“ขอให้ทุกคนได้ระลึกว่า ท่านจะต้องมีภาระและความรับผิดชอบ
อย่างหนัก เพราะงานในหน้าที่ของท่าน มีความผูกพันอยู่กับ
ประชาชนทุ ก คน มี ค วามส� ำ คั ญ ยิ่ ง ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และ
การปกครองประเทศ... ดังนั้น ท่านควรสังวรระวัง... และ
พยายามใช้ความรู้ความสามารถ ความสุขุมรอบคอบ พร้อมทั้ง
ความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเป็นนิจ”(1)
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สารจากประธานกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะด�ำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่การงานตามแนวพระราชด�ำรัสที่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานในวโรกาสที่ขึ้นทรงราชย์ ในการที่จะสืบสานแนว
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง
ในด้านเศรษฐกิจ ปี 2559 แม้ว่าปัจจัยเสี่ยงจากทั้งภายใน
และภายนอกประเทศจะมีมาก แต่เศรษฐกิจไทยในภาพรวมเติบโต
ได้อย่างมีเสถียรภาพ และเมือ่ มองไปข้างหน้า สภาพแวดล้อมโลก
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี รวมถึง
เศรษฐกิจและการเมืองโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ขณะที่
ศักยภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต�ำ่ จากการลงทุนทีซ่ บเซามาเป็น
เวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ยังเป็นความเสี่ยงส�ำคัญที่อาจกระทบต่อ
เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยในระยะต่อไป
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ
ธปท.) ตระหนักถึงความจ�ำเป็นของการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจการเงินให้มั่นคงมีเสถียรภาพ พัฒนาระบบการเงินไทย
ให้สนับสนุนเศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างยัง่ ยืนและทัว่ ถึง และพร้อม
ปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และเพื่อให้สามารถรองรับความ
ผันผวนและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จึงร่วมกับคณะกรรมการนโยบาย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และ
คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
3 ปี ของ ธปท. ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2560-2562
เพื่อก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กับปัจจัยความท้าทายต่าง ๆ และเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในการรองรับงานและความท้าทาย
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การด�ำเนินแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี เป็นไป
ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความเศร้าโศกอาลัยของประเทศ อย่างมีประสิทธิผล
จากการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชสวรรคต
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธปท. ได้สนับสนุนให้มีการแก้ไข
ประชาชนชาวไทย รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมใจถวายความอาลัยด้วย พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ ช่วยให้การด�ำเนินงาน
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และตั้งปณิธานว่า ของ ธปท. มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ
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สินทรัพย์ของ ธปท. ให้มีความคล่องตัวครอบคลุมในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ
2) การดูแลเสถียรภาพของระบบการช�ำระเงิน และการให้อ�ำนาจ ธปท. ในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ 3) การก�ำหนด
ให้มีกลไกการให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินอันอาจกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
การเงิน และเพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ชัดเจน
คณะกรรมการ ธปท. ยังได้สนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงงานในด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ 1) การปรับกรอบการบริหารเงินส�ำรอง
ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงได้รัดกุมยิ่งขึ้น และช่วยให้การดูแลสภาพคล่องและเสถียรภาพ
ของตลาดการเงินภายในประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 2) การด�ำเนินนโยบายด้านต่างประเทศ โดยส่งเสริมการขยายขอบเขต
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านและยกระดับบทบาทด้านความช่วยเหลือของไทยในเวทีโลก และ
3) การส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการ ธปท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความทุ่มเท
ตลอดทัง้ ปี 2559 ทีผ่ า่ นมา ท�ำให้การด�ำเนินงานของ ธปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ การร่วมงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถาบันและองค์กรต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรืน่ สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ยัง่ ยืนและทัว่ ถึง

นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน
ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2559 เป็นปีทจี่ ะอยู่ในความทรงจ�ำของประชาชนไทยตลอด
ไป เหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สวรรคต ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ประชาชนไทยอย่างยิ่ง
ผู้บริหารและพนักงาน ธปท. ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และได้ตั้งปณิธานว่า
ในการปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายธนาคารกลางทีด่ ี จะยึดแนวพระราชด�ำรัส
ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ครั้งที่เสด็จมาเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร ธปท.
มีใจความตอนหนึ่งว่า
(2)

4

“ขอให้ทกุ คนได้ระลึกว่า ท่านจะต้องมีภาระและความรับผิดชอบ
อย่างหนัก เพราะงานในหน้าที่ของท่าน มีความผูกพันอยู่กับ
ประชาชนทุ ก คน มี ค วามส� ำ คั ญ ยิ่ ง ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และ
การปกครองประเทศ... ดังนั้น ท่านควรสังวรระวัง... และ
พยายามใช้ความรู้ความสามารถ ความสุขุมรอบคอบ พร้อมทั้ง
ความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเป็นนิจ”(2)
ปี 2559 นับเป็นอีกปีหนึง่ ทีเ่ ศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท้าทาย
หลายด้าน โดยเฉพาะความท้าทายจากปัจจัยต่างประเทศ นับตัง้ แต่
ต้นปีที่ตลาดหุ้นจีนตกลงอย่างรุนแรง การด�ำเนินนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ ย ติ ด ลบของธนาคารกลางญี่ ปุ ่ น ผลการลงประชามติ
สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และในช่วงท้ายปี
ทีผ่ ลการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทีพ่ ลิกความคาดหมาย
รวมทั้ ง ธนาคารกลางสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ป รั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบาย นอกจากนี้ ปี 2559 ยังเป็นปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับวิกฤตภัยแล้งรุนแรงอีกด้วย เหตุการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลให้
เงินทุนเคลื่อนย้ายและค่าเงินของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ซึง่ รวมถึงประเทศไทยผันผวนต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ดี แม้เศรษฐกิจไทย
ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านในปี 2559 แต่ยังสามารถ
เติบโตได้ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ
ที่เพิ่มขึ้น
ธปท. ในฐานะธนาคารกลางของประเทศได้ด�ำเนินภารกิจ
ครอบคลุมงาน 4 ด้านที่ส�ำคัญ
1. ด้านนโยบายการเงิน เพือ่ รักษาเสถียรภาพด้านราคา
และดูแลให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น ได้ ด� ำ เนิ น นโยบายการเงิ น
ในลักษณะผ่อนปรนโดยมีมติให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ทร่ี อ้ ยละ 1.50
ทั้งปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่เคยต�่ำกว่ากรอบเป้าหมายสามารถ
กลับเข้าสู่กรอบฯ ได้ ในเดือนธันวาคม 2559 ตามที่คาด ส�ำหรับ
อัตราแลกเปลีย่ นนัน้ แม้มคี วามผันผวนสูงตามภาวะตลาดเงินและ
ตลาดทุนโลก แต่ระดับความผันผวนยังอยู่ ในระดับค่อนข้างต�่ำ
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค นอกจากนี้ ธปท. ได้ยกระดับ
การวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวกับการด�ำเนินนโยบายการเงิน และ
การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย รวมทัง้ ได้จดั ตัง้
“กลุม่ งานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน” (กสร.) เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ประเมิ น ความเสี่ ย งเชิ ง ระบบ และยกระดั บ ความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานภายนอก เพือ่ สร้างความเชือ่ มโยงในการดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงินของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พระราชดำ�รัสในพิธีเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512
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2. ด้านระบบสถาบันการเงิน ธปท. มุง่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบสถาบันการเงินไปพร้อมกับส่งเสริมให้มกี ารแข่งขัน
มากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบสถาบันการเงินไทยตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (Financial Sector Master Plan Phase III) ซึ่งใช้ระหว่างปี 2559-2563 โดย ธปท.
ให้ความส�ำคัญกับเรื่อง Digitization และการเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความเสี่ยงและการสร้างความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์ (Cyber Risk and Cyber Security) ให้สอดรับกับทิศทางการให้บริการ Digital Banking เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ กับ
ผู้ ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธปท. ได้ยกระดับการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการให้บริการของสถาบันการเงินให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า เพือ่ ให้ผู้ใช้บริการทางการเงินได้รบั บริการทีต่ รงกับความต้องการของตนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้
เพือ่ ให้การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กบั การก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ ธปท.
ได้ออกหลักเกณฑ์กำ� กับดูแลส�ำหรับ SFIs ซึง่ ครอบคลุม 6 ด้านส�ำคัญ ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาล การด�ำรงเงินกองทุน การด�ำรงสินทรัพย์
สภาพคล่อง กระบวนการด้านสินเชื่อ การก�ำกับลูกหนี้รายใหญ่ รวมทั้งด้านการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ธปท.
อยู่ระหว่างการขยายฐานข้อมูลสินเชื่อ SMEs ให้ครอบคลุม SFIs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้สินเชื่อ SMEs ทั้งระบบ
3. ด้านระบบการช�ำระเงิน ธปท. มุง่ พัฒนาระบบการช�ำระเงินของประเทศให้มนั่ คงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยได้ผลัก
ดันงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 2 โครงการส�ำคัญ กล่าวคือ (1) ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งเป็น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินของประเทศให้สามารถโอนเงินข้ามธนาคารได้อย่างสะดวก ทันที และมีค่าใช้จ่ายต�่ำ
ซึ่งได้เริ่มให้บริการโอนเงินจากภาครัฐสู่ประชาชน (G2C) ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ส�ำหรับการโอนเงินระหว่างประชาชน (C2C)
เริ่มให้บริการได้ ในเดือนมกราคม ปี 2560 และ (2) การส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตให้ครอบคลุมมากขึ้นทั่วประเทศ นอกจากนี้ ธปท.
ได้ผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ปรับเปลี่ยนบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มเป็นชิปการ์ดแทนบัตรแถบแม่เหล็กเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างธนาคาร (BAHTNET) และ
ระบบ ICAS ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
4. ด้านบริหารจัดการธนบัตร นอกจากการบริหารจัดการให้มีธนบัตรใช้หมุนเวียนในระบบอย่างเพียงพอ ในปี 2559 ธปท.
ได้ออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเนื่องใน 2 วาระโอกาสส�ำคัญ ได้แก่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ส�ำหรับมิติการเพิ่มประสิทธิภาพ ได้ด�ำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาครอบคลุม
ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เรื่องการป้องกันปลอมแปลง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบ
Barcode เพื่อใช้ ในการเก็บและติดตามข้อมูลธนบัตรในอีกทางหนึ่งด้วย
เมือ่ มองไปข้างหน้าแล้วจะพบว่า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินโลกมีแนวโน้มผันผวนสูง ไม่แน่นอน ซับซ้อน และยากทีจ่ ะ
คาดการณ์มากขึ้น ส่วนหนึ่งจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ยังเปราะบาง ขณะที่เศรษฐกิจไทยจ�ำเป็นต้อง
ปรับตัวเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ และหนีค้ รัวเรือน ตลอดจนเตรียมการเพือ่ รองรับการเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ งู อายุและเศรษฐกิจดิจทิ ลั ธปท. จึงได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานในระยะ 3 ปี
ข้างหน้า(3) โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ กล่าวคือ (1) การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน
(2) การพัฒนาให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยเติบโตได้อย่างทั่วถึง ยั่งยืนและเป็นธรรม และ (3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใน
องค์กร เพือ่ วางรากฐานให้ ธปท. สามารถด�ำเนินภารกิจทีย่ ากและท้าทายขึน้ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ สร้าง “ความเป็นอยู่
ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย”

นายวิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

(3)

ท่านที่สนใจ สามารถ download “แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี” ของ ธปท. ได้ที่ www.bot.or.th/Thai/Pages/3YearsStrategicPlan.aspx
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ปี 2559 เป็นปีแห่งความทรงจ�ำของปวงชนชาวไทยอันเนื่องมาจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และตั้งปณิธานมุ่งมั่นดูแลเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มีภูมิคุ้มกัน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทย
1

รายงานประจ�ำปี 2559 ฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดท�ำและเสนอคณะกรรมการ ธปท. เพือ่ ให้เป็นรายงานของคณะกรรมการ ธปท. ตามมาตรา 57 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.
ธปท.ฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้ทราบผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชี และ
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ธปท.ฯ นั้น ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ธปท. มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลทั่วไป ซึ่งกิจการและการด�ำเนินการ
ของ ธปท. เพือ่ ให้บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 เว้นแต่กจิ การและการด�ำเนินการทีเ่ ป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
(กนส.) และคณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.)

10

รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้านเศรษฐกิจการเงิน
ปี 2559 เศรษฐกิจในภาพรวมสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ที่ร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปีก่อน แต่ปีนี้นับเป็นปีที่
เศรษฐกิจและตลาดการเงินไทยเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน
โดยเฉพาะจากปัจจัยภายนอก อาทิ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
หลักทีฟ่ น้ื ตัวช้า การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการค้าโลก ราคาสินค้า
โภคภั ณ ฑ์ ที่ ยั ง อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ รวมทั้ ง ความไม่ แ น่ น อนและ
ความแตกต่างของทิศทางการด�ำเนินนโยบายการเงินของประเทศ
อุตสาหกรรมหลัก ความเสี่ยงของเศรษฐกิจและภาคการเงินจีน
ปัญหาภาคการเงินในยุโรป ผลการลงประชามติออกจากสหภาพ
ยุโรปของสหราชอาณาจักร และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรั ฐ อเมริ ก า นอกจากนี้ ยั ง เผชิ ญ ความท้ า ทายจากปั จ จั ย
ในประเทศด้วย เช่น ปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร
ในวงกว้าง ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการลงทุน
ภาคเอกชนที่มีน้อย เมื่อมองไปข้างหน้า ความท้าทายต่าง ๆ
โดยเฉพาะด้านต่างประเทศจะยังคงอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อรองรับความท้าทายจากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น
ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป ธปท.
ได้ดำ� เนินภารกิจด้านต่าง ๆ เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
การเงินให้มนั่ คงมีเสถียรภาพ เอือ้ ต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ และ
มุง่ พัฒนาระบบการเงินไทยให้สนับสนุนเศรษฐกิจขยายตัวได้อย่าง
ยัง่ ยืนและทัว่ ถึง ตลอดจนการปรับปรุงการด�ำเนินกิจการด้านอืน่ ๆ
ของ ธปท. ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อรองรับภารกิจและความท้าทายที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
ด้านนโยบายการเงิน
ธปท. ด�ำเนินนโยบายในลักษณะผ่อนปรนเพื่อรักษา
เสถียรภาพด้านราคาและดูแลภาวะการเงินให้เอือ้ ต่อการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจไทย โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
มีมติให้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ทรี่ อ้ ยละ 1.50 ตลอดทัง้ ปี 2559
อย่างไรก็ตาม แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีเป็นบวกที่ร้อยละ
0.19 ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายนโยบายการเงินโดยเป็นผลจากปัจจัย
ด้านอุปทานที่ราคาพลังงานในประเทศอยู่ ในระดับต�่ำตามราคา
น�ำ้ มันดิบในตลาดโลกเป็นส�ำคัญ แต่ชว่ งปลายปี อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป
ปรับสูงขึ้น และในเดือนธันวาคม 2559 เริ่มกลับเข้าสู่กรอบ
เป้าหมายเงินเฟ้อ ส�ำหรับปี 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ใช้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 เป็นเป้าหมาย

นโยบายการเงินส�ำหรับระยะปานกลางเช่นเดียวกับปี 2559 ส�ำหรับ
อัตราแลกเปลี่ยนนั้น แม้จะมีความผันผวนสูงตามภาวะของตลาด
การเงินและตลาดทุนโลก แต่ระดับความผันผวนโดยรวมอยู่
ในระดับต�่ำ เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค นอกจากนี้ ธปท.
ได้จดั ตัง้ “กลุม่ งานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน”(กสร.) เพือ่ เป็น
ศูนย์กลางประเมินความเสีย่ งเชิงระบบ และยกระดับความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการดูแล
เสถี ย รภาพระบบการเงิ น ของประเทศให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ด้านระบบสถาบันการเงิน
ธปท. มุง่ ส่งเสริมความแข็งแกร่งของระบบสถาบันการเงิน
ควบคู ่ ไ ปกั บ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น มากขึ้ น โดยเฉพาะ
การแข่งขันผ่านการสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ รวมทัง้ เพิม่
ประสิทธิภาพให้แก่ระบบสถาบันการเงินไทยตามแนวทางของ
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 และการเร่งเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับความเสีย่ งและการสร้างความปลอดภัย
ด้ า นไซเบอร์ ให้ ส อดรั บ กั บ ทิ ศ ทางการให้ บ ริ ก าร Digital
Banking เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผู้ใช้บริการ และ ธปท. ยังมุง่
ยกระดับการก�ำกับดูแลความเสี่ยงและเสถียรภาพสถาบันการเงิน
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
อาทิ การออกตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงธุรกรรมที่ส�ำคัญ
(Significant Activities (SA)) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
การวางกลยุทธ์และการบริหารงานของสถาบันการเงิน และตรวจสอบ
วิเคราะห์ตดิ ตามเป็นกรณีพเิ ศษ รวมทัง้ การขอให้ธนาคารพาณิชย์
ท�ำการทดสอบภาวะวิกฤตตามที่ ธปท. ก�ำหนด (Supervisory
Stress Test) นอกจากนี้ ได้ยกร่างประกาศเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
Peer-to-Peer Lending เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของผู้ประกอบการและเพิ่มทางเลือกในการลงทุน รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ
Financial Sector Assessment Program (FSAP) โดย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก และ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพือ่ รองรับพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการ
เงินและการด�ำเนินธุรกิจการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และ
สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs โดยพัฒนาฐานข้อมูลสินเชื่อ
SMEs เพื่อให้ธ นาคารพาณิชย์ ใช้ประโยชน์ ในการวางแผน
การให้สินเชื่อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของ SMEs ให้มีมากขึ้น
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การปรับปรุงการด�ำเนินกิจการด้านอื่น ๆ ของ ธปท. ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่
การปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารดู แ ลบริ ห ารความเสี่ ย งภาพรวม
ขององค์กร เกีย่ วกับการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ โดย
การปรับกรอบโครงสร้างในการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
(Reserve Management Framework and Governance
Structure) ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรอง
ทางการ ผลั ก ดั น การแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ธปท.) ให้สามารถลงทุนในตราสารทุนได้
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
และพั ฒ นาแบบจ� ำ ลองมาช่ ว ยประเมิ น การเปลี่ ย นแปลง
เชิงโครงสร้างในสินทรัพย์และประเทศที่ลงทุน รวมถึงการขยาย
การลงทุนไปในสินทรัพย์ ใหม่ที่ ธปท. บริหารเองและที่ให้ผจู้ ดั การ
ทุ น ภายนอกบริ ห าร ตลอดจนการดู แ ลสภาพคล่ อ งและ
เสถียรภาพของตลาดการเงินภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยผ่านเครื่องมือหลัก 4 ประเภท คือ การออกพันธบัตร
ธปท. ธุรกรรมซือ้ คืนพันธบัตรแบบทวิภาคี ธุรกรรมสวอปเงินตรา
ต่างประเทศ และธุรกรรมซือ้ ขาด/ขายขาดตราสารหนีภ้ าครัฐ อีกทัง้
ยังได้รว่ มก�ำหนดมาตรฐานรับรองคุณสมบัตผิ คู้ า้ ทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรง
ในการซื้ อ ขายหรื อ ท� ำ ธุ ร กรรมในตลาดเงิ น และตลาดเงิ น ตรา
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ
ด้านระบบการช�ำระเงิน
ธปท. มุ่งรักษาเสถียรภาพและพัฒนาระบบการช�ำระเงิน ในตลาดการเงิน
โดยน�ำเทคโนโลยีมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการท�ำธุรกรรม
การออกและจัดการธนบัตร
ทางการเงิน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้งา่ ยขึน้
ธปท. บริ ห ารจั ด การให้ มี ธ นบั ต รใช้ ห มุ น เวี ย นในระบบ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ น
ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ครอบคลุม เศรษฐกิจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ได้ออกใช้ธนบัตรที่ระลึก
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เนื่องใน 2 วาระโอกาสส�ำคัญ ได้แก่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งได้เริ่มให้บริการโอนเงินจากภาครัฐไปถึงประชาชน (G2C) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในโอกาส
ได้ ในเดือนธันวาคม ปี 2559 และการโอนเงินระหว่างประชาชน ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
(C2C) ทีเ่ ริม่ ให้บริการในเดือนมกราคม 2560 รวมทัง้ ได้ปรับเปลีย่ น สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถในรั ช กาลที่ 9
บั ต รเดบิ ต และบั ต รเอที เ อ็ ม เป็ น ชิ ป การ์ ด ทดแทนบั ต ร เนือ่ งในโอกาสทีท่ รงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในด้านการเพิม่
แถบแม่เหล็ก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่น ประสิทธิภาพ ได้ดำ� เนินโครงการวิจยั และพัฒนาครอบคลุมในเรือ่ ง
แก่ผบู้ ริโภค นอกจากนี้ ธปท. ได้รว่ มมือกับคณะกรรมการกิจการ ต่าง ๆ อาทิ เรือ่ งการป้องกันการปลอมแปลง การพัฒนาหมึกพิมพ์
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วัตถุดบิ ทดแทน การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการอนุรกั ษ์
(กสทช.) ในการยกระดับความปลอดภัยของบริการช�ำระเงิน ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นคุณภาพธนบัตร
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเรื่องการก�ำหนดมาตรฐานกระบวนการ หมุ น เวี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล พั ฒ นาระบบ
พิสูจน์ตัวตนของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมกรณีที่ลูกค้าขอออก Barcode เพื่อใช้ ในการเก็บและติดตามข้อมูลธนบัตรในอีกทาง
ซิมการ์ดใหม่ รวมถึงการปรับปรุงการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน หนึง่ ด้วย รวมถึงท�ำแผนสือ่ สารธนบัตรเชิงรุกผ่านสือ่ ออนไลน์และ
ให้สอดคล้องกับระบบ Principles for Financial Market สื่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ
Infrastructures (PFMIs) โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

การดูแลภาคประชาชน
ธปท. ตระหนักถึงบทบาทในการดูแลให้ความเป็นธรรมและ
คุ้มครองประโยชน์แก่ภาคประชาชน อาทิ ก�ำกับดูแลด้านการขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสถาบั น การเงิ น (Market Conduct) เพื่ อ
ให้การบริการการเงินอย่างเป็นธรรม รวมถึงรับเรื่องร้องเรียน
และให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนในกรณีที่เกิดปัญหาจากการ
ได้รับบริการทางการเงิน และการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
เพื่อดูแลผู้ ใช้บริการทางการเงิน รวมถึงให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
ในเรือ่ งบริหารจัดการเงิน รู้พัฒนาการใหม่ทางการเงิน และเท่าทัน
ภัยทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น
การร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ
ธปท. ได้ขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ ช่วย
พัฒนาประเทศเพื่อนบ้านและยกระดับบทบาทของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งกลไกระดับทวิภาคีเพื่อช่วยลด
อุปสรรคและความเสี่ยงของการลงทุนระหว่างประเทศ อาทิ
การร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในการจัดตัง้ กลไกการส่งเสริม
การใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการช�ำระธุรกรรมการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย (Bank Indonesia)
เพือ่ สนับสนุนการใช้เงินสกุลรูเปียและบาทของภาคเอกชนเพื่อเป็น
สือ่ กลางช�ำระธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการ
แลกเปลีย่ นความเห็นเชิงนโยบายกับผูแ้ ทนธนาคารกลางประเทศ
ต่าง ๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคีอย่าง
สม�่ ำ เสมอเพื่ อ ร่ ว มประเมิ น สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ และหารื อ
ถึงการเตรียมการรองรับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และตลาดการเงินของโลก

การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจการเงินส่วนภูมิภาค
ในการด�ำเนินงานระดับภูมภิ าคของ ธปท. จะมีสำ� นักงานภาค
3 แห่ง แบ่งงานตามพื้นที่ ประกอบด้วย ส�ำนักงานภาคเหนือ
ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส�ำนักงานภาคใต้ เป็นผู้
สนับสนุนการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน ทั้งในด้านการ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจในภูมภิ าค การศึกษาและออกส�ำรวจถึงข้อ
เท็จจริงในมิติของเศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจที่ส�ำคัญในเชิงลึกใน
แต่ละภูมภิ าค การก�ำกับดูแลภาคการเงิน การควบคุมแลกเปลีย่ น
เงิน ส่งเสริมความรูท้ างการเงินและการบริหารเงินภาคครัวเรือน
การรับเรือ่ งร้องเรียนของผู้ ใช้บริการทางการเงิน และประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภูมิภาค รวมถึง
การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
การยกระดับคุณภาพงานวิจัยเชิงนโยบายและพัฒนา
องค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ธปท. ได้เพิ่มพันธมิตรทางวิชาการทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ให้ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ทั้งด้าน
นโยบายการเงิ น ระบบการเงิ น และเศรษฐกิ จ จริ ง รวมถึ ง
การสนับสนุนทุนวิจัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อน�ำข้อมูลและ
ผลการวิจยั มาใช้ ในการพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน และ
ให้ความส�ำคัญกับการน�ำข้อมูลทีห่ ลากหลายและเชิงลึกมาวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินนโยบายของ ธปท. ให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจที่
มีพลวัตไม่หยุดนิง่ และขยายฐานข้อมูลให้เชือ่ มโยงกับส่วนราชการ
ต่าง ๆ พร้อมกับการปรับปรุงระบบไอทีให้ทันสมัยพร้อมรองรับ
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้กบั การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล และรองรับ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อน
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มองไปข้างหน้า ธปท. จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์3 ปี ธปท.
พ.ศ. 2560-2562 เพื่อรองรับความท้าทายจาก สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจการเงินโลกทีม่ แี นวโน้มผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน
และไม่ชัดเจน (Volatility/Uncertainty/Co mplexity/
Ambiguity: VUCA) ประกอบกับสภาวะทีเ่ ศรษฐกิจไทยเผชิญกับ
ปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้าน อาทิ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่ลดลง ปัญหาความเหลื่อมล�้ำและหนี้ครัวเ รือน ตลอดจนการ
เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเศรษฐกิจดิจิทัล
ทัง้ นี้ แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ฉบับนีป้ ระกอบด้วยงานใน 3 ส่วน
ส�ำคัญ กล่าวคือ
การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน (Stability)
โดยจะพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินความเสี่ยง ควบคู่
ไปกับการเตรียมเครือ่ งมือด้านนโยบายให้พร้อมใช้อย่างทันท่วงที
ตลอดจนผลักดันให้กลไกตลาดอัตราแลกเปลี่ยนท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อาทิ ทบทวนกฎระเบียบด้านการควบคุมการแลก
เปลีย่ นเงิน และเป็นแกนผลักดันการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
ของประเทศร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การปรับปรุงการก�ำกับดูแลระบบสถาบันการเงินให้พร้อมรับ
ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ อย่างเหมาะสมแต่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน

ทางการเงินดิจทิ ลั ทีค่ รบวงจร สนับสนุนบทบาทของผู้ให้บริการเฉพาะ
ทาง (Niche Players) เพือ่ ลดช่องว่างของการเข้าถึงบริการทางการ
เงิ น และขั บ เคลื่ อ นให้ มี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานกลาง
ของระบบการช�ำระเงินทีส่ ามารถใช้รว่ มกันได้ และการพัฒนาระบบ
ข้อมูล SMEs ทีจ่ ะสนับสนุนการให้สนิ เชือ่ ทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พิงหลักประกัน
เพียงอย่างเดียว เป็นต้น พร้อมกันนีจ้ ะสนับสนุนให้เกิดความเชือ่ มโยง
ของระบบการเงินกับต่างประเทศให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ จะช่วยให้
ภาคเอกชนได้รบั ความสะดวกในการท�ำธุรกรรมมากขึน้ ด้วยต้นทุน
ทีถ่ กู ลง ตลอดจนยกระดับการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเพือ่ คุม้ ครอง
ผู้ใช้บริการให้ได้รบั บริการอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และ
ส่งเสริมวินยั ทางการเงินอย่างเป็นระบบ

การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก ร (Internal
Excellence) ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการวิเคราะห์เชิงลึกแบบ
data analytics และสร้างงานวิจัยที่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
อย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ การปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รเพี่ อ ให้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาองค์กร
ให้สอดรับกับพันธกิจใหม่ที่ท้าทาย และการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมกับกลุม่ Stakeholders ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็น
การสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นกับ Stakeholders
ต่อการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. ทั้งหมดเพื่อมุ่งเสริมสร้าง
การพัฒนาระบบการเงิน (Development) เพือ่ ให้ประชาชน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินทีม่ เี สถียรภาพ และมีการ
ั นาการทีจ่ ะตอบโจทย์ของประเทศ
ได้รบั บริการทางการเงินทีถ่ กู ลง ทัว่ ถึง และเป็นธรรม โดยส่งเสริมให้ พัฒนาอย่างทัว่ ถึง และมีพฒ
ผู้ ให้บริการทางการเงินมีการแข่งขัน สร้างนวัตกรรมและบริการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
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“มุง่ มัน่ ดูแลเศรษฐกิจและการเงินของประเทศให้เติบโต
อย่างมัน่ คง มีภมู คิ มุ้ กัน เพือ่ ความเป็นอยูท่ ด่ี อี ย่างยัง่ ยืน
ของคนไทย”
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ภาพรวมผลการด�ำเนินการ
และการก�ำกับดูแลกิจการ

• ภาพรวมผลการด�ำเนินการและการก�ำกับดูแลกิจการของ		
คณะกรรมการ ธปท.
• แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560-2562
• ภาพรวมผลการด�ำเนินการในปี 2559
• โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงาน
• การก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

ภาพรวมผลการด�ำเนินการและการก�ำกับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ ธปท.
รายงานประจ�ำปี 2559 ฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดท�ำและเสนอคณะกรรมการ ธปท.
เพื่อให้เป็นรายงานของคณะกรรมการ ธปท. ตามมาตรา 57 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. ธปท.ฯ เสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้ทราบผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้
ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ธปท.ฯ นั้น ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ธปท. มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลทั่วไป
ซึ่งกิจการและการด�ำเนินการของ ธปท. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 เว้นแต่กิจการและ
การด�ำเนินการทีเ่ ป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบัน
การเงิน (กนส.) และคณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.)
ปี 2559 ธปท. ได้เล็งเห็นความท้าทายของการด�ำเนินนโยบายในระยะต่อไป ทัง้ จากแรงกดดันภายนอก
ประเทศทีม่ คี วามผันผวนและเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว แรงกดดันภายในประเทศทีต่ อ้ งเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจการเงิน และความคาดหวังของผู้มีส่วนร่วมที่มีต่อบทบาทของ ธปท. ดังนั้น เพื่อเตรียมการ
รองรับความท้าทายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ ธปท. ได้มสี ว่ นส�ำคัญ
ในการก�ำหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560-2562 การผลักดันแก้ไขกฎหมายที่จะเอื้อ
ให้การด�ำเนินงานของ ธปท. มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตาม
บริ บ ทเศรษฐกิ จ และสั ง คม การสนั บ สนุ น แนวทางการบริ ห ารเงินส�ำรองทางการให้มีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายด้านต่างประเทศ และการส่งเสริมธรรมาภิบาลทีด่ ีในองค์กร นอกจากนี้ ยังให้
การสนับสนุน ธปท. ในการเตรียมโครงสร้างองค์กรเพือ่ พร้อมขับเคลือ่ นการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
3 ปี ธปท. ในระยะต่อไป โดยสรุปการด�ำเนินการของคณะกรรมการ ธปท. ในปี 2559 ที่ส�ำคัญมี ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560-2562
		 คณะกรรมการ ธปท. ร่ ว มกั บ คณะกรรมการ
นโยบาย 3 คณะ ได้ แ ก่ คณะกรรมการนโยบายการเงิ น
(กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และ
คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน(กรช.) ก�ำหนดทิศทางของ
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560-2562 โดยคณะกรรมการฯ
ได้ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และมุมมองที่เป็นประโยชน์ ในการ
จัดท�ำแผนฯ เพือ่ รองรับความท้าทายส�ำคัญของ ธปท. ในระยะต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน มีข้อสรุป
ของแผนยุทธศาสตร์ 12 ข้อ และคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบ
อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเสถียรภาพ (Stability) (2) ด้าน
การพัฒนา (Development) และ (3) ด้านเสริมสร้างความเข้ม
แข็งขององค์กร (Internal Excellence) โดยงานด้านเสถียรภาพ
จะให้ความส�ำคัญกับการติดตามสอดส่องความเสี่ยงรูปแบบใหม่
หรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเตรียมการป้องกันและรับมืออย่าง
ทันการณ์ เน้นการดูแลความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาและนวัตกรรมของระบบการเงิน พร้อมทัง้
เพิ่มบทบาทของ ธปท. ในการวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจอุปทาน
ด้าน (Supply Side) เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของโครงสร้าง
เศรษฐกิจการเงินของประเทศ งานด้านการพัฒนา มุ่งสนับสนุน
การแข่งขัน ส่งเสริมนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจร
เพือ่ ลดต้นทุนของระบบการเงิน และเอือ้ ให้ระบบเศรษฐกิจการเงิน
สามารถปรับตัวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั ตลอดจนส่งเสริมการมีผเู้ ล่น
และผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนองการพัฒนาของประเทศ ให้ความส�ำคัญ
กับการเชื่อมโยงทางการเงินกับต่างประเทศ และส่งเสริมบริการ
ทางการเงินอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
งานด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ส่งเสริมให้เกิด
การวิเคราะห์เชิงลึกแบบ Data Analytics และสร้างงานวิจัย
ที่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. และช่วย
ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง การยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพสูง มีความหลากหลาย และมุ่ง
ผลสัมฤทธิข์ ององค์กร การยกระดับศักยภาพองค์กรเพือ่ ให้มคี วาม
คล่องตัวและทันสมัยมากขึน้ (Agile and Modern Operations)
และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็น การสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความ
เชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ต่อการด�ำเนินนโยบาย
ของ ธปท.

2. การสนับสนุนการแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานของ ธปท.
		 ในปี 2559 คณะกรรมการ ธปท. ยังคงผลักดันและ
สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ
ธปท. อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกฎหมายที่ ธปท. ได้เสนอขอแก้ไข
ตัง้ แต่ปี 2558 โดยการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะเพิม่ ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานของ ธปท. ให้ดียิ่งขึ้น และสอดรับกับภารกิจ
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2559 ร่างพระราชบัญญัติธนาคาร
แห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ธปท.) ที่ขยายขอบเขตการลงทุน
ในตราสารทุนทีอ่ อกโดยนิตบิ คุ คลต่างประเทศ ได้ผา่ นความเห็น
ชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
และมีผลบังคับใช้ ในวันถัดไป)
		 นอกจากนี้ ยังมีรา่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
งานของ ธปท. อีก 3 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ได้แก่ (1) พ.ร.บ. ระบบการ
ช�ำระเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแลเสถียรภาพ
ระบบการช� ำ ระเงิ น ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) และส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารการช� ำ ระเงิ น
ให้สามารถรองรับความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.
ธุรกิจสถาบันการเงิน ที่ ให้อ�ำนาจ ธปท. ในการก�ำกับดูแล
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรีให้ ธปท. เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ และ (3) การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ธปท.
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรองรับการแก้่ไขปัญหาของสถาบัน
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ช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ส�ำหรับปี 2559 นี้ คณะกรรมการ
ธปท. ได้อนุมัติให้เพิ่มวงเงินสมทบให้แก่กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ในรูป Bilateral Borrowing เพื่อช่วยยกระดับ
บทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมรองรับหรือแก้ไขปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของโลกผ่านเวทีระหว่างประเทศเพิม่ เติมจากการสมทบ
วงเงินในรูปแบบอื่น ๆ ที่เดิม ธปท. ได้ด�ำเนินการอยู่แล้ว เช่น
3. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรองทางการ Quota และ New Arrangements to Borrow (NAB)
		 จากสภาวการณ์เศรษฐกิจการเงินโลกที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น
อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการ ธปท. จึงให้ความส�ำคัญกับการปรับ
5. การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารเงินส�ำรองทางการ โดยในปี 2559
ได้สนับสนุนให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเงินส�ำรอง ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. ในระยะต่อไป และ
ระหว่างประเทศ โดยให้มีการบริหารจัดการเตรียมสภาพคล่อง ความท้าทายในอนาคต
ที่เหมาะสม มีกลไกในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงจากการลงทุน 		 เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายและ
ทีร่ ดั กุมยิง่ ขึน้ เช่น การก�ำหนดเกณฑ์บริหารความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแผนยุทธศาสตร์
(Risk Limits) และการปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือที่ใช้ ในการควบคุม ของประเทศ ในปี 2559 คณะกรรมการ ธปท. ได้อนุมัติการปรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุน และการก�ำหนดให้เงินลงทุนในจีนเป็น เปลีย่ นโครงสร้างองค์กร เพือ่ ให้สามารถรองรับภารกิจขององค์กร
ส่วนหนึ่งของเงินส�ำรองทางการ เพื่อให้สอดรับกับที่กองทุน ที่เพิ่มขึ้น และสอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ ธปท. ใน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศให้เงินสกุลหยวนเป็น ระยะต่อไป โดยได้เพิ่ม 2 สายงานใหม่ คือ สายยุทธศาสตร์และ
สกุลเงินในตะกร้า SDR ทั้งนี้ คณะกรรมการ ธปท. จะติดตาม ความสัมพันธ์องค์กร เพือ่ ผลักดันงานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์องค์กร
สถานการณ์และการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้มนั่ ใจ และความร่วมมือระหว่างประเทศ และสายนโยบายระบบการช�ำระ
ได้ว่า กระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่ส�ำคัญสามารถด�ำเนินการ เงินและเทคโนโลยีทางการเงิน เพือ่ ผลักดันงานด้านนโยบายระบบ
การช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงได้เพิ่ม 2 ฝ่ายงาน
ได้อย่างทันท่วงที
ใหม่ คือ ฝ่ายคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการเงิ น เพื่ อ ดู แ ลงานคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค (Consumer
4. การสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ
		 คณะกรรมการ ธปท. ได้สนับสนุนให้ ธปท. เพิม่ ความ Protection) และงานวิเคราะห์และติดตามวิวัฒนาการความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเงินกับกลุ่ม CLMV (Combodia, ก้ า วหน้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเทคโนโลยี ท างการเงิ น ใหม่ ๆ
Lao PDR, Myanmar, Vietnam) ผ่านส�ำนักงานให้ความ ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังจัดกลุม่ งานทีม่ ลี กั ษณะทักษะการท�ำงาน
ช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ส�ำหรับ (Skill Set) ใกล้เคียงกันมารวมอยู่ที่ฝ่ายงานเดียวกัน เพื่อให้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่ง ธปท. สามารถท�ำงานเชิงรุกได้ชัดเจนและดียิ่งขึ้น
สหภาพเมียนมา (Technical Assistance Office for the Lao
6. การส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลที่ดี ในองค์กร
PDR and the Republic of the Union of Myanmar:
TAOLAM) ที่มีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่ ธปท. โดยสนับสนุนบทบาท 		 คณะกรรมการ ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
ของ TAOLAM ที่จะขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม CLMV ธรรมาภิบาลที่ดี ในองค์กร โดยขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการ
ด้วย รวมทั้งคณะกรรมการ ธปท. ได้สนับสนุนนโยบายของ ธปท. ธรรมาภิบาลและอุทธรณ์ร้องทุกข์ ที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้ ธปท.
ที่จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการท�ำธุรกรรม มีระบบและการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสม
ทางการเงินกับ CLMV เพือ่ สนับสนุนการค้าการลงทุนกับภูมภิ าค กับธนาคารกลาง โดยในปี 2559 มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เช่น
การก�ำหนดให้มีผ้รู ับผิดชอบงานธรรมาภิบาลขององค์กรที่ชัดเจน
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธปท. ได้สนับสนุนการ ซึ่ ง คณะท� ำ งานอยู ่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาหลั ก ธรรมาภิ บ าลตาม
ยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะการ มาตรฐานสากล เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำกรอบธรรมาภิบาล
ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการให้ความ ของ ธปท. ต่อไป
การเงินทีป่ ระสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ทดแทนบทเฉพาะกาล
มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทีส่ นิ้ สุดลง)
เพื่อให้มีกลไกในการแก้ไขปัญหาของสถาบันการเงินที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทางการเงิน ทดแทนกลไกของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่หมดอายุลงเมื่อปี 2555
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ทิศทางยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท.
พ.ศ. 2560-2562
การสร้างรากฐาน
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
อย่างยั่งยืนของไทย
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แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560-2562
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. ประกอบด้วย 12 ข้อ แบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านเสถียรภาพ (Stability)
ด้านการพัฒนา (Development) และด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Internal Excellence)

ด้านเสถียรภาพ (Stability)
การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน ถือเป็นพันธกิจ
หลักของ ธปท. นอกจากนั้นแล้ว ธปท. ยังมุ่งเน้นการเพิ่มบทบาท
ในการสนั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ
(Supply Side) ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านเสถียรภาพนี้ ประกอบด้วย
1. เสถียรภาพการเงิน การดูแลเสถียรภาพการเงินจ�ำเป็น
ต้องมีความเข้าใจในรูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเงิน
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนและเท่าทันสถานการณ์ที่สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทิศทางยุทธศาสตร์ดา้ นนี้
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จึงให้ความส�ำคัญกับการยกระดับการวิเคราะห์เศรษฐกิจให้
มองไกลและเข้าใจสถานการณ์จริง เช่น การลงพื้นที่มากขึ้น
การพัฒนาเครือ่ งมือวิเคราะห์ใหม่ ๆ เช่น การจับชีพจรเศรษฐกิจโดยใช้
Data Analytics และแบบจ�ำลองเศรษฐกิจมหภาคที่เชื่อมโยง
ตัวแปรภาคการเงินอย่างเป็นระบบ พร้อมไปกับการมีเครื่องมือ
นโยบายการเงินทีพ่ ร้อมใช้และรองรับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
เช่ น กรณี ที่ ก ลไกการส่ ง ผ่ า นของนโยบายแบบเดิ ม ท� ำ งาน
ได้มีประสิทธิภาพลดลง ในขณะเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจจะต้อง
ปรับตัวไปพร้อมกัน โดย ธปท. จะสนับสนุนผ่านการสร้าง
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ระบบนิเวศของความร่วมมือด้านภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
ซึ่งรวมถึงการร่วมกันพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ นอกจากนี้ เพื่อให้
รับมือกับความเสีย่ งจากความเชือ่ มโยงของระบบการเงินได้ดยี งิ่ ขึน้
จะยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นทั้งใน
และต่างประเทศในด้านส�ำคัญต่าง ๆ รวมไปถึงประสานงานกับ
หน่วยงานอืน่ เพือ่ เตรียมความพร้อมภาคการเงินไทยเพือ่ เข้ารับ
การประเมิน Financial Sector Assessment Program
2. เสถียรภาพระบบการเงิน ความเสี่ยงเชิงระบบที่ (FSAP)
ซับซ้อนขึ้นเรือ่ ย ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจการเงินโลกทีม่ ี
4. เสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน ระบบการช�ำระเงินมี
ความเชือ่ มโยงกันสูง ธปท. จะด�ำเนินการใน 3 ทิศทางส�ำคัญ คือ
“จับควันให้ไว” เพิ่มศักยภาพในการติดตามและประเมินความ บทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจการเงินด�ำเนิน
เสีย่ งด้านเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคต โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ ไปได้อย่างราบรื่นและคล่องตัว ธปท. จึงมุ่งเน้นการมีโครงสร้าง
ระหว่างภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริงผ่านข้อมูลและเครือ่ งมือ พืน้ ฐานการช�ำระเงินทีม่ นั่ คงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ทีพ่ ฒ
ั นาให้ครอบคลุมขึน้ รวมถึงประยุกต์ ใช้ Scenario Planning ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ตลอดจนมีการก�ำกับดูแล
เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ ตาม พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงินทีก่ ำ� ลังจะออกใช้ ให้ครอบคลุมและ
แน่นอน และจัดการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ร่วมกัน เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ซึ่งบริการช�ำระเงินและ
ระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลต่าง ๆ “ดับไฟให้ทนั ” สร้างความพร้อม เทคโนโลยีมกี ารพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีผู้ให้บริการจากทัง้ ภายในและ
ในการออกนโยบาย Macroprudential โดยมีชุดเครื่องมือที่ ภายนอกประเทศโดยเฉพาะ Mobile Payment ทีม่ กี ารเติบโตสูง
พร้ อ มใช้ แ ละกรอบการประเมิ น ผลกระทบและข้ อ จ� ำ กั ด ของ เพือ่ ให้การให้บริการมีความปลอดภัย น่าเชือ่ ถือ และเป็นธรรมกับ
การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ดังกล่าว รวมถึงก�ำหนดกระบวนการใน ผู้ใช้บริการ โดยร่วมมือกับผู้ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน
การออกใช้นโยบายทัง้ ภายในและการประสานกับภายนอกที่ชดั เจน จะสนับสนุนการน�ำมาตรฐานสากลในด้านระบบการช�ำระเงินและ
และ “ป้องกันไม่ ให้ลาม” ทบทวนรูปแบบที่เหมาะสมส�ำหรับ ความมั่นคงปลอดภัยมาใช้ ในการก�ำกับดูแลด้วย นอกจากนี้
การดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของไทยทั้งระบบ รวมถึงมีแผน การพัฒนาระบบข้อมูลเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะเร่งด�ำเนินการ เพือ่ น�ำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เชิงลึกส�ำหรับใช้ในงานก�ำกับดูแล ก�ำหนดนโยบาย
รองรับวิกฤตทางการเงินและการทดสอบที่เหมาะสม
และสนับสนุนการเข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
3. เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน การก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงินจ�ำเป็นต้องเท่าทันและพร้อมป้องกันความเสีย่ งรูปแบบใหม่ ๆ
ทั้งที่ม าจากเศรษฐกิ จ การเงิ น โลกที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนและ
ความเชื่อมโยงกันสูง รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือนวัตกรรม ดังนั้น
ทิศทางที่ส�ำคัญในระยะต่อไปจึงเป็นการเพิ่มมิติการก�ำกับดูแล
ระบบสถาบันการเงิน ให้เป็นแบบต่อเนือ่ ง (Ongoing) โดยเน้น
การตรวจสอบ Off-site มากขึ้น เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ที่
เปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว และให้ มี ก ารประเมิ น พฤติ ก รรมและ
วัฒนธรรมองค์กร (Behavior & Culture) ของธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เพือ่ ให้เข้าใจถึงปัจจัยก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจของแต่ละธนาคาร ในขณะเดียวกัน จะเตรียม
ภาคการเงินให้พร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านไอทีและภัย
คุกคามด้านไซเบอร์ ทั้งในส่วนที่ ธปท. ก�ำกับดูแลเองให้ได้
มาตรฐานและประสานผลักดันกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัวดังกล่าว โดยการผลักดันให้
กลไกตลาดอัตราแลกเปลี่ยนท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจ เช่น การทบทวน
กฎเกณฑ์ดา้ นการควบคุมแลกเปลีย่ นเงินทีเ่ ป็นอุปสรรคในปัจจุบนั
และการผลักดันให้ผปู้ ระกอบการเข้าถึงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ที่หลากหลายขึ้น
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ด้านการพัฒนา (Development)
มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารในระบบการเงิ น ของไทย (รวมทั้ ง
FinTech) มีการแข่งขัน มีนวัตกรรม และมีบริการทางการเงิน
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินงาน โดย
การก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการท�ำงานทีเ่ อือ้ ต่อ
การพัฒนา ตลอดจนผลักดันการร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลางที่สถาบันการเงินสามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้
(Open Infrastructure และ Interoperability) เช่น ระบบ
พร้อมเพย์ เพื่อประหยัดต้นทุนของประเทศ ในส่วนของ SMEs
ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ธปท. จะมุ่งเน้น
การสร้างระบบนิเวศทีส่ นับสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินได้ดีขึ้น อาทิ การมีระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการให้
สินเชือ่ ทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พิงหลักประกันเพียงอย่างเดียว (InformationBased Lending) นอกจากนี้ ธปท. จะสนับสนุนให้ระบบการเงินไทย
มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบุคลากรที่ตอบสนองต่อความ
5. การพัฒนาระบบการเงิน ระบบการเงินจ�ำเป็นต้องมี ต้องการและความท้าทายของประเทศ อาทิ มีผลิตภัณฑ์ทาง
การพัฒนาอยูเ่ สมอเพือ่ ให้ทนั ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ การเงินส�ำหรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย และมีบุคลากรภาคการเงิน
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ธปท. จึง การธนาคารในสาขาที่ขาดแคลน (เช่น ไซเบอร์ และ FinTech)
ด้วยเป้าหมายที่จะผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทย
มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและเป็นธรรม ในระยะต่อไป ธปท. จึงมุง่ เน้น
สนับสนุนการแข่งขัน นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจร
เพือ่ ลดต้นทุนของระบบการเงิน และเอือ้ ให้ระบบเศรษฐกิจการเงิน
ปรับตัวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั รวมทัง้ ส่งเสริมระบบนิเวศทางการเงิน
ให้มีผู้เล่นและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ
ในขณะเดียวกันจะสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยง
ทางการเงินกับต่างประเทศ ทัง้ กรณีที่ไทยขยายไปต่างประเทศ และ
ต่างประเทศใช้ไทยเป็นฐาน และเพิม่ ความเข้มงวดเรือ่ งการให้บริการ
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ของสถาบันการเงิน เพื่อ
ช่วยรักษาสิทธิของผู้บริโภคทางการเงิน และจะส่งเสริมวินัย
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ประกอบด้วย
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ที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงินพืน้ ฐานและการออมเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุ
กระบวนการถ่า ยทอดความรู้เพื่อปรับพฤติกรรมให้ มี วิ นั ย
ทางการเงินมากขึ้น การส่งเสริมให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อ
อย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ตลอดจนสนับสนุน
ให้มีโครงการแก้ ไขหนี้สินล้นพ้นตัว (Debt Management
Program) เพื่อช่วยให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขหนี้รายย่อย ในส่วน
การให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
ธปท. จะเพิ่มความเข้มงวดการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้สถาบันการเงินให้ความส�ำคัญกับการยกระดับ
มาตรฐานในด้านนี้ นอกจากนี้ ธปท. จะร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตรก�ำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล Market Conduct
และค่าธรรมเนียมให้ง่ายต่อการน�ำไปใช้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ
และเตือนภัยผู้ ใช้บริการเกี่ยวกับบริการทางการเงินรูปแบบใหม่
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ในด้านการส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ธปท. สนับสนุนให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจ
โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และ
มีบทบาทช่วยสร้างระบบนิเวศที่น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. การส่งเสริมบริการทางการเงินอย่างทัว่ ถึง เป็นธรรม อาทิ ยกระดับการต่อต้านคอร์รปั ชัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธปท. มุ่งสนับสนุนให้มีระบบนิเวศ การให้ความรู้ทางการเงิน และการพิจารณาสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ
และโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการออมและวินัยทางการเงิน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ ESG
6. การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค
ทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม (CLMV) ทิศทางยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญในระยะต่อไป
คือ การมีกลยุทธ์เชือ่ มโยงกับ CLMV ทีเ่ ป็นเชิงรุกมากขึน้ โดย
ผลักดันให้ไทยสามารถเป็นทางเลือกอันดับต้นส�ำหรับบริการ
ทางการเงินกับ CLMV โดยการทบทวนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
ลดอุปสรรคและสนับสนุนการเชือ่ มโยง รวมถึงผลักดันให้ธรุ กรรม
ทางการเงินระหว่าง CLMV กับไทยสะดวกขึ้นและต้นทุนต�่ำลง
เช่น การเชื่อมโยงการช�ำระเงินรายย่อยและการสนับสนุนการใช้
เงินสกุลท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน เพื่อให้การผลักดันนโยบายมี
ประสิทธิผลขึน้ จะประสานกับภาครัฐและเอกชนในไทยเพื่อให้
นโยบายมีทศิ ทางเดียวกัน รวมถึงยกระดับเครือข่ายกับ CLMV เป็น
วงกว้าง นอกจากนี้ จะผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ขยายและ/หรือ
ใช้ประโยชน์จากการมีธุรกิจ (Presence) ในภูมิภาคมากขึ้น
ตลอดจนสร้างองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับจีนและอินเดียเพื่อ
ก�ำหนดกลยุทธ์ขยายการเชื่อมโยง

การลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับ ASTRI ในการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละพัฒนาบุคลากรในเรือ่ งการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
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ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
(Internal Excellence)
การเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งถือเป็นรากฐาน
ส�ำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ ธปท. สามารถด�ำเนินภารกิจที่ยาก
และท้ า ทายมากขึ้ น ในอนาคตได้ ทั้ ง ในด้ า นการดู แ ลรั ก ษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทยให้สามารถรองรับ
ความผันผวนทีจ่ ะเกิดขึน้ และการขยายบทบาทในงานด้านการพัฒนา
เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจการเงินมีการเติบโตที่ยั่งยืน นอกจากนั้น
แล้ว ยังถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะยกระดับการท�ำหน้าที่ ในฐานะ
ธนาคารกลางที่ ดี แ ละน่ า เชื่ อ ถื อ ของประเทศที่ “ยื น ตรง
มองไกล ยืน่ มือ และติดดิน” อีกด้วย แผนยุทธศาสตร์ ในด้านนี้
มุง่ เน้นยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรใน 5 ด้าน ได้แก่
8. การยกระดับข้อมูลและการวิเคราะห์ ธปท. จะเพิ่ม
ศักยภาพการวิเคราะห์แบบ Data Analytics โดยเฉพาะการใช้
ข้อมูลละเอียดจากหลากหลายแหล่งเพิ่มเติมจากข้อมูลภาพรวม
เพื่อจับชีพจรเศรษฐกิจ ประเมินความเสี่ยง และท�ำความเข้าใจ
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป พร้อมกับยกระดับ
กระบวนการ Data Governance เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บ
การบริหารจัดการและการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างรัดกุม นอกจากนี้
จะสรรหาและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายประเภททีม่ คี วามรวดเร็ว
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และมีคุณภาพ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอและทันการณ์ อาทิ ข้อมูล
ระบบการช�ำระเงิน ข้อมูลจาก Social Media และอินเตอร์เน็ต
และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการเงินของ ธปท. ให้เป็นไป
ได้ง่าย สะดวก รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่มีรูปแบบละเอียดมากขึ้น
พร้อมมีค�ำอธิบายข้อมูลชัดเจน
9. ความเป็นเลิศด้านวิจัย ธปท. จ�ำเป็นต้องสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้และศึกษาวิจัย เพื่อผลักดัน ธปท. สู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเชื่อมต่องานวิจัยกับการด�ำเนิน
นโยบายและคณะกรรมการนโยบายมากขึ้น โดยจะสร้างระบบ
นิเวศที่เอื้อและสนับสนุนงานวิจัยให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมถึง
ให้นกั วิชาการมีสว่ นร่วมในการอภิปรายประเด็นนโยบายของ ธปท.
ขณะเดียวกันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างมีความคาดหวังว่า ธปท. ควร
เพิ่มบทบาทในการเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย ธปท. จึงจะส่งเสริมให้มกี ารจัดท�ำบทศึกษาเชิงลึก
และเผยแพร่ผลการศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ
ในเรื่องการเข้าสู่สังคมสูงวัย และการปรับตัวสู่เศรษฐกิจบริการ
โดยสื่อสารงานวิจัยและแนวความคิดของ ธปท. ต่อผู้เกี่ยวข้อง
ในแต่ละฝ่ายโดยตรง และเชื่อมโยงงานวิจัยกับผู้ท�ำนโยบาย
ภายนอก ธปท.
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10. การยกระดับศักยภาพบุคลากร เนือ่ งจากบุคลากรถือ
เป็นหัวใจส�ำคัญขององค์กร ดังนัน้ ธปท. จึงมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญ
กับการจัดเตรียมทัพเพือ่ รองรับกับภารกิจในอนาคต โดยเฉพาะ
ในจุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่ง
จ�ำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทีเ่ ป็นระบบและเข้มข้นขึน้ และในบางจุด
จะมีการสรรหาผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญจากภายนอกมา
ช่วยเสริมทัพด้วย รวมไปถึงการปรับทักษะพนักงานในด้านส�ำคัญ
ต่าง ๆ เพื่อให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับ
ตัวรองรับงานและรูปแบบการท�ำงานที่เปลี่ยนไปที่ต้องคล่อง
ตัวมากขึน้ (Agile) อาทิ ทักษะด้านไอที และการมีทกั ษะหลายด้าน
(Multi skills) พร้อมกับมุง่ ให้เกิดการเพิม่ และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายของพนักงาน อาทิ การหมุนเวียนพนักงาน
ภายในองค์กรและกับภายนอกองค์กรเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้บคุ ลากรของ
ธปท. เป็นมืออาชีพที่รู้ลึก และรู้รอบ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
พนักงานของ ธปท. กับหน่วยงานเศรษฐกิจและหน่วยงานก�ำกับ
อืน่ อย่างต่อเนือ่ ง และการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
พนักงานกลุม่ ต่าง ๆ หรือการท�ำงานข้ามฝ่ายงาน นอกจากนี้แล้ว
ธปท. ต้องเตรียมผูน้ ำ� ในอนาคตเพือ่ ให้มคี วามพร้อมทดแทนผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาบุคลากรกลุ่มศักยภาพ

12. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ธปท.
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเปิ ด รั บ ฟั ง มุ ม มองความเห็ น จาก
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ อย่างรอบด้านมากขึ้น เพื่อให้ ธปท.
สามารถตอบสนองประเด็นความเห็นส�ำคัญได้อย่างเหมาะสม อาทิ
การออกเกณฑ์หรือมาตรการต่าง ๆ ของ ธปท. ที่มีประสิทธิภาพ
และค�ำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน รวมถึงมุ่งการสื่อสารที่เข้าถึง
สาธารณชนเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเศรษฐกิจการเงิน
เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและดีขึ้นส�ำหรับในชีวิต
ประจ�ำวัน โดยเฉพาะการชีแ้ นะ เตือนภัยต่าง ๆ โดยจะเพิม่ การสือ่ สาร
ผ่านสือ่ ดิจทิ ลั (BOT Website และ Social Media) รวมถึง
การเปิดศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ของ ธปท. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจการเงินที่ครบวงจร ในขณะเดียวกัน ธปท. มุ่งที่จะ
เสริมสร้างความเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่าง ธปท. กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องส�ำคัญ (Strategic Stakeholders) ในการร่วมมือ
ดูแลเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาระบบการเศรษฐกิจการเงิน
ของประเทศ โดยยกระดับความร่วมมือกับกลุม่ เดิมให้มากขึน้ อาทิ
หน่วยงานเศรษฐกิจ และหน่วยงานก�ำกับภาคการเงินและขยาย
ความร่วมมือกับกลุ่มใหม่ อาทิ หน่วยงานก�ำกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

11. การยกระดับศักยภาพองค์กร ธปท. มุ่งที่จะปรับ
เปลีย่ นองค์กรให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และทันสมัยมากขึ้น
รวมถึงยกระดับมาตรฐานระบบงานต่าง ๆ ให้เทียบเท่ากับมาตรฐาน
สากลหรือเทียบเคียงได้กบั ธนาคารกลางหรือองค์กรชัน้ น�ำ โดย
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบงานและกระบวนการท�ำงาน
ภายใน เพือ่ รองรับการเปลีย่ นผ่านไปสูอ่ งค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
อาทิ การน�ำระบบ Automation มาประยุกต์ ใช้ และการยกระดับ
การจัดการและการพิมพ์ธนบัตรสู่ความเป็นเลิศ (Thailand
Quality Award: TQA) ในขณะเดียวกัน จะเพิ่มขีดความ
สามารถด้ า นไอที ในระบบงานส�ำคัญ ให้พ ร้อ มต่อ พัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยี ควบคู่กับการพัฒนามาตรการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเพือ่ รับมือกับภัยไซเบอร์ทม่ี แี นวโน้มเพิม่ สูงและรุนแรง
ขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ธปท. มุ่งส่งเสริมการด�ำเนินกิจการเพือ่
ความยัง่ ยืน ทัง้ ในด้านการสร้างความตระหนักรูแ้ ก่พนักงานทุกระดับ
ในการท�ำหน้าทีภ่ ายใต้กรอบการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
ธปท. และยกระดับการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ คุณธรรม
ของพนักงาน เพือ่ สะท้อนค่านิยม “ยืนตรง” ของ ธปท. ให้เข้มแข็งขึน้
รวมถึงด้านการส่งเสริมการเป็นองค์กรทีร่ บั ผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยการลดการใช้ปริมาณพลังงานและปริมาณคาร์บอน

ธปท. มุ่งหวังว่าการด�ำเนินการตามทิศทางยุทธศาสตร์ 3 ปี
ข้างต้น จะเป็นการวางรากฐานให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทย
มีเสถียรภาพ สามารถรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในสภาพ
แวดล้อมโลก และระบบการเงินไทยมีพัฒนาการที่สามารถช่วย
สนับสนุนตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศและพร้อมปรับตัวเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งความส�ำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ
ทัง้ ภายในองค์กรและกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องภายนอก โดยทีท่ กุ ภาคส่วน
จะได้รับประโยชน์ สมกับเป้าหมาย “เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
อย่างยั่งยืนของไทย”
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ภาพรวมผลการด�ำเนินการในปี 2559
งานส�ำคัญของ ธปท. ในปี 2559 ครอบคลุมงาน 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านเสถียรภาพ (Stability)
2. ด้านการพัฒนา (Development)
3. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กร (Internal Excellence)
28
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งานส�ำคัญของ ธปท. ในปี 2559 ครอบคลุมงาน 3 ด้าน ดังนี้
		 จากภารกิจในการดูแลรักษาเสถียรภาพด้านราคาและ
3.1 ด้านเสถียรภาพ (Stability) 3 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านนโยบายการเงิน ด้านระบบสถาบันการเงิน และด้านระบบ เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินดังกล่าวข้างต้น ธปท. ได้ยกระดับ
การวิ เ คราะห์ วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น นโยบายการเงิ น และ
การช�ำระเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยหลายด้าน รวมทั้งได้จัดตั้ง
“กลุม่ งานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน” (กสร.) เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
		 ด้านนโยบายการเงิน
		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ประเมินความเสีย่ งเชิงระบบ และยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงาน
เฉลีย่ ทัง้ ปีทรี่ อ้ ยละ 2.5 ± 1.5 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินส�ำหรับ ภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการดูแลเสถียรภาพระบบ
ระยะปานกลางและส�ำหรับปี 2559 ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง การเงินของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีว่าการ
		 ส�ำหรับปี 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ใช้อัตรา
กระทรวงการคลัง โดยอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ ทัง้ ปี 2559 เป็น
บวกทีร่ อ้ ยละ 0.19 ซึง่ ต�ำ่ กว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายนโยบาย เงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ ทัง้ ปีทรี่ อ้ ยละ 2.5 ± 1.5 เป็นเป้าหมายนโยบาย
การเงิน โดยเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทานทีร่ าคาพลังงานในประเทศ การเงินส�ำหรับระยะปานกลาง ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กนง.
อยู่ในระดับต�ำ่ ตามราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกเป็นส�ำคัญ ทัง้ นี้ อัตรา และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เนือ่ งจากเป้าหมายดังกล่าว
เงินเฟ้อทั่วไปได้ปรับสูงขึ้นและเริ่มเข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ยังเหมาะสมในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา รวมทั้งเอื้อต่อ
ในเดือนธันวาคม 2559 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ของ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
สาธารณชนยังอยู่ ในระดับใกล้เคียงกับค่ากลางของเป้าหมาย
		 ด้านระบบสถาบันการเงิน
นโยบายการเงิน
		 ธปท. ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบ
		 ในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาและดูแลให้ภาวะ สถาบั น การเงิ น เพื่ อ ให้ ร ะบบการเงิ น มี เ สถี ย รภาพ มั่ น คง
การเงินในภาพรวมเอือ้ ต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทย ควบคูก่ บั มีการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่ดี
การรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ กนง. ได้ดำ� เนินนโยบาย รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการแข่งขันของระบบ
การเงินในลักษณะผ่อนปรนต่อเนือ่ ง โดยมีมติให้คงอัตราดอกเบีย้ สถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าถึงบริการทางการเงินให้เป็นไป
ไว้ทรี่ อ้ ยละ 1.50 ทัง้ ปี ท�ำให้ภาวะการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ผ่อนคลาย แม้อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนบ้างตามภาวะตลาด
		 การติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ
การเงินโลก แต่ระดับความผันผวนยังค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบกับ
ประเทศอืน่ ในภูมภิ าค ส�ำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของไทย ระบบการเงิน เสถียรภาพระบบการเงินไทยและเสถียรภาพด้าน
โดยรวมยังอยู่ ในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็นเสมือนกันชนที่ช่วยรองรับ ต่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้น
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเงิน แต่อย่างไรก็ดี มีความ ตั ว ช้ า ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ บางกลุ ่ ม ด้ อ ยลงบ้ า ง อี ก ทั้ ง
เสี่ยงเพิ่มขึ้นในบางจุดที่ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด อาทิ พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นยังเพิ่มขึ้น ซึ่ง ธปท.
พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ (Search for Yield) และ และหน่วยงานภาคการเงินที่เกี่ยวข้องจะติดตามความเสี่ยงและ
การผิดนัดช�ำระหนีข้ องบางกลุม่ ธุรกิจทีร่ ะดมทุนผ่านตราสารหนีท้ ี่ พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลตามความเหมาะสมต่อไป
ไม่มกี ารจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (Unrated Bonds) เป็นต้น
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การดูแลความมั่นคงและการบริหารความเสี่ยงที่ดี
ธปท. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินภาค
การเงิ น ตามโครงการ Financial Sector Assessment
Program (FSAP) และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ เพือ่ ยกระดับ
การก�ำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงประสานงาน
กับหน่วยงานภาคการเงินอื่นเพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

		 การดูแลผู้ ใช้บริการทางการเงิน ธปท. ได้ออกหนังสือ
เวียนเพื่อเน้นย�้ำให้ธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถาบั น การเงิ น ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครอง
ผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด เช่น การควบคุมดูแลรักษาข้อมูลลูกค้า
และขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ส�ำรองบัตรเอทีเอ็มและ
บัตรเดบิตชนิดธรรมดาให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
		 ผลการด�ำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2559
สินเชือ่ ขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลง คุณภาพสินเชือ่ ด้อยลงต่อเนือ่ ง
แต่ ร ะบบธนาคารพาณิ ช ย์ ยั ง มี ค วามมั่ น คง มี เ งิ น ส� ำ รองและ
เงินกองทุนอยู่ ในระดับสูง รวมทั้งมีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากการ
บริหารเงินฝาก ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจปี 2559 สินเชือ่ ขยายตัวชะลอลงจากการด�ำเนินโครงการ
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่ลดลงและการช�ำระคืนหนี้ของภาครัฐ
คุณภาพสินเชือ่ ใกล้เคียงกับปีกอ่ นแต่มแี นวโน้มด้อยลง อย่างไรก็ดี
เงินส�ำรองและเงินกองทุนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่เพียงพอรองรับ
การขยายสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้

		 การสนับสนุนประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจของ
สถาบั น การเงิ น ธปท. ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ รองรั บ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการเงินและการด�ำเนินธุรกิจการเงิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น หลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ ให้บริการ
ภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การรับฝาก
เงินจากประชาชน เพือ่ รองรับแนวโน้มการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนและ
ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน และหลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันส�ำรองของสถาบันการเงิน โดยเพิม่ ประเภท
หลักประกันที่สามารถน�ำมาหักมูลหนี้ก่อนกันส�ำรอง เพื่อให้
ด้านระบบการช�ำระเงิน
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
		 ธปท. ด�ำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ตามกรอบของ
ตลอดจนจัดท�ำแนวทาง Regulatory Sandbox ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ ให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาทดสอบการให้บริการ แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน 2555-2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการช�ำระเงิน ลดความเสี่ยง
ภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลที่ยืดหยุ่น
ในระบบการช�ำระเงิน และคุ้มครองผู้ ใช้บริการช�ำระเงิน เพื่อให้
ระบบการช�ำระเงินสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและ
เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย ทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ โดยในปี 2559 มีความคืบหน้าทีส่ ำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

		 ธปท. ได้ผลักดันการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
National e-Payment โดยเฉพาะในส่วนที่ ธปท. รับผิดชอบ
2 โครงการ คือ โครงการระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานระบบการช�ำระเงินของประเทศ และโครงการขยาย
การใช้บัตร เพื่อส่งเสริมการกระจายอุปกรณ์รับช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แพร่หลายและช่วยเพิม่ การเข้าถึงบริการช�ำระเงิน
ของประชาชน รวมทั้งได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ที่ส่งเสริมการใช้
บัตรเดบิตทีอ่ อกและใช้ภายในประเทศ เพือ่ สนับสนุนให้ประชาชน
มีช่องทางช�ำระเงินที่สะดวก ใช้ได้แพร่หลาย ร้านค้ามีช่องทางรับ
ช�ำระเงินที่ต้นทุนต�่ำ รวมทั้งอยู่ระหว่างจัดท�ำร่างแนวปฏิบัติ QR
code ส�ำหรับการช�ำระเงินและการโอนเงิน ซึ่งจะช่วยให้การช�ำระ
เงินและการโอนเงินของประชาชน ภาคธุรกิจ และ SMEs สะดวกขึน้
มีขอ้ มูลรองรับการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบก�ำกับภาษีตามหลักเกณฑ์
ของกรมสรรพากร และรองรับการช�ำระใบแจ้งหนีผ้ า่ นสมาร์ทโฟน
ได้ด้วย
		 ส�ำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community 2016-2025) นั้น ธปท. ได้ส่งเสริมการโอนเงิน
และการเชือ่ มโยงระบบหรือบริการช�ำระเงินระหว่างประเทศ รวมถึง
มีแผนจะจัดท�ำแนวนโยบายในการส่งเสริมการโอนเงินของกลุ่ม
แรงงาน (Remittances) ผ่านผู้ให้บริการทัง้ Bank และ Non-bank
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง และเข้าถึงง่าย

		 นอกจากนี้ ธปท. ได้ด�ำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ
ระบบการช�ำระเงิน (Payment Systems Act) เพื่อยกระดับการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลระบบการช� ำ ระเงิ น ของประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนนโยบาย Digital
Economy ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติระบบการ
ช�ำระเงินได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และ
อยู ่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอนการพิ จ ารณาน� ำ ส่ ง ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะ
รัฐมนตรี เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป รวม
ทัง้ ได้ออกประกาศภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 รวมถึงปรับปรุงกฎหมายและประกาศ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การก�ำกับดูแลมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและรูปแบบการด�ำเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
		
		 ส�ำหรับการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินทีส่ ำ� คัญ ธปท.
ได้ด�ำเนินการเพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสีย่ งและก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินตามมาตรฐาน
สากล Principles for Financial Market Infrastructures
(PFMIs) และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงิน
ตามโครงการ Financial Sector Assessment Program
(FSAP) ด้านระบบการช�ำระเงิน โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) และธนาคารโลก (World Bank)
		 ธปท. ร่วมมือกับ กสทช. ในการยกระดับความปลอดภัย
ของบริการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง กสทช. ได้ก�ำหนด
มาตรฐานกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ ให้บริการโทรคมนาคม
กรณี ที่ ลู ก ค้ า ขอออกซิ ม การ์ ด ใหม่ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การสวมรอย
โดยมิจฉาชีพ นอกจากนี้ ภาคธนาคารและผู้ ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ งั มีความร่วมมือกันเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่
ผู้ ใช้บริการ Mobile Banking และพร้อมเพย์ว่าจะได้รับ
การดูแลอย่างรัดกุม
3.2 ด้านการพัฒนา (Development)
		 ธปท. ได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การตามแผนพั ฒ นาระบบ
สถาบันการเงินระยะที่ 3 พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมือ่ ต้นปี 2559 ประกอบด้วย โครงการระบบพร้อมเพย์
เพื่อเพิ่มทางเลือกและอ�ำนวยความสะดวกในการโอนและรับเงิน
ของทุกภาคส่วน และยกร่างประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Peer-to-Peer Lending เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
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ของผู้ประกอบการและเพิ่มทางเลือกในการลงทุน นอกจากนี้
ได้ศึกษาภูมิทัศน์ของระบบสถาบันการเงินไทย (Financial
Landscape) เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโครงสร้างระบบ
สถาบั น การเงิ น ไทยที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ททางเศรษฐกิ จ และ
การเงินของประเทศในระยะ 3 ปีข้างหน้า
		 ในส่วนของการสร้างความเชือ่ มโยงกับสถาบันการเงิน
และระบบการเงินในต่างประเทศนั้น ธปท. ได้เข้าร่วมการเจรจา
เปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบที่ 8 ภายใต้กรอบอาเซียน
และอยู่ระหว่างเจรจาจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks กับ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย และเริม่ เจรจากับเมียนมา ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่
โอกาสทางธุ ร กิ จ ของธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยและรองรั บ ความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงได้
ให้ความเห็นต่อการปรับปรุงมาตรฐานสากลด้านการก�ำกับดูแล
สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องในเวทีต่าง ๆ และได้ด�ำเนินการ
ตามแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระยะที่ 2 เพื่อให้นักลงทุนไทย
สามารถไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศได้สะดวกขึน้ โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านสถาบันตัวกลาง นอกจากนี้ เนือ่ งจากจีนเป็นประเทศทีส่ ำ� คัญ
จึงได้ศึกษาท�ำความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของจีนเพือ่ รับมือกับผลกระทบของเศรษฐกิจจีนต่อไทย

ผ่านการไป Field Trip ที่จีน และระดมสมองร่วมกับภาคเอกชน
China Intelligence Networking
		 ธปท. ได้พัฒนาระบบการช�ำระเงินของไทยให้เข้าสู่
การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และประชาชน ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ซึ่งได้เริ่มให้
บริการโอนเงินจากภาครัฐไปสู่ประชาชนได้ (G2C) ในเดือน
ธันวาคม ปี 2559 ส�ำหรับการโอนเงินระหว่างประชาชน (C2C)
เริ่มให้บริการได้ ในเดือนมกราคม ปี 2560 และปรับเปลี่ยนบัตร
เดบิตและบัตรเอทีเอ็มเป็นชิปการ์ดทดแทนบัตรแถบแม่เหล็ก
เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยและสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผบู้ ริโภคในการใช้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้เกิดการเชื่อมโยงบริการระหว่าง
ผู้ ให้บริการที่กว้างขึ้นทั้งภายในและระหว่างประเทศ
		 ในด้านการคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงินนั้น ธปท.
ได้ตั้งส่วนงานใหม่เพื่อดูแลเรื่องนโยบายก�ำกับดูแลด้านการขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงิน (Market Conduct)
เพื่อให้ผู้ ใช้บริการทางการเงินได้รับความเป็นธรรม และได้รับ
บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้บริการทางการเงินอย่าง
แท้จริง โดยผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ ใช้ Code of Conduct
ตลอดจนประเมินตนเองด้าน Market Conduct

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการช�ำระเงินสกุลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน 2 ฉบับ ระหว่างธนาคารกลางมาเลเซียกับธนาคารกลาง
อินโดนีเซีย และธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย ตามล�ำดับ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
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3.3 ด้ า นการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก ร
(Internal Excellence)
		 ธปท. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการน�ำข้อมูลที่
หลากหลายและเชิ ง ลึกมาวิเ คราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ให้มีค วาม
ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายของ ธปท.
ให้ทันสมัยและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ขยายฐานข้อมูล
ให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกอื่น ๆ เช่น เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจจากข้อมูลเช็ค Trade
Finance และข้อมูลไฟฟ้า เป็นต้น

		 ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารและสร้างความรู้
ความเข้าใจกับ Stakeholders กลุ่มเป้าหมายและประชาชน
ในวงกว้าง และเชื่อมั่นต่อการท�ำงานของ ธปท. เพิ่มมากขึ้น
ผ่าน Digital Platforms รวมถึง Social Media เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพฤติกรรม
การรับรู้ข่าวสารของ Stakeholders เช่น BOT Facebook และ
Twitter

		 ในปี 2559 ธปท. ได้เพิ่มศักยภาพในการบริหาร
เงินส�ำรอง โดยผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ. ธปท. ให้สามารถลงทุน
ในตราสารทุนได้ โดยปัจจุบันได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
		 ส�ำหรับงานด้านบริหารจัดการธนบัตรนัน้ ธปท. ได้ออก
ใช้ธนบัตรทีร่ ะลึกเนือ่ งใน 2 วาระโอกาส ได้แก่ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในโอกาส
ฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 70 ปี และเพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถในรัชกาลที่ 9 เนือ่ งในโอกาส
ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ

		 ในด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรนัน้ มีการปรับ
โครงสร้างของ ธปท. เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจใหม่ รวมทั้ง
จัดท�ำ Strategic Staffing Plan เพื่อบริหารอัตราก�ำลังให้มี
ความเหมาะสม ตลอดจนมุง่ เน้นการเพิม่ ศักยภาพพนักงานในกลุม่ งาน
ส�ำคัญเพือ่ ให้มบี คุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอต่อการรองรับภารกิจ
ส�ำคัญ
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โครงสร้างองค์กร ระบบงาน
และกระบวนการท�ำงาน

ในปี 2559 ธปท. ยังคงปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมโครงสร้างองค์กร
รองรับภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ธปท. พ.ศ. 2560-2562 โดยเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพงาน และการ
เพิ่มสมรรถนะขององค์กร (Organization Capability) แบบองค์รวมที่เชื่อมโยงระบบงานและโครงสร้างองค์กรเข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบ (Organization Alignment) และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เพียงพอรองรับความท้าทายและภาระงานส�ำคัญ
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4.1 การปรับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงานเพื่อรองรับภารกิจใหม่และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
ธปท. พ.ศ. 2560-2562 ธปท. ได้ปรับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงานเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ธปท.
พ.ศ. 2560-2562 และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (2559 - 2563) ซึ่งเน้นแนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง
เชื่อมโยง ยั่งยืน” (Competitive, Inclusive, Connected, Sustainable) และเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก ดังนั้น จึงมีการปรับองค์กรเพื่อรองรับภารกิจใหม่ ดังนี้
(1) ตั้งสายงานใหม่ระดับสาย 2 สาย ได้แก่ สายนโยบายระบบการช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน (Payment
Systems Policy and Financial Technology Group) เพือ่ ผลักดันงานด้านนโยบายระบบการช�ำระเงินและเทคโนโลยี
ทางการเงิน ส่วนสายงานที่สอง คือ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร (Corporate Strategy and Relations
Group) ซึง่ จะครอบคลุมงานด้านยุทธศาสตร์องค์กร งานความร่วมมือระหว่างประเทศ และงานบริหารการสือ่ สาร เพือ่ ดูแล
งานด้านความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ (Financial Connectivity)
(2) ตั้งส่วนงานใหม่ระดับฝ่าย 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (Market Conduct Department) เพื่อ
ท�ำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมก�ำกับดูแลสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของ ธปท.
ในการให้บริการทางการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจอย่าง
เหมาะสม ส่วนฝ่ายงานที่สอง คือ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology Department) เพื่อท�ำหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามวิวฒ
ั นาการความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ และแนวทางการก�ำหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์ ในการก�ำกับดูแลธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ
(3) ปรับโครงสร้างองค์กรส่วนงานระดับฝ่ายโดยแยกงานที่ ใช้ทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่แตกต่างกันแต่อยู่
สังกัดเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในงานแต่ละด้าน อาทิ ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แยกงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศออกจากงานวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ แยกงานประเมิน
ความเสี่ยงและแบบจ�ำลองสถาบันการเงินออกจากงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทาง
การเงิน แยกงานด้านพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน งานพัฒนามาตรฐานและวิเคราะห์เรือ่ งร้องเรียน งานให้คำ� ปรึกษาทางการเงิน
งาน Call Center 1213 ออกจากงานส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน
			 การปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าว มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ท�ำให้ ในปัจจุบัน ธปท. มีจ�ำนวนสายงานเพิ่ม
จากเดิม 10 สาย เป็น 12 สาย มีฝ่ายงานเพิ่มจากเดิม 44 ฝ่าย เป็น 47 ฝ่าย นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนชื่อส่วนงานให้สะท้อน
ภารกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับภารกิจงาน
4.2 การปรับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงานตามบทบาทหน้าที่หลักของ ธปท. ดังนี้
(1) โอนงานเจรจาเปิดเสรีดา้ นบริการทางการเงินจากฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินมาทีฝ่ า่ ยความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่ รวม
ศูนย์งานเจรจาเปิดเสรีด้านการลงทุนและด้านบริการทางการเงิน และให้มีผู้ดูแลภาพรวมการเปิดเสรีของ ธปท.
(2) ตั้งส่วนงานใหม่ระดับฝ่าย ได้แก่ กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน (Financial Stability Unit) เพื่อท�ำหน้าที่
Think Tank Unit และศูนย์กลางพัฒนางานด้านเสถียรภาพระบบการเงินของ ธปท.
(3) ปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราก�ำลังของฝ่ายตลาดการเงิน เพื่อรองรับงานภายใต้แผนพัฒนาตลาดการเงินไทยและ
ความร่วมมือระหว่าง ธปท. กับผู้ร่วมตลาด ในฐานะที่ ธปท. เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการตลาดการเงินไทย (Thai
Financial Markets Committee: TFMC) ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกันก�ำหนดทิศทางและแนวทางพัฒนาตลาดการเงินไทย
(4) ปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราก�ำลังของฝ่ายนโยบายระบบการช�ำระเงินตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment และ
ร่าง พ.ร.บ.ระบบการช�ำระเงิน
(5) ปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราก�ำลังของกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรให้มีลักษณะเป็น Cross Function มากขึ้น
(6) ปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราก�ำลังของฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อให้มีส่วนงานบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
ธปท. สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมความรู้ทางการเงินตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560 - 2562
35

ผังโครงสร้างองค์กร

ฝายจัดการ
กองทุน
ผอส.ธาริฑธิ์ ปนเปยมรัษฎ

สายนโยบายระบบการชำระเงิน
และเทคโนโลยีทางการเงิน
ฝายนโยบาย
ระบบการชำระเงิน
ผอส.ดอน นาครทรรพ

ผอส.ดารณี แซจู

ฝายวิเคราะห
เศรษฐกิจตางประเทศ
ผอส.รุง มัลลิกะมาส

ผอ.พรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง

ผอส.เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

ฝายกำกับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
ผอส.วิเรขา สันตะพันธุ

กลุมงานดานเสถียรภาพ
ระบบการเงิน (Fin Stab)
ผอ.สักกะภพ พันธยานุกูล

ผอส.ยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ

ผอส.นิศารัตน ไตรรัตนวรกุล

ผอส.อานุภาพ คูวินิชกุล

ฝายเทคโนโลยี
ทางการเงิน

ฝายตรวจสอบ 3
ผอส.นวอร เดชสุวรรณ

ฝายกำกับและตรวจสอบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ฝายตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอส.วจีทิพย พงษเพ็ชร

ผอ.บุษกร ธีระปญญาชัย

ฝายคุมครอง
ผูใชบริการทางการเงิน
ผอส.ธัญญนิตย นิยมการ

ฝายประเมินความเสี่ยง
และแบบจำลองสถาบันการเงิน
ผอ.ศุภรัตน วรพันธ

ฝายวางแผนและพัฒนา
ผูตรวจสอบ
ผอ.สุนัดดา ปริปุณณะ
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ผอส.บัญชา มนูญกุลชัย
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

สายยุทธศาสตร
และความสัมพันธองคกร
ฝายบริหาร
การสื่อสารองคกร

ฝายความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ผอส.สุพัฒนพงษ นาวารัตน

ผอส.อลิศรา มหาสันทนะ

ผอส.ประสาท สมจิตรนึก

ฝายบริหาร
ความเสี่ยงองคกร
ผอส.ปฤษันต จันทนหอม

ผอส.โอรส เพชรเจิรญ

ผอส.ทรงธรรม ปนโต

ฝายสงเสริมความรู
ทางการเงิน
ผอส.ชนาธิป จริยาวิโรจน

ผอ.มัทนา ไวทยะโกมล

ฝายกลยุทธ
และวางแผนธนบัตร
ฝายพัฒนาองคกร

ฝายวางแผน
องคกร
ผอ.พีรจิต ปทมสูต

ผอส.สมศจี ศิกษมัต

ผอส.สมชาย เลิศลาภวศิน

37

การก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

ในการก�ำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงของ ธปท. ครอบคลุมถึงการปฏิบัติการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
งานของ ธปท. และการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้
5.1 การก�ำกับดูแลกิจการ
		 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ก�ำหนดภารกิจหลักของ ธปท. และอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ธปท. ในการควบคุมดูแลโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการของ ธปท. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน และสเถียรภาพ
ระบบการช�ำระเงิน รวมถึงแผนงาน งบประมาณ และหลักเกณฑ์การบริหารสินทรัพย์ของ ธปท. และให้ ธปท. ด�ำเนินการด้านนโยบาย
การเงิน นโยบายสถาบันการเงิน และนโยบายระบบการช�ำระเงิน ภายใต้การด�ำเนินการของคณะกรรมการที่มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
นโยบายแต่ละด้าน ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และคณะกรรมการ
ระบบการช�ำระเงิน (กรช.)
		 ทั้งนี้ เพื่อให้มีการประสานงานในการก�ำหนดนโยบายร่วมกัน และเชื่อมโยงความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายต่าง ๆ ธปท. มีระบบการท�ำงานที่ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการนโยบายในรูปคณะอนุกรรมการ
เช่น คณะอนุกรรมการเสถียรภาพระบบการเงิน (อสร.) เป็นต้น
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

		 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย (กตส.) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ธปท. จะท�ำหน้าที่เป็น
กลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ธปท. ในการก�ำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ธปท. ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการภายในที่มี
ประสิทธิภาพและรัดกุม
5.2 การบริหารความเสี่ยงองค์กร
		 การบริหารความเสี่ยงของ ธปท. มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (กคส.)
ซึง่ เป็นกลไกของคณะกรรมการ ธปท. ในการดูแลความเสีย่ งในภาพรวมของ ธปท. ประกอบด้วยคณะกรรมการ ธปท. ที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
ธปท. และผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองกรอบนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ งในภาพรวมของ ธปท. ตลอดจน
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการ ธปท.
		 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (คบส.) ซึง่ มีผวู้ า่ การเป็นประธาน ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดกรอบ นโยบาย และแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งของ ธปท. ในภาพรวม ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้การด�ำเนินงานของ ธปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระบวนการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลงานบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของ ธปท. และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านนโยบายและด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง รายละเอียดสรุปโดยสังเขปได้ ดังนี้
(1) การบริหารความเสี่ยงภาพรวม
			 ในปี 2559 ธปท. ได้จดั ให้มกี ารประเมินความเสีย่ งซึง่ มีนยั ส�ำคัญต่อองค์กร และพิจารณาแนวทางจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงที่เหมาะสม กระบวนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยเสริมให้การด�ำเนินงานของ ธปท. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างความมั่นใจว่า คณะกรรมการ ธปท. และคณะผู้บริหารระดับสูงของ ธปท.
ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน และมีแนวทางจัดการและควบคุม
ที่เหมาะสม
(2) การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
			 ความเสี่ยงทางการเงินของ ธปท. เป็นผลจากการด�ำเนินงานในบทบาทการเป็นธนาคารกลาง 3 ด้านหลัก ได้แก่
การบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ การด�ำเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน และการให้ความช่วยเหลือสถาบัน
การเงิน ธปท. ได้จ�ำแนกความเสี่ยงทางการเงินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และก�ำหนดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับ
ควบคุมดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมการ ธปท. คณะกรรมการตรวจสอบ (กตส.) คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
(กคส.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คบส.) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (อสง.) และ
คณะอนุกรรมการตลาดเงิน (อนต.)
			 ในปี 2559 ธปท. ได้ปรับกรอบและโครงสร้างในการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ (Reserve Management
Framework and Governance Structure) ให้สามารถรองรับความผันผวนและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งผลให้การรักษามูลค่าเงินส�ำรองระหว่างประเทศ ตลอดจนการดูแลสภาพคล่องและเสถียรภาพ
ของตลาดการเงินภายในประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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			 ส�ำหรับการบริหารจัดการความเสีย่ งทางการเงินตามกรอบและนโยบายทีค่ ณะกรรมการและคณะอนุกรรมการก�ำหนด
นั้น ธปท. ใช้ระบบงานที่เป็น Straight Through Process เพื่อประเมิน ก�ำกับ และติดตาม ผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ ธปท. ทบทวนดัชนีอา้ งอิงของกองทุนต่าง ๆ เป็นประจ�ำตามกรอบระยะเวลา
การลงทุน เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(3) การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
			 ธปท. มีการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้ครอบคลุมสถานการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง ได้แก่ 1) การก�ำหนด
ให้ทุกส่วนงานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อน�ำไปปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 2) การมีกระบวนการรายงานเหตุการณ์
ความเสียหาย (Loss Incident Reporting) การจัดท�ำตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และรายงานความเสี่ยง
(Risk Dashboard) ตลอดจนมีการติดตามและรายงานความเสีย่ งส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 3) การจัดท�ำ
แผนเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับธนาคาร และระดับส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้จัดให้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2559 ได้จัดให้
มีการทดสอบแผนฉุกเฉินกรณีระบบงานส�ำคัญทั้งหมดหยุดชะงักในรูปแบบการปฏิบัติงานจากสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว
ภายนอก (Mobile Office) มากกว่า 1 แห่ง เพื่อให้แผนฉุกเฉินของ ธปท. มีความยืดหยุ่นและรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่า ธปท. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
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5.3 การปฏิบัติการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ ธปท.
		 ธปท. ได้กำ� กับดูแลผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง2 ซึง่ ในปี 2559 มีการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) ธปท. ก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ซึ่งได้รับ
อนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กิจการทีต่ อ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58
(การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547 ณ สิ้นปี 2559 มีจ�ำนวนผู้ ให้บริการทั้งสิ้น
14 ราย โดยมีผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้รับอนุญาตในปีนี้จ�ำนวน 3 ราย และอยู่ระหว่างขออนุญาต
เลิกประกอบธุรกิจจ�ำนวน 1 ราย
			 ในปี 2559 กระทรวงการคลังและ ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ในส่วนของประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กิจการทีต่ อ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและมีการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
ของผู้ ให้บริการที่มีประสิทธิภาพขึ้น ได้มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และวันที่ 3 สิงหาคม 2559
ตามล�ำดับ
(2) ธปท. ท�ำหน้าทีค่ วบคุมดูแลผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุม
ดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็นกฎหมายล�ำดับรอง
ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีระดับการควบคุมดูแล 3 ระดับ คือ บัญชี
ก เป็นธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบ บัญชี ข เป็นธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียน และบัญชี ค เป็นธุรกิจบริการ
ที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนให้บริการ
2

1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์)
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559
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			 ในปี 2559 ธปท. ได้ด�ำเนินการควบคุมดูแลผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ
ทั้ง 2 ฉบับ สรุปได้ ดังนี้
(1) พิจารณาการแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการของผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ ให้บริการตามบัญชี ก พิจารณาการขอ
ขึน้ ทะเบียนของผูท้ ปี่ ระสงค์จะเป็นผู้ ให้บริการตามบัญชี ข และพิจารณาการขอรับอนุญาตของผูท้ ปี่ ระสงค์
จะเป็นผู้ ให้บริการตามบัญชี ค เพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เพื่อพิจารณา
ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2559 มีผู้ ให้บริการที่แจ้งให้ทราบตามบัญชี ก จ�ำนวน 1 ราย ผู้ ให้บริการ
ที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนตามบัญชี ข จ�ำนวน 10 ราย และผู้ ให้บริการที่ได้รบั ใบอนุญาตตามบัญชี ค จ�ำนวน
103 ราย (ธนาคารพาณิชย์ 30 ราย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 ราย และสถาบันที่มิใช่สถาบันการเงิน
67 ราย) มีใบอนุญาตรวมทุกประเภท 181 ฉบับ (ไม่รวมที่ส่งคืนใบอนุญาตแล้ว) โดยในปี 2559 มีผู้ ให้
บริการที่คืนใบขึ้นทะเบียนตามบัญชี ข จ�ำนวน 1 ราย และคืนใบอนุญาตตามบัญชี ค จ�ำนวน 5 ราย
(2) ก�ำกับดูแลและตรวจสอบผู้ให้บริการให้ปฏิบตั ติ ามพระราชกฤษฎีกาฯ และประกาศต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
รายงานผลการควบคุมดูแลและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ ให้บริการต่อ คธอ. อย่างสม�่ำเสมอ
(3) ออกประกาศหลักเกณฑ์การให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ทัง้ ในส่วนของประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มคี วามเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดา้ นปฏิบตั กิ าร (Operation) เพือ่ ลดภาระของผูป้ ระกอบธุรกิจและให้มคี วามยืดหยุน่
ในทางปฏิบัติมากขึ้น การปรับปรุงเกณฑ์การดูแลฐานะความมั่นคงทางการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงมากขึ้น การก�ำหนดเกณฑ์ก�ำกับดูแลการให้
บริการผ่านตัวแทนให้มีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น
		 นอกจากนี้ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมี
การใช้จ่ายภายในประเทศและประกาศก�ำหนดมาตรฐานชิปการ์ดกลาง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการ
ออกบัตรเดบิตของผู้ออกบัตร ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินและระบบช�ำระเงินของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันในการให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการออกและใช้บัตรเดบิตอย่างแพร่หลาย
แทนการใช้เงินสดตามนโยบายส่งเสริมการใช้ระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ รวมทั้ง
เสริมสร้างประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุนในการให้บริการและใช้บริการ
(4) ออกประกาศในการก�ำกับดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มีผล
บังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีความเหมาะสมกับการแข่งขันในปัจจุบันและมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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5.4 การแก้ ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
		 ในปี 2559 ได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ธปท. เพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท. ในส่วนของ
การลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนหรือตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ
เพือ่ ให้การลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งประเทศมีความคล่องตัว และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสีย่ ง (ประกาศราชกิจจานุเบกษา
24 มกราคม 2560) นอกจากนี้ ได้มกี ารเสนอขอแก้ไขเพิม่ เติม พ.ร.บ. ธปท. โดยก�ำหนดให้มกี ลไกในการพิจารณาแก้ไขปัญหาสถาบัน
การเงินที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินอันอาจกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน รวมถึง เพิ่มเติมอ�ำนาจ
หน้าที่ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามแผน แนวทาง และวิธีการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
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• สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงิน ปี 2559
• การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
• การรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
• การรักษาเสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน
• การออกและจัดการธนบัตร
• การดูแลภาคประชาชน
• การเป็นตัวแทนของประเทศไทยในองค์กรและเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ
• การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจการเงินส่วนภูมิภาค
• การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร

การด�ำเนินงานของ ธปท.
1. สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินต่างประเทศและไทย ปี 2559
เศรษฐกิจโลกในปี 2559 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยการผลิตและการค้าโลกยังอยู่ ในภาวะอ่อนแอ ส�ำหรับกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมหลัก (G3) เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างช้า ๆ
จากแรงสนับสนุนส�ำคัญของภาวะการเงินทีผ่ อ่ นคลายและพืน้ ฐาน
เศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่
ส่งผลดีตอ่ รายได้และการบริโภคภาคครัวเรือน ขณะทีเ่ ศรษฐกิจจีน
ชะลอลงตามนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของทางการ นอกจากนี้
การส่งออกของประเทศในภูมภิ าคเอเชียยังคงได้รบั ผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การค้าโลกที่ส่งผลให้การพึ่งพาสินค้าน�ำเข้าลดลง อย่างไรก็ตาม
ในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี เ ศรษฐกิ จ ของหลายประเทศปรั บ ดี ขึ้ น
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว
ของการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

มองไปข้ า งหน้ า เศรษฐกิ จ โลกยั ง มี ค วามเสี่ ย งจากทั้ ง
(1) ความสามารถของทางการจีนในการรักษาสมดุลของการขยาย
ตั ว เศรษฐกิ จ และการแก้ ไ ขปั ญ หาเสถี ย รภาพในประเทศ
(2) นโยบายกีดกันทางการค้าและการลงทุนของต่างประเทศที่
เข้มงวดขึน้ และ (3) ความไม่แน่นอนของการเมืองในยุโรป ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงส่งผล
ให้ตลาดเงินและตลาดทุนในหลายประเทศเกิดความผันผวนได้
ส�ำหรับประเทศไทยในปี 2559 เศรษฐกิจในภาพรวม
ยังคงขยายตัวได้ ในอัตราร้อยละ 3.2 ท่ามกลางปัจจัยลบหลากหลาย
ทัง้ ปัญหาภัยแล้ง ภาวะซบเซาในภาคการส่งออก ความไม่แน่นอน
ภายในประเทศ การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในต่างประเทศ และ
ความผันผวนของตลาดการเงินโลกทีส่ งู ขึน้ เป็นระยะ โดยแรงขับเคลือ่ น

ภาพที่ 1 แหล่งที่มาของการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(เปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน)
รอยละ
10
การบริโภคภาคเอกชน
การใชจายภาครัฐ
การนำเขาสินคาและบริการ
GDP
การลงทุนภาคเอกชน
การสงออกสินคาและบริการ
สินคาคงคลังและคาความคลาดเคลื่อน

5
0
-5
-10

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
2558

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 2

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รายงานประจำ�ปี 2559
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หลักมาจากภาคการท่องเทีย่ วทีเ่ ติบโตได้ดแี ละมีบทบาทส�ำคัญต่อ
การขยายตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปีก่อน ส่งผลให้ธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวขยายตัว แม้ชะลอลงบ้าง
ในช่ ว งปลายปี จ ากการปราบปรามทั ว ร์ ผิ ด กฎหมายและการ
ลดกิจกรรมรื่นเริงในช่วงไว้อาลัย การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
ต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้และการจ้างงาน
ในภาคบริการที่ขยายตัวตามการท่องเที่ยว รายได้ของเกษตรกร

ที่ฟื้นตัวจากภาวะภัยแล้งที่คลี่คลายในช่วงครึ่งหลังของปี รวมทั้ง
มีปจั จัยพิเศษทีก่ ระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภค อาทิ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายทีเ่ ข้มข้นขึน้ ในหลายธุรกิจ และมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐทีอ่ อกมาเป็นระยะ นอกจากนี้ การใช้จา่ ย
ของภาครัฐยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ผ่านมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่าย ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณท�ำได้ดีขึ้น

ภาพที่ 2 ดัชนีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวรายประเทศ
ดัชนีจำนวนนักทองเที่ยวรายประเทศ

ดัชนีปรับฤดูกาล
(ม.ค. 2557 = 100)
280
230
180

Total
จีน (27%)
มาเลเซีย (11%)
เอเชีย ไมรวมจีนและมาเลเซีย (28%)
ยุโรป ไมรวม รัสเซีย (16%)
รัสเซีย (3%)

130
80
30

ม.ค.
2557

ก.ค.

ม.ค.
ก.ค.
ม.ค.
ก.ค.
2558
2559
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนตอจำนวนนักทองเที่ยวรวมในป 2559
่มา:อจ�กรมการท
งเที่ย่ยวรวมในปี
ว, คำนวณดั
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วทีนต่
ำนวนนักท่อองเที
2559ชนีนักทองเที่ยวโดยธนาคารแแหงประเทศไทย
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, ค�ำนวณดัชนีนักท่องเที่ยวโดยธนาคารแแห่งประเทศไทย

มูลค่าการส่งออกสินค้าอยู่ ในระดับทรงตัวจากปีก่อนหน้า
ภายหลังจากที่หดตัวต่อเนื่องมา 3 ปี โดยการส่งออกเริ่มฟื้นตัว
ชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจาก (1) อุปสงค์ต่างประเทศ
ที่ปรับดีขึ้นในหลายสินค้า อาทิ เครื่องปรับอากาศ และสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวมและชิน้ ส่วน ทีฟ่ น้ื ตัวตาม
การส่งออกของประเทศในภูมิภาคเนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากแนวโน้มความต้องการสินค้าตามกระแส Internet of Things
(2) การย้ายฐานการผลิตของผูผ้ ลิตจีน เพือ่ หลีกเลีย่ งการเก็บภาษี
ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และกลุ่ม
ประเทศยุโรป อาทิ แผงก�ำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell) และยางล้อรถยนต์ รวมทั้ง (3) กลุ่มสินค้าที่ราคา

เคลื่อนไหวตามราคาน�้ำมันดิบซึ่งเคยหดตัวต่อเนื่องกลับมาขยาย
ตัวได้จากทั้งด้านราคาและปริมาณ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการค้า
โลกที่มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราต�่ำจากโครงสร้างการค้าโลกที่
เปลีย่ นแปลงไป ยังเป็นปัจจัยฉุดรัง้ ให้ปริมาณการส่งออกโดยรวม
ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอาจไม่ขยายตัวสูงเหมือนในอดีต
ส�ำหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพียงเล็กน้อย และกระจุกตัว
อยู่ ในภาคบริการและสาธารณูปโภคโดยเฉพาะธุรกิจพลังงาน
ทดแทนที่ได้รับผลดีจากมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐ
และการลงทุนในอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพือ่ การส่งออกในกลุม่ สินค้า
ที่การส่งออกฟื้นตัว
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ภาพที่ 3 กลุ่มสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มดีขึ้น

กลุมสินคาสงออกที่มีแนวโนมดีขึ้น
ดัชนีปรับฤดูกาล
(ม.ค. 2557 = 100)
120

การสงออกรวม
สินคาที่ราคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมัน (10.6)
สินคาเกษตร (7.0)
ยานยนต (15.5)
แผงวงจรรวมและชิ้นสวน และเครื่องใชไฟฟา (9.4)

100

80

ต.ค.-59

ก.ค.-59

เม.ย.-59

ม.ค.-59

ต.ค.-58

ก.ค.-58

เม.ย.-58

ม.ค.-58

ต.ค.-57

ก.ค.-57

เม.ย.-57

รายไตรมาส
ม.ค.-57

60

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนตอการสงออกรวมในป 2559

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดทีส่ว่มนต่
การส่งลออกรวมในปี
2559
า: อกรมศุ
กากร, กระทรวงพาณิ
ชย
ที่มา: กรมศุลกากร, กระทรวงพาณิชย์

ตารางที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
(ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน)

อาหารและเครื่องดื่ม
รถยนต์
ยางและพลาสติก
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เคมีภัณฑ์
ปูนและวัสดุก่อสร้าง
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ปิโตรเลียม
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
อื่นๆ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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Relative
Weight 2558
2558

18.4
19.8
10.2
7.1
5.2
5.6
4.5
4.7
4.9
0.9
18.8
100.0

-0.6
2.2
1.5
0.9
-6.9
0.4
-3.4
-3.2
16.8
-22.8
0.2
0.3

2559

0.4
-1.5
-0.7
4.7
-12.1
1.5
0.6
14.0
3.3
-7.7
0.9
0.4

2559
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.3
-3.3
3.3
-2.8
-17.5
3.1
1.2
8.3
-0.9
-18.5
-1.8
-0.9

-2.1
12.7
-4.6
1.7
-18.4
3.3
-3.2
18.5
1.4
-13.2
1.2
1.7

1.2
-6.7
-4.0
6.4
-10.3
-1.5
3.5
23.6
3.9
1.1
0.2
-0.3

0.2
-6.5
2.2
13.1
-0.5
1.0
0.9
6.4
8.8
1.0
4.3
1.5

รายงานประจำ�ปี 2559
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ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปเริ่ ม กลั บ เป็ น บวกได้ เ นื่ อ งจากราคา
พลังงานในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นและทยอยปรับสูงขึ้นตาม
ราคาน�้ำมันในตลาดโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัว
ในระดับต�่ำต่อเนื่องจากปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ส่วนอัตราการว่างงานยังทรงตัวในระดับต�่ำ
อย่ า งไรก็ ดี เศรษฐกิ จ ที่ ฟ ื ้ น ตั ว ช้ า ส่ ง ผลให้ เ สถี ย รภาพของ

ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดเล็กเปราะบางมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในด้านความสามารถในการช�ำระหนี้ สะท้อนจากคุณภาพสินเชื่อ
ที่ด้อยลง แต่เสถียรภาพระบบสถาบันการเงินโดยรวมยังอยู่
ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากสัดส่วนเงินส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญและ
เงิ น กองทุ น ที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง เพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ ผลกระทบ
จากระดับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นได้

ภาพที่ 4 แหล่งที่มาของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
แหลงที่มาของอัตราเงินเฟอทั่วไป

รอยละ
4
3
2
1
0
-1
-2

กลุมพลังงาน
กลุมอาหารสด
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
(กลุมไมรวมอาหารสดและพลังงาน)
อัตราเงินเฟอทั่วไป

ไตรมาส 1
2557

ไตรมาส 1
2558

ไตรมาส 1
2559

ที่มา: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชนและคำนวณโดยธนาคารแหงประเทศไทย
ที่มา: ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และค�ำนวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด เกิ น ดุ ล สู ง จากทั้ ง ดุ ล การค้ า ที่ เ กิ น ดุ ล
เนื่องจากมูลค่าการน�ำเข้าสินค้ายังคงอยู่ ในระดับต�่ำโดยเฉพาะ
หมวดเชื้อเพลิง รวมทั้งดุลบริการที่เกินดุลสูงตามรายรับภาค
การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและรายจ่ายค่าระวางสินค้าที่ลดลงตาม
มูลค่าการน�ำเข้า อย่างไรก็ดี ดุลการช�ำระเงินเกินดุลน้อยกว่า
เนื่องจากดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลจากการออกไปลงทุน
ในต่างประเทศของนักลงทุนไทยเป็นส�ำคัญ ทั้งการลงทุนโดยตรง
ที่ส�ำคัญเป็นของธุรกิจพลังงาน และธุรกิจบริการ และการลงทุน

ในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ รวมทั้ง
การน�ำเงินออกไปฝากในต่างประเทศของกองทุนรวมที่ลงทุน
ในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) ทั้งนี้
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังไหลเข้าไทยต่อเนื่อง อาทิ
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ
แผงวงจรรวม ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยในระยะ
ต่อไป รวมทั้งธุรกิจบริการทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์
ส่วนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. แม้ ในบางช่วงเคลือ่ นไหวสอดคล้อง
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กับทิศทางสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมภิ าคตามปัจจัยภายนอกประเทศ
ทั้งแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการด�ำเนินนโยบาย
การเงิ น ของเศรษฐกิ จ หลั ก แต่ ด ้ ว ยปั จ จั ย ภายในประเทศ
ทั้งเสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจ
ที่ขยายตัวดีกว่าคาดท่ามกลางปัจจัยลบหลายประการ ส่งผลให้

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. และดัชนีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
อย่างไรก็ดี เสถียรภาพด้านต่างประเทศโดยรวมไม่น่ากังวล
เนื่องจากทุนส�ำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้น
อยู่ในระดับสูง และสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศยังอยู่ในระดับต�่ำ

ภาพที่ 5 ดุลบัญชีเดินสะพัด
ลานดอลลาร สรอ.
8,000
6,000
4,000
2,000
0
-2,000 ม.ค.
2557

ก.ค.

ม.ค.
2558

ดุลบริการรายไดและเงินโอน

ก.ค.

ม.ค.
2559

ก.ค.

ดุลการคา

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ายของไทย
นทุน นทุน
ภาพที่ 6เงิเงินนทุทุนนเคลื
เคลื่อนย
่อนย้
ายของไทยจำแนกตามประเภทของเงิ
จ�ำแนกตามประเภทของเงิ
ลานดอลลาร สรอ.
8,000
6,000
4,000
2,000
0
-2,000
-4,000
-6,000
-8,000 ม.ค.
เม.ย.
2558

ก.ค.

ต.ค.

เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิ
เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพยจากตางประเทศ
เงินกูยืมจากตางประเทศ
เงินลงทุนอื่นๆ (หนี้สิน)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ม.ค.
2559

เม.ย.

ก.ค.

ต.ค.

เงินลงทุนโดยตรงของไทยในตางประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพยของไทยในตางประเทศ
เงินใหกูยืมของไทย
เงินลงทุนอื่นๆ (สินทรัพย)

รายงานประจำ�ปี 2559
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ภาวะการเงินอยู่ ในระดับผ่อนคลายต่อเนื่อง
จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวในระดับต�่ำที่ร้อยละ 1.5
ตลอดทั้งปี ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินให้กยู้ มื ลงเฉลีย่ ร้อยละ 0.25 และต้นทุนการระดมทุนผ่านตลาด
ตราสารหนี้ปรับลดลงประมาณร้อยละ 0.56 เนื่องจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลางถึงยาวในครึ่งแรก
ของปีปรับลดลงจากความกังวลของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ
โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นบ้างในช่วง
ปลายปี หลั ง นั ก ลงทุ น เปลี่ ย นแปลงการคาดการณ์ เ กี่ ย วกั บ
การด�ำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
อย่างไรก็ตาม แม้ภาวะการเงินอยู่ ในระดับที่ผ่อนคลาย แต่
การระดมทุนในภาพรวมของภาคธุรกิจชะลอลงเล็กน้อย เนือ่ งจาก
ความต้ อ งการลงทุ น ยั ง อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ ตามภาวะเศรษฐกิ จ ที่
ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส�ำหรับสินเชื่อภาคเอกชนขยายตัว

ชะลอลง ส่วนหนึง่ เป็นผลจากธุรกิจขนาดใหญ่หนั ไประดมทุนผ่าน
ตราสารหนี้ทดแทนการระดมทุนผ่านสินเชื่อมากขึ้น ประกอบกับ
สถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ SMEs
ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง
โดยแรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจจะมีความสมดุลมากขึน้ ระหว่าง
อุปสงค์ ในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากภาคการส่งออกมี
แนวโน้มฟืน้ ตัวตามเศรษฐกิจคูค่ า้ และปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้ม
ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่
การใช้จา่ ยในประเทศ ทัง้ การใช้จา่ ยภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน
รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ส�ำหรับ
อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้นเป็นล�ำดับ ตามราคา
น�้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น และอุปสงค์ ในประเทศ
ที่ฟื้นตัว
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ตารางที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจปี 2559
2557
ทั้งปี

2558
ครึ่งปีแรก

ครึ่งปีหลัง

(% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 1/
0.9
3.0
2.9
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)
0.9
2.0
2.3
การใช้จ่ายของครัวเรือน
2.8
1.9
4.1
การใช้จ่ายของรัฐบาล
-2.2
5.8
3.1
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
-0.8
-0.0
-4.4
- ภาคเอกชน
-7.1
28.0
30.5
- ภาครัฐ
0.2
1.6
-0.2
การส่งออกสินค้าและบริการ
-5.3
1.5
-1.5
การน�ำเข้าสินค้าและบริการ
ด้านอุปทาน (การผลิต)
-0.6
-6.4
-5.0
เกษตรกรรม
0.1
1.3
1.7
อุตสาหกรรม
-2.4
17.4
16.7
ก่อสร้าง
1.8
5.0
4.3
บริการและอื่นๆ
เสถียรภาพในประเทศ
1.89 -0.81 -0.99
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

2559
ทั้งปี

ครึ่งปีแรก

ครึ่งปีหลัง

ทั้งปี

2.9

3.4

3.1

3.2

2.2
3.0
4.4
-2.2
29.3
0.7
0.0

3.4
5.6
4.2
1.4
12.9
2.9
-3.9

2.8
-2.0
1.4
-0.6
7.1
1.3
1.1

3.1
1.6
2.8
0.4
9.9
2.1
-1.4

-5.7
1.5
17.0
4.6

-1.3
1.0
10.8
4.9

2.4
1.8
5.6
4.0

0.6
1.4
8.3
4.4

-0.90

-0.09

0.47

0.19

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
(ไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงาน)
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
หนี้สาธารณะ ณ สิ้นงวด (พันล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP (ร้อยละ)
เสถียรภาพต่างประเทศ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)

1.59

1.22

0.88

1.05

0.73

0.75

0.74

0.8
5,624
42.8

0.9
5,684
42.7

0.9
6,005
44.4

0.9
6,005
44.4

1.0
5,924
42.8

1.0
5,922
42.2

1.0
5,922
42.2

ดุลการค้า
ดุลบัญชีเดินสะพัด
บัญชีทุน 2/
เงินทุนเคลื่อนย้าย 2/
ดุลการช�ำระเงิน
เงินส�ำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นงวด
หนี้ต่างประเทศ ณ สิ้นงวด 2/

17.3
15.1
0.1
-16.2
-1.2
157.1
141.7

11.5
14.7
0.0
-2.6
7.3
160.3
139.0

15.3
17.5
0.0
-14.5
-1.5
156.5
131.4

26.8
32.1
0.0
-17.1
5.9
156.5
131.4

20.1
26.2
0.0
-3.4
17.7
178.7
143.1

15.6
20.2
0.0
-21.4
-4.8
171.9
131.5

35.8
46.4
0.0
-24.8
12.8
171.9
131.5
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2557
สัดส่วนเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
ต่อหนี้ระยะสั้น (เท่า)
สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ GDP (ร้อยละ)
สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อมูลค่า
การส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ)
สัดส่วนหนีร้ ะยะสัน้ ต่อหนีต้ า่ งประเทศ (ร้อยละ)
ภาคการเงิน ณ สิ้นงวด (พันล้านบาท)
ฐานเงิน
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ปริมาณเงินตามความหมายแคบ
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
เงินฝากรวมตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงิน 3/
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันการเงิน 3/
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
อัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นงวด (ร้อยละต่อปี)

2558

2559

ทั้งปี

ครึ่งปีแรก

ครึ่งปีหลัง

ทั้งปี

ครึ่งปีแรก

ครึ่งปีหลัง

ทั้งปี

2.8

2.8

3.0

3.0

2.9

3.2

3.2

34.7

33.7

32.1

32.1

35.4

32.5

32.5

50.3

49.1

46.7

46.7

51.1

47.1

47.1

40.2

40.7

40.0

40.0

42.5

40.3

40.3

1,666.8
5.4
1,682.5
1.3
16,809.1
4.7
16,402.1
4.0
15,309.2
4.2

1,549.9
2.8
1,619.8
2.2
17,101.6
6.1
16,776.4
6.3
15,651.6
5.3

1,710.1
2.6
1,778.1
5.7
17,551.7
4.4
17,269.4
5.3
16,154.4
5.5

1,710.1
2.6
1,778.1
5.7
17,551.7
4.4
17,269.4
5.3
16,154.4
5.5

1,639.8
5.8
1,742.3
7.6
17,835.2
4.3
17,575.3
4.8
16,350.1
4.5

1,816.4
6.2
1,864.2
4.8
18,289.4
4.2
17,931.5
3.8
16,721.5
3.5

1,816.4
6.2
1,864.2
4.8
18,289.4
4.2
17,931.5
3.8
16,721.5
3.5

2.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
- ตลาดซื้อคืนพันธบัตร 1 วัน
1.90
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
- ระหว่างธนาคาร
1.73
1.50
1.40
1.40
1.38
1.38
1.38
- เงินฝากประจ�ำ 1 ปี 4/
6.75
6.51
6.51
6.51
6.26
6.26
6.26
- ลูกค้าชั้นดี 4/
อัตราแลกเปลีย่ น ณ สิน้ งวด (บาทต่อดอลลาร์ สรอ.) 32.90 33.77 36.00 36.00 35.13 35.80 35.80
ดัชนีค่าเงินบาท ณ สิ้นงวด5/ (ปี 2555 = 100)
109.08 108.84 106.07 106.07 105.11 108.13 108.13
หมายเหตุ: 1/ ณ ราคาคงที่
2/ ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
3/ สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันรับฝากเงินทุกประเภท ยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทย
4/ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง
5/ ดัชนีค่าเงินบาทเพิ่มขึ้น หมายความว่า เงินบาทแข็งค่าขึ้นเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้าคู่แข่ง
ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และธนาคารแห่งประเทศไทย
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2. การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
เพือ่ บรรลุเป้าหมายการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินภายใต้กรอบนโยบายการเงิน ธปท. ด�ำเนินงานในหลายด้านประกอบกัน
ได้แก่ การด�ำเนินงานในตลาดการเงิน การพัฒนาตลาดการเงิน การบริหารเงินส�ำรองทางการ และการผ่อนคลายการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน โดยในปี 2559 ธปท. ได้ด�ำเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน ดังนี้
2.1 การด�ำเนินงานในตลาดการเงิน
			 การด�ำเนินงานในตลาดการเงินของ ธปท. มีวัตถุประสงค์หลักคือ ดูแลสภาพคล่อง (ผ่านการใช้เครื่องมือบริหาร
สภาพคล่องต่างๆ) ในตลาดการเงินให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการสภาพคล่องของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ ทัง้ เพือ่ การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนทีเ่ ป็นเงินฝากกระแสรายวันที่ ธปท. ตามอัตราทีก่ ำ� หนด และ
เพือ่ การช�ำระดุลการหักบัญชี (Demand for Settlement Balances) ทัง้ นี้ เพือ่ ดูแลอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินให้เคลือ่ นไหว
สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก�ำหนด
			 โดยในปี 2559 สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินไทยปรับเพิ่มขึ้น หลักจากการด�ำเนินงานของ ธปท. และการเร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ส่งผลให้ ธปท. ดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสุทธิ 1,218.2 พันล้านบาท
ซึ่ง ธปท. ได้ด�ำเนินการในตลาดการเงินผ่านเครื่องมือหลัก 4 ประเภท รายละเอียดการใช้เครื่องมือบริหารสภาพคล่อง
ประเภทต่าง ๆ มี ดังนี้
(1) การออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
			 การออกพันธบัตร ธปท. เป็นช่องทางหลักในการดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินที่มีอยู่ ในระบบอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่องและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดย ธปท. ได้พิจารณาออกพันธบัตรให้เหมาะสมกับภาวะสภาพคล่องและภาวะตลาดในแต่ละช่วง รวมทั้งค�ำนึงถึง
แผนการออกตราสารหนี้ของภาครัฐ
54

รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

			 ในปี 2559 ธปท. ปรับเพิม่ วงเงินการออกพันธบัตร ธปท. สุทธิ 312.5 พันล้านบาท ส่งผลให้ยอดคงค้างพันธบัตร
ธปท. ณ สิน้ ปี 2559 อยูท่ ี่ 3,136.0 พันล้านบาท ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นส่วนที่ ธปท. ซือ้ คืน 25.14 พันล้านบาท ส่งผลให้
ยอดคงค้างพันธบัตร ธปท. สุทธิ คิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของยอดคงค้างเครื่องมือดูดซับสภาพคล่องรวม3
โดยพันธบัตร ธปท. กว่าร้อยละ 60 เป็นพันธบัตรระยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี
(2) ธุรกรรมซือ้ คืนพันธบัตรแบบทวิภาคี
			 ธปท. ท�ำธุรกรรมซือ้ คืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repurchase: BRP) กับสถาบันการเงินที่ ธปท.
แต่งตัง้ เป็นคูค่ า้ (BRP Primary Dealers: BRP PDs) เพือ่ ปรับให้สภาพคล่องในแต่ละวันอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
โดยเฉพาะการปรับสภาพคล่องระยะสัน้ จากผลกระทบของการรับจ่ายเงินของภาครัฐ หรือส่วนทีเ่ ป็นผลจากปัจจัยฤดูกาล
เช่น ความต้องการเงินสดหมุนเวียน โดย ธปท. ท�ำธุรกรรม BRP ระยะ 1 วัน ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ นโยบาย (Fixed-rate
Tender) เพือ่ เสริมการส่งสัญญาณนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับที่ กนง. ก�ำหนด และ ธปท. ท�ำธุรกรรม BRP ระยะ
ยาวกว่า 1 วัน (Term BRP) ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ตามที่ BRP PDs เป็นผูเ้ สนอ (Variable-rate Tender) ภายในวงเงิน
ทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ อัตราดอกเบีย้ ของธุรกรรม Term BRP เป็นอัตราดอกเบีย้ ประเภทลอยตัวอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้
นโยบาย (Indexed BRP) โดย BRP PDs จะเสนอส่วนต่าง (Spread) จากอัตราดอกเบีย้ นโยบาย ดังนัน้ อัตรา
ผลตอบแทนรวมของธุรกรรม Term BRP จะแปรผันตามการปรับขึ้น/ลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อาจเกิดขึ้น
ภายในช่วงอายุของธุรกรรมนัน้
			 ธปท. ท�ำธุรกรรม BRP ในช่วงเช้าของทุกวันท�ำการ 4 ผ่าน BRP PDs ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางส่งผ่านสภาพคล่อง
ระหว่าง ธปท. กับสถาบันการเงินอืน่ หรือธุรกิจเอกชน ผ่านธุรกรรมซือ้ คืนพันธบัตรภาคเอกชน (Private Repo)
และ/หรือตลาดกู้ยืมระหว่างธนาคารโดยไม่มีหลักประกัน (Uncollateralized Interbank Market) กลไก
ดังกล่าวช่วยสนับสนุนพัฒนาการของตลาดการเงิน รวมทัง้ การพัฒนาแนวปฏิบตั ใิ ห้มคี วามรัดกุมสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลมากขึน้
3

4

ยอดคงค้างเครื่องมือดูดซับสภาพคล่องของ ธปท. ประกอบด้วย ยอดคงค้างพันธบัตร ธปท. สุทธิ (หลังหักยอดคงค้างที่ ธปท. ซื้อคืน) ยอดคงค้างธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบ
ทวิภาคี ยอดคงค้างธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ และยอดคงค้างการฝากเงินในหน้าต่างปรับสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน
ยกเว้นในวันประชุม กนง. ที่ ธปท. จะทำ�ธุรกรรม BRP ในช่วงบ่าย หลังการแถลงผลการประชุม กนง.
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			 ในปี 2559 ธปท. ดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินผ่านธุรกรรม BRP เพิ่มขึ้น 258.6 พันล้านบาท ส่งผลให้ยอด
คงค้างธุรกรรม BRP ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 1,377.3 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของยอดคงค้าง
เครื่องมือดูดซับสภาพคล่องรวม โดยธุรกรรมกว่าครึ่งเป็นธุรกรรมระยะ 1 วัน
			 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา ธปท. ให้สิทธิ BRP PDs ในการขอสิ้นสุดสัญญาธุรกรรม BRP
ก่อนครบก�ำหนด (Early Termination) ได้ เพือ่ เพิม่ ความยืดหยุน่ ในสถานการณ์จำ� เป็นที่ BRP PDs ต้องการสภาพคล่อง
ที่ได้น�ำมาลงทุนผ่านธุรกรรม BRP คืนก่อนครบก�ำหนด โดย BRP PDs ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.50
ต่อปี ตามอายุคงเหลือของธุรกรรม BRP ที่ขอสิ้นสุดสัญญาก่อนครบก�ำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาการสิ้นสุดสัญญา
ก่อนครบก�ำหนดจะเป็นไปตามที่ ธปท. เห็นสมควร
(3) ธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ
			 ธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ที่ใช้เสริมเครือ่ งมืออืน่ ๆ ในการดูดซับสภาพคล่องส่วนเกิน
ตามความเหมาะสมของภาวะตลาด ในปี 2559 ธปท. ดูดซับสภาพคล่องเงินบาทผ่านธุรกรรมสวอปเพิม่ ขึน้ สุทธิ 491.8
พันล้านบาท ส่งผลให้ยอดคงค้างธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 900.5 พันล้านบาท หรือ
เทียบเท่ากับการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. ล่วงหน้าจ�ำนวน 25.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 17
ของยอดคงค้างเครื่องมือดูดซับสภาพคล่องรวม
(4) การท�ำธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาดตราสารหนี้ภาครัฐ
			 ธปท. สามารถปรับสภาพคล่องในระบบการเงินแบบถาวร ผ่านการท�ำธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาดตราสารหนี้
ภาครัฐกับสถาบันการเงินที่ ธปท. แต่งตัง้ เป็นคูค่ า้ (e-Outright Counterparties) โดยปัจจุบนั ธปท. ซือ้ พันธบัตร
รัฐบาลเป็นหลัก เนื่องจากมีสภาพคล่องในตลาดรองสูง ทั้งนี้ ในปี 2559 ธปท. ซื้อพันธบัตรรัฐบาล รวม 62.9
พันล้านบาท ขณะที่พันธบัตรภาครัฐที่ ธปท. ถือครองอยู่จ�ำนวนหนึ่งครบก�ำหนด ท�ำให้สุทธิแล้ว ธปท. ถือครอง
พันธบัตรภาครัฐลดลง 90 พันล้านบาท
			 นอกจากการด�ำเนินงานในตลาดการเงินข้างต้น ธปท. ยังมีหน้าต่างปรับสภาพคล่องสิ้นวัน (End-of-Day
Liquidity Adjustment Window) ทีม่ ลี กั ษณะเป็นหน้าต่างตัง้ รับ (Standing Facility) ทีเ่ ปิดให้สถาบันการเงิน
ที่ขาดสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องส่วนเกิน ณ สิ้นวัน สามารถกู้ยืมหรือฝากเงินได้ ในระยะข้ามคืน (Overnight)
ทีร่ ะดับอัตราดอกเบีย้ สูงหรือต�ำ่ กว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายร้อยละ 0.50 ตามล�ำดับ ซึง่ หน้าต่างดังกล่าวเป็นกลไกหลัก
ที่ช่วยจ�ำกัดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ในปี 2559 ธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการฝากเงินเฉลี่ย
ประมาณ 18.4 พันล้านบาทต่อวัน
2.2. การพัฒนาตลาดการเงิน
			 ภายใต้สภาวะแวดล้อมในตลาดการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และมีความซับซ้อนมากขึน้
ในปี 2559 ธปท. ได้ด�ำเนินการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินการในตลาดการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู ้ ร ่ ว มตลาดและเป็ น การวางรากฐานให้ ต ลาดการเงิ น ไทยเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพในระยะต่ อ ไป
โดยการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
(1) การก�ำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ
			 เพื่อก�ำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ คณะกรรมการตลาด
การเงินไทย (Thai Financial Market Committee) ได้เห็นชอบให้ ธปท. ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคม
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ธนาคารนานาชาติ ก�ำหนดมาตรฐานและจัดให้มีการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าที่มีหน้าที่โดยตรงในการซื้อขายหรือ
ท�ำธุรกรรมในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ อันได้แก่ Treasury Sales, Dealers และ Traders โดยผูค้ า้
ต้องเข้ารับการทดสอบความรูพ้ นื้ ฐานด้านตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ (Basic Technical Knowledge)
จรรยาบรรณและจริยธรรม (Ethics and Code of Conduct) ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรม
(Regulations and Monetary Operations) โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ทัง้ นี้ ในช่วงแรก
ของการด�ำเนินงาน ผูค้ า้ เงินทีม่ ปี ระสบการณ์ทำ� งานมาเป็นระยะเวลาหนึง่ จะได้รบั การผ่อนผันให้เข้ารับการอบรมแทน
การทดสอบ เพื่อลดภาระและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ค้าเงินและธนาคารแต่ละแห่ง
			 นอกจากนี้ ผู้ค้าทุกรายจะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมทุก 3 ปี หลังจากได้รับการรับรองคุณสมบัติแล้ว
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม พัฒนาการในตลาดการเงิน รวมถึงกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
(2) การก�ำหนดอัตราอ้างอิง THBFIX
			 เพื่อยกระดับการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดเงินระยะสั้น ธปท. อยู่ระหว่างด�ำเนินการปรับวิธีการ
ก�ำหนดอัตราอ้างอิง THBFIX ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินบาทระยะสั้น ที่ค�ำนวณจากธุรกรรมการกู้ยืมเงินบาทโดยใช้
ดอลลาร์ สรอ. เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน (หรือธุรกรรม FX Swap) จากเดิมที่ ใช้ผลการส�ำรวจ (Survey-Based)
เป็นการค�ำนวณจากธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง (Transactions-Based) ซึง่ จะท�ำให้อตั ราอ้างอิง THBFIX มีความโปร่งใส
และลดโอกาสของการถูกบิดเบือน อีกทั้งเป็นการยกระดับวิธีการก�ำหนดอัตราอ้างอิงของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล
ช่วยพัฒนาให้ตลาดการเงินของไทยมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง
2.3 การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารเงินส�ำรองทางการ 5
			 ธปท. บริหารเงินส�ำรองทางการโดยยึดหลักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และสภาพคล่องสูง
โดยให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีภายใต้กรอบความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
			 เพื่อให้การบริหารเงินส�ำรองได้รับผลประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบความเสี่ยงและเกณฑ์การลงทุนที่ก�ำหนด ธปท.
ได้ติดตามวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินของประเทศที่ลงทุน และคาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
ราคาสินทรัพย์ รวมทัง้ ประเมินความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ในการลงทุน เพือ่ ช่วยสร้างโอกาสให้สามารถเพิม่ อัตราผลตอบแทนหรือ
ลดความเสี่ยงทางการเงินโดยรวม
			 ทัง้ นี้ ธปท. มีแนวนโยบายในการกระจายความเสีย่ งในการลงทุน โดยพิจารณาเพิม่ เติมทัง้ จ�ำนวนประเทศทีจ่ ะไปลงทุน
รวมทั้ ง ประเภทของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ โดยสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ผ ่ า นร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไข ในส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศโดยให้ครอบคลุมถึงการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนหรือตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศด้วย
			 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรองทางการ ธปท. ได้ ใช้การวิเคราะห์แบบจ�ำลองต่าง ๆ เช่น แบบจ�ำลอง
เชิงปริมาณและแบบจ�ำลองเศรษฐกิจมหภาค เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในสินทรัพย์และประเทศที่ลงทุน
และการขยายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ใหม่ที่ ธปท. บริหารเองและที่ ให้ผู้จัดการทุนภายนอกบริหาร
			 ปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางการบริหารและเครื่องมือการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการเพิม่ ผลตอบแทน รวมทัง้ ลดความเสีย่ งและค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน ตามทีค่ ณะกรรมการ ธปท. ให้แนวทางไว้
5
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2.4 การผ่อนคลายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
			 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมดูแลตาม พ.ร.บ. ควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ�ำนาจแต่งตั้งพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อ (1) รวบรวมเงินตราต่างประเทศไว้ ในแหล่งกลาง (2) ควบคุมการใช้จ่าย
เงินตราต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทางทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม (3) ป้องกันการโอนทุนออกนอกประเทศ และ (4) รักษา
ค่าภายนอกของเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไว้ ให้มั่นคง
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินปี 2559
			 เน้นผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการลงทุนของไทยในต่างประเทศและการท�ำธุรกรรมด้านเงินตรา
ต่างประเทศของภาคเอกชนที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. ขยายคุณสมบัติ และปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัว
ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1.1 ขยายคุณสมบัตผิ ขู้ ออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เช่น อนุญาตให้ผปู้ ระกอบธุรกิจบริการ
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ โดยต้องมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วไม่ต�่ำกว่า 100 ล้านบาท และมีเครือข่าย
โอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้
1.2 ให้ตวั แทนโอนเงินระหว่างประเทศสามารถจัดให้มรี ะบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ เพือ่ รับค�ำขอ
ของลูกค้าในการโอนหรือรับโอนเงินระหว่างประเทศได้
1.3 ขยายวงเงินการโอนเงินตราต่างประเทศจากเดิมไม่เกินจ�ำนวน 2,000 ดอลลาร์ สรอ. เป็นจ�ำนวนไม่เกิน 200,000 บาท
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2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพิม่ เติมให้มคี วามสะดวกมากขึน้ สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
2.1 ผ่อนคลายให้บุคคลในประเทศช�ำระเงินและรับช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศที่ไม่ ใช่
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท เช่น ส่วนต่าง ค่าธรรมเนียม เงินวางประกัน เป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ
กับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นคู่สัญญาได้
2.2 ผ่อนคลายให้บุคคลในประเทศช�ำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการกู้เงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ และบัญชี
เงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ เป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศให้แก่ธนาคารพาณิชย์ได้
2.3 ปรับปรุงการเรียกเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอซื้อ แลกเปลี่ยน หรือถอนเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร
พาณิชย์ เพื่อช�ำระค่าบริการ และช�ำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้แก่บุคคลในต่างประเทศ
3. ผ่อนคลายให้ผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกและจ�ำหน่ายในประเทศซึ่งมีอนุพันธ์
ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับบาทแฝงได้
4. ผ่อนคลายให้บุคคลรายย่อยสามารถลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกและจ�ำหน่ายในประเทศซึ่งมีอนุพันธ์
ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับบาทแฝงได้
5. ผ่อนคลายให้ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด (Qualified Investor) ซึ่งหมายความถึง นิติบุคคลไทยหรือบุคคลไทย
ที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป สามารถลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ใน
ต่างประเทศได้โดยไม่ผา่ นตัวกลางในประเทศในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อรายต่อปี เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวและ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนแก่ผู้ลงทุนไทย
6. ให้ศนู ย์บริหารเงินสามารถออกตราสารทางการเงินสกุลเงินตราต่างประเทศทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเพือ่ การระดมเงิน
และลงทุนในตราสารทางการเงินสกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกในประเทศได้
การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
			 มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 อยูท่ ี่ 11,188.76 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปรับเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีก่อนถึง 2.5 เท่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเพื่อขยายตลาด
ย้ายฐานการผลิตไปสู่แหล่งที่มีทรัพยากรและแรงงาน และเพื่อการกระจายความเสี่ยง
ตารางที่ 3 การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

เงินลงทุนไทยในต่างประเทศสุทธิ
(Net TDI)
(yoy% change)

2556

2557

2558
4,991.04

ม.ค.-ต.ค.
2558
3,116.84

ม.ค.-ต.ค.
2559
11,188.76

12,121.49

5,741.75

-15.00%

-52.63%

-13.07%

-50.66%

258.98%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 4 การท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศระหว่างนิติบุคคลรับอนุญาต 6 กับลูกค้า ปี 2559
ด้านการค้าระหว่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะธุรกรรมของผู้ส่งออก (มากไปน้อย)
(1) น�ำเงินตราต่างประเทศมาขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท
(2) น� ำ เงิ น ตราต่ า งประเทศมาฝากเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
(3) รับช�ำระเป็นเงินบาทจากคู่ค้าต่างประเทศ
(4) Netting ค่าสินค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ
(5) ไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ แต่โอนไปช�ำระคืนหนีเ้ งินกู้
เงินตราต่างประเทศให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต
(6)) ไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ แต่โอนไปช�ำระค่าสินค้า
ในต่างประเทศ
มูลค่าส่งออก 215,085 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นปีก่อนหน้า
ร้อยละ 0.34
การน�ำเข้าเงินค่าส่งออก 216,600 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น
ปีก่อนหน้าร้อยละ 6.29

ลักษณะธุรกรรมของผู้น�ำเข้า (มากไปน้อย)
(1) น�ำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนออกไปช�ำระ
(2) ถอนเงิ น ตราต่ า งประเทศจากบั ญ ชี เ งิ น ฝากเงิ น ตรา
ต่างประเทศเพื่อโอนออกไปช�ำระ
(3) ช�ำระเป็นเงินบาทให้แก่คู่ค้าต่างประเทศ
(4) Netting ค่าสินค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ
(5) กู้เงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาตแต่ไม่ขาย
ไม่ฝาก โดยโอนออกไปช�ำระค่าสินค้า
(6) ไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ แต่โอนไปช�ำระค่าสินค้า
ในต่างประเทศ
มูลค่าน�ำเข้า 193,572 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงปีก่อนหน้า
ร้อยละ 4.48
การน�ำเงินออกค่าน�ำเข้า 191,378 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น
ปีก่อนหน้าร้อยละ 2.58

หมายเหตุ: มูลค่าปี 2559 เป็นประมาณการค่าเฉลี่ย 12 เดือนจากข้อมูลจริง 11 เดือน
ที่มาของข้อมูล: กรมศุลกากร

ด้านการค้าระหว่างประเทศ มีรายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 5 มูลค่าสินค้าส่งออกและการน�ำเข้าเงินตราต่างประเทศค่าสินค้าส่งออก
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

มูลค่า
ปริมาณซื้อ
สินค้าออก
อื่นๆ
ปริมาณขาย
สินค้าเข้า
อื่นๆ
ปริมาณซื้อ(ขาย)สุทธิ
ค่าสินค้า
อื่นๆ

2557
688,981.21
113,142.35
575,838.86
688,068.14
136,349.87
551,718.27
913.07
-23,207.52
24,120.59

2558e/
716,839.22
115,480.96
601,358.25
723,670.29
127,851.86
595,818.43
-6,831.07
-12,370.89
5,539.83

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
4.04
2.07
4.43
5.17
(6.23)
7.99

ที่มา : ข้อมูลตาม Data set ที่นิติบุคคลรับอนุญาตรายงานด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ : e/ ประมาณการ
6

60

นิติบุคคลรับอนุญาต หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำ�ระเงินต่างประเทศ โดยมีขอบเขต
การประกอบธุรกิจ คือ ซื้อ-ขาย ฝาก-ถอน หรือให้กู้เงินตราต่างประเทศ

รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 (โครงการ Soft
Loan) ตามพระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ซึ่งก�ำหนดให้ ธปท.
มีอำ� นาจเฉพาะคราวในการให้กยู้ มื เงินแก่สถาบันการเงิน เพือ่ ให้สถาบันการเงินน�ำไปให้กยู้ มื เงินแก่ผทู้ ี่ได้รบั ความเสียหายจากอุทกภัย
ในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ ภายในวงเงิน 300,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินในส่วนของ ธปท. ไม่เกินร้อยละ 70 หรือ ธปท. มีวงเงินจัดสรร
จ�ำนวน 210,000 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินสามารถเบิกใช้วงเงินจาก ธปท. ภายในปี 2556 ทั้งนี้ โครงการจะสิ้นสุดการให้
ความช่วยเหลือภายในปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงค้างที่สถาบันการเงินเบิกใช้วงเงิน จ�ำนวน 109,209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของวงเงิน
จัดสรร และมีผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับความช่วยเหลือคงเหลือสุทธิเป็นจ�ำนวนมากถึง 321,177 ราย ท�ำให้เม็ดเงินตามโครงการนี้
ได้กระจายไปสู่ผู้ที่ ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อยของสถาบันการเงินที่ต้องการขอรับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

3. การรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
3.1 การออกหลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
			 ธปท.ได้ออกและปรับปรุงประกาศ ธปท. เพื่อก�ำกับดูแลสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและมีการบริหารความเสี่ยง
ที่ดีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป ดังนี้
(1) การดูแลความมั่นคงและการบริหารความเสี่ยงที่ดีของสถาบันการเงิน
(1.1) การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment
Program (FSAP) ธปท. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ได้เห็นชอบร่วมกันในการเข้ารับการประเมิน FSAP ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 หรือไม่เกินไตรมาส 1 ปี 2562
โดยได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานร่วมเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน FSAP ซึง่ การเข้ารับการประเมินดังกล่าว
จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบการเงินไทย และยกระดับการก�ำกับดูแลภาคการเงิน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทัง้ นี้ ธปท. ได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญและผูแ้ ทนจากธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ มาให้
ค�ำแนะน�ำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่หน่วยงานก�ำกับดูแลภาคการเงินไทย และได้มีหนังสือถึงกองทุน
การเงินระหว่างประเทศเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมิน FSAP อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2559
(1.2) การออกร่างหลักเกณฑ์การด�ำรงอัตราส่วนแหล่งเงินและความต้องการแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net
Stable Funding Ratio: NSFR) ธปท. ได้ออกร่างหลักเกณฑ์ NSFR ที่ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์
มีโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ นิ ที่สมดุลกัน เพือ่ ให้สามารถรองรับภาวะสภาพคล่องตึงตัวเป็นระยะเวลานานได้
ดีขึ้นและสามารถสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดย ธปท. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติต่อไป
(1.3) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลส�ำหรับบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธปท. ได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลให้
รัดกุมและสะท้อนความเสี่ยงได้ดีขึ้น ดังนี้ (1) ด้านเงินกองทุน เช่น หลักเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำและ
เงินกองทุนส่วนเพิ่ม และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุน (2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้แก่
หลักเกณฑ์การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีม่ คี วามรุนแรง (Liquidity
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Coverage Ratio: LCR) และแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ (3) ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ เช่น แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะทยอยบังคับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
(1.4) การจัดท�ำแนวทางการแก้ ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ธปท. ได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ x) พ.ศ. xxxx เพื่อรองรับการแก้่ไขปัญหาของสถาบัน
การเงินที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ทดแทนบทเฉพาะกาลมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ทีส่ นิ้ สุดลง) ต่อกระทรวงการคลังเมือ่ เดือนเมษายน 2559 เพือ่ ให้มกี ลไกและกระบวนการทีโ่ ปร่งใส
รองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินอันอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน (ทดแทนบทเฉพาะกาลมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. ธปท. ซึง่ สิน้ สุดผลบังคับใช้)
โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการของร่าง พ.ร.บ. ธปท. แล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
(1.5) การจัดท�ำโครงการน�ำร่องให้สถาบันการเงินจัดท�ำแผนรองรับการแก้ ไขปัญหาด้วยตนเอง (Recovery
Plan Pilot Program) ธปท. ได้จัดท�ำกรอบ Recovery Plan Pilot Program เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินทีป่ ระสบวิกฤตได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึง่ ประกอบ
ด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) การสรุปภาพรวมของแผน (2) การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานและ
การด�ำเนินงาน (3) การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ที่ ใช้ ในการแก้ไขปัญหา (4) การเตรียมการเพื่อใช้แผน และ
(5) แผนการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ธปท. ได้ชี้แจงและขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์น�ำร่อง 6 แห่ง
ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ขนาดกลาง 1 แห่ง และขนาดเล็ก 1 แห่ง ให้จัดท�ำ Recovery
Plan ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 เพือ่ จะน�ำข้อมูลดังกล่าวมาใช้พจิ ารณาก�ำหนดเป็นแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับให้ธนาคาร
พาณิชย์ทงั้ ระบบจัดท�ำ Recovery Plan ต่อไป
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(2) การสนับสนุนประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน
(2.1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing)
ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ IT Outsourcing เพื่อเพิ่มความคล่องตัว
และความยืดหยุน่ ในการใช้บริการ Cloud Computing ของสถาบันการเงิน เนือ่ งจากการใช้บริการดังกล่าวมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลตามประเภทของการใช้บริการ Cloud Computing รวมถึง
เน้นย�ำ้ และให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลความเสีย่ งทีอ่ าจเพิม่ สูงขึน้ เช่น ความเสีย่ งในการจัดเก็บและการประมวลผล
ข้อมูลส�ำคัญของสถาบันการเงิน
(2.2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับฝากเงิน
หรือรับเงินจากประชาชน เพือ่ รองรับแนวโน้มการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และเพิม่ ความยืดหยุน่ ในการ
เปิดบัญชี โดยมีสาระส�ำคัญ ได้แก่ (1) การก�ำหนดกรอบหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากโดยการท�ำความรู้จักลูกค้า
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Know Your Customer: e-KYC) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เทียบเคียงได้กับ
มาตรฐานการท�ำความรู้จักลูกค้าผ่านที่สาขาท�ำการของสถาบันการเงิน (2) การก�ำหนดมาตรฐานการพิสูจน์ตัวตน
ลูกค้าให้สูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เอื้อในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในการเปิดบัญชี และ
(3) การก�ำหนดประเภทของลูกค้า ข้อมูล และเอกสารแสดงตนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อลดภาระในทางปฏิบัติของสถาบันการเงิน
(2.3) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ธปท.
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ e-Money เพือ่ รองรับรูปแบบของการให้บริการทีม่ กี ารพัฒนาและมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ รวมถึง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(1) จัดท�ำนโยบายการให้บริการ e-Money (2) บริหารจัดการเงินรับล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อรองรับการท�ำธุรกรรมของผู้ ใช้บริการ และ (3) รายงานต่อ ธปท. และแจ้งผู้ ใช้บริการ
เมื่อมีการปิดระบบการให้บริการ
(2.4) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการลงทุนในกองทรัสต์ของสถาบันการเงิน และการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
(Venture Capital) และธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology:FinTech) ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนของสถาบันการเงิน โดยขยายอัตราส่วนการถือหรือมีใบทรัสต์ของ
กองทรัสต์เพื่อการประกอบกิจการเงินร่วมทุนของสถาบันการเงิน และอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ Venture Capital และการประกอบธุรกิจ FinTech ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และ FinTech ตลอดจนเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาการบริการทางการเงินของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2.5) การส่งเสริมผู้ ให้บริการทางการเงินที่น�ำเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใช้ ในการให้บริการ ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์
Regulatory Sandbox เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของ FinTech โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ให้บริการทางการเงินเข้าทดสอบ
การให้บริการภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและการให้บริการในขอบเขตที่จ�ำกัด เพื่อลดผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูบ้ ริโภคและเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม นอกจากนี้ ธปท. อยูร่ ะหว่างปรับปรุงร่างประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform ภายหลังการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุนได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว
(2.6) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)
ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกรรม Private Repo เพื่อขยายขอบเขต
ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการประกอบธุรกรรมดังกล่าวเกินขอบเขตที่ก�ำหนดในประกาศ ธปท. โดยให้ยื่นขออนุญาต
ต่อ ธปท. เป็นรายกรณีและ ธปท. อาจก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้
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(2.7) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันส�ำรองของสถาบันการเงิน ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันส�ำรองของสถาบันการเงิน รวมถึงการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจาก
การรับช�ำระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
โดยเพิ่มประเภทหลักประกันที่อนุญาตให้น�ำมาหักมูลหนี้ก่อนกันเงินส�ำรอง ได้แก่ กิจการของ SMEs และสิทธิเรียก
ร้องที่ไม่มีตราสาร รวมทั้งขยายขอบเขตของผู้ประเมินราคาภายนอกส�ำหรับการประเมินราคากิจการและทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้ครอบคลุมถึง (1) ผู้บังคับหลักประกันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินราคา (2) ที่ปรึกษา
ทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ (3) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินราคา
(2.8) การบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเพิ่มทางเลือกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
ในงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยวิธีส่วนได้เสีย จากเดิมที่บันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุนเท่านั้น ธปท. ได้มีหนังสือถึง
สถาบันการเงินให้ ใช้วธิ กี ารบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิจการร่วมค้าด้วยวิธรี าคาทุน ส�ำหรับ
รอบบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เพื่อให้สะท้อนผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการของสถาบันการเงิน
ได้อย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
(2.9) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับส�ำหรับสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบธุรกิจทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน
โดยมีประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ (1) ปรับนิยาม “สินเชือ่ ส่วนบุคคล” โดยขยายวัตถุประสงค์ ให้รวมถึงสินเชือ่ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ น�ำไปใช้ ในการประกอบอาชีพ เพือ่ ให้ประชาชนทีส่ ามารถพิสจู น์แหล่งทีม่ าของรายได้สามารถเข้าถึงสินเชือ่ ดังกล่าว
โดยได้รบั อัตราดอกเบีย้ เดียวกับสินเชือ่ เพือ่ อุปโภคบริโภค ซึง่ ต�ำ่ กว่าอัตราดอกเบีย้ ของสินเชือ่ รายย่อยเพือ่ การประกอบ
อาชีพภายใต้การก�ำกับ (2) เพิ่มแบบรายงานส�ำหรับข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำ
ไปใช้ประกอบอาชีพ และ (3) ปรับหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ำกับ
(2.10) การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ (บบส.) ธปท. เสนอแนวทาง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของ บบส. เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและปัญหา
หนีค้ รัวเรือนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยให้ บบส. สามารถรับซือ้ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
จากหน่วยงานภาครัฐและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางการเงินได้ เช่น ธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก�ำกับ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และ
การไกล่เกลีย่ หนี้ รวมถึงก�ำหนดให้มกี ารก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลเพิม่ เติมเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใส
มากขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังได้เห็นชอบแนวทางดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ธปท. และ สศค. ได้ร่วมร่างกฎหมายแก้ไข
พระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับทราบ
การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
(3) การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
		 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (แผนพัฒนาฯ) ระยะที่ 3 พ.ศ. 2559-2563 เมื่อเดือนมีนาคม
2559 โดย ธปท. ด�ำเนินการที่ส�ำคัญในปี 2559 สรุปได้ดังนี้
		 (3.1) ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ (แข่งได้)
ร่วมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs) พัฒนาระบบพร้อมเพย์
เพื่อเพิ่มทางเลือกและอ�ำนวยความสะดวกในการโอนและรับเงินของทุกภาคส่วน รวมทั้งออกหลักเกณฑ์ Regulatory Sandbox
เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

		 (3.2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน (เข้าถึง) ร่วมกับส�ำนักงานสถิติแห่งชาติส�ำรวจการเข้าถึง
บริการทางการเงินและความรู้ความเข้าใจทางการเงินของภาคครัวเรือนปี 2559 อีกทั้งอยู่ระหว่างปรับปรุงร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือนและ SMEs รวมถึง
สนับสนุนให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติขยายประเภทและจ�ำนวนสมาชิก รวมทั้งให้บริการ Bureau Score เพื่อให้สถาบันการเงิน
มีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น
		 (3.3) สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (เชื่อมโยง) ลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วม
การเจรจาทวิภาคีเพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) กับอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเมียนมา โดยอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อ
หาข้อสรุปต่อข้อเรียกร้องและข้อเสนอการจัดตั้ง QABs กับอินโดนีเซียและมาเลเซีย
		 (3.4) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน (ยัง่ ยืน) ผลักดันให้บรรจุความรูท้ างการเงินในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน FSAP
สาขาธนาคารพาณิชย์ ไทยที่มีส�ำนักงานในทวีปเอเชีย

(4) การด�ำเนินนโยบายสถาบันการเงินในเวทีระหว่างประเทศ
		 ธปท. ได้เข้าร่วมการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบที่ 8 ภายใต้กรอบอาเซียน และอยู่ระหว่างเจรจาทวิภาคี
กับมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อจัดตั้ง QABs โดยได้จัดท�ำข้อเรียกร้องและข้อเสนอเปิดตลาดเบื้องต้นให้แก่มาเลเซียและอินโดนีเซีย
แล้ว และได้ลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีเพื่อจัดตั้ง QABs กับเมียนมาในเดือนพฤศจิกายน 2559
รวมทัง้ ได้รว่ มก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลส�ำเร็จของการรวมตัวภาคการธนาคารของอาเซียนตามแผนงานการรวมตัวภาคการธนาคารของอาเซียน
		 นอกจากนี้ ธปท. ผลักดันและให้ความเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินในเวทีระดับสากล เช่น
Supervision and Implementation Group (SIG), Basel Consultative Group (BCG), Task Force on Standardised
Approach (TFSA) และ Executives’ Meeting of East Asia Pacific Working Group on Banking Supervision
(EMEAP WGBS)
(5) การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
		 The Financial Sector Assessment Program (FSAP) ด้าน Banking Supervision ตามหลักเกณฑ์ Basel Core
Principle for Effective Banking Supervision 2012 (BCP)
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ผลการประเมินตนเองและก�ำหนดแนวทางในการปิด
Gap ส�ำหรับแต่ละ Core Principle เช่น ก�ำหนดเป็นประเด็น
ตรวจสอบไว้ ใ นขอบเขตการตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง ระบบงาน
Electronic Working Paper (EWP) และบันทึกข้อมูลจาก
การตรวจสอบใน EWP ให้ครบถ้วน รวมถึงปรับปรุงคู่มือ
การตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งคณะท�ำงานได้น�ำเสนอแนวทาง
การด�ำเนินการในการปิด Gap ต่อที่ประชุมผู้บริหารสายก�ำกับ
สถาบันการเงิน และได้จัดประชุมชี้แจงให้ผู้ตรวจสอบทราบ
เกีย่ วกับแนวทางดังกล่าวแล้ว
3.2 การก�ำกับ ตรวจสอบ และวิเคราะห์สถาบันการเงิน
		 ธปท.มุง่ ให้รายสถาบันการเงิน และระบบสถาบันการเงิน
มีความมั่นคง สามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและก�ำหนด
แนวทางหรือมาตรการแก้ไขได้ทนั ท่วงที ธปท.มีกรอบการด�ำเนิน
นโยบายเพือ่ บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
		 การตรวจสอบเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
สากล ธปท. ออกตรวจสอบตามแนวความเสีย่ ง (Risk-Based
Supervision) โดยประเมิ น ความเสี่ ย งธุ ร กรรมที่ ส� ำ คั ญ
(Significant Activities (SA)) ซึง่ มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน กลยุทธ์และการบริหารงานของสถาบันการเงิน
ได้แก่ ธุรกรรมด้านสินเชือ่ การบริหารเงิน การบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังคงและได้มี
การตรวจสอบและวิ เ คราะห์ ติ ด ตามเป็ น กรณี พิ เ ศษ ได้ แ ก่
การปฏิบตั งิ านในเรือ่ งการตรวจสอบภายใน การก�ำกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)
การวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทัง้ ได้ขอให้
ธนาคารพาณิ ช ย์ ท� ำ การทดสอบภาวะวิ ก ฤตตามที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนด (Supervisory Stress Test) ภายใต้
สถานการณ์จำ� ลองทีภ่ าวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัว ธนาคารพาณิชย์
ไทยโดยรวมมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับวิกฤตดังกล่าวได้ และ
มีอตั ราส่วนการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับกระแสเงินสด
ที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio
(LCR)) สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
รวมทั้งให้ธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่มการคาดการณ์ผลกระทบจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยชะลอตัวต่อเนือ่ งในระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่
ปี 2559 - 2563 (Prolonged Economic Slowdown (PES))
ทีม่ ตี อ่ พอร์ตสินเชือ่
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		 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในภาพรวม
ของแต่ละสถาบันการเงินและเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจสอบ
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ธปท. ได้มกี ารปรับกระบวนการตรวจสอบ
ก�ำกับและวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบแบบ
On-going โดยรวมงาน On-site และ Off-site ไว้ ในฝ่าย
เดียวกัน รวมทั้งโอนงานด้านก�ำกับสถาบันการเงินไปสั ง กั ด
สายนโยบายสถาบันการเงิน
เพื่อให้สามารถก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(SFIs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับการก�ำกับดูแล
ธนาคารพาณิชย์ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ธปท.
ได้ออกหลักเกณฑ์และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
เพื่อสร้างความร่วมมือและก�ำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของ
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SFI ธปท. จึงจัดประชุมหารือ
ร่วมกับส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อก�ำหนดพันธกิจ
แผนธุรกิจ และการก�ำกับดูแล เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
พิจารณาแล้ว
		 การแก้ ไขปัญหาหนีส้ ว่ นบุคคล ธปท. ร่วมกับสมาคม
ธนาคารไทยจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
หนีบ้ ตั รเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักประกัน เพือ่ ช่วยเหลือ
ประชาชนรายย่อยทีม่ ปี ญ
ั หาในการช�ำระหนีก้ บั ธนาคารเจ้าหนี้ ได้มี
โอกาสปลดภาระหนี้ (Corrective) ควบคูก่ บั การเสริมสร้างวินยั
ทางการเงินที่ดี (Preventive) และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทัง้ นี้ ในระยะแรกธนาคารพาณิชย์
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ไทย และสาขาธนาคาร
พาณิชย์ตา่ งประเทศ โดยคาดว่าจะเริม่ ด�ำเนินการได้ภายในไตรมาส
2 ของปี 2560
การสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์สามารถวางแผน
บริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs และเพิ่ม
โอกาส SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้น ธปท.
จึงพัฒนาฐานข้อมูลสินเชือ่ SMEs ในระบบธนาคารพาณิชย์และ
อยูร่ ะหว่างขยายฐานข้อมูลดังกล่าวให้ครอบคลุม SMEs ของ SFIs
คาดว่าจะด�ำเนินการเสร็จสิน้ ในปี 2561
เพื่อเพิ่มความมั่นคงในระบบสถาบันการเงิน ธปท.
ศึกษาความเสี่ยงของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในการปฏิ รู ป ระบบสหกรณ์ แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย (1) การแก้ไขกฎหมาย (2) การออกหลักเกณฑ์
ก�ำกับ (3) การปฏิรปู โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก�ำกับดูแล
(4) การพิจารณาจัดตัง้ ศูนย์กลางการบริหารสภาพคล่องของระบบ
สหกรณ์ รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่หน่วยงานก�ำกับ
ดูแลสหกรณ์ เช่น ให้ความรู้ด้านการจัดท�ำกฎเกณฑ์ก�ำกับดูแล
ความร่วมมือด้านการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลทางการเงินของ
สหกรณ์ การจัดหลักสูตรฝึกอบรม และการเป็นวิทยากร เป็นต้น

เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับความท้าทายและ
สภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้มกี ารปรับ
โครงสร้างองค์กร โดยในส่วนของสายก�ำกับสถาบันการเงิน
ได้มีการจัดตั้งฝ่ายคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน และแยกฝ่าย
ตรวจสอบความเสีย่ งและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายประเมิน
ความเสี่ ย งและแบบจ� ำ ลองสถาบั น การเงิ น สั ง กั ด สายก� ำ กั บ
สถาบั น การเงิ น และฝ่ า ยตรวจสอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สังกัดสายก�ำกับสถาบันการเงิน และสายระบบการช�ำระเงินและ
เทคโนโลยีทางการเงิน

		 การสร้ า งความเข้ า ใจและความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธปท. จัดประชุมชี้แจงภาพรวมระบบ
ธนาคารพาณิชย์และผลการตรวจสอบในปี 2558 รวมทัง้ แนวทาง
การตรวจสอบในปี 2559 แก่ผบู้ ริหารสถาบันการเงิน และการจัด
ประชุมเพื่อรับฟังแผนกลยุทธ์ แผนการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้
ยังได้จดั สัมมนาวิชาการเรือ่ ง พลิกโฉม SFIs กับภารกิจทีต่ อบโจทย์
และตรงจุดเพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
ต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย ตามแผนงานสนับสนุนยุทธศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้ง
ได้จดั ประชุม Supervisory College ในฐานะ Home Regulator
กับผูก้ ำ� กับดูแลในต่างประเทศ ซึง่ สถาบันการเงินไทยมีบริษทั ย่อย
สาขา และส�ำนักงานตัวแทนตั้งอยู่ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ เพือ่ ประโยชน์ ในการพัฒนา
และปรับปรุงงานของสาขาในต่างประเทศต่อไป

ผลการด�ำเนินนโยบายข้างต้นในเรือ่ งส�ำคัญ มีดงั นี้
(1) การตรวจสอบสถาบันการเงิน
		 สถาบันการเงิน (ตารางที่ 6) มีความเข้มงวดและ
ระมัดระวังในการให้สินเชื่อมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
และการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะด้านสินเชื่อมีการปรับปรุง
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ผลการทดสอบภาวะวิกฤตตามสถานการณ์
จ�ำลอง (Supervisory Stress Test) พบว่าระบบธนาคารพาณิชย์
ไทยยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
ดั ง กล่ า วรวมทั้ ง มี อั ต ราส่ ว นการด� ำ รงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ ง
เพือ่ รองรับกระแสเงินสดทีอ่ าจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity
Coverage Ratio (LCR)) สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนด อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินบางแห่ง
มีความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ตลอดจนการปฏิบตั งิ านยังไม่เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ภายในและกฎเกณฑ์ของทางการ สายก�ำกับสถาบัน
การเงินจึงได้เข้าตรวจสอบพิเศษตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นพร้อมแนะให้
สถาบันการเงินปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 6 จ�ำนวนสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบในปี 2559
สถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์ไทย / ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary)
บริษัทเงินทุน / บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)
บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและ / หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)
รวม

จ�ำนวน (แห่ง)
15
4
2
4
8
3
6
42
67

(2) การวิเคราะห์ ติดตามฐานะและผลการด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน
		 ธปท. ได้วเิ คราะห์ฐานะการด�ำเนินงาน ประเมินความเสีย่ งจากธุรกรรมทีส่ ำ� คัญและความเสีย่ งจากการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรายสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินโดยรวม โดยประเด็น
พิเศษที่อยู่ในการติดตาม ได้แก่ เศรษฐกิจต่างประเทศจากกรณีอังกฤษออกจาก EU (Brexit) ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจีน
ส�ำหรับการเศรษฐกิจในประเทศ ได้แก่ การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมจากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มี
แนวโน้มการส่งออกเพิม่ ขึน้ พลังงานทดแทนทีร่ ฐั บาลให้การสนับสนุน การเติบโตของธุรกิจประกันชีวติ ผลกระทบของ SMEs จากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึง ความเสี่ยงต่อการผิดนัดไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วย (Unrated Bond)

(3) ศึกษาและประเมินแนวทางการตรวจสอบพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Behavior and Culture)
		 กรอบความคิดนี้มาจากธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ที่เห็นว่า พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวก�ำหนดกระบวนการ
ตัดสินใจและการคัดเลือกผูน้ ำ� องค์กร แนวทางทางการตรวจสอบจึงเน้นการประเมินพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวม เช่น
กระบวนการตัดสินใจ ลักษณะผู้น�ำ วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น และได้ทดลองประเมินและรายงานผลให้ธนาคารพาณิชย์ไทย 15 แห่ง
ทราบแล้ว และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ซึ่งจะมีการสื่อสารและเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องในปี 2560
(4) การก�ำกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
		 ธปท. ออกหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังและจัดประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาล การด�ำรง
เงินกองทุน การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง กระบวนการด้านสินเชือ่ การก�ำกับลูกหนีร้ ายใหญ่ และการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล แต่ละ
ด้านจะทยอยมีผลบังคับใช้ เช่น งบการเงินมีผลบังคับใช้ไตรมาส 2 ปี 2559 ขณะที่หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม
2560 เป็นต้น
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

		 เพือ่ ให้สามารถก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเคียงได้กบั การก�ำกับดูแลธนาคาร
พาณิชย์ ธปท. ผลักดันให้มกี ารเสนอแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และคณะรัฐมนตรี
ได้ ให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาตามล�ำดับต่อไป
(5) การประชุมและชี้แจงที่ส�ำคัญ
(5.1) ประชุมหารือกับผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ไทยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เพือ่ รับฟังแผนกลยุทธ์
แผนการด�ำเนินธุรกิจ การด�ำเนินการตามพันธกิจ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการปรับตัว
ของแต่ละสถาบันการเงิน เช่น ภาวะเศรษฐกิจในและต่างประเทศ พัฒนาการด้านธุรกิจการเงินใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
ด้าน Fintech นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) โครงสร้างพื้นฐาน IT เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการป้องกันความเสี่ยงด้าน Cyber Crime เป็นต้น
(5.2) ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเพื่อชี้แจงแนวทางและผลการตรวจสอบสถาบันการเงิน สร้างความ
เข้าใจในประเด็นส�ำคัญอืน่ อาทิ พัฒนาการและความท้าทายในระบบสถาบันการเงินไทย ความคืบหน้าในการใช้ระบบงาน
FI e-Application
(5.3) จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “พลิกโฉม SFIs กับภารกิจที่ตอบโจทย์และตรงจุด เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่อง”
เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(SFIs) ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ภาครัฐ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
(5.4) ประชุม Supervisory College 2016 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 โดยเป็นการหารือร่วมกันเรื่อง
“Overview of Thai Economy and Assessment on Financial Stability และ Regulatory and
Supervisory Framework” ระหว่าง Regulator ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งธนาคารพาณิชย์มีบริษัทย่อย
สาขา และส�ำนักงานผู้แทนตั้งอยู่ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาและปรับปรุงงานของสาขาในต่างประเทศต่อไป
(5.5) ประชุมชี้แจงแนวทางการก�ำกับดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพื่อรับทราบ
เกณฑ์การก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. การรักษาเสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน
ธปท. ได้ด�ำเนินการโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน 2555 - 2559 เพื่อให้ระบบการช�ำระเงินของไทย
มีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งได้ด�ำเนินงานเพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินของประเทศให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และการคุ้มครองผู้ ใช้บริการช�ำระเงิน โดยการด�ำเนินงาน
ในปี 2559 ที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการช�ำระเงิน
(1) การส่งเสริมและพัฒนาบริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(1.1) การด�ำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
			 ธปท. ร่วมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment) ของรัฐบาล ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช�ำระเงิน
ของไทยให้เข้าสู่การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร บูรณาการ และยั่งยืน ปัจจุบัน ธปท. ท�ำหน้าที่

69

เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมกับกรมสรรพากรในคณะกรรมการขับเคลือ่ นตามแผนยุทธศาสตร์ National
e-Payment ที่ มี ร องนายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธาน เพื่ อ ผลั ก ดั น การด�ำ เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ
ทั้ง 5 โครงการ โดย ธปท. รับผิดชอบหลักในการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นโครงการระบบ
พร้อมเพย์และการขยายการใช้บัตร ซึ่งมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธาน
			 ในช่วงที่ผ่านมา ระบบพร้อมเพย์ได้เริ่มให้บริการแล้ว โดยกรมบัญชีกลางได้เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นสวัสดิการแรกผ่านระบบพร้อมเพย์ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2559 และกรมสรรพากร
ได้เริม่ โอนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาแก่ผไู้ ด้รบั คืนภาษีผา่ นระบบพร้อมเพย์ตงั้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2560 ส�ำหรับ
สวัสดิการอืน่ ๆ กรมบัญชีกลางจะทยอยจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ตอ่ ไป ส่วนบริการโอนเงินของประชาชน (C2C)
ระบบกลางได้เปิดให้บริการในวันที่ 27 มกราคม 2560 นอกจากนี้ สมาคมธนาคารไทยจะทยอยเปิดให้บริการ
อื่น ๆ ในปี 2560 เช่น โอนเงินของภาคธุรกิจ บริการเรียกเก็บเงินแบบ Request To Pay และบริการช�ำระ
เงินตามใบแจ้งหนี้ (Bill Payment)
			 ส�ำหรับโครงการขยายการใช้บตั ร กระทรวงการคลังได้ออกประกาศเชิญชวนเพือ่ คัดเลือกผูม้ สี ทิ ธิ์ให้บริการ
วางอุปกรณ์รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 และจะด�ำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์
ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้มีสิทธิ์ ให้บริการวางอุปกรณ์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือก
จะติดตั้งอุปกรณ์ฯ แก่หน่วยงานภาครัฐให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 (ตามมติคณะรัฐมนตรี) และติดตั้ง
อุปกรณ์ฯ ให้แก่นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน VAT แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561
(1.2) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National
Payment Message Standard: NPMS)
			 ธปท. ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) บริษัท เนชั่นแนล
ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด และผูแ้ ทนจากกลุม่ ผู้ ให้บริการช�ำระเงินทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน ได้รว่ มกันจัดท�ำร่าง NPMS
ทีอ่ า้ งอิงมาตรฐาน ISO 20022 ส�ำหรับบริการช�ำระเงินรายย่อยครัง้ ละหลายรายการ (FI-to-FI Bulk Payment)
แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ประกาศเป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 และธนาคารพาณิชย์อยู่ระหว่างก�ำหนดกรอบเวลาในการปรับระบบ
ให้รองรับมาตรฐานต่อไป
(1.3) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติในการจัดท�ำ QR code ส�ำหรับการช�ำระเงินและการโอนเงิน
			 ธปท. ร่วมกับผู้แทนของธนาคารพาณิชย์ ผู้ ให้บริการ e-Payment ที่เป็น Non-bank และภาคธุรกิจ
ขนาดใหญ่ทอี่ อกใบแจ้งหนีป้ ริมาณมาก ได้จดั ท�ำร่างแนวปฏิบตั ิ QR code ส�ำหรับการช�ำระเงินและการโอนเงิน
ซึ่งจะช่วยให้การช�ำระเงินและการโอนเงินของประชาชน ภาคธุรกิจ และ SMEs สะดวกขึ้น มีข้อมูลรองรับ
การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร และรองรับการช�ำระใบแจ้งหนีผ้ า่ นสมาร์ทโฟน
ได้ด้วย รวมถึงรองรับการโอนเงิน และการช�ำระเงิน ณ ร้านค้า/ e-Commerce โดย ธปท. ได้จัดประชุมชี้แจง
และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าจะประกาศใช้งานได้ ในไตรมาส 1 ปี 2560
(1.4) การยกระดับความปลอดภัยและส่งเสริมประสิทธิภาพการแข่งขันของบัตรเดบิตทีอ่ อกและใช้ภายในประเทศ
			 ธปท. ได้เสนอออกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ในส่วนของการให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและการออกบัตร
ร่วมกัน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรเดบิตอย่างแพร่หลายแทนการใช้เงินสด โดยให้บัตรเดบิตที่ออกเพื่อ
ใช้จ่ายในประเทศใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลางและใช้เครือข่ายบัตรในประเทศ รวมทั้งได้ออกประกาศก�ำหนด
มาตรฐานชิปการ์ดกลางส�ำหรับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายในประเทศ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลาง
ในการออกบัตรเดบิตของผู้ออกบัตร
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(2) การเตรียมความพร้อมของประเทศด้านระบบการช�ำระเงินเพือ่ รองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community 2016-2025)
			 ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางในกลุม่ ประเทศอาเซียน ภายใต้การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานด้านระบบการช�ำระเงิน
(Working Committee on Payment and Settlement Systems: WC-PSS) ก�ำหนดกรอบกลยุทธ์ ในการ
พัฒนาระบบการช�ำระเงินในภูมิภาคของช่วงปี 2016-2025 โดยด�ำเนินงานใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การสนับสนุนให้มี
การเชื่อมโยงระบบการช�ำระเงินระหว่างประเทศ (Payment Systems Interlinkages and Interoperability)
การสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเพื่อรองรับธุรกรรมตลาดทุนระหว่างประเทศ (Cross-border Capital Market
Settlement) และการจัดท�ำแนวนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการโอนเงินรายย่อยระหว่างประเทศผ่าน
ช่องทางหรือผูเ้ ล่นรายใหม่ ๆ และมีคา่ ใช้จา่ ยในการโอนเงินต�ำ่ รวมถึงการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างประเทศเกีย่ วกับ
การบริหารความเสี่ยงส�ำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน และการเตรียมระบบ
การช�ำระเงินที่ส�ำคัญให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล PFMIs
			 ธปท. ได้ด�ำเนินการผ่านคณะท�ำงาน WC-PSS เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบหรือบริการช�ำระเงินระหว่าง
ประเทศผ่านผู้ ให้บริการทั้ง bank และ Non-bank ผลักดันให้มีกฎระเบียบที่รองรับและเอื้อต่อการช�ำระเงิน
ข้ามพรมแดน รวมถึงก�ำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องของกรอบนโยบายและการก�ำกับดูแลด้านระบบ
การช�ำระเงินของประเทศสมาชิก เพือ่ ให้ผู้ ใช้บริการมีชอ่ งทางในการท�ำธุรกรรมการช�ำระเงินทีม่ คี วามมัน่ คงปลอดภัย
เข้าถึงง่าย และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
4.2 การลดความเสี่ยงในระบบการช�ำระเงิน
(1) การลดความเสี่ยงด้านการช�ำระดุลเงินตราต่างประเทศ (FX Settlement Risk)
			 ธปท. ด้วยความเห็นชอบของ กรช. ได้พิจารณาแนวทางการลดความเสี่ยงในการช�ำระดุลธุรกรรมซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการช�ำระเงินของสกุลเงินที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างกัน ในลักษณะ Payment
versus Payment (PvP) ซึ่งสถาบันการเงินที่ซื้อและขายเงินตราต่างประเทศช�ำระดุลได้พร้อมกัน เพื่อให้ธนาคาร
พาณิชย์ ใช้ ในการลดความเสี่ยงด้านการช�ำระดุลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
			 ธปท. ได้เชื่อมโยงระบบบาทเนตกับระบบ US Dollar Clearing House Automated Transfer System
(USD CHATS) ของธนาคารกลางของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong
Monetary Authority: HKMA) เพือ่ รองรับการช�ำระดุลธุรกรรมซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศทีเ่ ป็นดอลลาร์สหรัฐฯ
และไทยบาทในลักษณะ PvP โดย ธปท. ได้พจิ ารณาน�ำธุรกรรมซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศของ ธปท. ประเภท OTC
USD/THB Swap (ไม่รวมธุรกรรม e-Swap) เข้าร่วมช�ำระดุลในระบบ USD CHATS ซึ่ง ธปท. ได้ปรับปรุง
ระบบงานและด�ำเนินการทดสอบระบบเบื้องต้นกับตัวแทน (Settlement Agent) ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อท�ำหน้าที่
ส่งมอบ USD และทดสอบระบบร่วมกับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นคู่ค้าของ ธปท. ในเดือนธันวาคม 2559 โดยคาดว่า
ธปท. จะเริ่มส่งรายการธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศเข้าระบบ USD-CHATS ได้ต้นปี 2560
(2) การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินของไทยตามมาตรฐานสากล
			 ธปท. ด้วยความเห็นชอบของ กรช. ได้พิจารณาน�ำมาตรฐานสากล Principles for Financial Market
Infrastructures (PFMIs) มาใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินที่ส�ำคัญของไทย ได้แก่ ระบบ
บาทเนต ซึ่งจัดเป็นระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญต่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ (Systemically
Important Payment Systems: SIPS) และระบบการช�ำระเงินรายย่อยทีม่ คี วามส�ำคัญ (Prominently Important
Retail Payment Systems: PIRPS) ได้แก่ ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (ICAS) และระบบไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 7
(ITMX)
7

ระบบไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ของบริษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำ�กัด (NITMX) รองรับระบบเอทีเอ็มพูล การโอนเงินข้ามธนาคารผ่านช่องทางสาขาธนาคารและเครือ่ งเอทีเอ็ม การโอนเงิน
เข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ (Credit Transfer) เช่น การโอนเงินเดือนหรือค่าสินค้า รวมถึงระบบ Local Switching สำ�หรับบัตรเดบิตทีอ่ อกและใช้ภายในประเทศ และระบบพร้อมเพย์
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			 ในปี 2559 ธปท. ได้จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบการช�ำระเงินเพื่อเผยแพร่ผลการก�ำกับดูแล
เสถียรภาพระบบการช�ำระเงินทีม่ คี วามส�ำคัญของไทยตามมาตรฐานสากล ซึง่ ประกอบด้วยระบบการโอนเงินมูลค่าสูง
ระหว่างธนาคาร (ระบบบาทเนต) ระบบ ICAS และระบบ ITMX โดยในรายงานมีประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ ข้อมูลสถิติ
การโอนเงินผ่านระบบการช�ำระเงินที่ส�ำคัญ การวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญของระบบ นอกจากนี้ ธปท.
ได้เข้าตรวจประเมินระบบบาทเนตตามมาตรฐานสากล PFMIs และน�ำเสนอผลการประเมินและแนวทางการปิด Gap
ต่อ กรช. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า ระบบบาทเนตมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทีส่ ำ� คัญ เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง รวมทัง้ มีกระบวนการสือ่ สารและเชือ่ มโยงกับสมาชิก
ทีส่ อดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยมีบางประเด็นทีส่ ามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิง่ ขึน้ ซึง่ ธปท.
จะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมระบบการช�ำระเงินเข้ารับการประเมินภาคการเงิน
ตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 หรือไม่เกินไตรมาส 1
ปี 2562
(3) การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
			 ธปท. ด้วยความเห็นชอบของ กรช. ได้ก�ำหนดกรอบเวลาในการปรับเปลี่ยนบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม
เป็นชิปการ์ดทดแทนบัตรแถบแม่เหล็ก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการใช้บริการ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยก�ำหนดให้บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มที่ออกภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ต้องออกเป็น
ชิปการ์ด และธนาคารพาณิชย์ต้องปรับเปลี่ยนบัตรแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ดทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
			 นอกจากนี้ ธปท. ร่วมมือกับ กสทช. ในการยกระดับความปลอดภัยของบริการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ซึ่ง กสทช. ได้ก�ำหนดมาตรฐานกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมกรณีที่ลูกค้าขอออกซิมการ์ด
ใหม่เพื่อป้องกันการสวมรอยโดยมิจฉาชีพ นอกจากนี้ ภาคธนาคารและผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังมี
ความร่วมมือกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ ใช้บริการ Mobile Banking และพร้อมเพย์ว่าจะได้รับการดูแล
อย่างรัดกุม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
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4.3 การคุ้มครองผู้ ใช้บริการการช�ำระเงิน
(1) การเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ ใช้บริการการช�ำระเงิน
			 ธปท. ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ ธปท. ได้แก่ การเผยแพร่รายงานระบบการช�ำระเงินปี 2558 และการเผยแพร่บทความ
ลงวารสารต่าง ๆ เช่น หนังสือวารสารพระสยาม หนังสือพิมพ์ วารสาร การจัดกิจกรรม Workshop ร่วมกับหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง การให้สมั ภาษณ์ของผูบ้ ริหารระดับสูงของ ธปท. ผ่านสือ่ ต่าง ๆ การจัดท�ำข้อมูลประชาสัมพันธ์บริการ
พร้อมเพย์ และโครงการขยายการใช้บัตรเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงร่วมจัดท�ำวิดีโอ
อินโฟกราฟิกและสือ่ ประชาสัมพันธ์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลและความรูผ้ า่ นช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ Twitter และ
Facebook ของ ธปท. เว็บไซต์โครงการ National e-Payment และศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน
(2) การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
			 ธปท. ได้มหี นังสือเวียนขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลลูกค้าในช่วงของการปรับ
เปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็กเป็นแบบชิปการ์ด โดยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ให้ชดั เจน ถูกต้องและครบถ้วน ให้สทิ ธิล์ กู ค้าทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ เช่น ประโยชน์และค่าใช้จา่ ย
จากการเปลี่ยนบัตร ข้อเท็จจริงที่บัตรแถบแม่เหล็กยังใช้งานได้ถึงสิ้นปี 2562 รวมทั้งให้สิทธิ์ลูกค้าที่จะเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ ทั้งบัตรแบบธรรมดาที่เป็นพื้นฐาน จนถึงบัตรที่มีสิทธิประโยชน์
เพิ่มขึ้น ตลอดจนรายละเอียดของค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน
			 นอกจากนี้ ธปท. อยูร่ ะหว่างปรับปรุงร่างแนวนโยบาย เรือ่ งการเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ การช�ำระเงินโดยอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Guiding Principles for Trusted Mobile Payments) เพื่อผู้ ให้บริการใช้เป็นแนวทางในการ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการช�ำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและใช้ช่องทาง
การช�ำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส�ำคัญ เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยง
การพิสูจน์ตัวตนอย่างรัดกุม การคุ้มครองและการให้ความรู้แก่ผู้ ใช้บริการ เป็นต้น โดยคาดว่าจะประกาศใช้งานใน
ไตรมาสแรกปี 2560
4.4 การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน
(1) การยกร่างกฎหมายเพื่อก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน (Payment Systems Act)
			 ธปท. ร่วมกับกระทรวงการคลังผลักดันร่างพระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน เพื่อเป็นการยกระดั บ
การก�ำกับดูแลระบบและบริการการช�ำระเงินให้มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 และมีมติให้ยกเลิก
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และประกาศ
กระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง กิ จ การที่ ต ้ อ งขออนุ ญ าตตามข้ อ 5 แห่ ง ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 58
(การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เมือ่ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงินได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่
ระหว่างขัน้ ตอนการพิจารณาน�ำส่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือ่ เสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาต่อไป
			 นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างจัดท�ำหลักการของร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับเมื่อร่างพระราชบัญญัติ
ระบบการช�ำระเงินมีผลใช้บังคับ ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญ
(ระบบบาทเนตและระบบ ICAS) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลระบบและบริการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ
(2) การผลั ก ดั น พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริ ก ารการช� ำ ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559
			 ธปท. ได้ผลักดัน พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 เพื่อก�ำกับดูแลธุรกิจบริการช�ำระเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับ
บริการของธนาคารพาณิชย์และ Non-bank
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			 นอกจากนี้ ธปท. ได้จัดท�ำประกาศหลักเกณฑ์ ในการก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริ ก ารการช� ำ ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ พ.ศ. 2559
ทั้งในส่วนของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) และประกาศ ธปท. โดยครอบคลุม
ถึ ง การเริ่ ม ประกอบธุ ร กิ จ การปฏิ บั ติ เ มื่ อ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และหลั ก เกณฑ์ เ ฉพาะส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเภท
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การก�ำกับดูแลและการคุ้มครองผู้บริโภค
(3) การปรับปรุงกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
			 ธปท. ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารการช� ำ ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้
การก�ำกับดูแลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ ใช้บริการ รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ระบบการช�ำระเงินและมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติแก่ผู้ ให้บริการ ทั้งในส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.ฎ.
ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริ ก ารการช�ำระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2551 และประกาศหลั ก เกณฑ์
การก�ำกับดูแลธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ภายใต้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบ
ธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) โดยสรุปดังนี้
(3.1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ ก�ำหนด
ฐานะความมั่นคงของผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงสามารถด�ำเนินธุรกิจ
และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอ�ำนาจ
จั ด การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย ขยายขอบเขตธุ ร กิ จ การให้
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ ก�ำหนดให้แยกบันทึกบัญชีเงินที่ ได้รับ
จากการช� ำ ระของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารออกจากเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นอื่ น รวมทั้ ง ปรั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นการปฏิ บั ติ
ตามประกาศหลักเกณฑ์ เพื่อลดภาระผู้ ให้บริการ โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ในเรื่องการเปิด หรือย้าย
หรือปิดส�ำนักงานสาขา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ
(3.2) การก�ำหนดหลักเกณฑ์ ให้ผู้ ให้บริการด�ำรงฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ใช้บริการ และให้ผู้ ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมิใช่สถาบันการเงิน
ต้องด�ำรงอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิต่อยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้า ณ สิ้นไตรมาส ไม่ต�่ำกว่าอัตรา
ที่ก�ำหนด
(3.3) เพิ่มหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลตัวแทนของผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การแต่งตั้ง
ตัวแทนของผู้ ให้บริการมีความน่าเชื่อถือ โดยก�ำหนดให้ผู้ ให้บริการยังคงมีความรับผิดชอบเสมือนหนึ่ง
เป็นผู้ ให้บริการเอง มีแนวนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนที่มีความน่าเชื่อถือ
4.5 การจัดการระบบการช�ำระเงิน
(1) ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วยภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System:
ICAS)
			 ณ สิ้นปี 2559 ธนาคารสมาชิกระบบ ICAS มีจ�ำนวนรวม 36 ธนาคาร ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย
19 ธนาคาร สาขาธนาคารต่างประเทศ 11 ธนาคาร และธนาคารของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้ง 6 ธนาคาร
ในส่วนของสาขาธนาคารมีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 9,862 สาขา (รวมสาขาย่อย) โดยมีปริมาณและมูลค่าเช็คเรียกเก็บ
ผ่านระบบ ICAS ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 7 ปริมาณและมูลค่าเช็คผ่านระบบ ICAS
ปริมาณ (ฉบับ)
2559
% เปลี่ยนแปลง
69,446,751
(2.24)
1,060,515
(6.28)
(1.5%)

รายการ
เช็คเรียกเก็บ
เช็คคืน
(คิดเป็นสัดส่วนต่อเช็คเรียกเก็บ)
เช็คคืนไม่มีเงิน
(คิดเป็นสัดส่วนต่อเช็คเรียกเก็บ)

749,287
(1.1%)

(6.21)

มูลค่า (พันล้านบาท)
2559
% เปลี่ยนแปลง
37,133.21
(0.82)
202.28
(8.73)
(0.5%)
110.11
(0.3%)

(2.02)

(2) ระบบบาทเนต (Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network: BAHTNET)
			 ณ สิ้นปี 2559 ระบบบาทเนตมีผู้ ใช้บริการ 65 สถาบัน โดยจ�ำแนกเป็นผู้ ใช้บริการบาทเนต (Direct
Participant) 61 สถาบัน และผู้ ใช้บริการบาทเนตสมทบ (Associate Participant) 4 สถาบัน หากจ�ำแนก
ตามประเภทสถาบัน ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ ไทย 19 สถาบัน สาขาธนาคารต่างประเทศ 11 สถาบัน
บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ 11 สถาบัน สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ส่วนราชการ และสถาบันอื่น ๆ
14 สถาบัน และส่วนงานภายใน ธปท. 10 ส่วนงาน
โดย 5 ปีที่ผ่านมามีการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า
ภาพที่ 6 ปริมาณและมูลค่าธุรกรรมบาทเนต
ปริมาณธุรกรรม
(ลานรายการ)
4.5
4.0
3.0
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

ปริมาณ (ล้านรายการ)
มูลค่า (ล้านล้านบาท)

2554
2.7
765.7

มูลคาธุรกรรม
(ลานลานบาท)
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

2555
2.9
649.1

2556
3.3
679.7

2557
3.4
758.0

2558
3.6
790.8

2559
4.0
874.1

ที่มา: ฝ่ายการช�ำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ส�ำหรับธุรกรรมการช�ำระเงินเพื่อการท�ำธุรกรรม FX ที่มี
การส่งมอบเงิน 2 สกุลในเวลาเดียวกัน (PvP : Payment versus
Payment) โดยเงินบาทส่งมอบในบาทเนต เงิน USD ส่งมอบ
ในระบบ USD CHATS ของฮ่องกง (PvP USD CHATS) ใน
ปี 2559 หลังจากที่ได้มีการน�ำธุรกรรมตลาดเงินของ ธปท. เข้ามา
ในระบบแล้ว ปริมาณและมูลค่าในการโอนเงินที่ผ่าน PvP USD

CHATS เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือมีปริมาณทั้งสิ้น 34 รายการ มูลค่า
รวม 21.2 พันล้านบาท โดยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในปี 2560 เนือ่ งจาก
นโยบายการน�ำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศของ ธปท.
มาช�ำระดุลผ่านช่องทาง PvP USD CHATS เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านการช�ำระดุลเงินตราต่างประเทศ

5. การออกและจัดการธนบัตร
5.1 ธนบัตร
			 การบริหารจัดการให้มีธนบัตรใช้หมุนเวียนในระบบอย่างเพียงพอ ในปี 2559 มีมูลค่าธนบัตรหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
50,000 ล้านบาท ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่เข้าบัญชีทุนส�ำรองเงินตรา โดย ณ สิ้นปี 2559 หลักทรัพย์ที่เป็นทุนส�ำรองเงินตรา
ตารางที่ 8 บัญชีทุนส�ำรองเงินตรา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ
มูลค่า (ล้านบาท)
1. เงินตราต่างประเทศ
315,676.6
2. หลักทรัพย์ต่างประเทศ
1,393,808.1
รวม
1,709,484.7
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สัดส่วน (ร้อยละ)
18.5
81.5
100.0

รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

การผลิตธนบัตร รวมทุกชนิดราคา มีจ�ำนวน 1,769 ล้านฉบับ ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 7.7
ตารางที่ 9 การผลิตธนบัตร ปี 2559
ชนิดราคา (บาท)
จ�ำนวน (ล้านฉบับ) 1/
หมายเหตุ :
		

1000
259

500
189

100
539

50
101

20
681

รวม
1,769

1/

ไม่รวมธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
(ชนิดราคา 70 บาท) จำ�นวน 20 ล้านฉบับ

มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,709,484.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้น
ปีก่อนร้อยละ 3.0
ธนบัตรที่ระลึก ในปี 2559 ธปท. ได้ออกใช้ธนบัตรที่ระลึก
เนือ่ งใน 2 วาระโอกาส ได้แก่ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราช
สมบัตคิ รบ 70 ปี และเพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถในรัชกาลที่ 9 เนือ่ งในโอกาสทีท่ รงเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ
ธนบัตรปลอมที่ตรวจพบและจับกุมได้ ในปี 2559 มีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 3,812 ฉบับ หรือประมาณ 0.8 ฉบับต่อธนบัตรหมุนเวียน
ล้านฉบับ คิดเป็น 0.8 ppm (Part Per Million) เท่ากับปี 2558
นอกจากนี้ ธปท.ได้ผลิตสิง่ พิมพ์มคี า่ อืน่ ได้แก่ แสตมป์อากร
ส�ำหรับกรมสรรพากร ผลิตและส่งมอบได้จ�ำนวน 145.3 ล้านดวง
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2.3
5.2 โครงการวิจัยและพัฒนา
			 โครงการวิจยั และพัฒนาทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การพัฒนา
ลั ก ษณะต่ อ ต้ า นการปลอมแปลง การพั ฒ นาด้ า น
หมึกพิมพ์ วัตถุดบิ ทดแทนและอืน่ ๆ การพัฒนาทางด้าน
เครื่องจักร รวมทั้งศึกษาปัจจัยสนับสนุนงานผลิต
ธนบั ต รด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และค� ำ นึ ง ถึ ง
การประหยัดทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี
โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ จ�ำนวน 16 โครงการ
5.3 การสนับสนุนงานออกและจัดการธนบัตร
			 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ธนบัตรของประเทศ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน
และคุณภาพการจัดการธนบัตร และเครื่องจักรนับคัด
ของศูนย์จดั การธนบัตร ธปท. และศูนย์เงินสดธนาคาร

พาณิชย์อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ มีการปรับปรุงสภาพ
ธนบัตรหมุนเวียน (ชนิดราคาต�่ำ) โดยดูดซับธนบัตร
สภาพเก่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง
เป็นผลให้ดชั นีสภาพธนบัตร (BQI) เป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ มีการผลักดันและส่งเสริมให้มกี ารลด
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการธนบัตร
			 สื่อสารด้านธนบัตรเชิงรุก ได้เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับธนบัตรแก่ประชาชน มุ่งเน้นผ่านสื่อออนไลน์
และสือ่ สาธารณะอย่างต่อเนือ่ ง และยกระดับความรูแ้ ละ
เพิ่มความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดฝึกอบรมให้
กับวิทยากรด้านธนบัตรของสถาบันการเงินและหน่วย
งานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินสดรายย่อย
พร้อมจัดท�ำสื่อการสอนเพื่อใช้ ในการเผยแพร่ต่อไป
พัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการธนบัตร ได้แก่
(1) พัฒนาระบบ Barcode เพื่อใช้ ในการเก็บและติดตาม
ข้อมูลธนบัตร โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการธนบัตร (Banknote
Management System: BMS) และระบบ MIS เครื่องจักร
นับคัดธนบัตรให้รองรับการใช้งาน รวมทัง้ จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เริ่มทดสอบการใช้งานระบบ Barcode ที่ศูนย์
จัดการธนบัตรกรุงเทพ
(2) พัฒนาควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิตธนบัตร
ได้น�ำระบบ Process Control and Quality Improvement
มาใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้แผนการสุ่มตัวอย่าง
การประเมินคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิต เพื่อน�ำผลมา
วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ส่งผลให้อัตราช�ำรุดลดลง
(3) จัดท�ำ Master Plan ในการบริหารจัดการเครื่องจักร
อุปกรณ์ และสายการผลิต รวมถึงได้มีการทบทวนอัตราก�ำลัง
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการด�ำเนินงานในระยะต่อไป นอกจากนี้ มีการใช้
Dashboard เพื่ อ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพรายเครื่ อ งจั ก รและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง
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6. การดูแลภาคประชาชน
ธปท. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลภาคประชาชน ทั้งในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากการใช้บริการทางการเงินและ
เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง ควบคูก่ บั งานด้านการเผยแพร่ความรูท้ างการเงิน เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคตืน่ ตัวในการสร้างวินยั ทางการเงิน และมีความรู้
เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ ในปี 2559 ธปท. จึงด�ำเนินงานดังนี้
6.1 การคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน
			 ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนเพือ่ เน้นย�ำ้ ให้ธนาคารพาณิชย์และผูป้ ระกอบธุรกิจทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงินปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคอย่างเคร่งครัด เช่น การควบคุมดูแลรักษาข้อมูลลูกค้า และขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์
ส�ำรองบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตชนิดธรรมดาให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์
ให้ความส�ำคัญกับการดูแลลูกค้าในช่วงของการปรับเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็กเป็นแบบชิปการ์ด
โดยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน ให้สิทธิ์ลูกค้าที่จะได้รับข้อมูลส�ำคัญที่มีผลต่อ
การตัดสินใจ เช่น ประโยชน์และค่าใช้จา่ ยจากการเปลีย่ นบัตร ข้อเท็จจริงทีบ่ ตั รแถบแม่เหล็กยังใช้งานได้ถงึ สิน้ ปี 2562 รวมทัง้
ให้สิทธิ์ลูกค้าที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ ทั้งบัตรแบบธรรมดาที่เป็นพื้นฐาน จนถึงบัตรที่มี
สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น ตลอดจนรายละเอียดของค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน
			 ขณะเดียวกัน ธปท. พยายามสร้างความเชื่อมั่นการช�ำระเงินโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Guiding Principles for
Trusted Mobile Payments) เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและใช้ช่องทางนี้ช�ำระเงินมากขึ้น ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ เช่น
การบริหารจัดการความเสีย่ ง การพิสจู น์ตวั ตนอย่างรัดกุม การคุม้ ครองและการให้ความรูแ้ ก่ผู้ ใช้บริการ เป็นต้น โดยคาดว่า
จะประกาศใช้งานในไตรมาสแรกปี 2560
			 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คณะกรรมการ ธปท. อนุมัติให้ ธปท. เพิ่ม 2 ฝ่ายงานใหม่ คือ ฝ่ายคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการเงิน เพือ่ ดูแลงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (Consumer Protection) และงานวิเคราะห์และติดตามวิวฒ
ั นาการความก้าวหน้า
ของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้ ธปท. สามารถท�ำงานเชิงรุกได้มากขึ้น
6.2 การเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน
			 ธปท. ได้ปรับแนวทางการส่งเสริมความรูท้ างการเงินจากการตัง้ รับเป็นการป้องกัน ซึง่ มุง่ กลุม่ เป้าหมายคนรุน่ ใหม่
โดยในปี 2559 ธปท. ได้พัฒนาคู่มือฉบับปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมพร้อมความรู้ทางการเงินที่จ�ำเป็นให้แก่นักศึกษาที่ก�ำลัง
จะจบการศึกษา และจัดการอบรม Train the Trainer ให้แก่ผู้ที่มีศักยภาพน�ำความรู้ไปเผยแพร่ต่อในวงกว้าง รวมถึงได้
ริเริ่มโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน (Financial Literacy
Lab Experiment) โดยเริ่มน�ำร่องในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยม นักศึกษา และผู้เริ่มท�ำงาน และมีแผนจะขยาย
การด�ำเนินโครงการไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จะถูกน�ำไปใช้ประกอบ
การออกแบบต้นแบบการด�ำเนินการ (Execution Model) ทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาทักษะทางการเงินให้แก่คนรุน่ ใหม่ตอ่ ไป
			
ในขณะเดียวกัน ธปท. ยังคงมุง่ ส่งเสริมความรูท้ างการเงินให้แก่ประชาชนทัว่ ไปอย่างต่อเนือ่ งในเรือ่ งการบริหาร
จัดการเงิน ภัยการเงิน และพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน เช่น การปรับเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตเป็นชิปการ์ด
การบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ (PromptPay) โดยด�ำเนินการผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย
ให้ความรู้ จัดกิจกรรมออกบูธ รวมทั้งการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งช่องทางปกติ เช่น บทความหนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ และ Facebook
			 นอกเหนือจากความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเดิม เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และสมาคมธนาคารไทยแล้ว ธปท. ยังได้สร้างเครือข่ายเพิม่ เติม โดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินกับส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งได้
พัฒนาหลักสูตรวิชา “การเงินเพือ่ ชีวติ ” ส�ำหรับนักเรียน กศน. ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพือ่ สร้างพลังผลักดัน
ให้เกิดการแสวงหาความรู้ มีทัศนคติที่ถูกต้อง ซึ่งจะน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินในวงกว้างอย่างยั่งยืน
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รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

7. การเป็นตัวแทนของประเทศไทยในองค์กรและเวทีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการเงิน และหารือถึงการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบต่าง ๆ ท่ามกลางความผันผวน
และปัจจัยเสีย่ งของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 รวมถึงวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวร่วมกันเพือ่ ประโยชน์ ในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
การเงินและเพิ่มศักยภาพให้กับภูมิภาค ผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. จึงได้แลกเปลี่ยนความเห็นเชิงนโยบายกับผู้แทน
ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ผ่านการด�ำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
ทวิภาคี อย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่
7.1 สมาคมประชาชาติอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN)
			 ธปท. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance
Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting) ในเดือนเมษายน 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านการเงินของอาเซียน 2568 (Strategic Action Plans for
ASEAN Financial Integration 2025) เพือ่ วางเป้าหมายในการรวมกลุม่ ทางการเงินใน 10 ปีขา้ งหน้า ซึง่ ประกอบด้วย 3
ด้านหลัก คือ 1) Financial Integration เพื่อเปิดเสรีการให้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่องทั้งภาคการธนาคารและภาค
ประกันภัย 2) Financial Inclusion เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน
ผ่านการให้ความรู้และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม และ 3) Financial Stability เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
ของภู มิ ภ าคให้ แ ข็ ง แกร่ ง นอกจากนี้ ได้ มี ม ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานใหม่ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ด� ำ เนิ น การด้ า นการรวมกลุ ่ ม
ภาคธนาคารในอาเซียน (Working Committee on ASEAN Banking Integration Framework) และด้านการสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ประชาชนในภูมิภาค (Working Committee on Financial Inclusion)
			 ความคืบหน้าทีส่ ำ� คัญในการประชุมระดับอืน่ ๆ ได้แก่ (1) การเปิดเสรีบญ
ั ชีทนุ มีการจัดท�ำแผนงานเปิดบัญชีเงินทุน
เคลื่อนย้ายเพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินงานระหว่างปี 2559-2561 และปรับปรุงวิธีวัดระดับการเปิดเสรีบัญชีทุนให้สะท้อน
สถานการณ์เปิดเสรีของประเทศสมาชิกดียิ่งขึ้น (2) การเปิดเสรีบริการทางการเงิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อาเซียนได้ลงนามในพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่ 7 ภายใต้กรอบความตกลง
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ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 (3) การพัฒนาระบบการช�ำระเงิน ได้ ให้ความส�ำคัญกับ
ความร่วมมือ 3 ด้าน คือ การช�ำระเงินรายย่อย การช�ำระหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ และการจัดท�ำมาตรฐานระบบ
การช�ำระเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการด�ำเนินการ
Asian Payment Network (APN) ให้สามารถท�ำธุรกรรมโอนเงินข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิก APN
นอกเหนือจากการบริการเบิก-ถอนเงินสด รวมทั้งพิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงระบบการช�ำระเงินรายย่อยของประเทศ
สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ (4) การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิก ผ่านความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank: ADB) และ South East Asian Central Banks Research and Training Centre
(SEACEN) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มทางการเงินของอาเซียน
7.2 สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี (ASEAN+3)
			 ที่ผ่านมาเน้นการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (Chiang
Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ซึ่งรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงาน การทดสอบ
ความพร้อมของกลไก CMIM เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการด�ำเนินการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกเมื่อเกิดวิกฤต ตลอดจนการพัฒนาเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุน CMIM ในการเป็นกลไกป้องกันวิกฤต
(Crisis Prevention Function) นอกเหนือไปจากการเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือเมือ่ ประเทศเกิดปัญหาดุลการช�ำระเงิน
หรือปัญหาสภาพคล่องระยะสั้น (Crisis Resolution Mechanism) นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอยู่ระหว่างการพิจารณา
ขยายวงเงินช่วยเหลือในกรณีทป่ี ระเทศต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่เข้าร่วม IMF program (IMF De-linked Portion:
IMF DLP) จากปัจจุบันที่ก�ำหนดความช่วยเหลือไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสูงสุดที่มีสิทธิ์ (Maximum Drawing
Amount) เป็นร้อยละ 40 เพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจการเงินโลก
7.3 ธนาคารเพื่อการช�ำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS)
			 ธปท. ได้เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ ธนาคารเพือ่ การช�ำระหนีร้ ะหว่างประเทศประจ�ำปี 2559 (Annual General Meeting)
และการประชุม Bi-Monthly Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศสมาชิกจากทั่วโลก
ในการด�ำเนินนโยบายการเงินและนโยบายเศรษฐกิจการเงินด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ในปี 2559 ธปท. ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของที่ประชุม Central Bank Governance Group (CBGG)8 ซึ่งหารือในหัวข้อที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของ
ธนาคารกลาง พันธกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ อ�ำนาจตามกฎหมายรวมถึงการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร เพื่อส่ง
เสริมการด�ำเนินงานและนโยบายต่าง ๆ ของธนาคารกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.4 ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (The Executives’ Meeting of East Asia-Pacific Central
Banks: EMEAP)9
			 การประชุม EMEAP ได้มีการหารือเกี่ยวกับความท้าทายต่อการด�ำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางเพื่อรักษา
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ ท่ามกลางการด�ำเนินนโยบายการเงินที่แตกต่างกันของประเทศเศรษฐกิจหลัก รวมถึง
ติ ด ตามผลกระทบจาก Financial Regulatory Reform ส� ำ หรั บ ตลาด OTC Derivatives ต่ อ ตลาด
การเงินของภูมิภาค ซึ่งกลุ่ม EMEAP ได้ร่วมกันแสดงความเห็นและสื่อสารข้อกังวลไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
(EU/US Regulators) นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจกับพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบการช�ำระเงิน (FinTech) ซึ่งจะมี
ผลต่อ financial Landscape ในอนาคต
			 นอกจากนี้ รองผู้ว่าการ ธปท. ยังคงบทบาทเป็นรองประธานร่วมของ Monetary and Financial Stability
Committee (MFSC) ซึ่งติดตามประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาค รวมถึงยังมี
การหารือกับภาคเอกชนในประเด็นด้านผลกระทบจากการปฏิรปู เกณฑ์กำ� กับดูแลสถาบันการเงินต่าง ๆ และ Cybersecurity อีกด้วย
8

9
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Central Bank Governance Group (CBGG) เป็นกลุ่มย่อยสำ�หรับผู้ว่าการธนาคารกลางสมาชิก ที่ติดตามและศึกษาประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและธรรมาภิบาล
ของธนาคารกลาง มีสมาชิก 9 ท่านได้แก่ Stefan Ingves (Sveriges Riksbank) เป็น Chairman, Agust n Carstens Carstens (Bank of Mexico), Bo tjan Jazbec
(Bank of Slovenia), Lesetja Kganyago (South African Reserve Bank), Philip Lowe (Reserve Bank of Australia), Yves Mersch (ECB), Veerathai Santiprabhob
(Bank of Thailand), Janet Yellen (Board of Governors of the Federal Reserve System), และ Zhou Xiaochuan (People’s Bank of China)
ประกอบด้วยธนาคารกลางของ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
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7.5 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
			 การประชุมสภาผู้ว่าการในเดือนเมษายน และตุลาคม 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ให้ความส�ำคัญ
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Global Financial Safety Net โดยกองทุน
การเงินฯ แนะให้รับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ ในระดับต�่ำเป็นเวลานาน และความท้าทาย
จากพัฒนาการอันรวดเร็วของเทคโนโลยีเข้าสู่ยุคดิจิทัล จึงสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเร่งด�ำเนินการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
พร้อมกับใช้นโยบายการเงินและการคลังที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นอุปสงค์และยกระดับผลิตภาพการผลิต
7.6 ความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asian Central Banks Research
and Training Centre: SEACEN)
			 สภาผู้ว่าการ SEACEN ได้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา SEACEN ให้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้น�ำ
ทางความคิดในภูมภิ าค ผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหลักสูตรอบรม และการสัมมนาอย่างต่อเนือ่ ง ในการประชุมนี้
ผูว้ า่ การ ธปท. ได้รว่ มแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการสัมมนาประจ�ำปีครัง้ ที่ 52 ภายใต้หวั ข้อ “Monetary Policy Frameworks
and Financial Stability” ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับความท้าทายและบทบาทของธนาคารกลางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินท่ามกลางความคาดหวังของสาธารณะ
เพื่อรองรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ธปท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา
SEACEN Conference in Memory of Dr. Puey Ungpakhon ร่วมกับ SEACEN และธนาคารกลางมาเลเซีย
เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย
อึ๊ ง ภากรณ์ ผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง SEACEN Centre และในโอกาสที่ ท ่ า นได้ รั บ ยกย่ อ งให้ เ ป็ น บุ ค คลส� ำ คั ญ ของโลก
โดย United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
7.7 การจัดท�ำความตกลงระหว่างประเทศอืน่ ๆ ธนาคารเพือ่ การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานเอเชีย (Asia Infrastructure
Investment Bank: AIIB)
			 ธปท. ได้รว่ มกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาก�ำหนดวงเงินลงทุนในการจัดตัง้ AIIB ในส่วนของประเทศไทย
และสนับสนุนให้ไทยได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ AIIB ในนามกลุ่มออกเสียงของไทย ซึ่งประกอบด้วยไทย ฟิลิปปินส์
บังคลาเทศ มาเลเซีย เนปาล และมัลดีฟส์ โดย ธปท. ท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลบัญชีเงินฝากและสินทรัพย์อื่น ๆ (Depository)
ของ AIIB ในส่วนของประเทศไทย
7.8 ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)
			 ธปท. ได้เข้าร่วมกระบวนการก�ำหนดท่าทีและเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีด้านการค้าบริการการเงิน ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) อย่างต่อเนื่อง และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง
(ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement: AHKFTA)
7.9 การจั ด ตั้ ง กลไกการส่ ง เสริ ม การใช้ เ งิ น สกุ ล ท้ อ งถิ่ น ในการช� ำ ระธุ ร กรรมการค้ า การลงทุ น ระหว่ า งประเทศ
(Memorandum of Understanding on the Establishment of a Framework for Cooperation to Promote
the Settlement of Bilateral Trade and Direct Investment in Local Currencies)
			 ธปท. ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย (Bank Indonesia) เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ ในการสนับสนุนการใช้เงินสกุลรูเปียและบาทของภาคเอกชนเพือ่ เป็นสือ่ กลางช�ำระธุรกรรม
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ นทีผ่ นั ผวนจากการใช้เงินสกุลหลักในการช�ำระ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ และลดต้นทุนในการท�ำธุรกรรม รวมถึงช่วยเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างอินโดนีเซีย
และไทยอีกด้วย
7.10 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
			 ในรูปการสนับสนุนด้านวิทยากร การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงาน และทุนการศึกษา
รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เช่น Technical Assistance Office for Lao PDR and the Republic of the Union
of Myanmar ในการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในหัวข้อเกี่ยวกับการด�ำเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบการช�ำระเงิน การพัฒนาตลาดการเงิน รวมถึงการด�ำเนินการของธนาคารกลาง
เป็นต้น
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8. การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจการเงินส่วนภูมิภาค
ในการด�ำเนินงานระดับภูมิภาคของ ธปท. มีส�ำนักงานภาค 3 แห่ง แบ่งงานตามพื้นที่ ประกอบด้วย ส�ำนักงานภาคเหนือ
ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส�ำนักงานภาคใต้ เป็นผู้สนับสนุนการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน ได้แก่ การติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค การก�ำกับดูแลภาคการเงิน การควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการบริหารการเงิน
ภาคครัวเรือน รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ ใช้บริการทางการเงิน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนงานด้านพันธบัตร การดูแลระบบการหักช�ำระบัญชีเช็คด้วยภาพ และสร้างความเข้าใจเชิงนโยบาย
กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้น ส�ำนักงานภาคทั้ง 3 แห่งเน้นการศึกษา ออกส�ำรวจถึงข้อเท็จจริงในมิติของเศรษฐกิจ การเงิน
ธุรกิจที่ส�ำคัญในเชิงลึกในแต่ละภูมิภาค ซึ่งในปี 2559 แต่ละส�ำนักงานภาคมีการด�ำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

8.1 ส�ำนักงานภาคเหนือ (สภน.)
- ศึกษา ติดตามเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเงินและข้อมูลเชิงคุณภาพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเศรษฐกิจ
กับผู้ประกอบการ สถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น รวมทั้งศึกษาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจและพืชผลส�ำคัญ ได้แก่
การท่องเทีย่ ว ข้าว และพัฒนาเครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจใหม่ ๆ ได้แก่ ดัชนีการท่องเทีย่ วภาคเหนือ ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์
ภาคเหนือ และเครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจภาคเหนือรายจังหวัด และปรับปรุงเครือ่ งชีเ้ ดิม ได้แก่ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในภาคเหนือ (PII) เพื่อให้มีเครื่องชี้ที่สามารถสะท้อนภาพเศรษฐกิจท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนได้ดียิ่งขึ้น
- ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินของสหภาพเมียนมาและจีนตอนใต้ ตลอดจนความคืบหน้าตามกรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS Self-learning Center) ในบริเวณอาคารส�ำนักงานภาคเหนือ เป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรูด้ ้านเศรษฐกิจการเงินในบริบทของ GMS จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่สาธารณะ
- จัดสัมมนาทางวิชาการ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือในการประชุม สัมมนา
โดยให้ข้อคิดเห็นหรือเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
- วิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจการเงินทีส่ ำ� คัญ เรือ่ ง การเข้าถึงบริการทางการเงินและทักษะทางการเงินในเขตพืน้ ทีห่ า่ งไกล
ของภาคเหนือ และน�ำเสนอในการสัมมนา Mini Symposium ต่อสาธารณชน
- เผยแพร่รายงานหรือผลการศึกษาสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ ธปท. สื่อสิ่งพิมพ์ และการแถลงข่าวของส�ำนักงาน
ภาคเหนือ
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8.2 ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สภอ.)
- ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน การค้าชายแดน และ
ประเด็นเศรษฐกิจส�ำคัญ โดยติดตามเครื่องชี้เศรษฐกิจส�ำคัญ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจ และสร้าง
แบบจ�ำลองทางเศรษฐมิตเิ พือ่ ใช้ประมาณการเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังได้ผนวกข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการ
ส�ำคัญผ่านโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับนักธุรกิจ (Business
Liaison Program: BLP) รวมถึงการส�ำรวจเชิงลึกในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เพือ่ ให้สามารถสะท้อนภาพและทิศทางเศรษฐกิจ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ นอกจากนี้
ยังศึกษาเชิงลึกเกีย่ วกับประเด็นเศรษฐกิจประเทศเพือ่ นบ้าน โดยการจัดท�ำบทวิจยั ขนาดสัน้ (Focused and Quick:
FAQ) เรื่อง ไขปริศนาการขยายตัวของการส่งออกเวียดนาม ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
- งานให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงิน และการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนราชการ นักเรียน
นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�ำงานของ ธปท. รวมถึงทิศทางของเศรษฐกิจ
ของภาคฯ และของประเทศเพือ่ นบ้าน ผ่านการจัดสัมมนาวิชาการ การบรรยายด้านเศรษฐกิจและการเงิน การบรรยายสรุป
ให้กับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า
- การจัดงานสัมมนาเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ” ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
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-

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ
(1) การจัดประชุมหารือเพือ่ ประเมินภาพเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) การประสานความร่วมมือทางวิชาการแก่ธนาคารกลางประเทศเพือ่ นบ้าน โดยจัดศึกษาดูงาน ฝึกอบรม บรรยาย
ให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สปป. ลาว รวมทั้งการประสานความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ
ในกลุ่ม Greater Mekong Subregion (GMS) อย่างต่อเนื่อง
(3) การจัดประชุมเพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย และ สปป. ลาว ประจ�ำปี 2559 ทีน่ ครหลวง
เวียงจันทน์ สปป. ลาว เพื่อติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินงานและการพัฒนาระบบการเงินระหว่างกัน

8.3 ส�ำนักงานภาคใต้ (สภต.)
- ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ การค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดท�ำสรุปประเมินภาวะเศรษฐกิจ
ส�ำคัญของภาคใต้เป็นรายเดือนและไตรมาส สรุปประเด็นส�ำคัญและจัดท�ำรายงานราคาสินค้าเกษตรกรรมส�ำคัญ ได้แก่
ยาง ปาล์ม และกุ้ง เป็นรายเดือนและไตรมาสตามล�ำดับ พบผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และ
จัดท�ำรายงานแนวโน้มธุรกิจรายไตรมาส พัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านราคาอสังหาริมทรัพย์ และจัดท�ำรายงานภาค
อสังหาริมทรัพย์รายไตรมาส รายงานสถานะสินเชื่อของลูกหนี้ ในภาคใต้รายไตรมาส รวมทั้งรายงานรายไตรมาสและ
รายปีของเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกในเรือ่ งสถานะและความเสีย่ งทางการเงินของครัวเรือนในภาคใต้ ศึกษาธุรกิจยางพารา
ครอบคลุมภาพรวมอุตสาหกรรม ความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยก�ำหนดราคายางและการส่งผ่าน รวมถึง
แบบจ�ำลองทางธุรกิจ นอกจากนีย้ งั จัดท�ำบทความ 11 เรือ่ ง เกีย่ วกับสถานการณ์ยางพารา ปาล์มน�ำ้ มัน การท่องเทีย่ ว
แรงงาน การลงทุนภาครัฐ ตลอดจนการปรับตัวของเศรษฐกิจฐานราก
- จัดสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “ประเทศไทย 4.0” แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เป็นรายไตรมาส และจัดอบรมสือ่ มวลชน
2 ครั้ง
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			 ทัง้ นี้ การติดตามภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ ของแต่ละส�ำนักงานภาคได้เผยแพร่สสู่ าธารณชนผ่านช่องทางการแถลงข่าว
การจัดท�ำรายงานเศรษฐกิจเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ธปท. และการจัดท�ำบทความเผยแพร่ผา่ นสือ่ หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่
วารสารหอการค้า และวารสารสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ธปท. บางส่วนด้วย

9. การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร
เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและสภาวะแวดล้อมที่ผันผวน
ไม่แน่นอน ซับซ้อน และยากจะคาดเดา จึงมุ่งสร้างองค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพงานวิจัย และสร้างเครือข่ายนักวิชาการเพื่อเป็นเวที
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเชิงนโยบายด้านต่าง ๆ ควบคูก่ บั การจัดการเทคโนโลยีและระบบข้อสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการทาง
ธุรกิจที่มีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็วและเท่าทันทันต่อสถานการณ์โลกมากยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบข้อมูลให้พร้อมในการติดตาม
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร จ�ำเป็นต้องปรับองค์กรให้มี
ความยืดหยุน่ และมีบคุ ลากรทีม่ คี วามพร้อมต่อการขับเคลือ่ นองค์กร รวมถึงแก้ปญ
ั หาเชิงโครงสร้างทีพ่ นักงานส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ

9.1 การสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายนักวิชาการ
			 ธปท. ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. และบทบาทที่ปรึกษา
เศรษฐกิจของรัฐบาล และสร้างเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง ธปท. กับพันธมิตรทางวิชาการ
หรือเครือข่ายผู้น�ำทางความคิด สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ จึงได้ด�ำเนินการดังนี้
			 การสร้างองค์ความรู้ ในปี 2559 มีการจัดท�ำบทความวิจัยฉบับเต็ม (Discussion Paper) ทั้งสิ้น 38 บทความ และ
บทความวิจัยฉบับย่อ (aBRIDGEd) จ�ำนวน 26 บทความ ซึง่ ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ทั้งด้านนโยบายการเงิน ระบบ
การเงิน และเศรษฐกิจจริง
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การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ ได้แก่
- ให้ทุนสนับสนุนต่อเนื่องแก่โครงการ Townsend Thai Data โดยร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ�้ำรายเดือน (Monthly Micro Data) และผลิต
งานวิจัยโดยการประยุกต์ ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว
- ให้ ทุ น สนั บ สนุ น ต่ อ เนื่ อ งแก่ ส ถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (TDRI) ในการท� ำ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ
New Growth Model ของประเทศไทย
- มอบทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจ�ำปี 2559 แก่โครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจ�ำนวน 3 ทุน
ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เศรษฐกิจในภูมิภาค ASEAN และต้นทุนทางเศรษฐกิจ
ของความไม่แน่นอนทางการเมือง
			 การสร้างเวทีวิชาการระดับประเทศ โดยจัดงานสัมมนาวิชาการประจ�ำปีภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่ของนโยบายเศรษฐกิจ
ในยุคแห่งข้อมูล” หรือ “The Data Revolution: A New Paradigm for Economic Policy” ระหว่างวันที่ 15-16
กันยายน 2559 ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจ โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี
ความละเอียดสูง หรือใช้ข้อมูลรูปแบบใหม่จากสื่อในยุคดิจิทัล ซึ่งมีการน�ำเสนองานวิจัยทั้งจากนักวิจัยภายในและภายนอก
ธปท. จ�ำนวน 5 บทความ นอกจากนี้ เพื่อให้มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการที่น่าสนใจของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก
จึงจัดสัมมนาเศรษฐศาสตร์ ใน ธปท. (Economic Seminar) และเพื่อเชื่อมโยงนักวิชาการกับสาธารณะจึงจัดงานนักวิจัย
พบสื่อมวลชน (Press Briefing) เป็นระยะๆ
การสร้างเครือข่ายวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศ
(1) จัดงานสัมมนา PIER Research Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการท�ำงานวิจัย ระหว่าง
นักเศรษฐศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก ธปท. ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีการน�ำเสนอบทความวิจัย 5 เรื่อง และมีการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “การสร้าง
Research Culture ในองค์กร”
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) จัดงานสัมมนาเฉพาะสาขา (Field-specific Workshop) จ�ำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วยสาขาเศรษฐศาสตร์
การคลัง โครงการฐานข้อมูลครัวเรือนไทย โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
(3) ร่วมกับ Central Bank Research Association (CEBRA) และ Asian Bureau of Finance and
Economic Research (ABFER) จัดสัมมนาในหัวข้อ “Monetary Policy and Financial Stability in
the Asia-Pacific” ณ ประเทศสิงคโปร์
(4) สนับสนุนให้นักวิจัยจากสถาบันอื่นมาท�ำงานวิจัยที่สถาบันฯ ระยะสั้น (Visiting Fellow) เพื่อสร้างโอกาส
ในการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยภายในและภายนอก ธปท.
9.2 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและระบบข้อสนเทศ
			 ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการเพิม่ ประสิทธิภาพและสนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ ใช้กบั ความต้องการ
ทางธุรกิจที่มีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โลกมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลให้พร้อม
ในการติดตามและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงด�ำเนินการดังนี้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 ธปท. ได้ด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านระบบไอทีให้มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทัง้ ในด้านการบริหารเงินส�ำรอง ด้านการช�ำระเงิน
ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก และด้านความเสีย่ งเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ วีความรุนแรงและซับซ้อน ตลอดจนเป็นเครือ่ งมือ
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กร
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2559 มีดังนี้
(1) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานไอที (IT Infrastructure) ได้แก่ การยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานระดับเครือข่ายให้เชือ่ มโยง
กับเครือข่ายภาครัฐ สมาชิก และระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและส�ำรอง ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลองค์กรให้สามารถ
รองรับข้อมูลในรูปแบบหลากหลายและมีปริมาณมาก (Big Data) ปรับระบบคอมพิวเตอร์สว่ นกลางให้สามารถรองรับ
การใช้งานแบบ Cloud Automation และมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เสถียร ปลอดภัย ทั่วถึง และทันการณ์ พร้อม
รองรับงาน Data Analytics ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงปรับเพิ่มความเสถียรของระบบเทียบเวลาผ่าน
ดาวเทียมตามมาตรฐานสากล และออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐานไอทีสำ� หรับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 3 เพือ่ รองรับระบบ
งานส�ำคัญให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต
(2) ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ ขยายขีดความสามารถของระบบงาน ได้แก่
- ตลาดการเงิน เช่น Dealing Room System (DRS) ให้สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงบริการ Trading Platform ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
การจัดการข้อมูล Certification และการขึน้ ทะเบียนผูค้ า้ ในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ การปรับปรุง
ระบบงานธุรกรรมเพื่อรองรับภาวะไม่ปกติ (ELA) ให้มีความคล่องตัว การปรับปรุงระบบงานยืมตราสารหนี้
(SBL) ให้รองรับการท�ำธุรกรรมใหม่ 2 รูปแบบ คือ Early Termination หรือ Extended Maturity
(Rollover) และ At Call การปรับปรุงระบบบัญชีตลาดการเงิน (TAS) และระบบบัญชีทุนส�ำรองเงินตรา
(CRS) ให้สามารถโอนผลประโยชน์ประจ�ำปี ให้แก่ FIDF และเพิม่ ฟังก์ชนั การท�ำงานรวมถึงเชือ่ มโยงกับระบบ
งานที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น
- การช�ำระเงิน ได้เพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ BAHTNET และปรับระบบการช�ำระดุลกลาง
ให้สามารถรองรับสถานการณ์ไม่ปกติได้ดยี งิ่ ขึน้ ในส่วนของการจัดการภาพเช็ค มีการปรับเพิม่ คุณภาพการตรวจสอบ
ภาพเช็คให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐาน และเป็นไปโดยอัตโนมัติ

87

			 พั ฒ นาระบบงานเพื่ อ รองรั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กรรมการแลกเปลี่ ย นตราสารหนี้ ภ าครั ฐ ตามนโยบาย
ของส�ำนักงานบริหารหนี้ภาครัฐ (สบน.) ปรับปรุงระบบ e-Bidding ให้รองรับการให้สิทธิซื้อพันธบัตรเพิ่ม
เพือ่ ให้เกิดความยืดหยุน่ ในการดูดซับสภาพคล่อง และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนของเครือ่ งมือดูดซับ
สภาพคล่องของ ธปท.
			 พัฒนาระบบข้อมูลค่าธรรมเนียมของผู้ ให้บริการ e-Payment ซึ่งจะช่วยให้การก�ำกับดูแลข้อมูล
ค่าธรรมเนียมมีความรวดเร็ว และประชาชนได้ทราบข้อมูลค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนของ
กระบวนการยืน่ และพิจารณาค�ำขอประกอบธุรกิจและให้บริการ e-Payment ท�ำให้ระยะเวลาการพิจารณาค�ำขอ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. อ�ำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร และผู้ประกอบการ
สามารถติดตามสถานะค�ำขอได้ด้วยตนเอง
(3) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (IT Security) ได้ปรับปรุงศูนย์ติดตามและจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน
ไอที (Security Operation Center) ให้สามารถตรวจจับและตรวจสอบภัยคุกคามในระดับที่ลึกและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น เพิ่มการตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน และปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานส�ำคัญ
ให้สามารถรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ ได้ รวมถึงมีการพัฒนาระบบจัดการสิทธิผ์ บู้ ริหารระบบ (Administrator)
ตามมาตรฐานสากล
ด้านระบบข้อสนเทศ
			 ธปท. มีการด�ำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึง
มีการทบทวนธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ให้สอดคล้องกับกระบวนการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีรายละเอียดที่ส�ำคัญของการด�ำเนินงานในปี 2559 ดังนี้
(1) การยกระดับการใช้ข้อมูล
			 ธปท. เริม่ ด�ำเนินการยกระดับการใช้ขอ้ มูลโดยสนับสนุนให้นำ� ข้อมูลทีม่ อี ยูม่ าวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics)
และพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละเครือ่ งชี้ใหม่เพิม่ เติมตอบสนองความต้องการข้อมูลเพือ่ จัดท�ำนโยบาย และสอดรับกับกลยุทธ์
ของประเทศ รวมทั้งยกระดับคุณภาพสถิติให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- งานวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ได้ด�ำเนินการกับข้อมูลระดับจุลภาค (Micro Data) โดยวิเคราะห์
เสถียรภาพการเงินจากข้อมูลสินเชื่อรายตัวของธนาคารพาณิชย์ด้วยเทคนิค Stylized Fact เพื่อจับสัญญาณ
การเกิด Special Mention ของหนี้ภาคธุรกิจ ซึ่งผลการศึกษาสามารถใช้เป็น Early Warning ได้ระดับหนึ่ง
และวิเคราะห์พฤติกรรมการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพื่อโยงถึงนัยต่อการบริหารความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนของผู้ส่งออกและน�ำเข้า โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบเครือข่าย (Network Analysis) ซึ่งผล
ที่ได้สามารถน�ำมาใช้ประกอบการด�ำเนินนโยบายการเงิน และการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และต่อยอด
การวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับการปล่อยสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศที่เหมาะสม
- งานพัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจใหม่ ที่ส�ำคัญ ดังนี้
เครื่องชี้ภาคบริการ พัฒนา Composite Service Production Index (SPI)
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) ให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยปรับ
เพิม่ หรือลดบริษทั ทีท่ ำ� การส�ำรวจให้สอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบนั รวมถึงก�ำหนดแนวทางใหม่
เพื่อประมาณการข้อมูลบริษัทที่ไม่ตอบกลับแบบส�ำรวจ
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เครื่องชี้ภาคครัวเรือน พัฒนาเครื่องชี้ภาระการช�ำระหนี้ของครัวเรือน (Debt Service Ratio: DSR)
เป็นตัวบ่งชีเ้ สถียรภาพและความสามารถในการช�ำระหนีข้ องครัวเรือนไทยจ�ำแนกตามประเภทสถาบันการเงิน
และประเภทหนี้ ซึ่งในระยะแรกเป็นการใช้งานภายใน ธปท. และหากใช้งานไประยะหนึ่งจะได้น�ำเผยแพร่
สาธารณชนต่อไป
ศึกษาและพัฒนาเครือ่ งชีแ้ ละระบบประมวลผลข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ร่วมกับส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
(2) การขยายขอบเขตข้อมูล
			 โดยศึกษาความเป็นไปได้ ในการน�ำข้อมูลจากแหล่งใหม่ ๆ ที่มีความถี่สูง เช่น Internet มาใช้เพื่อจัดท�ำ
เครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจทีม่ คี วามรวดเร็วเพิม่ ขึน้ รวมถึงมีระบบเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงานก�ำกับดูแลทะเบียนต่าง ๆ
เช่น กรมการปกครอง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนมาใช้ประโยชน์ดังกล่าว
ช่วยลดภาระการรายงานข้อมูลจากสถาบันการเงิน และ ธปท. มีขอ้ มูลทะเบียนทีถ่ กู ต้องและสอดคล้องกับแหล่งข้อมูล
ทางการ
(3) การพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูล
- ด้านการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน ได้แก่ ระบบข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุน และการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ของบริษัท
เงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ Basel III ในการก�ำกับดูแล และการปรับปรุงระบบ
งานย่อย ๆ รองรับธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของธนาคารพาณิชย์
- ด้านการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เทียบเท่าธนาคารพาณิชย์ จึงพัฒนาระบบข้อมูลสินเชือ่ และภาระ
ผูกพันของลูกหนี้ SMEs รายบุคคล เพือ่ รองรับข้อมูลจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจทีจ่ ะจัดส่งให้ ธปท. ในกลางปี
2560 และปรับปรุงระบบข้อมูลให้รองรับการรายงานข้อมูลงบการเงินรวมของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
อาศัย (บตท.) ตามเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุ่ม เนื่องจาก บตท. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีนิติบุคคล
เฉพาะกิจในเครือ
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคล (Individual Data Integration: IDI) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงลึกและเห็นถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเงินในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุม ขณะเดียวกันได้พัฒนา
กระบวนการในการบริหารจัดการการใช้ขอ้ มูลเชิงลึก และการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลทีร่ อบคอบรัดกุมมากยิง่ ขึน้
- ระบบข้อมูลรองรับการวิเคราะห์เงินทุนเคลื่อนย้ายและการจัดท�ำสถิติดุลการช�ำระเงินและฐานะการลงทุน
ระหว่างประเทศได้สมบูรณ์ขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลการลงทุนในตราสารหนี้
- พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงแบบ Near Real-time ระหว่างระบบข้อมูลทะเบียนบุคคลและนิติบุคคลของ ธปท.
เพือ่ ช่วยให้ ธปท. ได้รบั ข้อมูลบุคคลโดยตรงจากหน่วยงานก�ำกับดูแลทะเบียนได้แก่ ระบบทะเบียนของกรมการ
ปกครอง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และอนาคตจะช่วยลดภาระการรายงานข้อมูลทะเบียน
บุคคลจากสถาบันการเงิน
- พัฒนาช่องทางการน�ำเข้าข้อมูล (Data Acquisition Platform) ทดแทนระบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยี
ด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีฟังก์ชั่นสนับสนุนการท�ำงานที่ยืดหยุ่น ผู้ ใช้บริการสามารถบริหาร
จัดการสิทธิของหน่วยงานได้ด้วยตนเอง และได้ปรับปรุงช่องทางการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะสมาชิก
ในรูปแบบใหม่ให้อยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกัน
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(4) การสร้างความสัมพันธ์และการเผยแพร่บทวิเคราะห์ทางสถิติ
			 การสร้างพันธมิตรเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลมีความส�ำคัญการขยายฐานข้อมูลและมุมมองการวิเคราะห์ รวมถึงลดงาน
ที่ซ�้ำซ้อนลง ธปท. จึง ลงนาม MOU กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่องเที่ยวและ
ที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว ตลอดจนบทวิเคราะห์ระหว่างกัน และสร้างความร่วมมือด้านด้านวิชาการ ในการจัดท�ำและ
พัฒนาสถิติและเครื่องชี้ อาทิ กับกรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น การเป็นเจ้าภาพร่วมกับ IMF ในการจัดอบรมการจัดท�ำ
สถิ ติ ก ารคลั ง ให้ กั บ ผู ้ จั ด ท� ำ สถิ ติ ใ นกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น และการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ท� ำ เครื่ อ งชี้
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Financial Soundness Indicators : FSIs) การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ
ด้านสถิติ เช่น ใน ASEAN Working Group on Statistics of International Trade in Services (WGSITS)
การจัดท�ำสถิตทิ างการของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ และการเป็นวิทยากรอบรมเรือ่ งเทคนิคการส�ำรวจให้แก่เจ้าหน้าที่
จาก General Statistics Office ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลเครือ่ งชีค้ วามแข็งแกร่งทางการเงิน
(Financial Soundness Indicators) เพิ่มเติมจากปี 2558 อีก 17 รายการ แก่ IMF และสาธารณะ (31 ธันวาคม
2559) และบทความพร้อมข้อมูลชุดใหม่ ได้แก่ สินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาดัชนีราคาที่อยู่อาศัย
ของไทย และเรือ่ งการลงทุนโดยตรงพร้อมข้อมูลการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Outward Direct Investment)
จ�ำแนกตามธุรกิจปลายทางที่ได้รับเงินลงทุน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลท่องเที่ยว ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศติกายน 2559
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9.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
			 เพือ่ ปรับองค์กรให้มคี วามยืดหยุน่ และมีบคุ ลากร10ทีม่ คี วามพร้อมต่อการขับเคลือ่ นองค์กรท่ามกลางสภาวะแวดล้อม
ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมถึงแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กรจึงด�ำเนินการดังนี้
(1) การสรรหาบุคลากรภายนอกที่มีประสบการณ์ควบคู่กับการปรับรูปแบบการจ้างงานให้หลากหลาย ในกลุ่ม
ต�ำแหน่งงานที่เป็น Focus Areas เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics นักวิจัยประจ�ำสถาบันวิจัย ดร.ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ เป็นต้น
(2) สรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ การจัดโครงการสรรหาเชิงรุกร่วมกับมหาวิทยาลัย (Campus Visit)
รวมถึงการสื่อสารผ่านสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (Social Media) และเพิ่มเงินค่าประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานให้กับพนักงานแรกเข้า รวมทั้งปรับอัตราเงินเดือนแรกเข้าให้กับผู้ส�ำเร็จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และวิ ศ วกรรม
จากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในต่างประเทศ เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงมาร่วมงานกับ ธปท. เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งพัฒนา
โปรแกรมพี่เลี้ยง (BOT Mentorship Program) เพื่อดูแลพนักงานใหม่และนักเรียนทุน ธปท. ให้ปรับตัว
เรียนรู้ทั้งในเรื่องงาน และการด�ำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมองค์กรได้รวดเร็วขึ้น
(3) การเตรียมก�ำลังคนทดแทนในระยะยาว ธปท. ได้ด�ำเนินการพัฒนาพนักงานโดยเฉพาะพนักงานกลุ่มศักยภาพ
(Talent) ให้สอดรับกับแผนทดแทนต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับผู้บริหาร ซึ่งจะมีบทบาทเป็น
ผู้น�ำขององค์กรในอนาคต (Future Leader) ซึ่งต้องได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านก่อนขึ้นสู่
ต�ำแหน่งทั้งด้านสมรรถนะทางการบริหาร (Professional Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
(Functional Competency) โดย
3.1) สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านบทเรียน e-Learning รวมทัง้ เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาด้าน Professional Skills เช่น Leaderships และด้าน
Functional Skills ตามความจ�ำเป็นของแต่ละสายงาน
3.2) ผลักดันเรื่อง Mobility ทั้งการย้ายและหมุนเวียนงานภายในและไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอก
(Secondment) เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์การท�ำงานจากการปฏิบัติงานจริง
(On the Job Training) และเพิ่มความหลากหลายของประสบการณ์ (Diverse Experience)
3.3) ให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขยายสาขาวิชาที่ ให้ทุนฯ ที่จ�ำเป็นต่อ
การด�ำเนินงานของ ธปท. ในอนาคต เช่น Data Analytics, Cyber Security และเนือ่ งในวาระครบรอบ
100 ปี ชาตกาล ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธปท. ได้ประสานกับ London School of Economics and
Political Science (LSE) เพื่อให้ทุนการศึกษา Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship
ส�ำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน และ Data Science
(4) การบริหารผลงาน มีการจ่ายเงินรางวัลจูงใจเพิ่มพิเศษ (Incentive Rewards) ให้กับพนักงานที่ทุ่มเทและ
สร้างสรรค์ผลงานได้ดี ทั้งงานประจ�ำ งานโครงการ และงานวิจัย พร้อมทั้งเปิดให้พนักงานลาเพื่อไปท�ำงานวิจัย
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์
(5) การสร้างวัฒนธรรมการท�ำงาน ให้สอดคล้องกับค่านิยมร่วม “ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน” โดยมุ่งเน้น
พฤติกรรมหลัก 5 ประการ คือ “มีหลักการ รู้ลึกคิดไกล เปิดใจ คล่องตัวทันการณ์ มุ่งผลส�ำเร็จ”

10

ณ 31 ธันวาคม 2559 ธปท. มีจำ�นวนพนักงานทั้งสิ้น 3,672 คน
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คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย (กตส.)
สรุปสาระส�ำคัญของงานที่ กตส. ด�ำเนินการและสอบทาน
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการผู้ทรง จ�ำแนกตามลักษณะของงาน ดังนี้
คุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. จ�ำนวน 3 ท่าน และกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากบุคคลภายนอก 2 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
ดังนี้
		 กตส. ได้สอบทานกระบวนการจัดท�ำงบการเงินและ
รายงานทางการเงินภายใต้การด�ำเนินงานของ ธปท. ได้แก่ งบการเงิน
1. นายอัชพร จารุจินดา (1 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนส�ำรองเงินตรา และกิจการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ ธปท. เป็นประธาน ธนบัตร โดย กตส. เห็นว่า กระบวนการโดยรวมส�ำหรับการบันทึก
2. นายชาลี จันทนยิ่งยง (1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน) กรรมการ บัญชีและการจัดท�ำงบการเงินของ ธปท. อยู่ภายใต้การควบคุม
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. เป็นกรรมการ
ภายในที่รัดกุม มีประสิทธิผล งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
3. นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง (26 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบนั ) ผลการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญและเชือ่ ถือ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ ธปท. เป็นกรรมการ ได้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามแนวการปฏิบัติทาง
4. นางจิตติมา ดุริยะประพันธ์ (1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน) บั ญ ชี ส� ำ หรั บ ธนาคารกลาง ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากบุคคลภายนอก เป็นกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม
5. นางดนุชา คุณพนิชกิจ (27 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน)
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากบุคคลภายนอก เป็นกรรมการ
2. การประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยง
		 กตส. และคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง (กคส.)
กตส. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของ ได้กำ� หนดให้มกี ารแลกเปลีย่ นบันทึกการประชุมระหว่างกัน เพือ่ ให้
คณะกรรมการ ธปท. ในการก�ำกับการบริหารงานของ ธปท. และ กรรมการรับทราบข้อคิดเห็น ประเด็นความเสีย่ ง และแนวทางใน
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของ ธปท. ให้สอดคล้องกับหลักการ การดูแลความเสี่ยงองค์กรตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบงานด้านการบริหารความเสี่ยง ทัง้ 2 คณะร่วมกัน โดยในปี 2559 กตส. ได้รบั ทราบผลการประชุม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการภายในที่มีคุณภาพ กคส. เกีย่ วกับการดูแลความเสีย่ งองค์กรในภาพรวม รวมทัง้ ภาวะ
ประสิทธิผล ผูป้ ฏิบตั งิ านตรวจสอบกิจการภายในมีความเป็นอิสระ แนวโน้มและปัจจัยเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินไทย และ
อย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การด�ำเนินงานของ ธปท. กตส. ได้ขอให้ สตน. พิจารณาวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
มีความโปร่งใส มีกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งให้ กคส. ทราบด้วย
ฝ่ายบริหารของ ธปท. ให้บริหารและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของ ธปท. ให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์และวิสยั ทัศน์ของ ธปท.
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการ
ที่ก�ำหนดไว้ดียิ่งขึ้น อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของ กตส. อยู่ภายใต้ ตรวจสอบกิจการภายใน
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้ก�ำหนดไว้ ใน
		 กตส. ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ตรวจสอบประจ�ำปี 2559 ของ สตน. และที่มอบหมายเพิ่มเติม
และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธปท.
โดยมอบหมายให้ สตน. แจ้งฝ่ายบริหารถึงความส�ำคัญของ
การก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้
ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม น�ำข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบไปด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด
12 ครั้ ง โดยเป็ น การประชุ ม พร้ อ มเยี่ ย มชมการปฏิ บั ติ ง าน
		 ด้ า นการตรวจสอบกิ จ การภายใน กตส. เห็ น ว่ า
ณ ส�ำนักงานของสายออกบัตรธนาคาร จังหวัดนครปฐม 1 ครั้ง งานตรวจสอบกิจการภายในมีประสิทธิผลและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ กตส. ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าการ 2 ครั้ง ประชุมร่วมกับ อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ ธปท. ในภาพรวม
ผู้สอบบัญชีภายนอกของ ธปท. 2 ครั้ง และประชุมเสวนา กตส. โดย กตส. ได้ ให้ข้อคิดเห็นและค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง
กับพนักงานในสายตรวจสอบกิจการภายใน (สตน.) ประจ�ำปี 2559 การด�ำเนินงานของ ธปท. ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้
ด้วย
อาทิ การเน้นให้สว่ นงานมีการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย
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กฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด การสร้างความตระหนักในการ
รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดท�ำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับ
กรณี Cyber Attack ให้ครอบคลุมทั้งด้าน IT และ Non-IT
การสนับสนุนให้มีการจัดท�ำบทเรียนการปฏิบัติงาน (Lesson
Learned) ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรหลีกเลี่ยงและเป็นความเสี่ยง
โดยเฉพาะในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างมูลค่าสูงต่าง ๆ
เพื่อเป็นองค์ความรู้ การก�ำหนดกลไกและกระบวนการในการ
ประสานงานกรณีการออกมาตรการหรือนโยบายทีจ่ ะมีผลกระทบ
ต่อประชาชนในวงกว้าง

นอกจากนี้ กตส. ได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบค่าธรรมเนียม
การสอบบั ญ ชี ป ระจ� ำ ปี ก่ อ นเสนอต่ อ คณะกรรมการ ธปท.
พิจารณาอนุมัติต่อไป

7. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
		 กตส. จั ด ท� ำ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ธปท. และ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เป็นรายไตรมาส ซึง่ เป็นไปตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
4. การก�ำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ พุ ท ธศั ก ราช 2485 ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 55
ผู้ตรวจสอบกิจการภายใน
		 กตส. ได้ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบแผนงาน
ความเห็นของ กตส. โดยสรุป
ตรวจสอบ แผนงานและงบประมาณประจ�ำปี 2560 ของ สตน. ที่ให้
ในการปฏิบัติหน้าที่ กตส. ตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่
ความส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
การตรวจสอบโดยสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ต รวจสอบมี ก ารเตรี ย ม ที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรนั้น กตส. ได้พยายามอย่างดีที่สุดในการใช้
ความพร้อมส�ำหรับงานตรวจสอบการด�ำเนินงาน (Performance ความรู้ ความสามารถ และทักษะของกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระ และเป็นกลางต่อ
Audit) และ IT Audit
		 ในการประชุมเสวนาร่วมกับพนักงาน สตน. ประจ�ำปี คณะกรรมการ ธปท. ผู้บริหาร และพนักงานของ ธปท. โดยค�ำนึง
2559 เพื่อสื่อสาร เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย โดย กตส. ได้รบั ความร่วมมือ
ต่อบทบาทหน้าทีข่ อง กตส. และ สตน. โดย กตส. ได้ ให้ขอ้ แนะน�ำ จากผู้บริหารและฝ่ายงานต่าง ๆ ของ ธปท. เป็นอย่างดี ผลจาก
ด้านหลักการท�ำงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การประชุมหารือได้รับการพิจารณาด�ำเนินการเพื่อให้เกิดผล
โดยคงไว้ซงึ่ ความเป็นอิสระ รวมทัง้ สนับสนุนให้ สตน. เสริมสร้าง อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
ทัศนคติเชิงบวก และเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของงานตรวจสอบ
ในภาพรวม กตส. เห็นว่า คณะกรรมการ ธปท. ผู้บริหาร
ที่มีต่อองค์กร เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น อาทิ
การส่งพนักงานไปร่วมปฏิบตั งิ านตรวจสอบกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนพนักงานของ ธปท. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ การถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ ธปท. อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ
และได้ ให้ความส�ำคัญอย่างเหมาะสมต่อการด�ำเนินงานภายใต้
ด้านงานตรวจสอบระหว่างพนักงาน สตน.
ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความมีประสิทธิผล โปร่งใส
และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
5. การประชุมร่วมกับผู้ว่าการ
		 ในปี 2559 กตส. ประชุมร่วมกับผูว้ า่ การจ�ำนวน 2 ครัง้ ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม เพียงพอ การปฏิบัติ
การหารื อ ครอบคลุ ม 1) ประเด็ น ส� ำ คั ญ จากการตรวจสอบ งานสอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการตรวจสอบ
2) การทบทวนแผนงานตรวจสอบในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 กิจการภายในเป็นประโยชน์และเป็นไปตามหลักวิชาการ ซึง่ สะท้อน
ซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายบริหารให้ความส�ำคัญ และ 3) ขอบเขตและ ความมีประสิทธิภาพของ ธปท. ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
แผนงานตรวจสอบประจ�ำปี 2560 ของ สตน.
6. การประชุมร่วมกับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในฐานะผู้สอบบัญชี
		 กตส. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 2 ครั้ง เพื่อรับทราบ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชีตอ่ แนวปฏิบตั ดิ า้ นบัญชี
และการจัดท�ำงบการเงินของ ธปท. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไป
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทัง้ รับทราบปัญหา ข้อจ�ำกัด
ในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

(นายอัชพร จารุจินดา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชด�ำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และผลการด� ำ เนิ น งานและกระแสเงิ น สดส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากธนาคารตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณดังกล่าว ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยู่ในรายงานประจ�ำปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหารคาดว่ารายงานประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่
มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
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เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และตามพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของธนาคาร
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ใช้ดลุ ยพินจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอ้ สรุป
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินถึงการเปิดเผยทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงินหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุ ให้กิจการต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
99

•

ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอื่ สารกับผู้มหี น้าที่ในการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธุ์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 3

ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 22 มีนาคม 2560
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รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

2559

หน่วย : บาท
2558

สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝาก
สิทธิซื้อส่วนสำ�รองและสิทธิพิเศษถอนเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

4
5
6
7
8
9

790,313,141,104
69,117,344,213
3,063,658,457,868
112,045,652,243
6,958,300,863
176,097,367,892
4,218,190,264,183

608,691,723,435
69,604,061,053
2,918,048,601,425
136,594,860,330
6,452,977,033
100,965,307,202
3,840,357,530,478

10
11
12
13
14

287,148,314,048
46,722,111,011
310,306,000,000
4,170,375,564,674
149,401,916,351
4,963,953,906,084

551,263,461,277
48,506,509,104
350,590,000,000
3,426,338,072,694
69,889,209,551
4,446,587,252,626

หนี้สินและทุน
เงินรับฝาก
สิทธิพิเศษถอนเงินที่ได้รับจัดสรร
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

2559

หน่วย : บาท
2558

หนี้สินและทุน (ต่อ)
ทุน
ทุนประเดิม
เงินจัดสรรตามกฎหมาย
เงินส�ำรองเพื่อรักษาระดับก�ำไรน�ำส่งรัฐ
เงินส�ำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน
ขาดทุนสะสม
ขาดทุนสุทธิส�ำหรับงวด
รวมทุน
รวมหนี้สินและทุน

15
16
17
18

20,000,000
27,307,931,128
624,075,747
32,119,865,142
(725,028,181,880)
(80,807,332,038)
(745,763,641,901)
4,218,190,264,183

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิรไท สันติประภพ)
ผู้ว่าการ

(นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ)
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

102

20,000,000
27,307,931,128
624,075,747
90,205,916,464
(635,250,812,326)
(89,136,833,161)
(606,229,722,148)
3,840,357,530,478

รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
รายได้
ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนสุทธิ
ค่าธรรมเนียม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุทธิ

19

2559

หน่วย : บาท
2558

53,216,942,052
23,806,669,816
492,374,893
647,175,357
78,163,162,118

47,026,729,520
4,148,489,034
931,958,395
756,803,651
52,863,980,600

82,273,407,779
57,437,851,299
4,872,881,877
14,386,353,201
158,970,494,156
(80,807,332,038)

91,861,122,339
38,137,953,569
5,052,007,451
6,949,730,402
142,000,813,761
(89,136,833,161)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขาดทุนสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ใน
		 ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
			 ส่วนเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินส�ำรองอันเกิดจาก
			 การตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ใน
		 ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
			 ขาดทุนจากการประมาณการตาม
			 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวมกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2559
(80,807,332,038)

หน่วย : บาท
2558
(89,136,833,161)

(58,086,051,322)

184,181,201,159

(640,536,393)
(58,726,587,715)
(139,533,919,753)

(780,002,310)
183,401,198,849
94,264,365,688

27,307,931,128
27,307,931,128

-

20,000,000

27,307,931,128

20,000,000

20,000,000

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือยกมา ณ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างปี
โอนขาดทุนสุทธิงวดก่อนเข้า
ขาดทุนสะสม
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือยกมา ณ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างปี
โอนขาดทุนสุทธิงวดก่อนเข้า
ขาดทุนสะสม
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558

ทุนประเดิม
20,000,000

หน่วย : บาท

624,075,747

-

624,075,747

624,075,747

-

(61,569,478,619)

(89,136,833,161)
(58,086,051,322)
(640,536,393)
32,119,865,142 (725,028,181,880)

-

90,205,916,464 (635,250,812,326)

184,181,201,159
(780,002,310)
90,205,916,464 (635,250,812,326)

-

-

-

(606,229,722,148)

(80,807,332,038) (139,533,919,753)
(80,807,332,038) (745,763,641,901)

89,136,833,161

(89,136,833,161)

(89,136,833,161)
94,264,365,688
(89,136,833,161) (606,229,722,148)

61,569,478,619

เงินสำ�รอง
เงินสำ�รองอันเกิด
เงินจัดสรร
เพื่อรักษาระดับ จากการตีราคา
ตามกฎหมาย
กำ�ไรนำ�ส่งรัฐ สินทรัพย์และหนี้สิน
ขาดทุนสะสม
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ
รวม
27,307,931,128 624,075,747
(93,975,284,695) (572,901,331,397) (61,569,478,619) (700,494,087,836)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ขาดทุนสุทธิ
รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างทำ�ตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนสุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการเฉลี่ยต้นทุน
สินทรัพย์และหนี้สิน
เงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่เงินสด
ก�ำไรจากการลดยอดเงินกันไว้เผื่อขาดทุน
จากภาระรับขายฝาก
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าลดลงสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์/หนี้สินดำ�เนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
2558

(80,807,332,038)

(89,136,833,161)

649,388,812
(8,068,923)
3,552,647
(23,806,669,816)
(53,216,942,052)
82,273,407,779

548,579,480
(4,342,373)
5,542,491
(4,148,489,034)
(47,026,729,520)
91,861,122,338

(57,742,594,083)

27,264,989,481

(47,256,471)
(5,947,048)
27,361,633
1,659,761
(132,679,439,799)
74,559,153,800
(58,864,352,251)

(54,790,053)
498,315
130,792,326
492,264,621
(20,067,395,089)
63,993,616,053
(70,626,805,005)

(116,984,638,250)

(26,700,584,041)

รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากต่างประเทศ
สิทธิซื้อส่วนสำ�รองและสิทธิพิเศษถอนเงิน
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์ ในประเทศ
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ ในประเทศ
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสำ�รองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินในเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

4

2559

หน่วย : บาท
2558

51,418,674,453
(2,138,162,581)
24,456,588,343
(5,119,958,813)

128,748,299,999
3,651,835,771
31,031,579,217
(7,553,028,029)

(264,116,533,545)
(40,284,000,000)
717,402,599,079
15,780,809,939
380,415,378,625

214,238,616,297
79,230,000,000
(95,221,197,871)
4,988,881,684
332,414,403,027

(66,916,197,080)
(66,785,357,828)
17,899,000,000
30,756,000,000
(7,614,702,278,880) (13,056,793,712,267)
7,520,382,979,780 12,880,227,329,539
(1,170,936,536)
(1,004,383,230)
10,773,513
7,268,922
(144,496,659,203) (213,592,854,864)
9,509,190,783
(2,636,904,703)
245,427,910,205
116,184,643,460
312,766,013,963
196,581,370,503
558,193,924,168
312,766,013,963

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(พ.ร.บ. ธปท.) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการด�ำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลางเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน และ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการช�ำระเงิน
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินของ ธปท. ได้จัดท�ำขึ้นตามที่ก�ำหนดไว้ ใน พ.ร.บ. ธปท. โดยมาตรา 54 ก�ำหนดให้การบัญชีของ ธปท. จัดท�ำตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เว้นแต่คณะกรรมการ ธปท. จะก�ำหนดเฉพาะเรื่องเป็นอย่างอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของ
ธนาคารกลางอื่นโดยทั่วไป ทั้งนี้ หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงแนวปฏิบัติที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
งบการเงินนี้เป็นงบการเงินของ ธปท. โดยไม่รวมทุนส�ำรองเงินตรา กิจการธนบัตร และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จัดท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรือ่ งนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญ
3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
		 รายได้และค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาและอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอืน่
ในนโยบายการบัญชีเฉพาะเรื่อง ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝากเงิน
ในต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยติดลบแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
3.2 การรับรู้ผลจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน
		 ก�ำไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของ ธปท. จะรับรูเ้ ข้าเงินส�ำรองอันเกิดจากการตีราคา
สินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของทุน ตามที่ก�ำหนดไว้ ในมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. ธปท.
3.3 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปีที่รายงานตามแนวทางปฏิบัติที่ ธปท.
ก�ำหนด ก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี จะรับรู้เข้า
เงินส�ำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของทุน
		 ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ จะรับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุนเมือ่ มีการลดลงของฐานะเงินตราต่างประเทศ
ในแต่ละสกุลเงิน การค�ำนวณต้นทุนเงินตราต่างประเทศใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของรายการเงินตราต่างประเทศที่ได้มาแต่ละสกุลเงิน
เป็นรายวัน เพื่อเป็นต้นทุนของรายการขายในวันนั้น ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับการปฏิบัติของธนาคารกลางอื่นซึ่ง
คณะกรรมการ ธปท. ก�ำหนด โดยอาศัยอ�ำนาจตาม พ.ร.บ. ธปท.

108

รายงานประจำ�ปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.4 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contracts)
		 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และแสดงผลก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสุทธิเป็น
เงินส�ำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของทุน ทั้งนี้ จะรับรู้ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบก�ำไรขาดทุน
เมื่อครบก�ำหนดช�ำระตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
3.5 สัญญารับขายฝากเงินตราต่างประเทศ (Forward Contracts under Resale Agreements)
		 ธปท. รับขายฝากเงินตราต่างประเทศจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยมีภาระต้องขายคืนในอนาคตตามอัตราทีต่ กลงกันไว้
สัญญารับขายฝากที่ยังไม่ครบก�ำหนดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และแสดงผลการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสุทธิเป็นเงินส�ำรอง
อันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของทุน
3.6 สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Swap Contracts)
		 สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ ใช้บริหารสภาพคล่อง โดยถือเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 2 สกุล และมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินสกุลเดียวกันกลับคืนในอนาคต แสดงด้วยมูลค่าสุทธิของภารคงค้างที่แปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ ปีทรี่ ายงาน ก�ำไรขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่าภาระคงค้างแสดงเป็นเงินส�ำรอง
อันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของทุน และทยอยรับรู้ส่วนต่างอันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเป็นดอกเบี้ยรับ
หรือดอกเบี้ยจ่ายตามระยะเวลาของสัญญา
3.7 สัญญาซื้อขายในอนาคต (Futures Contracts)
		 สัญญาซื้อขายในอนาคตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรอง และใช้ป้องกันความเสี่ยง
ที่เกิดจากความผันผวนของราคาและอัตราดอกเบี้ยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และแสดงผลก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิเป็นเงินส�ำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในส่วนของทุนและรับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุน
เมื่อมีการช�ำระส่วนต่างของราคา
3.8 สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Options)
		 สัญญาสิทธิทจี่ ะซือ้ หรือขายเงินตราต่างประเทศเป็นเครือ่ งมือทางการเงินที่ใช้เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรองและ
ใช้ปอ้ งกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และแสดงผลก�ำไรขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิเป็นเงินส�ำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในส่วนของทุน ทัง้ นี้ จะรับรูก้ ำ� ไรขาดทุน
จากการใช้สิทธิหรือก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อสัญญาสิทธิครบก�ำหนดหรือเมื่อมีการใช้สิทธิ
3.9 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 หลักทรัพย์ ในประเทศ ซึ่ง ธปท. ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการด�ำเนินนโยบายการเงิน แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
		 หลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่ง ธปท. ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ รวมถึงส่วนที่บริหารโดย
ผู้จัดการทุนภายนอก แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์แสดงรายการเป็น
เงินส�ำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของทุน และจะรับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้น
		 ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ายระหว่างปี ค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
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3.10 เงินให้กู้ยืม
		 เงินให้กู้ยืมแสดงตามยอดเงินต้นคงค้าง ส่วนดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์อื่น
3.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม
		 อาคารและอุปกรณ์จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ เมื่อมีอายุการให้ประโยชน์เกินกว่า 1 ปี และค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยใช้
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
อาคาร สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวและการเสริมสร้างปรับปรุง
อุปกรณ์

อายุการให้ประโยชน์
5-20 ปี
3-15 ปี

3.12 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงด้วยราคาทุนหลังจากหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี
3.13 สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม
		 ธปท. มีวัตถุพิพิธภัณฑ์ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม เช่น ผ้าโบราณ เหรียญโบราณ และธนบัตรโบราณ ทั้งที่
ได้มาจากการจัดซื้อและการรับบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และจัดแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์ของ ธปท. แต่มิได้มีไว้เพื่อใช้
ในการด�ำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง ทั้งนี้ วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อก่อนปี 2548 ธปท. บันทึกบัญชีเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวน และตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป บันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ด้วยจ�ำนวนเงินที่ซื้อ และแสดงรายการภายใต้สินทรัพย์อื่น
อย่างไรก็ตาม วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ได้จากการรับบริจาค ธปท. ไม่ได้บันทึกบัญชี โดยได้มีการจัดท�ำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์เพื่อควบคุม
สินทรัพย์ทุกรายการ
3.14 การยืมตราสารหนี้
		 ธปท. ยืมตราสารหนี้จากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ/หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท. ก�ำหนด และ
ออกตราสารหนี้ ธปท. ให้ผู้ ให้ยืมตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินนโยบาย
การเงิน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ของไทย
		 ธปท. จะรับรู้ค่าธรรมเนียมจากการท�ำธุรกรรมเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน และเปิดเผยจ�ำนวนตราสารหนี้ที่ยืมเป็น
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และกรณี ธปท. น�ำตราสารหนี้ที่ยืมไปขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ธปท. จะแสดงสิทธิที่จะได้รับคืน
ตราสารหนี้ตามสัญญาซื้อคืนด้วยมูลค่าตามสัญญาไว้ ในสินทรัพย์อื่น และแสดงภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนตราสารหนี้ไว้ ในหนี้สินอื่น
3.15 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
3.15.1 โครงการสมทบเงิน
				 ตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ให้พนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุน และให้ ธปท. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด กองทุนนีไ้ ด้จดทะเบียนกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ว เงินส่วนที่ ธปท. จ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
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		 3.15.2 โครงการผลประโยชน์
				 โครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย โครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ตามข้อบังคับ ธปท. ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ และ
โครงการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน ตามระเบียบ ธปท. เรื่อง การรักษาพยาบาล
				 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) แสดงเป็นหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั และรับรูค้ า่ ใช้จา่ ย
ในงบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในงวดที่เกิดขึ้น
4. เงินสดและเงินฝาก ประกอบด้วย
2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากในประเทศ (ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม)
เงินฝากต่างประเทศ (ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม)
		 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากต่างประเทศ (ประเภทเงินฝากประจ�ำและเงินฝากพิเศษ)
		 รวม

81,487
18
476,689
558,194
232,119
790,313

หน่วย : ล้านบาท
2558
119,637
8
193,121
312,766
295,926
608,692

ธปท. ถือเงินฝากต่างประเทศ (ประเภทเงินฝากประจ�ำ) เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ มิได้ถือไว้เพื่อ
การช�ำระภาระผูกพันระยะสั้น
5. สิทธิซื้อส่วนส�ำรองและสิทธิพิเศษถอนเงิน ประกอบด้วย

สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งหมด
หัก เงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ บัญชีที่ 1
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
สิทธิซื้อส่วนส�ำรอง
สิทธิพิเศษถอนเงิน
		 รวม

2559
154,665
(30,467)
(102,030)
22,168
46,949
69,117

หน่วย : ล้านบาท
2558
72,015
(13,785)
(37,358)
20,872
48,732
69,604
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6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย
2559
หลักทรัพย์ ในประเทศ - แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
		 พันธบัตรรัฐบาล
รวมหลักทรัพย์ ในประเทศ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ - แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
		 ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ระยะสั้น
		 พันธบัตรและตราสารหนี้ระยะยาว
		 เงินลงทุนใน Asian Bond Fund
รวมหลักทรัพย์ต่างประเทศ
			 รวม

หน่วย : ล้านบาท
2558

287,312
287,312

240,268
240,268

703,916
2,052,317
20,113
2,776,346
3,063,658

622,077
2,035,172
20,532
2,677,781
2,918,049

7. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

การให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินเพื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
การจัดสรรวงเงินแก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
			 รวม

หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
109,209
134,945
2,837
1,650
112,046
136,595

การให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินเพื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เป็นการให้กู้ยืมตามพระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555
การจัดสรรวงเงินแก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นการจัดสรรตามภาระผูกพันกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ทีแ่ สดงไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21.6.1
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8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2559
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างท�ำ
รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
ต้นงวด เพิม่ ขึน้
ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิม่ ขึน้ ลดลง ปลายงวด
2,473
2,473
4,791
15
4,806
2,786
212
2,998
3,611
315
44
3,882
2,048
314
42 2,320
412 1,096
393
1,115
11,287 1,426
437 12,276 4,834
526
42 5,318

สุทธิ
2,473
1,808
1,562
1,115
6,958

หน่วย : ล้านบาท
2558
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างท�ำ
รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
ต้นงวด เพิม่ ขึน้
ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิม่ ขึน้ ลดลง ปลายงวด
2,473
2,473
4,298
498
5
4,791
2,596
191
1 2,786
2,727 1,017
133
3,611
1,943
235 130 2,048
1,000
930 1,518
412
10,498 2,445 1,656 11,287
4,539
426 131 4,834

สุทธิ
2,473
2,005
1,563
412
6,453

ค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี 2559 และ 2558 มีจ�ำนวน 526 ล้านบาท และ 426 ล้านบาท ตามล�ำดับ
9. สินทรัพย์อื่น ประกอบด้วย

สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ - เงินบาท
สินทรัพย์สุทธิจากสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนในองค์กรอื่น
อื่น ๆ
		 รวม

2559
132,497
16,686
16,770
1,588
8,556
176,097

หน่วย : ล้านบาท
2558
51,143
14,584
19,252
1,648
14,338
100,965
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9. สินทรัพย์อื่น (ต่อ)
สินทรัพย์อื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ�ำนวน 8,556 ล้านบาท และ 14,338 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้รวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงานต่าง ๆ จ�ำนวนสุทธิ 243 ล้านบาท และ 232 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ซึ่งมีค่าตัดจ�ำหน่ายประจ�ำปี 2559 และ 2558 จ�ำนวน 123 ล้านบาท และ 122 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ได้รวมสินทรัพย์มรดก
ทางวัฒนธรรม เช่น ผ้าโบราณ เหรียญโบราณ และธนบัตรโบราณ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.13 จ�ำนวน 5 ล้านบาท
และ 5 ล้านบาท ตามล�ำดับ
10. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
2559
เงินรับฝากแบบไม่มีดอกเบี้ย
เงินรับฝากจากรัฐบาล
เงินรับฝากจากสถาบันการเงิน
เงินรับฝากอื่น
เงินรับฝากแบบมีดอกเบี้ย
		 รวม

94,838
120,471
19,847
235,156
51,992
287,148

หน่วย : ล้านบาท
2558
391,096
108,706
19,694
519,496
31,767
551,263

เงินรับฝากแบบมีดอกเบี้ย เป็นเงินรับฝากที่ ธปท. รับฝากจากสมาชิกสถาบันการเงินโดยจ่ายดอกเบี้ยเพื่อเป็นช่องทางให้
สถาบันการเงินใช้ปรับสภาพคล่องสิน้ วัน และ ธปท. ใช้ควบคุมดูแลอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินให้เหมาะสมในการส่งผ่านนโยบายการเงิน
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงิน
11. สิทธิพิเศษถอนเงินที่ได้รับจัดสรร
สิทธิพิเศษถอนเงินที่ ได้รับจัดสรรเป็นสิทธิพิเศษถอนเงินที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศจัดสรรให้ตามสัดส่วนโควตาที่
ประเทศไทยมีอยู่ในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิทธิพิเศษถอนเงินที่ได้รับจัดสรร
มีจ�ำนวน 970 ล้านหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน เทียบเท่า 46,722 ล้านบาท และ 48,507 ล้านบาท ตามล�ำดับ
12. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มียอดคงค้างจ�ำนวน 310,306 ล้านบาท และ
350,590 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นการท�ำธุรกรรมในประเทศทั้งจ�ำนวน
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13. ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
2559
พันธบัตร ธปท.
อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
อายุคงเหลือเกิน 1 ปี
หัก ส่วนที่ถือโดย ธปท.
ตราสารหนี้ ธปท. อื่น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี)
		 รวม

2,365,655
762,966
(25,225)
3,103,396
1,066,980
4,170,376

หน่วย : ล้านบาท
2558
2,193,062
625,923
(160,757)
2,658,228
768,110
3,426,338

ตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นผู้ออกประกอบด้วยพันธบัตร ธปท. และตราสารหนี้ ธปท. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินนโยบาย
การเงินของ ธปท. รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ของไทย โดยในปี 2559 ธปท. มีค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยพันธบัตร ธปท. จ�ำนวน 48,589 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ ธปท. จ�ำนวน 19,067 ล้านบาท แสดงรายการ
เป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยจ่าย
พันธบัตร ธปท. ส่วนที่ถือโดย ธปท. เกิดจากการซื้อคืนพันธบัตร ธปท. เพื่อช่วยให้การบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
14. หนี้สินอื่น ประกอบด้วย

เงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ บัญชีที่ 1 และ 2
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
		 รวม

2559
30,467
102,030
5,795
8,387
2,723
149,402

หน่วย : ล้านบาท
2558
13,785
37,358
5,420
11,876
1,450
69,889
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14. หนี้สินอื่น (ต่อ)
ทั้งนี้ หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย หนี้สินตามโครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
4,286 ล้านบาท และโครงการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 1,509 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน มีดังนี้
2559
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
ผลประโยชน์ของพนักงานที่โอนออกระหว่างกิจการสุทธิ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5,420
125
107
(498)
641
5,795

หน่วย : ล้านบาท
2558
4,511
319
120
138
(441)
(7)
780
5,420

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อัตราคิดลดเฉลี่ย
อัตราขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย
อัตราแนวโน้มต้นทุนการรักษาพยาบาล
อายุขัย

2.04% - 5.86%
7.00%
5.00%
ตารางมรณะของประเทศไทย พ.ศ. 2551

15. เงินจัดสรรตามกฎหมาย
ตามพระราชก�ำหนดโอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีสำ� รองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา พ.ศ. 2545 เพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
และเสริมสร้างความมัน่ คง โดยในปี 2545 ธปท. ได้รบั โอนเงินบาทจากบัญชีสำ� รองพิเศษของทุนส�ำรองเงินตรา จ�ำนวน 165,000 ล้านบาท
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และส่วนที่เกินจากการชดเชยดังกล่าวแสดงไว้เป็นเงินจัดสรรตามกฎหมาย จ�ำนวน 27,308 ล้านบาท
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในบัญชีดังกล่าว
16. เงินส�ำรองเพื่อรักษาระดับก�ำไรน�ำส่งรัฐ
เงินส�ำรองเพือ่ รักษาระดับก�ำไรน�ำส่งรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงเหลือ จ�ำนวน 624 ล้านบาท เป็นเงินส�ำรองทีส่ ะสมขึน้
จากก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2533 - 2539 เพื่อรักษาระดับก�ำไรน�ำส่งรัฐตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
ก�ำไรสุทธิที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำ� หนดการน�ำส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ไม่มีการจัดสรรก�ำไรสุทธิสะสมเข้าบัญชีดังกล่าวอีก
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17. เงินส�ำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน ประกอบด้วย

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสัญญารับขายฝาก
		 รวม

2559
30,033
169
1,962
(44)
32,120

หน่วย : ล้านบาท
2558
67,830
22,330
100
(54)
90,206

เงินส�ำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน มีไว้เพื่อสะสมผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินของ
ธปท. ตามที่ก�ำหนดไว้ ในมาตรา 13 (2) แห่ง พ.ร.บ. ธปท.
18. ขาดทุนสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธปท. มียอดคงค้างในบัญชีขาดทุนสะสม จ�ำนวน 725,028 ล้านบาท และ 635,251 ล้านบาท
ตามล�ำดับ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ทัง้ นี้ สาเหตุการขาดทุนในปี 2559 เกิดจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และจากการจ่ายดอกเบีย้ เพือ่ ดูดซับสภาพคล่อง
ในการด�ำเนินนโยบายการเงิน อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนสะสมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการด�ำเนินงานต่อเนื่องของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
19. ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
อื่น ๆ
		 รวม

2559
11,686
649
2,051
14,386

หน่วย : ล้านบาท
2558
3,644
549
2,757
6,950

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ เป็นผลจากการท�ำธุรกรรมสัญญาซื้อขายในอนาคต (Futures Contracts) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือที่ ใช้
เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรอง และใช้ปอ้ งกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของราคาและอัตราดอกเบีย้ ซึง่ เมือ่ พิจารณา
โดยภาพรวมแล้วผลการบริหารเงินลงทุนปี 2559 สุทธิเป็นก�ำไร
20. ผลตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ในปี 2559 และ 2558 ธปท. ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองผู้ว่าการขึ้นไปและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตาม
พ.ร.บ. ธปท. ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและควบคุมการด�ำเนินการของ ธปท. จ�ำนวน 62 ล้านบาท และ
62 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธปท. มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
21.1 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบทันที (Spot Contracts)
		 ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 487 ล้านดอลลาร์ สรอ. และขายเงินตราต่างประเทศ
เทียบเท่า 206 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดในปี 2560
21.2 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contracts)
		 ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 7,928 ล้านดอลลาร์ สรอ. และขายเงินตราต่างประเทศ
เทียบเท่า 7,880 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดในปี 2560
		 นอกจากนี้ ธปท. มีภาระผูกพันตามสัญญารับขายฝากเงินเยนญี่ปุ่น เทียบเท่า 18 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดใน
ปี 2560 - 2563
		 ทั้งนี้ ธปท. ได้แสดงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวไว้ ในสินทรัพย์อื่นตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 9 หรือหนี้สินอื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
21.3 สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Swap Contracts)
		 ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นการซื้อเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า
33,246 ล้านดอลลาร์ สรอ. และขายคืนเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 7,711 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดในปี 2560
		 ทัง้ นี้ ธปท. ได้แสดงมูลค่าสุทธิจากภาระคงค้างของสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศเป็นสินทรัพย์อนื่ ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 9
21.4 สัญญาซื้อขายในอนาคต (Futures Contracts)
		 ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ในอนาคต โดยเป็นการซื้อหลักทรัพย์ เทียบเท่า
154 ล้านดอลลาร์ สรอ. และขายหลักทรัพย์ เทียบเท่า 217 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดในปี 2560
21.5 สัญญาความตกลงกับธนาคารกลางอื่น
		 21.5.1 ธปท. มีบันทึกข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement - ASA)
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งแต่ปี 2520 ตามบันทึกข้อตกลงนี้ กรณีที่ประเทศสมาชิกประสบ
ปัญหาทางการเงิน ธปท. จะสมทบเงินช่วยเหลือ ในวงเงิน 300 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ ธปท. สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ 2 เท่า
ของวงเงินสมทบหรือไม่เกิน 600 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยในปี 2558 ธปท. ได้ต่ออายุข้อตกลงดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี สิ้นสุดวันที่
16 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ ในปี 2559 ธปท. และคู่สัญญามิได้มีการขอใช้วงเงินตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
		 21.5.2 ธปท. และกระทรวงการคลัง เป็นภาคีในสัญญาความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang
Mai Initiative Multilateralisation Agreement - CMIM) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศจีน
ญี่ปุ่น เกาหลี ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2553 และได้ลงนามในสัญญาความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี
ฉบับปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ส่งผลให้ ธปท. ต้องสมทบเงินช่วยเหลือ
ในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 9,104 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ
ธปท. สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ ในวงเงิน 2.5 เท่า ของวงเงินสมทบ หรือไม่เกิน 22,760 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ ในปี 2559
ธปท. และคู่สัญญามิได้มีการขอใช้วงเงินตามสัญญาดังกล่าว
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21.5 สัญญาความตกลงกับธนาคารกลางอื่น (ต่อ)
		 21.5.3 ธปท. ลงนามในความตกลงทวิภาคีวา่ ด้วยการแลกเปลีย่ นเงินสกุลท้องถิน่ (บาท-หยวน) (Chinese Yuan/Thai Baht
Bilateral Swap Arrangement - BSA) กับธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
ในการช�ำระธุรกรรมการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศวงเงินรวม 70,000 ล้านหยวนหรือเทียบเท่า 370,000 ล้านบาท
โดยมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ในปี 2559 ธปท. ได้ต่ออายุการขอใช้วงเงินตามความตกลงดังกล่าว จ�ำนวน
500 ล้านหยวน เพื่อเตรียมรองรับความต้องการใช้สภาพคล่องเงินหยวนในการช�ำระเงินเพื่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของ
สถาบันการเงิน
21.6 ภาระผูกพันกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
		 ธปท. โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีภาระผูกพันกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ดังนี้
		 21.6.1 ความตกลงให้กู้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศฉบับใหม่ (New Arrangement to Borrow - NAB)
วงเงิน 340 ล้านหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน ซึ่งจะครบก�ำหนดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้
ขอใช้วงเงินดังกล่าวบางส่วนซึ่งแสดงไว้ ในเงินให้กู้ยืมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7		
		 21.6.2 ความตกลงให้กู้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศภายใต้โครงการ 2012 Bilateral Borrowing ในรูปแบบ
Note Purchase Agreement (NPA) วงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ จะครบก�ำหนดในวันที่ 15 กันยายน 2560 ทัง้ นี้ ในปี 2559
กองทุนการเงินระหว่างประเทศมิได้มีการขอใช้วงเงินตามความตกลงดังกล่าว
21.7 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในการด�ำเนินกิจการตามปกติ ธปท. ถูกฟ้องร้องเป็นทุนทรัพย์รวมจ�ำนวน 660 ล้านบาท
ซึง่ ในขณะนีย้ งั ไม่ทราบผลของคดี และจากการคาดการณ์เมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ ความเสียหายซึง่ เป็นทุนทรัพย์ทถี่ กู ฟ้องร้องน่าจะไม่มผี ลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ ธปท.
22. การบริหารความเสี่ยงของ ธปท.
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ธปท. ยึดหลักการมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีคณะกรรมการต่าง ๆ ท�ำหน้าที่ดูแลและ
จัดการการบริหารความเสีย่ งของ ธปท. เช่น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (คบส.) และคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
(อสง.) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (กคส.) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ธปท. จากกรรมการ ธปท.
ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ธปท. และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ ธปท. ในการดูแลการบริหารความเสี่ยง
และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของ ธปท. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และสร้างความมั่นใจว่า
คณะกรรมการ ธปท. ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของ ธปท. ทั้งนี้ ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรเป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ ธปท. และคณะกรรมการต่าง ๆ
22.1 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
		 22.1.1 ความเสี่ยงทางการเงินของ ธปท.
				 ความเสี่ยงหลักที่มีผลต่องบการเงินของ ธปท. มีดังนี้
				 22.1.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) เกิดจากการที่สินทรัพย์ของ
ธปท. ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจ�ำเป็นในการด�ำเนินนโยบายการเงินและดูแลเสถียรภาพ
ค่าเงิน เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ของสาธารณชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
ในขณะที่หนี้สินส่วนใหญ่ของ ธปท. อยู่ในสกุลเงินบาท
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22.1.1 ความเสี่ยงทางการเงินของ ธปท. (ต่อ)
				 22.1.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ
ที่ ธปท. ต้องจ่ายอันเป็นผลจากการด�ำเนินนโยบายการเงิน อาจแตกต่างจากอัตราดอกเบีย้ ที่ ธปท. ได้รบั จากการลงทุนในต่างประเทศ
22.1.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
				 ในการบริหารจัดการเงินส�ำรองระหว่างประเทศจะค�ำนึงถึง ความมัน่ คง สภาพคลอง และผลประโยชนตอบแทน
ของสินทรัพย ตลอดจนความเสีย่ งในการบริหารจัดการเปนสําคัญ ซึง่ การน�ำเงินส�ำรองระหว่างประเทศไปลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งประเทศ
นั้นจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน ทั้งความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
				 วัตถุประสงค์หลักในการบริหารความเสีย่ งทางการเงินเพือ่ ลดผลกระทบต่อการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
มีดังนี้
				 ก. รักษามูลค่าของเงินส�ำรองระหว่างประเทศเมื่อวัดค่าตามสกุลเงินที่มีความมั่นคงสูง
				 ข. ความเสี่ยงทางการเงินโดยรวมของเงินส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการกระจาย
ความเสี่ยงที่ดี
				 แนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ มีดังนี้
				 22.1.2.1 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Risk) ซึ่งเกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ซึ่งเกิดจาก
การลงทุนในสกุลเงิน
						 ธปท. บริหารความเสี่ยงด้านตลาดโดยการก�ำหนดองค์ประกอบของสินทรัพย์และสกุลเงินของ
กองทุนที่ ใช้เป็นดัชนีอ้างอิง (Benchmark Portfolio) ให้มีการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสม และ
อยูภ่ ายใต้ระดับความเสีย่ งทีค่ ณะกรรมการ ธปท. ก�ำหนด รวมทัง้ มีการก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Tracking Error Limits)
จากการบริหารแบบทีส่ ามารถเบีย่ งเบนออกจากดัชนีอา้ งอิงได้ (Active Management) โดยแยกเป็นระดับการเบีย่ งเบนด้านสินทรัพย์
และด้านสกุลเงิน รวมทั้งมีระบบงานที่ ใช้ ในการควบคุมดูแลไม่ให้มีการลงทุนที่เบี่ยงเบนเกินไปจากระดับความเสี่ยงที่ก�ำหนด
						 ในการจัดท�ำดัชนีอ้างอิงนั้น ได้ ใช้หลักการสากลในการจัดท�ำเพื่อให้ได้กองทุนที่มีการกระจายตัว
ของสินทรัพย์และสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสีย่ งหนึง่ ๆ ซึง่ เป็นค่าความเสีย่ งรวมของความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้น ธปท. ยังท�ำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยวิธี Stress Test เพื่อประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อเงินส�ำรองระหว่างประเทศภายใต้สภาวะตลาดต่าง ๆ
				 22.1.2.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่ ธปท. อาจไม่ได้รับการช�ำระคืนเงินต้น
หรือดอกเบี้ย หรือมีผลขาดทุนจากการที่คู่ค้าหรือผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีกับ ธปท. ความเสี่ยงนี้รวมถึง
ความเสี่ยงที่มูลค่าตลาดของตราสารหนี้ด้อยค่าลงจากการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Downgrades)
ของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารหนี้
						 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของ ธปท. มีดังนี้
						 (1) ก�ำหนดอันดับเครดิตขั้นต�่ำ (Minimum Credit Rating) ของคู่ค้าและผู้ออกตราสาร
เพื่อจ�ำกัดให้ระดับ Credit Value-at-Risk อยู่ในระดับที่ต�่ำ
						 (2) ก�ำหนด Aggregate Credit Exposure Limits ของคู่ค้าในรูปของ Deposit Equivalent
Exposure โดยพิจารณาจากอันดับเครดิตและจ�ำนวนคู่ค้าที่เหมาะสม
						 (3) ก�ำหนด Individual Credit Exposure Limit ของคู่ค ้าตามอันดับเครดิตโดยมี
การปรับ Limit ตามเครื่องชี้แนวโน้มการปรับลดอันดับเครดิตก่อนการปรับลดอันดับเครดิตจริง
						 (4) ก�ำหนด Sovereign Credit Limits โดยพิจารณาจากอันดับเครดิตของแต่ละประเทศ
เป็นส�ำคัญ และเป็นข้อมูลที่น�ำไปใช้ ในการสร้างดัชนีอ้างอิง
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

22.1.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของเงินส�ำรองระหว่างประเทศ (ต่อ)
				 22.1.2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) อาจเกิดได้จากการที่ ธปท. ไม่สามารถเปลี่ยน
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้ภายในเวลาที่ต้องการโดยมีต้นทุนที่เหมาะสม
						 การบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เน้นการก�ำหนดระดับสินทรัพย์ที่มสี ภาพคล่องต�่ำ (Illiquid
Assets) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการในด้านสภาพคล่องและการเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ได้รับ
จากการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องต�ำ่ (Liquidity Premium) และผลเสียหายทางการเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีต่ อ้ งขายสินทรัพย์นนั้
22.2 การบริหารความเสี่ยงภาพรวมและด้านปฏิบัติการ
		 ธปท. ได้กำ� หนดให้ทกุ ส่วนงานใน ธปท. มีการประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - Assessment CSA) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อน�ำผลไปปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในระหว่าง
ปี 2559 ธปท. ได้ปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือส�ำหรับใช้ ในการติดตามความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 22.2.1 การด�ำเนินการสร้างความแข็งแกร่งด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ป้องกัน
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การด�ำเนินการให้ระบบการช�ำระเงินที่ส�ำคัญที่อยู่ในความดูแล ได้แก่ ระบบ
การโอนเงินรายใหญ่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (BAHTNET) และระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)
ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตาม ISO 27001:2013 การจัดตั้งศูนย์ Security Operation Center (SOC) เพื่อ
ท�ำหน้าที่เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและด�ำเนินการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น เป็นต้น
		 22.2.2 ธปท. มีการจัดท�ำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อ
รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ธปท. โดยปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานที่
ปฏิบัติงานส�ำรองเพิ่มเติมนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีลักษณะรุนแรงเป็นวงกว้างได้
มากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ได้มกี ารจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนือ่ งเพิม่ เติมเพือ่ รองรับกรณีภยั คุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย นอกจากนี้
ธปท. ได้จัดการทดสอบแผนฉุกเฉินประจ�ำปี โดยครอบคลุมแผนฉุกเฉินกรณีระบบงานส�ำคัญหยุดชะงักและแผนการอพยพหนีไฟ
และระงับอัคคีภัย เพื่อให้ ธปท. มีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
		 22.2.3 การปรับปรุงตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และ Risk Dashboard ให้ครอบคลุมความเสี่ยง
ส�ำคัญ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการติดตามและรายงานความเสีย่ งส�ำคัญให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของ ธปท. ทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ
และสามารถก�ำหนดแนวทางแก้ไขหรือป้องกันได้ทันกาล
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23. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
23.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแยกแสดงตามล�ำดับชั้น
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตาม
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559
ระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
			 รวม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินจากภาระรับขายฝาก
			 รวม

1,827,935
36
1,827,971
-

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

948,411
2,929
951,340

-

2,776,346
2,965
2,779,311

1,003
123
1,126

-

1,003
123
1,126
หน่วย : ล้านบาท

2558
ระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
			 รวม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินจากภาระรับขายฝาก
			 รวม

1,652,148
1,652,148
-

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

1,025,633
441
1,026,074

-

2,677,781
441
2,678,222

341
180
521

-

341
180
521

23.2 ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
		 ระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและ
ธปท. สามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า
		 ระดับ 2 เป็นราคาเสนอซื้อขายที่ค�ำนวณจากแบบจ�ำลองที่มีใช้แพร่หลายในตลาดโดยใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้โดยตรง
หรือโดยอ้อมส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
		 ระดับ 3 เป็นราคาเสนอซือ้ ขายทีค่ ำ� นวณจากแบบจ�ำลองและเป็นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้จากตลาดซึง่ น�ำมาใช้กบั สินทรัพย์นนั้
หรือหนีส้ นิ นัน้
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23.3 วิธีการวัดมูลค่าและเทคนิคที่ ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
		 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ใช้ราคาตลาดที่เผยแพร่โดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในตลาดนั้น ๆ
โดยพิจารณาจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นส�ำคัญ กรณีที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
สภาพคล่อง สถาบันผู้เผยแพร่ข้อมูลราคาจะใช้ราคาอ้างอิงจากกลุ่มสถาบันการเงินผู้ค้าหลักทรัพย์โดยตรง กรณีที่เป็นเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องหรือในตลาดที่ไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งไม่มีราคาตลาดที่น่าเชื่อถือ ผู้จัดท�ำข้อมูลราคาจะค�ำนวณมูลค่า
ด้วยแบบจ�ำลองที่ ใช้กันแพร่หลายโดยใช้ข้อมูลราคาตลาดของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เทียบเคียงกันได้
		 ส�ำหรับมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์ จะใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดและการใช้แบบจ�ำลอง
ที่มีใช้แพร่หลายในตลาด โดยข้อมูลที่น�ำมาใช้ประเมินมูลค่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด เช่น ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
24. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ธปท. ให้ออกงบการเงิน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
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