจอื่่�น ๆ ต่่อไป

		 • การสนัั บ สนุุ น ด้้ า นความรู้้� แ ละแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ (study visit) ด้้านระบบการชำำ�ระเงิินและ
เทคโนโลยีีทางการเงิิน เรื่่�อง ระบบพร้้อมเพย์์และการเชื่่�อมโยง
ระบบการชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศ interoperable QR code
for payment และแนวทางการเชื่่� อมโยงระหว่่างกัันใน 3
ประเทศ ได้้แก่่ สปป. ลาว อิินโดนีีเซีีย และกััมพููชา

		 (1.2) การออกแนวนโยบายการใช้้มาตรฐาน
Thai QR Code ในธุุ ร กรรมการชำำ� ระเงิิ น เมื่่�อวัั น ที่่�
17 เมษายน 2562 เพื่่�อให้้ผู้้� ให้้บริิการธุุรกรรมชำำ�ระเงิินใน
ประเทศไทยใช้้มาตรฐาน Thai QR code ในธุุรกรรมการ
ชำำ�ระเงิิ น ที่่�สอดคล้้ อ งกัั บ มาตรฐานสากล เพิ่่�มช่่ อ งทางการ
ชำำ�ระเงิินที่่�สะดวกและมีีต้น้ ทุุนการรัับชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ต่ำำ��ลง เพิ่่�มความสะดวกและปลอดภััยในการชำำ�ระเงิิน ส่่งเสริิมการ

		 • การลงนามใน MoU เรื่อง Cooperation
in the Area of Financial Innovation กับธนาคารกลาง 2
ประเทศ ได้แก่ ธนาคารกลางเวียดนาม (สิงหาคม 2562) และ
ธนาคารกลางเมียนมา (ตุลาคม 2562) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเงินและการเชื่อมโยงบริการช�ำระเงินระหว่าง
ประเทศ รวมถึงส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
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ใช้้บััตรแม่่เหล็็กหลัังวัันที่่� 15 มกราคม 2563 โดยผู้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้
เปลี่่�ยนบััตรแถบแม่่เหล็็กเป็็นบััตรชิิปการ์์ดหลัังวัันที่่�กำำ�หนด
หากมีีความต้้องการใช้้เงิินสดหรืือโอนเงิิน สามารถเบิิกถอนได้้ที่่�
สาขาธนาคาร ใช้้ฟัังก์์ชัันกดเงิินไม่่ใช้้บััตรที่่�ตู้้�เอทีีเอ็็ม หรืือโอน
เงิินผ่่าน mobile banking / internet banking นอกจากนี้้�
ธปท. ได้้ร่่วมกัับสถาบัันการเงิินในการเตรีียมความพร้้อมของ
call center และสาขาของธนาคาร เพื่่�อรัับมืือกัับปััญหาจากการ
ระงัับการใช้้บััตรแถบแม่่เหล็็ก

		 (2.2) การดำำ� เนิิ น การผ่่ า นคณะทำำ� งานด้้ า น
ระบบการชำำ�ระเงิิน (Working Committee on Payment
and Settlement Systems: WC-PSS) ธปท. ร่่วมกัับ
ธนาคารกลางอาเซีียนส่่งเสริิมการเชื่่�อมโยงระบบหรืือบริิการ
ชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศผ่่านผู้้�ให้้บริิการทั้้�งสถาบัันการเงิินและ
non-bank โดยผลัักดัันให้้มีีกฎระเบีียบที่่�รองรัับและเอื้้�อต่่อ
การชำำ�ระเงิินข้้ามพรมแดน รวมถึึงกำำ�หนดนโยบายเพื่่�อส่่งเสริิม
ความสอดคล้้องของกรอบนโยบายและการกำำ�กัับดููแลด้้านระบบ
การชำำ�ระเงิินของประเทศสมาชิิก เพื่่�อให้้ผู้้� ใช้้บริิการมีีช่อ่ งทางใน
การทำำ�ธุุรกรรมการชำำ�ระเงิินที่่�มีีความมั่่�นคงปลอดภััย เข้้าถึึงง่่าย
และมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยที่่�เหมาะสม รวมถึึง ธปท. ได้้ผลัักดัันการเชื่่�อมโยง
บริิการชำำ�ระเงิินด้้วย interoperable QR code for payment
เป็็น use case แรกที่่� WC-PSS ให้้การรัับรอง และใช้้เป็็นแนว
ปฏิิบัติั ใิ นการนำำ�ไปใช้้ ในอาเซีียน โดยประเทศสมาชิิกสามารถเพิ่่�ม
use case อื่่�น ๆ ในภายหลัังได้้ตามเหมาะสม

		 (3.3) ขยายการใช้้ digital payment ใน
หน่่วยงานภาครััฐ โดยผลัักดัันให้้สถาบัันการเงิินร่่วมดำำ�เนิิน
การตามนโยบายของกรมบััญชีีกลางในการขยายขอบเขตการ
จ่่ายเงิินสวััสดิิการผ่่านช่่องทาง e-Payment ให้้ครอบคลุุมผู้้�รัับ
สวััสดิิการทุุกจัังหวััด และครอบคลุุม 11 สวััสดิิการในปีี 2563
(4) การก�ำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง
(Immunity)

(3) การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการช�ำระเงิน
(Inclusion)

		 (4.1) การกำำ�กับั ดููแลระบบการชำำ�ระเงิินของไทย
ตามมาตรฐานสากล รายงานภาพรวมผลการประเมิินภาค
การเงิินตามโครงการ FSAP ด้้านการดำำ�เนิินการและการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงของระบบบาทเนตพบว่่า ระบบมีีความมั่่�นคง
ปลอดภััย มีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เป็็น
ไปตามมาตรฐานสากล โดยผลการประเมิินรวมทั้้�งหมด 17 ข้้อ5
อยู่ในระดับดีมาก (observed) 16 ข้อ และระดับดี (broadly
observed) 1 ข้อ นอกจากนี้ คณะผูป้ ระเมินยังได้ทำ� การประเมิน
ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบของธนาคารกลางในการก�ำกับดูแล
(responsibilities for authority) ซึ่ง ธปท. ได้รับผลการ
ประเมินดีมากทั้ง 5 ข้อ

		 (3.1) เน้้นย้ำำ��ความร่่วมมืือในภาคการเงิินไทย
ในการพัั ฒ นาบริิ ก ารทางการเงิิ น ในอนาคต ธปท. ได้้
จััดงาน Bangkok FinTech Fair 2019 ภายใต้้แนวคิิด
Collaboration for the Future of Finance เมื่่�อวัันที่่� 18
- 19 กรกฎาคม 2562 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกว่่า 3,500 คน ทั้้�งจาก
สถาบัันการเงิิน ผู้้�ให้้บริิการชำำ�ระเงิิน FinTech องค์์กรภาคธุุรกิิจ
หน่่วยงานภาครััฐ องค์์กรระหว่่างประเทศ บริิษััทที่่�ปรึึกษาทาง
ธุุรกิิจและเทคโนโลยีี และสถาบัันการศึึกษา ซึ่่�งการจััดงานในครั้้�งนี้้�
ได้้แสดงให้้เห็็นถึึง 6 พััฒนาการความร่่วมมืือของภาคการเงิินไทย
ที่่�สำำ�คัั ญ ประกอบด้้ ว ย (1) การพัั ฒ นาโครงสร้้ า งพื้้�นฐาน
ทางการเงิิน (2) การส่่งเสริิมนวััตกรรมและการเข้้าถึึงบริิการ
ทางการเงิิน (3) การพััฒนาบริิการทางการเงิินระหว่่างประเทศ
(4) การพััฒนาข้้อมููลด้้านการเงิิน (5) การเตรีียมพร้้อมรัับมืือ
ภััยไซเบอร์์ และ (6) การสร้้างระบบนิิเวศที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนา
นวััตกรรมทางการเงิิน

		 (4.2) การจััดทำำ�ประกาศหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ภายใต้้ พ ระราชบัั ญ ญัั ติิ ร ะบบการชำำ� ระเงิิ น พ.ศ. 2560
ธปท. ได้้ อ อกประกาศภายใต้้ พ.ร.บ. ระบบการชำำ�ระเงิิ น
พ.ศ. 2560 จำำ�นวน 1 ฉบัับ ได้้แก่่ หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการ
ใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�ของผู้้�ตรวจการตามกฎหมายว่่าด้้วยระบบการ
ชำำ�ระเงิิน เพื่่�อให้้การใช้้อำำ�นาจของผู้้�ตรวจการมีีความเหมาะสม
มีีประสิิทธิิภาพ เปิิดเผยและโปร่่งใส โดยคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิและ
เสรีีภาพของผู้้�ประกอบธุุรกิิจและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�
ธปท. อยู่่�ระหว่่างประกาศหลัักเกณฑ์์การประกอบธุุรกิิจบริิการ
โอนเงิินด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์

(3.2) ดำำ�เนิินงานเปลี่่�ยนบััตรเดบิิตและบััตรเอทีีเอ็็ม
แบบแถบแม่่เหล็็กเป็็นชิิปการ์์ด ภายในวัันที่่� 15 มกราคม 2563
โดยสถาบัันการเงิิน ธปท. และสมาคมธนาคารไทยร่่วมกััน
ประชาสััมพัันธ์์อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม
2562 และได้้วางแนวทางป้้องกัันแก้้ไขปััญหาจากการระงัับการ
5

ระดัับการประเมิิน (rating) ตามมาตรฐานสากล Principles for financial market infrastructures (PFMI) แบ่่งออกเป็็น 4 ระดัับ ได้้แก่่ (1) ดีีมาก
(observed) – มีีประเด็็นข้้อกัังวลเพีียงเล็็กน้้อยและสามารถจััดการได้้ หรืือไม่่มีีประเด็็นเลย (2) ดีี (broadly observed) – มีีประเด็็นข้้อกัังวลที่�่
ไม่่ร้้ายแรงมากนัักและมีีเวลาให้้แก้้ไขได้้ (3) พอใช้้ (partly observed) – มีีประเด็็นข้้อกัังวลที่่�อาจมีีความร้้ายแรงหากไม่่ดำำ�เนิินการแก้้ไขโดยเร็็ว และ
(4) ควรปรัับปรุุง (not observed) – มีีประเด็็นข้้อกัังวลที่�มี่ ีความร้้ายแรงและต้้องดำำ�เนิินการแก้้ไขในทัันทีี
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รายงานประจ�ำปี 2562

ให้้เกิิดความชััดเจนในทางปฏิิบััติิกัับผู้้�ประกอบธุุรกิิจบริิการ
โอนเงิินด้้วยวิิธีกี ารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ให้้มากขึ้้น� โดยยัังคงเป็็นไป
ตามเจตนารมณ์์ของกฎหมายในการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ ภายใต้้
พ.ร.บ. ระบบการชำำ�ระเงิิน พ.ศ. 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย

• ด้้าน data management ให้้มีีการศึึกษาและ
พิิจารณากำำ�หนดข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นและเป็็นประโยชน์์ ลัักษณะของ
ข้้อมููล แนวทางการทำำ�ข้้อมููลให้้เป็็นนิิรนาม เพื่่�อป้้องกัันความ
เป็็ น ส่่ ว นตัั ว ของเจ้้ า ของข้้ อ มูู ล และโครงสร้้ า งฐานข้้ อ มูู ล ที่่�
เหมาะสม

		 (4.3) การพััฒนาเครื่่�องมืือเพื่่�อสนัับสนุุนการ
กำำ�กัับดูู แ ลผู้้� ให้้ บริิ ก ารระบบการชำำ� ระเงิิ น และบริิ การการ
ชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กับั อย่่างต่่อเนื่่อ� ง (ongoing) ธปท. อยู่่�
ระหว่่างพััฒนาเครื่่�องมืือ e-Payment risk dashboard สำำ�หรัับ
การวิิเคราะห์์และติิดตามความเสี่่�ยงของผู้้�ให้้บริิการ e-Payment
อย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงทางการเงิิน (financial risk)
ความเสี่่�ยงด้้ า นการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎระเบีี ย บ (compliance
risk) ความเสี่่�ยงด้้านปฎิิบััติิการ (operational risk) และ
ความเสี่่�ยงด้้ า นการชำำ�ระดุุ ล (settlement risk) รวมถึึง
นำำ�มาใช้้ประโยชน์์ ในด้้านการดำำ�เนิินนโยบายการกำำ�กัับดููแล
e-Payment ในภาพรวม โดยในปีี 2562 ธปท. ได้้เตรีียม
ความพร้้อมของข้้อมููลเพื่่�อใช้้ประมวลผลตััวชี้้�วััดความเสี่่�ยง
สำำ�หรัับแสดงในหน้้า dashboard แล้้วเสร็็จ

• ด้าน machine learning และ data modeling
ศึกษาการพัฒนาระบบเพือ่ รองรับข้อมูลในระดับ big data และ
พิจารณาการน�ำ machine learning, data modeling และ
analytic tools ที่จ�ำเป็นมาใช้ ในการวิเคราะห์เชิงลึก
• ด้้าน business cases และ legal พิิจารณา
การใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลการชำำ�ระเงิินในระดัับรายรายการ
สำำ�หรัับประชาชน ธุุรกิิจ และภาคส่่วนต่่าง ๆ รวมทั้้�งพิิจารณา
ข้้อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องในการนำำ�ข้้อมููลมาใช้้อย่่างถููกต้้อง
นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน
ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการช�ำระเงินร่วมกัน เพื่อน�ำมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจของ ธปท.
รวมถึงการพัฒนาระบบงานและเครือ่ งมือการวิเคราะห์ (digital
dashboard) เพือ่ ใช้ ในการวิเคราะห์และก�ำหนดตัวชีว้ ดั ด้านการ
ช�ำระเงิน รวมถึงสนับสนุนการจัดท�ำนโยบายระบบการช�ำระเงิน
และติดตามแนวโน้มพฤติกรรมการช�ำระเงินอย่างต่อเนื่อง

		 (4.4) ความคืืบหน้้าการขออนุุญาตและขึ้้�น
ทะเบีียนการประกอบธุุรกิิจระบบการชำำ�ระเงิินและบริิการ
การชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กัับตามพระราชบััญญััติิระบบการ
ชำำ�ระเงิิน พ.ศ. 2560 ณ สิ้้�นปีี 2562 มีีผู้้�ประกอบธุุรกิิจทั้้�งสิ้้�น
112 ราย แบ่่งเป็็น (1) ผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�ได้้รัับอนุุญาตจาก
กระทรวงการคลัังจำำ�นวน 111 ราย รวมใบอนุุญาต 249 ฉบัับ
ทั้้�งนี้้� ในจำำ�นวนดัังกล่่าว มีีผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�ได้้ขออนุุญาตเลิิก
ประกอบธุุรกิิจจำำ�นวน 2 ราย รวมใบอนุุญาต 3 ฉบัับ ทำำ�ให้้
คงเหลืือผู้้�ประกอบธุุรกิิจ 109 ราย รวมใบอนุุญาต 246 ฉบัับ และ
(2) ผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�ได้้รัับใบขึ้้�นทะเบีียนจาก ธปท. จำำ�นวน
3 ราย รวมใบขอขึ้้�นทะเบีียน 3 ฉบัับ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
บริิการการชำำ�ระเงิินประเภทเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�ใช้้ได้้ ในขอบเขต
จำำ�กััด (จำำ�กััดสิินค้้า/สถานที่่�/กลุ่่�มธุุรกิิจ)

4.1.3 การพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบการ
ชำำ�ระเงิินที่่�มีีความสำำ�คััญด้้านอื่่�น ๆ
(1) แผนพัฒนาระบบบาทเนต ระยะ 3 - 5 ปี
(Next-Generation BAHTNET)
ระบบบาทเนตเป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการเงิินเพื่่�อ
รองรัับการโอนเงิินมููลค่่าสููงระหว่่างสถาบัันการเงิินและสถาบััน
ที่่�มีีบััญชีีเงิินฝากกัับ ธปท. ในลัักษณะ Real-Time Gross
Settlement (RTGS) ธปท. ได้้จัดั ทำำ�แผนพััฒนาระบบในระยะ
3 - 5 ปีี โดยกำำ�หนดกรอบการพััฒนา 3 ด้้าน ได้้แก่่ การยกระดัับ
ศัักยภาพระบบงาน (functionality) การเพิ่่�มความสามารถการ
เชื่่�อมโยง (Interoperability) และการก้้าวทัันเทคโนโลยีี (new
technology) ซึ่่�งมีีการนำำ�มาตรฐานข้้อความสากล ISO 20022
มาประยุุกต์์ ใช้้ เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถการเชื่่�อมโยงของระบบ
บาทเนตให้้สูงู ขึ้้น� และรองรัับการเชื่่�อมโยงของโครงสร้้างพื้้�นฐาน
การชำำ�ระเงิิน (Interoperable Infrastructure) ภายใต้้แผน
กลยุุทธ์์ระบบการชำำ�ระเงิิน ฉบัับที่่� 4 (พ.ศ. 2562 – 2564)

(5) การพัฒนาข้อมูลการช�ำระเงิน (Information)
เพื่่�อให้้ ข้้ อ มูู ล ด้้ า นการชำำ�ระเงิิ น มีี ก ารจัั ด เก็็ บ ที่่�มีี
รายละเอีี ย ดมากขึ้้� น และสามารถทำำ�ให้้ เ จ้้ า ของข้้ อ มูู ล และ
ผู้้�ประกอบการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้กว้้างขวาง ธปท. ได้้จััดให้้มีี
โครงการพััฒนาฐานข้้อมููลระบบการชำำ�ระเงิิน โดยขัับเคลื่่�อนผ่่าน
คณะทำำ�งานผลัักดัันการบููรณาการข้้อมููลการชำำ�ระเงิินที่่�ได้้กำำ�หนด
แนวทางดำำ�เนิินการใน 3 เรื่่�อง ได้้แก่่
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	ปีี 2562 ธปท. ได้้กำำ�หนดมาตรฐานกลางข้้อความของ
ระบบการชำำ�ระเงิินมููลค่่าสููงที่่�สอดคล้้องตามมาตรฐานสากล
(ISO 20022) เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อความการโอนเงิินในระบบบาทเนต
ให้้รองรัับการเชื่่�อมโยงกัับโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบการชำำ�ระเงิิน
อื่่�น ๆ ที่่�สำำ�คััญ และส่่งเสริิมการทำำ�ธุุรกรรมการชำำ�ระเงิินทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศโดยประโยชน์์ของการมีีมาตรฐานกลาง
ข้้อความระบบการชำำ�ระเงิินมููลค่่าสููงที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐาน
สากลดัังกล่่าวข้้างต้้น มีีดัังนี้้�
(1) richer remittance information : มีข้อมูล
ประกอบการช�ำระเงินเพิ่มมากขึ้น
(2) Straight Through Processing (STP) :
สนับสนุนการท�ำงานแบบอัตโนมัติ
(3) universal language : รองรับการใช้งานภาษาอืน่
รวมทั้งภาษาไทย
(4) interoperability : ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การ
เชื่่�อมโยงโครงสร้้างพื้้�นฐานการเงิินและธุุรกรรมการโอนเงิิน
ระหว่่างประเทศ

ตััวเช็็คจริิง ธปท. ได้้ปรัับปรุุงระบบการจััดเก็็บภาพเช็็ค (Image
Archive System: IAS) ให้้ ส ามารถจัั ด เก็็ บ ข้้ อ มูู ล และ
ภาพเช็็คที่่�มีีการรัับส่่งผ่่านช่่องทาง e-Exchange Service ตาม
แผนฉุุกเฉิินระบบ ICAS เพื่่�อเป็็นหลัักฐานในการหัักบััญชีีเช็็ค
ทำำ�ให้้ข้้อมููลและภาพเช็็คในระบบ IAS รวมทั้้�งข้้อมููลสถิิติิเช็็คที่่�
เผยแพร่่มีีความสมบููรณ์์ขึ้้�น โดยจะเริ่่�มใช้้งานตั้้�งแต่่ 2 มกราคม
2563 เป็็นต้้นไป

4.1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้
(1) โครงการ DLT Scripless Bond
ในปีี 2562 ธปท. ได้้ขยายผลสู่่�การพััฒนาระบบงาน
จริิงเพื่่�อจำำ�หน่่ายพัันธบััตรออมทรััพย์์ โดยได้้ร่่วมกัับสำำ�นัักงาน
บริิหารหนี้้�สาธารณะ บริิษัทั ศููนย์์รับั ฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด (TSD) สมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย (Thai BMA)
และธนาคารตััวแทนจำำ�หน่่ายทั้้�ง 4 แห่่ง ประกอบด้้วย ธนาคาร
กรุุงเทพ ธนาคารกรุุงไทย ธนาคารกสิิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิิชย์์ ซึ่่�งประโยชน์์จากการพััฒนาระบบดัังกล่่าวได้้แก่่
(1) ประชาชนสามารถได้้รัับพัันธบััตรภายใน 2 วัันจากเดิิม
15 วััน และสามารถซื้้�อพัันธบััตรได้้เต็็มสิิทธิิที่่�ธนาคารเดีียว
โดยไม่่มีีโควตารายธนาคาร (2) ผู้้�เกี่่�ยวข้้องสามารถลดขั้้�นตอน
ความซ้ำำ��ซ้้ อ นของการปฏิิ บัั ติิ ง าน (3) ผู้้�ออกพัั น ธบัั ต ร
สามารถติิดตามดููแลการจำำ�หน่่ายพัันธบััตรได้้แบบเรีียลไทม์์
ช่่วยให้้บริิหารจััดการวงเงิินได้้เร็็วขึ้้�น และส่่งเสริิมการแข่่งขััน
ของธนาคารตััวแทนจำำ�หน่่ายได้้ดียิ่่�ี งขึ้้น� โดยจะขยายผลให้้รองรัับ
พัันธบััตรทุุกประเภท เพื่่�อยกระดัับเป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานตลาด
ตราสารหนี้้�ของประเทศต่่อไป

ธปท. ได้้หารืือและรัับฟัังความคิิดเห็็นของสมาชิิกฯ และ
กำำ�หนดแผนดำำ�เนิินการนำำ�มาตรฐานกลางข้้อความของระบบ
การชำำ�ระเงิินมููลค่่าสููงมาพััฒนาใช้้งานสำำ�หรัับระบบบาทเนตในปีี
2563 - 2564 โดย ธปท. และสมาชิิกฯ ทุุกรายพร้้อม go live
ในช่่วงครึ่่�งปีีแรกของปีี 2565
ในการยกระดัับศัักยภาพระบบงาน (functionality)
ธปท. ได้้ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล พััฒนา
และประยุุกต์์ ใช้้เทคโนโลยีี API ในการเชื่่�อมต่่อระบบงาน
เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลการโอนเงิิน
รายละเอีียดประกอบการโอนเงิินรวมทั้้�งข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การใช้้บริิการได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว ซึ่่�งจะขยายขอบเขตในการ
เรีียกค้้นข้้อมููลให้้ครอบคลุุมความต้้องการของสมาชิิกมากยิ่่�งขึ้้�น
เช่่น การวิิเคราะห์์ข้้อมููลการดำำ�รงและใช้้สิินทรััพย์์สภาพคล่่อง
ระหว่่างวััน (ILF) เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การบริิหารจััดการสภาพคล่่อง
ให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น และการแจ้้งและติิดตามผลการนำำ�เงิิน
เข้้าบััญชีีลููกค้้า

(2) การใช้้ ตราสารหนี้้� ป ระเภทไร้้ ใบตราสารเป็็ น
หลัักประกััน (scripless pledging)
ธปท. และบริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด ได้้ร่ว่ มกัันพััฒนาระบบรองรัับการให้้บริิการใช้้ตราสารหนี้้�
ภาครัั ฐ ประเภทไร้้ ใ บตราสารเป็็ น หลัั ก ประกัั น (scripless
pledging) เพื่่�อรองรัับความต้้องการของผู้้�ถืือกรรมสิิทธิ์์�และ
ผู้้�รัับหลัักประกััน ซึ่่�งสมาชิิกภายใต้้สมาคมบริิษัทั หลัักทรััพย์์ไทย
(ASCO) จะเป็็นกลุ่่�มนำำ�ร่่อง โดยได้้เปิิดให้้บริิการตั้้�งแต่่วัันที่่�
5 สิงหาคม 2562

(2) การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาพเช็คเพื่อ
รองรับข้อมูลภาพเช็คในกรณีฉุกเฉิน

(3) การรับส่งข้อมูลตรวจสอบกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้
กับกรมสรรพากรและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
ธปท. ร่่วมกัับกรมสรรพากร และสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ได้้
ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงร่่วมกััน เมื่่�อวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2562 และ

ระบบการหัั ก บัั ญ ชีี เ ช็็ ค ด้้ ว ยภาพเช็็ ค และระบบการ
จััดเก็็บภาพเช็็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive
System: ICAS) คืือ ระบบการเรีียกเก็็บเงิินตามเช็็คระหว่่าง
ธนาคารโดยใช้้ภาพเช็็คในกระบวนการเรีียกเก็็บแทนการใช้้
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รายงานประจ�ำปี 2562

30 เมษายน 2562 ตามลำำ�ดัับ เพื่่�อพััฒนาระบบเชื่่�อมโยงการ
รัับส่่งข้้อมููลตรวจสอบกรรมสิิทธิ์์ต� ราสารหนี้้� ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือ
ระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมการทำำ�
ธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามแนวนโยบายของรััฐบาล ทำำ�ให้้
การตรวจสอบกรรมสิิทธิ์์�ของผู้้�ค้้างชำำ�ระภาษีี และการตรวจสอบ
ทรััพย์์สิินของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืืองและเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
ฯลฯ มีีความรวดเร็็ว ทัันการณ์์ ทั้้�งนี้้� กรมสรรพากรได้้เริ่่�ม
ใช้้งานระบบดัังกล่่าวตั้้�งแต่่วันั ที่่� 9 กัันยายน 2562 ส่่วนสำำ�นัักงาน
ป.ป.ช. เริ่่�มใช้้งานตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 กัันยายน 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

และชื่่�อบััญชีีของผู้้�รัับโอนให้้ถููกต้้องก่่อนการนำำ�ฝากเข้้าบััญชีี
เพื่่�อป้้ อ งกัั น การนำำ�เงิิ น เข้้ าบัั ญ ชีี ลูู ก ค้้ าผิิ ด พลาด เป็็ น การ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพความปลอดภััยด้้านการให้้บริิการโอนเงิินแก่่
ลููกค้้า ซึ่่�งสถาบัันผู้้�ใช้้บริิการระบบบาทเนตทุุกรายได้้เริ่่�มปฏิิบััติิ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 กัันยายน 2562
(2) ยกระดัับความสามารถในการป้้องกัันการทุุจริิต
ตามหลัักการของ BIS-CPMI wholesale payments
endpoint security ธปท. ได้้ดำำ�เนิินการประเมิินตนเอง
เพื่่�อวางกรอบการดำำ�เนิิ น งานและปรัั บ ปรุุ ง การบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงของระบบบาทเนตให้้สอดคล้้องตามหลัักการของ
BIS-CPMI wholesale payments endpoint security ซึ่่�ง
มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริติ จากการโอนเงิินในระบบการ
ชำำ�ระเงิินมููลค่่าสููง โดย ธปท. จะกำำ�หนดมาตรการเพิ่่�มเติิมให้้ทั้้�ง
ธปท. ในฐานะผู้้�ให้้บริิการระบบบาทเนตและสมาชิิกผู้้�ใช้้บริิการ
ใช้้เป็็นเกณฑ์์การปฏิิบััติิงานเพื่่�อป้้องกััน ตรวจจัับ รัับมืือกัับการ
ทุุจริิตที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างรวดเร็็ว เหมาะสม

4.2 การลดความเสี่ยงในระบบการช�ำระเงิน
4.2.1 การด�ำเนินการและติดตามผลการประเมิน FSAP
ด้านระบบการช�ำระเงิน ธปท. ได้ดำ� เนินการปรับปรุงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการรับหลักประกันของระบบบาทเนตตาม
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและก�ำกับดูแลระบบการ
ช�ำระเงินตามมาตรฐานสากล Principles for Financial
Market Infrastructures (PFMI) โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มาเป็นหลักประกัน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะจากการประเมินระบบบาทเนต
ตามโครงการ FSAP

4.2.4 แนวทางการดำำ�เนิินการระบบบาทเนตออฟไลน์์
(BAHTNET Offline) เพื่่�อให้้มีแี ผน Business Continuity
Plan (BCP) รองรัับและครอบคลุุมการดำำ�เนิินการของระบบ
บาทเนต กรณีีเกิิดการคุุกคามทางไซเบอร์์และปิิดความเสี่่�ยงกรณีี
ระบบขััดข้้องทั้้�งศููนย์์หลัักและศููนย์์สำำ�รองของ ธปท. พร้้อมกััน
จนส่่ ง ผลให้้ ร ะบบไม่่ ส ามารถใช้้ ง านได้้ ธปท. จึึงได้้ พัั ฒ นา
โปรแกรมบาทเนตออฟไลน์์ เพื่่�อให้้การชำำ�ระเงิินมููลค่่าสูงู ระหว่่าง
ธนาคารยัังคงสามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง แม้้เกิิดเหตุุ
ฉุุกเฉิินดัังกล่่าว

4.2.2 การเพิ่่�มความมั่่�นคงปลอดภัั ย สารสนเทศของ
คอมพิิวเตอร์์ลูกู ข่่ายระบบบาทเนตและระบบ ICAS ธปท. ได้้
ยกระดัับการจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศของระบบ
การชำำ�ระเงิินที่่�มีีความสำำ�คััญของประเทศ ได้้แก่่ ระบบบาทเนต
และระบบ ICAS ตามมาตรฐานการจััดการความมั่่�นคงปลอดภััย
สารสนเทศ ISO/IEC 27001 เพื่่�อให้้สามารถป้้องกัันความเสี่่�ยง
จากภััยคุุกคามด้้านไซเบอร์์ตามมาตรฐานสากล ทั้้�งนี้้� ระบบ
แม่่ข่่ายที่่� ธปท. ดููแลได้้ผ่่านการรัับรองในปีี 2558 และ 2561
รวมทั้้�งระบบคอมพิิวเตอร์์ลููกข่่ายของสถาบัันสมาชิิกได้้ผ่่านการ
ตรวจรัับรองตามมาตรฐานดัังกล่่าวครบทุุกรายในปีี 2562 โดย
ทั้้�ง ธปท. และสถาบัันสมาชิิกจะดำำ�เนิินการรัักษาสถานภาพการ
ตรวจรัับรองอย่่างต่่อเนื่่�อง

4.3 การจัดการระบบการช�ำระเงิน
4.3.1 ระบบบาทเนต (Bank of Thailand Automated
High-value Transfer Network: BAHTNET)
ณ สิ้้�นปีี 2562 มีีผู้้� ใช้้บริิการระบบบาทเนต 62 สถาบััน
ประกอบด้้วยธนาคารพาณิิชย์์ไทย 19 สถาบััน สาขาธนาคาร
ต่่างประเทศ 11 สถาบััน บริิษััทเงิินทุุนและบริิษััทหลัักทรััพย์์
7 สถาบััน สถาบัันการเงิินพิิเศษของรััฐ ส่่วนราชการ สถาบััน
อื่่�น ๆ 17 สถาบััน และส่่วนงานภายใน ธปท. 8 ส่่วนงาน ทั้้�งนี้้�
ในระหว่่างปีี 2562 มีีผู้้�ขอใช้้บริิการระบบบาทเนต เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
เป็็ น สถาบัั น ผู้้�ส่่ ง คำำ�สั่่�งชำำ�ระดุุ ล ระหว่่ า งธนาคารของธุุ ร กรรม
ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์แบบข้้ามธนาคารเพิ่่�มขึ้้�น 1 สถาบััน และ
ส่่วนงานภายใน ธปท. 2 ส่่วนงานยกเลิิกการใช้้บริิการเนื่่�องจาก
การปรัับโครงสร้้างองค์์กร สำำ�หรัับสถิิติิการโอนเงิิน ณ สิ้้�นปีี

4.2.3 การป้องกันความเสี่ยงด้านการฉ้อโกง (Fraud
Prevention) ในระบบการโอนเงินมูลค่าสูง
(1) ตรวจสอบความถููกต้้องของชื่่�อและบััญชีีลููกค้้า
ผู้้�รัับโอนเงิิน ก่่อนส่่งรายการเข้้าสู่่�ระบบบาทเนต ธปท. ได้้
ปรัับปรุุง “หลัักเกณฑ์์การให้้บริิการโอนเงิินแก่่ลูกู ค้้าของธนาคาร
ผ่่านบาทเนต” โดยสถาบัันผู้้�รัับโอนควรตรวจสอบเลขที่่�บััญชีี
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ปริมาณธุรกรรม

ปริิมาณธุุรกรรม

ปริิมมาณและมู
าณและมููลลค่่คาาธุุธุรกรรมบาทเนต
ปริ
รกรรมบาทเนต

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

ปริมาณ (ลานรายการ)
มูลคา (ลานลานบาท)

2558
3.6
790.8

2559
4.0
874.1

2560
4.2
890

2561
4.5
850.9

2562
4.6
820.6

กรรม
มูมููลลคค่่าาธุธุุรรกรรม
(ล้้
า
นล้้
า
นบาท)
(ลานลานบาท)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

ที่มา : ฝ่ายการช�ำระเงินและพันธบัตร ธปท.

4.4 การเตรีียมพร้้อมด้้าน cybersecurity ของภาค
การเงิินไทย

2562 มีีปริิมาณการโอนเงิินผ่่านระบบบาทเนต รวม 4.6 ล้้าน
รายการ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนร้้อยละ 4.4 ในขณะที่่�มีีมููลค่่าโอนเงิิน
รวม 820.6 ล้้านล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อนร้้อยละ 3.6

ธปท. ให้ความส�ำคัญในเรื่องการก�ำกับดูแลและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคการเงิน จึงได้ยกระดับการก�ำกับ
ดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสถาบันการเงินมี
ความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนผู้ ใช้บริการมีความเชื่อมั่น
นอกเหนืือจากการกำำ�กัับดููแลตามปกติิ โดยมีีการดำำ�เนิินการ
ที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

4.3.2 ระบบการหัั ก บัั ญ ชีี เ ช็็ ค ระหว่่ า งธนาคารด้้ ว ย
ภาพเช็็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive
System: ICAS)
ณ สิ้้�นปีี 2562 ธนาคารสมาชิิกระบบ ICAS มีีจำำ�นวนรวม
36 ธนาคาร ประกอบด้้วยธนาคารพาณิิชย์์ไทย 19 ธนาคาร สาขา
ธนาคารต่่างประเทศ 11 ธนาคาร และธนาคารของรััฐที่่�มีีกฎหมาย
เฉพาะในการจััดตั้้�ง 6 ธนาคาร ในส่่วนของสาขาธนาคารมีีจำำ�นวน
รวมทั้้�งสิ้้�น 9,572 สาขา (รวมสาขาย่่อย)

(1) สร้้างกลไกพื้้�นฐานให้้สถาบัันการเงิินดููแลความมั่่�นคง
ปลอดภััยไซเบอร์์ต่่อเนื่่�อง โดยกำำ�หนดกรอบการยกระดัับ
ความพร้้อมรัับมืือภััยไซเบอร์์ ให้้สถาบัันการเงิินใช้้เป็็นแนวทางใน
การรัับมืือภััยไซเบอร์์ทั้้�งการประเมิินความเสี่่�ยง การป้้องกััน การ
ตรวจจัับ และการตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ และให้้มีีการประเมิิน
ตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง (cyber resilience self-assessment)

การหัักบััญชีีเช็็คระหว่่างธนาคารด้้วยภาพเช็็ค 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งปริิมาณและมููลค่่า โดยปีี 2562 มีีปริิมาณ
เช็็คเรีียกเก็็บรวมทั้้�งสิ้้�น 57.5 ล้้านฉบัับ คิิดเป็็นมููลค่่า 33,904
พัันล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อนร้้อยละ 9.18 และ 3.22 ตามลำำ�ดัับ
โดยสััดส่่วนมููลค่่าเช็็คคืืนและเช็็คคืืนไม่่มีีเงิินต่่อเช็็คเรีียกเก็็บใน
ปีีนี้้�ลดลงเล็็กน้้อยจากร้้อยละ 0.54 และ 0.30 เป็็นร้้อยละ 0.50
และ 0.28 ตามลำำ�ดัับ

(2) ฝึึกปฏิิบััติิผ่่านการซัักซ้้อมการรัับมืือภััยคุุกคามทาง
ไซเบอร์์ โดยจัั ด ให้้ มีี ก ารซัั ก ซ้้ อ มทั้้�งระดัั บ ภาคการธนาคาร
และระดัับภาคการเงิินที่่�มีีธุุรกิิจหลัักทรััพย์์และประกัันภััยทั้้�ง
ภาคธุุรกิิจและผู้้�กำำ�กัับดููแลเข้้าร่่วมซัักซ้้อมด้้วย เพื่่�อเตรีียม
ความพร้้ อ มในกระบวนการรัั บ มืื อ การประสานงาน และ
การสื่่�อสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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สัดส่วนเช็คคืนต่อเช็คเรียกเก็บ
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(3) พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรและสร้้างความตระหนัักรู้้� สมาชิิกในอาเซีียน โดยร่่วมมืือกัับองค์์กรในประเทศชั้้�นนำำ�ด้้าน
มูลค่า (พันทั้้�ล้งาในประเทศและในภูู
นบาท)
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ที่มา : ฝ่ายการช�ำระเงินและพันธบัตร ธปท.

ให้้การบริิการดัังกล่่าวของสถาบัันการเงิินปลอดภััยและรััดกุุม
ทั้้�งแอปพลิิเคชัันมืือถืือที่่�เครื่่�องลููกค้้า และระบบของสถาบัันการ
เงิินเอง รวมทั้้�งดููแลให้้ลููกค้้ามีีความรู้้�ในการใช้้บริิการดัังกล่่าว
อย่่างปลอดภััย

(4) ยกระดัับความมั่่�นคงปลอดภััยของ mobile banking
โดยออกแนวนโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของการ
ให้้บริิการทางการเงิินและการชำำ�ระเงิินบนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�
(guiding principle for mobile banking security) เพื่่�อ
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ISO 20022 มาตรฐานข้อความสำ�คัญ
เชื่อมการชำ�ระเงินไทยสู่สากล
ISO 20022 เป็็ น มาตรฐานสากลสำำ�หรัั บ การรัั บ - ส่่ ง ข้้ อ ความระหว่่ า งสถาบัั น การเงิิ น ภาคธุุ ร กิิ จ
หน่่วยงานภาครััฐ ที่่�ใช้้ ในธุุรกรรมหรืือบริิการทางการเงิินประเภทต่่าง ๆ ได้้แก่่ การชำำ�ระเงิินการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
การซื้้�อขายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน การใช้้บััตร และการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราระหว่่างประเทศ หาก
เปรีียบเทีียบให้้เข้้าใจง่่าย ISO 20022 เปรีียบเสมืือนภาษากลางที่่�หน่่วยงานต่่าง ๆ ใช้้ติิดต่่อสื่่�อสารกัันในการทำำ�
ธุุรกรรมทางการเงิิน ทำำ�ให้้สามารถเข้้าใจได้้ตรงกััน
Digital
DigitalPayment
Payment &&DDigital
igital BuBusiness
siness ครบครบวงจร
วงจร

เชื่อมโยงระหวา่ งประเทศ

ธุรกรรมในประเทศ
การซอื้ ขายสนิ คา้ และบรกิ ารแบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์
1
สั่งซื้อ
ผู้ซื้อ

3
โอนเงนิ / ชาระเงนิ
(Digital Payment)

2
ส่งของ/ วางบลิ / เก็บเงนิ
(Paperless)

บริการทางการเงนิ และการชาระเงนิ (ISO 20022)
ธนาคารผสู้ ่ง

ระบบชาระเงนิ

ธนาคารผรู้ บั

การรายงานขอ้ มลู ตามกฎหมายทเี่ กยี่ วขอ้ ง

ISO 20022 มีีศัักยภาพในการรองรัับข้้อมููลที่่�มากขึ้้�นกว่่า
มาตรฐานเดิิม (ISO 8583) เอื้้�อต่่อการพััฒนาและนวััตกรรม
ใหม่่ ๆ ทำำ�ให้้สามารถส่่งข้้อมููลอื่่�น ๆ ไปพร้้อมกัับข้้อความการ
ชำำ�ระเงิินได้้ เช่่น ข้้อมููลการซื้้�อขาย ตอบโจทย์์ความต้้องการใน
การเชื่่�อมโยงข้้อมููลของภาคธุุรกิิจ และสนัับสนุุนให้้กระบวนการ
ทำำ�งานเป็็ นอิิ เ ล็็ กทรอนิิ กส์์ (e-Business) อย่่ า งครบวงจร
โดยบริิการ MyPromptQR เป็็นบริิการชำำ�ระเงิินแรกที่่�พััฒนา
บนระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานการชำำ�ระเงิินดิิจิิทััลสมััยใหม่่ที่่� ใช้้
มาตรฐาน ISO 20022 รองรัับการส่่งข้้อมููลระหว่่างสถาบััน
การเงิินและภาคธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถส่่งข้้อมููล
ทางธุุรกิิจไปพร้้อมกัับการชำำ�ระเงิิน รวมถึึงช่่วยเพิ่่�มความสามารถ

ผู้ขาย
4
ตรวจสอบรายการ
(Automated
Reconcilation)

ในการแข่่ ง ขัั น ด้้ ว ยการใช้้ ป ระโยชน์์ จา กการวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล
ชำำ�ระเงิินเพื่่�อต่่อยอดนวััตกรรมที่่�หลากหลาย ตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้าได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� บริิการ MyPromptQR
ได้้ทยอยเปิิดให้้บริิการแล้้วเมื่่�อตุุลาคม 2562 ที่่�ผ่่านมา
นอกจากนี้้� ISO 20022 ได้้ถููกนำำ�ไปใช้้ ในระบบการโอนเงิิน
แบบทัันทีี (instant payments) หลายประเทศทั่่�วโลก เช่่น
ญี่่�ปุ่่�น ออสเตรเลีีย การนำำ�มาตรฐานดัังกล่่าวมาใช้้ ในระบบการ
ชำำ�ระเงิินของไทยจึึงช่่วยสร้้างโอกาสในการเชื่่�อมโยงระบบการ
ชำำ�ระเงิินกัับประเทศอื่่�น ๆ ได้้สะดวกและรวดเร็็วมากขึ้้�น
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5. การออกและจัดการธนบัตร
5.1 ธนบัตร
การบริิ ห ารจัั ด การให้้ มีี ธ นบัั ต รใช้้ ห มุุ น เวีี ย นในระบบอย่่ า งเพีี ย งพอ ในปีี 2562 มีี มูู ล ค่่ า ธนบัั ต รหมุุ น เวีี ย นเพิ่่� ม ขึ้้� น
75,385.8 ล้้านบาท ตามมููลค่่าหลัักทรััพย์์ที่่�เข้้าบััญชีีทุุนสำำ�รองเงิินตรา โดย ณ สิ้้�นปีี 2562 หลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นทุุนสำำ�รองเงิินตรามีีมููลค่่า
ทั้้�งสิ้้�น 1,909,484.7 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้�นจากสิ้้�นปีีก่่อนร้้อยละ 2.69

บัญชีทุนส�ำรองเงินตรา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ
1. เงินตราต่างประเทศ
2. หลักทรัพย์ต่างประเทศ
รวม

มูลค่า (ล้านบาท)
242,540.5
1,666,944.2
1,909,484.7

สัดส่วน (ร้อยละ)
12.7
87.3
100.0

การผลิตธนบัตร รวมทุกชนิดราคา มีจ�ำนวน 2,069.1 ล้านฉบับ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5.8

การผลิตธนบัตร ปี 2562
ชนิดราคา
จ�ำนวน
(ล้านฉบับ)/1

1000 บาท

500 บาท

100 บาท

50 บาท

20 บาท

รวม

201.2

46.7

675.5

169.8

975.9

2069.1

ธนบััตรปลอมที่่�ตรวจพบและจัับกุุมได้้ ในปีี 2562 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 6,561 ฉบัับ หรืือประมาณ 1.1 ฉบัับต่่อธนบััตรหมุุนเวีียน
ล้้านฉบัับ นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ผลิิตและส่่งมอบสิ่่ง� พิิมพ์์มีค่ี า่ อื่่น� ได้้แก่่ แสตมป์์อากร 136 ล้้านดวง แสตมป์์ยาสููบในประเทศ 150 ล้้านดวง
และแผ่่นปะตรวจลงตรา 3.5 ล้้านดวง

การอบรมโครงการธนบััตรน่่ารู้้�แก่่ประชาชนทั่�ว่ ไป
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การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศผ่านกรอบรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)
ได้ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมีผลคะแนนจากการ
ประเมินเทียบกับเกณฑ์สงู ขึ้นกว่าปี 2561 จากผลงานส�ำคัญตาม
แผนการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับลูกค้าเชิงรุก โครงการ
ยกระดับสภาพธนบัตรหมุนเวียน การทบทวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุธนบัตรและการจัดตั้งศูนย์เงินสดกลาง

การพััฒนาประสิิทธิิภาพระบบบริิหารจััดการธนบััตรของ
ประเทศ ได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อยกระดัับประสิิทธิิภาพของระบบ
บริิหารจััดการธนบััตรอย่่างต่่อเนื่่�อง มุ่่�งเน้้นการใช้้ทรััพยากร
การบริิหารจััดการธนบััตรในระบบร่่วมกัันกัับธนาคารพาณิิชย์์
และพัันธมิิตรด้้านธนบััตร โดยผลัักดัันให้้เกิิดการบริิหารจััดการ
ศููนย์์เงิินสดกลางรููปแบบใหม่่ที่่�เหมาะสมในแต่่ละภููมิิภาคอย่่าง
เป็็นรููปธรรมและต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� ยัังได้้ดำำ�เนิินการพััฒนา
กระบวนการภายใน อาทิิ การปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน และ
การนำำ�ระบบอััตโนมััติิมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
การยกระดัับการใช้้ข้้อมููลภายนอกและภายในเพื่่�อการวิิเคราะห์์
กำำ� หนดนโยบายที่่� ส ามารถรองรัั บ การเปลี่่� ย นแปลงได้้ อ ย่่ า ง
ยืืดหยุ่่�นคล่่องตััวมากขึ้้�น

การบริิหารอััตรากำำ�ลัังและพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร
ได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของ
องค์์กร โดยยกระดัับศัักยภาพของพนัักงานให้้สามารถทำำ�งาน
ได้้หลากหลายยิ่่ง� ขึ้้น� ผ่่านการหมุุนเวีียนและมอบหมายงานทั้้�งใน
ระดัับพนักั งานและผู้้�บริิหาร รวมถึึงส่่งเสริิมการพััฒนาพนัักงาน
กลุ่่�มศัักยภาพเพื่่�อผลัักดัันการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงสร้้างสรรค์์ภายใน
องค์์ ก ร เพื่่� อ มุ่่�งสู่่�การเป็็ น องค์์ ก รกะทัั ด รัั ด ที่่� มีี ป ระสิิทธิิภาพ
ยืืดหยุ่่�นและคล่่องตััว
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6. การดูแลภาคประชาชน
การได้้รัับบริิการทางการเงิินอย่่างเป็็นธรรม คืือสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของคนไทยทุุกคน เป็็นหลัักคิิดที่่�สะท้้อนเป้้าหมาย
การดำำ�เนิินงานของ ธปท. ในด้้านการดููแลประชาชน ในปีี 2562 มีีการดำำ�เนิินงานที่่สำ� �คั
ำ ัญ ดัังนี้้�
6.1 การคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน

ผลิิตภััณฑ์์ ประชาชนจะทราบว่่าเป็็นการเสนอขายผลิิตภััณฑ์์ ใด
และช่่วยให้้ตััดสิินใจเลืือกรัับสายได้้ ทั้้�งนี้้� ธปท. มีีแนวทางใน
การผลักดันการป้องกันการโทรศัพท์เสนอขายรบกวนในระยะ
ต่อไปด้วยเทคโนโลยี 4G ซึ่งจะครอบคลุมผู้ ใช้บริการในวงกว้าง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้้าหมายสำำ�คัญ
ั ประการหนึ่่ง� ในการดำำ�เนิินงานของ ธปท. คืือ
การที่่�ประชาชนทุุกคนได้้รัับบริิการทางการเงิินอย่่างทั่่�วถึึงและ
เป็็นธรรมจากผู้้� ให้้บริิการทางการเงิินตามหลัักการ “ไม่่หลอก
ไม่่บังั คัับ ไม่่รบกวน ไม่่เอาเปรีียบ” โดย ธปท. ได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อ
สนัับสนุุนแนวทางดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง สรุุปได้้ดัังนี้้�

ในการด้านแก้ไขหนี้ ธปท. ได้เริม่ ด�ำเนินการโครงการคลินกิ
แก้หนี้ระยะที่ 2 โดยขยายขอบเขตให้รวมหนี้บัตรเครดิตและ
สินเชื่อส่วนบุคคลของ non-bank ซึ่งมีจ�ำนวนกว่าร้อยละ 80
ของลูกหนี้ทั้งหมด และเมื่อรวมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่งที่
ร่วมโครงการอยู่แล้ว จะท�ำให้โครงการคลินิกแก้หนี้ครอบคลุม
สินเชือ่ บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลเกือบทัง้ ระบบ สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้ ในวงกว้างและเบ็ดเสร็จมากขึ้น

ธปท. ติิ ด ตามและประเมิิ น ผลการออกตรวจสอบการ
ให้้บริิการของผู้้� ให้้บริิการทางการเงิินในผลิิตภััณฑ์์รายย่่อย
6 ผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่ เงิินฝาก บััตรเดบิิต บััตรเครดิิต สิินเชื่่�อ
ส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กับั สิินเชื่่อ� ที่่อ� ยู่่�อาศััย และสิินเชื่่อ� เช่่าซื้อ้�
พบว่่า การพััฒนาการให้้บริิการที่่�เป็็นธรรมของผู้้� ให้้บริิการ
เป็็นไปในทางที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง หลายแห่่งได้้ทำำ�การปรัับปรุุง
แก้้ไขอย่่างเป็็นรููปธรรม ทำำ�ให้้บุุคลากรในองค์์กรตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของการให้้บริิการที่่�เป็็นธรรม มีีความรู้้� ทัักษะ และ
เกิิดแรงจููงใจที่่จ� ะให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเหมาะสม ซึ่่ง� เห็็นได้้ชัดั จาก
การบัังคัับขายประกัันภััยร่ว่ มกัับสิินเชื่่อ� ที่่อ� ยู่่�อาศััย รวมถึึงจำำ�นวน
เรื่่อ� งร้้องเรีียนด้้าน cross-selling ที่่เ� ข้้ามายัังศููนย์์คุ้้�มครองผู้้� ใช้้
บริิการทางการเงิิน (ศคง.) มีีแนวโน้้มลดลงต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� ธปท.
อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการขยายการกำำ�กับั ดููแลด้้าน market conduct
ให้้ ค รอบคลุุ ม ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารในระบบที่่� เ น้้ น ให้้ บ ริิ ก ารแก่่ ลูู ก ค้้ า
รายย่่อย ประกอบด้้วย SFIs บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ (บบส.) และ
ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสิินเชื่่�อรายย่่อยเพื่่�อการประกอบอาชีีพภายใต้้
การกํํากัับ (nano finance)

ในระยะต่อไป ธปท. จะก�ำกับดูแลการคิดดอกเบี้ยและการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นธรรมยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้บริการได้บนราคาที่เหมาะสม โดยยึดหลักการส�ำคัญ
4 ประการ ได้แก่ (1) ต้องสะท้อนต้นทุนจริงจากการให้บริการ
(2) ต้องไม่เป็นภาระต่อผู้ ใช้บริการจนเกินสมควรและค�ำนึงถึง
ความสามารถในการช�ำระของผู้ ใช้บริการ (3) ต้องไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมซ�้ำซ้อน และ (4) ต้องเปิดเผยค่าธรรมเนียมอย่าง
ชัดเจน

6.2 งานส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินในวงกว้้าง
ธปท. ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินแก่่ประชาชน
ทั่่�วไปผ่่านโซเชีียลมีีเดีีย สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ โทรทััศน์์และวิิทยุุกระจาย
เสีียง รวมทั้้�งช่่องทางขององค์์กรพัันธมิิตรอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจาก
เนื้้�อหาด้้านการบริิหารจััดการการเงิินส่่วนบุุคคล อาทิิ การวางแผน
การเงิิน และการบริิหารจััดการหนี้้�แล้้ว ธปท. ได้้เน้้นความรู้้�ด้า้ น
digital financial literacy เพื่่� อ ให้้ ป ระชาชนทราบถึึ ง
ประเภทและรายละเอีียดของบริิการ เพื่่�อเพิ่่�มความมั่่�นใจในการ
ใช้้บริิการอย่่างถููกวิิธีีและปลอดภััย และได้้ประโยชน์์จากบริิการ
ด้้ า นดิิ จิิ ทัั ลที่่� มีี ในระบบการเงิิ น ของไทยมากขึ้้� น นอกจากนี้้�
ธปท. ได้ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้งาน digital financial
services ที่เน้นการใช้งาน mobile banking เพื่อเป็น

นอกจากการติิดตามตรวจสอบผู้้� ให้้บริิการแล้้ว ธปท. ได้้
ส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีข้้อมููลเพีียงพอและรู้้�ช่อ่ งทางในการปกป้้อง
สิิทธิิของตนเอง โดย ธปท. ได้้เผยแพร่่ข้้อมููลสถิติิ ิปััญหาการให้้
บริิการของผู้้� ให้้บริิการและบทวิิเคราะห์์ เพื่่�อให้้ประชาชนมีีข้้อมููล
ประกอบการตััดสิินใจเลืือกใช้้บริิการที่่�ครบถ้้วนยิ่่�งขึ้้�น และช่่วย
ส่่งเสริิมการแข่่งขัันระหว่่างผู้้� ให้้บริิการในการพััฒนาคุุณภาพการ
ให้้บริิการ นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ร่ว่ มกัับ กสทช. ยกระดัับการป้้องกััน
การละเมิิดความเป็็นส่่วนตััวจากการเสนอขายผลิิตภััณฑ์์ทาง
การเงิินทางโทรศััพท์์โดยแนะนำำ�ให้้ประชาชนใช้้งานแอปพลิิเคชััน
“กัั น กวน” ซึ่่� ง เมื่่� อ มีีผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารโทรศัั พท์์ เ ข้้ า มาเสนอขาย
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รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ได้้เพิ่่�มความเข้้มข้้นในการบ่่มเพาะความรู้้�ทางการเงิินและทัักษะ
อื่่�น ๆ ที่่�จะเป็็นประโยชน์์แก่่ครููและนัักศึึกษาแกนนำำ�ที่่�เข้้าร่่วม
โครงการ เช่่น การคิิดวิิเคราะห์์ปััญหาเพื่่�อออกแบบวิิธีีการแก้้ไข
และการบริิหารโครงการ รวมทั้้�งได้้พััฒนาคู่่�มืือการสอนความรู้้�
ทางการเงิินที่่�น่่าสนใจและเหมาะกัับนัักศึึกษาอาชีีวศึึกษาเพื่่�อ
เป็็นเครื่่�องมืือที่่�จะช่่วยให้้ครูู นัักศึึกษา และผู้้�ที่่�สนใจสามารถ
เผยแพร่่ความรู้้�ทางการเงิินไปสู่่�วงกว้้างได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่� ง ขึ้้� น โดยได้้ เ ผยแพร่่ ผ่่ า นเว็็ บ ไซต์์ www.1213.or.th
นอกจากนั้้�น ธปท. ยัังสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน ธปท.
ในการเป็็นพี่่�เลี้้�ยงแก่่ทีีมผู้้�จััดทำำ�ผลงาน ซึ่่�งถืือเป็็นการสร้้าง
วััฒนธรรมองค์์กรที่่� ให้้ความสำำ�คััญกัับการแบ่่งปัันสู่่�สัังคม และ
เพิ่่�มพููนศัักยภาพแก่่พนัักงานอีีกด้้วย

baseline survey ในการวิเคราะห์และก�ำหนดความส�ำคัญของ
เนื้อหาที่จะเผยแพร่ ในปีต่อไป ซึ่งหัวข้อที่ยังคงต้องให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การใช้งานอย่างปลอดภัย เช่น การเปลี่ยน
พาสเวิร์ด การตรวจสอบข้อมูลในการท�ำธุรกรรม
สำำ� หรัั บ การให้้ ค วามรู้้�ด้้ า นภัั ย ทางการเงิิ น ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น บ่่ อ ย
ในปีี 2562 เช่่น แชร์์ลููกโซ่่ ธปท. ได้้เผยแพร่่สื่่�อสำำ�หรัับกลุ่่�มที่่�มีี
ความอ่่อนไหว เช่่น วััยเกษีียณ และเพิ่่�มความถี่่�ในการสื่่อ� สารกัับ
ประชาชนทุุกกลุ่่�มมากขึ้้น� เพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายด้้านทรััพย์สิ์ นิ
จากการตกเป็็นเหยื่่อ� มิิจฉาชีีพที่่อ� าจส่่งผลต่่อเนื่่�องไปถึงึ มิิติอื่่ิ น� ๆ
ในชีีวิิต เช่่น ปััญหาหนี้้�สิินและสุุขภาพจิิตอีีกด้้วย
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้จััดนิิทรรศการหมุุนเวีียน แกะรอย
เงิิ นหายไปไหน (Money Detective) ที่่� ศููนย์์ การเรีียนรู้้�
ธปท. เพื่่�อสร้้างความตระหนัักและความรู้้�ด้า้ นการวางแผนการเงิิน
ผ่่ า นประสบการณ์์ ส อดแทรกความสนุุ ก สนาน การจัั ด
นิิทรรศการดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมที่่�จััดพร้้อมกัันใน
หลายประเทศในช่่วง Global Money Week เดืือนมีีนาคม
และเนื่่�องในโอกาสวัันออมแห่่งชาติิของไทยในเดืือนตุุลาคม
ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนรวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัย

ในส่ ว นของการส่ ง เสริ ม ความรู ้ ท างการเงิ น ให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม
วััยทำำ�งาน ธปท. ได้้ดำำ�เนิินโครงการ Fin. ดีี Happy Life!!!
ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาจากรููปแบบที่่� ใช้้ปีี 2561 ที่่�คำำ�นึึงถึึงรููปแบบ
ที่่�เอื้้�อต่่อการขยายผลตามบริิบทของหน่่วยงานแต่่ละแห่่งที่่�มีี
ความแตกต่่างกััน โดยดำำ�เนิินการผ่่านการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
ให้้แก่่ตััวแทนของหน่่วยงาน เพื่่�อสร้้างวิิทยากรการเงิินประจำำ�
หน่่วยงาน (Fin. Trainer) ทำำ�หน้้าที่่�สร้้างทัักษะทางการเงิิน
ให้้แก่่พนัักงานในหน่่วยงานของตนเอง โดยมีีกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญ
คืือให้้ความรู้้�ทางการเงิินด้้านการวางแผนการเงิิน การบริิหาร
จััดการหนี้้� การลงทุุนเบื้้�องต้้น แผนการเงิินตามเหตุุการณ์์ ในชีีวิิต
(life event) และการจััดกิิจกรรมกระตุ้้�นพฤติิกรรมการออม
เพื่่� อ สร้้ า งภูู มิิ คุ้้� มกัั น ทางการเงิิ น และสนัั บ สนุุ น การสร้้ า ง
สภาพแวดล้้อมอัันนำำ�ไปสู่่�สุุขภาพทางการเงิินที่่�ดีีของพนัักงาน
ซึ่่� ง จะช่่ ว ยส่่ ง ผลให้้ พนัั ก งานมีีชีีวิิ ต ทางการเงิิ น ที่่� มีีค วามสุุ ข
สามารถทำำ�งานได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพ โดย ธปท. ทำำ�หน้้าที่่�
พััฒนาคู่่�มืือการสอน (toolkits) ที่่�ปรัับตามความเหมาะสมของ
หน่่วยงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการ และมีีเจ้้าหน้้าที่่�จาก ธปท. เป็็น
ที่่ปรึึ
� กษาในการดำำ�เนิินการและการประเมิินผลตลอดทั้้�งโครงการ
ซึ่่�งในปีี 2562 ธปท. ได้้อบรม Fin. Trainer ทั้้�งสิ้้�น 109 คน
จากหน่่วยงาน 37 แห่่งทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนทั่่�วประเทศ
ทั้้� ง นี้้� ผลสำำ� เร็็ จ ของโครงการแสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า ผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว ม
โครงการมีีความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องการเงิินส่่วนบุุคคลมากขึ้้�น
มีีเป้้ าหมายและการวางแผนการเงิิ นในชีีวิิ ต ลดค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่�
ไม่่จำำ�เป็็นได้้ บริิหารจััดการหนี้้�ได้้อย่่างเหมาะสมกว่่าเดิิม และเกิิด
ความภููมิิใจในตนเองเมื่่�อสามารถออมเงิินได้้สำำ�เร็็จและสามารถ
ถ่่ายทอดความรู้้�ต่่อไปยัังผู้้�อื่่�น นอกจากนี้้� หน่่วยงานหลายแห่่ง
ได้้สร้้างสรรค์์กิิจกรรมเพิ่่�มเติิมหรืือขยายผลไปยัังหน่่วยงาน
ในเครืือ ซึ่่�งสามารถเป็็นต้้นแบบให้้แก่่หน่่วยงานอื่่�น ๆ และ
ช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่โครงการต่อไป

6.3 งานส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่กลุ่ม
คนรุ่่�นใหม่่
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานด้้านการส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน
ให้้แก่่กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่นั้้�น ธปท. ยัังคงสานต่่อนโยบายในเชิิง
ป้้องกัันกัับกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นนัักศึึกษาอาชีีวศึึกษา และกลุ่่�ม
วัั ยทำำ� งาน ซึ่่� ง ในส่่ ว นของการส่่ ง เสริิ ม ความรู้้�ทางการเงิิ น
ให้้แก่่กลุ่่�มอาชีีวศึึกษานั้้�น จากผลสำำ�เร็็จของโครงการนำำ�ร่่อง
การประกวดผลงานส่่ ง เสริิ ม ความรู้้�ทางการเงิิ น Fin. ดีี
We Can Do!!! ในปีี 2561 แสดงให้้เห็็นว่่าการเปิิดโอกาส
ให้้ เ ยาวชนอาชีีวะได้้ ท ดลองคิิ ด และปฏิิ บัั ติิ เ พื่่� อ ประยุุ ก ต์์ ใ ช้้
ความรู้้�ทางการเงิิ น ให้้ เ หมาะสมกัั บ สถานการณ์์ ต ามบริิ บ ท
ของตนจะนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมทางการเงิินที่่�ดีีขึ้้�น
ดัังนั้้�น ในปีี 2562 ธปท. จึึงร่่วมกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษา (สอศ.) ขยายผลโครงการดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ
บ่่มเพาะและสร้้างเครืือข่่ายการส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินไปยััง
สถาบัันอาชีีวศึึกษาทั่่�วประเทศ โดยมีีสถาบัันอาชีีวศึึกษา 116
แห่่งจากทุุกภููมิิภาคส่่งผลงานเข้้าร่่วมประกวด นอกจากนี้้�ยััง
เปิิ ด โอกาสให้้ สถ าบัั น อาชีีวศึึกษาที่่� ร่่ ว มโครงการในปีี ก่่ อ น
ส่่งผลงานต่่อยอดเพื่่�อพััฒนาเป็็นสถานศึึกษาต้้นแบบในการ
สร้้างเครืือข่่ายส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินอีีกด้้วย โดย ธปท.
91

คลินิกแก้หนี้
ช่วยแก้ปัญหาหนี้บัตร ลดภาระให้ประชาชน
ด้วยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยยังอยู่ ในระดับน่ากังวลใจ อีกทั้งเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มไม่สดใสนัก ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนเป็นหนึ่งในภารกิจส�ำคัญในปี 2562 โดย
เมื่อดูข้อมูลภาระหนี้ต่อเดือนของครัวเรือนไทยพบว่าประมาณร้อยละ 40 เป็นหนี้ส่วนบุคคลเพื่ออุปโภคบริโภคที่
ระยะเวลาผ่อนสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยแพง ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
โครงการคลินิกแก้หนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางที่ส�ำคัญ ความพิเศษ 2 เรื่องของคลินิกแก้หนี้
ของประเทศที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิตหรือ เอื้อให้การแก้หนี้บัตรเกิดขึ้นได้
สินเชือ่ ส่วนบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ได้เริม่ ด�ำเนินการในระยะที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยขยายขอบเขตให้รวมหนี้
บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลของผูใั ห้บริการที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (non-bank) 19 แห่งเพิม่ จากในระยะแรกทีค่ รอบคลุม
เฉพาะหนี้ของธนาคารพาณิชย์เท่านั้น เนื่องจากลูกหนี้ของ
non-bank มีจ�ำนวนกว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด และเมื่อรวม
กับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่งที่ร่วมโครงการอยู่แล้วจะท�ำให้
โครงการคลินิกแก้หนี้ครอบคลุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อ
ส่วนบุคคลเกือบทั้งระบบ ท�ำให้โครงการสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้ ในวงกว้างและเบ็ดเสร็จมากขึ้น

หนึ่ง SAM ท�ำหน้าที่เป็นคนกลางที่สามารถช่วยเจรจาและ
ประสานงานระหว่างเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ท�ำให้การแก้ปญ
ั หาหนีบ้ ตั ร
ที่อาจมีเจ้าหนี้หลายรายเกิดขึ้นได้ ซึ่งปกติการเจรจากับเจ้าหนี้
หลายรายให้ส�ำเร็จเบ็ดเสร็จจะเกิดขึ้นยาก ลูกหนี้จะไม่ถูกทวง
จากเจ้าหนี้หลายราย รวมทั้งได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาและปรับโครงสร้างหนี้อีกด้วย

สอง ลู ก หนี้ จ ะได้ รั บ ข้ อ เสนอปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ที่
ผ่อนปรนเป็นพิเศษ คือ ผ่อนเฉพาะเงินต้น โดยมีระยะเวลาผ่อน
นานถึง 10 ปี จากปกติการเจรจากับเจ้าหนี้เดิมอาจถูกเรียก
ผลการด�ำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นปี 2562 ให้จา่ ยคืนภายในระยะเวลาสัน้ ๆ เช่น 6 เดือน การไม่เร่งรัดและ
ให้ระยะเวลาผ่อนช�ำระนานเพียงพอ ท�ำให้ภาระยอดที่ต้องผ่อน
ธปท. สถาบันการเงินสมาชิก และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ต่อเดือนไม่สูง เช่น ถ้ามีหนี้ 50,000 บาท และ 100,000 บาท
สุขุมวิท จ�ำกัด (SAM) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการคลินิก ยอดผ่อนต่อเดือนจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 600 บาท และ 1,200 บาทเท่านัน้
แก้ ห นี้ เ พื่ อ แก้ ป ั ญ หาหนี้ ค รั ว เรื อ น สามารถช่ ว ยประชาชน และเมื่อผ่อนช�ำระเสร็จสิ้นตามสัญญาจะได้รับการยกดอกเบี้ย
แก้หนีบ้ ตั รไปแล้ว 3,194 ราย ครอบคลุมบัตรเครดิตและบัตรกด ค้ า งช� ำ ระเดิ ม ให้ ทั้ ง หมด ปั จ จุ บั น โครงการคลิ นิ ก แก้ ห นี้ มี
เงินสดกว่า 13,000 ใบ โดยเฉลีย่ ลูกหนี้ 1 ราย มีหนี้ 4 ใบ กับเจ้าหนี้ สถาบันการเงิน non-bank สมาชิกรวม 35 แห่ง ท�ำให้
3 ราย มูลหนีต้ อ่ ราย 234,843 บาท ในจ�ำนวนนี้ 72 ราย ช�ำระหนี้ โครงการเป็น “เครือข่ายที่ช่วยเหลือประชาชนแก้หนี้บัตร”
หมดแล้วและสามารถหลุดจากวงจรหนี้บัตสรถิติสำคัญของโครงทีก่ใหญ่
ารทคี่สลุดแห่
ินิกงหนึแก่งของประเทศ
้หนี้
ลงนามปรับโครงสร้ าง หนี้

3, 194

ราย

ครอบคลุมบั ตรเครดิต บัตรกดเงินสด

~13,000

บัตร

ค่าเฉลี่ยเงินต้น

234,843

บาท

3

แห่ง

3,144

บาท
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เดือน

จำนวนเจ้าหนี้เฉลี่ ยแต่ ละสัญญา
เงินผ่อนชำระเฉลี่ยต่ อเดือน
ระยะเวลาชำระเฉลี่ ย
*ข้อมูล 1 มิ.ย. 60 – 31 ธ.ค. 62

สถิิติิสำำ�คััญของ
โครงการคลิินิิกแก้้หนี้้�

92

ปีที่ลงนาม
2560
2561
2562
สะสม

จำนวนราย
560
527
2,107
3,194
ชำระหนี้เสร็จสิ้น
72 ราย (2.3%)
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ควาความพิ
มพิเศเศษ
ษขขอองโครงการ
งโครงกาคลรินคิกลแก้ินหิกนี้แก้หนี้
1

SAM ทำหน้าที่เป็นตัวกลา ง

2

ข้อเสนอพิเศษ ผ่อนเฉพาะเงินต้น นาน 10 ปี

คลินิกแก้หนี้ เป็นโครงการที่ดำเนินก ารอย่ างต่ อเนื่อง มุ่งปลดหนี้บัตรให้คนไทย

การด�ำเนินงานในระยะต่อไป

ให้แก่ประชาชนทีม่ วี นิ ยั และประวัตกิ ารผ่อนช�ำระดี ควบคูก่ บั การ
สนั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ า น� ำ เงิ น ที่ ป ระหยั ด ได้ จ ากการรี ไ ฟแนนซ์
ไปเก็บออมไว้ นอกจากจะช่วยลดภาระประชาชนแล้ว ยังส่งเสริม
การออมส�ำหรับอนาคตด้วย

ในระยะต่อไป โครงการจะขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไข
หนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ ในกระบวนการ
ของศาลและมีค�ำพิพากษาแล้ว โดยหลังจากที่ปลดข้อจ�ำกัด
เรื่องต่าง ๆ แล้ว โครงการคลินิกแก้หนี้จะสามารถช่วยแก้
ปัญหาหนี้บัตรของประชาชนได้ ในแทบทุกกลุ่ม นอกจากนี้
ธปท. ผลั ก ดั น ให้ ส ถาบั น การเงิ น มี โ ครงการรี ไ ฟแนนซ์
หนี้บัตรดีด้วยอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าเดิมจากที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ดอกเบี้ ย สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 18 หรื อ 28 เพื่ อ ลดภาระดอกเบี้ ย

การขยายขอบเขตของโครงการแสดงถึงความพยายามของ
ธปท. ที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินและลดภาระให้คนไทย ซึ่งจะ
สัมฤทธิ์ผลสูงสุดได้หากประชาชนใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ในการสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนชีวิต และใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม

วิวัฒนาการของโครงการคลินิกแก้ห
 นี้
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การได้รับบริการทางการเงินที่เป็นธรรม คือสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย
การได้รบั บริการทางการเงินทีเ่ ป็นธรรม ถือเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของคนไทยทุกคน และเป็นหนึง่ ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
ธปท. (พ.ศ. 2560 - 2562) ซึ่งในภาพรวมถือว่ามีความคืบหน้าที่ดีในระดับหนึ่ง คนไทยได้รับบริการทางการเงิน
ทีเ่ ป็นธรรมมากขึน้ เมือ่ เทียบกับ 3 ปีกอ่ น ขณะทีผ่ ู้ ให้บริการทางการเงิน (ผู้ ให้บริการฯ) ใส่ใจและให้ความส�ำคัญกับ
งานด้านการให้บริการทางการเงินที่เป็นธรรม (market conduct) มากขึ้น

ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้ ส ร้ า งระบบการ
ก�ำกับดูแลการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยสั่งการให้ผู้ ให้
บริการฯ ยกระดับงาน 9 ด้าน และด�ำเนินการตรวจสอบอย่าง
เข้มข้น ต่อเนื่อง ด้วยหลากหลายวิธี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ ให้
บริการฯ ได้ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และมีการลงโทษหากไม่
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ผลที่ได้คือ การบังคับขายประกันร่วม
กับการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงมาก จากร้อยละ 67 เหลือ
ร้อยละ 7 ในปี 2561 ยอดการร้องเรียนมาที่ ธปท. ลดลง
และได้เปรียบเทียบปรับผู้ ให้บริการฯ ที่ไม่ท�ำตามกฎเกณฑ์
4 ราย โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ ซึง่ ในระยะต่อไปจะมีการ
เปิดเผยการเปรียบเทียบปรับผูบ้ ริหารด้วย และเพือ่ ให้การเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ไม่รบกวนเกินสมควร ธปท. ได้รว่ มกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พัฒนาแอปพลิเคชัน “กันกวน”
ที่ให้สทิ ธิผู้ ใช้บริการเลือกทีจ่ ะไม่รบั (block) หมายเลขโทรศัพท์
ที่ไม่ต้องการ เช่น หมายเลขของฝ่ายขายที่รบกวนเกินกว่าเหตุ
หมายเลขของผู้ทวงถามหนี้

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ เช่น ต้องแสดงเอกสาร
แสดงทางเลือกผลิตภัณฑ์ (product catalog) โดยไม่บังคับ
ขาย มีเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ (sale sheet) ทีบ่ อกเงือ่ นไขและ
ข้้อควรระวัังที่่�สำำ�คััญ ใบแจ้้งยอดหรืือใบเสร็็จรัับเงิินต้้องแสดง
รายละเอีียดของรายการต่่าง ๆ อย่่างชััดเจน รวมทั้้�งการใช้้
ช่่องทางเว็็บไซต์์ศูนู ย์์คุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการทางการเงิิน (ศคง.) 1213
(www.1213.or.th) เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ของแต่ละแห่ง ประกอบด้วย เงินฝาก บัตรเดบิต บัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการแข่งขัน
เรื่องค่าธรรมเนียม และให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลสถิติการร้องเรียน การเปรียบเทียบปรับ
ผู้ ให้บริการฯ สถิติระบบสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อบริการ
ส�ำคัญ เพื่อผู้ ให้บริการฯ ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น
โดยครึ่งแรกของปี 2562 ปัญหาร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก
คื อ การโอนเงิ น และช� ำ ระเงิ น การให้ บ ริ ก ารโดยพนั ก งาน
การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือระบบ การเสนอขาย และดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม ตามล�ำดับ

นอกจากนี้ ธปท. ได้ก�ำหนดให้ผู้ ให้บริการฯ เปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา ง่ายต่อการเข้าใจ และโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้า

ส�ำหรับปี 2563 ธปท. จะยกระดับการก�ำกับดูแลข้อมูล
(data governance) อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อคุ้้�มครองสิิทธิิในข้้อมููล
94
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ความรู้และความสามารถที่จะบริหารจัดการการเงินถือเป็นทักษะชีวิตที่ส�ำคัญ (LIFE SKILL)
การเข้าใจสิทธิและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่เป็นธรรม
ยุติเรื่องร้องเรียนได้ภายใน 30 วัน และหากปัญหายังไม่ได้รับ
การแก้ไข ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง ศคง. 1213
โดยตั้งแต่ปี 2560 - ปี 2562 มีเรื่องร้องเรียนผ่าน ศคง. รวม
4,353 เรื่อง

ส่่วนตััวของลููกค้้า โดยจะปรัับเกณฑ์์การขอความยิินยอมจาก
ลููกค้้าก่่อนที่่�ผู้้�ให้้บริิการฯ จะนำำ�ข้้อมููลของลููกค้้าไปใช้้ จากปััจจุุบันั
แนวปฏิิบัติั ิกำำ�หนดให้้เมื่่�อขอความยิินยอม หากลููกค้้าไม่่อนุุญาต
ต้้องปฏิิเสธ (opt out) การไม่่ตอบเท่่ากัับตกลง มาเป็็นต้้องได้้รับั
คำำ�ตอบตกลงยิินยอมจากลููกค้้าก่่อน (opt in) รวมทั้้�งระบุุ
วััตถุุประสงค์์การนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ ให้้ชััดเจน และหากนำำ�ไปใช้้เพื่่�อ
การตลาดต้้องแจ้้งชื่่�อผู้้�ที่่�จะนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ ให้้ชััดเจนด้้วย รวมทั้้�ง
ในอนาคต จะมีีการใช้้ช่่องทางการเปรีียบเทีียบข้้อมููล ขัับเคลื่่�อน
งาน market conduct มากขึ้้�น ทั้้�งในส่่วนที่่�ควรยกย่่องและ
ส่่งเสริิมให้้มีีมากขึ้้�น เช่่น จำำ�นวนบััญชีีเงิินฝากพื้้�นฐานที่่�ไม่่คิิด
ค่่าธรรมเนีียม หรืือผลสำำ�เร็็จในการปรัับโครงสร้้างหนี้้�ภายใต้้
โครงการคลิินิกิ แก้้หนี้้�ของสถาบัันการเงิินแต่่ละแห่่ง อีีกส่่วน คืือ
ผู้้�ให้้บริิการฯ ที่่�สามารถปรัับปรุุงได้้ดีีขึ้้�น เช่่น ค่่าธรรมเนีียมการ
ใช้้ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ และข้้อมููลคุุณภาพการให้้บริิการอื่่�น ๆ

ธปท. ยัังได้้มีีการให้้ความรู้้� และคำำ�ปรึึกษาทางการเงิินใน
หลายมิิติิ เช่่น การออม เรื่่�องควรรู้้�เมื่่�อขอสิินเชื่่�อบ้้านหรืือเช่่าซื้้�อ
รวมทั้งเตือนภัยการหลอกลวงทางการเงินที่ยังพบเห็นทั่วไป
เช่น หลอกลวงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง แชร์ลกู โซ่
การหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปท�ำธุรกรรม โดยในครึง่ แรก
ของปี 2562 พบว่า ภัยทางการเงินส่วนใหญ่มาในรูปแบบ
ภัยทางออนไลน์ ผ่าน Facebook หรืออีเมล เช่น หลอกให้
น�ำเงินมาลงทุนโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง หลอกว่าจะ
ช่วยให้ได้สินเชื่อแล้วขอเก็บค่าธรรมเนียม หลอกจีบให้ตายใจ
แล้วขอให้โอนเงินให้ หลอกให้ช�ำระค่าสินค้าแต่ไม่ส่งสินค้าให้
ปลอมแปลงอีเมลหรือเว็บไซต์เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคล

ขณะเดียวกัน ธปท. ได้สร้างระบบการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยก�ำหนดให้ผู้บริการฯ ต้อง
ประกาศระยะเวลาการแก้ปัญหาบริการส�ำคัญแต่ละเรื่องอย่าง
ชัดเจน เปิดเผยจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนและระยะเวลาการแก้
ปัญหาในเว็บไซต์ของแต่ละแห่ง โดยในปี 2562 มีเรือ่ งร้องเรียน
รวมประมาณ 490,000 เรื่อง สามารถแก้ปัญหาได้ภายใน 1 วัน
7 วันและ 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 59 ร้อยละ 95 และร้อยละ 99
ตามล�ำดับ ซึ่งช่วยให้ประชาชนทราบว่าปัญหาใดที่ผู้ ให้บริการฯ
สามารถยุติได้อย่างรวดเร็ว เช่น ครึ่งแรกของปี 2562 เรื่อง
ร้องเรียนที่ยุติได้เร็วภายใน 1 วัน จะเป็นผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต
การโอนเงิ น และช� ำ ระเงิ น และสิ น เชื่ อ ที่ มี ท ะเบี ย นรถเป็ น
หลักประกัน ส่วนที่ ใช้เวลานานกว่า 30 วัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ประกันภัย สินเชื่อบ้านแลกเงิน ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม เพราะ
เป็นผลิตภัณฑ์ทซี่ บั ซ้อน อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการทัง้ ระบบสามารถ

การปรับปรุงการแก้ปัญหาหนี้ จะเป็นงานที่ ธปท. ให้ความ
ส�ำคัญมากขึน้ ส่วนหนึง่ จากจ�ำนวนข้อร้องเรียนและคดีในชัน้ ศาล
ที่เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับปัญหาหนี้ครัวเรือนที่รุนแรงภายใต้
ภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายมากขึ้น การที่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถ
หาข้อยุติร่วมกันในการจัดการหนี้ได้จะเป็นประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะปัญหาหนี้บัตรเครดิต บัตรกด
เงินสด และหนี้ของ SME ปัจจุบันโครงการคลินิกแก้หนี้ได้
ขยายขอบเขตจากหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายแห่ง ให้สามารถแก้ไขหนี้
ที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และในต้นปี จะขยายรวมไปถึงหนี้บัตรที่อยู่
ในกระบวนการของศาล ส่วนหนี้ SME จะมุ่งช่วยเหลือลูกหนี้ดี
ที่ยังผ่อนช�ำระปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นหนี้เสีย
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Fin. ดี Happy Life!!!
มุ่งสร้างทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินที่ดีแก่กลุ่มวัยทำ�งาน
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้ดำำ�เนิินโครงการให้้ความรู้้� ทางการเงิินแก่่กลุ่่�มคนรุ่่� นใหม่่ มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่�งนอกจากการทำำ�งานกัับกลุ่่�มนัักศึึกษาอาชีีวศึึกษาในโครงการ Fin. ดีี We Can Do!!! ตั้้�งแต่่ปีี 2561 แล้้ว ธปท.
ยัังได้้ริิเริ่่�มโครงการ Fin. ดีี Happy Life!!! เพื่่�อสร้้างทัักษะทางการเงิินให้้แก่่ประชาชนกลุ่่�มวััยทำำ�งานในปีี 2562 อีีกด้้วย

การอบรม Train the Trainers โครงการ Fin. ดีี Happy Life!!! เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม 2562

ดังนั้น กิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมการออมจึงเป็นหนึ่งใน
เครอื่ งมือ (tool) ทีถ่ กู เลือกมาใช้เพื่อช่วยให้ทกุ คนสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินในชีวติ รวมทัง้ การกระตุ้นด้วยการทีท่ กุ คน
ลงมืือทำำ�ไปพร้้อมกัันและกิิจกรรมเสริิมที่่�สร้้างสรรค์์ โดยทีีม
Fin. Trainer ของหน่่วยงานในโครงการ Fin. ดีี Happy Life!!!
ล้วนเป็นแรงสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการเงินที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดพฤติกรรมทีก่ ลายเป็น “นิสยั ” ทีจ่ ะช่วยเป็น
ภูมิคุ้มกันทางการเงินไปตลอดชีวิต

ไปได้โดยการลงมือออมอย่างมีเป้าหมาย จากเดิมที่หลายคน
มักคิดว่าตนเองไม่สามารถออมเงินได้ด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น มี
รายจ่ายมาก รายได้นอ้ ย ครอบครัวมีฐานะยากจน และเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริงในการออมเงินในกระปุก (ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถใช้วิธีการอื่นได้ เช่น เปิดบัญชีแยกจากบัญชีเงินเดือน
ส�ำหรับออมเงินโดยเฉพาะ เปิดบัญชีเพื่อลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ
ในกองทุนรวม) ซึ่งแต่ละคนจะต้องระบุว่า “จะออมเงินไปเพื่อ
อะไร” แต่หากยังไม่มีเป้าหมายใด ๆ แน่นอน ก็ขอให้ระบุว่า
“เงินออมเผื่อฉุกเฉิน” ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้คนรอดพ้น
วิ ก ฤตทางการเงิ น ที่ มั ก จะมาโดยไม่ ทั น ตั้ ง ตั ว โดยในช่ ว ง
ตั้้�งเป้้าหมาย Fin. Trainer มีีส่่วนสำำ�คััญในการทำำ�ให้้ผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการ “มองเห็็ น ปลายทาง” เช่่ น การยกตัั ว อย่่ า งจาก
เรื่องราวจริงหลายเรื่องของชีวิตคนอื่นในเรื่องปัญหาหนี้สิน
ล้นพ้นตัว สถานการณ์ชวี ตหล
ิ งั เกษียณทัง้ ทีม่ แี ละไม่มเี งินพอใช้

กระปุกออมสินของ ธปท. เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ส�ำหรับ
กิจกรรม “เปิดกระปุกเงินออม” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สร้างทัศนคติ ใหม่ว่าการออมเงินเป็นสิ่งที่ท�ำได้และเป็น

การทอดเวลา 4 - 6 เดืือนช่่วยสร้้างพฤติิกรรมทางการเงิิน
ที่่�ดีีทำำ�ให้้เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้�จากการลงมืือทำำ�จริิง และ
สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ โดยทุุกครั้้�งที่่�ครบ

สิง่ ส�ำคัญที่ ธปท. ได้เรียนรูจ้ ากการศึกษาและท�ำงานด้านการ
ส่งเสริมความรู้ทางการเงินประการหนึ่งคือ การสร้างทัศนคติ
และปรับพฤติกรรมทางการเงินเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพทางการเงินที่ดถี อื เป็นความท้าทายของโครงการที่ตอ้ งท�ำ
มากกว่าเพียงการบอกกล่าวว่าควรท�ำอะไรและดีอย่างไร
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มาประยุกต์ด้วยการรวมกลุ่มกันตั้งกองผ้าป่าเงินออมที่มีกติกา
ว่า ใครอยากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรืออยากซื้อหวย ให้ตัดใจเอาเงิน
ใส่่ซองเขีียนชื่่�อตััวเองมาปัักไว้้ที่่�กองผ้้าป่่า พอครบ 3 เดืือนก็็มา
นัับยอดรวม แล้้วตกลงกัันว่่าจะนำำ�เงิินไปทำำ�อะไร เช่่น คืืนเจ้้าของ
ให้้ไปต่่อยอดเงิินออม ถืือว่่าทำำ�บุุญกัับตััวเอง หรืือเอาเงิินไป
ทอดผ้้าป่่าที่่�วััดหรืือทำำ�บุุญอื่่�น ๆ และการโชว์์กระปุุกประจำำ�
สััปดาห์์ผ่่านช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียของหน่่วยงานก็็เป็็นกิิจกรรม
ที่่�ช่่วยกระตุ้้�นการออมได้้ดีีเช่่นกััน

รอบ 1 เดืือน ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการก็็จะเห็็นผลสำำ�เร็็จของตนเอง
จากยอดเงิินที่่�ออมได้้ ในกระปุุก ซึ่่�งพบว่่าผู้้�ที่่�ออมเงิินได้้สููงสุุด
ในหลายหน่่วยงานมัักเป็็นผู้้�ที่่�ตั้้�งเป้้าหมายเกี่่�ยวกัับอนาคต
ของบุุตรหลาน นอกจากนี้้� ยัังมีีเป้้าหมายอื่่�น ๆ ที่่�น่่าสนใจ เช่่น
เกษีียณอายุุ ปลดหนี้้� สร้้างบ้้าน ไปจนถึึงการได้้ทำำ�สิ่่�งที่่�ตนเอง
ชอบ อาทิิ ตั๋๋ว� คอนเสิิร์ต์ เกม การท่่องเที่่ย� ว ซึ่่ง� นัับเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้น
ที่จะได้เห็นการทวนกระแสวิธีจัดการค่าใช้จ่ายไปสู่การออม
ก่อนใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ คนรุน่ ใหม่อกี ด้วย ผเู้ ข้าร่วม
โครงการคนหนึ่งกล่าวด้วยประกายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความ
มุง่ มัน่ ว่า "หนไู ม่เคยคิดว่าจะเก็บเงินได้เลย หนจู ะออมตลอดไป"

เรื่องราวที่กล่าวมานี้อาจจะเป็นเพียงบางส่วนของโครงการ
และส่วนเล็ก ๆ ของประเทศ แต่เชื่อว่าหากเปรียบโครงการ
เหมือนการโยนหินลงไปในน�้ำ เมื่อน�้ำเกิดกระเพื่อมเพราะแรง
จากหิน ก็จะส่งต่อไปในวงน�้ำวงที่สอง สาม สี่ ไปเรื่อย ๆ จน
เต็มแม่น�้ำ ซึ่ง ธปท. มุ่งมั่นที่จะสร้างทัศนคติและพฤติกรรมทาง
การเงินที่ดีแก่กลุ่มวัยท�ำงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากการลงมือท�ำของแต่ละคน ปัจจัยส�ำคัญอีกประการที่
เป็นการกระตุ้นพฤติกรรม คือการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน
ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนการออมที่หลายคนเห็นเป็น
เรื่องน่าเบื่อให้มีความสนุกสนานมากขึ้น เช่น การน�ำงานบุญ
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ในองค์กรและเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความผัันผวนของเศรษฐกิิจการเงิินโลกในปีี 2562 เพิ่่ม� สููงขึ้้น� จากปััจจััยต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ความร่่วมมืือในกลุ่่ม� ธนาคารกลาง
และองค์์กรระหว่่างประเทศมีีความสำำ�คััญยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งและรัักษาเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิจ
การเงิินให้้พร้้อมรัับความท้้าทาย รวมทั้้�งดููแลและพััฒนาให้้ระบบการเงิินมีีประสิิทธิิภาพ ในปีี 2562 ผู้้�ว่่าการและ
ผูบ้ ริหารของ ธปท. ได้หารือและแลกเปลีย่ นความเห็นเชิงนโยบายกับผูแ้ ทนธนาคารกลางและองค์การระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอผ่านเวทีภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี สรุปได้ดังนี้
7.1 การเป็นสมาชิกในกรอบความร่วมมือระดับโลก
และระดับภูมิภาค

ไซเบอร์์ (cybersecurity framework) เพื่่�อมุ่่ง� สู่่�ดิิจิทัิ ลั อาเซีียน
(digital ASEAN) และ (3) ความยั่่�งยืืน (sustainability)
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ภาคการเงิินมีีแนวปฏิิบัติั เิ พื่่�อตอบสนองเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (sustainable finance) และสนัับสนุุน
การเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน (financial inclusion) โดยมีี
การประชุุมที่่�สำำ�คััญ คืือ การประชุุมรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
การคลัังและผู้้�ว่่าการธนาคารกลางอาเซีียน (ASEAN Finance
Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting:
AFMGM) เมื่่�อเดืือนเมษายน 2562 ณ จัังหวััดเชีียงราย
นอกจากนี้้� ที่่�ประชุุมได้้ติิดตามการดำำ�เนิินงานตามแผนงานของ
คณะทำำ�งานต่่าง ๆ ด้้านการเงิินการคลัังอาเซีียน โดยมีีความ
คืบหน้าที่ส�ำคัญ ได้แก่

7.1.1 สมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
หรืืออาเซีียน (Association of Southeast Asian Nations:
ASEAN) ในโอกาสที่่�ไทยเป็็นประธานอาเซีียนในปีี 2562 ธปท.
กระทรวงการคลััง และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในภาคการเงิินได้้
ร่่วมกัันกำำ�หนดประเด็็นที่่�ไทยให้้ความสำำ�คััญในฐานะประธาน
อาเซีียน (Chair’s Priorities) 3 หมวดหลััก ได้้แก่่ (1) ความ
เชื่่�อมโยง (connectivity) เน้้นการพััฒนาความเชื่่�อมโยงระบบ
การชำำ�ระเงิินและบริิการทางการเงิิน (2) การสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
(resilience) เน้้นการสร้้างกรอบความมั่่�นคงปลอดภััยทาง

การประชุุมผู้้�ว่่าการธนาคารกลางอาเซีียน
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Agreement: ATISA) เมื่่�อเดืือนเมษายน 2562 และอยู่่�
ระหว่่างรอประเทศสมาชิิกให้้สััตยาบัันต่่อความตกลงก่่อนที่่�จะ
มีีผลบัังคัับใช้้ ซึ่่�งความตกลงฉบัับนี้้�จะยกระดัับการเปิิดเสรีีของ
อาเซีียนให้้มีีคุุณภาพและมาตรฐานสููงขึ้้�น ครอบคลุุมทุุกสาขา
บริิ การ ส่่งเสริิมความโปร่่งใส และสร้้างความมั่่�นใจให้้ กัับ
นัักลงทุุนต่่างชาติิในภาคบริิการยิ่่�งขึ้้�น

(1) การเปิิดเสรีีการค้้าบริิการทางการเงิิน ซึ่่ง� ช่่วยเพิ่่ม�
การแข่่งขัันและผลัักดัันให้้สถาบัันการเงิินในอาเซีียนสามารถ
ให้้บริิการระหว่่างกัันและมีีผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินที่่�หลากหลาย
ตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น อาเซีียนได้้
ลงนามในข้้อผููกพันั การเปิิดเสรีีการค้้าบริิการด้้านการเงิินฉบัับที่่� 8
ภายใต้้ ก รอบความตกลงว่่ า ด้้ ว ยการค้้ า บริิ ก ารของอาเซีี ย น
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)
โดยในส่่วนของภาคธนาคาร ได้้บรรจุุผลการเจรจาทวิิภาคีีเพื่่�อ
จััดตั้้ง� ธนาคารพาณิิชย์์ระหว่่างไทยและมาเลเซีีย (QABs) ไว้้ด้ว้ ย
เพื่่�อให้้มีีผลบัังคัับใช้้ทางกฎหมาย ซึ่่�งนอกจากจะช่่วยเพิ่่�มการ
แข่่งขัันในระบบธนาคารพาณิิชย์์ไทยซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ใช้้
บริิการในประเทศ ทั้้�งในการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ๆ และการ
พััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการแล้้ว ยัังช่่วยเปิิดโอกาสให้้ธนาคาร
พาณิิชย์์ของทั้้�งสองประเทศเข้้าสู่่�ตลาดระหว่่างกัันได้้บนหลัักการ
ต่่างตอบแทน และมีีความยืืดหยุ่น่� ในการประกอบธุุรกิิจมากยิ่่�งขึ้้น�
ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบัันอาเซีียนอยู่่�ระหว่่างการเจรจาข้้อผููกพันั การเปิิดเสรีี
การค้้าบริิการด้้านการเงิินฉบัับที่่� 9 ภายใต้้ AFAS

(2) การเปิิดเสรีีบัญ
ั ชีีทุนุ เพื่่�อให้้ประชาชนและนัักลงทุุน
ในแต่่ละประเทศสามารถไปลงทุุนในประเทศอื่่�นในภููมิิภาคได้้
สะดวกขึ้้�น โดยอาเซีียนได้้ร่่วมกัันจััดทำำ�แผนการเปิิดเสรีีบััญชีี
เงิินทุุนเคลื่่อ� นย้้ายของสมาชิิกตามความพร้้อมของแต่่ละประเทศ
และมีีกลไกวััดระดัับการเปิิดเสรีีการเคลื่่�อนย้้ายเงิินทุุน ติิดตาม
ภาวะเงิินทุุนเคลื่่อ� นย้้ายและแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ของประเทศ
สมาชิิกในการดููแลเงิินทุุนเคลื่่�อนย้้าย รวมทั้้�งส่่งเสริิมการใช้้เงิิน
สกุุลท้้องถิ่่�นในการชำำ�ระธุุรกรรมเพื่่�อสนัับสนุุนการค้้าและการ
ลงทุุนโดยตรงในภููมิิภาค โดยได้้จััดทำำ�แนวทางการจััดตั้้�งกลไก
การชำำ�ระเงิินสกุุลท้้องถิ่่�นระหว่่างสมาชิิก เพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือกให้้
แก่่ภาคเอกชนในการบริิหารรายได้้และต้้นทุุนจากผลของอััตรา
แลกเปลี่่�ยนอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� รวมทั้้�งช่่วยอำำ�นวยความ
สะดวกในการทำำ�การค้้าระหว่่างประเทศ

นอกจากนี้้� ยัังมีีการลงนามในความตกลงด้้านการค้้า
บริิการฉบัับใหม่่ของอาเซีียน (ASEAN Trade in Services
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ธนาคารแห่งประเทศไทยกับการส่งเสริม
ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

การประชุุมรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังและผู้้�ว่่าการธนาคารกลางอาเซีียน ครั้้�งที่่� 5

ในวาระที่่�ประเทศไทยดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานอาเซีียนในปีี 2562 ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้มุ่่�งส่่งเสริิม
ความร่่วมมืือภาคการเงิินให้้สอดคล้้องกัับแนวคิิดหลัักที่่�รััฐบาลไทยได้้ประกาศไว้้ คืือ “ร่่วมมืือ ร่่วมใจ ก้้าวไกล
ยั่่�งยืืน” ที่่�เน้้นผลลััพธ์์การทำำ�งาน 3 ด้้าน คืือ
ด้้านแรก “ความเชื่่�อมโยง” โดยมีีการนำำ�เทคโนโลยีีหรืือ
นวััตกรรมทางการเงิินเข้้ามาช่่วยให้้ระบบการชำำ�ระเงิินอาเซีียน
เชื่่�อมโยงกัันมากขึ้้�น (ASEAN Payment Connectivity)
โดยเฉพาะการชำำ�ระเงิินและโอนเงิินระหว่่างประเทศ ด้้วยการ
ใช้้มาตรฐานการชำำ�ระเงิินที่่�สอดคล้้องและเชื่่�อมต่่อกัันได้้อย่่าง
QR code เพื่่�อช่่วยให้้ภาคธุุรกิิจและประชาชนสามารถใช้้บริิการ
ชำำ�ระเงิินและโอนเงิินด้้วยต้้นทุุนที่่�ถููกลงและสะดวกมากขึ้้�น

ปััจจุุบััน ไทยมีีการชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศด้้วย QR code
กัับประเทศสิิงคโปร์์ สปป. ลาว และกััมพููชา และการโอนเงิิน
ระหว่่างประเทศด้้วยเทคโนโลยีีบล็็อกเชน หรืือ Application
Programming Interface (API) กัับประเทศอิินโดนีีเซีีย
สปป. ลาว เมีียนมา สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย และฟิิลิิปปิินส์์

อีี-คอมเมิิร์์ซ
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รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขณะเดีียวกััน ธปท. ธนาคารกลางอิินโดนีีเซีีย ธนาคารกลาง
มาเลเซีีย และธนาคารกลางฟิิลิิปปิินส์์ ได้้แสดงเจตจำำ�นงที่่�จะ
ส่่งเสริิมกลไกชำำ�ระเงิินสกุุลท้้องถิ่่น� ระหว่่างกััน เพื่่�ออำำ�นวยความ
สะดวกทางการค้้า การลงทุุน ลดต้้นทุุน และความเสี่่ย� งด้้านอััตรา
แลกเปลี่่�ยน นอกจากนี้้� อาเซีียนยัังได้้จััดทำำ�กรอบแนวทางการ
ส่่งเสริิมให้้การชำำ�ระเงิินรายย่่อยระหว่่างประเทศสมาชิิกสามารถ
เชื่่�อมต่่อกัันได้้โดยปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพ (ASEAN
Payments Policy Framework for Cross-border RealTime Retail Payments) รวมทั้้�งจััดทำำ�แนวทางการสนัับสนุุน
การจััดตั้้�งกลไกการชำำ�ระเงิินสกุุลท้้องถิ่่�นระหว่่างประเทศใน
อาเซีียน เพื่่�อให้้สมาชิิกใช้้เงิินสกุุลท้้องถิ่่�นในการชำำ�ระธุุรกรรม
การค้้าและการลงทุุนโดยตรงระหว่่างกัันมากขึ้้�น
ด้้านต่่อมาคืือ “การสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน” เพื่่�อให้้ระบบการเงิิน
ของภูู มิิ ภ าคมีี เ สถีี ย รภาพและปลอดภัั ย อย่่ า งไรก็็ ต าม
ปัั ญหาเสถีี ยรภาพระบบการเงิิ นอาจไม่่ ได้้ มาในรูู ปแบบเดิิม
ความเสี่่ย� งจาก “ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์” ทวีีความสำำ�คัญ
ั มากขึ้้น�
เมื่่�อโลกการเงิินเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล ธปท. จึึงได้้ร่่วมกัับธนาคาร
อาเซีียน ผลัักดัันให้้เกิิดเครืือข่่ายการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลทาง
ไซเบอร์์ ในภาคการเงิินที่่�มีีประสิิทธิภิ าพ ทั้้�งการพััฒนาเครืือข่่าย
กลไกการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลทางไซเบอร์์ (Cybersecurity
Resilience and Information Sharing Platform: CRISP)
ระหว่่างธนาคารกลางในอาเซีียน และการสนัับสนุุนให้้หน่ว่ ยงาน
กำำ�กับั ดููแลทางการเงิินในอาเซีียน เข้้าร่่วมกลุ่่ม� Central Bank,
Regulator and Supervisory Entities (CERES) ซึ่่�งเป็็น
กลุ่่�มความร่่วมมืือของผู้้�กำำ�กัับดููแลในภาคการเงิินทั่่�วโลกในการ
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลภััยไซเบอร์์

ด้้านสุุดท้้าย คืือ “ความยั่่�งยืืน” โดยมีีเป้้าหมายให้้สถาบััน
การเงิินและตลาดตราสารต่่าง ๆ ที่่�เป็็นตััวกลางทางการเงิิน
ทำำ�หน้า้ ที่่จั� ดส
ั รรเงิินทุุนไปสู่่�ภาคธุุรกิิจ ที่่�เน้้นการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน
ของธุุรกิิจและสัังคมในระยะยาวมากกว่่าผลตอบแทนระยะสั้้�น
รวมทั้้�งสร้้างสภาวะแวดล้้อมที่่�เอื้้�อให้้สัังคมพััฒนาได้้ยั่่�งยืืน
ปีี 2562 ธปท. มีี แ นวคิิ ดที่่� จ ะยกระดัั บ ความร่่ ว มมืื อ
การเงิินการธนาคารที่่�ยั่่�งยืืนในภููมิิภาคอาเซีียน เพื่่�อให้้อาเซีียน
ตระหนัั กถึึ งความสำำ�คัั ญ และประโยชน์์ ข องการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ
ภายใต้้แนวคิิดการเงิินเพื่่�อความยั่่�งยืืน และร่่วมผลัักดัันให้้เกิิด
การจััดตั้้ง� คณะทำำ�งานศึึกษาบทบาทของธนาคารกลางในการดููแล
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศต่่อเสถีียรภาพเศรษฐกิิจและระบบการเงิิน (Task
Force on the Roles of ASEAN Central Banks in
Addressing Climate and Environment-related Risks)

รวมทั้้�ง ธปท. ยัังเป็็นเจ้้าภาพจััดหลัักสููตร “ASEAN
Financial Regulator’ Program on Cyber Resilience”
สำำ�หรัับผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลทางการเงิินให้้เข้้าใจถึึงความเสี่่�ยงของ
ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ และแนวทางป้้องกัันภััยไซเบอร์์
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายในการ
รัับมืือภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ ในภููมิิภาค
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(3) การพัฒนาระบบการช�ำระเงิน เพื่อให้ประชาชน
ในภูมิภาคสามารถช�ำระเงินข้ามประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ผ่านการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบ
การช�ำระเงินรายย่อย อาทิ การจัดท�ำแนวทางส่งเสริมประเทศ
สมาชิกในการเชื่อมโยงการโอนเงินรายย่อยระหว่างกัน เพื่อให้
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีกลไกการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม และการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับการเชือ่ มโยงระบบพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของ
สิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเชือ่ มโยงระบบการช�ำระเงินใน
ภูมิภาคต่อไป
(4) การส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน เพื่่�อให้้
ประชาชนทุุกคนสามารถเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินได้้มากขึ้้น� ผ่่าน
การจััดทำำ�แนวปฏิิบััติิแผนพััฒนาการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน
เพื่่�อเป็็นแนวทางของประเทศสมาชิิกในการพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน สนัับสนุุนนวััตกรรมทางการเงิิน และเพิ่่�มช่่องทางการ
เข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน รวมถึึงอยู่่�ระหว่่างจััดทำำ�แนวนโยบาย
ส่่ ง เสริิ ม ความรู้้�ทางการเงิิ น และการคุ้้�มครองผู้้�บริิ โ ภคของ
ประเทศสมาชิิก นอกจากนี้้� ยัังมีีการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ทาง
การเงิินระหว่่างประเทศสมาชิิกผ่า่ น Working Committee on
Financial Inclusion (WC-FINC) Portal ด้้วย

การประชุุมรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง
และผู้้�ว่่าการธนาคารกลาง ASEAN+3 ครั้้�งที่่� 22

การคลัังแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีน โดยในปีีนี้้�ประเทศสมาชิิก
เห็็นชอบร่่วมกัันให้้มีีการลงนามร่่างความตกลงมาตรการริิเริ่่�ม
เชีียงใหม่่ ไปสู่่�การเป็็นพหุุภาคีี (Chiang Mai Initiative
Multilateralisation Agreement: CMIM Agreement)
ฉบัับปรัับปรุุง ที่่�ได้้ทบทวนแนวปฏิิบัติั ขิ องกลไก CMIM เพื่่�อให้้
กลไกมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� และพร้้อมใช้้งานเมื่่�อมีีความจำำ�เป็็น
นอกจากนี้้� ยัังมีีการทดสอบความพร้้อมด้้านปฏิิบัติั กิ ารของกลไก
CMIM ด้้ ว ยการทดสอบเบิิ กถ อนเงิิ น จริิ ง ระหว่่ า งกัั น เป็็ น
ครั้้�งแรกและประสบผลสำำ�เร็็จด้้วยดีี สะท้้อนให้้เห็็นความพร้้อม
ของทั้้�งกลไก CMIM และประเทศสมาชิิก นอกจากนี้้� ประเทศ
สมาชิิ กร่่ ว มกัั บ สำำ�นัั ก งานวิิ จัั ย เศรษฐกิิ จ มหภาคของภูู มิิ ภ าค
อาเซีียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research
Office: AMRO) ได้้ ปรัั บ ปรุุงเครื่่� อ งชี้้� วัั ดท างเศรษฐกิิ จ
Economic Review and Policy Dialogue (ERPD)
Matrix จนแล้้วเสร็็จ เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือประกอบการตััดสินิ ใจ
ให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินภายใต้้กลไก CMIM รวมถึึง
ติิ ดต ามและประเมิิ น ภาวะเศรษฐกิิ จ ของประเทศสมาชิิ ก ใน
สถานการณ์์ปกติิอีีกด้้วย

(5) การสนัั บ สนุุ น การเงิิ น ที่่�ยั่่�งยืื น เพื่่� อ ให้้ ภ าค
การเงิินคำำ�นึึงถึึงการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจและสัังคมใน
ระยะยาว ธนาคารกลางอาเซีียนจึึงผลัักดันั ให้้มีกี ารศึึกษาบทบาท
ของธนาคารกลางในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศ รวมถึึงแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ระหว่่างสมาชิิก
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ข้้อเสนอแนะในการขัับเคลื่่�อนระบบการเงิินสีีเขีียว
(6) การเสริิมสร้้างภููมิคุ้้�ิ มกัันทางไซเบอร์์ ธนาคารกลาง
อาเซีี ย นได้้ ร่่ ว มกัั น จัั ดตั้้� ง กลไกในการแลกเปลี่่� ย นข้้ อ มูู ล
ภััยไซเบอร์์ และขยายเครืือข่่ายบุุคลากรทางไซเบอร์์ระหว่่าง
ธนาคารกลางอาเซีียน Cybersecurity Resilience and
Information Sharing Platform (CRISP) รวมถึึงมีีการจััด
หลัักสููตรร่่วมกัันทั้้ง� สำำ�หรับั ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่ป� ฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อ
ยกระดัับความสามารถในการจััดการภััยไซเบอร์์ ในภาคการเงิิน

7.1.3 ธนาคารกลางในภูู มิิ ภ าคเอเชีี ย ตะวัั น ออกและ
แปซิิฟิกิ (The Executives’ Meeting of East Asia-Pacific
Central Banks: EMEAP6) ในปีีนี้้� สมาชิิก EMEAP เน้้น
หารืือถึึงความท้้าทายในการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินภายใต้้ความ
กัังวลและความไม่่แน่่นอนจากสงครามการค้้า การเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพภููมิอิ ากาศที่่ส่� ง่ ผลต่่อระบบเศรษฐกิิจการเงิินโลก และ
ความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีทางการเงิิน ซึ่่�งรวมถึึงการหารืือ

7.1.2 สมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
กัับจีีน ญี่่�ปุ่่�น และเกาหลีี (ASEAN+3) ในปีี 2562 ธปท.
และกระทรวงการคลัั ง ทำำ�หน้้ า ที่่� เ ป็็ น ประธานในกรอบความ
ร่่ วมมืื อ ASEAN+3 ร่่ ว มกัั บ ธนาคารกลางและกระทรวง
6

สมาชิก EMEAP ประกอบด้วยธนาคารกลาง 11 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
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รายงานประจ�ำปี 2562

แนวทางการกำำ�กัับดููแลสกุุลเงิินดิิจิิทััลที่่�ออกโดยธนาคารกลาง
เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับธุุรกรรมรายย่่อย ความสำำ�คััญของการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและศึึกษาผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�จะมีีผลต่่อการดำำ�เนิินนโยบายการเงิิน การกำำ�กัับ
ดููแลภาคการเงิิน และการบริิหารเงิินสำำ�รองระหว่่างประเทศ
รวมถึึงหารืือแนวทางความร่่วมมืือในการพััฒนาระบบกำำ�กับั ดููแล
ภาคการเงิินระหว่่างประเทศให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ลดการ
แสวงหาประโยชน์์จากความแตกต่่างของมาตรฐานการกำำ�กัับ
ดููแล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“Data and Technology: Embracing Innovation” ซึ่่�ง
ให้้ความสำำ�คััญกัับการให้้ธนาคารกลาง หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และภาคธุุรกิิจการเงิิน ร่่วมกัันส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแล
ข้้อมููล (data governance) ที่่�ดีี รวมทั้้�งการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
และความมั่่� น คงปลอดภัั ย ของเทคโนโลยีี เ พื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความ
เชื่่อ� มั่่น� ของประชาชน อัันจะนำำ�ไปสู่่�การส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ๆ ในอนาคต
7.1.5 ธนาคารเพื่อการช�ำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank
for International Settlements: BIS) ธปท. ได้แลกเปลีย่ น
มุุมมองและประสบการณ์์ด้า้ นการดำำ�เนิินนโยบายด้้านต่่าง ๆ กัับ
ผู้้�ว่่าการธนาคารกลางสมาชิิกทั่่�วโลก ในการประชุุมประจำำ�ปีี
2562 (Annual General Meeting) และการประชุุม
Bi-monthly Meeting ของ BIS เป็็นประจำำ� ในประเด็็น อาทิิ
กรอบการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินของกลุ่่ม� ประเทศตลาดเกิิดใหม่่
การประเมิิ น ความเสี่่� ย งและพฤติิ ก รรมการลงทุุนที่่� แ สวงหา
ผลตอบแทนที่่� สูู ง ขึ้้� น ในภาคการเงิิ น ผลกระทบจากกระแส
เงิินทุุนเคลื่่�อนย้้าย ปััจจััยที่่�ส่่งผลให้้อััตราเงิินเฟ้้ออยู่่�ในระดัับต่ำำ��
ต่ อ เนื่ อ งยาวนานและนั ย ยะในการด�ำเนิ น นโยบายการเงิ น
รวมถึงการเข้าถึงบริการทางการเงินและการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงินดิจิทัล

7.1.4 ความร่่วมมืือระหว่่างธนาคารกลางในภููมิภิ าคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ (South-East Asian Central Banks
Research and Training Centre: SEACEN7) ในการ
ประชุุมสภาผู้้�ว่่าการ SEACEN ได้้พิิจารณาแผน 3 ปีีของ
SEACEN (พ.ศ. 2563 - 2566) เพื่่�อพััฒนาให้้ SEACEN
เป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ในการเป็็ น ผู้้�นำำ�ท างความคิิ ดด้้ า นเศรษฐกิิ จ
การเงิินในภููมิภิ าค ผ่่านการพััฒนาประสิิทธิภิ าพการจััดหลักั สููตร
อบรมและการสััมมนาอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการศึึกษาวิิจััยที่่�จะ
ช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินนโยบายของประเทศสมาชิิกตามบริิบท
ของประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย นอกจากนี้้� ผู้้�ว่่าการ ธปท. ได้้ร่่วม
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในการสััมมนาประจำำ�ปีี ภายใต้้หััวข้้อ

การจััดอบรมด้้าน cybersecurity ให้้แก่่ประเทศอาเซ๊๊ยน
7

สมาชิิก SEACEN ประกอบด้้วยธนาคารกลาง 19 แห่่ง ได้้แก่่ บรููไน กััมพููชา จีีน ฮ่่องกง อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย เกาหลีีใต้้ สปป. ลาว มาเลเซีีย มองโกเลีีย
เมีียนมา เนปาล ฟิิลิิปปิินส์์ สิิงคโปร์์ ศรีีลัังกา ปาปััวนิิวกิินีี ไต้้หวััน ไทย และเวีียดนาม
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นอกจากนี้ นับตัง้ แต่ปี 2560 ผูว้ า่ การ ธปท. ท�ำหน้าทีป่ ระธาน
การประชุมกลุม่ ย่อยภายใต้กรอบ BIS สองกลุม่ ได้แก่ (1) Asian
Consultative Council (ACC)8 ซึ่งเป็นเวทีให้ธนาคารกลาง
ในภูมิภาคให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการทาง
การเงินและแผนงานวิจัยของส�ำนักงาน BIS ประจ�ำภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก และ (2) Central Bank Governance Group
(CBGG)9 ซึ่ ง เป็ น เวที ห ารื อ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าล
ของธนาคารกลาง อันจะช่วยยกระดับการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ความเป็นอิสระในการด�ำเนิน
นโยบายของธนาคารกลาง การบริหารทรัพยากรบุคคล และงาน
วิจัยของธนาคารกลาง

และ (3) การเปลี่ยนแปลง digital revolution ได้เพิ่มความ
ท้าทายต่อการด�ำเนินนโยบายของประเทศสมาชิก ซึ่ง IMF ควร
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสามารถให้ค�ำแนะน�ำที่ค�ำนึงถึงประเด็น
ดังกล่าวมากขึ้น และสามารถให้ความช่วยเหลือทางวิชาการได้
เช่น การวัดขนาด digital economy เพือ่ เก็บข้อมูลสถิตสิ ำ� หรับ
GDP และดุลการช�ำระเงิน หรือผลกระทบต่อช่องทางการส่งผ่าน
นโยบายการเงินเมือ่ เศรษฐกิจการเงินในโลกดิจทิ ลั มีความส�ำคัญ
มากขึ้น เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปี 2562 ธปท. ยังได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ IMF
ในงานสัมมนานานาชาติระดับสูงซึ่งจัดขึ้นที่ ธปท. ได้แก่ (1)
งาน BOT-IMF High-Level Conference on “Balancing
Fintech Opportunities and Risks: Implementing the
Bali Fintech Agenda” ในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 ซึ่ง
IMF ได้รับฟังแนวคิดจากองค์กรก�ำกับดูแลและผู้ร่วมตลาด
ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพัฒนาการ
ด้าน FinTech ให้มากที่สุด ขณะที่ยังสามารถก�ำกับดูแล
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และ (2) งาน BOT-IMF HighLevel International Conference on “Emerging
Markets in the New Normal: Dealing with Rising
Domestic Leverage and the International Financial
Cycles” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
มุมมองด้านนโยบายเศรษฐกิจการเงินและการให้ค�ำแนะน�ำเชิง
นโยบายของ IMF ต่อการด�ำเนินนโยบายการเงินและนโยบาย
ดูแลและป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ (macroprudential
policy) เพื่อรองรับปัญหาระดับหนี้ที่สูงขึ้นท่ามกลางวัฏจักร
การเงินโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดย Ms. Kristalina Georgieva
กรรมการจัดการคนใหม่ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและร่วม
เสวนากับผู้ว่าการ ธปท. ในประเด็นการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ในการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความท้าทายสูงด้วย

7.1.6 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) ธปท. มีส่วนร่วมในการแสดง
ความเห็นต่อนโยบายของ IMF อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งในปีนี้ ธปท.
เป็นผู้แทนของกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10 ใน
คณะกรรมการ International Monetary and Financial
Committee (IMFC) โดย ธปท. ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
การให้ค�ำแนะน�ำเชิงนโยบายของ IMF และการด�ำเนินงาน
ในประเด็นส�ำคัญดังนี้ (1) ประเทศสมาชิกควรมีความยืดหยุ่น
ในการด�ำเนินนโยบายและสามารถใช้นโยบายแบบผสมผสาน
(policy mix) เพื่อดูแลเสถียรภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์
โครงสร้างเศรษฐกิจ และปัจจัยเฉพาะที่ต่างกันในแต่ละประเทศ
โดย IMF ควรให้ค�ำแนะน�ำเชิงนโยบายตั้งอยู่บนพื้นฐานความ
เข้าใจการส่งเสริมซึ่งกันและกัน (complementarity) ระหว่าง
นโยบายและเครือ่ งมือต่าง ๆ มากขึน้ (2) การประเมิน External
Balance Assessment ที่ไม่ควรน�ำไปสู่การแปลความว่าต้อง
ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเป็นเครือ่ งมือหลักในการแก้ปญ
ั หา current
account imbalances แต่ควรให้นำ�้ หนักกับความเชือ่ มโยงกับ
นโยบายอื่น ๆ และประเด็นเชิงโครงสร้างของประเทศมากขึ้น

8

สมาชิก ACC ประกอบด้วยผู้ว่าธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 12 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย (ผู้ว่าการธนาคารกลางสิงคโปร์เริ่มท�ำหน้าที่ประธาน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 วาระ 2 ปี)
9

สมาชิก CBGG ประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลาง 8 แห่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มโดยพิจารณาจากความรู้ความสนใจและประสบการณ์ในด้าน
ธรรมาภิบาลของธนาคารกลาง ในปัจจุบนั ประกอบด้วย ผูว้ า่ การธนาคารกลางเอสโตเนีย แอฟริกาใต้ ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย ชิลี ยุโรป (ECB) สหรัฐอเมริกา
และไทย (ผู้ว่าการ ธปท. เริ่มท�ำหน้าที่ประธานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 วาระ 3 ปี)
10

Southeast Asia Voting Group: SEAVG ประกอบด้วย 13 ประเทศสมาชิก ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ฟิจิ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา เนปาล
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ตองกา และเวียดนาม
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งานสััมมนา BOT-IMF High-Level Conference เมื่่�อวัันที่่� 11 - 12 มิิถุุนายน 2562

งานสััมมนา BOT-IMF High-Level International Conference เมื่่�อวัันที่่� 5 พฤศจิิกายน 2562

7.2 การเข้าร่วมในความตกลงและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี

7.2.2 การส่ ง เสริ ม การใช้ เ งิ น สกุ ล ท้ อ งถิ่ น เมื่ อ วั น ที่
5 เมษายน 2562 ธนาคารกลางอินโดนีเซีย และ ธปท. ตกลง
ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ ในการขยายขอบเขตการจัดตั้งกลไก
การช�ำระเงินสกุลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน
หลังจากที่เริ่มด�ำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2561 นอกจากนี้ ธปท.
และธนาคารกลางฟิลปป
ิ นิ ส์รว่ มลงนามในหนังสือแสดงเจตจ�ำนง
การจัดตั้งกลไกช�ำระเงินเปโซและบาท สะท้อนความตั้งใจที่จะ
ส่ ง เสริ ม การช�ำระเงิ น สกุลท้ อ งถิ่ น เพื่ อ อ�ำนวยความสะดวก
ธุรกรรมทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

7.2.1 ความตกลงการค้้าเสรีี (Free Trade Agreement:
FTA) ซึ่่�งจะช่่วยลดอุุปสรรคทางการค้้า การบริิการ และการ
ลงทุุนระหว่่างประเทศ และขยายตลาดให้้กัับผู้้�ประกอบการ โดย
ธปท. ได้้เข้้าร่่วมการเจรจาความตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจ
ระดัับภููมิิภาค (Regional Comprehensive Economic
Partnership: RCEP) ซึ่่�งประเทศสมาชิิกสามารถสรุุปการ
เจรจาข้้อบทในความตกลงและการเปิิดตลาดในส่่วนที่่�สำำ�คััญได้้
แล้้ว นอกจากนี้้� ธปท. ได้้เข้้าร่่วมในการกระบวนการประเมิิน
ความเหมาะสมของไทยในการเข้้ า เป็็ น สมาชิิ ก ความตกลง
Comprehensive and Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership (CPTPP) รวมถึึงการเตรีียม
การร่่างกรอบการเจรจาไทย - สหภาพยุุโรป ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง

7.2.3 การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ระหว่าง ธปท.
และธนาคารกลางของประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่
ธนาคารกลางกัมพูชา ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ธนาคารกลาง
เวียดนาม และธนาคารกลางเมียนมา เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
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กรรมาธิการร่วมไทย-อินเดีย (Joint Commission for
Bilateral Cooperation: JC) ครัง้ ที่ 8 เมือ่ เดือนตุลาคม 2562

บริการทางการเงินและระบบการช�ำระเงินภายในประเทศโดยน�ำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ รวมถึงการเชือ่ มโยงบริการทางการเงิน
และการโอนเงินระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

7.3.2 การส่่งเสริิมความเชื่่�อมโยงกัับสาธารณรััฐประชาชน
จีี น และฮ่่ อ งกง ธปท. และธนาคารกลางแห่่ ง สาธารณรัั ฐ
ประชาชนจีีน ได้้ร่่วมลงนามความตกลงร่่วมมืือด้้านเทคโนโลยีี
ทางการเงิิน เมื่่อ� วัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2562 เพื่่�อส่่งเสริิมความร่่วมมืือ
ในด้้านต่่าง ๆ รวมถึึง (1) โครงการหรืืองานวิิจััยร่่วมด้้าน
นวััตกรรมทางการเงิิน (2) การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและองค์์ความรู้้�
และ (3) การกำำ�กับั ดููแลนวััตกรรมทางการเงิิน โดยมีีวัตถุุป
ั ระสงค์์
ร่่วมกัันที่่�จะสร้้างระบบนิิเวศที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนานวััตกรรมและ
เทคโนโลยีีทางการเงิิน รวมทั้้�งส่่งเสริิมการนำำ�นวััตกรรมและ
เทคโนโลยีีทางการเงิินมาประยุุกต์์ ใช้้เพื่่�อลดต้้นทุุนและพััฒนา
คุุณภาพผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิิน

7.2.4 การลงนามบัันทึึกความเข้้าใจว่่าด้้วยความร่่วมมืือ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินระหว่่าง ธปท. กัับธนาคาร
แห่่ง สปป. ลาว และธนาคารกลางเวีียดนาม เมื่่�อวัันที่่�
22 มิิถุุนายน 2562 และ 5 สิิงหาคม 2562 ตามลำำ�ดับั เพื่่�อร่่วมกััน
พััฒนาการกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินที่่�ประกอบธุุรกิิจในทั้้�งสอง
ประเทศให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพและสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากลด้้าน
การกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิิน (Basel Core Principles for
Banking Supervision)

นอกจากนี้้� ธปท. ได้้พััฒนาความร่่วมมืือทางการเงิินกัับ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน ผ่่านกรอบการประชุุมต่่าง ๆ ได้้แก่่
ความร่่วมมืือแม่่โขง - ล้้านช้้าง (Mekong - Langchang
Cooperation: LMC) การประชุุม China - ASEAN
Summit Forum on Financial Cooperation and
Development ครั้้�งที่่� 11 การประชุุม ASEAN Renminbi
Forum และการประชุุม China - ASEAN Cross-border
Financial Exchange เพื่่�อส่่งเสริิมความเชื่่อ� มโยงด้้านการเงิิน
ระหว่่างจีีนและอาเซีียนในด้้านต่่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้้เงิินสกุุล
ท้้องถิ่่�นเพื่่�อการค้้าและการชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศ การพััฒนา
นวััตกรรมทางการเงิิน การสร้้างระบบนิิเวศที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนา
ทางการเงิิน และการพััฒนาศัักยภาพของภาคการเงิินในภููมิภิ าค

7.2.5 การลงนามบัั น ทึึ ก ความเข้้ า ใจว่่ า ความร่่ ว มมืื อ
ด้้ า นการส่่ ง เสริิ ม การใช้้ เ งิิ น จ๊๊ า ตและเงิิ น บาทสำำ�หรัั บ การ
ชำำ�ระธุุรกรรมระหว่่างไทยและเมีียนมา ระหว่่าง ธปท. กัับ
ธนาคารกลางเมีียนมา เมื่่�อวัันที่่� 18 ตุุลาคม 2562 เพื่่�อเป็็น
กรอบในการศึึกษาแนวทางและรููปแบบที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการ
สนัับสนุุนการใช้้เงิินบาทและเงิินจ๊๊าตเพื่่�อชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการ
ระหว่่างสองประเทศ ซึ่่�งจะช่่วยลดต้้นทุุนการแลกเปลี่่�ยนเงิิน
ของภาคธุุรกิิจ
7.2.6 การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่าง ธปท. และธนาคารกลางรัสเซีย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2562 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เป็นพันธกิจของ
ธนาคารกลาง อาทิ การด�ำเนินนโยบายการเงิน การก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน ระบบการช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
และการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

สำำ�หรัับความร่่วมมืือกัับธนาคารกลางฮ่่องกง ธปท. ลงนาม
ความตกลงร่่วมมืือด้้านเทคโนโลยีีทางการเงิิน กัับธนาคารกลาง
ฮ่่องกง เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม 2562 เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือและ
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล ความรู้้� ประสบการณ์์ในการส่่งเสริิมนวััตกรรม
ทางการเงิิน และการเข้้าร่่วมโครงการนวััตกรรมทางการเงิินใหม่่ ๆ
ร่่วมกััน ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ โครงการศึึกษาความเป็็นไปได้้ ในการ
ใช้้สกุุลเงิินดิิจิิทััลจำำ�ลองที่่�ออกโดยธนาคารกลาง (Central
Bank Digital Currency: CBDC) ที่่�ทั้้�งสองธนาคารกลาง
ได้้นำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์จากโครงการ CBDC ของตน
ได้แก่ Project LionRock11 ของธนาคารกลางฮ่องกง และ
โครงการอินทนนท์12 ของ ธปท. มาประยุกต์ ใช้ ในการโอนเงิน
ข้ามประเทศระหว่างธนาคาร

7.3 การสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
7.3.1 การส่่งเสริิมความเชื่่�อมโยงกัับอิินเดีีย ธปท. ได้้
ผลัั กดัั น การพัั ฒ นาความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ อิิ น เดีี ย ร่่ ว มกัั บ
หน่่วยงานราชการของไทย ได้้แก่่ การเสนอให้้มีคี วามร่่วมมืือกััน
ในสาขาทางการเงิินที่่�ไทยและอิินเดีียมีีศักั ยภาพร่่วมกััน เช่่น การ
แลกเปลี่ยนข่าวกรองด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ การส่งเสริม
ความเชื่อมโยงด้านการช�ำระเงิน การส่งเสริมการใช้เงินสกุล
ท้องถิ่น และการเงินเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การประชุมคณะ
11

Project LionRock ดำำ�เนิินการโดยธนาคารฮ่่องกง ร่่วมกัับ Hong Kong Interbank Clearing Limited ธนาคารที่่�มีีสิิทธิ์์�ออกธนบััตรของฮ่่องกง
3 แห่่ง และบริิษััท R3 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาความเป็็นไปได้้ นััยยะ ประโยชน์์ และความท้้าทายในการใช้้ CBDC บนเทคโนโลยีีการประมวลผลแบบ
กระจายศููนย์์ (Distributed Ledger Technology: DLT) ผ่่านการทำำ�ธุุรกรรมการโอนเงิินระหว่่างธนาคารพาณิิชย์์ภายในฮ่่องกง การชำำ�ระเงิินของ
ธุุรกิิจรายใหญ่่ และการใช้้กลไก Delivery-versus-Payment (DvP) ในการชำำ�ระราคาและส่่งมอบหลัักทรััพย์์

106

รายงานประจ�ำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย

การประชุุมทวิิภาคีีระหว่่างธนาคารแห่่งประเทศไทยและองค์์กรกำำ�กัับดููแลการให้้บริิการทางการเงิินในอิินโดนีีเซีีย เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2562

7.3.3 การประชุมทวิภาคีกบั ธนาคารกลางต่างประเทศ ในปี
2562 ธปท. ร่วมประชุมทวิภาคีกบั ธนาคารกลางกัมพูชา เมียนมา
และเวียดนาม ในเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม และสิงหาคม
ตามล�ำดับ เพื่อหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ความร่วมมือทางการเงินในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการใช้
เงินสกุลท้องถิ่น การให้บริการช�ำระเงินระหว่างประเทศ รวมทั้ง
ความร่วมมือด้านสถาบันการเงิน

7.3.4 การให้้ความช่่วยเหลืือทางวิิชาการแก่่ประเทศ
เพื่่�อนบ้้าน ธปท. ให้้ความสำำ�คััญกัับการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และ
ประสบการณ์์ เพื่่�อพััฒนาบุุคลากรในภาคการเงิินของประเทศ
กััมพููชา สปป. ลาว เมีียนมา และเวีียดนาม จึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการ
ให้้ความช่่วยเหลืือทางวิิชาการแก่่ประเทศเพื่่�อนบ้้านในด้้านต่่าง ๆ
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ การดำำ�เนิินนโยบายการเงิิน การบริิหาร
และการกำำ�กัับการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ การพััฒนา
ระบบชำำ�ระเงิินและเทคโนโลยีีทางการเงิิน การกำำ�กับั ดููแลสถาบััน
การเงิิน และการสื่่�อสารกัับสาธารณชน โดยดำำ�เนิินการในหลาย
รููปแบบ เช่่น การศึึกษาดููงาน การจััดหลักั สููตรฝึึกอบรม สััมมนา
ตลอดจนการฝึึกปฏิิบััติิงานที่่� ธปท. และการสนัับสนุุนทุุนการ
ศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี โท และเอก

นอกจากนี้้� ธปท. ร่่วมประชุุมกัับทวิิภาคีีกัับธนาคารกลาง
อิินโดนีีเซีียในเดืือนมีีนาคม เพื่่�อส่่งเสริิมความร่่วมมืือด้้านการ
ชำำ�ระเงิินและเทคโนโลยีีทางการเงิิน และหารืือความเป็็นไปได้้
ในการขยายขอบเขตการส่่งเสริิมการใช้้เงิินสกุุลท้้องถิ่่�นในการ
ชำำ�ระค่่าสิินค้้าและการลงทุุนระหว่่างสองประเทศ และในเดืือน
กรกฎาคม ธปท. เป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุมทวิิภาคีีกัับองค์์กร
กำำ�กับั ดููแลการให้้บริิการทางการเงิินในอิินโดนีีเซีีย (Indonesia
Financial Services Authority: OJK) เพื่่�อหารืือแนวทาง
การเปิิดเสรีีภาคธนาคารภายใต้้กรอบ QABs พััฒนาการทาง
เทคโนโลยีีทางการเงิิน และกรอบการกำำ�กัับดููแล รวมถึึงการ
ส่่งเสริิมการเงิินเพื่่�อความยั่่�งยืืน เพื่่�อสนัับสนุุนความเชื่่�อมโยง
ทางการเงิิ น และการเจริิ ญ เติิ บ โตทางเศรษฐกิิ จ ของทั้้� ง สอง
ประเทศต่่อไป

นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ร่่วมมืือกัับองค์์กรพัันธมิิตรต่่าง ๆ
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เช่่น สมาคมธนาคารไทย IMF
Capacity Development Office in Thailand (CDOT)
ธนาคารพััฒนาเอเชีีย (ADB) และ SEACEN ในการให้้ความ
ช่่วยเหลืือทางวิิชาการต่่าง ๆ แก่่ประเทศเพื่่�อนบ้้านด้้วย

12

โครงการอินทนนท์ (Project Inthanon) ด�ำเนินการโดย ธปท. ร่วมกับบริษัท R3 และธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและทดสอบระบบต้นแบบการโอนเงินภายในประเทศด้วยสกุลเงินดิจิทัลจ�ำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำ
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
ของประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง
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8. การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจการเงินส่วนภูมิภาค
การด�ำเนินงานของ ธปท. ระดับภูมภิ าค มีสำ� นักงานภาคเหนือ ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส�ำนักงานภาคใต้
เป็็นผู้้�สนัับสนุุนการดููแลเสถีียรภาพเศรษฐกิิจการเงิิน โดยติิดตาม วิิเคราะห์์ และพััฒนาเครื่่�องชี้้�ภาวะเศรษฐกิิจ
ภููมิิภาค สำำ�รวจข้้อเท็็จจริิงในมิิติิของเศรษฐกิิจการเงิิน ทั้้�งการศึึกษาเชิิงลึึก และการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลกัับภาคธุุรกิิจ
สำำ�คััญ รวมทั้้ง� ประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน สร้้างความเข้้าใจและสื่่อ� สารการดำำ�เนิินนโยบาย
ของ ธปท. กัับภาคธุุรกิิจและประชาชนในพื้้�นที่่� นอกจากนั้้�น ยัังมุ่่�งส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�
อย่่างต่่อเนื่่�อง ศึึกษาและพััฒนาต้้นแบบการให้้ความรู้้�เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทางการเงิิน การรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
ของผู้้� ใช้้บริิการทางการเงิิน การกำำ�กัับดููแลภาคการเงิิน ควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิิน การแจ้้งเตืือนภััยทางการเงิิน
และสนัับสนุุนงานด้้านพัันธบััตร ซึ่�ง่ ในปีี 2562 สำำ�นัักงานภาคดำำ�เนิินงานโดยสรุุป ดัังนี้้�
8.1 งานด้านเศรษฐกิจ รวมการติดตามและวิเคราะห์ภาวะ

ผู้ประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดต่าง ๆ การประชุมระหว่าง
ผู้้� บ ริิ ห ารสำำ�นัั ก งานภาคกัั บ หน่่ ว ยงานเศรษฐกิิ จ สำำ�คัั ญ การ
ติิดตามสถานการณ์์สิินค้้าเกษตรสำำ�คััญอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่
ข้้าว มัันสำำ�ปะหลััง อ้้อย น้ำำ��ตาล ยางพารา ปาล์์มน้ำำ��มััน กุ้้�ง และ
พลัังงานทดแทน การออกสำำ�รวจข้้อเท็็จจริิงและวิิเคราะห์์ผลของ
มาตรการภาครััฐหรืือเหตุุการณ์์สำำ�คัญ
ั ในพื้้�นที่่� เพื่่�อสนัับสนุุนการ
จััดทำำ�นโยบายการเงิิน รวมถึึงการจััดทำำ�โครงการเข้้าถึึงเข้้าใจวิิถีี
ชนบทไทย เพื่่�อเรีียนรู้้�การพััฒนาพื้้�นที่่�แบบองค์์รวมและเข้้าใจ
วิิถีีชีีวิิตของเกษตรกร นอกจากนี้้� สำำ�นัักงานภาคยัังได้้ปรัับปรุุง
และพััฒนาเครื่่�องชี้้�เศรษฐกิิจการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสะท้้อน
โครงสร้้างและจัับชีีพจรเศรษฐกิิจได้้ดีีขึ้้�น อาทิิ แบบจำำ�ลองการ
ประเมิินภาวะเศรษฐกิิจภููมิิภาค ดััชนีีราคาที่่�ดิิน ดััชนีีผลผลิิต
อุุตสาหกรรม และดััชนีีการอุุปโภคบริิโภคภาคเอกชน

เศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจภาพรวม ประเด็นเศรษฐกิจ
ส�ำคัญ ทัง้ ระดับภูมภิ าคและท้องถิน่ งานศึกษาเชิงลึก และการจัด
สัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นที่สนใจ ดังนี้
การศึกษา ติดตาม ภาวะเศรษฐกิจการเงินควบคู่กับการ
ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจการเงินใน
ภูมิภาคให้ครอบคลุมและทันการณ์ ในแต่ละส�ำนักงานภาคได้
ด�ำเนินการแลกเปลีย่ นข้อมูลและความคิดเห็นกับผูป้ ระกอบการ
ส�ำคัญ ผ่านโครงการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นประเด็นเศรษฐกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับนักธุรกิจ (Business
Liaison Program: BLP) โครงการผู้บริหาร ธปท. พบ

108

รายงานประจ�ำปี 2562

ธปท. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาโครงการปิดทองหลังพระ รวมถึงพบผู้น�ำชุมชนและเกษตรกร จังหวัดอุดรธานี

ธปท. พบผู้ประกอบการ จังหวัดชุมพร
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

การจััดทำำ�บทวิิเคราะห์์และงานศึึกษาเชิิงลึึกในประเด็็นเชิิง
โครงสร้้างที่่�ส่ง่ ผลต่่อเศรษฐกิิจไทยและภููมิภิ าค เพื่่�อสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจต่่อสาธารณชน และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินนโยบายของ
ธปท. ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ (1) เจาะลึึกและชี้�ป้ ระเด็็นความเสี่่�ยงของ
ทุุนจีีนในตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ไทย (2) ความเหลื่่อ� มล้ำำ��ของไทยใน
ศตวรรษที่่� 21 และ (3) ภััยอัันตรายหนี้้�ครััวเรืือนไทย : 8 ข้้อเท็็จจริิง
ปััญหาทางการเงิินของครััวเรืือนไทย การจััดทำำ�บทวิิเคราะห์์
ขนาดสั้้�นในรููปแบบอิินโฟกราฟิิก ได้้แก่่ (1) ทำำ�ไมนัักท่่องเที่่�ยว
จีีนมาเชีียงใหม่่ฟื้้�นตััวเร็็ว (2) อยู่่�อย่่างไรกัับกระแสทุุนจีีน
(3) ลำำ�ไยนอกฤดููสู่่�ตลาดจีีน โอกาสของเกษตรกรไทย (4) ทุุเรีียน
ไทย จะรุ่่�งหรืือจะร่่วง? (5) นัักท่่องเที่่�ยวอิินเดีียแซงจีีนยัังไม่่ได้้
แต่่ดึึงกลุ่่�มสายเปย์์มาอีีกได้้ และ (6) 5 ความจริิงยางพาราไทย :
อดีีตที่่�หายไป ความท้้าทายใหม่่ที่่�เข้้ามา นอกจากนี้้� ยัังได้้จััดทำำ�
บทความเผยแพร่่ในหนัังสืือพิิมพ์์ ได้้แก่่ (1) ทำำ�ไมต้้องเผาอ้้อย?
(2) เจาะลึ ก ประโยชน์ ข องรถไฟทางคู ่ ต ่ อ การขนส่ ง สิ น ค้ า
เกษตรแปรรูปของอีสาน (3) เมื่อสวนยางไม่ได้มีเพียงแค่ยาง
(4) การปรัับตััวของธุุรกิิจไทยในยุุค e-Commerce (5) มลพิิษ
หมอกควัันภาคเหนืือ แก้้อย่่างไรให้้ยั่่�งยืืน (6) ไขความสำำ�เร็็จ
SMEs ไทยในโลก VUCA และ (7) รถไฟจีีน - ลาว : โอกาส
และความท้้าทายที่่�ไทยต้้องเตรีียมพร้้อม

งานสััมมนาวิิชาการ ธปท. สำำ�นัักงานภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ปีี 2562

งานสััมมนาวิิชาการ ธปท. สำำ�นัักงานภาคใต้้ ปีี 2562

การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารการ
ด�ำเนินนโยบายของ ธปท. สูภ่ มู ภิ าค ในรูปแบบการสนทนากับ
ผูว้ า่ การ ธปท. และเวทีเสวนาแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละพัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจการเงิน ในปี 2562 ส�ำนักงานภาคได้จัดสัมมนา
วิชาการ โดยมีหวั ข้อดังนี้ (1) ภาคเหนือ : โลกเปลีย่ น หมูเ่ ฮาปรับ
รุกรับให้ทัน (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โลกเปลี่ยน
อีสานแลนหัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ (3) ภาคใต้ :
แลโลกเปลี่ยน ปักษ์ ใต้ปรับ ก้าวทันรับความส�ำเร็จ

8.2 สนับสนุนการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
การติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ติดตามความคืบหน้าตาม
กรอบความร่ ว มมื อ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม น�้ำ โขงและประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการเงิ น ใน
อนุภมู ภิ าค และการส่งเสริมการช�ำระเงินสกุลท้องถิน่ ระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน ความร่วมมือที่ได้ด�ำเนินการแล้ว ได้แก่
(1) ความร่่วมมืือระหว่่างธนาคารพาณิิชย์์ไทย ธนาคารแห่่งชาติิ
ลาว ธนาคารพาณิิชย์์ใน สปป. ลาว และ ธปท. สำำ�นัักงานภาคตะวััน
ออกเฉีียงเหนืือ และ (2) ความร่่วมมืือระหว่่าง ธปท. สำำ�นัักงาน
ภาคเหนืือกัับธนาคารกลางแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีน สาขา
คุุนหมิิง นอกจากนี้้� ได้้ออกสำำ�รวจและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
กัับผู้้�ประกอบธุุรกิิจค้้าชายแดนไทย – สปป. ลาว กััมพููชา
เมียนมา และจีนตอนใต้ เพื่อประกอบการศึกษาความเชื่อมโยง
เส้นทางการค้า การลงทุน และการช�ำระเงินด้วยเงินสกุลท้องถิน่
ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เอื้อประโยชน์แก่
ภาคเศรษฐกิจจริง

งานสััมมนาวิิชาการ ธปท. สำำ�นัักงานภาคเหนืือ ปีี 2562
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8.3 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในภูมิภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�ำคัญและบทความต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ธปท. รวมถึง
สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมของจังหวัด
ต่าง ๆ โดยได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบรายงานให้สามารถ
สื่อสารต่อสาธารณชนได้กระชับและชัดเจน

ส�ำนักงานภาคได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงิน
ไทยและภูมิภาค และการด�ำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ของ ธปท.
ให้้กัับหน่่วยงานราชการ นัักเรีียน นัักศึึกษา สื่่�อมวลชน และ
บุุคคลภายนอก ผ่่านการเป็็นวิิทยากรบรรยาย และให้้ข้อ้ คิิดเห็็น
ในการประชุุมสััมมนาร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนใน
พื้้�นที่่� นอกจากนี้้� ได้้ร่่วมมืือทางวิิชาการกัับหน่่วยงานอื่่�น ได้้แก่่
ธนาคารโลก สถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดประชุมสัมมนาใน
หัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ (1) ฝ่าลมต้านเศรษฐกิจโลก : เตรียมพร้อม
รับมือ...สู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และ (2) ทิศทาง
เศรษฐกิจภาคใต้ รวมถึงได้จดั โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ Young Economist Mini
Symposium

8.4 การส่งเสริมความรู้ทางการเงินในภูมิภาค
ส�ำนักงานภาคได้รว่ มกับ ธปท. ส�ำนักงานใหญ่ในการส่งเสริม
ความรู้ ทักษะและวินัยการเงินให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้้�ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มวััยเริ่่�มต้้นทำำ�งานผ่่านโครงการ Fin. ดีี We
Can Do!!! Season 2 และ Fin. ดีี Happy Life!!! และได้้
เผยแพร่่ ค วามรู้้� ท างการเงิิ น ให้้ กัั บ ประชาชนในภูู มิิ ภ าคผ่่ า น
ช่่องทางต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่ รายการวิิทยุุ บทความใน
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ และการเป็็นวิิทยากรบรรยาย นอกจากนี้้� ยัังได้้
ดำำ�เนิินการสร้้างเครืือข่่ายกัับหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ เอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่่� อ แจ้้ ง เตืื อ นภัั ย ทางการเงิิ น ซึ่่� ง เป็็ น การ
ดำำ�เนิินการเชิิงป้้องกััน เพื่่�อลดความเสี่่ย� งในการถููกหลอกลวงและ
ความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินของประชาชน

ทั้ ง นี้ การศึ ก ษา ติ ด ตามและวิ เ คราะห์ ภ าวะเศรษฐกิ จ
ของส� ำ นั ก งานภาคแต่ ล ะแห่ ง ได้ เ ผยแพร่ สู ่ ส าธารณชนเป็ น
ประจ� ำผ ่ า นช่ อ งทางการแถลงข่ า วเศรษฐกิ จ การเงิ น ให้ กั บ
สือ่ มวลชนในพืน้ ที่ การจัดท�ำรายงานเศรษฐกิจการเงิน รายงาน
แนวโน้มธุรกิจ รายงานราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญ และรายงาน
ภาวะอสังหาริมทรัพย์ การเผยแพร่สถิติเครื่องชี้เศรษฐกิจ
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พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินไทย
เศรษฐกิจไทยก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
ห่วงโซ่การผลิต ภาวะโลกร้อน และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ท�ำให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อการด�ำเนินนโยบาย
เศรษฐกิจการเงิน ซึ่งกระทบกับทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1) ภาคเกษตร ที่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรงจากสภาพภูมอิ ากาศทเี่ ปลี่ยนไป เนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและสูงอายุ ท�ำให้มี
ข้อจ�ำกัดในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและจัดการความเสี่ยงด้านภูมิอากาศที่เกิดขึ้น (2) แรงงาน
ที่จะได้รับผลกระทบเรื่องสถานภาพการจ้างงานและรายได้ จากการที่เทคโนโลยีอัตโนมัติ (automation) จะเข้า
มาท�ำงานแทนคน รวมทั้งความต้องการทักษะแรงงานใหม่ ๆ ตามรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และ (3) ธุรกิจ
SME โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีก ที่เผชิญทั้งการแข่งขันจากกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ และความท้าทายอย่างมาก
จากธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และธุรกิจขนส่งสมัยใหม่ที่ ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนยังได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ อาทิ ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน สถานการณ์ความ
ขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่สร้างความผันผวนให้กับเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ธปท. พบผู้ประกอบการภาคใต้

ภายใต้้บริิบทที่่�เศรษฐกิิจการเงิินต้้องเผชิิญกัับกระแสการ
เปลี่่ย� นแปลงและความไม่่แน่่นอนในหลากหลายด้้าน การติิดตาม
สถานการณ์์จากตััวเลขสถิิติทิ างการและการทำำ�งานในรููปแบบเดิิม
จึึงไม่่เพีียงพอในการวิิเคราะห์์ จำำ�เป็็นต้้องแสวงหาข้้อมููลในเชิิงรุกุ
และเชิิงลึกึ โดยเฉพาะการลงพื้้น� ที่่เ� พื่่อ� ติิดตามและประเมิินสภาพ
เศรษฐกิิจจริิง ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) จึึงได้้ปรัับ
กระบวนการทำำ�งานให้้ “ติิดดิิน” มากขึ้น�้ เพื่่อ� ให้้ได้้ภาพข้้อเท็็จจริิง
และแนวทางการปรัับตััวของภาคส่่วนต่่าง ๆ มาเติิมเต็็มข้้อมููล
ตััวเลขจากทางการในการวิิเคราะห์์ ให้้สมบููรณ์์ เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิิน
นโยบายของ ธปท. สามารถสนัับสนุุนการเปลี่่ย� นผ่่านโครงสร้้าง
เศรษฐกิิจการเงิินไทยได้้อย่่างตรงจุุด สอดคล้้องกัับบริิบทของ
ประเทศ โดยปีี 2562 ได้้ดำ�ำ เนิินการดัังนี้้�

1. การรับฟังความเห็นจากผูป้ ระกอบการและผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในอุ ต สาหกรรมส�ำคั ญ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและห่วงโซ่อุปทาน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ที่ใช้น�้ำมนั สูร่ ถยนต์ไฟฟ้า
(electric vehicle) จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
หลายอุตสาหกรรม กระทบการจ้างงานและรายได้ของแรงงาน
จ�ำนวนมาก หรือการที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเริ่มบังคับใช้
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอาหารขั้นสูงจะ
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารและเครื่องดื่มไทยที่ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตั้งแต่แปลงเพาะปลูก โรงงานแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร ไปจนถึงขั้นตอนการส่งออกและการ
จัดจ�ำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ ธปท. ได้รับ
112

รายงานประจ�ำปี 2562

ธปท. พบผู้ประกอบการ จังหวัดพิษณุโลก

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท. ลงพื้นที่พบเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี

ดังกล่าวช่วยสร้างความเข้าใจต่อเศรษฐกิจไทยเชิงลึก และ
สามารถด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ส�ำนักงานประกันสังคม ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลแรงงานเพื่อประเมิน
ภาวะและแนวโน้มตลาดแรงงานได้ดียิ่งขึน้

2. การรัับฟัังความเห็็นจากสมาคม องค์์การ รวมถึึงกลุ่่�ม
อาชีีพทั้้�งส่่วนกลางและส่่วนภููมิภิ าคที่่�หลากหลาย อาทิิ หอการค้้า
และสภาอุุตสาหกรรมในส่่วนกลางและในต่่างจัังหวััด สมาคม
ผู้้�ค้้าส่่งค้้าปลีีก สภาแรงงาน เพื่่�อจัับชีีพจรเศรษฐกิิจได้้อย่่าง
ครอบคลุุมและทัันการเปลี่่�ยนแปลง โดย ธปท. จััดทีีมลง
พื้้�นที่่�สำำ�รวจและพบปะผู้้�ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ
อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อสามารถประเมิินแนวโน้้มของสถานการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างแม่่นยำำ�และทัันท่่วงทีี ตััวอย่่างสถานการณ์์
ที่่�มีีการลงพื้้�นที่่�ช่่วงที่่�ผ่่านมา ได้้แก่่ การเข้้ามามีีอิิทธิิพลของ
ทุุนจีีนในธุุรกิิจต่่าง ๆ ภาวะการจ้้างงานในช่่วงวััฏจัักรเศรษฐกิิจ
ขาลงซึ่่�งจับั ชีีพจรด้้วยการสำำ�รวจผู้้�ประกอบการรถรัับส่่งพนักง
ั าน
ในนิิคมอุุตสาหกรรม หรืือผลกระทบของอุุตสาหกรรมโรงสีีที่่�มีี
ก�ำลังการผลิตส่วนเกินต่อห่วงโซ่อปุ ทานข้าวไทย และผลกระทบ
จากภัยแล้งตอ่ ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในภูมภิ าคต่าง ๆ

4. การจััดโครงการเข้้าถึึงเข้้าใจวิิถีีชนบทไทย เพื่่�อให้้
พนัักงาน ธปท. ตั้้�งแต่่พนัักงานใหม่่ไปจนถึึงผู้้�บริิหารระดัับกลาง
มีีโอกาสลงพื้้�นที่่�สััมผััสวิิถีขี องชนบท และเกิิดความเข้้าใจในเชิิง
พื้้�นที่่� โดยเฉพาะข้้อจำำ�กัดั ในเชิิงพื้น้� ที่่ที่� แ่� ตกต่่างกัันในมิิติต่ิ า่ ง ๆ
ได้้แก่่ อาชีีพ สัังคม และวิิถีีชีีวิติ ตลอดจนเรีียนรู้้�ต้น้ แบบการพััฒนา
ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ เช่่น การพััฒนาตามแนวทางของมููลนิิธิิ
ปิิดทองหลัังพระที่่� ใช้้พื้้�นที่่�เป็็นตััวตั้้�งและแก้้ปััญหาแบบองค์์รวม
โดยอาศััยความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน ทำำ�ให้้พนัักงาน ธปท.
มีีมุุมมองที่่กว้
� า้ งไกลขึ้้�น และสามารถดำำ�เนิินนโยบายอย่่างเข้้าถึึง
และเข้้าใจประชาชนในชนบทได้้อย่่างแท้้จริิง โดยในปีี 2562 ธปท.
ได้้จัดั โครงการดัังกล่า่ วไปแล้้ว 2 รุ่่�น ในพื้้น� ที่่แ� ก่่นมะกรููด จัังหวััด
อุุทัยั ธานีี และหนองเลิิงเปืือย จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� มีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ
รวม 80 คน และมีีแผนที่่จ� ะจััดต่อ่ เนื่่�องในปีีต่อ่ ๆ ไป
ธปท. ตระหนักดีว่า ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างทีซ่ บั ซ้อน รุนแรง และรวดเร็วกว่าในอดีต ธปท.
ต้องท�ำหน้าที่มากกว่าประภาคารที่คอยส่งสัญญาณเตือนภัย
จากระยะไกล โดยจะต้องรับฟังและร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในสังคม เพือ่ ขับเคลือ่ นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเงิน
ไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายที่ก�ำลังเผชิญอยู่ ไปด้วยกัน เพื่อ
ความเป็นอยูท่ ด่ี อี ย่างยัง่ ยืนของไทย

3. การร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาข้อมูลและ
เครื่องชี้ ในการจับชีพจรเศรษฐกิจได้อย่างครอบคลุมและ
เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี เพราะการเปลีย่ นแปลง
ดั ง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ รู ป แบบการ
จ้างงาน และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค อาทิ การท�ำแบบส�ำรวจกับ
กลุม่ ผูป้ ระกอบการเพื่อจัดท�ำดัชนีความเชื่อมัน่ ธุรกจิ ที่สะท้อนภาวะ
ของกลุม่ ธุรกจิ ขนาดต่าง ๆ ทั้งขนาดใหญ่และ SME และเจาะลึก
กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกมากขึ้น การร่วมมือกับ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อพัฒนาระบบติดตามภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรรายจังหวัด การร่วมมือกับธนาคารออมสิน
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อพัฒนา
เครื่องชี้เศรษฐกิจฐานรากทั้งในเมอื งและชนบท ซึ่งเป็นเศรษฐกิจ
ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ การร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและ

ธปท. ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

9. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
9.1 การสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายนักวิชาการ

นอกจากนี้ มีการสรุปเนือ้ หางานวิจยั เผยแพร่ผา่ น Facebook
และการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านบทความในหนังสือพิมพ์ มี
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการท�ำวิจัย
จากข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ให้ กั บ องค์ ก รภายนอก อาทิ ส� ำ นั ก งาน
ประกันสังคม กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบัน
การเงิน สถาบันการศึกษา สมาคมประกันภัย กรมส่งเสริม
การเกษตร การน� ำ เสนองานวิ จั ย ต่ อ สื่ อ มวลชนโดยตรง
(press brief) เป็นประจ�ำเพื่อสื่อสารงานวิจัยสู่วงกว้าง และ
เปิดโอกาสให้สอื่ มวลชนได้ถามในประเด็นทีอ่ ยู่ในความสนใจของ
สาธารณชน น�ำเสนอผลงานวิจัยผ่านสื่อรายการวิทยุ รายการ
เวทีความคิด FM 96.5 และวิทยุรัฐสภา ตลอดจนการพัฒนา
เว็บไซต์ศนู ย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจไทย (Thailand’s Integrated
Database for Economics: TiDE) เพื่อเป็นแหล่งรวมและ
สืบค้นข้อมูลเศรษฐกิจไทยที่ครอบคลุม ใช้งานได้ง่าย และ
เปิดให้ ใช้งานสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ธปท. ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้และเครือข่าย
นั ก วิ ช าการเพื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น นโยบายของ ธปท.
รวมไปถึ ง บทบาทการเป็ น ผู ้ น� ำ ทางความคิ ด ให้ กั บ สั ง คมใน
ประเด็นทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศทีส่ ำ� คัญ ในปี 2562
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมด้วยพันธมิตรทาง
วิชาการใน ธปท. ได้มีการด�ำเนินการในหลายด้าน ดังนี้
9.1.1 การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ มีการเผยแพร่
งานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก ธปท. ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งบทความ Focused and Quick
(FAQ) โดยพนักงาน ธปท. จากหลากหลายสายงานจ�ำนวน
23 บทความ บทความวิจัยฉบับเต็มส�ำหรับนักวิชาการ (PIER
Discussion Paper) จ�ำนวน 20 บทความ บทความวิจยั ฉบับย่อ
ที่เข้าใจง่ายส�ำหรับผู้อ่านทั่วไป (aBRIDGEd) จ�ำนวน 23
บทความ และบทความขนาดสั้นผ่านคอลัมน์เศรษฐศาสตร์
เข้า “ท่า” ของส�ำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า รวมถึงบทความที่
ตีพิมพ์ ในคอลัมน์แจงสี่เบี้ย และบางขุนพรหมชวนคิด บทความ
ที่ เ ผยแพร่ ค รอบคลุ ม หั ว ข้ อ ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง งานศึ ก ษาที่
ตอบโจทย์เชิงนโยบายที่ช่วยเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
การเงิน และหัวข้อที่ก�ำลังเป็นที่สนใจของสาธารณชน เช่น
หนี้ครัวเรือน อี-คอมเมิร์ซ

9.1.2 การสร้างเวทีวิชาการระดับประเทศ โดยจัดงาน
สัมมนาวิชาการประจ�ำปี (BOT Symposium) ในหัวข้อ
“Competitive Thailand : พลิกโฉมเศรษฐกิจ พิชิตการ
แข่งขัน” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ง
ไม่จำ� กัดเฉพาะนักวิจยั และนักวิชาการ แต่เปิดให้ประชาชนทัว่ ไป
ที่สนใจเข้าร่วมด้วย งานสัมมนาวิชาการในปีนี้มุ่งศึกษาบริบท
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสามารถสร้างโอกาสให้
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งานเสวนาเครือข่ายบุคลากรด้านเสถียรภาพระบบการเงิน หัวข้อ ถอดรหัสปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย เร่งแก้อย่างไรให้คนไทยอยู่ดีอย่างยั่งยืน

ผู้ประกอบการรายใหม่และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ แต่อาจน�ำมาซึง่ ความได้เปรียบเสียเปรียบของผูเ้ ล่น
บางราย ดังนัน้ การวางกรอบนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืนจึง
ต้องประเมินทัง้ ประสิทธิภาพการผลิตของประเทศและกฎเกณฑ์
กติกาการแข่งขันควบคู่กัน โดยมีการน�ำเสนองานวิจัยจ�ำนวน
6 บทความ และการร่วมเสนอมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมหลากหลายประเด็น เช่น
การแข่งขันและคุณภาพการศึกษา ความคิดเชิงออกแบบเพื่อ
ประเทศไทยสร้างสรรค์ วิศวกรรมตลาด เมื่อตลาดต้องถูก
ออกแบบ และความเป็นธรรมกับความสามารถในการแข่งขัน

10 ครั้ง นอกจากนี้ มีการจัดงานสัมมนานานาชาติ NBER
East Asian Seminar on Economics ครั้งที่ 30 หัวข้อ
“International Trade” และ BOT-IMF High-Level
Conference หัวข้อ “Balancing Fintech Opportunities
and Risks - Implementing the Bali Fintech Agenda”
(3) สนับสนุนให้นักวิจัยจากภายนอกมาท�ำงานวิจัย
ที่สถาบันวิจัยฯ ระยะสั้น (visiting fellow) เพื่อสร้างโอกาส
ในการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยภายในและนักวิจัยจาก
สถาบันอื่น เช่น University College London, Middle
Tennessee State มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาเอกที่ ใกล้
ส�ำเร็จการศึกษาหรืออยู่ระหว่างท�ำวิทยานิพนธ์ด้วย

9.1.3 การสร้้างเครืือข่่ายวิิชาการทั้้�งในประเทศและระหว่่าง
ประเทศ
(1) จัดงานสัมมนา PIER Research Workshop
ประจ�ำปี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 ณ ส�ำนักงานภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
การแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็น และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก ธปท.

(4) ร่วมกับองค์กรภายนอก ในการศึกษารูปแบบที่
เหมาะสมของนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น นโยบายประกันภัย
พืชผลเกษตร และนโยบายประกันสุขภาพ
(5) รับเชิญเป็นวิทยากร น�ำเสนอผลงานวิจัย และ
เข้ า ร่ ว มในเวที วิ ช าการระดั บ สากลที่ จั ด โดยธนาคารกลาง
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และองค์กรต่าง ๆ เช่น BIS,
European Central Bank (ECB) ธนาคารกลางประเทศ
ออสเตรเลีย ตุรกี และญี่ปุ่น

(2) จัดงานสัมมนาเชิงนโยบาย (policy forum) เพื่อ
เป็นการแลกเปลีย่ นมุมมองและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผูม้ ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับนโยบายนัน้ ๆ ได้แก่ Thai Monetary Policy
Forum หัวข้อ “Challenges for Thai Monetary Policy”
งานเสวนาเครื อ ข่ า ยบุ ค ลากรด้ า นเสถี ย รภาพระบบการเงิ น
(Financial Stability Networking) หัวข้อ “ถอดรหัสปัญหา
หนี้ครัวเรือนไทย เร่งแก้อย่างไรให้คนไทยอยู่ดีอย่างยั่งยืน”
และร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เรื่อง “จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2562 สู่การใช้
นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการ
ศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในประเทศไทย” และการ
จัดสัมมนาเศรษฐศาสตร์ (economic seminar) จ�ำนวน

9.1.4 การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ ได้แก่
• ทุุนสนัับสนุุนต่่อเนื่่�องโครงการวิิจััย “สนามทดลอง
เพื่่�อพัั ฒ นาระบบประกัั น ภัั ย พืื ช ผลและสิิ น เชื่่�อเกษตรด้้ ว ย
เทคโนโลยีีและเศรษฐศาสตร์์พฤติิกรรม” โดยร่่วมกัับสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม (สกสว.)
โครงการวิิจััยนี้้�เป็็นโครงการภายใต้้ความร่่วมมืือระหว่่าง 6
หน่่ ว ยงานภายใต้้ บัั น ทึึ ก ความเข้้ า ใจ ได้้ แ ก่่ สถาบัั น วิิ จัั ย
เศรษฐกิิ จ ป๋๋ ว ย อึ๊๊�งภากรณ์์ ธปท. กรมส่่ ง เสริิ ม เกษตร
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ สำำ�นัั กงานพัั ฒ นาเทคโนโลยีี
อวกาศและภูู มิิ ส ารสนเทศ สำำ�นัั ก งานส่่ ง เสริิ ม เศรษฐกิิ จ
ดิิ จิิ ทัั ล ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์ ก ารเกษตร
และสมาคมประกัั น วิิ น าศภัั ย ไทย เพื่่�อสร้้ า งองค์์ ค วามรู้้�
งานวิิจััย และพััฒนาระบบการประกัันภััยพืืชผลการเกษตร
ของประเทศไทย รวมถึึ ง ร่่ ว มกัั น นำำ�ระบบการประกัั น ภัั ย
พืืชผลการเกษตรที่่�พััฒนาดัังกล่่าวไปทดลองใช้้กัับเกษตรกร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงสร้้างพื้้�นฐานทางการเงิิน เพิ่่�มขีีดความสามารถของระบบ
งานคลัังข้้อมููล (data management system) และการใช้้
ข้้อมููล วิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึก (data analytics) เพื่่�อรองรัับ
ยุุทธศาสตร์์ที่่�สำำ�คัญ
ั ในทุุกด้้าน อาทิิ การกำำ�กัับตรวจสอบสถาบััน
การเงิิน การชำำ�ระเงิิน และการบริิหารงานภายในองค์์กร
นอกจากนี้้�ได้้นำำ� นวััตกรรมใหม่่ ๆ ทางเทคโนโลยีี เช่่ น
การนำำ� Robotic Process Automation (RPA) มาทดแทน
กระบวนการที่่�ยัังเป็็น manual เพื่่�อช่่วยการลดเวลาทำำ�งาน
ของพนัั ก งาน และเพิ่่�มประสิิ ท ธิิ ภ าพในการทำำ�งาน เพิ่่�ม
โอกาสพนัักงานในการเรีียนรู้้�และการทำำ�งานที่่�มีีคุุณค่่ายิ่่�งขึ้้�น
ซึ่่�งส่่งผลถึึงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลที่่�ดีีขึ้้�นขององค์์กร การ
พััฒนาระบบ Service Management Platform สำำ�หรัับเป็็น
ศููนย์์กลางในการให้้บริิการ ทั้้�งบริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และบริิการด้้านธุุรกิิจอื่่�นๆ อย่่างเป็็นมาตรฐาน มีีประสิิทธิิภาพ
ใช้้งานได้้อย่่างสะดวก และให้้บริิการได้้อย่่างรวดเร็็วแก่่ผู้้� ใช้้
บริิการทั้้�งภายในและภายนอก ธปท.

• ทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจ�ำปี
2562 ให้แก่โครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจ�ำนวน 2 ทุน ซึ่งเป็น
งานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคของไทย

9.2. การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีและระบบ
ข้้อสนเทศ
ปัั จ จุุ บัั น เทคโนโลยีี เ ข้้ า มามีี บ ทบาทกัั บ ชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น
ทั้้�งในส่่วนบุุคคล ในองค์์กร และภาคเศรษฐกิิจ อีีกทั้้�งเกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาไปอย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�ง ธปท. ได้้ตระหนััก
ให้้ความสำำ�คััญ และเตรีียมพร้้อมในการรัับมืือและการตอบสนอง
โดยพััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
รวมทั้้�งสร้้ างเสริิ มความมั่่�นคงปลอดภัั ยทางด้้ านเทคโนโลยีี
ให้้ แ ข็็ ง แกร่่ ง และเท่่ า ทัั น ภัั ย คุุ ก คามจากภายนอก ปรัั บ ปรุุ ง
และพััฒนานวััตกรรมใหม่่ ๆ ทั้้�งด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย
ด้้านเทคโนโลยีี และด้้านข้้อมููล เพื่่�อส่่งเสริิมเศรษฐกิิจภาคการเงิิน
ให้้ขัับเคลื่่�อนไปพร้้อมกัับการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี

ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คั
ำ ัญ ปีี 2562 มีีดัังนี้้�
(1) ด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย (IT
security) ธปท. เสริ ม ความมั่ น คงปลอดภั ย ของเครื่ อ ง
ผู้้�ใช้้งานในกลุ่่�มระบบงานสำำ�คััญ (critical level 1) และ mobile
worker อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อรองรัับการทำำ�งานภายนอก ธปท.
และการใช้้งานบนคลาวด์์ (cloud) รวมทั้้�งขยายขอบเขตการ
ควบคุุมการลดความเสี่่�ยงข้้อมููลสำำ�คััญรั่่�วไหลทั้้�งในส่่วน data
encryption และ endpoint protection และได้้เพิ่่�มการตรวจ
จัับภััยคุุกคามในระดัับที่่�สููงขึ้้�นจากไฟล์์ข้อ้ มููลที่่�มาจากภายนอกเข้้า
ธปท. สามารถตรวจจัับและป้้องกัันมััลแวร์์ทั้้�งแบบทั่่�วไป และ
แบบเจาะจงที่่�แฝงมากัับไฟล์์ข้้อมููล

ธปท. ได้้จัดั ทำำ� Digital Transformation Roadmap 3 ปีี
(ปีี 2563 - ปีี 2565) เพื่่�อเตรีี ย มปรัั บ เปลี่่�ยนองค์์ ก รใน
ทุุกๆ ด้้านสู่่�การเป็็นองค์์กรดิิจิทัิ ลั (digital organization) เช่่น
การยกระดัับสู่่� smart collaboration เพื่่�อใช้้ ในการสื่่�อสารได้้
สะดวก รวดเร็็ว และหลายช่่องทาง การนำำ� automation มาลดงาน
ที่่�มีีลัักษณะทำำ�ซ้ำำ�� ๆ การใช้้ learning platform ส่่งเสริิมการ
เรีียนรู้้� และฝึึกฝนทัักษะได้้ตลอดเวลา การจััดหาเครื่่�องมืือที่่�ช่่วย
ค้้นหาข้้อมููลเพื่่�อนำำ�มาใช้้วิเิ คราะห์์และตอบสนองงานด้้านนโยบาย
และอื่่�น ๆ ได้้รวดเร็็วขึ้้�น การพััฒนา HR platform รองรัับ
HR model ใหม่่ และการพััฒนา services management
ของงานบริิการภายในและภายนอก

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที (IT infrastructure)
ยกระดับสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของ ธปท. ให้
พร้อมขับเคลือ่ นไปสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั และพร้อมรับพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี โดยมุง่ เน้นความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความเสถียร
และความพร้อมใช้ ทั้งภายในองค์กรและภาคธุรกิจที่ ธปท.
ให้บริการ รวมทัง้ มีการบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว ทัง้ ในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต ได้มกี ารขยายการใช้งาน client platform
แบบ VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ให้ครอบคลุม
ผู้ ใช้งานกลุ่ม mobility และการใช้งานจากภายนอก รวมถึง
มีการขยายการพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์รองรับ
การใช้งานอัตโนมัติ (Cloud Service Automation) ให้ครบ
ทุกเครื่องแม่ข่าย ที่ data center 1 และ 2 เพื่อเพิ่มการป้องกัน
ภัยคุกคามในการเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย และเพิ่มประสิทธิภาพใน

9.2.1 ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ธปท. ได้้ปรัับเพิ่่�มความมั่่�นคงปลอดภััยและประสิิทธิิภาพ
ระบบ IT ธปท. อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อยกระดัับสมรรถนะโครงสร้้าง
พื้้�นฐานด้้านไอทีี ให้้มีีความพร้้อมต่่อพััฒนาการด้้านเทคโนโลยีี
และการป้้องกัันภััยไซเบอร์์ รวมทั้้�งสร้้างความพร้้อมสำำ�หรัับ
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การบริหารจัดการเครือข่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้
มีี ก ารพิิ จ ารณาแนวทางการเพิ่่�มประสิิ ท ธิิ ภ าพการทำำ�งาน
ร่่วมกัันภายใน ธปท. ผ่่านการใช้้งานบนคลาวด์์ โดยการใช้้
Microsoft Office แบบออนไลน์์ หรืือ O365 มีีการเสริิม
ความพร้้อมใช้้ของแพลตฟอร์์มด้้านการรัับข้้อมููล การประมวลผล
และการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้การท�ำงานมีความ
ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากระบบงาน
หยุดชะงัก ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมและยกระดับการพัฒนา
ระบบงาน ได้มีการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการ
ท�ำงานแบบ DevSecOps (Development Security and
Operations) ซึ่งน�ำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

คุณภาพข้อมูลก่อนเผยแพร่ การปกปิดข้อมูลทั้งหมดที่ระบุ
ตั ว ตนในระบบข้ อ มู ล DMS และการน� ำ เครื่ อ งมื อ Data
Leak Prevention (DLP) มาช่ ว ยในการป้ อ งกั น การ
รั่ ว ไหลของข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปรั บ เพิ่ ม
การก�ำกับดูแลด้านข้อมูล (data governance) แบบครบ
วงจร พั ฒ นา dashboard ข้ อ มู ล ด้ า นช� ำ ระเงิ น เพื่ อ ใช้
ก� ำ หนดนโยบายการช� ำ ระเงิ น และผลั ก ดั น ส่ ง เสริ ม การใช้
e-Payment การพัฒนาบริการ รองรับความต้องการของ
ทุกภาคส่วน ปรับปรุงชุดข้อมูลด้านสถาบันการเงินและตลาด
การเงินเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีเครื่องมือทางการเงินใหม่
การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินแบบต่อเนื่อง การตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลด้านการช�ำระเงิน และการก�ำกับดูแลธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศตาม FX reform และ FX ongoing
supervision เพื่อให้มีข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อการ
ใช้งาน พัฒนาเครือ่ งมือส�ำหรับการติดตามธุรกรรม FX เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการดูแลอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการติดตาม
พฤติกรรมของผูเ้ ล่นกลุม่ ต่าง ๆ ในตลาดการเงิน ปรับเพิม่ data
and analytics platform รองรับข้อมูลระดับ micro และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานภายนอก ธปท.

(3) ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ ปรับเพิม่ ประสิทธิภาพ
ขยายขีดความสามารถของระบบงาน เพือ่ ยกระดับการให้บริการ
ได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
		 • ระบบงานด้้ า นตลาดการเงิิ น ขยายขอบเขต
ระบบงานการทำำ�ธุุ ร กรรมเพื่่�อรองรัั บ ภาวะไม่่ ป กติิ (ELA)
ตามมาตรา 42 ให้้มีีความยืืดหยุ่่�นและคล่่องตััว สามารถให้้
ความช่่วยเหลืือสถาบัันการเงิินได้้อย่่างราบรื่่�นและทัันการณ์์
รวมถึึ ง รองรัั บ การ default ธุุ ร กรรมของสถาบัั น การเงิิ น
ปรัั บ ระบบการยื่่�นขอใบอนุุ ญ าตและพิิ จ ารณาคำำ�ขอของ
การแลกเปลี่่�ยนเงิินตามกฎหมายควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิิน
ให้้ มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น มีีข้้อมููลเพื่่�อการวิิเคราะห์์ สำำ�หรัับ
กำำ�หนดนโยบาย FX reform เพื่่�อรองรัับการปฏิิบัติั ติ าม พ.ร.บ.
การอำำ�นวยความสะดวก

9.2.2 ด้านระบบข้อสนเทศ
ธปท. ได้วางกรอบแนวทางเพื่อขับเคลื่อนและก�ำกับดูแล
และบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
ธปท. (พ.ศ. 2560 - 2562) ให้สอดคล้องและรองรับทัง้ กฎหมาย
ในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึง
วางแนวทางในการขยายการใช้ ป ระโยชน์ ข ้ อ มู ล ของ ธปท.
สู่ภายนอกในวงกว้างมากขึ้น โดยมีรายละเอียดที่ส�ำคัญในปี
2562 ดังนี้

		 • ระบบงานด้านการช�ำระเงินและระบบจัดการ
ธนบัตร พัฒนาช่องทางน�ำเข้าข้อมูล แหล่งเก็บข้อมูลและวิธี
เรียกใช้งาน กรณีธนาคารสมาชิกส่งข้อมูลและภาพเช็คเรียกเก็บ
ตามแผนฉุกเฉินระบบ ICAS พัฒนาระบบรับ - ส่งข้อมูล
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์พันธบัตรกับกรมสรรพากรและส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ปรับปรุงระบบเพื่อรับพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ ธปท.
ไม่่เป็็นนายทะเบีียนเข้้าทำำ�ธุุรกรรมกัับ ธปท. พััฒนาระบบบาทเนต
เพื่่�อรองรัับการจััดการความเสี่่�ยงด้้าน concentration risk
และ wrong-way risk ในการรัับหลัักประกัันเพื่่�อทำำ�ธุุรกรรม
กัับ ธปท. และจากงานโครงการอิินทนนท์์ การทดลองการทำำ�งาน
บนบล็็อกเชนสามารถนำำ�มาประยุุกต์์ ใช้้ได้้ และสามารถทำำ� smart
contract การโอนเงิินระหว่่างประเทศบนบล็็อกเชนได้้ ซึ่่�งจะนำำ�
ไปสู่่�การต่่อยอดในการศึึกษาและพััฒนา Thai CBDC BAHT
Coin ต่่อไป

(1) การยกระดั บ การใช้ ข ้ อ มู ล ธปท. ขยายการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลระดับจุลภาค (micro data) อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการวิเคราะห์และตอบโจทย์ ในการท�ำนโยบาย
และการวิเคราะห์ ในเชิงพฤติกรรมให้รอบด้านมากขึ้น รวมถึง
การประยุกต์ ใช้ข้อมูล big data เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและตอบโจทย์สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้
โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจยุคใหม่
งานวิเคราะห์เชิงลึก (data analytics) ขยายการประยุกต์
ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบดาต้าอนาไลติกส์ ให้กว้างขึ้น
และลึกขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศักยภาพและวัฒนธรรม
องค์กรในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลส�ำหรับงานพันธกิจ
หลักของ ธปท. รวมถึงการบริหารงานภายใน (data-driven
organization) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (1) งานด้านตลาดการเงิน

		 • ระบบงานด้านข้อมูล พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบ
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เช่น การใช้ดาต้าอนาไลติกส์กับงานด้านนโยบายและก�ำกับการ
แลกเปลีย่ นเงิน การพัฒนา leading indicator ของค่าเงินบาท
ด้วยเทคนิค machine learning (2) งานด้านเศรษฐกิจการเงิน
เช่น การจับชีพจรส่งออกจากข้อมูลใบขนส่งสินค้า การวิเคราะห์
ภาคแรงงานจากข้อมูลประกันสังคม การจับชีพจรภาวะเศรษฐกิจ
จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และการพัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจด้วย
Google Trends/Correlate (3) งานด้านสถาบันการเงิน
เช่น การพัฒนาเครือ่ งชี้ early warning คุณภาพสินเชือ่ ลูกหนี้
และการศึกษาการจัดชัน้ ลูกหนีแ้ ละปรับโครงสร้างหนีด้ ว้ ยข้อมูล
ลูกหนี้รายตัว (4) งานด้านอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้
เงินสด / การช�ำระเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพพนักงาน
เพื่อตอบโจทย์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

( 2 ) ก า ร กำำ�กัั บ ดูู แ ล ง า น ด้้ า น ข้้ อ มูู ล
(data governance) ธปท. ได้้ อ อกนโยบายการกำำ�กัั บ
ดูู แ ลข้้ อ มูู ล (Data Governance Policy: DGP) ณ
วัั น ที่่� 12 กรกฎาคม 2562 เพื่่�อเป็็ น กรอบในการบริิ ห าร
จััดการข้้อมููลทั้้�งหมดของ ธปท. ให้้เป็็นมาตรฐาน ทัันสมััย
สอดคล้้ อ งกัั บ กฎหมายทั้้�งในประเทศและระหว่่ า งประเทศ
โดยได้้ เ ริ่่�มดำำ�เนิิ น การจัั ด ทำำ�แนวปฏิิ บัั ติิ ก ลางในการ
กำำ�กัับดููแลข้้อมููลทั้้�งหมดของ ธปท. เพื่่�อใช้้เป็็นมาตรฐานภายใน
ให้้ฝ่่ายงานใน ธปท. นำำ�ไปประยุุกต์์ ใช้้ รวมทั้้�งมีีการขัับเคลื่่�อน
การจััดทำำ�ทะเบีียนข้้อมููลของฝ่่ายงานต่่าง ๆ และบููรณาการเป็็น
ทะเบีียนข้้อมููลกลาง เพื่่�อจััดชั้้�นความลัับและวางแนวทางในการ
กำำ�กัับดููแลข้้อมููลให้้เป็็นระบบ โดยเฉพาะการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลให้้เป็็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
พ.ศ. 2562 ซึ่งทะเบียนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้นหา
ตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ จ ะสรรหาใหม่ ไ ม่ ใ ห้ ซ�้ ำ ซ้ อ นเป็ น ภาระต่ อ
ผู้ ให้ข้อมูล ช่วยให้ผู้ ใช้ข้อมูลเข้าใจสาระส�ำคัญของข้อมูลได้
สะดวกและน�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

การประยุกต์ ใช้เครื่องมือ text mining เพื่อช่วยใน
งานวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์รายงานการประชุมของสถาบัน
การเงิ น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เสริ ม ในการประเมิ น พฤติ ก รรมและ
วัฒนธรรมองค์กร และวิเคราะห์เนื้อหาประกาศของสถาบัน
การเงินที่ ธปท. เป็นผู้ออกเพื่อสนับสนุนการท�ำ Regulatory
Impact Analysis (RIA) รวมถึงการใช้ text mining
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลสถิติ ซึ่งช่วยลดเวลาใน
กระบวนการท�ำงานได้มาก
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นโยบายการก�ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Policy)
ด้วยสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การท�ำงานของ ธปท. ต้องอาศัยข้อมูลจ�ำนวนมาก
และหลากหลาย เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินเศรษฐกิจที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติ ในขณะที่
กฎระเบียบและกฎหมายด้านข้อมูลทีเ่ พิม่ และซับซ้อนมากขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารจัดการข้อมูลให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น ธปท. ได้ออกนโยบายการก�ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Policy: DGP) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2562 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดใน ธปท. มีการก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่
เกีย่ วข้องให้ชดั เจนในทุกขัน้ ตอน ตลอดจนการดูแลรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับกฎหมายและมาตรฐานสากล ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ส�ำคัญของ DGP ประกอบด้วย
การกำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล
(Data Governance Committee) ผู้้�ควบคุุมข้้อมููล ผู้้�จััดการดููแลข้้อมููล ผู้้�ใช้้ข้้อมููล และผู้้�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เพื่่�อรัับผิิดชอบในแต่่ละขั้้�นตอนของการบริิหารจััดการและการใช้้ข้้อมููล เพื่่�อความถููกต้้อง เหมาะสม มีีมาตรฐาน
ข้้อมููลมีีคุุณภาพ และได้้รัับการดููแลความลัับและความมั่่�นคงปลอดภััยครบถ้้วน
การเก็็บรวบรวมหรืือสร้้างข้้อมููล การสรรหาหรืือเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากแหล่่งภายนอกต้้องมีีวััตถุุประสงค์์
ที่่�ชััดเจน ตรงตามความจำำ�เป็็น มีีกระบวนการกลั่่�นกรองเพื่่�อบููรณาการความต้้องการข้้อมููลให้้รอบด้้าน ป้้องกััน
ความซ้ำำ��ซ้้อนในการเก็็บรวบรวมและลดภาระของผู้้�ให้้ข้้อมููล ข้้อมููลต้้องได้้รัับการจััดการดููแลอย่่างเหมาะสม มีีการ
กำำ�หนดหมวดหมู่่�และระดัับชั้้�นความลัับ การเข้้าถึึงหรืือใช้้ข้้อมููล อายุุการใช้้งานของข้้อมููล และระยะเวลาในการ
จััดเก็็บหลัังสิ้้�นสุุดการใช้้งาน
การประมวลผลข้้ อ มูู ล กำำ�หนดเกณฑ์์ การควบคุุม คุุณภาพข้้อมููล ทั้้�งในมิิติิข องความถููกต้้อง ครบถ้้วน
ความสอดคล้้อง ความเป็็นปััจจุุบััน ตรงตามความต้้องการ และความพร้้อมใช้้ พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�คำำ�อธิิบายข้้อมููล
(metadata) และดำำ�เนิินการปกปิิดข้้อมููลเพื่่อ� ป้้องกัันความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
หรืือข้้อมููลที่่�สามารถระบุุตััวตนได้้ โดยคำำ�นึึงถึึงมาตรฐานการปกปิิดข้้อมููล
การจััดเก็็บดููแลรัักษาข้้อมููล มีีการจััดเก็็บและสำำ�รองข้้อมููลในที่่�ปลอดภััย โดยนำำ�เอาระบบเทคโนโลยีีมาใช้้ในการ
จััดเก็็บและตรวจสอบการเข้้าถึึงหรืือใช้้ข้้อมููล มีีระบบตรวจสอบ สอบทาน ปรัับปรุุง ดููแล กระบวนการจััดการสิิทธิ์์�
ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลให้้ถููกต้้อง เป็็นปััจจุุบััน
การใช้้งานหรืือเปิิดเผยข้้อมููล ต้้องเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์และภารกิิจของ ธปท. ตามสิิทธิ์์�หรืือบทบาทหน้้าที่่�
ตรงตามวััตถุุประสงค์์ของการขอใช้้ข้้อมููล รวมถึึงมีีแนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลหรืือแบ่่งปัันข้้อมููล (data sharing)
แก่่หน่่วยงานภายนอก โดยพิิจารณาถึึงขอบเขตและรายละเอีียดของข้้อมููล รวมถึึงช่่องทางที่่�ได้้มาตรฐานเพื่่�อดููแล
ความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููล
การจััดการข้้อมููลหลัังสิ้้�นสุุดการใช้้งาน มีีแนวทางการจััดเก็็บข้้อมููลหลัังสิ้้�นสุุดการใช้้งาน การสำำ�รองข้้อมููลที่่�
สำำ�คััญ รวมถึึงกระบวนการทำำ�ลายข้้อมููลที่่�ปลอดภััยและเหมาะสมตามระดัับชั้้�นความลัับของข้้อมููล
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นอกจากนี้้� ได้้ดำำ�เนิินการด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย
ข้้อมููลกัับข้้อมููลที่่�สำำ�คััญไปแล้้ว ได้้แก่่ การเข้้ารหััสข้้อมููลสำำ�หรัับ
ข้้ อ มูู ล ที่่�ระบุุ ตัั ว ตนทั้้�งหมดในระบบข้้ อ มูู ล เศรษฐกิิ จ การเงิิ น
(DMS) และการนำำ�เครื่่�องมืือ DLP มาช่่วยในการป้้องกัันการ
รั่่�วไหลของข้้อมููลสำำ�คััญ เช่่น ข้้อมููลการประชุุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงิิน และได้้วางแนวทางการตรวจสอบคุุณภาพ
ข้้อมููลด้้วยโปรแกรมการตรวจสอบคุุณภาพข้้อมููล และตรวจจัับ
หาความผิิดปกติิของข้้อมููลก่่อนและหลัังการเผยแพร่่ข้้อมููลบน
เว็็บไซต์์ ธปท. เพื่่�อความถููกต้้องและสอดคล้้องกัันของข้้อมููล
เพื่่�อให้้ข้้อมููลสถิิติิที่่�เผยแพร่่สู่่�สาธารณะชนมีีความถููกต้้องและ
ป้้องกัันความผิิดพลาดในกระบวนการจััดทำำ�และเผยแพร่่

ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนจ�ำนวนมากเข้าเป็นสมาชิก BOT API
เพือ่ เข้ามาใช้ขอ้ มูลดังกล่าวต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้มากยิง่ ขึน้
รวมทั้ ง ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ ไทย หรื อ Thailand’s
Integrated Database for Economics (TiDE) โดย
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้น�ำข้อมูล BOT API
มาจัดท�ำในรูปแบบที่เข้าถึงและวิเคราะห์ง่ายขึ้น ตอบโจทย์
นักวิเคราะห์วิจัยที่หลากหลาย
ธปท. ยังได้เตรียมการจัดท�ำมาตรฐานการปกปิดข้อมูล
และเชือ่ มโยงข้อมูลภาคการเงินของประเทศ เพือ่ รองรับแนวทาง
การเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลกับภายนอกในรูปแบบข้อมูลเปิด
(open data) ที่ข้อมูลมีความละเอียดกว่าที่เผยแพร่ข้อมูลโดย
ทัว่ ไป รวมทัง้ ข้อมูลทีอ่ ยู่ในลักษณะของผลการวิเคราะห์ทจี่ ะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การวิเคราะห์วจิ ยั เชิงลึก ส่งเสริมต่อยอดองค์ความรู้
และนวัตกรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
เพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใน
วงกว้าง

(3) การขยายขอบเขตและความร่วมมือด้านข้อมูล
ในปี 2562 ธปท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านข้อมูลและวิชาการ 4 ฉบับ กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
บริษัทสหการประมูล บริษัทไปรษณีย์ไทย และกรมสรรพากร
เพื่อสนับสนุนการแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของแต่ละ
องค์กรที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า
ตามภารกิจหลักขององค์กร และช่วยเสริมสร้างฐานข้อมูลของ
ประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ งานวิเคราะห์ งานวิจยั ใหม่ ๆ เพือ่ ยกระดับการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างลุ่มลึก ตอบโจทย์ของประเทศ และสามารถรับมือ
กับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างเท่าทัน

ในด้ า นความร่ ว มมื อ ทางด้ า นข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก ธปท. ได้ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อร่วมพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลสถิติและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ
กั บ หลายหน่ ว ยงานทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ได้ แ ก่
ธนาคารกลางศรีลังกา เรื่อง data management and data
analysis เพื่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งการบริ ห าร
จัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ADB เรื่อง “SME
Development Index” (SME - DI) ในโครงการ Asian
Development Bank Asia SME Monitor Project 2020
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Children’s Fund: UNICEF) เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล child
migration and displacement เพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
การประเมินและเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบนิเวศข้อมูลของไทย
และส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลราย
สถานประกอบการ นอกจากนี้ ได้จัดงานให้ความรู้แก่ผู้ ให้
ข้อมูลภาคต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้สนับสนุนข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
รวมถึงการเสริมสร้างบทบาทในเวทีวิชาการ น�ำเสนอผลงาน
ต่าง ๆ อาทิ “Data Management in Data Evolution Era
at Bank of Thailand” ในงานสัมมนา Post-Crisis Data
Landscape: Micro Data for the Macro World ประเทศ
มาเลเซีย จัดโดย IFC – BNM - ECB และ “Collecting
Data New Information Sources” ในงาน High Level
Meeting on Data Governance ประเทศตูนิเซีย จัดโดย
Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics

ธปท. สรรหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่
ข้ อ มู ล สิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคส่ ว นบุ ค คล ปรั บ ปรุ ง ชุ ด ข้ อ มู ล
เพื่ อ รองรั บ การผ่ อ นคลายการควบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น
ชุดข้อมูลสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นหลักประกัน ชุดข้อมูลสินเชือ่
เพื่อที่อยู่อาศัยจ�ำแนกตาม LTV ชุดข้อมูลสถาบันการเงิน
ตามมาตรฐาน TFRS9 และชุ ด ข้ อ มู ล เพื่ อ การตรวจสอบ
และติ ด ตามสถาบั น การเงิ น แบบต่ อ เนื่ อ ง ในส่ ว นของ
ชุดข้อมูลด้านความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและตลาด อย่างไรก็ดี
ส�ำหรับส่วนของชุดข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตได้ขยายเวลา
ออกไปเป็นปี 2564 เพื่อให้เวลาแก่สถาบันการเงินเตรียม
ความพร้อม เนื่องจากมีการปรับปรุงรายละเอียดค่อนข้างมาก
ธปท.
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(4) การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการเงินของ

ตามที่ ธปท. ได้น�ำรูปแบบ Application Program
Interface (API) มาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูลสถิติทั้งหมดที่
เผยแพร่่ผ่่านทางเว็็บไซต์์ ธปท. แก่่สาธารณชน (BOT API)
ตั้้�งแต่่ต้น้ ปีี 2562 เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกรวดเร็็วในการใช้้ประโยชน์์
ข้้อมููลแก่่ประชาชนและหน่่วยงานภายนอก โดยมีีหน่่วยงาน
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9.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ผู้บริหารทุกระดับ นอกจากนี้ ธปท. ได้ขยายเส้นทางอาชีพ
ให้กับพนักงานกลุ่มศักยภาพ และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงานที่
เป็นก�ำลังส�ำคัญของ ธปท.

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น และสามารถ
ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รวมทั้งเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและความผูกพันในทุกระดับ และสามารถใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายของพนั ก งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตร์ ธปท. จึงต้องมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เอื้อต่อการท�ำงานในบริบทใหม่ ดังนี้

(2) การจัดเตรียมบุคลากรทดแทนต�ำแหน่งงาน
ส�ำคัญ เพื่อรองรับรองรับการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูง
ในอนาคต โดยการจัดท�ำ succession plan เพือ่ เตรียมผูบ้ ริหาร
ตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการขึ้นไปให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้
เชิิงลึึก และทัักษะการบริิหารจััดการ โดยการหมุุนเวีียนผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงเพื่่�อขยายหน้้างานและพร้้อมในการเติิบโต นอกจากนี้้�มีี
การสรรหา mid-career ในตำำ�แหน่่งงานสำำ�คััญที่่�จำำ�เป็็นในการ
ผลัักดัันยุุทธศาสตร์์ของ ธปท.

9.3.1 การสรรหาบุคลากร ได้ปรับกระบวนการและขัน้ ตอน
การสรรหาพนักงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สะดวก และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบการจ้างเป็นพนักงานประจ�ำและ
พนักงานสัญญาจ้าง เพื่อสามารถก�ำหนดค่าตอบแทนที่แข่งขัน
กับตลาดได้ โดยสามารถสรรหาพนักงานและผูบ้ ริหารในกลุม่ งาน
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และประสบการณ์เฉพาะ เช่น ดาต้าอนาไลติกส์
IT งานวิจัย และกฎหมาย

(3) การเตรีียมความพร้้อมผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทุุกระดัับ เพื่่�อให้้มีคี วามรู้้�และทัักษะทางเทคโนโลยีีรวมถึึงทัักษะ
การทำำ�งานที่่�มีีความคล่่องตััวสููงพร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
เท่่าทััน ในปีี 2562 ธปท. ปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการฝึึกอบรม
และพััฒนาพนัักงานจากเดิิมที่่�ให้้หััวหน้้าส่่วนงานพิิจารณาส่่ง
พนัักงานเข้้าอบรม เป็็นเปิิดโอกาสให้้พนัักงานสามารถสมััคร
เข้้ า อบรมหลัั ก สูู ต รกลางตามศัั ก ยภาพและความสนใจของ
ตนเอง และขยายช่่องทางการพััฒนาแบบออนไลน์์ด้้าน digital
capability และ soft skill นอกเหนืือจากหลัักสููตรพื้้�นฐาน
เพื่่�อพััฒนา ความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญที่่�สำำ�คััญของธนาคารกลาง
เช่่น การธนาคารกลาง (BOT Central Banking Essentials),
FinTech, digital banking, cybersecurity โดยพนัักงาน
สามารถสมััครเรีียนได้้ตามความสนใจและตรงกัับความต้้องการ
(voice and choice) ที่่�สามารถเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา และจะ
ขยายผลไปยัังหลัักสููตรด้้านอื่่�น ๆ ต่่อไป

9.3.2 การเตรียมความพร้อมด้านก�ำลังคนทดแทนใน
ระยะยาว มีระบบบริหารพนักงานกลุ่มศักยภาพ (talent) และ
แผนทดแทนต�ำแหน่งงานส�ำคัญ (succession plan) รวมทั้ง
มีการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรองรับบทบาทการเป็น
ผู้น�ำขององค์กรในอนาคต
(1) ระบบการคัดเลือกพนักงานกลุ่มศักยภาพสูง จะ
พิจารณาทั้งความรู้เชิงลึกในงาน และทัศนคติรวมถึงพฤติกรรม
ที่สอดรับกับคุณสมบัติภาวะผู้น�ำ เอื้อต่อการผลักดันงานและ
ยุทธศาสตร์ ธปท. ในโลกสมัยใหม่ โดยผู้บริหารระดับสูงให้การ
สนับสนุน และได้ก�ำหนดให้น�ำปัจจัยเรื่องภาวะผู้น�ำของ ธปท.
มาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการประเมินผลงานปี 2562 ของ

Coaching Clinic โดยรองผู้ว่าการ ด้านบริหาร
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รายงานประจ�ำปี 2562

นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ ให้้ความสำำ�คััญในการเตรีียมผู้้�นำำ�
ศัักยภาพสููงรุ่่�นใหม่่ ที่่�จะก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ของ ธปท. ในอนาคต
ให้้มีีภาวะผู้้�นำำ�ที่่�เข้้มแข็็ง สามารถสร้้างและนำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
พร้้อมเผชิิญความท้้าทายใหม่่ ๆ โดยวางกรอบการพััฒนาที่่�
ชััดเจน และมีีรููปแบบการพััฒนาที่่�หลากหลาย เช่่น leader
talks, coaching clinic ทั้้�งแบบเป็็นกลุ่่�มและตััวต่่อตััว,
mentor และ learning buffet โดยพนัักงานสามารถจััดทำำ�
แผนพััฒนา (Personal Development Plan) ที่่�สอดคล้้อง
กัับศัักยภาพของตนเองได้้ ซึ่่�งเป็็นการพััฒนารููปแบบใหม่่ที่่�
พนัักงานพึึงพอใจและเข้้าร่่วมการพััฒนาอย่่างจริิงจััง และจะ
ขยายการดำำ�เนิิ น การให้้ ค รอบคลุุ ม กลุ่่�มศัั ก ยภาพทุุ ก ระดัั บ
มากขึ้้�นในปีี 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย

9.3.3 การส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรและเสริิมสร้้างความ
ผููกพััน
สนับสนุนให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีตามพฤติกรรมหลัก
5 ด้าน ได้แก่ มีหลักการ รู้ลึกคิดไกล เปิดใจ คล่องตัวทันการณ์
มุง่ ผลส�ำเร็จ รวมทัง้ ยกย่องชมเชยและให้รางวัลจูงใจแก่พนักงาน
ที่มีผลงานและพฤติกรรมที่โดดเด่น ธปท. ยังได้เน้นส่งเสริม
บรรยากาศในการท�ำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดง
ความคิดเห็นและผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์กับ
โครงการ Power up BOT เพือ่ สร้างพลังแห่งการเปลีย่ นแปลง
จากกลุ่มพนักงานที่ต้องการท�ำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อองค์กร
โดยมีผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และเห็นผลส�ำเร็จ
เป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ธปท. ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การท�ำงานและสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่
หลากหลายของพนักงานแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

	สำำ�หรัับการส่่งเสริิมวััฒนธรรมการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
(knowledge sharing) มีีการนำำ�เสนอนโยบายสำำ�คััญของ
ธนาคาร ข้้อมููลข่่าวสารใหม่่ ๆ ของฝ่่ายงานต่่าง ๆ และการแบ่่งปััน
เรื่่�องราวเพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจจากบุุคคลหลากหลายอาชีีพ
ผ่่านกิิจกรรม Brown Bag Talk และ Inspirational Talk
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งจััดเก็็บองค์์ความรู้้�อย่่างเป็็นระบบ ทั้้�งนี้้�
ธปท. ยัังส่่งเสริิมให้้พนัักงานเข้้ารัับการพััฒนาภายนอกและ
secondment เพื่่�อให้้มีีประสบการณ์์ และสร้้างเครืือข่่ายกัับ
องค์์กรภายนอกด้้วย
(4) การทำำ�งานที่่�หลากหลายและร่่วมมืือกัันมากขึ้้�น
โดยส่่งเสริิมการทำำ�งานร่่วมกัันแบบข้้ามฝ่่ายงานหรืือสายงานใน
รููปแบบ squad มากขึ้้�น รวมทั้้�งมีีการใช้้ระบบ Internal Job
Market เพื่่�อให้้เกิิดการหมุุนเวีียนระหว่่างฝ่่ายงานหรืือสายงาน
ใน ธปท. ตามความสมััครใจ โดยในปีี 2560 - 2562 มีีพนัักงาน
ทั้้�งสิ้้�น 316 ราย สามารถย้้ายงานผ่่านระบบ คิิดเป็็นประมาณ
ร้้อยละ 9 ของพนัักงานทั้้�งหมด ทำำ�ให้้พนัักงานสามารถทำำ�งานที่่�
หลากหลายและสร้้างเครืือข่่ายภายในองค์์กรเพื่่�อส่่งเสริิมความ
สำำ�เร็็จของงานได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
(5) ทุุ น การศึึ ก ษาแก่่ นัั ก เรีี ย นและพนัั ก งานเพื่่� อ
ศึึกษาต่่อทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมทั้้�งขยายสาขาวิิชาที่่�
ให้้ทุนุ การศึึกษาซึ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของ ธปท. ในอนาคต
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะทางด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีี
รวม 13 ทุุน เช่่น Artificial Intelligence, data science,
data analytics, cybersecurity, software engineering,
computer system and network และ FinTech รวมถึึง
ทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับผู้้�ที่่�กำำ�ลัังศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ชั้้�นปีีที่่� 3
สาขาวิิชา cybersecurity ในประเทศด้้วย

การนำำ�เสนอความคืืบหน้้าของโครงการ Power up BOT
ต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููง
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ธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งสร้างงานวิจัยและข้อมูลที่ทันสมัย
เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของงานวิชาการในการสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายของ
ธปท. รวมไปถึงบทบาทการเป็นผูน้ ำ� ทางความคิดให้กบั สังคมในประเด็นทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศทีส่ ำ� คัญ

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ ธปท. ประจ�ำปี 2562

ในปี 2562 ธปท. ได้ผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์เชิงนโยบายและสร้างองค์ความรู้ที่ส�ำคัญในหลากหลายด้าน อาทิ
• กระแสเทคโนโลยีีที่่�สำำ�คััญและนััยต่่อโครงสร้้างเศรษฐกิิจไทย
		 รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของรููปแบบและพฤติิกรรมของธุุรกิิจ
		 ครััวเรืือน และผู้้�ให้้บริิการทางการเงิิน
• โครงสร้้างของภาคธุุรกิิจและการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
		 ในการแข่่งขััน
• โครงสร้้างของภาคเกษตรไทย
• โครงสร้้างตลาดแรงงานไทย
• ความเหลื่่�อมล้ำำ��ในมิิติต่ิ า่ ง ๆ และแนะแนวทางแก้้ปัญ
ั หาอย่่างยั่่�งยืืน
• พลวััตหนี้้�ครััวเรืือนไทย
• มาตรการ Loan to Value กัับการให้้สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของ
		 ธนาคารพาณิิชย์์ไทย
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ซึ่่�งผลงานวิิจััยเรื่่�อง “จุุลทรรศน์์หนี้้�ครััวเรืือนไทยผ่่านข้้อมููล
สิินเชื่่�อรายสััญญาจากเครดิิตบููโร” โดยสถาบัันวิิจััยเศรษฐกิิจ
ป๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์ ได้ รั บ รางวั ล ผลงานวิ จั ย ระดั บ ดี ม าก
สาขาเศรษฐศาสตร์ จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(กุมภาพันธ์ 2562) นอกจากนี้ ธปท. ยังร่วมกับองค์กรภายนอก
ในการศึกษารูปแบบทีเ่ หมาะสมของนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น
นโยบายประกันภัยพืชผลเกษตร นโยบายประกันสุขภาพ
ในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน ธปท. ได้
มี ก ารเผยแพร่ ง านวิ จั ย ของนั ก วิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
ธปท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงบทความทีต่ พี มิ พ์
เป็นคอลัมน์ ในหนังสือพิมพ์ เช่น แจงสี่เบี้ย และบางขุนพรหม
ชวนคิด ซึ่งได้รับความสนใจจากสาธารณชนในวงกว้าง และ
ได้สนับสนุนการสร้างเวทีวชิ าการผ่านการจัดงานสัมมนาในหลาย
รูปแบบ เช่น งาน Research Workshop ทีส่ ถาบันวิจยั เศรษฐกิจ
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ และส�ำนักงานภาคเหนือ ร่วมจัดกับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และงานสัมมนาวิชาการประจ�ำปี (BOT Symposium)
ภายใต้หัวข้อ “Competitive Thailand : พลิกโฉมเศรษฐกิจ
พิชิตการแข่งขัน” มีการน�ำเสนองานศึกษาจากนักวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก ธปท. โดยมุ่งประเมินความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยในมิติต่าง ๆ ทั้งในภาคเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ กลไกการ
ท�ำงานของตลาด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยเชิงสถาบัน
และกฎเกณฑ์กติกาภาครัฐ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางกรอบ
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้รับ
เกียรติจากวิทยากรรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและ
เอกชนในช่วง Perspectives ที่น�ำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจในอนาคต และผูท้ รงคุณวุฒทิ ี่ได้รว่ มเสวนา
แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

งานสััมมนาวิิชาการ ธปท. ประจำำ�ปีี 2562

PIER Research Workshop จังหวัดขอนแก่น

of Turkey (CBRT) – European Central Bank (ECB)
conference รวมถึงสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้
ผลงานวิจัยของพนักงาน ธปท. ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร
ชัน้ น�ำของโลก เช่น บทความ “The Output Euler Equation
and Real Interest Rate Regimes” (Macroeconomic
Dynamics, January 2019) บทความ “Thai Inflation
Dynamics: A View from Disaggregated Data”
(Economic Modelling, April 2019)

บทบาททางด้านวิชาการของ ธปท. ได้รบั การยอมรับในระดับ
สากล โดยพนักงาน ธปท. ได้รบั เชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมใน
เวทีวิชาการระดับสากลที่จัดโดยธนาคารกลางและองค์กรต่าง ๆ
เช่น การประชุม Asian Bureau of Finance and Economic
Research (ABFER) Annual Conference, Bank for
International Settlements (BIS) - Asian Office
Research Network (ARN) Annual Workshop of the
Asian Research Networks, Reserve Bank of Australia
Annual conference, Central Bank of the Republic
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ศูนย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจไทย
Thailand’s Integrated Database for Economics (TiDE)
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ข ้ อ มู ล สถิ ติ แ ละข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ เป็ น จ� ำ นวนมาก และมี ก ารเผยแพร่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เรื่อย ๆ จากหลายหน่วยงาน ข้อมูลเหล่านี้ส่วนมากจะอยู่บนเว็บไซต์ขององค์กรเจ้าของข้อมูล และมีรูปแบบการ
น�ำเสนอที่แตกต่างกัน ท�ำให้ยากต่อการน�ำไปใช้ ในวิเคราะห์และวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย จึงได้จัดท�ำเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล
เศรษฐกิจไทย หรือ Thailand’s Integrated Database for Economics (TiDE) เพื่อลดอุปสรรคต่าง ๆ ใน
การใช้ข้อมูล รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้ที่มีความสนใจ
ในข้อมูลเศรษฐกิจน�ำไปใช้

เว็บไซต์ TiDE เปิดให้ใช้งานตัง
้ แต่วน
ั ที่ 4 ธันวาคม 2562
ผ่านทาง https://tide.pier.or.th

โดยเว็บไซต์ TiDE มีขอ้ ดี ดังต่อไปนี้

4. เปิดให้สาธารณชนใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้
ข้อมูลที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจไทยให้มมี ากขึน้

1. สืบค้นง่าย ด้วยข้อมูลทีจ่ ดั หมวดหมูอ่ ย่างละเอียด และมี
เครือ่ งมือในการสืบค้น คัดกรองข้อมูลทีต่ อ้ งการ
2. น�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบ time series ทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง
ครอบคลุมตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั แทนการน�ำเสนอหรือเผยแพร่
ข้อมูลเป็นรายงวด โดยผู้ ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
แสดงผลได้ตามความต้องการ

ปัจจุบันเว็บไซต์ TiDE ได้รวบรวม เผยแพร่ และเป็น
ช่องทางสืบค้นข้อมูลเศรษฐกิจไทยทีม่ ขี อ้ มูลกว่า 25,000 series
และครอบคลุมหลายด้าน เช่น ภาคเศรษฐกิจ ภาคการเงิน สถาบัน
การเงิน และดัชนีเศรษฐกิจต่าง ๆ ทัง้ นี้ ภายในเดือนมีนาคม 2563
จะท�ำการพัฒนาเว็บไซต์เข้าสูร่ ะยะที่ 2 โดยเพิม่ ระบบสมาชิกให้
ผู้ ใช้งานทั่วไปได้ลงทะเบียนเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้งาน
ในพืน้ ทีส่ ว่ นตัว รวมไปถึงการสร้าง dashboard ทีแ่ สดงข้อมูล
จ�ำนวนมากพร้อม ๆ กันได้

3. อยู่ในรูปแบบทีพ่ ร้อมน�ำไปใช้วเิ คราะห์ วิจยั ต่อ โดยผู้ ใช้
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้งา่ ย และสามารถปรับปรุงข้อมูล
ให้ทนั สมัยได้ตลอดเวลา
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ขับเคลื่อนธนาคารแห่งประเทศไทยสู่องค์กรดิจิทัล
พร้อมรับความท้าทายในโลกการเงินยุคใหม่
ตามแนวการขับเคลื่อนองค์กรในโลกยุคปัจจุบันที่เน้นการปรับรูปแบบองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัล (digital
organization) นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ ให้ความส�ำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อก้าวทัน
องค์กรยุคปัจจุบัน และพัฒนาการด�ำเนินงานภายในให้ดียิ่งขึ้น

การเปิดตัวบริการ All New BYOD

ในปี 2562 มีการน�ำเครื่องมือ BOT-ShaRe มาใช้ ใน
การจัดเก็บและแชร์เอกสารร่วมกันภายใน ธปท. เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ทงั้ ภายในและนอก
สายงาน สามารถค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องและน�ำมาต่อยอดได้
สะดวกมากยิง่ ขึน้ มีการขยายการใช้เครือ่ งมือ Virtual Desktop
Infrastructure (VDI) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั พนักงาน
โดยเฉพาะกลุม่ ผูต้ รวจสอบทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านภายนอก ธปท. ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญจากภายนอก ธปท. ผ่าน VDI โดยข้อมูล
จะไม่รวั่ ไหลสูภ่ ายนอก การดูแลความมัน่ คงปลอดภัยของการใช้
อุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน ธปท. โดยมีการปรับปรุง
ระบบ Bring Your Own Device (BYOD) ที่ใช้บนอุปกรณ์
smart device ของพนักงานเพือ่ เข้าถึงระบบงานของ ธปท. ให้มี
ความปลอดภัยทันต่อภัยคุกคามในปัจจุบนั ในส่วนของเครือ่ งมือ
ส�ำหรับการใช้งานพืน้ ฐาน ธปท. ได้พจิ ารณาปรับใช้ Microsoft

Office แบบออนไลน์ หรือ O365 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานระหว่างพนักงานในองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรืน่ สนับสนุน
การท�ำงานร่วมกันผ่านการใช้งานบนคลาวด์ (cloud) เช่น
การแชร์ขอ้ มูลและเอกสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และระบบการค้นหาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาในเอกสารที่เก็บไว้
บนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสือ่ สารหรือจัดประชุมโดย
ไม่จำ� เป็นต้องอยูส่ ถานทีเ่ ดียวกัน โดยในปี 2562 ได้ดำ� เนินการ
จัดหาเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่างจัดเตรียมระบบให้พร้อมใช้งาน
โดยคาดว่าจะเริม่ ใช้งานได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2563
นอกจากการพัฒนาด้านดิจทิ ลั ภายในองค์กรแล้ว ธปท. ยังให้
ความส�ำคัญกับการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพือ่
ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเงินของประเทศโดยการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยี เช่น โครงการ DLT Scripless Bond เป็นโครงการที่
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โครงการ
ยกระดับงานจ�ำหน่าย
พันธบัตรอย่างโปร่งใส
ปลอดภัย ลดต้นทุน

ริิเริ่่�มนำำ�เทคโนโลยีี Distributed Ledger Technology (DLT)
หรืือบล็็อกเชน มาใช้้ ในการยกระดัับการจำำ�หน่่ายพัันธบััตร
ออมทรัพย์รฐั บาล ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความ
ปลอดภัยและลดต้นทุนในการด�ำเนินงานโดยรวม นับเป็นโครงการ
ที่น�ำบล็อกเชนมาใช้ ในงานจ�ำหน่ายพันธบัตรเป็นรายแรก ๆ
ของโลก โดยเป็นการประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน อาทิ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวง
การคลัง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์ และบริษทั ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยโครงการนี้
ได้รับรางวัล Digital Government Award 2018 จาก
Asian-Oceanian Computing Industry Organization
(ASOCIO) และ รางวัล Recognition of Excellence 2019
จาก OpenGov ในเดือนตุลาคม 2562 อีกด้วย ทัง้ นี้ โครงการ
DLT Scripless Bond อยูร่ ะหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะเริม่
ให้บริการได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2563

โครงการ DLT Scripless Bond ได้้รัับรางวััล Digital Government
Award 2018 และรางวััล Recognition of Excellence 2019

• ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. (REIC) : เพื่อ
แลกเปลีย่ นข้อมูลการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลภาพรวม
มูลค่าเงินโอนเพือ่ ซือ้ ห้องชุดของชาวต่างชาติทวั่ ประเทศ (จ�ำแนก
ตามประเทศ/สัญชาติ รายไตรมาส) เพือ่ น�ำมาใช้ศกึ ษาเพือ่ จัดท�ำ
ดัชนีราคาทีด่ นิ (Land Price Index: LPI)

ด้านข้อมูล ในปี 2562 ธปท. ได้จดั ท�ำเว็บไซต์ศนู ย์รวมข้อมูล
เศรษฐกิจไทย หรือ Thailand’s Integrated Database for
Economics (TiDE) เพือ่ เป็นแหล่งรวมสืบค้นข้อมูลเศรษฐกิจไทย
โดยรวบรวมข้อมูลจาก ธปท. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะมี
การปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยและจัดท�ำข้อมูลในรูปแบบทีส่ บื ค้น
และเข้าใจง่าย เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจสามารถน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ตอ่ ยอด
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทีม่ อี ยูไ่ ด้มากขึน้ โดยเปิดให้สาธารณชน
ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงได้ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์รว่ มกันอย่างต่อเนือ่ ง โดย ธปท. มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ
ดังนี้

• กรมสรรพากร : ธปท. น�ำข้อมูลภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
มาใช้เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ของบุคคลธรรมดาและ
เพือ่ ประกอบการติดตามภาวะเศรษฐกิจ
• บริษทั ไปรษณีย์ ไทย จ�ำกัด : มีการจัด Knowledge
Sharing เพื่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู ้ แ ละท� ำ ความเข้ า ใจ
ความต้องการประยุกต์ ใช้ขอ้ มูลร่วมกัน
• บริษทั สหการประมูล จ�ำกัด : ธปท. น�ำข้อมูลการจ�ำหน่าย
รถมือสองมาจัดท�ำดัชนีราคารถยนต์มือสองและเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ ธปท. ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2562
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BOT Go Green โครงการสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
ทุกวันนี้กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Go Green ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วโลกเป็น
อย่างมาก นับเป็นเรื่องดีที่องค์กรต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ค�ำนึงถึง
สิง่ แวดล้อมมากขึน้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นหนึง่ ในองค์กรที่ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างมาก ทีผ่ า่ นมา
ธปท. ได้ด�ำเนินการในช่วงหลายปีผ่านกิจกรรม BOT Go Green ท�ำให้สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมาก

บรรยากาศกิจกรรม BOT Go Green

ประหยัดพลังงานด้วยอุปกรณ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
ธปท. ได้จดั ท�ำโครงการ BOT Go Green ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการประหยัดพลังงาน
และการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การด�ำเนินโครงการในช่วงแรกเน้น
เฉพาะเรือ่ งการประหยัดพลังงาน ซึง่ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ
คณะส่งเสริมและอนุรกั ษ์พลังงาน ผูบ้ ริหาร และทีมงาน ท�ำให้มกี าร
ด�ำเนินงานในลักษณะทีห่ ลากหลาย เริม่ ตัง้ แต่เผยแพร่โครงการ
ประหยัดพลังงานตลอดจนมีการเปลีย่ นอุปกรณ์ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น การเลือกใช้เครื่องท�ำความเย็น (chiller) แบบ
magnetic bearing และ multiple compressor ทีล่ ดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 30 การเปลีย่ นหลอดไฟฟ้า LED และ
การเลือกใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ธปท. เริม่
ติดตัง้ โซล่าเซลล์ มาตัง้ แต่ปี 2557 และได้ตดิ ตัง้ เพิม่ เติมทุกปี โดย
ในปี 2562 ได้ตดิ ตัง้ เพิม่ อีก 130 kW รวมติดตัง้ ทัง้ สิน้ 283.6 kW
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 150,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณ
2 ล้านบาทต่อปี

การแจกพันธุ์กล้าไม้

พนักงาน ธปท. ร่วมใส่ ใจประหยัดพลังงาน
ธปท. รณรงค์ให้พนักงานร่วมใส่ใจประหยัดพลังงาน โดยจัดตัง้
คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน แบ่งออกเป็น 13 กลุม่ จ�ำแนก
ตามพื้นที่อาคาร ในแต่ละปีจะมีการก�ำหนดนโยบายประหยัด
พลังงานของแต่ละกลุม่ ซึง่ พนักงานน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง เช่น การ
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ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชัว่ โมงในช่วงพักกลางวัน การปิดจอคอมพิวเตอร์
เมื่อไม่ใช้งาน การน�ำกระดาษที่ ใช้หน้าเดียวมาใช้ซ�้ำ การเดิน
ขึน้ บันไดแทนการใช้ลฟิ ต์

BOT Go Green ปี 2562
ในปีนี้ ธปท. ได้ขยายขอบเขตโครงการให้สอดคล้องกับ
หลักการของการอนุรกั ษ์พลังงานควบคูไ่ ปกับการดูแลสิง่ แวดล้อม
โดยจัดกิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลายเพือ่ ดึงดูดให้พนักงานเข้ามา
มีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ อาทิ การแข่งขันการประหยัดพลังงาน โดย
น�ำเสนอวิธีการประหยัดพลังงานที่โดนใจ เป็นที่ยอมรับ และ
ไม่กระทบกับชีวติ การท�ำงานของพนักงาน การรณรงค์เรือ่ งการ
แยกขยะ และการน�ำหลัก 3R (Reduce Reuse และ Recycle)
มาใช้ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่ไปกับการสร้างสีสัน และ
ได้รบั ความรูไ้ ปด้วยจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแจก
พันธุก์ ล้าไม้ การประกวดภาพถ่ายต้นไม้ของเรา การจ�ำหน่ายของ
มือสอง น�ำรายได้ชว่ ยเหลือมูลนิธติ า่ ง ๆ นอกจากนี้ ยังรณรงค์การ
ใช้ผลิตภัณฑ์ Refill โดยให้พนักงานเตรียมภาชนะมาเอง และการ
ประกวดละครสัน้ เพือ่ สือ่ สารว่าการประหยัดพลังงาน การแยกขยะ
และการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม เป็นเรือ่ งง่าย ๆ ทีท่ กุ คนท�ำได้
ความร่วมมือของทุกคนจึงเป็นความส�ำเร็จและพลังทีย่ งิ่ ใหญ่
ทีจ่ ะขับเคลือ่ น ธปท. ให้กา้ วเป็นผูน้ ำ� ด้านการประหยัดพลังงาน
และการอนุรกั ษ์พลังงานในระดับแนวหน้าของประเทศ ต่อยอด
จากโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึง่ ธปท. เป็นธนาคาร
กลางแห่งแรกของโลกทีไ่ ด้รบั การรับรองเป็นองค์กรปลอดคาร์บอน
(Carbon Neutral) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวได้รบั การตอบรับและ
ความร่วมมือจากพนักงาน ธปท. ทุกคนเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่า
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การรณรงค์์เรื่่�องการแยกเศษอาหารด้้วยตนเอง

ทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญของการท�ำหน้าที่เป็นพลเมือง
ทีด่ ขี องสังคมและเป็นตัวอย่างทีด่ ีให้กบั คนทัว่ ไป ไม่เพียงในด้าน
เศรษฐกิจเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงสังคมและสิง่ แวดล้อมอีกด้วย

แผงโซลาเซลล์บนดาดฟ้าอาคาร 2
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พันธกิจและงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะดูงบการเงินขององค์กรใดจ�ำเป็นต้องเข้าใจพันธกิจขององค์กรนั้นก่อน ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ในฐานะธนาคารกลาง มีพันธกิจต่างจากองค์กรธุรกิจ โดยงบการเงินของธนาคารกลางมีลักษณะพิเศษ
และนัยต่างจากงบการเงินของธุรกิจทั่วไป
1. พันธกิจของธนาคารกลาง

พันธกิจทั้ง 2 ด้านมีความเกี่ยวข้องกัน และถือเป็น
ปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับการที่ระบบเศรษฐกิจ
จะสามารถขยายตัวต่อไปได้ด้วยดี มีเสถียรภาพ

ธปท. มีพันธกิจที่ส�ำคัญ 2 ด้าน คือ

2. บัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทยและบัญชีของ
ทุนส�ำรองเงินตรา

(1) การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธปท. พ.ศ. 2485
(ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ระบุไว้ว่า “..งานของธนาคารกลาง
เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพระบบ
สถาบันการเงินและระบบการช�ำระเงิน” หรือรวมกันหมายถึง
เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม พันธกิจของ ธปท.
คล้ายกับพันธกิจของธนาคารกลางทั่วโลกที่ต้องดูแลเสถียรภาพ
ทั้งเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ เสถียรภาพภายใน
ประเทศ หมายถึง การรักษามูลค่าของเงินบาทและสินทรัพย์
ของคนไทยไม่ ให้ด้อยค่าลงจากเงินเฟ้อ และดูแลไม่ ให้เกิด
ฟองสบู่หรือจุดเปราะบางในระบบการเงินที่อาจจะน�ำไปสู่วิกฤต
การเงินในอนาคต ส่วนเสถียรภาพด้านต่างประเทศ หมายถึง
การดูแลค่าเงินบาทให้เคลือ่ นไหวสอดคล้องกับพืน้ ฐานเศรษฐกิจ
ไม่ผันผวนจนเกินไป รั กษาอ� ำ นาจซื้ อ ของเศรษฐกิ จ ไทยใน
ตลาดโลก รักษาระดับหนี้ต่างประเทศให้อยู่ในระดับต�่ำ รวมทั้ง
มีเงินส�ำรองระหว่างประเทศเพียงพอเป็นกันชนรองรับแรงปะทะ
จากความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนโลก

ในการด�ำเนินงานตามพันธกิจ 2 ด้านข้างต้น กฎหมายได้
ก�ำหนดให้ ธปท. แยกการลงบัญชีเป็น 2 บัญชี กล่าวคือ
(1) บั ญ ชี ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย คื อ บั ญ ชี ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ รั ก ษาเสถี ย รภาพระบบเศรษฐกิ จ ถ้ า
เราดู บั ญ ชี ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทยอย่ า งย่ อ ฝั ่ ง
สิ น ทรั พ ย์ ป ระกอบด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ส ่ ว นหนึ่ ง เป็ น เงิ น ส� ำ รอง
ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง อยู ่ ใ นรู ป สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ และมี
สัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 85 ของสินทรัพย์ทั้งหมด สินทรัพย์
ส่วนทีเ่ หลือคือพันธบัตรรัฐบาลไทย ในขณะทีฝ่ ง่ั ขวาหรือฝัง่ หนีส้ นิ
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธบัตร ธปท. ที่เกิดจากการด�ำเนิน
นโยบายการเงินเพือ่ ดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ เงินรับฝาก
จากสถาบันการเงิน และรัฐบาล ซึ่งส่วนนี้เป็นหนี้ที่อยู่ในรูปของ
เงินบาททั้งหมด

(2) การจัดพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้หมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ
มาตรา14 แห่ง พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501(ปรับปรุง พ.ศ. 2545)
ระบุไว้วา่ “..ให้ ธปท. มีอำ� นาจจัดท�ำ บริหาร และออกใช้ซงึ่ ธนบัตร..”
เงินบาทและธนบัตรไทยจะเป็นที่ยอมรับก็ต่อเมื่อการด�ำเนิน
นโยบายการเงินและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีความน่าเชือ่ ถือ
นอกจากนี้ มาตรา 16 ยังได้ระบุวา่ “..ห้ามมิให้นำ� ออกใช้ซงึ่ ธนบัตร
เว้นแต่เป็นการแลกเปลี่ยนทันทีกับสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมีค่าเท่ากัน..” ดังนั้น ในการจัดพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้
ธปท. ต้องกันสินทรัพย์ต่างประเทศมูลค่าเท่ากับธนบัตรที่จะ
ออกใช้ใหม่เก็บแยกไว้หนุนหลังธนบัตร ดังทีม่ าตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.
เงินตรา ระบุไว้วา่ “เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ เสถียรภาพของเงินตรา ให้ ธปท.
รักษาทุนส�ำรองเงินตราไว้กองหนึง่ เรียกว่าทุนส�ำรองเงินตรา”
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ต่างสกุลเงินกัน (currency mismatch) ท�ำให้ทุกสิ้นปีต้อง
มีการตีราคาสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปเงินบาท
เพื่อจัดท�ำงบการเงินให้อยู่ ในรูปสกุลเงินบาทได้ การตีราคา
เปรี ย บเสมื อ นการประเมิ น มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ส กุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศว่า ถ้าต้องการขายสินทรัพย์ต่างประเทศออก
ทัง้ หมดจะได้เงินบาทเท่าใด ตัวเลขก�ำไรหรือขาดทุนทีป่ รากฏใน
งบการเงินส่วนใหญ่จงึ เป็น “ก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ ป็นผลจากการ
ตีราคา” หรือเรียกว่า “ก�ำไรหรือขาดทุนทางบัญชี”

(2) บัญชีของทุนส�ำรองเงินตรา คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจด้านการพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้ ในระบบเศรษฐกิจ
ฝั่งสินทรัพย์ประกอบด้วยสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศทั้งหมด
ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ ใช้หนุนหลังการพิมพ์ธนบัตร
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ส่วนฝั่งหนี้สินประกอบด้วยธนบัตรที่
ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (banknotes in circulation)
ในรูปของเงินบาท กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ธนบัตรที่ประชาชน
จับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจถือเป็นหนีส้ นิ ของธนาคารกลาง

การทีต่ อ้ งตีราคาทุกสิน้ ปี หมายความว่าการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลต่อตัวเลขในงบการเงินได้อย่าง
มีนยั ส�ำคัญ โดยเฉพาะเมือ่ มีสนิ ทรัพย์ตา่ งประเทศอยูใ่ นสัดส่วนสูง
เช่น ณ สิ้นปี 2562 ประมาณ 259,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ดังนัน้ ถ้าเงินบาทอ่อนค่าลง 1 บาท จะท�ำให้เกิดก�ำไรจากการ
ตีราคาฯ ทันที 259,000 ล้านบาท ในทางตรงกันข้าม ถ้าเงินบาท
แข็งค่าขึน้ 1 บาท ก็จะท�ำให้เกิดขาดทุนจากการตีราคาฯ ทันที
259,000 ล้านบาท
ก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตีราคาไม่ ได้ทำ� ให้ความ
สามารถในการท�ำพันธกิจของ ธปท. เปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด
เพราะ ธปท. ยังมีเงินส�ำรองระหว่างประเทศคงอยู่ที่ 259,000
ล้ า นดอลลาร์ สรอ. เป็ น กั น ชนรองรั บ ความผั น ผวนจาก
ต่างประเทศ ดังนั้น ถ้าเห็นงบการเงินของธนาคารกลาง
ปรากฎผลขาดทุนในบางช่วง อย่าเพิง่ กังวลใจ เพราะอาจเป็น
ผลจากการตีราคา และถ้าพิจารณางบการเงินของ ธปท. ในช่วง
ที่ผ่านมาจะเห็นว่าบางปีก�ำไร บางปีขาดทุน ซึ่งเป็นผลจากการ
ตีราคาเป็นส�ำคัญ

ดังนั้น งบการเงินของธนาคารกลางจึงมีความไม่สมดุล
ระหว่างด้านสินทรัพย์ (ทีอ่ ยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ) และหนีส้ นิ
(ทีอ่ ยู่ในสกุลเงินท้องถิน่ ) โดยด้านสินทรัพย์จะเปลีย่ นแปลงค่า
ได้งา่ ยตามความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น

3. ลักษณะพิเศษของงบการเงินของธนาคารกลาง

ลักษณะพิเศษข้อที่ 2 การบริหารเงินส�ำรองระหว่าง
ประเทศมุ่งรักษามูลค่าในรูปเงินตราต่างประเทศในระยะยาว

ลักษณะพิเศษข้อที่ 1 สินทรัพย์และหนี้สิน ไม่ ใช่สกุลเงิน
เดียวกัน

พั น ธกิ จ ของธนาคารกลาง คื อ การดู แ ลเสถี ย รภาพ
เศรษฐกิ จ ซึ่ ง ต้ อ งมองไกล มองไปในระยะยาว มากกว่ า
การให้น�้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงสั้น ๆ
การบริ ห ารเงิ น ส� ำ รองระหว่ า งประเทศก็ เ ช่ น กั น ธนาคาร
กลางจะลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี มู ล ค่ า ที่ ดี ใ นระยะยาวและ
กระจายความเสี่ ย งอย่ า งเหมาะสม โดยในระยะสั้ น อาจ
เห็นความผันผวนได้บ้าง ประเด็นส�ำคัญ คือ ในการบริหาร
เงิ น ส� ำ รองระหว่ า งประเทศดู ผ ลตอบแทนใน “รู ป เงิ น ตรา
ต่างประเทศ” เพราะในทีส่ ดุ ธนาคารกลางยังต้องด�ำรงเงินส�ำรอง

สิง่ ทีง่ บการเงินของธนาคารกลางต่างจากงบการเงินของธุรกิจ
เอกชน คือ สินทรัพย์ของธนาคารกลางส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์
ต่า งประเทศหรื อเงิ น ส� ำ รองระหว่ า งประเทศ แต่ ในด้า น
หนี้สินส่วนใหญ่อยู่ ในสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
หรื อ สกุ ล เงิ น บาทในกรณี ข อง ธปท. ทั้ ง จากธนบั ต ร และ
พั น ธบั ต รที่ ธปท. ออกเพื่ อ บริ ห ารสภาพคล่ อ งและดู แ ล
เสถี ย รภาพระบบการเงิ น ของประเทศ งบการเงิ น ของ
ธนาคารกลางจึ ง มี ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
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ธนาคารกลางที่เกิดจากการบริหารกระแสเงินสดของรัฐบาล
ในแต่ละช่วงเวลา และหนี้ของธนาคารกลางส่วนสุดท้าย คือ
หนี้จากการท�ำพันธกิจดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
ในช่วงเวลาทีร่ ะบบการเงินมีสภาพคล่องส่วนเกินในปริมาณทีส่ งู
เกินควร ธนาคารกลางจะออกตราสารหนีห้ รือพันธบัตรไปดูดซับ
สภาพคล่องเข้ามาเก็บไว้ทธี่ นาคารกลาง ในทางตรงข้ามธนาคาร
กลางจะไถ่ถอนพันธบัตรและปล่อยสภาพคล่องออกไปในกรณีที่
ระบบเศรษฐกิจต้องการสภาพคล่องที่สูงขึ้น

ระหว่างประเทศไว้ ให้พร้อมใช้และเพียงพอ ขณะที่งบการเงิน
ปกติจะจัดท�ำขึ้นในกรอบระยะเวลา 1 ปี จึงท�ำให้มีความต่าง
เรื่องกรอบเวลาของงบการเงินกับการพิจารณาผลตอบแทน
จากการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ การบริ ห ารเงิ น ส� ำ รองระหว่ า งประเทศ
ตามปกติ จะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเงินโลก หรือเพื่อกระจาย
ความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งจะเกิดการรับรู้
ก�ำไร/ขาดทุนเมื่อมีการขายตราสารบางประเภทออกไป ซึ่งเดิม
อาจลงบัญชีไว้ ในรูปก�ำไรหรือขาดทุนทางบัญชี (valuation
gain/loss) ดังนั้น ตัวเลขในกรณีเช่นนี้มักเป็นการรับรู้
ผลก�ำไรหรือขาดทุนทางบัญชีที่เคยตีราคาไว้เดิม ไม่ ใช่การ
ขายหรือซือ้ สินทรัพย์ตา่ งประเทศเพือ่ การเก็งก�ำไรแต่อย่างใด

เกิดอะไรขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และหนี้ของธนาคาร
กลางที่สูงขึ้นมาจากไหน? ถ้าดูวัฏจักรเศรษฐกิจในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมาตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2552 ธนาคารกลางของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลัก ทั้งสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ
ยุโรป และญี่ปุ่น ใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษ
เพื่อดูแลให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ธนาคารกลางเหล่านี้อัดฉีดเงิน
จ�ำนวนมากเข้าสู่ระบบการเงินโลก ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้า
ประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) รวมทั้งไทย
ตลาดเงินตลาดทุนโลกเคลื่อนไหวผันผวน ขณะที่บริบทใน
ประเทศก็ถูกท้าทายจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง
และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยมีการลงทุนในระดับ
ต�่ำขณะที่การส่งออกมีพัฒนาการดี และการท่องเที่ยวเติบโต
ก้าวกระโดด นักท่องเที่ยวเพิ่มจาก 15 ล้านคนเมื่อ 10 ปีก่อน
เป็น 40 ล้านคนในปี 2562 ท�ำให้ 10 ปีที่ผ่านมา (2553 - 2562)
ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงเป็นประวัติการณ์รวมประมาณ
200,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ลักษณะพิเศษข้อที่ 3 หนี้สินของธนาคารกลางต่างจาก
หนี้สินของธุรกิจ
หนี้สินของธุรกิจที่ก่อขึ้นไม่ว่าเพื่อใช้จ่ายหรือลงทุนก็เพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจนัน้ ๆ (private benefit) ในขณะทีห่ นีส้ นิ
ของธนาคารกลางเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศโดยรวม
(public benefit) หนีส้ นิ ของ ธปท. เกิดจาก (1) การพิมพ์ธนบัตร
ออกใช้ ให้พอเพียงกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ
และ (2) การดูแลเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ รักษามูลค่าของ
เงินบาทและสินทรัพย์ของคนไทยไม่ ให้ด้อยค่าลง ซึ่งถือเป็น
ประโยชน์สาธารณะ (public goods) ที่เอื้อให้ระบบเศรษฐกิจ
สามารถด�ำเนินไปได้ด้วยดี มีเสถียรภาพ หนี้ของธนาคารกลาง
ไม่ใช่เพือ่ ประโยชน์ของคนกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใด บริษทั หนึง่ บริษทั ใด
หรือแม้แต่ประโยชน์ของ ธปท. เอง แต่เป็นหนี้จากการด�ำเนิน
พันธกิจที่ยังประโยชน์ ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยโดยรวม
หนี้ สิ น ของธนาคารกลางส่ ว นแรก ได้ แ ก่ ธนบั ต ร
ที่ ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ถือเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนที่คนในสังคมยอมรับว่าใช้ช�ำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
ความพิเศษของธนบัตรอยู่ที่แม้แต่คนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จัก
กันก็ยังเชื่อมั่นในมูลค่า และยอมรับแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งเป็น
จุดเริม่ ทีท่ ำ� ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่วา่ การซือ้ ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ หนี้ส่วนที่สอง คือ เงินฝากของ
สถาบันการเงินที่ด�ำรงไว้ที่ธนาคารกลาง ก็ถือเป็นหนี้สินของ
ธนาคารกลาง เพราะธนาคารกลางท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางของระบบ
สถาบันการเงิน สถาบันการเงินใช้บญ
ั ชีเงินฝากทีธ่ นาคารกลาง
ในการช�ำระเงินระหว่างกันและบริหารสภาพคล่องของตน หนีส้ ว่ น
ทีส่ าม คือ เงินฝากของรัฐบาล หรือเงินคงคลัง ก็ถอื เป็นหนีส้ นิ ของ

ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ท ้ า ทายนี้ ธปท. ด� ำ เนิ น
พั น ธกิ จ อย่ า งไร? ในบริ บ ทที่ มี เ งิ น ทุ น ไหลเข้ า มามาก
และเร็ ว ในบางช่ ว งเวลา และเกิ น ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด สู ง
เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ต ่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ การลงทุ น ภายใน
ประเทศอยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ส ร้ า งแรงกดดั น
ต่ อ ค่ า เงิ น บาทให้ แ ข็ ง ค่ า ขึ้ น เร็ ว เมื่ อ เที ย บกั บ เงิ น สกุ ล อื่ น
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การที่งบการเงินของธนาคารกลางจะมีผลขาดทุนไม่ ใช่
เรือ่ งใหม่ ทีผ่ า่ นมาธนาคารกลางหลายแห่ง อาทิ สวิตเซอร์แลนด์
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อิสราเอล ชิลี มีงบการเงินที่ขาดทุน และ
ผลขาดทุนไม่ ได้กระทบศักยภาพการท�ำหน้าที่ตามพันธกิจ
ของธนาคารกลาง ตราบทีธ่ นาคารกลางด�ำเนินนโยบายทีม่ เี หตุ
มีผลและเหมาะสมในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศ และได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ประชาชน
ภาคธุรกิจ นักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ส�ำหรับ ธปท.
ทีผ่ า่ นมา แม้ตวั เลขในงบการเงินจะปรากฏผลขาดทุน ตลาดการเงิน
และนักลงทุนยังคงเชื่อมั่นในการท�ำหน้าที่ของ ธปท.

ในช่ ว งที่ ค ่ า เงิ น บาทเคลื่ อ นไหวไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย
พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ธปท. เข้ า ดู แ ลโดยการซื้ อ เงิ น ตรา
ต่ า งประเทศแลกกั บ เงิ น บาท เพื่ อ ช่ ว ยชะลอไม่ ใ ห้ เ งิ น บาท
แข็งค่าเร็วเกินไป ซึ่งมีผลเท่ากับ ธปท. ปล่อยสภาพคล่อง
เงิ น บาทเข้ า สู ่ ร ะบบการเงิ น มากขึ้ น ถ้าหากปล่อยให้สภาพ
คล่ อ งเงิ น บาทในระบบสู ง เกิ น ไปอาจสร้ า งปั ญ หาฟองสบู ่
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้ราคาสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นเร็ว
ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพืน้ ฐาน และเกิดปัญหาต่อเสถียรภาพระบบ
การเงิ น ในระยะยาวได้ ธปท. จึ ง ต้ อ งดู ด ซั บ สภาพคล่ อ ง
เงิ น บาทส่ ว นเกิ น ดั ง กล่ า วกลั บ มาด้ ว ยการออกตราสารหนี้
เพือ่ ดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การด�ำเนินพันธกิจดังกล่าว
ท�ำให้ ธปท. มีหนี้เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับเงินส�ำรองระหว่าง
ประเทศที่เพิ่มขึ้น

ความเชื่อมโยงระหว่างภาวะเศรษฐกิจและงบการเงิน
ของธนาคารกลางบ่อยครั้งมักจะสวนทางกัน กล่าวคือ ในปี
ที่เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตได้ดีมีเสถียรภาพ (เช่นปี 2560
- 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณร้อยละ 4) ค่าเงินบาท
มักจะแข็งค่า ท�ำให้งบการเงินของ ธปท. มีผลขาดทุน คือ
ขาดทุนจากการตีราคาและดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตราสาร
เพื่อดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

หนี้ของ ธปท. ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากการท�ำพันธกิจของ
ธนาคารกลางที่จะดูแลให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ มั่นคง
มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่
ในระดับที่เหมาะสมไม่ผันผวนรุนแรง หรือแข็งค่าเร็วเกินไป
รวมทัง้ ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาเสถียรภาพระบบการเงินในระยะยาว
ทั้งนี้ หนี้สินที่เกิดจากการออกตราสารหนี้ข้างต้น ท�ำให้ ธปท.
มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ในขณะที่มีดอกเบี้ยรับจากการบริหารเงิน
ส�ำรองระหว่างประเทศ ในอดีตอัตราดอกเบี้ยของไทยสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยจ่ายจึงสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยรับ แต่ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยของไทยต�่ำกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยในต่างประเทศ และ ธปท. มีดอกเบี้ยรับมากกว่า
ดอกเบี้ยจ่ายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ในทางตรงข้าม ในปีที่ ธปท. มีกำ� ไร ก็ ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจ
ไทยจะดีหรือประชาชนจะได้ประโยชน์ เช่น ปี 2554 เกิดเหตุการณ์
น�ำ้ ท่วมใหญ่ เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียงร้อยละ 0.8 เศรษฐกิจโลก
อ่อนแอ ค่าเงินบาทอ่อน ธปท. มีก�ำไรกว่าแสนล้านบาท หรือ
ปี 2558 เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมือง ขยายตัวในระดับต�่ำและเศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัว
ปีนั้นเงินบาทอ่อนค่าลง โดย ธปท. มีก�ำไรกว่า 9 หมื่นล้านบาท

ลั ก ษณะพิ เ ศษข้ อ ที่ 4 การท� ำ ก� ำ ไรไม่ ใ ช่ พั น ธกิ จ ของ
ธนาคารกลาง
ธนาคารกลางเป็นองค์กรที่ไม่ ได้แสวงหาก�ำไร พันธกิจ
คือดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงิน ก�ำไรหรือขาดทุนใน
งบการเงินไม่ ได้สะท้อนความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตาม
พันธกิจของธนาคารกลาง ซึ่งต่างจากภาคธุรกิจที่พันธกิจหลัก
คือ การแสวงหาก�ำไร และความสามารถของการด�ำเนินธุรกิจ
ดูได้จากผลก�ำไรหรือขาดทุนจากงบการเงิน
ธนาคารกลางเป็นองค์กรที่ด�ำเนินนโยบายเพื่อประโยชน์
ของสาธารณะ แต่ ไม่ ได้หมายความว่าธนาคารกลางจะไม่
ตระหนักถึงผลของการท�ำนโยบายต่องบการเงิน ธนาคารกลาง
ต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินไว้ ให้ได้ โดยเลือก
ใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างรอบคอบระมัดระวังและมีต้นทุนคุ้มค่า
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การขาดทุ น ทางบั ญ ชี จ ากการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ ต ่ า งประเทศ
(valuation หรือ unrealized loss) เนื่องจากเงินบาท
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 7.62 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่
รายรับดอกเบีย้ จากการบริหารสินทรัพย์ตา่ งประเทศสูงกว่าภาระ
ดอกเบี้ยจ่ายในการด�ำเนินนโยบายการเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
รายละเอียดดังนี้

ปี 2562 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความท้าทาย
หลายด้าน โดยเฉพาะการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
(Brexit) และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อื่น ๆ ทั่วโลก
รวมทั้งธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมหลักกลับมา
ด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงิน
สกุลหลักอ่อนค่าลง นอกจากนี้ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
ของไทยในระดับสูง เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่กดดันให้เงินบาท
แข็งค่าขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงเข้าดูแล
เสถียรภาพอัตราแลกเปลีย่ นอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้เงินส�ำรอง
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 259 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ณ
สิ้นปี 2562 จาก 239 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นปี 2561

1.1 การด�ำเนินงานตามพันธกิจด้านการรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ ในปี 2562 มีรายรับดอกเบี้ยสุทธิ 14.5 พันล้านบาท
เป็นผลจากดอกเบี้ยรับจากการบริหารสินทรัพย์ต่างประเทศที่
สูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นบวก
ต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย
ยังคงต�ำ่ กว่าหลายประเทศและต�ำ่ กว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายของ
สหรัฐฯ

ธปท. บริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ โดยมุ่งรักษามูลค่า
ในรูปเงินตราต่างประเทศเพือ่ ให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีเงินส�ำรอง
ระหว่างประเทศเพียงพอและพร้อมใช้ โดยกระจายการลงทุน
ในสินทรัพย์ทมี่ คี วามมัน่ คง และกระจายความเสีย่ งทัง้ ในรูปของ
สินทรัพย์และสกุลเงิน ในปี 2562 ผลการบริหารเงินส�ำรอง
ระหว่างประเทศ ได้ผลตอบแทนในสกุลเงินต่างประเทศ
เป็นบวกและสูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง (benchmark
return) และมีรายรับดอกเบี้ยจากการบริหารสินทรัพย์
ต่างประเทศสูงกว่าภาระดอกเบี้ยจ่ายในการด�ำเนินนโยบาย
การเงิน (positive carry) ด้วย แต่การแข็งค่าของเงินบาท
ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลขาดทุ น ทางบั ญ ชี จ ากการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์
ต่างประเทศให้อยู่ ในสกุลเงินบาท รวมทั้งในปี 2562 ธปท.
ปรั บ วิ ธี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ข องตราสารอนุ พั น ธ์ ที่ เ ป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศให้รองรับมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS9) ท�ำให้เกิดผล
ขาดทุนจากการปรับมาตรฐานบัญชีด้วยอีกส่วนหนึ่ง

1.2 การตีราคาสินทรัพย์ตา่ งประเทศ (valuation) ขาดทุน
สุทธิ 188.7 พันล้านบาท เป็นการขาดทุนทางบัญชีที่เกิดจาก
การตีราคาเงินส�ำรองระหว่างประเทศเป็นเงินบาท ณ สิน้ ปีปจั จุบนั
เทียบกับสิ้นปีก่อน เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นในปี 2562
เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักทุกสกุล

ผลการด�ำเนินงานของ ธปท. ทีผ่ า่ นมา มีทงั้ ขาดทุนและก�ำไร
ขึ้ น อยู ่ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของค่ า เงิ น บาทเป็ น ส� ำ คั ญ เช่ น
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ค่าเงินบาทอ่อนค่าจาก 30.1 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นปี 2562 เป็น 32.7 บาท ต่อดอลลาร์
สรอ. ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้ ธปท. มีก�ำไรสุทธิ
365.2 พันล้านบาท ผลขาดทุนหรือก�ำไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผล
ต่ อ ความสามารถในการท� ำ หน้ า ที่ ธ นาคารกลางของ ธปท.
แต่อย่างใด

1.3 การปรับสัดส่วนการลงทุน (portfolio investment)
และอื่ น ๆ ขาดทุ น สุ ท ธิ 126.4 พั น ล้ า นบาท เป็ น การ
ขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการซื้ อ ขายตราสารเพื่ อ ปรั บ การลงทุ น ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
เศรษฐกิ จ โลก รวมถึ ง เพื่ อ กระจายความเสี่ ย งและได้ รั บ
ผลตอบแทนที่ ดี ขึ้ น โดยผลขาดทุ น ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ค่ า เงิ น บาทโน้ ม แข็ ง ค่ า ต่ อ เนื่ อ งมาตลอด ท� ำ ให้ สิ น ทรั พ ย์
ต่างประเทศที่ซ้ือมาเมื่อหลายปีก่อนมีต้นทุนในรูปของเงินบาท
สูงกว่าราคาขายสินทรัพย์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผลการบริหาร
เงินส�ำรองระหว่างประเทศในสกุลเงินต่างประเทศเป็นบวก
และสูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง นอกจากนี้ ในปี 2562

1. งบการเงินของบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย
ในปี 2562
บัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2562 มีผลขาดทุน
รวม 300.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักจาก
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ธปท. ปรับวิธีการบันทึกบัญชีของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีใหม่ ท�ำให้เกิดผลขาดทุน
ประมาณ 70 พันล้านบาท

2. งบการเงินของบัญชีทุนส�ำรองเงินตราในปี 2562
ในปี 2562 งบการเงินของบัญชีทุนส�ำรองเงินตรา ขาดทุนสุทธิ 89.3 พันล้านบาท ซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ต่างประเทศ
ในบัญชีทุนส�ำรองเงินตราเป็นเงินบาท ในขณะที่ผลตอบแทนจากการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศที่ใช้หนุนหลังธนบัตรเป็นบวก
และสูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การด�ำเนินงานตามพันธกิจด้านการพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้ มีรายรับดอกเบี้ยสุทธิ 29.1 พันล้านบาท จากการบริหาร
เงินส�ำรองระหว่างประเทศที่ใช้หนุนหลังธนบัตรได้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง ขณะทีต่ น้ ทุนการพิมพ์ธนบัตรปรับลดลง
2.2 การตีราคาสินทรัพย์ตา่ งประเทศ (valuation) ขาดทุนสุทธิ 126.7 พันล้านบาท ซึง่ เป็นผลจากการตีราคาเงินส�ำรองระหว่าง
ประเทศในบัญชีทุนส�ำรองเงินตราให้อยู่ในสกุลเงินบาท เพราะเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากสิ้นปีก่อนเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักทุกสกุล
2.3 การปรับสัดส่วนการลงทุน (portfolio investment) และอื่น ๆ ก�ำไรสุทธิ 8.3 พันล้านบาท จากการซื้อขายหลักทรัพย์
สกุลเงินต่างประเทศเป็นส�ำคัญ

3. ผลกระทบของการขาดทุนต่อการด�ำเนินพันธกิจของธนาคารกลาง
ผลขาดทุนในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ตา่ งประเทศให้อยู่ในสกุลเงินบาท ในขณะทีก่ ารบริหารเงินส�ำรองระหว่าง
ประเทศของธนาคารกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรักษามูลค่าเงินส�ำรองระหว่างประเทศให้เพียงพอไว้เป็นกันชนรองรับความผันผวน
ของตลาดเงินและตลาดทุนโลก รักษาอ�ำนาจซื้อในตลาดโลก (global purchasing power) ของระบบเศรษฐกิจ และเงินส�ำรอง
ระหว่างประเทศให้มีสภาพคล่องเพียงพอพร้อมใช้ ในกรณีที่จ�ำเป็น รวมถึงหนุนหลังธนบัตรออกใช้ ดังนั้น จึงควรให้ความส�ำคัญกับ
มูลค่าของเงินส�ำรองระหว่างประเทศในสกุลเงินต่างประเทศ มากกว่าการตีราคากลับมาเป็นสกุลเงินบาท
ผลการศึกษาทางวิชาการจากประสบการณ์ของธนาคารกลางหลากหลายประเทศชี้ว่า หากการด�ำเนินนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางมีเหตุมีผลและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลขาดทุนของธนาคารกลางไม่ส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการด�ำเนินงานตามพันธกิจของธนาคารกลาง โดยเฉพาะถ้าผลขาดทุนส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนทางบัญชีที่เกิดขึ้นจาก
การตีราคาตามการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ ในกรณีของ ธปท. แม้งบการเงินของปีทผี่ า่ นมารายงานผลการด�ำเนินงานขาดทุน
แต่ ธปท. ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากตลาดการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องมาโดยต่อเนื่อง และถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563
ค่าเงินบาทได้อ่อนค่าลงร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ ธปท. มีก�ำไรสุทธิสูงถึง 365 พันล้านบาท ผลก�ำไรที่เกิดขึ้น
ก็ไม่ได้มีผลต่อความสามารถในการท�ำหน้าที่ธนาคารกลางของ ธปท. แต่อย่างใด
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่่งประเทศไทย (กตส.) ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 5 คน โดยเป็็นกรรมการ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการธนาคารแห่่งประเทศไทย (คณะกรรมการ ธปท.) 3 คน และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากบุุคคล
ภายนอก 2 คน ดัังนี้้�
1. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ธปท. เป็นประธานกรรมการ (เป็นกรรมการ
ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2558 - 29 สิงหาคม 2561 และเป็น
ประธานกรรมการตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน)

มาช่่วยในงานตรวจสอบ ทั้้�งการใช้้ข้้อมููลในการวิิเคราะห์์ และ
การพััฒนาเครื่่�องมืือเพื่่�อรองรัับการวิิเคราะห์์ นอกจากนี้้� ยััง
ผลัักดัันการตรวจสอบการดำำ�เนิินงาน (Performance Audit:
PA) ต่่อเนื่่�องจากปีีที่่�แล้้ว สำำ�หรัับการให้้ข้อ้ เสนอในการตรวจสอบ
นั้้�น ได้้นำำ�หลัักการการประเมิินผลกระทบของการออกกฎเกณฑ์์
(Regulatory Impact Asessment: RIA) มาประเมิิน
ประกอบด้้วย สำำ�หรัับงานตรวจสอบที่่� กตส. ได้้ผลัักดัันให้้เห็็นผล
เป็นรูปธรรมในปีนี้ คือ PA งานใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล งาน
จัดซื้อจัดจ้าง งานสื่อสารองค์กร และงานผลิตธนบัตร เป็นต้น
สำำ�หรัั บ งานที่่�อยู่่�ระหว่่ า งดำำ�เนิิ น การคืื อ การตรวจสอบด้้ า น
ความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านไซเบอร์์ของระบบงานที่่�ให้้บริิการผ่่าน
อิินเทอร์์เน็็ต

2. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ธปท. เป็นกรรมการ (25 พฤษภาคม 2560
- ปัจจุบัน)
3. นายมนั ส แจ่ ม เวหา กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการ ธปท. เป็นกรรมการ (30 สิงหาคม 2561 ปัจจุบัน)
4. นางดนุชา คุณพนิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากบุคคล
ภายนอก เป็นกรรมการ (27 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน)

สำำ�หรัับการประชุุมในปีี 2562 กตส. มีีการประชุุมรวม 10 ครั้้�ง
รวมถึึงการประชุุมพร้้อมเยี่่�ยมชมการค้้าชายแดนไทย - สปป. ลาว
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการติดตามและสนับสนุนการด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ธปท. ด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างระบบการ
ช�ำระเงินกับภูมิภาค เพื่อให้บริการข้ามพรมแดนใน CLMV
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กตส. ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าการ
2 ครั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
2 ครั้ง ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของ ธปท. 1 ครั้ง
และประชุม กตส. กับพนักงานในสายตรวจสอบกิจการภายใน
(สตน.) 1 ครั้ง

5. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากบุคคล
ภายนอก เป็นกรรมการ (1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน)
กตส. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการ ธปท. ในการก�ำกับการบริหารงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของ ธปท. ให้
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบงานด้านการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ
ภายในที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กิ จ การภายในมี ค วามเป็ น อิ ส ระอย่ า งเพี ย งพอ การปฏิ บั ติ
หน้าที่ของ กตส. อยู่ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามที่ได้ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรของ กตส. และงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธปท.

สรุปสาระส�ำคัญของงานที่ กตส. ด�ำเนินการและสอบทาน
จ�ำแนกตามลักษณะของงาน ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงินของ ธปท.
กตส. ได้สอบทานนโยบายการบัญชี กระบวนการจัดท�ำ
งบการเงิิ น และรายงานทางการเงิิ น ภายใต้้ ก ารดำำ�เนิิ น งาน
ของ ธปท. ได้้แก่่ งบการเงิินของธนาคารแห่่งประเทศไทย
ทุุ น สำำ�รองเงิิ น ตรา และกิิ จ การธนบัั ต ร โดย กตส. เห็็ น ว่่ า
กระบวนการโดยรวมสำำ�หรัั บ การบัั น ทึึ ก บัั ญ ชีี แ ละการจัั ด ทำำ�
งบการเงิิ น ของ ธปท. อยู่่�ภายใต้้ ก ารควบคุุ ม ภายในที่่�
รัั ด กุุ ม มีี ป ระสิิ ท ธิิ ผ ล งบการเงิิ น แสดงฐานะการเงิิ น และ
ผลการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญและ

ในปี 2562 กตส. ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแล การ
ควบคุมภายใน และการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานโดยรวม
ของ ธปท. และยังให้ความส�ำคัญกับการบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ ธปท. การประเมินและตัวชี้วัดผลส�ำเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ โดยได้ผลักดันการตรวจสอบในเชิงหลักการ
และการให้ข้อเสนอแนะที่มีผลในวงกว้างต่อ ธปท. ผลักดันการ
เตรีียมความพร้้อมในการนำำ�ระบบสารสนเทศ (digitalization)
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รายงานประจ�ำปี 2562

เชื่่�อถืือได้้ ตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปและตามแนวการ
ปฏิิบััติิทางบััญชีีสำำ�หรัับธนาคารกลาง ตลอดจนสอดคล้้องกัับ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ
เหมาะสม นอกจากนี้้� กตส. ได้้ รัั บ ทราบการปฏิิ บัั ติิ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ฉบัั บ ที่่� 9 (TFRS 9)
ของ ธปท. โดยมีความเห็นว่า ธปท. ควรปฏิบัติตาม TFRS 9
เป็นหลัก เว้นแต่กรณีทมี่ กี ฎหมายบัญญัตไิ ว้เป็นการเฉพาะก็ให้
ปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ไซเบอร์์ (IT/cyber risk) โดยได้้อนุุมััติิการปรัับแผนงาน
ตรวจสอบด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ (cybersecurity)
ให้้ครอบคลุุมระบบงานที่่�ให้้บริิการผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต และระบบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ส�ำหรับการให้ขอ้ เสนอแนะในการตรวจสอบที่ได้นำ� หลักการ
RIA มาประเมินประกอบด้วยนัน้ จะท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อเสนอแนะ
ได้ผ่านการกลั่นกรองพิจารณาประโยชน์ ผลกระทบ และความ
คุ้มค่า อย่างรอบคอบแล้ว

2. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบกิจการภายใน

นอกจากนี้ ในปี 2562 กตส. ได้ผลักดันให้มีกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสายตรวจสอบกิจการ
ภายใน ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระในองค์ ก รจะเป็ น ผู ้ รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน ซึง่ ได้มกี ารจัดท�ำกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
เริ่มใช้งานแล้วเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา

กตส. ได้้ ส อบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผน
งานตรวจสอบประจำำ�ปีี 2562 ของสายตรวจสอบกิิ จ การ
ภายใน โดยเห็็นว่่างานตรวจสอบกิิจการภายในมีีประสิิทธิิผล
สามารถสร้้ า งคุุ ณ ค่่ า ให้้ กัั บ ธปท. ในภาพรวม ตามที่่�
กตส. ได้้ ผ ลัั ก ดัั น การตรวจสอบในเชิิ ง หลัั ก การรวมทั้้�งการ
ตรวจสอบที่่�ให้้ ผ ลกระทบในวงกว้้ า งต่่ อ ทั้้�งองค์์ ก รและให้้
ความสำำ�คัั ญ กัั บ PA นั้้�น ตัั ว อย่่ า งข้้ อ เสนอแนะจากการ
ตรวจสอบที่่�เป็็นประโยชน์์ที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้การดำำ�เนิินงานของ
ธปท. มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล เช่่น

อนึง่ ในการจัดท�ำแผนงานและงบประมาณของสายตรวจสอบ
กิจการภายในส�ำหรับปี 2563 นั้น กตส. ได้ ให้ความส�ำคัญกับ
งานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (digital
transformation) ซึง่ ต้องมีการปรับกระบวนการท�ำงานภายใน
ธปท. ก่อน นอกจากการตรวจสอบการให้ความเชื่อมั่นแล้วนั้น
การตรวจสอบในปี 2563 จะเพิ่มเติมบทบาทการให้ค�ำแนะน�ำ
รวมทั้งการตรวจสอบที่เน้นการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล และ
การน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก เพื่อพัฒนาการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(1) การตรวจสอบ PA การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ซึ่ง
เสนอแนะให้มี Enterprise Data Architecture (EDA) ซึง่ จะ
เป็นการต่อยอดฐานข้อมูลที่ได้มกี ารวิเคราะห์มาแล้ว เพือ่ พัฒนา
โครงสร้างฐานข้อมูลและจัดการคุณภาพข้อมูลให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

3. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ
ธปท. โดยผู้ประเมินอิสระ

(2) การตรวจสอบงานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ซึ่ ง เสนอแนะให้ มี
การรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ
จัดจ้าง และเพิ่มจุดควบคุมในระบบงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และสอดคล้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานสากลของ The Institute of Internal Auditors
(IIA) กำำ�หนดให้้มีกี ารประเมิินคุุณภาพงานตรวจสอบภายในจาก
ผู้้�ประเมิินอิิสระภายนอกทุุก 5 ปีี โดยในปีี 2562 กตส. ได้้รับั ทราบ
ผลการประเมิิ น คุุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในของ ธปท.
ว่่าการตรวจสอบภายในของ ธปท. สอดคล้้องตามมาตรฐานสากล
ทุุกข้้อ และสนัับสนุุนให้้สายตรวจสอบกิิจการภายในปฏิิบััติิตาม
ข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมของผู้้�ประเมิินอิิสระ เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพ
งานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น การเพิ่่�มบทบาทการเป็็น
ที่่�ปรึึกษา การพััฒนากระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านทุุจริิต
ภายในองค์์กร การปรัับปรุุงแนวทางการปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับการ
ให้้ความเชื่่�อมั่่�นระดัับองค์์กรในภาพรวม (assurance map)
เพื่่�อให้้ ส ามารถระบุุ ไ ด้้ ว่่ า หน่่ ว ยงานใดในองค์์ ก รเป็็ น ผู้้�ดูู แ ล
ความเสี่ยงด้านใดบ้าง

(3) งานสื่อสารองค์กร ที่เน้นความส�ำคัญของการสื่อสาร
ภายใน เพื่อให้พนักงานเข้าใจนโยบายของ ธปท. และเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการช่วยสื่อสารต่อกับภายนอกในเรื่องที่เป็นที่
สนใจของสาธารณชน
(4) การผลิิ ต ธนบัั ต ร ที่่�ได้้ เ สนอแนะประเด็็ น เกี่่�ยวกัั บ
การคำำ�นวณตัั ว ชี้้�วัั ด การประเมิิ น การผลิิ ต ธนบัั ต ร เพื่่�อให้้
สามารถประมาณการการผลิิ ต และบริิ ห ารจัั ด การธนบัั ต ร
ได้้ อ ย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพมากขึ้้�น นอกจากนี้้� กตส. ยัั ง
ให้้ความสำำ�คััญกัับความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
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4. การประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของ กตส. โดยสรุป

ในปี 2562 กตส. มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการทบทวนความเสีย่ งองค์กรของ ธปท. แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง และแผนการตรวจสอบปี 2563 เพื่อก�ำกับดูแล
งานตรวจสอบภายในให้สอดรับและมีส่วนช่วยในการควบคุม
ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของ ธปท. โดยให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
จัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ ในภาค
การเงิน ความเสี่ยงด้านงบการเงินของ ธปท. และความพร้อม
ขององค์กรและบุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
หน้าที่ที่ซับซ้อนขึ้น

ในการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� กตส. ตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้ า ที่่�ที่่�
กำำ�หนดไว้้ ในกฎบััตรนั้้�น กตส. ได้้ ใช้้ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ
และทัักษะของกรรมการตรวจสอบทุุกคนอย่่างเต็็มความสามารถ
ในการให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะอย่่างอิิสระและเป็็นกลาง
ต่่อคณะกรรมการ ธปท. ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของ ธปท. โดย
คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ทั้้�งนี้้� กตส. ได้้รัับ
ความร่่วมมืือจากผู้้�บริิหารและฝ่่ายงานต่่าง ๆ ของ ธปท. เป็็น
อย่่างดีี ผลจากการตรวจสอบได้้รับั การพิิจารณาดำำ�เนิินการเพื่่�อ
ให้้เกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม
ในภาพรวม กตส. เห็็นว่่า คณะกรรมการ ธปท. ผู้้�บริิหาร
ตลอดจนพนัักงานของ ธปท. มีีความมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายตามแผนยุุทธศาสตร์์ของ ธปท. อย่่างมีี
คุุณภาพเยี่่�ยงมืืออาชีีพ และได้้ ให้้ความสำำ�คััญอย่่างเหมาะสมต่่อ
การดำำ�เนิินงานภายใต้้ระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อความ
มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล โปร่่งใส และเชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งได้้
จััดให้้มีรี ะบบการบริิหารความเสี่่�ยงและระบบการควบคุุมภายในที่่�
รััดกุุม เหมาะสม เพีียงพอ การปฏิิบัติั งิ านสอดคล้้องตามกฎหมาย
กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยผลการตรวจสอบกิิจการภายใน
เป็็นประโยชน์์ เป็็นไปตามหลัักวิิชาการ และสามารถสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นใจว่่ า การดำำ�เนิิ น งานของ ธปท. บรรลุุ เ ป้้ า หมาย
วััตถุุประสงค์์และวิิสััยทััศน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

5. การประชุมร่วมกับผู้ว่าการ ธปท.
ในปีี 2562 กตส. ประชุุ ม ร่่ ว มกัั บ ผู้้�ว่่ า การ 2 ครั้้� ง โดย
ครอบคลุุมประเด็็นการควบคุุมภายใน และแผนการตรวจสอบ
ปีี 2563 ที่่�เชื่่�อมโยงกัับความเสี่่�ยงองค์์กรและยุุทธศาสตร์์องค์์กร
รวมถึึงการนำำ�ข้้อมููลใน ธปท. มาวิิเคราะห์์เพื่่�อประโยชน์์ ในการ
ตรวจสอบ

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

(นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)
ประธานกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย

7. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กตส. จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ธปท. และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นรายไตรมาส ซึง่ เป็นไปตามบทบัญญัตขิ อง
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ที่แก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 มาตรา 55

142

รายงานประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

143

ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

นายปรเมธี วิมลศิริ

นายวิรไท สันติประภพ

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน

นายเมธี สุภาพงษ์

นายรณดล นุ่มนนท์

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

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

กรรมการ

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุุการ
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

นายปรเมธีี	วิิมลศิิริิ
นายวิิรไท	สัันติิประภพ
นายไพบููลย์์	กิิตติิศรีีกัังวาน
นายเมธีี
สุุภาพงษ์์
นายรณดล	นุ่่�มนนท์์
นายทศพร	ศิิริิสััมพัันธ์์
นายลวรณ
แสงสนิิท
นายสุุทััศน์์
เศรษฐ์์บุุญสร้้าง
นายเศรษฐพุุฒิิ	สุุทธิิวาทนฤพุุฒิิ
นางสาวจารุุวรรณ
เฮงตระกููล
นายเลอศัักดิ์์�	จุุลเทศ
นายมนััส
แจ่่มเวหา
นายพฤทธิิพงศ์์
ศรีีมาจัันทร์์
นางสุุรีีรััตน์์	ลััคนานิิตย์์

ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้้�ว่่าการ
รองผู้้�ว่่าการ ด้้านบริิหาร
รองผู้้�ว่่าการ ด้้านเสถีียรภาพการเงิิน
รองผู้้�ว่่าการ ด้้านเสถีียรภาพสถาบัันการเงิิน
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายสื่่�อสารและความสััมพัันธ์์องค์์กร
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายบริิหารงานปฏิิบััติิการ
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายกำำ�กัับสถาบัันการเงิิน 1
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายกฎหมาย
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายออกบััตรธนาคาร
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายนโยบายระบบการชำำ�ระเงิิน
และเทคโนโลยีีทางการเงิิน
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายตลาดการเงิิน
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายนโยบายการเงิิน
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายทรััพยากรบุุคคลและพััฒนาองค์์กร
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายระบบข้้อสนเทศ
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายตรวจสอบกิิจการภายใน
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายนโยบายสถาบัันการเงิิน
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายกำำ�กัับสถาบัันการเงิิน 2
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายเสถีียรภาพระบบการเงิิน
และยุุทธศาสตร์์องค์์กร

นายวิิรไท
สัันติิประภพ
นายไพบููลย์์	กิิตติิศรีีกัังวาน
นายเมธีี 	สุุภาพงษ์์
นายรณดล	นุุ่�มนนท์์
นางสาวนวพร
มหารัักขกะ
นางจัันทวรรณ 	สุุจริิตกุุล
นายวรพร 	ตั้้�งสง่่าศัักดิ์์�ศรีี
นายจาตุุรงค์์
จัันทรัังษ์์
นายพฤทธิิพงศ์์
ศรีีมาจัันทร์์
นายสมบููรณ์์ 	จิิตเป็็นธม
นางสาวสิิริิธิิดา
พนมวััน ณ อยุุธยา
นางสาววชิิรา
อารมย์์ดีี
นายทิิตนัันทิ์์�	มััลลิิกะมาส
นางวจีีทิิพย์์
พงษ์์เพ็็ชร
นายเดช	
ฐิิติิวณิิช
นายอััมพร
แสงมณีี
นางนวอร
เดชสุุวรรณ์์
นางธััญญนิิตย์์	นิิยมการ
นางรุ่่�ง	มััลลิิกะมาส
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รายชื่อที่อยูเว็บไซต

ติดตอ ธปท.

สถาบันการเงินและ Non - Bank

www.bot.or.th

@bankofthailandofficial

@bankofthailand

Bank of Thailand Channel

รายงานของ
ผูสอบบัญชี
และงบการเงิน
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