“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่อง
โดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน
ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้อง
ท�ำความเข้าใจถึงความส�ำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�ำ ด้วยความอุตสาหะ
เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะ
เกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้
ด�ำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส�ำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์
คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป”
พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ภาพพระราชทานเป็นภาพประธานด้านหน้าของธนบัตรแบบ ๑๗
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พันธกิจ

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจการเงิน
ที่มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กร ที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

ค่านิยมร่วม

ยืนตรง มองไกล ยืนมือ ติดดิน
2

ตลอด 75 ปี นับแต่การก่อตั้ง
ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยมีวิวัฒนาการก้าวหน้าในหลายมิติ
ควบคู่ ไปกับบทบาทและกรอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีพลวัต
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๗๕ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑o ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ในช่วงของ
สงครามมหาเอเชียบูรพา เพื่อรักษาอธิปไตยทางการเงินและดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยงานส�ำคัญในช่วงแรก คือ การผลิตธนบัตรออกใช้ให้เพียงพอในช่วงสงคราม และ
ดูแลเศรษฐกิจของประเทศให้ด�ำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งในขณะนั้น เงินเฟ้ออยู่ในระดับ
ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ เกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงทั่วไป
ในการท�ำหน้าที่ธนาคารกลางของประเทศนับตั้งแต่ก่อตั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่ง
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินให้มเี สถียรภาพ และมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและ
ทั่วถึง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนชาวไทย
ตลอดช่วง ๗๕ ปีที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน
ประเทศ เศรษฐกิจไทยได้เติบโตในระดับทีน่ า่ พอใจ ชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนไทยโดยรวมดีขนึ้ มาก
ระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยมีเสถียรภาพและมั่นคง อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงาน
อยู่ ในระดับต�่ำ ระบบสถาบันการเงินเข้มแข็ง พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนา
เศรษฐกิจ ขณะทีเ่ งินส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงเพียงพอทีจ่ ะรองรับความผันผวนของ
ปัจจัยภายนอกประเทศ ประกอบกับการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีความโปร่งใส
ถือเป็นจุดแข็งทีท่ ำ� ให้นกั ลงทุนและนานาประเทศ เชือ่ มัน่ ในพืน้ ฐานและศักยภาพของเศรษฐกิจไทย
ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๘ ธันวาคม ๒๕๖o
D
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สารจากประธานกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ ทีส่ มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานแนวพระราชด�ำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด
สร้างสุขปวงประชา” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ พ ระราชทานแก่
ประชาชนชาวไทยเพื่อใช้ ในการด�ำรงชีวิตให้สามารถ
พึง่ ตนเองอย่างมีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กัน ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ประเทศให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ พระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9
ทีท่ รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร
เพือ่ สนองพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด
สร้างสุขปวงประชา” คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้น้อมน�ำ
พระราชด�ำริดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ภารกิจของธนาคารกลาง ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย
ให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เพื่อความเป็น
อยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
ปี 2560 นับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในด้านการด�ำเนิน
งานของ ธปท. ที่ ส�ำคั ญ เนื่ อ งจากเป็ น ปี แ รกของ
การขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ 3 ปี ของ ธปท.
(2560-2562) ซึ่ ง คณะกรรมการ ธปท. ร่ ว มกั บ
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คณะกรรมการนโยบายทั้ ง 3 คณะ ได้ แ ก่ คณะ
กรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบาย
สถาบั น การเงิ น และคณะกรรมการระบบการ
ช�ำระเงิน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้านหลัก คือ
(1) การดูแลเศรษฐกิจไทยให้มีเสถียรภาพ สามารถ
รับความผันผวนของตลาดการเงินและตลาดทุนโลก
(2) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินไทย
ให้เติบโตได้เต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน และ (3) การเสริม
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรและบุคลากร ให้มองไกล
มีหลักการ และร่วมมือ เพือ่ เท่าทันกับพลวัตทางเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง

การด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของ ธปท. นับว่า
ประสบความส�ำเร็จ กล่าวคือ ท่ามกลางบริบททาง
เศรษฐกิจการเงินโลกที่ท้าทาย ตลาดการเงินและตลาด
ทุ น โลกเคลื่ อ นไหวอย่ า งผั น ผวน เศรษฐกิ จ ไทยใน
ภาพรวมสามารถเติบโตได้ในระดับทีน่ า่ พอใจ สามารถรองรับ
และต้านทานความผันผวนได้ดีระดับหนึ่ง ในนามของ
คณะกรรมการ ธปท. ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการ
นโยบายชุดต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงาน ธปท. ทุกท่าน
ที่ ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทตลอดปี 2560
ทีผ่ า่ นมา จนท�ำให้การด�ำเนินงานของ ธปท. ส�ำเร็จลุลว่ ง
การประสานนโยบายและความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อขับเคลื่อน
โดยงานส�ำคัญที่คณะกรรมการ ธปท. ขับเคลื่อนจน และสนั บ สนุ น ให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยเติ บ โตอย่ า งมั่ น คง
ส�ำเร็จในปี 2560 ได้แก่ (1) การจัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตร ทั่วถึง และยั่งยืน
ทีร่ ะลึก ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตลอดจนการจัดเตรียมและออกแบบธนบัตรแบบ 17
ที่ ธปท. ได้รับพระราชทานพระสาทิสลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ
เป็นภาพประธานในธนบัตรทุกชนิดราคา ซึง่ จะออกใช้ ใน
ปี 2561 (2) การส่งเสริมและสนับสนุนงานส�ำคัญต่าง ๆ
า
า
ที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. เช่น การส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี
ในองค์กร การสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ
รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการสื่อสารต่อสาธารณชนใน
เชิงรุก และ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
เงินส�ำรองทางการ
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สารจากผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2560 เป็นปีแรกของการด�ำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) และเป็นอีกหนึง่ ปีทบี่ ริบทเศรษฐกิจ
การเงินของโลกต้องเผชิญความท้าทายหลายด้าน เพราะ
แม้เศรษฐกิจโลกจะมีทศิ ทางขยายตัวทีด่ ขี นึ้ แต่ความเสีย่ ง
ก็มากขึ้นด้วยจากหลายปัจจัย อาทิ การปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลางประเทศอุตสาหกรรม
หลัก หลังจากที่อยู่ ในระดับต�่ำมากหลายปี ความไม่
แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา ปัญหา
ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ในหลายพื้นที่ของโลก
ปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้ตลาดเงินตลาดทุนโลกเคลื่อนไหว
ผันผวน นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง
ก้าวกระโดดกระทบพฤติกรรมและวิถีการด�ำเนินชีวิต
4

ของผู้คน ผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ
ก็เห็นชัดเจนขึ้นในหลายภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ภาคสถาบันการเงิน ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจการเงิน
โลกปี 2560 ทีท่ า้ ทายข้างต้น ธปท. ในฐานะธนาคารกลาง
ของประเทศด�ำเนินภารกิจใน 3 ส่วนส�ำคัญ
(1) การดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน
ให้มั่นคง และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้เต็ม
ศักยภาพ โดยในปี 2560 ธปท. ด�ำเนินนโยบายการ
เงินผ่อนปรนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลภาวะการเงินให้
คล่องตัวไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
ควบคูก่ บั การดูแลเสถียรภาพของระบบการเงิน แม้ภาวะ
ในตลาดเงินตลาดทุนโลกผันผวนมาก แต่เศรษฐกิจไทย
ยังสามารถเติบโตในระดับทีน่ า่ พอใจ ซึง่ เสถียรภาพด้าน
เศรษฐกิจมหภาคของไทยที่แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อ
และการว่างงานที่ต�่ำ สถานะด้านต่างประเทศที่เข้มแข็ง
เงินส�ำรองระหว่างประเทศในระดับที่สูง รวมทั้งฐานะ
สถาบันการเงินที่มั่นคง ถือเป็น “ภูมิคุ้มกัน” ส�ำคัญที่
สามารถรองรับแรงปะทะจากความผันผวนจากภายนอก
และเอื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยขยายตัวได้
ในอัตราที่สูงขึ้น
การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบ
สถาบันการเงินเป็นภารกิจหลักของ ธปท. โดยในปีนี้
ธปท. ให้ความส�ำคัญการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทย มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big
Data เพื่อจับชีพจรเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เฉพาะจุดลามเป็นความเสีย่ งของทัง้ ระบบการเงิน รวมทัง้
เน้นการลงพื้นที่จริงมากขึ้น เพื่อสอบถามและรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและประชาชนในภาค
เศรษฐกิจต่างๆ ทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ ธปท. ได้ปฏิรปู
กฎเกณฑ์ดา้ นควบคุมแลกเปลีย่ นเงิน (FX Regulation
Reform) ซึง่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรปู กฎเกณฑ์
ในการก�ำกับดูแลของ ธปท. เพื่อยกเลิกกฎเกณฑ์ที่
ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับปัจจุบนั เพือ่ เพิม่ ความสะดวกใน
ประกอบธุรกิจของเอกชน และช่วยให้การเคลื่อนย้าย
เงินทุนมีความสมดุลมากขึ้น รวมทั้งการออกมาตรการ
ดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ช่วยลด
ภาระดอกเบี้ย และเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี เป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยดูแลการก่อหนี้สินของภาค
ครัวเรือนให้เหมาะสม รวมทั้ง ไม่ส่งผลกระทบต่อหนี้
ภาคครัวเรือนของประเทศ และภาพรวมของเศรษฐกิจ
ในระยะยาว

(2) การพัฒนาระบบการเงิน ให้มีประสิทธิภาพ
และเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาสให้ภาค
ธุรกิจ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ประชาชนให้มีราคาถูกและเป็นธรรม รวมทั้งขับเคลื่อน
ให้ระบบการเงินของไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการดูความเสี่ยงจากนวัตกรรม
ใหม่ๆ ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ การพัฒนาระบบการเงิน
มุ่งหวังให้เกิดคุณลักษณะ 3 ประการ กล่าวคือ หนึ่ง
ต้องช่วยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้กับระบบ
เศรษฐกิจ สอง ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน (Immunity) ให้
กับระบบเศรษฐกิจ และไม่สร้างความเปราะบางที่อาจ
ท�ำให้เกิดวิกฤตในอนาคต และ สาม ต้องช่วยกระจาย
ประโยชน์จากการพัฒนาให้ทั่วถึง (Inclusion) ไม่
เพิ่มปัญหาความเหลื่อมล�้ำซ�้ำเติมให้กับสังคมไทย ในปี
2560 งานส�ำคัญในส่วนนี้ ได้แก่ การขับเคลือ่ นโครงการ
National e-Payment ร่วมกับกระทรวงการคลัง และ
สมาคมธนาคารไทย ในการพัฒนาระบบ PromptPay
ซึ่งถือเป็นถนนด้านการช�ำระเงินสายใหม่ของประเทศ
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลาง ที่เอื้อให้เกิดการแข่งขัน
และช่วยให้คา่ ธรรมเนียมการโอนเงินและการท�ำธุรกรรม
การเงินของคนไทยถูกลง และจะช่วยต่อยอดการท�ำธุรกิจ
e-Commerce รวมทั้ง ช่วยให้การโอนเงินสวัสดิการ
ของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดการรั่วไหล การจัด
ตัง้ โครงการคลินกิ แก้หนี้ ซึง่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานกลาง
ที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ที่ปกติการเจรจาจะท�ำได้ยากและเปิดโอกาสให้ลูกหนี้
ที่สุจริตสามารถหาทางออกได้ นอกจากนี้ ธปท. ได้เปิด
ให้มีสนามทดลองนวัตกรรมทางการเงิน (Regulatory
Sandbox) เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินสามารถพัฒนา
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลง รวมทั้ง ผลักดัน
พระราชบัญญัตริ ะบบการช�ำระเงินฉบับใหม่ ทีส่ อดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ด้านการช�ำระเงินตามมาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการช�ำระเงิน
ของประเทศ

ข้อคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการพัฒนา
ประเทศ นอกจากนี้ งานอีกด้านหนึ่งที่ ธปท. ให้ความ
ส�ำคัญ คือ การยกระดับความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ เพราะระบบเศรษฐกิจการเงิน
โลกและในประเทศ มีความเชือ่ มโยงและซับซ้อนมากขึน้
ท�ำให้วิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น
หรือที่เกิดจากภาคเศรษฐกิจอื่นในประเทศ อาจส่งผล
กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย ดังนั้น ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ อาทิ องค์กรรัฐ
หน่วยงานก�ำกับดูแลในประเทศ ธนาคารกลางต่างประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ประสบการณ์ รวมทั้งช่วยเหลือสอดส่องดูแลเศรษฐกิจ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนช่วยกันป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจ
ไม่ให้ลกุ ลาม จึงมีสว่ นส�ำคัญในการดูแลรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยในปีนี้ ธปท. ได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมสภาผูว้ า่ การธนาคารกลางของ SEACEN
ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ และต่างประเทศถึง
14 องค์กร
นอกจากนี้ งานส�ำคัญอีก 2 เรือ่ งทีถ่ อื เป็นความภูมใิ จ
ธปท. ในปีนี้ คือ การได้รบั พระราชทานพระราชานุญาตจาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์ “ธนบัตรที่ระลึก ด้วยส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” เพือ่ ถวายความอาลัย
และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทย และ การเปิด
อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ (Bank of Thailand
Learning Center) ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูบ้านของ
ธปท. เพื่อต้อนรับผู้สนใจ โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ซึ่ง
นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชน จะได้เข้ามาศึกษา
หาความรู้ พบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์ จัดกิจกรรมที่
จะสร้างแรงบันดาลใจ นิสยั การเรียนรูแ้ ละแบ่งปันความรู้

(3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและ
บุคลากร ให้เท่าทันกับบริบทและภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
พัฒนาบุคลากรให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับ
การท�ำงานของธนาคารกลางสมัยใหม่ สร้างทัศนคติ
ที่พร้อมปรับตัว เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
พลวัต และมีความเป็นเลิศด้านการวิจัย ซึ่งไม่ใช่แค่
ตอบโจทย์พันธกิจขององค์กร แต่ยังมีบทบาทน�ำเสนอ
5

รายงานประจำ�ปี 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย

แผนยุทธศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายใน 3 มิติสำ�คัญ
(1) ดูแลเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงมีเสถียรภาพ และมีภูมิคุ้มกัน
(2) พัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินให้เติบโตได้เต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน
(3) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและบุคลากร ให้มองไกล มีหลักการ
และร่วมมือ เพื่อให้เท่าทันกับบริบทสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

ดร.อำ�พน กิตติอำ�พน
ประธานคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร1

ปี 2560 เป็นปีแรกของการวางรากฐานตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ในฐานะธนาคารกลางมุ ่ ง สร้ า งสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิ จและการเงิ น ที่เอื้อ
ให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ มีภูมิคุ้มกันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั่วถึง พร้อมปรับตัวเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล มีพัฒนาการที่จะตอบโจทย์ของประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ชาวไทย

บริบทเศรษฐกิจการเงิน

เศรษฐกิจโลกในปี 2560 ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมหลัก สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยูโร และญี่ปุ่น ซึ่ง
พัฒนาการที่ดีเหล่านี้เป็นแรงส่งมายังกลุ่มเศรษฐกิจจีนและเอเชีย อย่างไรก็ดี แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะมีทิศทางดีขึ้น แต่
ความเสีย่ งก็ปรับเพิม่ มากขึน้ เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะความเสีย่ งทีส่ หรัฐอเมริกาอาจจะด�ำเนินนโยบายกีดกันทางการค้า การทีป่ ระเทศ
อุตสาหกรรมหลักเริ่มทยอยปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ระดับปกติ (Monetary Policy Normalization) ซึ่งท�ำให้ต้นทุนในการ
กู้ยืมในตลาดการเงินโลกปรับสูงขึ้น รวมทั้งการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) ในขณะที่เอเชียต้องเผชิญปัญหา
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ในทะเลจีนใต้และความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ตลาดเงินและ
ตลาดทุนโลกเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งปี
1

รายงานประจ�ำปี 2560 ฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดท�ำและเสนอคณะกรรมการ ธปท. เพื่อให้เป็นรายงานตามมาตรา 57 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. ธปท.
เพือ่ เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ให้ทราบผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา พร้อมทัง้ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผูส้ อบบัญชีและ
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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เศรษฐกิจไทยในภาพรวมเติบโตแข็งแกร่งขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ซึง่ เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจมหภาคถือเป็นภูมคิ มุ้ กันทีช่ ว่ ยให้
สามารถรองรับความผันผวนของโลกได้ระดับหนึง่ ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.9 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน
หลักจากภาคการส่งออกทีข่ ยายตัวดีขนึ้ ทัง้ ในมิตขิ องประเภทสินค้าและตลาดส่งออกทีก่ ระจายตัวมากขึน้ ภาคการท่องเทีย่ วทีย่ งั ดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ในระดับสูง และการบริโภคภาคเอกชนที่ทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง การใช้จ่ายของภาครัฐก็ยังเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญ การลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐมีความชัดเจนขึ้น แม้ว่าอาจจะล่าช้าไปบ้าง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
ยังทรงตัวในระดับต�่ำและกระจุกในภาคอุตสาหกรรมที่ส่งออกได้ดี
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกระจายประโยชน์ของการเติบโตให้ทั่วถึงมากขึ้น ธปท. มุ่งสร้างสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจการเงินให้มนั่ คง สนับสนุนให้กลไกตลาดท�ำงานได้อย่างเป็นปกติ พัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินไทยโดยใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเติบโต รวมถึงปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลง

ด้านนโยบายการเงิน

ธปท. ด�ำเนินนโยบายอย่างผ่อนปรนต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและดูแลภาวะการเงินให้เอื้อต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจไทย โดยตลอดทั้งปี 2560 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50
เนื่องจากเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังมีความจ�ำเป็น เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างเข้มแข็งและทั่วถึงมากขึ้น
ทั้งนี้ การด�ำเนินนโยบายได้ ให้ความส�ำคัญกับการใช้ข้อมูล Big Data ในการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งเฝ้าระวังและประเมินปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจอย่างทันการณ์
เท่าทันกับความผันผวน เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งเฉพาะจุด ลามเป็นความเสีย่ งของทัง้ ระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ยังให้ความส�ำคัญกับการลงพื้นที่จริงมากยิ่งขึ้น เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและประชาชนถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจในภาคเศรษฐกิจต่างๆ และพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าการด�ำเนินนโยบายตั้งอยู่บนฐานของข้อเท็จจริง
ที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลในภาคการเงินและยกระดับการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของ
ประเทศ ธปท. ร่วมกับส�ำนักงาน ก.ล.ต. และส�ำนักงาน คปภ. จัดการประชุมหารือในระดับนโยบายเป็นประจ�ำ (3-Regulator
Steering Committee) เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้การก�ำกับดูแลในเรื่องที่มีความ
เกี่ยวข้องกันมีการประสานการท�ำงานอย่างใกล้ชิดและเป็นไปอย่างราบรื่น
เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในประเทศอยู่ ในเกณฑ์ดี โดยในปี 2560 อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต�ำ่ ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไป
เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 0.66 โดยปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แม้จะต�่ำกว่ากรอบเป้าหมาย แต่ไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืด
เพราะเงินเฟ้อที่ต�่ำเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทานที่สภาพอากาศเอื้ออ�ำนวย ท�ำให้ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดมากเป็นส�ำคัญ
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รายงานประจำ�ปี 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ดี การคาดการณ์เงินเฟ้อของสาธารณชนในระยะปานกลาง อยู่ใกล้เคียงกับค่ากลางของกรอบเป้าหมาย และคาดการณ์ว่า
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่ระดับเป้าหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงกลางปี 2561 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
ให้ ใช้เป้าหมายเดิมของปี 2560 คือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินประจ�ำปี 2561
ส�ำหรับเสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยอยู่ ในเกณฑ์เข้มแข็ง สะท้อนจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด หนี้ต่างประเทศที่
อยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับ GDP หรือเทียบกับเงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศ ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติถือครองตราสารหนี้ภาครัฐ
ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ความมั่นคงด้านต่างประเทศเป็นภูมิคุ้มกันที่ส�ำคัญที่ช่วยรองรับผลกระทบจากตลาด
การเงินและตลาดทุนโลกที่ผันผวน โดยปี 2560 เงินบาทแข็งค่าในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค สาเหตุจากการอ่อนค่าของเงิน
ดอลลาร์ สรอ. และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นส�ำคัญ ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการติดตามและดูแลอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ให้ผันผวน
เปลีย่ นแปลงรวดเร็ว จนเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินการของภาคธุรกิจ รวมทัง้ มีมาตรการทีช่ ว่ ยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงเครือ่ งมือการบริหาร
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นได้ดขี นึ้ อาทิ การให้ SMEs สามารถซือ้ สิทธิ์ในการล็อคเรทล่วงหน้า (FX Option) เพือ่ ปิดความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลี่ยนในราคาที่ไม่แพง โดยได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมเบื้องต้นจากส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) และกระทรวงอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ธปท. ได้เริม่ โครงการปฏิรปู กฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน (FX Regulatory Guillotine) ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้น
ในการปฏิรูปกฎเกณฑ์ ในการก�ำกับดูแลของ ธปท. เพื่อปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับบริบทใน
ปัจจุบัน เพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ลดภาระของภาคเอกชนในการขออนุญาต เพิ่มความคล่องตัวในการ
ใช้เครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น และส่งเสริมให้มกี ารแข่งขันจากผู้ ให้บริการรับแลกเปลีย่ นเงินและโอนเงินระหว่าง
ประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท�ำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินให้แก่ SMEs

ด้านระบบสถาบันการเงิน

ธปท. มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบสถาบันการเงินไทย ด้วยการก�ำกับดูแลให้ม่ันคง มีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการแข่งขันผ่านการสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพแก่ระบบการเงินไทย
ในปี 2560 สินเชื่อและคุณภาพของสินเชื่อโดยรวมปรับดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ระบบสถาบันการเงิน
มีเสถียรภาพ มีเงินส�ำรอง เงินกองทุน และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงมากเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในระยะต่อไป
ส�ำหรับในปี 2560 ธปท. ได้ริเริ่มงานส�ำคัญในหลายด้าน อาทิ
• การจัดตั้งโครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางเพื่อแก้ปัญหาลูกหนี้บัตรเครดิตที่มีเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งปกติ
การเจรจาจะเป็นไปได้ยาก
• การปรับปรุงหลักเกณฑ์คุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อดูแลการก่อหนี้ภาคครัวเรือน
• การออกหลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเน้นความส�ำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีที่ ใช้ ในการให้บริการทางการเงิน ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
• การออกหลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ ในประเทศที่มีความส�ำคัญเชิงระบบ (D-SIBs) ซึ่งเป็นมาตรการ
เตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคต เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
• การออกหลักเกณฑ์ช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ให้ยืดหยุ่นและให้สอดคล้องกับรูปแบบการด�ำเนินการของ
ธนาคารพาณิชย์ที่เปลี่ยนไป
• การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทัว่ ถึง โดยได้สนับสนุนให้บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติขยายประเภทและจ�ำนวน
สมาชิก รวมถึงให้บริการ Bureau Score เพื่อให้สถาบันการเงินมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program และ
ผลักดันการเจรจาทวิภาคีเพือ่ จัดตัง้ Qualified ASEAN Banks เพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยให้มคี วามเชือ่ มโยง
ทางเศรษฐกิจและการเงินกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น
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ด้านระบบการช�ำระเงิน

ธปท. มุง่ มัน่ พัฒนาระบบการช�ำระเงินให้มปี ระสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ โดยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้พฒ
ั นานวัตกรรมทางการเงิน
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการให้บริการ เน้นการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ให้เป็นประโยชน์ทั้งในภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน ช่วยให้การท�ำธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ในการท�ำงาน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ปี 2560 ธปท. ได้ด�ำเนินการในหลายเรื่องที่ส�ำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงิน อาทิ
• การผลักดันโครงการ National e-Payment โดย ธปท. มีบทบาทหลักในการผลักดัน 2 โครงการ คือ 1) โครงการพร้อมเพย์
ที่เปรียบเสมือนถนนการช�ำระเงินสายใหม่ ช่วยให้คนไทยมีต้นทุนการโอนเงินต�่ำลงอย่างมีนัยส�ำคัญ และช่วยต่อยอดการท�ำธุรกิจ
โดยเฉพาะ e-Commerce รวมทั้งอ�ำนวยความสะดวกในการโอนสวัสดิการของรัฐให้มีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนแล้ว 39.3 ล้านหมายเลข มูลค่าการโอนเงินสะสม 4.9 แสนล้านบาท และ 2) โครงการขยาย
การใช้บัตร เพื่อกระจายอุปกรณ์รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แพร่หลาย ส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตแทนเงินสด ช่วยลดต้นทุน
การบริหารจัดการเงินสดของธุรกิจและของประเทศ
• การปรับเปลี่ยนให้บัตร ATM และบัตรเดบิตเป็นแบบ Chip Card ภายในปี 2562 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการใช้บัตร
ซึ่งสอดรับกับการใช้บัตรเดบิตที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชน
• การยกระดับความปลอดภัยบริการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยร่วมมือกับส�ำนักงาน กสทช. และสมาคมโทรคมนาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ Mobile Payment จะเป็นช่องทางช�ำระเงินทีส่ �ำคัญในอนาคต จากปริมาณการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 100% จากปีที่ผ่านมา ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องดูแล
• การน�ำหลักการ Regulatory Sandbox มาใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ ให้บริการ
ทางการเงินทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน และ FinTech Startup น�ำนวัตกรรมทางการเงินมาทดสอบภายในขอบเขตที่จ�ำกัด ร่วมกับการ
ติดตามดูแลของ ธปท. ท�ำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการควบคุมความเสีย่ ง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ ใช้บริการ และ
ลดข้อจ�ำกัดด้านการก�ำกับดูแล ปัจจุบันมีโครงการที่ผ่านการทดสอบและออกให้บริการในวงกว้างแล้ว คือ โครงการ Standardized
QR Code Payment ส�ำหรับการช�ำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และมีหลายโครงการอยู่ระหว่างการทดสอบ ได้แก่ การน�ำเทคโนโลยี
Blockchain มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหนังสือค�้ำประกันและการโอนเงินระหว่างประเทศ การยืนยันตัวตนด้วยการตรวจ
สอบรูปแบบม่านตา (Iris Recognition) รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดโครงการ QR Code Payment เพื่อรองรับการช�ำระเงินด้วย
บัตรเครดิต
• การเสนอ พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงิน ซึง่ ธปท. ได้รว่ มกับกระทรวงการคลังน�ำเสนอกฎหมายใหม่เพือ่ ใช้ดแู ลระบบการช�ำระเงิน
ที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างกว้างไกล และให้การก�ำกับดูแลมีความยืดหยุ่น ทันสมัย เอื้อต่อ
การส่งเสริมนวัตกรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ขณะเดียวกันก็มคี วามปลอดภัย ผู้ ใช้บริการได้รบั การคุม้ ครองดูแล ซึง่ กฎหมาย
จะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี 2561
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“ธนบัตรที่ระลึก ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

การออกและจัดการธนบัตร

ธปท. บริหารจัดการให้มีธนบัตรใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ในปี 2560 หนึ่งในงานส�ำคัญ คือ
การจัดท�ำธนบัตรที่ระลึก เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ธปท. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์ธนบัตรชุดใหม่ขึ้น คือ ธนบัตรที่ระลึก ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รวมทัง้ เตรียมการออกใช้ธนบัตรรุน่ ใหม่แบบที่ 17 ทีจ่ ะเริม่ น�ำออกใช้ ในปี 2561 นอกจากนี้
ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการท�ำวิจัย อาทิ การพัฒนาลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง การพัฒนาด้านหมึกพิมพ์ วัสดุใช้พิมพ์ วัตถุดิบ
ทดแทน โดยค�ำนึงถึงการประหยัดทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งเน้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนบัตร ปรับปรุง
กระบวนการเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ท�ำให้ ในปี 2560 ธปท. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น
ด้านการปฏิบัติการ (TQC Plus: Operations)
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การปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านการบริหารเงินส�ำรองทางการ

ธปท. ปรับปรุงการบริหารเงินส�ำรองให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ มีการอนุมตั กิ รอบส�ำหรับการขยายการลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งประเทศ
ให้ครอบคลุมการลงทุนในหน่วยลงทุนหรือตราสารทุนต่างประเทศในอนาคต โดยการด�ำเนินการจะเป็นไปอย่างรอบคอบ ยึดหลัก
มาตรฐานสากล คือ ความมั่นคง สภาพคล่องและมีพร้อมใช้ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบที่รัดกุม ที่ส�ำคัญมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างสม�่ำเสมอ

การดูแลให้ความรู้ทางการเงินและการสื่อสารกับสาธารณชน

การได้รบั บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมถือเป็นหนึง่ ในสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีป่ ระชาชนพึงจะได้รบั ธปท. ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของเรื่องนี้ จึงได้ก�ำหนดให้เรื่องนี้เป็น 1 ใน 12 ยุทธศาสตร์ ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่สถาบันการเงินจะให้บริการอย่างรับผิดชอบและ
เป็นธรรม และประชาชนผู้ ใช้บริการเข้าใจสิทธิ รวมทั้งสามารถเลือกใช้บริการได้ตรงความต้องการของตน ในปี 2560 ธปท. มุ่งเน้น
การยกระดับการก�ำกับดูแลด้านการขายผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงิน ผลลัพธ์ทมี่ งุ่ หวัง คือ การให้บริการต้อง “ไม่หลอก ไม่บงั คับ
ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ” นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการเงินและการรู้เท่าทันภัย
ทางการเงินทีม่ รี ปู แบบหลากหลายและซับซ้อนมากขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำมา
ปรับปรุงกฏเกณฑ์ภายใต้การก�ำกับของ ธปท. ควบคู่ไปกับการยกระดับการสือ่ สารนโยบายและการด�ำเนินงานของ ธปท. ในการเข้าถึง
ประชาชนกลุม่ ต่าง ๆ กว้างขวางขึน้ โดยการสือ่ สารผ่าน Social Media และในวาระครบรอบ 75 ปี ธปท. เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้
แห่งใหม่ ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูบ้านของ ธปท. เพื่อต้อนรับผู้สนใจ โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ซึ่งนิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชน
จะได้มาศึกษาหาความรู้ พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ นิสัยการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้

การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ

ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจการเงินโลกที่เชื่อมโยงและซับซ้อน ธปท. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างความร่วมมือใน
กลุ่มธนาคารกลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี โดยในปี 2560 มีการจัดตั้งกลไกการช�ำระ
เงินสกุลท้องถิ่นกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย และขยายขอบเขตของกลไกการช�ำระเงินสกุลท้องถิ่นกับธนาคารกลางมาเลเซีย เพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้ได้ลงนามในสัญญา
Bilateral Swap Agreement (BSA) กับญี่ปุ่น เพื่อสร้างกลไกรองรับกรณีต้องการความช่วยเหลือด้านขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ระยะสั้น รวมถึงมีการต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวน-บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนใช้เงินหยวนและเงินบาทในการช�ำระธุรกรรมการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ และธปท. เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม SEACEN Governors’ Conference/High-Level Seminar ครัง้ ที่ 53 และการประชุมสภาผูว้ า่ การ SEACEN
ครัง้ ที่ 37 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2560
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การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการเงินในส่วนภูมิภาค

ธปท. มีส�ำนักงาน 3 แห่ง ประกอบด้วย ส�ำนักงานภาคเหนือ ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส�ำนักงานภาคใต้
ซึง่ จะท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจภูมภิ าค การส�ำรวจข้อเท็จจริง ศึกษาเชิงลึกและการแลกเปลีย่ นข้อมูลกับภาค
ธุรกิจส�ำคัญในแต่ละพืน้ ที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการด�ำเนินนโยบาย
ของ ธปท. รวมถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

การยกระดับคุณภาพงานวิจยั เชิงนโยบายและการพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง

ธปท. ให้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ละงานวิ จั ย โดยเฉพาะงานวิ จั ย ที่ จ ะสนั บ สนุ น การก�ำหนดนโยบาย
(Evidence-based Policy) จัดให้มีเวทีวิชาการระดับประเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่น่าสนใจ สร้างเครือข่ายนักวิชาการ
และเครือข่ายผู้น�ำทางความคิด ตลอดจนจัดงานนักวิจัยพบสื่อมวลชนเพื่อเชื่อมโยงนักวิชาการกับสาธารณะ มีการให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการยกระดับการใช้ข้อมูล Big Data และการวิเคราะห์
เชิงลึก (Data Analytics) เพื่อช่วยให้การตัดสินใจนโยบายตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้น เช่น การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม
ด้านหนี้ครัวเรือน ตลอดจนเพิ่มความร่วมมือเรื่องการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรด้วยเทคโนโลยี Open Data
API นอกจากนี้ ธปท. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอที ให้รองรับ
ภารกิจในระยะข้างหน้า

การด�ำเนินงานในระยะต่อไป

มองไปข้างหน้า พัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดทีจ่ ะกระทบรูปแบบการด�ำรงชีวติ และการท�ำธุรกิจ ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลก ปัญหาความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความคาดหวังต่อการ
ท�ำงานขององค์กรภาครัฐที่มีมากขึ้น เป็นประเด็นความท้าทายที่ ธปท. ต้องเข้าใจและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
โดยในปี 2561 ธปท. จะยังมุ่งผลักดันภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ที่ ให้ความส�ำคัญใน 3 มิติหลัก ได้แก่
ด้านเสถียรภาพ ด้านการพัฒนา และด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร
การด�ำเนินการทั้งหมด เพื่อมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืน
และทั่วถึง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
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ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
และการกำ�กับดูแลกิจการ
• ภาพรวมผลการดำ�เนินงานและการกำ�กับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ ธปท.
• ภาพรวมผลการดำ�เนินงานในปี 2560
• การดำ�เนินงานในระยะต่อไปตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
• โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการทำ�งาน
• การกำ�กับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพรวมผลการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ ธปท.

รายงานประจ� ำ ปี 2560 ฉบั บ นี้ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) จั ด ท� ำ และเสนอ
คณะกรรมการ ธปท. เพื่อให้เป็นรายงานตามมาตรา 57 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (พ.ร.บ. ธปท.) เพือ่ เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
ให้ทราบผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา พร้อมทัง้ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ตามมาตรา
25 แห่ง พ.ร.บ. ธปท. นัน้ ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ธปท. มีอำ� นาจหน้าทีค่ วบคุมดูแลทัว่ ไป
ซึ่งกิจการและการด�ำเนินงานของ ธปท. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 เว้นแต่
กิจการและการด�ำเนินงานที่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และคณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.)
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ในปี 2560 แม้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีทศิ ทางฟืน้ ตัวชัดเจนขึน้ แต่การด�ำเนินนโยบายเผชิญความท้าทาย ซึง่ ส่วนใหญ่
เกิดจากปัจจัยภายนอกประเทศ ทั้งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitical Risk)
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทกี่ ระทบรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและพฤติกรรมของคน และภัยด้านไซเบอร์ ทีม่ ถี ขี่ นึ้ ดังนัน้ เพือ่ เตรียม
พร้อมรับความท้าทายในอนาคต คณะกรรมการ ธปท. ได้ผลักดันและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้เหมาะสมและสอดรับกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรองทางการ การปรับโครงสร้างองค์กรและการพัฒนาด้านบุคลากร นอกจากนี้
ยังให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินนโยบายด้านต่างประเทศ การส่งเสริมธรรมาภิบาลทีด่ แี ละการสือ่ สารต่อสาธารณชนในเชิงรุก โดยสรุป
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ธปท. ในปี 2560 ที่ส�ำคัญ มีดังนี้

1. การผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)

		 คณะกรรมการ ธปท. ร่วมกับคณะกรรมการนโยบาย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการ
นโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และคณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.) ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ส�ำคัญที่จะส่งผลต่อการด�ำเนินงานและบทบาทของ ธปท. รวมทั้งได้ทบทวนทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ใน 3 ด้านหลัก กล่าวคือ
		 งานด้านเสถียรภาพ (Stability) ให้ความส�ำคัญกับการดูแลและประเมินความเสีย่ งของเสถียรภาพการเงินโดยรวมทีเ่ น้น
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทีค่ รบถ้วนและเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย การก�ำกับดูแลในมิตทิ กี่ ว้างขึน้ เพือ่ ป้องกันและรับมือกับความเสีย่ งใหม่ ๆ
รวมถึงได้ประสานความร่วมมือกับผู้ก�ำกับดูแลภาคการเงินไทยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธปท. ยังให้ความ
ส�ำคัญกับการวางแผนระยะยาวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและภัยด้านไซเบอร์ที่มีมากขึ้น
		 งานด้านการพัฒนา (Development) มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการก�ำกับดูแลภาคการเงินที่มีการเติบโตของ
e-Payment และผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ อย่างก้าวกระโดด นอกจากการปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสม
การให้ความรูท้ างการเงิน และการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้ว คณะกรรมการ ธปท. ให้
ความส�ำคัญกับการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจยั โดยเฉพาะงานวิจยั เชิงยุทธศาสตร์ทจี่ ะช่วยก�ำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะต่อไป รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยในเรื่องดังกล่าว
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		 งานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Internal Excellence) คณะกรรมการ ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการ
เร่งพัฒนา/สร้างบุคลากร ธปท. ให้เท่าทันและเข้าใจบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการ
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญหลายเรื่อง เช่น การเพิ่มทุนการศึกษาในสาขาวิชาด้าน IT/ Cyber การสรรหาพนักงานระดับ Mid-Career ที่มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทจี่ �ำเป็นต่องานของ ธปท. ในระยะข้างหน้า (เช่น งานด้าน Data Analytic และงานด้านวิจยั ) รวมถึงการส่งเสริม
การท�ำงานร่วมกันระหว่าง ธปท. กับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ เพื่อจูงใจให้บุคคล
ภายนอกที่มีศักยภาพและความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับ ธปท. คณะกรรมการ ธปท. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การก�ำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานสัญญาจ้าง (เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) ให้ ใกล้เคียงกับพนักงาน รวมทั้ง
ปรับปรุงสวัสดิการรักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานทีเ่ ข้าใหม่ให้มคี วามยืดหยุน่ เหมาะสมกับวิถชี วี ติ คนรุน่ ใหม่ ซึง่ จะช่วยให้ ธปท. สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธปท. ให้ความส�ำคัญกับงานปฏิรูปกฎหมายที่ส�ำคัญของประเทศ รวมถึงการจัดท�ำยุทธศาสตร์
ชาติ ที่อาจเกี่ยวเนื่องต่อการด�ำเนินงานของ ธปท. ในระยะต่อไป โดยได้ติดตามให้มีการประสานกับคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์
ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรองทางการ

		 คณะกรรมการ ธปท. ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารเงินส�ำรองทางการ หลังจาก
ที่ได้ปรับโครงสร้างการบริหารเงินส�ำรองทางการในปีทผี่ า่ นมา ให้มกี ลไกก�ำกับดูแลความเสีย่ งทีร่ ดั กุมยิง่ ขึน้ ส�ำหรับในปี 2560 หลังจาก
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
คณะกรรมการ ธปท. ได้พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง และได้ก�ำหนดกรอบสัดส่วนสูงสุดของการลงทุนในตราสารทุน
เพื่อกระจายความเสี่ยงและช่วยให้การบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธปท. ได้อนุมัติการจัดหาระบบ Dealing Room System (DRS) ใหม่ เพื่อรองรับการขยาย
การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใหม่ ๆ และยกระดับการบริหารความเสี่ยงการลงทุนของ ธปท. เป็นไปอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น

3. การส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี ในองค์กร

		 คณะกรรมการ ธปท. การส่งเสริมธรรมาภิบาลทีด่ ีในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2560 ได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารแยกคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลออกจากคณะกรรมการวินจิ ฉัยและอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการท�ำงานและเพือ่ รองรับขอบเขตของงาน
ด้านธรรมาภิบาลทีก่ ว้างและหลากหลาย นอกจากนี้ ธปท. ยังได้เริม่ โครงการประเมินตนเองตามหลักการธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล
โดยคาดว่าจะด�ำเนินงานแล้วเสร็จภายในปี 2561

4. การสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ

		 คณะกรรมการ ธปท. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยในปี 2560 ได้อนุมัติให้ ธปท. คงสมาชิกภาพในการ
เป็นภาคีสมาชิกของความตกลงให้กู้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศฉบับใหม่ (New Arrangement to Borrow: NAB) และคง
วงเงินสมทบของไทยในวงเงินเดิมต่อไปอีก 5 ปี โดยความตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศใช้เป็น
ทรัพยากรเสริมส�ำหรับรองรับความต้องการเงินกู้ของประเทศสมาชิก
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธปท. ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ โดยเห็นชอบให้ ธปท. จัดท�ำ
ความตกลง Bilateral Swap Agreement (BSA) กับกระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งความตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีกลไกเตรียมพร้อมกรณีเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องระยะสั้นของทั้ง 2 ประเทศ

5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารต่อสาธารณชนในเชิงรุก

		 คณะกรรมการ ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการสือ่ สารในเชิงรุกมากขึน้ เพือ่ ให้สาธารณชนเข้าใจภารกิจและการด�ำเนินงานของ
ธปท. ในฐานะธนาคารกลางที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศ รวมถึงปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารให้ติดดินและเข้าถึง
ประชาชนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการเตรียมกระบวนการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้พร้อมแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงที
รวมทั้งการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในประเด็นที่อาจถูกมิจฉาชีพหลอกลวงได้ง่าย
18

ภาพ : นรินทร์ เหล่ารุจิรากุล
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คนไทยได้อะไรจากการด�ำเนินงานของ ธปท. ในปี 2560
แผนยุทธศาสตร 3 ป

ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560-2562
วิสัยทัศน

เปนองคกรที่มองไกล มีหลักการและรวมมือ
เพื่อความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืนของไทย

พันธกิจ

มุงเสริมสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ
และมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและทั่วถึง

I. ดานเสถียรภาพ (Stability)
1. เสถียรภาพการเงิน
3. เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน

2. เสถียรภาพระบบการเงิน
4. เสถียรภาพระบบการชำระเงิน

II. ดานการพัฒนา (Development)
5. การพัฒนาระบบการเงิน
6. การเชื่อมโยงกับตางประเทศ
7. การสงเสริมบริการทางการเงินอยางทั่วถึง เปนธรรม และการพัฒนาอยางยั่งยืน

III. ดานเสริมสรางความเขมแข็งภายในองคกร (Internal Excellence)
8.
ระบบขอมูล
และการวิเคราะห

9.
ความเปนเลิศ
ดานวิจัย

10.
การยกระดับ
ศักยภาพ
บุคลากร

11.
การยกระดับ
ศักยภาพ
องคกร

12.
การเสริมสราง
การมีสวนรวม
กับผูเกี่ยวของ

ยึดมั่นคานิยมรวมองคกร “ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน”

เศรษฐกิจไทยโดยรวมเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ
มหภาคถือเป็นภูมิคุ้มกันส�ำคัญที่ช่วยรองรับผลกระทบจากตลาดเงินและตลาดทุนโลกที่เคลื่อนไหว
ผันผวนมากในปีที่ผ่านมา ในขณะที่การประสานนโยบายเศรษฐกิจร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยให้ประเทศมีกรอบการก�ำกับดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจในภาพรวม (Financial Stability)
ที่ ชั ด เจนขึ้ น ลดโอกาสที่ จ ะเกิ ด ปั ญ หาความเปราะบางที่ อ าจจะกระทบพั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ
ภาคประชาชน คนไทยเข้าถึงและได้รับบริการทางการเงินที่สะดวก คล่องตัว และมีความปลอดภัย ใน
ราคาที่ถูกลง โดยเฉพาะจากโครงการพร้อมเพย์ ซึ่งถือเป็นระบบการช�ำระเงินที่มีค่าธรรมเนียมถูกที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก คนไทยได้รับบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและเป็นธรรมมากขึ้นตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่พึงจะได้รับ นอกจากนี้ มาตรการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลช่วยลดภาระดอกเบี้ย
เสริมสร้างวินยั ทางการเงิน และช่วยลดปัญหาหนีค้ รัวเรือน ขณะทีโ่ ครงการคลินกิ แก้หนีไ้ ด้ชว่ ยประชาชนทีส่ จุ ริต
ซึง่ มีหนีบ้ ตั รเครดิตกับเจ้าหนีห้ ลายรายทีป่ กติยากจะหาข้อยุติ ให้มโี อกาสปลดหนีแ้ ละเริม่ ชีวติ ใหม่ และทีส่ �ำคัญ
20

คนไทยมีโอกาสได้ ใช้ธนบัตรที่ระลึกด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งองค์พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นการถวายอาลัยและน้อมร�ำลึกถึงพระมหากษัตริย์
ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชน นอกจากนี้ คนไทยได้ศูนย์การเรียนรู้ทางเศรษฐกิจการเงินแห่งใหม่ ซึ่งนิสิต
นักศึกษา ประชาชน สามารถมาศึกษาหาความรู้ พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดกิจกรรมที่จะสร้าง
แรงบันดาลใจ และนิสัยการเรียนรู้แบ่งปัน
ภาคธุรกิจ ได้รับประโยชน์จากต้นทุนการกู้เงินและค่าธรรมเนียมที่ถูกลง ส่วนหนึ่งจากนโยบายการ
ส่งเสริมการแข่งขันของผู้ให้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ และจากการน�ำนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ (FinTech) มาใช้
ขณะทีก่ ารปฏิรปู กฎเกณฑ์การแลกเปลีย่ นเงิน ช่วยเพิม่ ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing
business) เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุน นอกจากนั้น ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึง
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้นในต้นทุนที่ถูกลง
ภาคสถาบันการเงิน การปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท�ำธุรกรรม และ
ลดขั้นตอนที่ต้องเตรียมเอกสารที่ไม่จ�ำเป็นและการที่สถาบันการเงินมีการปรับรูปแบบการด�ำเนินการ
เป็น Digital Banking มากขึน้ ช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดและการขยายตูเ้ อทีเอ็ม นอกจากนัน้
การยกระดับการก�ำกับดูแลในหลายมิตคิ วบคู่ไปกับการปรับกรอบการก�ำกับดูแลให้ยดื หยุน่ มากขึน้ โดยเปิด
ให้มสี นามทดลองนวัตกรรมทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถพัฒนา
และปรับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึง่ จะช่วยให้การด�ำเนินการของสถาบันการเงินในระยะยาวมีความมัน่ คง มีประสิทธิภาพ และมีความยัง่ ยืน
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ธนบัตรที่ระลึก
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ให้จดั พิมพ์ธนบัตรชุดใหม่ขนึ้ คือ “ธนบัตรทีร่ ะลึก ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันหาทีส่ ดุ มิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” เพือ่ ถวายความอาลัยและน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธนบัตรชุดนี้มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท มีแนวคิดใน
การออกแบบเพือ่ ร�ำลึกถึงพระมหากษัตริย์ ผูท้ รงเป็นทีร่ กั และเทิดทูนยิง่ ของประชาชนชาวไทย พระมหากษัตริย์
ทีท่ รงทุม่ เทพระวรกาย บ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพือ่ บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวติ และยังความ
ร่มเย็นมาสู่ประชาชนชาวไทย
ธนบัตรชุดใหม่ ทั้ง 5 ชนิดราคา มีลักษณะธนบัตรด้านหน้า เช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 แต่ปรับ
เปลี่ยนภาพในด้านหลัง โดยเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และ
โครงการพระราชด�ำริ ที่สะท้อนเรื่องราวตลอดช่วงรัชสมัย ภาพที่ปรากฏในธนบัตรชุดส�ำคัญนี้เป็น
ภาพที่ประชาชนชาวไทยคุ้นตาในแต่ละช่วงพระชนมพรรษา และเป็นภาพที่ตรึงใจให้เราย้อนร�ำลึกถึง
พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย
•
•
•
•
•
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ชนิดราคา 20 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์
ชนิดราคา 50 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ
ชนิดราคา 100 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระราชกรณียกิจ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในพืน้ ทีท่ ุรกันดาร
ชนิดราคา 500 บาท แสดงภาพเรือ่ งราวพระปรีชาสามารถทีส่ ะท้อนผ่านโครงการพระราชด�ำริในด้านต่างๆ
ชนิดราคา 1000 บาท แสดงภาพเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาล ที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
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2. ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในปี 2560
ในปี 2560 ธปท. ผลักดันงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเสถียรภาพ
ด้านการพัฒนา และด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร โดยสรุปงานส�ำคัญที่ได้ด�ำเนินการ ดังนี้

2.1 การดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ ผ่านการด�ำเนินนโยบายใน 3 ด้านส�ำคัญคือ ด้าน
นโยบายการเงิน ด้านระบบสถาบันการเงิน และด้านระบบการช�ำระเงิน
		 ด้านนโยบายการเงิน

ส�ำหรับปี 2560 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงิน
ส�ำหรับระยะปานกลาง ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.66 ซึ่งต�่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน ซึ่งมีสาเหตุจากหลาย
ปัจจัย
(1) ปัจจัยด้านอุปทาน จากราคาอาหารสดที่ปรับลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออ�ำนวย ท�ำให้ปริมาณผลิตผลทางการ
เกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ท�ำให้อัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดเฉลี่ยทั้งปี 2560 ลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ
-1.39 นอกจากนี้ ราคาอาหารสดที่ลดลงยังส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกลุ่มอาหารเพิ่มขึ้นไม่มาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.14 ซึ่ง
เป็นตัวฉุดให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อนได้น้อย เนื่องจากน�้ำหนักของสินค้าหมวดอาหารทั้งหมด
ในตะกร้าเงินเฟ้อทั่วไปของไทยสูงถึงร้อยละ 36.13
(2) ปัจจัยด้านอุปสงค์ แม้เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการส่งออกทีเ่ ร่งตัวขึน้ มาก แต่อปุ สงค์ ในประเทศ
ยังฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงส่งผลบวกต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มาก โดยการส่งผ่านผลดีของการขยายตัวของเศรษฐกิจไปสูก่ ารจ้างงาน
และรายได้ของครัวเรือนในภาพรวมยังเกิดขึ้นไม่เต็มที่ ประกอบกับหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทั้งในส่วนของครัวเรือนภาค
เกษตรและนอกภาคเกษตร ท�ำให้ภาคครัวเรือนระมัดระวังการใช้จ่าย การปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการของภาคธุรกิจจึงท�ำได้จ�ำกัด
ท�ำให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปี 2560 ทรงตัวอยู่ ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.56
(3) ปัจจัยเชิงโครงสร้าง อาทิ 1) กระแสโลกาภิวัตน์ที่ท�ำให้การแข่งขันด้านราคามีมากขึ้น รวมทั้งท�ำให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงวัตถุดิบได้ง่ายและมีราคาถูกลง 2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท�ำให้ต้นทุนการผลิตต�่ำลง 3) การท�ำธุรกิจในรูปแบบ
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลให้ต้นทุนการขายสินค้าและบริการลดต�่ำลง และท�ำให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากขึ้น เนื่องจาก
ผูบ้ ริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการได้งา่ ยขึน้ ซึง่ ปัจจัยเชิงโครงสร้างเหล่านีเ้ ป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในประเทศต่าง ๆ
ทัว่ โลก และเป็นแรงกดดันให้อตั ราเงินเฟ้อทัว่ โลกรวมถึงไทยอยู่ในระดับต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ในอดีต แม้วา่ การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจน
ขึ้นมากเป็นล�ำดับก็ตาม
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อย่ า งไรก็ ดี อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปในครึ่ ง หลั ง ของปี 2560 ปรั บ สู ง ขึ้ น ตามราคาพลั ง งานในประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะที่
การคาดการณ์เงินเฟ้อของสาธารณชนยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่ากลางของเป้าหมายนโยบายการเงิน
ในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัว
ได้อย่างยั่งยืน กนง. ได้พิจารณาถึงผลกระทบของแต่ละทางเลือกนโยบาย (Policy Trade-offs) อย่างรอบด้าน และมีมติ
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ตลอดทั้งปี เนื่องจากเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังมีความจ�ำเป็น เพื่อสนับสนุน
ให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน กนง. ก็ ให้ความส�ำคัญกับการติดตามและดูแลความผันผวน
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ ส�ำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของไทยโดยรวมยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี และสามารถรองรับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเงินได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงในบางจุดที่อาจจะสร้างความ
เปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงินได้ ในอนาคต โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงต�่ำกว่าที่ควร (Underpricing of Risks)
จากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ (Search for Yield) ในภาวะอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ ต่อเนือ่ ง และความสามารถในการช�ำระหนี้
ของภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ ในปี 2560 ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูปกรอบการก�ำกับดูแลและ
การเตรียมความพร้อมในการใช้มาตรการ Macroprudential ร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแลในภาคการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กลไกการก�ำกับดูแลความเสี่ยงในระบบการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กนง. เห็นความจ�ำเป็นในการพัฒนาเครื่องชี้วัด
และกรอบการประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน เพื่อน�ำมาใช้ประกอบการตัดสินนโยบายการเงินอย่างเป็นระบบมากขึ้น
ส�ำหรับปี 2561 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้ ใช้อตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ ทัง้ ปีทรี่ อ้ ยละ 2.5 ± 1.5 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงิน
ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กนง. และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นระดับทีเ่ หมาะสมในการรักษาเสถียรภาพ
ด้านราคา และช่วยยึดเหนีย่ วการคาดการณ์เงินเฟ้อของสาธารณชน รวมทัง้ เอือ้ ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจไทย
นอกจากนี้ ปี 2560 ยั ง ถื อ เป็ น ปี ที่ ค วามก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ไ ด้ เ ข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค
การท�ำธุรกรรมทางการเงิน และรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจมากขึ้น ซึ่งถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย อาทิ ความเสี่ยงใน
รูปแบบใหม่ๆ ความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทมี่ าพร้อมกับธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ พิม่ ขึน้ หรือ การลงทุนใน Crypto
Assets มีความผันผวนสูง ซึ่งผู้ลงทุนจ�ำเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้ท่องแท้ ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความท้าทาย
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลในการหาสมดุลระหว่างการรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการเงิน และการส่งเสริมพัฒนาการทาง
การเงิน ที่จะช่วยให้นวัตกรรมทางการเงินสามารถอ�ำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศซึ่งหน่วยงานก�ำกับดูแลทั้ง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ท�ำงานร่วมกันเพื่อประเมินและติดตามความเสีย่ งของระบบการเงินไทยอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
ปรับปรุงเกณฑ์การก�ำกับดูแลให้เหมาะสมกับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละช่วงเวลา
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รายงานประจำ�ปี 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้านระบบสถาบันการเงิน
		 ธปท. ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพมั่นคง มีการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่ดี
รวมทัง้ ส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพและการแข่งขัน ตลอดจนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
		 ในการก�ำกับดูแลความมัน่ คงและการบริหารความเสีย่ งทีด่ ี ธปท. ได้เตรียมความพร้อมเพือ่ เข้ารับการประเมินภาคการเงิน
ตามโครงการ Financial Sector Assessment Program และได้ออกหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk: IT Risk) ของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้าน IT ทีด่ ี รวมถึงมีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยและการบริหารความเสีย่ งด้าน IT อย่างเหมาะสม
		 ธปท. มีการก�ำกับดูแลเพือ่ รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม โดยได้ออกแนวทางการก�ำกับดูแลธนาคาร
พาณิชย์ ในประเทศที่มีความส�ำคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) ซึ่งเป็นมาตรการเตรียม
พร้อมส�ำหรับอนาคต เพื่อยกระดับสถาบันการเงินให้มั่นคงและลดโอกาสที่จะประสบปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลลบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม
		 นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ติดตามและประเมินความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลสินเชือ่ บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้
ของ ก.ล.ต. ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ
		 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้บริการที่สะดวก เข้าถึงง่ายและปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ธปท. ได้พิจารณาออกหลักเกณฑ์ช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ให้ยืดหยุ่น
และสอดรับกับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์บริหารช่องทางการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ผู้ ใช้บริการอย่างทั่วถึง โดยให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการดูแลลูกค้า ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
6 มีนาคม 2561
		 ธปท. ขับเคลือ่ นงานตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 เช่น การพัฒนาระบบพร้อมเพย์ เพือ่ เพิม่ ทางเลือกและ
อ�ำนวยความสะดวกในการโอนและรับเงิน และผลักดันให้มกี ารใช้มาตรฐาน Quick Response Code (QR Code) เพือ่ ช�ำระเงิน รวม
ถึงการเผยแพร่ผลส�ำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินและความรูค้ วามเข้าใจทางการเงินของภาคครัวเรือน ตลอดจนการยกร่างหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
		 ในมิตริ ะหว่างประเทศ ธปท.ร่วมการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบที่ 8 ภายใต้กรอบอาเซียน และอยูร่ ะหว่างเจรจา
ทวิภาคีเพือ่ จัดตัง้ Qualified ASEAN Banks กับมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเมียนมา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ธนาคารพาณิชย์ไทย
และรองรับความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมภิ าคอาเซียน รวมถึงอยูร่ ะหว่างศึกษากฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเข้าสูต่ ลาด
ในฟิลิปปินส์
		 ส่วนผลการด�ำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institution:
SFIs) สินเชื่อโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณภาพสินเชื่อใกล้เคียง
กับปีก่อน ขณะที่ก�ำไรสุทธิลดลงจากการกันส�ำรองเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีเสถียรภาพ มีเงินส�ำรอง
เงินกองทุน และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง ระบบ SFIs สินเชือ่ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ซึง่ เป็นผลจากการให้สนิ เชือ่ แก่ภาครัฐมากขึน้
คุณภาพสินเชื่อใกล้เคียงกับปีก่อน นอกจากนี้ เงินส�ำรองและเงินกองทุนโดยเฉลี่ยของระบบอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับการขยาย
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้
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โครงการคลินิกแก้หนี้
หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยแก้ ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย
ในบริบทเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ผันผวนสูง ถ้าครัวเรือนมีความเปราะบางทางการเงิน ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ความเข้มแข็งและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม ในระดับลูกหนีแ้ ต่ละคนแล้ว คนทีเ่ ป็นหนี้
โดยเฉพาะหนีเ้ สีย มักจะมีความกังวล เครียด และไม่มสี มาธิในการประกอบกิจการหน้าทีต่ า่ งๆ ซึง่ เป็นปัจจัยฉุดรัง้
ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ และที่ส�ำคัญ ไม่สามารถยกระดับศักยภาพของตัวเองได้
โครงการคลินิกแก้หนี้ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางที่ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือก้าวส�ำคัญระหว่าง สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท บริษทั
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มุ่งมั่นร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ปัญหาเชิงโครงสร้างและปัญหาสังคมที่ส�ำคัญของประเทศ
โครงการคลินกิ แก้หนีเ้ ป็นช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ลกู หนีท้ มี่ ปี ญ
ั หาหนีส้ ว่ นบุคคลที่ไม่มหี ลักประกัน มีโอกาส
ปลดภาระหนีส้ นิ ทีม่ กี บั เจ้าหนีห้ ลายรายได้อย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึง่ จะช่วยให้ลกู หนีท้ สี่ จุ ริต
และมีความมุง่ มัน่ อยากแก้ไขปัญหาสามารถทีจ่ ะเริม่ ต้นใหม่ดว้ ยการปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ มี่ ีให้อยู่ในระดับที่
บริหารจัดการได้ตามความสามารถในการช�ำระหนี้จริง

การแก้ปญ
ั หาทีล่ กู หนีม้ เี จ้าหนีห้ ลายรายมีความส�ำคัญ เพราะตามปกติลกู หนีต้ อ้ งเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
กับแต่ละแห่งทีม่ หี ลักเกณฑ์และมาตรฐานแตกต่างกัน ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จได้คอ่ นข้างยาก และทีส่ �ำคัญเงิน
ที่ลูกหนี้น�ำมาช�ำระหนี้เจ้าหนี้หลายรายนั้นต่างมาจากแหล่งรายได้ก้อนเดียวกัน การพิจารณาความสามารถใน
การช�ำระหนี้ จะต้องดูภาระหนี้ทั้งหมด ไม่สามารถพิจารณาทีละรายเจ้าหนี้ได้
ทั้งนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าหนี้ ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
รับช�ำระหนี้ รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษาและให้ความรู้ ส่งเสริมให้ลูกหนี้ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินให้
เหมาะสม เพื่อที่จะไม่ก่อภาระหนี้สินเกินตัวอีกในอนาคต
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ด้านระบบการช�ำระเงิน
		 ธปท. ด�ำเนินงานด้านนโยบายระบบการช�ำระเงินในโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในระบบการ
ช�ำระเงิน รวมถึงเพื่อคุ้มครองผู้ ใช้บริการช�ำระเงิน ตลอดจนเพื่อให้ระบบการช�ำระเงินสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและ
เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย โดยในปี 2560 มีความคืบหน้าที่ส�ำคัญ สรุปได้ ดังนี้
		 ธปท. ปรับปรุงกฎหมายก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน (Payment Systems Act) เพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลระบบการ
ช�ำระเงินของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยร่วมกับกระทรวงการคลังผลักดันพระราชบัญญัตริ ะบบการ
ช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 เมษายน
2561
		 นอกจากนี้ ธปท. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบบาทเนตตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งและก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินตามมาตรฐานสากล Principles for Financial Market Infrastructures (PFMIs) และ
เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) โดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)
		 ธปท. ได้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ยกระดับการก�ำกับดูแลบริการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง กสทช. ได้ก�ำหนดมาตรฐานกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมกรณีที่ลูกค้าขอออกซิมการ์ดใหม่ เพื่อป้องกันการสวมรอยโดยมิจฉาชีพ นอกจากนี้ ยังผลักดันให้ภาคธนาคารและผู้ให้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ว่ มกันสร้างความเชือ่ มัน่ ในการใช้ Mobile Payment และพร้อมเพย์ โดยมีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ระหว่างสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย เพื่อแลก
เปลี่ยนข้อมูลลูกค้าผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

Regulatory Sandbox
ธปท. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีความน่าเชื่อถือ ควบคู่กับการ
คุ้มครองผู้บริโภค ธปท. จัดให้มี “สนามทดสอบและ
พัฒนานวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการ
ให้บริการทางการเงิน” หรือ “Regulatory Sandbox” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทั้งสถาบันการเงินและ
ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เป็น FinTech สามารถทดสอบ
นวั ต กรรมกั บ ลู ก ค้ า จริ ง ภายใต้ ข อบเขตที่ ก�ำหนด
ร่วมกัน เช่น ปริมาณธุรกรรม กลุม่ ผูบ้ ริโภค และระยะเวลา
ทดสอบ เพื่อจ�ำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมี
หลักเกณฑ์ที่ยืดหยุ่น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
Regulatory Sandbox จะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่
ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกันอันจะน�ำไปสูน่ โยบายการก�ำกบั ดูแลทีเ่ หมาะสมต่อไป
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พร้อมเพย์ ก้าวแรกของ National e-Payment
เพื่อวางรากฐานรองรับอนาคตเศรษฐกิจใหม่
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกันผลักดันโครงการพร้อมเพย์
เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการโอนเงินและรับเงิน เพิ่มจากบริการ
โอนเงินแบบเดิม เพื่อให้ผู้ ใช้บริการมีความสะดวกมากขึ้น ในราคาที่ต�่ำที่สุดระบบหนึ่ีงในโลก
พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานกลาง ที่ใช้เลขประจ�ำตัวประชาชน หรือหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
27 มกราคม 2560 ทัง้ นี้ โครงการพร้อมเพย์ ถือเป็นก้าวส�ำคัญของการพัฒนาระบบการช�ำระเงินของประเทศ
ช่วยต่อยอดการท�ำธุรกิจไทย โดยเฉพาะ e-Commerce และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการโอนสวัสดิการของรัฐ
โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มียอดการลงทะเบียนใช้บริการแล้ว 39.3 ล้านหมายเลข
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2.2 ด้านการพัฒนา (Development)
ในปี 2560 ธปท. ได้ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment โดยส่วนที่ ธปท. รับผิดชอบมี 2 โครงการ
ได้ แ ก่ โครงการระบบพร้ อ มเพย์ ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช�ำระเงิ น ของประเทศ และโครงการ

ขยายการใช้บัตร เพื่อส่งเสริมการกระจายอุปกรณ์รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แพร่หลาย และช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการช�ำระเงิน
ของประชาชน รวมทั้งผลักดันให้มีการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน Quick Response Code (QR Code) เพื่อการช�ำระเงินและ
การโอนเงิน ส�ำหรับการช�ำระเงินให้รา้ นค้าด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นอุปกรณ์เคลือ่ นที่ และจัดท�ำแนวปฏิบตั ิ QR Code ส�ำหรับการช�ำระ
ใบแจ้งหนี้ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผบู้ ริโภค และเพิม่ ช่องทางการรับเงินของภาคธุรกิจทีส่ ะดวก ต้นทุนต�ำ่ นอกจากนี้ ธปท. ส่งเสริม
และสนับสนุนการทดลองนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้สถาบันการเงิน Non-bank ผู้ ให้บริการ
ช�ำระเงิน และธุรกิจ FinTech ได้เข้าร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการการเงินใน Regulatory Sandbox เพือ่ ปรับให้มคี วามเหมาะสม
ก่อนน�ำออกให้บริการจริง ซึ่งในปี 2560 สามารถให้บริการเป็นการทั่วไปได้แล้วจ�ำนวน 8 ราย
ธปท. มีนโยบายส่งเสริมการเชือ่ มโยงระบบหรือบริการช�ำระเงินระหว่างประเทศผ่านผู้ ให้บริการทัง้ Bank และ Non-bank
โดยร่วมกับธนาคารกลางของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน ผลักดันให้มกี ฎระเบียบทีร่ องรับและเอือ้ ต่อการช�ำระเงินข้ามพรมแดน และนโยบาย
ทีส่ อดคล้องกัน เพือ่ ให้ผู้ใช้บริการมีชอ่ งทางในการท�ำธุรกรรมการช�ำระเงินทีม่ คี วามมัน่ คงปลอดภัย เข้าถึงง่าย และมีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสม
ในบริบทของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ธปท. ได้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตาม
โครงการปฏิรปู กฎเกณฑ์การแลกเปลีย่ นเงิน (Foreign Exchange Regulation Reform) เพือ่ เพิม่ ความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจของภาคเอกชน (Ease of doing business) นอกจากนี้ ธปท. ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก
8 แห่ง ในการผลักดันโครงการบริหารความเสีย่ ง Foreign Exchange (FX) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพือ่ เตรียม
ความพร้อมธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในการปรับตัวและรับมือกับความผันผวนและการเปลีย่ นแปลงในตลาดการเงินโลก
ในด้านการคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน ธปท. ร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแลภาคการเงินและผู้ ให้บริการในการยกระดับ
การก�ำกับดูแลด้าน Market Conduct เพือ่ ให้ผู้ใช้บริการทางการเงินได้รบั บริการทีเ่ ป็นธรรม และมีขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจทีเ่ พียงพอ
นอกจากนี้ ธปท. ได้จัดให้มีช่องทางการจัดการภาระหนี้ที่มีปัญหา ผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหนี้
ส่วนบุคคลที่ไม่มหี ลักประกัน โดยให้บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท (SAM) เป็นตัวกลางในการด�ำเนินการ และพัฒนาเครือ่ งมือการให้
ความรูด้ า้ นการจัดการหนีส้ นิ ให้กบั ลูกหนีข้ องคลินกิ แก้หนี้ เพือ่ ให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริหารจัดการเงิน และป้องกัน
การเกิดปัญหาซ�้ำในอนาคต
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โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านการแลกเปลี่ยนเงิน
(FX Regulatory Guillotine)
โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปกฎเกณฑ์ ในการก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (Ease of doing business) รวมทั้งเพื่อผ่อนคลายหรือยกเลิก
กฎเกณฑ์เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศที่ไม่จ�ำเป็น
ภายใต้โครงการ FX Regulatory Guillotine ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับตัวแทนจากภาคเอกชน
สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ ที่ได้ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ
การท�ำงานร่ ว มกั น ในครั้ ง นี้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งความร่ ว มมื อ ของภาครั ฐ และเอกชนครั้ ง ส�ำคั ญ ที่ ไ ด้ ร ่ ว มกั น
ทบทวนกฎเกณฑ์ ทั้ ง หมดประมาณ 80 ฉบั บ ภายใต้ ก ฎหมายควบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น อาทิ เ ช่ น
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ การค้าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์
ระหว่างประเทศ และการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของรายย่อย รวมทั้ง ร่วมกันพิจารณาถึงกระบวนการและ
แนวคิดในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในอนาคต เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเพิ่มความสะดวกในการท�ำธุรกิจ ให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
การปฏิรูปกฎเกณฑ์ ในครั้งนี้ บางเรื่องเป็นการปรับหลักคิดการท�ำงาน จากที่ต้องขออนุญาตทีละรายการ
เป็ น ให้ ภ าคเอกชนสามารถท�ำธุ ร กรรมได้ ส ะดวกขึ้ น การผ่ อ นคลายกฎเกณฑ์ ค รั้ ง นี้ ครอบคลุ ม ถึ ง การลด
ขั้นตอนยื่นเอกสารที่ไม่จ�ำเป็น ผ่อนคลายให้เอกชนท�ำธุรกรรมโดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ การผ่อนคลายในระยะแรกนี้จะช่วยลดต้นทุนของภาคเอกชนในส่วนที่สามารถประเมินเป็นตัวเลข
ได้มากกว่าพันล้านบาทต่อปี ซึ่งยังไม่รวมถึงประโยชน์ทางอ้อมที่ประเมินเป็นตัวเลขได้ยาก เช่น การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน หรือการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน
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นอกจากนี้ ธปท. จัดท�ำโครงการส่งเสริมความรูท้ างการเงินในเชิงป้องกันให้กบั กลุม่ Gen Y อาชีวศึกษา เพือ่ ปลูกฝังพฤติกรรม
การเงินทีเ่ หมาะสมก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน รวมทัง้ ส่งเสริมความรูท้ างการเงินแก่ประชาชนในวงกว้าง ทัง้ จากการเผยแพร่สอื่ ผ่านช่องทาง
ของ ธปท. เอง และด�ำเนินการร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการ
สร้างความเข้าใจและเตือนภัยทางการเงิน

2.3 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร (Internal Excellence)
ธปท. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการน�ำข้อมูลทีห่ ลากหลายเชิงลึก มาวิเคราะห์และใช้ประกอบการตัดสินใจเพือ่ สนับสนุนการ
ตอบโจทย์พนั ธกิจหลัก รวมทัง้ พัฒนา Platform Open Data API (Application Programming Interface) เพือ่ ให้การเข้าถึง
ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินของ ธปท. เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งานมากขึน้ นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันการศึกษา
วิจยั ภายใน ธปท. ในวงกว้างขึน้ และน�ำงานวิจยั มาสนับสนุนการท�ำนโยบายมากขึน้ เช่น งานวิจยั ทีเ่ ป็น Evidence-based เรือ่ งหนีค้ รัวเรือน
และอัตราแลกเปลีย่ น ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารท�ำงานวิจยั ร่วมกับนักวิชาการภายนอก เพือ่ ให้นกั วิจยั ของ ธปท. มีโอกาสแสดงผลงาน
กับภายนอก และเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้

ด้านการยกระดับศักยภาพบุคลากร ธปท. ได้ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
ผ่านการหมุนเวียนงาน การไปปฏิบตั งิ านองค์กรภายนอก และการท�ำงานแบบ Cross Function มากขึน้ ตลอดจนส่งเสริมการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่าง ธปท. กับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ร่วมกัน
ด้านการยกระดับศักยภาพองค์กร ธปท. ได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพือ่ รองรับการผลักดันงานตามยุทธศาสตร์ ยกระดับโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านไอที ให้เท่าทันกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และยกระดับความพร้อมในด้าน Cyber Security รวมทั้งพัฒนาเพื่อยกระดับ
ธรรมาภิบาลขององค์กร ตลอดจนด�ำเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง ธปท. ได้รับการ
รับรองการขึ้นทะเบียน Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (อบก.) ถือเป็นธนาคารกลาง
แห่งแรกของโลกที่ได้รับ “Carbon Neutral Certificate”
ส�ำหรับงานด้านการบริหารจัดการธนบัตรนั้น ธปท. ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อถวายความอาลัย และเพื่อน้อมร�ำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยออกใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป
มีลักษณะด้านหน้าเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 ภาพด้านหลังธนบัตรได้เชิญภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการ
พระราชด�ำริ ที่สะท้อนเรื่องราวตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่าน
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ธปท. ยังมุง่ ยกระดับการมีสว่ นร่วมกับประชาชน โดยเปิดรับฟังข้อมูลและมุมมองความเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้องมากขึน้ เช่น โครงการ
Foreign Exchange Regulation Reform ที่เพิ่มกระบวนการเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
เดียวกับในด้านการสือ่ สาร ทีม่ งุ่ เน้นการสือ่ สารผ่าน Social Media มากขึน้ เพือ่ ให้เข้าถึงสาธารณชนกลุม่ ต่าง ๆ ได้กว้างและทันการณ์
มากขึ้น โดยพัฒนา Content ที่เป็นประโยชน์ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย เหมาะสมตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ธปท. ได้
เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center) ประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด
พื้นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ ให้สาธารณชนมาศึกษาหาความรู้ พบปะ
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ นิสยั การเรียนรู้ และการแบ่งปัน ซึง่ เป็นคุณสมบัตจิ �ำเป็นใน
บริบทโลกใหม่ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์
การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และเปิดให้บริการตั้งแต่ 4 มกราคม 2561
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จมาเป็นประธาน ในวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาธนาคารแห่งประเทศไทย
และการเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการด้านบริหาร และผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ
แถลงข่าวเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
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อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในวาระครบรอบ 75 ปีของการสถาปนา ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยอาคารทีต่ งั้
ของศูนย์การเรียนรู้มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยแต่เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของ
ประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทย และยังเป็นสัญลักษณ์ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นด้าน
การพัฒนาวิทยาการของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมี
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร ณ อาคารแห่งนี้ เมือ่ วันที่
24 มิถุนายน 2512
อาคารแห่งนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมที่จะท�ำหน้าที่ ใหม่เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเงินของ
ไทย ซึ่งประกอบด้วย ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทันสมัย เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจาก
ทัว่ โลก และพิพธิ ภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ และยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ บทบาทหน้าที่ และการด�ำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในฐานะธนาคารกลางอีกด้วย
การเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ ถือเป็นการเปิดประตูบา้ นของธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ ต้อนรับผูท้ สี่ นใจ
โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ ซึ่งนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนจะได้มาศึกษาหาความรู้ พบปะ
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ และจัดกิจกรรมทางวิชาการทีจ่ ะสร้างแรงบันดาลใจ นิสยั การเรียนรู้ และ
การแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติจ�ำเป็นในบริบทของโลกยุคใหม่
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3. การด�ำเนินงานในระยะต่อไปตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี

ภาพ : นรินทร์ เหล่ารุจิรากุล

ในปี 2561 ธปท. จะยังมุ่งผลักดันการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ทั้ง 3 ด้านหลัก คือ
ด้ า นเสถี ย รภาพ (Stability) ด้ า นการพั ฒ นา (Development) และด้ า นการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ภายในองค์ ก ร
(Internal Excellence) โดยค�ำนึงถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่เร่งตัวและมีนัยต่อระบบเศรษฐกิจและภาคการเงินของประเทศมากขึ้น
อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเร็วและแรงกว่าคาด ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินในทุก
ระดับ ความเหลื่อมล�้ำในเศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่รุนแรงและเกิดถี่ขึ้น
ความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลกที่สูงต่อเนื่องและกระแสความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ที่รุนแรงขึ้น รวมถึง
กระแสความคาดหวังต่อการท�ำงานขององค์กรภาครัฐที่เข้มข้นมากขึ้น

3.1 ด้านเสถียรภาพ (Stability)

• การปรับกระบวนการนโยบายการเงิน เพื่อให้สอดรับกับระบบเศรษฐกิจที่ผันผวน มีความซับซ้อนขึ้น และมีการ
เปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างหลายประการ โดยใช้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมและหลากหลายขึน้ ในการวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินนโยบาย เช่น
ข้อมูลในระดับจุลภาคและมหภาค ข้อมูลจากผูป้ ระกอบการ และข้อมูลจากส�ำนักงานภาค ธปท. ส�ำหรับการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
ธปท. ยังคงมุง่ ในหลักการ “จับควันให้ไว ดับไฟให้ทนั ป้องกันไม่ให้ลาม” โดยร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อหารือในประเด็น
การดูแลความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ จะยกระดับการทดสอบความทนทานของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ โดยค�ำนึงถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน และภาคเศรษฐกิจจริง รวมถึงการทดสอบแผนรองรับวิกฤต เพื่อเตรียมกระบวนการ
ทั้งภายในและภายนอก ธปท. ให้มีความพร้อม
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• การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินอย่างเท่าทันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล จากรูปแบบการให้บริการของสถาบัน
การเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยมีความหลากหลายและการแข่งขันทีเ่ ข้มข้นขึน้ ธปท. จึงต้องเข้าใจรูปแบบธุรกิจและวัฒนธรรมของสถาบัน
การเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างลึกซึ้ง ประกอบกับน�ำข้อมูลและเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถาบัน
การเงินให้ทันการณ์ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้สถาบันการเงินพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ โดยจัดท�ำแผนตอบสนอง (Response)
และฟื้นฟู (Recovery) ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเตรียมพร้อมให้ประเทศไทยเข้ารับการประเมินภาคการเงินตาม Financial Sector
Assessment Program (FSAP) จากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดย
ธปท. รับผิดชอบการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ เสถียรภาพของระบบการเงิน การก�ำกับระบบการเงินและระบบการช�ำระเงิน และกลไก
การคุ้มครองภาคการเงิน

3.2 ด้านการพัฒนา (Development)

• การพัฒนาระบบการเงินและระบบการช�ำระเงิน ธปท. เปิดกว้างส�ำหรับนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาทดลอง
ด�ำเนินการผ่าน Regulatory Sandbox อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้สถาบันการเงิน Non-bank และธุรกิจ FinTech เข้าร่วม
มากขึน้ รวมถึงผลักดันการพัฒนามาตรฐานทีส่ �ำคัญต่าง ๆ อาทิ Application Programming Interface (API) และ Biometrics
รวมถึงสนับสนุนการใช้บริการ e-Payment ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยพัฒนาต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐานระบบพร้อมเพย์ เช่น
บริการช�ำระเงินตามใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) ข้ามธนาคาร และระบบบริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay) นอกจากนี้ จะมีการ
ผลักดันงานตามแผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที่ 4 (ปี 2561-2563) ที่เน้นการด�ำเนินการใน 5 ประเด็น ได้แก่ การสนับสนุน
นวัตกรรมการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน การยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพืน้ ฐาน
การช�ำระเงิน การก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบช�ำระเงิน และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการช�ำระเงิน
• การคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน ยกระดับการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและสื่อสารสร้างความรู้แก่สาธารณชน
ให้เข้มข้นขึ้นใน 3 มิติ ได้แก่ (1) การก�ำกับดูแลที่เข้มแข็งผ่านการมีเกณฑ์ที่เป็นองค์รวม มีอ�ำนาจชัดเจน และบังคับใช้ได้ ในทางปฏิบัติ
(2) สถาบันการเงินมีระบบที่เป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ ใช้บริการทางการเงิน และ (3) ประชาชนรู้สิทธิของตนเอง มีข้อมูลผลิตภัณฑ์
ที่เปรียบเทียบได้ ในการตัดสินใจใช้บริการ และมีความรู้ทางการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เพียงพอ
• การเชื่อมโยงระบบการเงินในภูมิภาค สนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นช�ำระค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศภายใน
ภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้น โดยการขยายจ�ำนวนธนาคาร/ประเภทธุรกรรม และเร่งขยายการเจรจาไปยังประเทศคู่ค้าส�ำคัญอื่น ๆ เช่น
จีนและญีป่ นุ่ รวมทัง้ ผลักดันการเจรจา Qualified ASEAN Banks เพือ่ เพิม่ บทบาทของธนาคารพาณิชย์ไทยในเมียนมา อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์

3.3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร (Internal Excellence)

• การยกระดับศักยภาพขององค์กร ผ่านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะทีจ่ �ำเป็น โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับงาน
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ส่งเสริมให้บุคลากรของ ธปท. ได้หมุนเวียนไปท�ำงานหาประสบการณ์ ในองค์กรภายนอก
(External Mobility) เพือ่ เรียนรูแ้ ละเพิม่ มุมมองในการวิเคราะห์ปรับกระบวนการท�ำงานภายใน ธปท. เพิม่ ความคล่องตัว (Agility)
ทัง้ ในเรือ่ งของพนักงานและกระบวนการท�ำงาน รวมทัง้ ทดลองน�ำเทคโนโลยีใหม่ เช่น Distributed Ledger Technology (DLT)
มาพัฒนาในระบบงานตราสารหนีแ้ ละธุรกรรมโอนเงินระหว่างธนาคาร ขณะเดียวกันก็เพิม่ ความแข็งแกร่งของระบบงานไอทีเพือ่ รับมือ
ภัยด้านไซเบอร์ โดยให้ความส�ำคัญกับกระบวนการตอบสนองและฟืน้ ฟู รวมถึงเตรียมพร้อมและสร้างการตระหนักรูข้ องพนักงานด้วย
• การด�ำเนินนโยบายจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง โดยการสรรหาข้อมูล
ระดับจุลภาคที่ส�ำคัญและผลักดันให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เพื่อใช้ ในการติดตามความเสี่ยงด้านตลาด
การก�ำกับตรวจสอบสถาบันการเงินแบบต่อเนือ่ ง การก�ำหนดนโยบายและการก�ำกับด้านการช�ำระเงิน ตลอดจนการประเมินแนวโน้มการ
ใช้ธนบัตร รวมทัง้ ผลักดันและสร้างงานวิจยั ทีเ่ ชือ่ มต่อโดยตรงกับการด�ำเนินนโยบาย ทัง้ จากภายใน ธปท. และความร่วมมือกับเครือข่าย
นักวิชาการภายนอก โดยจะมีการเปิดกว้างขึน้ ในการจัดเวทีหารือเชิงนโยบาย เพือ่ รับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการสือ่ สารนโยบายให้เข้าถึง
ผูเ้ กีย่ วข้องอย่างทันการณ์ รวมถึงสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจล่วงหน้า โดยเฉพาะประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสาธารณชนหรือมีผเู้ กีย่ วข้องในวงกว้าง
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ธปท. ต้องเป็นองค์กรที่มีพลวัต ที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรที่มองไกลไปข้างหน้า
มีความคล่องตัวและทันการณ์ มีความเข้าใจเชิงลึกในเรื่องเศรษฐกิจการเงิน
ซึ่งไม่ใช่แค่ตอบโจทย์พันธกิจขององค์กร แต่ยังมีบทบาทน�ำเสนอข้อคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์
ส�ำหรับการพัฒนาประเทศ และที่ส�ำคัญคือ ต้องร่วมมือ เปิดใจ รับฟังผู้ที่เกี่ยวข้อง
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4. โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงาน
ในปี 2560 ธปท. ยังคงปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการท�ำงาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมโลกทีม่ คี วามผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และไม่ชดั เจน (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity
: VUCA) ซึง่ ธปท. ได้ด�ำเนินการยกระดับศักยภาพองค์กร เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพงาน การเพิม่ สมรรถนะองค์กร และสนับสนุน
การกระจายอ�ำนาจ (Empowerment)2 เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว รองรับภารกิจใหม่และความท้าทายได้ดีขึ้น
สอดคล้องกับการท�ำงานสมัยใหม่ สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ธปท. พ.ศ. 2560-2562 และภารกิจหลักของ ธปท.

4.1 ปรับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงาน เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
ด้านเสถียรภาพ
(1) สายนโยบายการเงิน ตัง้ กลุม่ งานพัฒนาแบบจ�ำลองและวิจยั เชิงเทคนิค เพือ่ พัฒนาแบบจ�ำลองให้สะท้อนการเปลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้างและกลไกเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ เข้าใจความเชื่อมโยงส�ำคัญระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เช่น ตัวแปรในเรื่อง Financial
Stability รวมศูนย์งานกลยุทธ์นโยบายการเงิน และจัดตัง้ ส�ำนักเศรษฐกิจอุปทาน เพือ่ พัฒนาองค์ความรูเ้ ชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุปทาน
และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
(2) สายตลาดการเงิน
		 (2.1) งานบริหารเงินส�ำรอง ตั้งส�ำนักกลยุทธ์การลงทุน รับผิดชอบงานจัดสรรความเสี่ยงการลงทุนและงานบริหาร
ผูจ้ ดั การทุนภายนอก เพือ่ เตรียมรองรับ พ.ร.บ. ธปท. ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ทีก่ �ำหนดให้มกี ารขยายขอบเขตการลงทุนของเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
		 (2.2) งานตลาดการเงิน ตั้งส�ำนักวิเคราะห์และพัฒนาตลาดการเงิน รับผิดชอบงานพัฒนาตลาดการเงิน งานโครงสร้าง
พื้นฐานและมาตรฐานตลาดการเงิน และ Market Intelligence ระหว่างผู้ร่วมตลาดและ ธปท. เพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติให้เทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล
		 (2.3) งานนโยบายและก�ำกบั การแลกเปลีย่ นเงิน รวมศูนย์งานและอัตราก�ำลังของงานกลยุทธ์การแลกเปลีย่ นเงิน และจัดตัง้
ทีมปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งดูแลงานนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย (Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) และการประสานงาน
ด้านข้อมูลกับส่วนราชการ เป็นต้น

4.2 ปรับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงาน เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
(1) สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร
		 (1.1) ตั้งส�ำนักนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรวมศูนย์งานด้านการ
เป็นผู้แทน ธปท. เข้าร่วมประชุมในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนะท่าที ธปท. ต่อนโยบายการเปิดเสรีทาง
การเงิน การลงทุน และความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ
		 (1.2) รวมงานอาเซียนและงานนโยบายความร่วมมือภูมภิ าค เพือ่ เน้นงาน Connectivity กับประเทศส�ำคัญในภูมภิ าค
		 (1.3) รวมศูนย์งานกลยุทธ์การต่างประเทศ (Intelligence Unit) เพือ่ ผลักดันงานพัฒนาการด้านเศรษฐกิจการเงิน สังคม
การเมือง งานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และงานเปิดความสัมพันธ์กับประเทศ Frontier Market
		 (1.4) งานบริหารการสือ่ สารองค์กร ปรับขอบเขตหน้าทีแ่ ละจัดกลุม่ งานใหม่ โดยได้เพิม่ ขอบเขตการสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจทิ ลั
และ Social Media รวมงานดูแลเนือ้ หาและเผยแพร่ขา่ วสารผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มาไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้ ยังรวมงานสือ่ โสตทัศน์
(BOT Multimedia) และการถ่ายทอดสด (Broadcasting) มาไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของกลุ่มผู้มีส่วน
เกีย่ วข้อง (Stakeholders) ในบทบาทหน้าทีแ่ ละการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย ทันการณ์ และส่งเสริมให้ ธปท.
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ธปท. ให้เป็นองค์กรที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น
2

การกระจายอ�ำนาจ (Empowerment) คือ ธปท. อนุมัติให้ส่วนงานสามารถบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรภายในสายงานบางส่วนโดยเฉพาะในส่วนที่ไม่กระทบต่อ
การเพิ่ม/ลด อัตราก�ำลังรวมของสายและระดับต�ำแหน่งงาน
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(2) สายระบบข้อสนเทศ
		 (2.1) กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ (Data Analytics Unit) ปรับเป็นส่วนงานระดับ “ฝ่าย” เพื่อเป็นแกนกลางในการ
ขับเคลื่อนและติดตามงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในภาพรวม
		 (2.2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมศูนย์งานพัฒนาระบบงานด้าน IT มาที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความ
ซ�้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธปท. ได้อย่าง
ทันการณ์และมีคณ
ุ ภาพ นอกจากนีย้ งั ตัง้ ส่วนจัดการความมัน่ คงปลอดภัย เพือ่ เพิม่ สมรรถนะการดูแลระบบงานและความมัน่ คงปลอดภัย
ด้าน IT ของ ธปท. ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น
		 (2.3) งานสถิตแิ ละจัดการข้อมูล ปรับขอบเขตเนือ้ งาน บทบาท และความรับผิดชอบด้านการประมวลผลสถิตติ ามมาตรฐาน
สากลและการดูแลคุณภาพข้อมูลสถิติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาสถิติและเครื่องชี้ ให้มีความกระชับ ชัดเจน เป็นระบบ
ทันการณ์ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงิน จากแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ที่หลากหลาย
(3) สายออกบัตรธนาคาร
		 ปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราก�ำลัง เพื่อเตรียมบทบาทหน้าที่และภาระงานให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
การท�ำงานมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับระบบงาน Automation ที่มีมากขึ้น
		 (3.1) รวมศูนย์งานวิเคราะห์และติดตามคุณภาพธนบัตร และแผนงานการจ่ายธนบัตรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการธนบัตรของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมงานวิเคราะห์ ติดตามข้อมูลด้านธนบัตรทั้งระบบ และการก�ำกับดูแล
มาตรฐานของศูนย์เงินสดธนาคารพาณิชย์ไว้ที่ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร
		 (3.2) แยกงานตรวจสอบคุณภาพและงานประกันคุณภาพออกจากกัน ให้งานตรวจสอบคุณภาพอยูภ่ ายใต้ส�ำนักการผลิต
เพื่อให้การตรวจสอบผลผลิตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการผลิต
		 (3.3) จัดตั้งแผนกประกันคุณภาพ ขยายขอบเขตการสุ่มตรวจคุณภาพให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับ
การประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล

4.3 ปรับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท�ำงาน เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร
(1) สายวางแผนและงบประมาณ
		 จัดกลุ่มงานใหม่ โดยรวมงานด้านกลยุทธ์และด้านส่งเสริมความรู้ทางการเงินไว้ด้วยกัน เพื่อรองรับรูปแบบการท�ำงานที่มี
ลักษณะยืดหยุ่นและคล่องตัว สอดคล้องกับภาระงานด้านการส่งเสริมและสื่อสารความรู้ทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้น เน้นการสร้าง
ภาพลักษณ์ ธปท. ให้เป็นแหล่งชุมชนนักวิจยั นักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงิน และปรับระบบงานของฝ่ายการเงินและการบัญชี โดยรวม
ศูนย์งานบัญชีบางระบบไว้ที่ส�ำนักงานใหญ่
(2) สายตรวจสอบกิจการภายในและฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
		 (2.1) โอนงานติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามการปฏิบัติงาน มา
ไว้ที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ให้ครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
		 (2.2) จัดตัง้ กลุม่ งานบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งองค์กร เพือ่ รองรับภารกิจ
ด้าน IT/Cyber Risk Management เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามดูแลภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติสากล
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(3) สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
		 ปรับโครงสร้างองค์กร อัตราก�ำลัง และกระบวนการท�ำงานภายในสายงาน เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกันได้อย่าง
เป็นองค์รวม เบ็ดเสร็จทั้งกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
		 (3.1) โอนงานที่มีลักษณะกระบวนการวิเคราะห์เดียวกันมาไว้ด้วยกัน โดยโอนงานจัดท�ำรายละเอียดลักษณะงาน (Job
Description) งานจัดท�ำกลุ่มงาน (Job Family) และงานพิจารณาชั้นอัตราเงินเดือนและจัดระดับต�ำแหน่งงาน (Job Grading)
จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลไปไว้ที่ฝ่ายพัฒนาองค์กร
		 (3.2) รวมงานการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้าน Training และ Non-training ไว้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากร เพื่อด�ำเนิน
การพัฒนาพนักงานแบบองค์รวมและจัดแบ่งงานใหม่เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลยุทธ์การเรียนรู้และส่วนบริหารการเรียนรู้
		 (3.3) เพิ่มขอบเขตงานของ HR Business Partner (HRBP) ให้ด�ำเนินงานเป็นทั้ง Advisor และ Facilitator ให้
กับสายงานได้ครบวงจร (One-stop Service) ทั้งด้านบริหารบุคลากร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร
		 (3.4) รวมงานวางแผนอาชีพ สรรหาภายใน และงานวางแผนก�ำลังคนเข้าด้วยกัน จัดโครงสร้างแบบรวมศูนย์ และขยาย
ขอบเขตงานทีมสารสนเทศงานบุคคลให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบงานด้านบริหารบุคคล พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร
(4) ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร
		 ปรับกระบวนการท�ำงานด้านการจัดประชุมภายใน ธปท. เป็นแบบ One-stop Service โดยรวมงานจัดเลี้ยง
และห้องประชุม งานธุรการการจัดประชุม งานโสตทัศนูปกรณ์ และงาน Backdrop เข้าด้วยกัน รวมศูนย์งานของทีมซ่อมบ�ำรุงและ
ทีมบริหารระบบวิศวกรรม เพื่อให้บริหารจัดการระบบวิศวกรรมตามพื้นที่ และสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ ธปท.
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ผังโครงสร้างองค์กรธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ ธปท.
ผูวาการ
คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน

คณะกรรมการ
นโยบายสถาบันการเงิน

คณะกรรมการ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ปวย อึ๊งภากรณ

คณะกรรมการ
ระบบการชำระเงิน

สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจปวย
อึ๊งภากรณ

คณะอนุกรรมการ
เสถียรภาพระบบการเงิน

ดานเสถียรภาพ
การเงิน

ดานเสถียรภาพ
สถาบันการเงิน

ฝายจัดการกองทุน

สายตลาดการเงิน

สายนโยบายการเงิน

สายนโยบาย
สถาบันการเงิน

สายกำกับ
สถาบันการเงิน

ฝายบริหารเงินสำรอง

ฝายเศรษฐกิจ
มหภาค

ฝายกลยุทธ
สถาบันการเงิน

ฝายตรวจสอบ 1

สายนโยบาย
ระบบการชำระเงิน
และเทคโนโลยีทางการเงิน
ฝายนโยบาย
ระบบการชำระเงิน

ฝายตรวจสอบ 2
ฝายตลาดการเงิน

ฝายนโยบาย
การเงิน

ฝายนโยบายการกำกับ
สถาบันการเงิน

ฝายนโยบายและกำกับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

ฝายกำกับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

กลุมงานดานเสถียรภาพ
ระบบการเงิน
หมายถึง การเสนองาน เฉพาะงานดานเศรษฐกิจภาค
หมายถึง สายการบังคับบัญชาโดยตรง
หมายถึง สายการบังคับบัญชาเฉพาะสวนงาน
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ฝายตรวจสอบ 3
ฝายกำกับและ
ตรวจสอบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
ฝายคุมครอง
ผู ใชบริการ
ทางการเงิน
ฝายประเมินความเสี่ยง
และแบบจำลอง
สถาบันการเงิน
ฝายวางแผน
และพัฒนา
ผูตรวจสอบ

ฝายเทคโนโลยี
ทางการเงิน
ฝายตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการ
จัดการกองทุน

คณะกรรมการ
สายออกบัตรธนาคาร

สายยุทธศาสตรและความสัมพันธองคกร
กลุมงาน
ยุทธศาสตรองคกร

ฝายบริหาร
การสื่อสารองคกร

ฝายความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ดานบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำกับดูแลความเสี่ยง

สายตรวจสอบกิจการภายใน
ฝายตรวจสอบ
กิจการภายใน

ฝายบริหาร
ความเสี่ยงองคกร

สายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร

สายระบบขอสนเทศ

สายออกบัตรธนาคาร

สายวางแผนและ
งบประมาณ

สายชวยงานบริหาร

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายบริหาร
จัดการธนบัตร

ฝายการเงิน
และการบัญชี

ฝายกฎหมาย

ฝายการชำระเงิน
และพันธบัตร

โรงพิมพธนบัตร

ฝายสงเสริมความรู
ทางการเงิน

ฝายธุรการและ
บริหารอาคาร

ฝายสถิติและ
จัดการขอมูล

ฝายกลยุทธ
และวางแผนธนบัตร

ฝายวางแผนองคกร

ฝายรักษา
ความปลอดภัย

กลุมงานดาตา
อนาไลติกส

ฝายการบัญชี
และพัสดุ

สำนักงาน
ภาคเหนือ

ฝายบริหารและ
พัฒนาบุคคล

สำนักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝายวิจัย
ออกบัตรธนาคาร

สำนักงาน
ภาคใต

สถาบันพัฒนา
บุคลากร

ฝายพัฒนาองคกร
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5. การก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
ในการก�ำกับดูแลกิจการและบริหารความเสีย่ งของ ธปท. ครอบคลุมถึงการปฏิบตั กิ ารตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
ของ ธปท. และการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ธปท.) ดังนี้

5.1 การก�ำกับดูแลกิจการ

พ.ร.บ. ธปท. พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิม่ เติม โดย พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ก�ำหนดภารกิจหลักของ ธปท.และอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการ ธปท. ในการควบคุมดูแลโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการของ ธปท. เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การด�ำรงไว้ซงึ่ เสถียรภาพทางการ
เงิน เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการช�ำระเงิน รวมถึงแผนงาน งบประมาณ และหลักเกณฑ์การบริหารสินทรัพย์ของ ธปท.
และให้ ธปท. ด�ำเนินการด้านนโยบายการเงิน นโยบายสถาบันการเงิน และนโยบายระบบการช�ำระเงินภายใต้การด�ำเนินการของคณะกรรมการ
ทีม่ อี �ำนาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบนโยบายแต่ละด้าน ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และ
คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.) รวมทัง้ ให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ (กตส.) เพือ่ ดูแลและก�ำกบั การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัด
ธปท. ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกบั ดูแลกิจการทีด่ ี และมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและรัดกุม
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มกี ารประสานงานในการก�ำหนดนโยบายร่วมกัน และเชือ่ มโยงความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
นโยบายต่างๆ ธปท. มีระบบการท�ำงานทีป่ ระสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการนโยบายในรูปคณะอนุกรรมการ เช่น คณะอนุกรรมการ
เสถียรภาพระบบการเงิน (อสร.) เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธปท. ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเพิม่ เติม เพือ่ ช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการก�ำกับดูแล
ความเสีย่ ง (กคส.) ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองให้ค�ำแนะน�ำในเรือ่ งความเสีย่ งในภาพรวมทัง้ หมดของ ธปท. คณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ ท�ำหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทัง้ เสนอแนะคณะกรรมการ ธปท. เกีย่ วกับเรือ่ งอุทธรณ์และร้องทุกข์ และ คณะ
กรรมการธรรมาภิบาล ท�ำหน้าทีเ่ สนอแนะแนวนโยบายและแนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้ ธปท. มีระบบและการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักธรรมาภิบาลที่
เหมาะสมกับธนาคารกลาง ซึง่ ในปี 2560 ธปท. ได้มกี ารประเมินตนเองด้านธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และวางแนวทางด�ำเนินงาน
ในการยกระดับธรรมาภิบาลให้เหมาะสมกับความท้าทาย บริบทของ ธปท. และสภาพแวดล้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีทกี่ �ำหนดให้ “ธปท. เป็นองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาลทีด่ แี ละเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องความยัง่ ยืน”

5.2 การบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของ ธปท. ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย กคส. ซึ่งมีคณะกรรมการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย กคส. มีหน้าที่กลั่นกรองกรอบนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ ธปท. ตลอด
จนทบทวนกรอบและแนวทางการบริหารความเสีย่ งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ ธปท.
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คบส.) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. โดยมีหน้าที่
ก�ำหนดกรอบ นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ ธปท. ในภาพรวม คาดหวังให้การด�ำเนินงานของ ธปท. เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการให้คณะ
กรรมการ 2 คณะข้างต้น ขอบเขตงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร สรุปเป็น 3 ด้าน ดังนี้
(1) การบริหารความเสี่ยงภาพรวม (Enterprise Risk)
		 การบริหารความเสีย่ งภาพรวม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินพันธกิจด้าน
ต่างๆ ขององค์กรอย่างเหมาะสม โดยในปี 2560 ธปท. ได้มีการประเมินความเสี่ยงรอบด้านที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และพิจารณาให้มแี นวทางจัดการและควบคุมความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม กระบวนการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวจะช่วยเสริมให้การ
ด�ำเนินงานของ ธปท. เป็นไปตามแผนงานทีว่ างไว้ มีการสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กรเข้าใจ และป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้าน
ต่างๆ ของ ธปท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
		 ความเสี่ยงทางการเงินของ ธปท. เป็นผลจากการด�ำเนินงานด้านบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศเป็นหลัก โดย ธปท. ได้
จ�ำแนกความเสี่ยงทางการเงินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
44

Performance Audit
กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร

การปฏิบตั งิ านตรวจสอบกิจการภายใน ธปท. ยึดหลัก GRC โดยเน้นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good
Governance) การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและกฎหมาย
(Compliance) ในภาพรวม ธปท. มุง่ หวังจะยกระดับการตรวจสอบขึน้ ไปอีกก้าวหนึง่ โดยมุง่ เน้นการตรวจสอบ
ด้านการด�ำเนินงาน หรือ Performance Audit (PA) ให้มากขึน้ เพือ่ สอดรับกับยุทธศาสตร์ของ ธปท.
PA คือ การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกในรายละเอียด
ของกิจกรรม โครงการ แผนงานขององค์กร โดยใช้หลักการ 3Es ได้แก่ Economy (ประหยัด) คือ การลดต้นทุน
ให้ตำ�่ กว่าทีแ่ ผนก�ำหนด แต่ยงั ได้ผลตามวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ Efficiency (ประสิทธิภาพ) คือ การใช้ทรัพยากร
เท่ากัน แต่ได้ผลลัพธ์ทมี่ ากกว่า และ Effectiveness (ประสิทธิผล) คือ การบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้
ปัจจัย 3Es จะถูกน�ำมาจับคูค่ วามสัมพันธ์ ในแต่ละกระบวนการท�ำงาน เริม่ ตัง้ แต่ Inputs, Processes,
Outputs, Outcomes และ Impacts (ตามภาพ) เช่น Economy เน้นดูที่ Inputs ในขณะที่ Efficiency จะ
ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่าง Inputs และ Outputs เป็นต้น นอกจากนี้ เพือ่ ให้การวิเคราะห์ 3Es มีความแม่นย�ำ
มากยิง่ ขึน้ จึงเน้นการน�ำข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากมาวิเคราะห์ในเชิงลึก เพือ่ หาความเชือ่ มโยงของข้อมูลหรือที่
เรียกว่า Data Analytics ซึง่ เป็นการส่งเสริมการตรวจสอบแบบ PA
ทีส่ �ำคัญ ธปท. ยังน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ ในการตรวจสอบ เช่น Audit Command Language
หรือ ACL ซึง่ สามารถประมวลผลข้อมูลทีม่ ปี ริมาณมากได้หลากหลายรูปแบบ ท�ำให้สามารถค�ำนวณ วิเคราะห์
ประมวลผล และสุม่ ตัวอย่างข้อมูลได้อย่างอิสระ เพือ่ ช่วยปรับกระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้ดยี งิ่ ขึน้
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และก�ำหนดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับควบคุมดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ธปท. กตส. กคส. คบส. และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (อสง.)
		 ในปี 2560 ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพื่อรองรับการขยายขอบเขตการลงทุนใน
เงินส�ำรองไปยังตราสารทุนต่างประเทศภายใต้ พ.ร.บ. ธปท. ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความเสีย่ ง รักษาความมัน่ คงและสภาพคล่องของเงินส�ำรอง เพือ่ ให้สามารถรองรับความผันผวนและสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจการเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
(3) การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
		 การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ครอบคลุมความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกระบวนการ บุคลากร เทคโนโลยี และปัจจัยภายนอก
อื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ (1) การก�ำหนดให้
ทุกส่วนงานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำไป
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้รอบคอบ รัดกุมมากขึ้น (2) การมีกระบวนการรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss
Incident Reporting) (3) การจัดท�ำตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และรายงานความเสี่ยง (Risk Dashboard)
ตลอดจนมีการติดตามและรายงานความเสีย่ งส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (4) ทบทวนแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับธนาคาร และระดับส่วนงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการทดสอบแผนฉุกเฉินภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2560 ได้จัดให้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินกรณีระบบงานส�ำคัญหยุดชะงัก และ
การปฏิบตั งิ านจากศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารหมุนเวียนไปปฏิบตั งิ านทีส่ ถานทีป่ ฏิบตั งิ านส�ำรอง ธปท. ในลักษณะ
คูข่ นานกับการปฏิบตั งิ านปกติ เพือ่ ทดสอบความพร้อมใช้งานของสถานทีป่ ฏิบตั งิ านส�ำรอง และจัดท�ำแผนการตอบสนองต่อภัยคุกคาม
ด้านไซเบอร์ (Cyber Security Incident Response Plan) รวมทัง้ มีแผนงานยกระดับมาตรฐานการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
(Business Continuity Management) ให้สอดคล้องกับ ISO 22301: 2012
		 ทั้ ง นี้ ในปี 2560 ธปท. ได้ ป รั บ โครงสร้ า งของฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร เพิ่ ม บทบาทหน้ า ที่ ใ นการบริ ห าร
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีส่ �ำคัญใน 2 ด้าน ได้แก่ (1) การบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ (Compliance
Risk) โดยเน้ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย (Legal Compliance) เป็ น หลั ก มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามกฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์
ที่ ธปท. ต้องปฏิบตั ติ าม และประสานงานให้สว่ นงานทีเ่ กีย่ วข้องวางกลไกรองรับได้อย่างถูกต้อง (2) การบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย บ่งชี้ และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของ ธปท.

5.3 การปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ ธปท.

ธปท. ได้ก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง3 โดยในปี 2560 มีการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) ธปท. ก�ำกับดูแลผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ซึง่ ได้รบั อนุญาต
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547 ณ สิ้นปี 2560 มีจ�ำนวนผู้ ให้บริการทั้งสิ้น 15 ราย โดยมีผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับอนุญาตในปีนี้จ�ำนวน 1 ราย
(2) ธปท. ท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายล�ำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีระดับการควบคุมดูแล 3 ระดับ คือ บัญชี ก เป็นธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบ
บัญชี ข เป็นธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียน และบัญชี ค เป็นธุรกิจบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนให้บริการ
3

1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์)
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.2559
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		 ในปี 2560 ธปท. ได้ด�ำเนินการควบคุมดูแลผู้ ให้บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้ง 2 ฉบับ
สรุปได้ดังนี้
		 • พิจารณาการแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการของผูท้ ปี่ ระสงค์จะเป็นผู้ ให้บริการตามบัญชี ก พิจารณาการขอขึน้ ทะเบียนของ
ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ ให้บริการตามบัญชี ข และพิจารณาการขอรับอนุญาตของผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ ให้บริการตามบัญชี ค เพื่อเสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 มีผู้ ให้บริการที่แจ้งให้ทราบตาม
บัญชี ก จ�ำนวน 1 ราย (สถาบันที่มิใช่สถาบันการเงิน) ผู้ ให้บริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามบัญชี ข จ�ำนวน 10 ราย (สถาบันที่มิใช่
สถาบันการเงิน 10 ราย) และผู้ ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตตามบัญชี ค จ�ำนวน 104 ราย (ธนาคารพาณิชย์ 30 ราย สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 6 ราย และสถาบันที่มิใช่สถาบันการเงิน 68 ราย) มีใบอนุญาตรวมทุกประเภท 185 ฉบับ (ไม่รวมที่ส่งคืนใบอนุญาตแล้ว)
โดยในปี 2560 มีผู้ ให้บริการที่คืนใบอนุญาตตามบัญชี ค จ�ำนวน 9 ราย
		 • ก�ำกับดูแลและตรวจสอบผู้ ให้บริการให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงาน
ผลการควบคุมดูแลและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ ให้บริการต่อ คธอ. อย่างสม�่ำเสมอ
(3) ธปท. ร่วมกับกระทรวงการคลัง ผลักดันการตรากฎหมายก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน โดยทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
(สนช.) ครั้งที่ 48/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นสมควรประกาศร่างพระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ.2560 ใช้เป็น
กฎหมาย ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 ลงราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 16 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ให้ยกเลิกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเมือ่ ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับ โดยกระทรวงการคลังและกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคมจะด�ำเนินการยกเลิกกฎหมายที่ใช้ก�ำกับดูแลอยู่ในปัจจุบนั ทัง้ 3 ฉบับ โดยให้มผี ลในวันเดียวกันกับวันทีก่ ฎหมายใหม่มผี ลบังคับใช้
		 เจตนารมณ์ ในการตราพระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 ที่ส�ำคัญ คือ เพื่อเป็นการยกระดับระบบการช�ำระเงิน
ของประเทศและมีกฎหมายก�ำกับดูแลที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล มีความยืดหยุ่นสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดภาระและความซ�้ำซ้อนที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับและถูกก�ำกับดูแลจากหลาย
หน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ ใช้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ก�ำกับดูแล และระบบการช�ำระเงินของประเทศโดยรวม
   		 ส�ำหรับผู้ ให้บริการภายใต้กฎหมายเดิมทัง้ 3 ฉบับซึง่ ต้องอยูภ่ ายใต้การก�ำกับของพระราชบัญญัตนิ ี้ หากประสงค์จะให้บริการ
ต่อไป จะต้องยืน่ ขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังหรือขอขึน้ ทะเบียนต่อ ธปท. ภายใน 120 วันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัติ
มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ธปท. ได้จัดประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจเพื่อให้ผู้ ให้บริการได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�ำร่างประกาศภายใต้พระราชบัญญัติ

5.4 การแก้ ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย

  	 ในปี 2560 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการสินทรัพย์
ของ ธปท. ในส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนหรือตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดย
นิตบิ คุ คลต่างประเทศ เพือ่ ให้การลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งประเทศมีความคล่องตัว และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ธปท. อยูร่ ะหว่างการเสนอขอแก้ไขเพิม่ เติม พ.ร.บ. ธปท. โดยก�ำหนดมาตรการและกลไกเพิม่ เติมเพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
รองรับการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเงินของสถาบันการเงินและรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม
โดยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องอย่างชัดเจน และได้แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินให้สอดคล้องกัน
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ภาพ : นรินทร์ เหล่ารุจิรากุล

การดำ�เนินงานของ ธปท.
•
•
•
•
•
•
•

สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงิน ปี 2560
การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
การรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
การรักษาเสถียรภาพระบบการชำ�ระเงิน
การออกและจัดการธนบัตร
การดูแลภาคประชาชน
การเป็นตัวแทนของประเทศไทยในองค์กรและเวทีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
• การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจการเงินส่วนภูมิภาค
• การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร
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1. สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินปี 2560
เศรษฐกิจโลกในปี 2560 ขยายตัวต่อเนื่องและกระจายตัวชัดเจนขึ้น น�ำโดยเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก (G3)
ที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการบริโภคที่ขยายตัวดีสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่ปรับดีขึ้น ขณะที่การลงทุนเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนขึ้น
จากการทีเ่ ศรษฐกิจกลุม่ G3 ดีขนึ้ ได้ชว่ ยสนับสนุนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจเอเชียผ่านการส่งออกสินค้าทีข่ ยายตัวดีตอ่ เนือ่ ง โดยเฉพาะ
กลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับเศรษฐกิจจีนขยายตัวใกล้เคียงกับปีกอ่ น จากภาคการส่งออกและภาคการผลิตทีข่ ยายตัวดีขนึ้ ตามเศรษฐกิจ
โลก อย่างไรก็ดี มาตรการปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจและมาตรการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์
ท�ำให้การลงทุนมีแนวโน้มชะลอลง
ในระยะต่อไป คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวต่อเนือ่ งตามเศรษฐกิจกลุม่ G3 และเอเชีย (ไม่รวมจีน) ขณะทีเ่ ศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลงบ้างในช่วงการปฏิรูปฯ ทั้งนี้ มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามดังนี้ (1) ความสามารถของทางการจีนในการรักษาสมดุลของการ
ขยายตัวเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพในประเทศ โดยเฉพาะปัญหาหนี้ภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง (2) ความไม่แน่นอนของ
นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน (3) ผลกระทบจากการด�ำเนินนโยบาย
การเงินเพือ่ กลับสูภ่ าวะปกติของธนาคารกลาง (Normalization) ของกลุม่ G3 และ (4) ความเสีย่ งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ (Geopolitical
Risks) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงส่งผลให้ตลาดเงินเกิดความผันผวนได้
ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.9 ตามการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น โดยการส่งออกสินค้ามีการ
กระจายตัวมากขึ้นทั้งในมิติของประเภทสินค้าและตลาดส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่ สินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้า
เกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นผลจาก (1) อุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณ
การค้าโลก และ (2) การขยายก�ำลังการผลิตและการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตต่างชาติมาไทยในช่วงก่อนหน้าในหลายอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ราคานำ�้ มันดิบทีเ่ พิม่ ขึน้ ยังมีสว่ นช่วยให้มลู ค่าสินค้าทีร่ าคาเคลือ่ นไหวสอดคล้องกับราคานำ�้ มันเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ขณะทีก่ ารส่งออก
บริการขยายตัวตามจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ในเกือบทุกสัญชาติ โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจีนทีส่ ามารถฟืน้ ตัวได้เร็วและ
กลับมามีจ�ำนวนสูงกว่าช่วงก่อนที่จะมีมาตรการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย และนักท่องเที่ยวจีนในระยะหลังเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพ
มากขึ้น ท�ำให้มีการใช้จ่ายต่อคนต่อครั้งสูงขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวอาเซียนและยุโรปปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ภาพที่ 1

แหลงที่มาของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (Contribution to Growth)1/
(เปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน)
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หมายเหตุ : 1/ GDP คำนวณดวยวิธี Chain Volume Measure (CVM)
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คำนวณโดยธนาคารแหงประเทศไทย
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ไตรมาส 3

ภาพที่ 2

มูลคาการสงออกสินคาไทยรายหมวดสินคา

ดัชนีปรับฤดูกาล (เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน) (มกราคม 2558 = 100)
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หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) แสดงสัดสวนตอการสงออกทั้งหมดในป 2560
ที่มา : กรมศุลกากร คำนวณโดยธนาคารแหงประเทศไทย

ภาครัฐมีบทบาทช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค แม้ว่าการลงทุนภาครัฐหดตัว เนื่องจากมีบางโครงการ
ล่าช้าจากแผน จากทัง้ ข้อจ�ำกัดด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ปัญหาการเข้าพืน้ ที่ และภาวะฝนตกหนัก ส�ำหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการใช้จ่ายขยายตัวดีในหมวดสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์ จากก�ำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มครัวเรือน
รายได้สูงนอกภาคเกษตรกรรม รายได้ครัวเรือนภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวสูงในช่วงครึ่งแรกของปี รวมทั้งความเชื่อมั่นครัวเรือนที่
ปรับดีขนึ้ อย่างไรก็ดี ปัจจัยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมยังไม่แข็งแกร่ง เนือ่ งจากหนีค้ รัวเรือนในภาพรวมยังอยู่ในระดับสูง
ประกอบกับรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจากการจ้างงานที่ลดลง ส่วนหนึ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ ใช้แรงงานน้อยลง เช่น การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน (Automation) ในบางอุตสาหกรรม ขณะที่รายได้
ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่หดตัวในช่วงปลายปี เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
เกินความต้องการ ด้านการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีก่อนแต่ยังอยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังมีก�ำลัง
การผลิตส่วนเกินเหลืออยู่ ในระยะข้างหน้า การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐและการด�ำเนินการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ที่ชัดเจนขึ้น หลังจากมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย
จะช่วยกระตุ้นให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นได้

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 0.66 และ 0.56 ตามล�ำดับ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้น
จากปีกอ่ นตามราคานำ�้ มันขายปลีกภายในประเทศเป็นส�ำคัญ ขณะทีร่ าคาอาหารสดลดลงเล็กน้อย เนือ่ งจากผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม
ออกมามากตามสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยกว่าปีกอ่ น ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานยังอยู่ในระดับตำ�่ สอดคล้องกับอุปสงค์ ในประเทศทีย่ งั
ฟื้นตัวไม่เข้มแข็ง ส่วนอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต�่ำแต่ปรับเพิ่มขึ้นบ้าง เนื่องจากมีการจ้างงานที่ลดลง ส่วนหนึ่งเพราะทักษะของ
แรงงานไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการบางส่วนน�ำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงาน อีกทั้งยังมีกลุ่มผู้ว่างงาน
ที่ยังไม่เคยท�ำงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มปริญญาตรีขึ้นไปที่ ใช้เวลาในการหางานมากขึ้น ส�ำหรับเสถียรภาพของภาคธุรกิจโดยรวม
ยังเข้มแข็ง ขณะทีเ่ สถียรภาพของกลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และครัวเรือนกลุม่ รายได้นอ้ ยยังคงเปราะบาง เนือ่ งจาก
ผลดีจากการขยายตัวของเศรษฐกิจยังไม่กระจายตัวอย่างเต็มที่ ส�ำหรับเสถียรภาพของภาคสถาบันการเงินมีความแข็งแกร่ง สะท้อนจาก
สัดส่วนเงินส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญและเงินกองทุนที่อยู่ระดับสูงเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบจากระดับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นได้
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ภาพที่ 3

แหลงที่มาของอัตราเงินเฟอทั่วไป
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ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย คำนวณโดยธนาคารแหงประเทศไทย

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง และดุลบริการที่เกินดุลตามรายรับภาค
การท่องเทีย่ ว ส�ำหรับดุลบัญชีเงินทุนเคลือ่ นย้ายขาดดุลสุทธิจากการออกไปลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทยเป็นส�ำคัญ ทัง้ การลงทุน
โดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของกองทุนรวม (Foreign Investment Fund: FIF) ประกอบกับ
การให้สนิ เชือ่ ทางการค้าของผูส้ ง่ ออกไทยกับคูค่ า้ ในต่างประเทศ ตามมูลค่าการส่งออกทีข่ ยายตัวดี อย่างไรก็ดี นักลงทุนต่างชาติยงั มีการ
เข้ามาซื้อหลักทรัพย์ไทยสุทธิ โดยเฉพาะตราสารหนี้ สอดคล้องกับทิศทางเงินลงทุนในภูมิภาค ส่วนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ยังไหลเข้าไทยต่อเนื่อง ด้านเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากสิ้นปีก่อน สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค
ตามปัจจัยภายนอกประเทศ ทั้งจากความกังวลของนักลงทุนต่อการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะนโยบายด้านภาษี
ซึ่งไม่มีความชัดเจนจนกระทั่งปลายปี 2560 ประกอบกับเศรษฐกิจประเทศก�ำลังพัฒนามีทิศทางฟื้นตัวชัดเจนและขยายตัวได้ดี ท�ำให้
โดยภาพรวมแล้วดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ณ ปลายปี แข็งค่าขึ้นจากสิ้นปีก่อน สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ
ไทยทีด่ ขี นึ้ โดยการแข็งค่าของดัชนีคา่ เงินทีแ่ ท้จริงของไทยยังอยู่ในล�ำดับกลาง ๆ เมือ่ เทียบกับเงินสกุลอืน่ ในภูมภิ าค ทัง้ นี้ เสถียรภาพ
ด้านต่างประเทศโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดแี ละสามารถรองรับความผันผวนของตลาดการเงินโลกได้ สะท้อนจากสัดส่วนทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้นที่อยู่ในระดับสูง และสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่อยู่ในระดับต�่ำ
ภาพที่ 4

ดุลบัญชีเดินสะพัด
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ดุลบริการ รายได และเงินโอน
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ดุลบัญชีเดินสะพัด

ก.ค.

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ
ระหว่าง ธปท. กับภาคธุรกิจ (Business Liaison Program)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการน�ำข้อมูลจากภาคธุรกิจจริง มาใช้ประกอบ
การพิจารณานโยบายด้านต่างๆ จึงได้เริ่ม “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่าง ธปท. กับ
ภาคธุรกิจ” (Business Liaison Program) ขึ้นตั้งแต่ ปี 2547 โดยผู้บริหารและพนักงานของ ธปท. จะ
ลงพื้นที่เพื่อพบปะและพูดคุยกับผู้ประกอบธุรกิจในสาขาต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ทั่วประเทศ รวมถึง สมาคม องค์กร และหน่วยงานของรัฐโดยเฉลี่ยประมาณ 800 แห่ง ต่อปี
จุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงมากที่สุด โดย ธปท. จะประมวลข้อมูลที่ได้รับจาก
ผูป้ ระกอบการ ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณจากเครือ่ งชีอ้ นื่ ๆ เพือ่ วิเคราะห์ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจ ให้ทนั การณ์
และรอบด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) และนโยบายด้านอื่นๆ ของ ธปท.
ภายใต้โครงการนี้ ธปท. ได้จัดท�ำ “รายงานแนวโน้มธุรกิจ” ประจ�ำรายไตรมาส ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึง
ภาวะและแนวโน้มธุรกิจในภาพรวม ทั้งยังช่วยสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองของภาคเอกชนที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย
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ภาพที่ 5

เงินทุนเคลื่อนยายของไทย จำแนกตามประเภทของเงินทุน
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ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ ในระดับผ่อนคลายต่อเนือ่ ง ซึง่ ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ตลอดทั้งปี
ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวโดยเฉลี่ยทั้งปีโน้มสูงขึ้นจากปีก่อนจากปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะจากการคาด
การณ์เกี่ยวกับการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐฯ และอุปทานพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี โดยภาวะการเงินที่
ผ่อนคลายต่อเนือ่ งส่งผลให้ยอดคงค้างสินเชือ่ ภาคเอกชนในภาพรวมขยายตัว โดยเฉพาะสินเชือ่ ภาคครัวเรือนเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและสินเชือ่
เช่าซื้อรถยนต์ ด้านสินเชื่อภาคธุรกิจขยายตัวชะลอลงจากการช�ำระคืนหนี้ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่ภาคการส่งออกที่ขยายตัวดี
ท�ำให้สินเชื่อธุรกิจ SMEs ในบางธุรกิจปรับดีขึ้นบ้าง แต่ยังจ�ำกัดอยู่ในสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นหลัก

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องและมีแรงส่งเศรษฐกิจที่สมดุลขึ้น

โดยแรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจมาจากการส่งออกสินค้าและการท่องเทีย่ วทีด่ ขี นึ้ ต่อเนือ่ งตามเศรษฐกิจคูค่ า้ ทีข่ ยายตัวชัดเจน การใช้จา่ ย
ภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น รวมทั้งแรงกระตุ้นจากภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งขึ้น โดยเฉพาะ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตาม ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับเพิ่ม
ขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง ต้นทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาน�้ำมัน และผลต่อเนื่องของการขึ้นภาษีสรรพสามิตใน
บางรายการสินค้าเมื่อปลายปี 25604

4

เช่น สุรา เบียร์ เครื่องดื่มที่มีความหวาน ยาสูบ
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่สาคัญ
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ท่ามกลางบริบทของตลาดเงินและตลาดทุนโลกที่ผันผวนท้าทาย
เสถียรภาพเศรษฐกิจด้านมหภาคของประเทศ ทั้งการมีทุนส�ำรองในระดับที่มั่นคงเพียงพอ
หรือ การดูแลสถาบันการเงินให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี และไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ที่จะท�ำให้เกิดจุดเปราะบางในระบบเศรษฐกิจถือเป็น “ภูมิคุ้มกัน” ที่ส�ำคัญ
ที่ช่วยรองรับผลกระทบและสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในระดับที่น่าพอใจ
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2. การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
เพื่อบรรลุเป้าหมายการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินภายใต้กรอบนโยบายการเงิน ธปท. จ�ำเป็นต้องด�ำเนินงานหลายด้าน
ประกอบกัน ได้แก่ การด�ำเนินงานในตลาดการเงิน การพัฒนาตลาดการเงิน การบริหารเงินส�ำรองทางการ และการผ่อนคลาย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยในปี 2560 ธปท. ได้ด�ำเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินดังนี้

2.1 การด�ำเนินงานในตลาดการเงิน

การด�ำเนินงานในตลาดการเงินของ ธปท. มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ดูแลสภาพคล่องในตลาดการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ ทัง้ เพือ่ การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนทีเ่ ป็นเงินฝากกระแส
รายวันที่ ธปท. ตามอัตราที่ก�ำหนด และเพื่อการช�ำระดุลการหักบัญชี (Demand for Settlement Balances) ทั้งนี้ เพื่อดูแลอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาดเงินให้เคลือ่ นไหวสอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบีย้ นโยบายตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก�ำหนด
โดยในปี 2560 สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินไทยปรับเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลักเป็นผลจากการด�ำเนินงานของ ธปท. ส่งผลให้
ธปท. ดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสุทธิ 848.0 พันล้านบาท ผ่านเครื่องมือหลัก 4 ประเภท ได้แก่ การออกพันธบัตร
ธปท. ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี ธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ และธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาดตราสารหนี้ภาครัฐ
รายละเอียดการใช้เครื่องมือบริหารสภาพคล่องประเภทต่างๆ มีดังนี้
		 (1) การออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
			 การออกพันธบัตร ธปท. เป็นช่องทางหลักในการดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินที่มีอยู่ ในระบบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็น
ส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มสี ภาพคล่องและประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดย ธปท. ได้พจิ ารณาออกพันธบัตรให้
เหมาะสมกับปริมาณสภาพคล่องและภาวะตลาดในแต่ละช่วง รวมทั้งค�ำนึงถึงแผนการออกตราสารหนี้ของภาครัฐ
		 ในปี 2560 ธปท. ด�ำเนินมาตรการปรับลดการออกพันธบัตร ธปท. ระยะต�่ำกว่า 1 ปี เพื่อลดโอกาสการเก็งก�ำไรค่าเงินบาท
ระยะสั้น ขณะเดียวกัน ธปท. ได้ปรับเพิ่มการออกพันธบัตร ธปท. ระยะยาวกว่า 1 ปีบางส่วน ส่งผลให้สัดส่วนพันธบัตรระยะต�่ำกว่า
1 ปีปรับลดลงจากประมาณร้อยละ 60 มาอยู่ที่ร้อยละ 50 ของยอดคงค้างพันธบัตร ธปท. ทั้งหมด ทั้งนี้ ยอดคงค้างพันธบัตร ธปท.
ณ สิน้ ปี 2560 ลดลงสุทธิ 94.3 พันล้านบาท มาอยูท่ ี่ 3,041.8 พันล้านบาท ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นส่วนที่ ธปท. ซือ้ คืน 11.3 พันล้านบาท ส่งผล
ให้ยอดคงค้างพันธบัตร ธปท. สุทธิ คิดเป็นประมาณร้อยละ 48 ของยอดคงค้างเครื่องมือดูดซับสภาพคล่องรวม5						
		 ส�ำหรับแผนการออกพันธบัตร ธปท. ในปี 25616 ธปท. วางแผนปรับเพิม่ ปริมาณการออกพันธบัตร ธปท. ระยะยาวกว่า 1 ปี
รวมทั้งเพิ่มความถี่การประมูลพันธบัตรระยะ 2 ปี จากประมูลทุกเดือนคู่เป็นประมูลทุกเดือน เพื่อรองรับการดูดซับสภาพคล่อง
ส่วนเกินที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า

5

ยอดคงค้างเครื่องมือดูดซับสภาพคล่องของ ธปท. ประกอบด้วย ยอดคงค้างพันธบัตร ธปท. สุทธิ (หลังหักยอดคงค้างที่ ธปท. ซื้อคืน) ยอดคงค้างธุรกรรมซื้อคืน
พันธบัตรแบบทวิภาคี ยอดคงค้างธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ และยอดคงค้างการฝากเงินในหน้าต่างปรับสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน
6
ส�ำหรับรายละเอียดแผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2561 สามารถดูเพิม่ เติมได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2561/n0261t.pdf
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		 (2) ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี
		 ธปท. ท�ำธุรกรรมซือ้ คืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repurchase: BRP) กับสถาบันการเงินที่ ธปท. แต่งตัง้ เป็น
คูค่ า้ (BRP Primary Dealers: BRP PDs) เพือ่ ปรับให้สภาพคล่องในแต่ละวันอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะการปรับสภาพคล่อง
ระยะสัน้ จากผลกระทบของการรับจ่ายเงินของภาครัฐ หรือส่วนทีเ่ ป็นผลจากปัจจัยฤดูกาล เช่น ความต้องการเงินสดหมุนเวียน โดย
ธปท. ท�ำธุรกรรม BRP ระยะ 1 วัน ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ นโยบาย (Fixed-rate Tender) เพือ่ ส่งสัญญาณนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับ
ที่ กนง. ก�ำหนด และท�ำธุรกรรม BRP ระยะยาวกว่า 1 วัน (Term BRP) ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ตามที่ BRP PDs เป็นผูเ้ สนอ (Variable-rate
Tender) ภายในวงเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของธุรกรรม Term BRP เป็นอัตราดอกเบี้ยประเภทลอยตัวอ้างอิงกับ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย (Indexed BRP) โดย BRP PDs จะเสนอส่วนต่าง (Spread) จากอัตราดอกเบีย้ นโยบาย ดังนัน้ อัตรา
ผลตอบแทนรวมของธุรกรรม Term BRP จะแปรผันตามการปรับเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ นโยบายทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายในช่วงอายุของธุรกรรมนัน้
		 ธปท. ท�ำธุรกรรม BRP ในช่วงเช้าของทุกวันท�ำการ7 กับ BRP PDs ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งผ่านสภาพคล่องระหว่าง
ธปท. กับสถาบันการเงินอื่นหรือธุรกิจเอกชน ผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน (Private Repo) และ/หรือตลาดกู้ยืมระหว่าง
ธนาคารโดยไม่มีหลักประกัน (Uncollateralized Interbank Market) กลไกดังกล่าวช่วยสนับสนุนพัฒนาการของตลาดการเงิน
รวมทั้งพัฒนาแนวปฏิบัติให้มีความรัดกุมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
		 ในปี 2560 ธปท. ดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินผ่านธุรกรรม BRP เพิ่มขึ้น 681.5 พันล้านบาท ส่งผลให้ยอดคงค้างธุรกรรม
BRP ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 2,058.8 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 33 ของยอดคงค้างเครื่องมือดูดซับสภาพคล่องรวม โดย
ธุรกรรมกว่าร้อยละ 70 เป็นธุรกรรมระยะสั้นไม่เกิน 7 วัน
		 (3) ธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ
		 ธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ ใช้เสริมเครื่องมืออื่นๆ ในการดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินตาม
ความเหมาะสมของภาวะตลาด ในปี 2560 ธปท. ดูดซับสภาพคล่องเงินบาทผ่านธุรกรรมสวอปเพิ่มขึ้นสุทธิ 285.1 พันล้านบาท
ส่งผลให้ยอดคงค้างธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ ณ สิน้ ปี 2560 อยูท่ ี่ 1,185.7 พันล้านบาท หรือเทียบเท่ากับการซือ้ เงินดอลลาร์ สรอ.
ล่วงหน้าจ�ำนวน 35.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 19 ของยอดคงค้างเครื่องมือดูดซับสภาพคล่องรวม
		 (4) การท�ำธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาดตราสารหนี้ภาครัฐ
		 ธปท. สามารถปรับสภาพคล่องในระบบการเงินแบบถาวร ผ่านการท�ำธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาดตราสารหนี้ภาครัฐกับ
สถาบันการเงินที่ ธปท. แต่งตั้งเป็นคู่ค้า (e-Outright Counterparties) โดยปัจจุบัน ธปท. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก เนื่องจาก
มีสภาพคล่องสูงในตลาดรอง ทัง้ นี้ ในปี 2560 ธปท. ซือ้ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธปท. รวม 98.3 พันล้านบาท และ 11.3 พันล้านบาท
ตามล�ำดับ ขณะที่พันธบัตรภาครัฐที่ ธปท. ถือครองอยู่จ�ำนวนหนึ่งครบก�ำหนด ท�ำให้สุทธิแล้ว ธปท. ถือครองพันธบัตรภาครัฐ
เพิ่มขึ้น 45.4 พันล้านบาท

7

ยกเว้นในวันประชุม กนง. ที่ ธปท. จะท�ำธุรกรรม BRP ในช่วงบ่าย หลังการแถลงผลการประชุม กนง.
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		 นอกจากการด�ำเนินงานในตลาดการเงินข้างต้น ธปท. ยังมีหน้าต่างปรับสภาพคล่องสิ้นวัน (End-of-day Liquidity
Adjustment Window) ที่มีลักษณะเป็นหน้าต่างตั้งรับ (Standing Facility) ที่เปิดให้สถาบันการเงินที่ขาดสภาพคล่องหรือ
มีสภาพคล่องส่วนเกิน ณ สิ้นวัน สามารถกู้ยืมหรือฝากเงินได้ ในระยะข้ามคืน (Overnight) ที่ระดับอัตราดอกเบี้ยสูงหรือต �่ำกว่า
อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.50 ตามล�ำดับ ซึ่งหน้าต่างดังกล่าวเป็นกลไกหลักที่ช่วยจ�ำกัดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
ในตลาดเงิน
		 ในปี 2560 ธปท. มีการปรับขัน้ ตอนและเวลาการท�ำธุรกรรมหน้าต่างปรับสภาพคล่องสิน้ วัน เพือ่ ให้การบริหารสภาพคล่อง
สิ้นวันของสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายประเภทตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศที่สถาบัน
การเงินสามารถน�ำมาท�ำธุรกรรมกู้ยืมสภาพคล่องจาก ธปท. ทั้งนี้ธุรกรรมส่วนใหญ่ในปี 2560 เป็นการฝากเงินเฉลี่ยประมาณ 10.9
พันล้านบาทต่อวัน

2.2 การพัฒนาตลาดการเงิน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก ซึ่งอาจส่งผลให้เงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนและกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นแหล่งจ้างงานที่ส�ำคัญของประเทศ
ธปท. จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น�ำเข้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก 8 แห่ง ในการผลักดันโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs
ภายใต้มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ SMEs ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้ง
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับตัวและรับมือกับสภาวะแวดล้อมที่มี
ความผันผวนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
SMEs ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมสัมมนาการให้ความรู้ทางการเงิน เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
วิธีการช�ำระเงิน สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการจัดท�ำบัญชีและ
ภาษีเบื้องต้น รวมทั้งได้รับโอกาสทดลองใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เรียกว่าประกันค่าเงิน หรือ FX Options โดยจะได้รับวงเงิน
ค่าธรรมเนียมส�ำหรับซือ้ ประกันค่าเงินกับธนาคารพาณิชย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการมูลค่า 30,000 บาทต่อกิจการ (ครอบคลุมมูลค่าการน�ำเข้า/
ส่งออกประมาณ 3 ล้านบาทส�ำหรับการซื้อประกันค่าเงินอายุประมาณ 2-3 เดือน)

2.3 การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารเงินส�ำรองทางการ8
ธปท. บริหารเงินส�ำรองทางการโดยยึดหลักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และสภาพคล่องสูง โดยให้
ได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ภี ายใต้กรอบความเสีย่ งและหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดเพือ่ ให้การบริหารเงินส�ำรองได้รบั ผลประโยชน์สงู สุดภายใต้กรอบ
ความเสีย่ งและเกณฑ์การลงทุนทีก่ �ำหนด ธปท. ได้ตดิ ตามวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินของประเทศทีล่ งทุน และคาดการณ์แนวโน้มอัตรา
แลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ ราคาสินทรัพย์ รวมทัง้ ประเมินความเสีย่ งประเภทต่างๆ ในการลงทุน เพือ่ ช่วยสร้างโอกาสให้สามารถเพิม่ อัตรา
ผลตอบแทนหรือลดความเสี่ยงทางการเงินโดยรวม
ทั้งนี้ ธปท. มีแนวนโยบายในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยพิจารณาเพิ่มเติมทั้งจ�ำนวนประเทศที่จะลงทุน รวมทั้ง
ประเภทของสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ โดยในปีน้ี พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ได้เริ่มมีผล
บังคับใช้ โดยมีการเพิม่ ส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งประเทศให้มกี ารครอบคลุมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนหรือตราสารทุนต่างประเทศ
ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุนในตราสารทุน
ต่างประเทศในวันที่ 22 มีนาคม 2560
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรองทางการ ธปท. ได้ ใช้การวิเคราะห์แบบจ�ำลองต่างๆ เช่น แบบจ�ำลองเชิงปริมาณ
และแบบจ�ำลองเศรษฐกิจมหภาค เพือ่ ใช้ ในการประเมินการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างในสินทรัพย์และประเทศทีล่ งทุน และการขยาย
การลงทุนไปในสินทรัพย์ ใหม่ที่ ธปท. บริหารเองและที่ ให้ผู้จัดการทุนภายนอกบริหาร
8

กองทุนเงินส�ำรองทางการที่ส�ำคัญประกอบด้วย กองทุนสภาพคล่องและกองทุนเพื่อการลงทุนระยะยาว
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ปัจจุบนั ธปท. อยูร่ ะหว่างการพัฒนาแนวทางการบริหารและเครือ่ งมือการลงทุนเพิม่ เติม เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเพิม่ ผลตอบแทน
ตลอดจนการลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ตามที่คณะกรรมการ ธปท. ให้แนวทางไว้

2.4 การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ธปท. เป็นผูด้ �ำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน โดย ธปท.
ได้ด�ำเนินการออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อประโยชน์ ในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไทย
ในปี 2560 ธปท. ได้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตามโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign
Exchange Regulation Reform) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของระบบเศรษฐกิจระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (Ease of doing business)

การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินปี 2560 มีแนวทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินแบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก ดังนี้
1. ลดขั้นตอนและเอกสาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการท�ำธุรกรรม อาทิ
		 • ยกเลิกการกรอกแบบการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FX Form)
		 • ปรับลดรายการเอกสารประกอบการโอนเงินออกนอกประเทศ เช่น ยกเลิกการแสดงงบการเงินและหนังสือชี้แจง
รายละเอียด กรณีส่งเงินลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศ
		 • ให้ลูกค้าสามารถแสดงส�ำเนาเอกสารเพื่อประกอบการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้ ทั้งในรูปแบบของเอกสารที่
เป็นกระดาษและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ ให้ภาคธุรกิจสามารถบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้คล่องตัวมากขึ้น โดยผ่อนคลายให้
บริษัทและกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด (Qualified Company) เช่น บริษัทที่มีปริมาณธุรกรรมการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศตามที่ก�ำหนด และมีนโยบายบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน สามารถท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและ
โอนเงินออกนอกประเทศได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการท�ำธุรกรรมต่อธนาคารพาณิชย์
3. เพิม่ ทางเลือกให้บคุ คลรายย่อยในการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยผ่อนคลายให้สามารถโอนเงินตราต่างประเทศ
ออกนอกประเทศผ่านตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Money Transfer) เพื่อวัตถุประสงค์ ในการช�ำระค่าสินค้าได้
4. เพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุนไทยและเพิ่มผู้ ให้บริการในตลาดเงินตราต่างประเทศ โดยเสนอกระทรวง
การคลังออกประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุญาตให้บริษทั หลักทรัพย์ซอื้ ขายเงินตราต่างประเทศแก่ลกู ค้าทัง้ ทีเ่ ป็นผูล้ งทุนไทย และผูล้ งทุน
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เงินส�ำรองระหว่างประเทศ
(International Reserve)
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ต่างชาติ ภายใต้ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผู้ ให้บริการ และเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ได้
นอกจากนี้ ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส�ำแดงการน�ำเงินสดเข้าหรือออกจากประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสากล เช่น
การน�ำธนบัตรเงินบาทที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า 450,000 บาท หรือธนบัตรเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์ สรอ.
หรือเทียบเท่า เข้าหรือออกจากประเทศไทยต้องส�ำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศในปี 2560 อยู่ที่ 19,119.48
ล้านดอลลาร์ สรอ. ปรับเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ น 42.59% ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเภทธุรกิจ ยานยนต์ อาหาร และ พลังงาน

ตารางที่ 2 การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
เงินลงทุนในต่างประเทศสุทธิ 		
(NET TDI)
(yoy% change)		

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

2557

2558

2559

2560/P

5,741.75

4,991.04

13,409.07

19,119.48

-52.63

-13.07

168.66

42.59

/P

Preliminary
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้านการค้าระหว่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3 การท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศระหว่างนิติบุคคลรับอนุญาต9 กับลูกค้า ปี 2560
ลักษณะธุรกรรมของผู้ส่งออก (มากไปน้อย)
ลักษณะธุรกรรมของผู้น�ำเข้า (มากไปน้อย)
(1) น�ำเงินตราต่างประเทศมาขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท
(1) น�ำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนออกไปช�ำระ
(2) น�ำเงิ น ตราต่ า งประเทศมาฝากเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากเงิ น ตรา (2) ถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
		 ต่างประเทศ
		 เพื่อโอนออกไปช�ำระ
(3) รับช�ำระเป็นเงินบาทจากคู่ค้าต่างประเทศ
(3) ช�ำระเป็นเงินบาทให้แก่คู่ค้าต่างประเทศ
(4) Netting ค่าสินค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ
(4) Netting ค่าสินค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ
(5) ไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ แต่โอนไปช�ำระคืนหนี้ (5) กู้เงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาตแต่ ไม่ขาย
		 เงินกู้เงินตราต่างประเทศให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต
		 ไม่ฝาก โดยโอนออกไปช�ำระค่าสินค้า
(6) ไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ แต่โอนไปช�ำระค่าสินค้า (6) ไม่ขายไม่ฝากเงินตราต่างประเทศ แต่โอนไปช�ำระค่าสินค้า
		 ในต่างประเทศ
		 ในต่างประเทศ
มูลค่าสินค้าส่งออก 236,676 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจาก มูลค่าสินค้าน�ำเข้า 221,175 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าร้อยละ 8.99
ปีก่อนหน้าร้อยละ 13.89
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากค่าสินค้าส่งออก 222,867 ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากค่าสินค้าน�ำเข้า 200,538
ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.89
ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.79
หมายเหตุ : มูลค่าปี 2560 เป็นประมาณการค่าเฉลี่ย 12 เดือนจากข้อมูลจริง 11 เดือน
ที่มาของมูลค่า : กรมศุลกากร, ธนาคารแห่งประเทศไทย
9

นิติบุคคลรับอนุญาต หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�ำระเงินต่างประเทศ โดย
มีขอบเขตการประกอบธุรกิจ คือ ซื้อ-ขาย ฝาก-ถอน หรือให้กู้เงินตราต่างประเทศ
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ด้านการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4 ปริมาณการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างนิติบุคคลรับอนุญาตกับลูกค้า
การท�ำธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศของลูกค้า
ปริมาณซื้อ
สินค้าเข้า
อื่นๆ
ปริมาณขาย
สินค้าออก
อื่นๆ
ปริมาณซื้อ (ขาย) สุทธิ
 	 ค่าสินค้า
อื่นๆ

2559
664,739.24
117,644.13
547,095.11
658,700.91
106,113.88
552,587.03
6,038.33
11,530.25
535,564.86

2560e/
808,975.75
122,942.87
686,032.88
795,495.49
107,150.60
688,344.89
13,480.26
15,792.27
-2,312.01

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
21.70
4.50
25.40
20.77
0.98
24.57

ที่มา : ข้อมูลตาม Data set ที่นิติบุคคลรับอนุญาตรายงานด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ : e/ ประมาณการ

ด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 (โครงการ Soft Loan) ตาม
พระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผทู้ ี่ได้รบั ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ก�ำหนดให้ ธปท. มีอ�ำนาจเฉพาะคราว
ในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินน�ำไปให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ
ภายในวงเงิน 300,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินในส่วนของ ธปท. ไม่เกินร้อยละ 70 หรือ ธปท. มีวงเงินจัดสรร จ�ำนวน 210,000 ล้านบาท
โดยสถาบันการเงินสามารถเบิกใช้วงเงินจาก ธปท. ภายในปี 2556 ทัง้ นี้โครงการดังกล่าวจะสิน้ สุดการให้ความช่วยเหลือภายในปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงค้างที่สถาบันการเงินเบิกใช้วงเงินจ�ำนวน 11,541 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 5 ของ
วงเงินจัดสรร โดยมีผทู้ ี่ได้รบั ความเสียหายได้รบั ความช่วยเหลือคงเหลือสุทธิ 22,548 ราย ในปีนจี้ �ำนวนเงินคงค้างและจ�ำนวนรายลดลง
เป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากการครบก�ำหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
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		 ในบริบทโลกทีผ่ นั ผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและยากจะคาดเดา เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทย
และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภาคการเงิน จ�ำเป็นต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ กล่าวคือ
		 1. ต้องสามารถเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้กับระบบเศรษฐกิจ
		 2. ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน (Immunity) ให้กับระบบเศรษฐกิจได้ และไม่สร้างความเปราะบางที่อาจ
			 ก่อให้เกิดวิกฤตในอนาคต
		 3. ต้องช่วยกระจายประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทั่วถึง (Inclusion) ไม่เพิ่มปัญหาความ
			 เหลื่อมล�้ำซ�้ำเติมให้กับสังคมไทย

ภาพ : นรินทร์ เหล่ารุจิรากุล
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3. การรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
3.1 การออกหลักเกณฑ์และแนวนโยบายก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน

ธปท. ได้ออกและปรับปรุงประกาศ ธปท. เพือ่ ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินให้มคี วามมัน่ คงและมีการบริหารความเสีย่ งทีด่ สี อดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการด�ำเนิน
ธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นไป ดังนี้

		

(1) การก�ำกับดูแลความมัน่ คงและการบริหารความเสีย่ งทีด่ ขี องสถาบันการเงิน

		 (1.1) การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program
(FSAP) ธปท. และหน่วยงานภาคการเงินทีเ่ กีย่ วข้องอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการตรวจสอบ
ต่าง ๆ รวมถึงการจัดท�ำกรอบการเตรียมความพร้อมในด้านกลไกการคุ้มครองภาคการเงินและกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลภาคการเงิน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และอยูร่ ะหว่างการจัดเตรียมรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-assessment
Report) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้ประเมิน FSAP นอกจากนี้ ธปท. ได้มีหนังสือสอบถามความเห็นของหน่วยงานภาค
การเงินต่าง ๆ เพื่อจัดเตรียมท่าทีในการเจรจาก�ำหนดขอบเขตในการเข้ารับการประเมิน FSAP ของภาคการเงินไทยในปี 2561
		 (1.2) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage: RM)
ธปท. ได้ อ อกหลั ก เกณฑ์ ก ารก�ำกั บ ดู แ ลธุ ร กรรมสิ น เชื่ อ RM เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ร ะบบการเงิ น มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น
หลากหลายรองรั บ การเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ข องประเทศ โดยก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
เช่น การจัดท�ำนโยบายการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดชั้นและกันเงินส�ำรอง การด�ำรงเงินกองทุนและการเรียกดอกเบี้ย
และค่าบริการต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันการเงินมีการบริหารความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม
		 (1.3) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk: IT Risk)
ของสถาบันการเงิน ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล IT Risk ของสถาบันการเงิน10และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้าน IT ที่ดี มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน IT อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการตรวจสอบและการบริหาร
จัดการโครงการด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ภายใต้กรอบหลักการส�ำคัญ 3 ด้าน คือ (1) การรักษาความลับของระบบและ
ข้อมูล (2) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล และ (3) ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 (1.4) หลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธปท. อยู่ระหว่างปรับปรุง
หลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติและความ
เหมาะสม (Fit and Proper) ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยเน้นให้มีกลไก
คัดกรองบุคคลทัง้ ด้านประวัตอิ าชญากรรมและพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ เพือ่ ให้มกี ารบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้
จะเน้นหน้าที่ของคณะกรรมการในการก�ำหนดกรอบธรรมาภิบาลด้านการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance) ซึ่งรวมถึง
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) การดูแลให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสม
การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเป็นอิสระ และการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลต่อสาธารณชน
		 (1.5) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน (Consolidated Supervision) ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์
ก�ำกับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
ซึ่งประเด็นส�ำคัญที่ได้ปรับปรุง เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) การประกอบ
ธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology: FinTech) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs และ FinTech และ
สนับสนุนการพัฒนาการบริการทางการเงินของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ในระดับ Solo Basis
10

ปัจจุบันออกประกาศหลักเกณฑ์แล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยมีผลบังตับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2561

65

รายงานประจำ�ปี 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย

		 (1.6) หลักเกณฑ์การด�ำรงแหล่งทีม่ าของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR)
ธปท. อยู่ระหว่างออกหลักเกณฑ์การด�ำรงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (NSFR) ซึ่งเป็นอัตราส่วนส�ำหรับ
วัดความเพียงพอของสภาพคล่องในระยะ 1 ปีข้างหน้า เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งเงินทั้งจากการรับเงินฝาก การกู้ยืมเงิน และส่วน
ของเจ้าของ สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินในการลงทุน การปล่อยกู้ และการก่อภาระผูกพัน ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ ในระบบ
สามารถรับมือกับภาวะทีส่ ภาพคล่องมีความตึงตัวเป็นระยะเวลานานได้ดขี นึ้ และสามารถสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างยัง่ ยืน
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ NSFR แล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยจะมีผลบังคับใช้กับธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2561

		 (1.7) การประเมิน Recovery Plan ภายใต้ โครงการน�ำร่อง และกรอบของการจัดท�ำ Recovery Plan ธปท.
อยู่ระหว่างจัดท�ำการวิเคราะห์ผลการประเมิน Recovery Plan ของธนาคารพาณิชย์จ�ำนวน 6 แห่ง ภายใต้โครงการน�ำร่อง และ
เตรียมการให้ธนาคารพาณิชย์จัดท�ำแผนดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในประเทศที่มีความส�ำคัญ
เชิงระบบ (D-SIBs) เริ่มจัดท�ำในปี 2561 และพิจารณาก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์อื่นด�ำเนินการในระยะต่อไป ซึ่งกรอบการจัดท�ำ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ (1) ก�ำหนดบทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ ให้รับผิดชอบดูแลการจัดท�ำ ทบทวน
ติดตามและพิจารณาการใช้แผน (2) ให้จัดท�ำ Recovery Plan ตามแนวปฏิบัติที่ ธปท. ก�ำหนด และ (3) ให้มีการทบทวนแผนอย่าง
น้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญที่อาจกระทบต่อแผน
		 (1.8) หลักเกณฑ์เพื่อรองรับมาตรการบัญชีเล่มเดียวของภาครัฐ ธปท. ได้พิจารณาปรับปรุงแนวนโยบายเพื่อรองรับ
มาตรการบัญชีเล่มเดียวของภาครัฐ เพื่อบังคับใช้กับทั้งสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial
Institution: SFIs) โดยจะก�ำหนดให้มกี ารน�ำปัจจัยด้านคุณภาพงบการเงินซึง่ สามารถสะท้อนสภาพกิจการและการด�ำเนินงานของธุรกิจ
อย่างแท้จริงเป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือเพิ่มวงเงิน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ธุรกิจมีการจัดท�ำงบการเงินที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยจะน�ำมาใช้กับกรณีทบทวนสินเชื่อเดิมและกรณีพิจารณาสินเชื่อใหม่ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ธปท. ได้หารือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแผนการด�ำเนินงานของสถาบันการเงินและ
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ส่งเสริมให้การถือปฏิบตั ติ ามมาตรการบัญชีเล่มเดียวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐ โดยไม่กระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ ส�ำหรับ SFIs ธปท. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเพื่อหารือแนวทางด�ำเนินการที่เหมาะสมกับกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบัน
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ได้ปรับปรุงแนวนโยบาย ธปท. เรื่องการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ การลงทุนในหลักทรัพย์และการขายสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน
เพื่อรองรับมาตรการบัญชีเล่มเดียวของภาครัฐแล้วเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562
		 (1.9) แนวทางการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือ
ทางการเงิน (IFRS 9) และการจัดชั้นและการกันเงินส�ำรอง ธปท. อยู่ระหว่างปรับปรุงแนวทางการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
เกี่ยวกับการจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองเพื่อรองรับ IFRS 9 ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีมีแผนจะน�ำมาใช้ ในปี 2562 โดยมีหลักการส�ำคัญ คือ
การรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินทัง้ ในส่วนของการด้อยค่าทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Incurred Loss) และทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ในอนาคต (Expected Loss) และการกันเงินส�ำรองให้ครอบคลุมภาระผูกพันนอกงบดุลที่ไม่สามารถยกเลิกได้ แม้ว่าการปรับปรุง
ดังกล่าวอาจส่งผลให้สถาบันการเงินมีการกันเงินส�ำรองเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สถาบันการเงินบริหารจัดการได้ นอกจากนี้
สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทางเลือกในการทยอยกันเงินส�ำรองช่วง 3 ปีแรกหลังจากการใช้ IFRS 9 (ปี 2562-2564)
เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อสถาบันการเงินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
		 (1.10) ความคืบหน้าการเสนอแก้ ไขกฎหมายส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธปท. ปัจจุบนั มีกฎหมายส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธปท.
ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขจ�ำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
				 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (พ.ร.บ. ธปท.) เพื่อก�ำหนดมาตรการและกลไกการแก้ไข
ปัญหาสถาบันการเงินทีป่ ระสบภาวะวิกฤตทางการเงินอันอาจกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน ทดแทนบทเฉพาะกาล
มาตรา 19 พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่ ได้สนิ้ สุดผลบังคับไปเมือ่ ปี 2555 โดยได้ผา่ นการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และผ่านการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างเสนอต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ่ ไป
				 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน) เพื่อให้กระทรวงการคลัง
และ ธปท. มีอ�ำนาจในการก�ำกับดูแล SFIs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเคียงได้กับการก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะใน
กรณีที่ SFIs มีฐานะหรือการด�ำเนินงานอันอาจเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหาย ธปท. และกระทรวงการคลังจึงได้ร่วมกันเสนอแก้ไข
มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงินต่อคณะรัฐมนตรี โดย ธปท. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
กฎหมาย และน�ำส่งผลสรุปความคิดเห็นไปยังกระทรวงการคลังเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
เห็นชอบร่างกฎหมายและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันร่างก่อนจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
				 พระราชก�ำหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพือ่ ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษทั บริหารสินทรัพย์
(บบส.) ให้ครอบคลุมถึง (1) การรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและการเป็น
ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และไกล่เกลี่ยหนี้ และ (2) เพิ่มอ�ำนาจ ธปท. ในการก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล
(2) การก�ำกับดูแลเพือ่ รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม
		 (2.1) แนวทางการก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศทีม่ คี วามส�ำคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically Important
Banks: D-SIBs) ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทางการก�ำกับดูแล D-SIBs เพื่อให้ D-SIBs ในไทยมีความมั่นคง
และลดโอกาสที่จะประสบปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม โดยใช้ดัชนีชี้วัดหลัก
4 ด้าน ในการระบุ D-SIBs ได้แก่ (1) ขนาดของธนาคารพาณิชย์ (2) ความเชื่อมโยงกับระบบธนาคารพาณิชย์ (3) ความสามารถ
ในการทดแทนกันได้ของธนาคารพาณิชย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบสถาบันการเงิน และ (4) ความซับซ้อนของธุรกรรม นอกจากนี้
ยังก�ำหนดให้ D-SIBs ด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิม่ ในรูปของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของอีกร้อยละ 1 และปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ก�ำกับดูแลอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
		 (2.2) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ ธปท. ได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลสินเชือ่ บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ เพือ่ ลดโอกาสการก่อหนีส้ นิ ล้นพ้นตัวและสร้างวินยั ทาง
การเงินแก่ประชาชน โดยจ�ำกัดปริมาณวงเงินสินเชือ่ บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับตามระดับรายได้ของผูข้ อสินเชือ่
เพื่อมิให้เกินความสามารถในการช�ำระหนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีอายุน้อยและรายได้ต�่ำ และปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต
เหลือร้อยละ 18 (จากเดิมร้อยละ 20) เพือ่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบนั ทีม่ ตี น้ ทุนทางการเงินลดลง และเพือ่ ให้
ผู้ประกอบการให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
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มาตรการการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
การปรับปรุงแนวทางการก�ำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับของ ธปท. เป็นอีก
แนวทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยดูแลการก่อหนีส้ นิ ของภาคครัวเรือนให้เหมาะสมขึน้ เนือ่ งจากประชาชนเข้าถึงสินเชือ่ ประเภทนี้
ได้ง่าย และเป็นสินเชื่อที่ ไม่มีหลักประกัน อาจส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มที่มีความเปราะบางก่อหนี้จนเกิน
ความสามารถช�ำระหนี้ของตนได้
โดยมาตรการสินเชือ่ บัตรเครดิต ได้ก�ำหนดวงเงินแก่ผขู้ อมีบตั รให้เหมาะสมกับความสามารถในการช�ำระหนีต้ าม
รายได้ต่อเดือน โดยผู้มีรายได้ต�่ำกว่า 30,000 บาท ให้ได้รับวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ รายได้ตั้งแต่ 30,000 ถึง
50,000 บาท วงเงินไม่เกิน 3 เท่า และรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป วงเงินไม่เกิน 5 เท่า และได้ปรับลดเพดาน
อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลงเหลือร้อยละ 18 จากร้อยละ 20 ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันที่
ต้นทุนทางการเงินต�่ำลง
ด้านมาตรการสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ ได้ปรับวงเงินสินเชือ่ แก่ผมู้ รี ายได้ตำ�่ กว่า 30,000 บาทต่อเดือน
วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และให้ได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก�ำกับไม่เกิน 3 ราย ส�ำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป ก�ำหนดวงเงินไม่เกิน 5 เท่า แต่ไม่จ�ำกัด
จ�ำนวนผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับทีจ่ ะให้สนิ เชือ่ แก่ผบู้ ริโภคแต่ละราย โดยยังคงเพดานอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับจะเรียกเก็บได้ เพื่อให้สามารถให้บริการสินเชื่อ
แก่ผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภค ธปท. ได้เน้นย�้ำ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก�ำกับต้องให้ทางเลือกแก่ผู้บริโภคในกรณีที่ไม่ต้องการ
ให้ติดต่อเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีกระบวนการและ
ดูแลให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า รวมถึงในกรณีที่
มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่ผิดพลาดของบัตร
เครดิต ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องให้สิทธิทางเลือกแก่
ผู้ถือบัตรเครดิตที่จะขอรับเงินคืนผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือ
จากการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตด้วย

B
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(3) การสนับสนุนประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน
		 (3.1) หลักเกณฑ์ชอ่ งทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ธปท. ได้พจิ ารณาออกหลักเกณฑ์ชอ่ งทางการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์ ให้ยดื หยุน่ และสอดรับกับแนวโน้มการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์มากขึน้ เพือ่ ให้ธนาคาร
พาณิชย์บริหารช่องทางการให้บริการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมผู้ ใช้บริการทุกกลุม่ อย่างทัว่ ถึง โดยก�ำหนดมาตรฐาน
การก�ำกับดูแลซึง่ เน้นบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการในการอนุมตั นิ โยบายและกลยุทธ์เกีย่ วกับช่องทางการให้บริการ การ
บริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับช่องทางการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและรัดกุม รวมถึงการดูแลผู้ ใช้บริการอย่าง
เป็นธรรม ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยจะมีผลบังคับใช้กับธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่
วันที่ 6 มีนาคม 2561
		 (3.2) แนวทางการก�ำกับดูแล Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) ธปท. ได้ยกร่างหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจ P2P Lending Platform เพื่อส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาภาคการเงินและเพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การเข้าถึงบริการทางการเงิน ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้ ใช้บริการทางการเงินที่เหมาะสม โดยขณะนี้ได้เสนอ
ร่างหลักเกณฑ์ต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
(4) การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
		 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (แผนพัฒนาฯ) ระยะที่ 3 พ.ศ. 2559 - 2563 เมือ่ เดือนมีนาคม
2559 โดยการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในปี 2560 สรุปได้ดังนี้
(4.1) ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ ร่วมกับ
ธนาคารพาณิชย์และ SFIs พัฒนาระบบพร้อมเพย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกและอ�ำนวยความสะดวกในการโอนและรับเงินของทุก
ภาคส่วน รวมทัง้ ร่วมกับผู้ ให้บริการเครือข่ายบัตรและผู้ ให้บริการทางการเงิน ผลักดันให้มกี ารใช้มาตรฐาน QR Code เพือ่ การช�ำระเงิน
		 (4.2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน ร่วมกับส�ำนักงานสถิติแห่งชาติส�ำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินและ
ความรูค้ วามเข้าใจทางการเงินของภาคครัวเรือนปี 2559 โดยได้ประมวลผลและเผยแพร่ผลส�ำรวจแล้ว อีกทัง้ สนับสนุนให้บริษทั ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติขยายประเภทและจ�ำนวนสมาชิก รวมถึงให้บริการ Bureau Score เพือ่ ให้สถาบันการเงินมีขอ้ มูลประกอบการวิเคราะห์
สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น
		 (4.3) สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเพิ่มวงเงินการโอนเงินออกนอกประเทศให้ลูกค้าของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ รวมถึง
ส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นกับประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกการท�ำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
		 (4.4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ได้ผลักดันการจัดตั้งคณะท�ำงาน Digital Banking Literacy เพื่อ
เป็นกลไกการรับส่งข้อมูลระหว่างธนาคารสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาการท�ำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลและภัยทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงอยู่ระหว่างยกร่างหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
(5) การด�ำเนินนโยบายสถาบันการเงินในเวทีระหว่างประเทศ
		 ธปท. ได้เข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบที่ 8 ภายใต้กรอบอาเซียน และอยูร่ ะหว่างเจรจาทวิภาคีเพือ่ จัดตัง้
Qualified ASEAN Banks (QABs) กับมาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าสู่ตลาดในฟิลิปปินส์ โดยการเจรจา QABs กับมาเลเซียได้ข้อสรุปในประเด็นส�ำคัญแล้ว อีกทั้งได้ยื่นข้อเสนอเปิดตลาด
เบื้องต้นให้แก่เมียนมาและอินโดนีเซีย รวมถึงได้ลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีเพื่อจัดตั้ง QABs กับ
ฟิลิปปินส์ ในเดือนเมษายน 2560
		 นอกจากนี้ ธปท. ได้ส�ำรวจความสนใจของสมาชิกอาเซียนในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ ให้
สอดคล้องกันมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการรวมตัวภาคการธนาคาร และจัดท�ำสรุปผลการส�ำรวจเพื่อน�ำมาใช้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลที่อาเซียนจะร่วมกันปรับปรุงให้สอดคล้องกันต่อไป
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3.2 การก�ำกับ ตรวจสอบ และวิเคราะห์สถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. พ.ศ. 2560-2562 ด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเงินที่มีการเชื่อมโยงกันและป้องกันความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงเทคโนโลยี
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้ปรับเปลีย่ นกระบวนการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบแบบ Ongoing โดยเน้นการตรวจสอบ Off-site
มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในภาพรวมของแต่ละสถาบันการเงิน รวมทั้งยังได้ศึกษาการประเมินพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Behavior and Risk Culture: B&C) ของสถาบันการเงิน และการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละสถาบันการเงิน และระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคง สามารถป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นและก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการแก้ไขได้ทันท่วงที
ในปี 2560 ธปท. ได้ออกตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งธุรกรรมทีส่ �ำคัญ (Significant Activities : SA) ซึง่ มีผลกระทบ
ต่อฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน กลยุทธ์และการบริหารงานของสถาบันการเงิน ได้แก่ ธุรกรรมด้านสินเชื่อ การบริหารเงิน
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังคงหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยง
(Risk-based Supervision) อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่
ไม่มีหลักประกัน การบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และการทดสอบภาวะวิกฤต (Supervisory Stress Test) ภายใต้สถานการณ์จ�ำลองเพื่อประเมิน
ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในระยะ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับภาวะ
วิกฤตดังกล่าวได้ และมีอัตราส่วนการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ ธปท. ก�ำหนด รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น
สินเชื่อธุรกิจยางพารา สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น
(1) การก�ำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
(1.1) แนวทางการประเมินพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Behavior and Risk Culture: B&C)
				 ธปท. ศึกษากรอบและแนวทางการประเมิน B&C ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน ซึ่งจะ
ให้ความส�ำคัญกับการประเมินบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันการเงิน ในการก�ำหนดกรอบธรรมาภิบาลด้านการบริหาร
ความเสีย่ ง (Risk Governance) ควบคู่ไปกับการผลักดันให้มกี ลไกการถ่วงดุลอ�ำนาจ การจ่ายผลตอบแทน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ที่ดีในการด�ำเนินงานและการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับชั้นของสถาบัน
การเงิน เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของแต่ละสถาบันการเงิน
		 (1.2) การก�ำกับดูแลด้าน Cyber Resilience ของภาคการเงิน
				 ภัยคุกคามไซเบอร์เป็นความเสี่ยงส�ำคัญต่อระบบสถาบันการเงิน และภาคการเงินของประเทศไทย เพื่อให้สถาบัน
การเงิน มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยไซเบอร์ ธปท. จึงได้ยกระดับการก�ำกับดูแลด้าน Cyber Resilience ของ
ภาคการเงินตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่
(1) การยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุมคามทางไซเบอร์ของสถาบันการเงิน (2) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ภาคการ
เงินในการรับมือภัยไซเบอร์ (3) การพัฒนาความรู้ ความพร้อมและศักยภาพด้าน Cybersecurity ให้กบั บุคลากรในภาคการเงิน และ
(4) การสร้างความรู้ด้าน Financial Technology ให้กับประชาชนร่วมกับฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธปท.
(1.3) การก�ำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
				 ปัจจุบันสถาบันการเงินได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
สถาบันการเงินจึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT ที่เพียงพอเหมาะสมทั้งในด้านความปลอดภัย ความถูกต้องเชื่อถือได้
ของข้อมูลและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ธปท. อยู่ระหว่างก�ำหนดหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเรื่อง IT Risk Management
เพื่อให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติในปี 2561 (ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยมีผลเริ่มปฏิบัติ 1 เมษายน 2561)
(1.4) โครงการแก้ ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (คลินิกแก้หนี้)
				 โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ ว่ นบุคคลที่ไม่มหี ลักประกันหรือคลินกิ แก้หนีเ้ ป็นโครงการทีธ่ นาคารพาณิชย์ 16 แห่ง และ
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด หรือ บสส. (SAM) โดยการสนับสนุนของ ธปท. ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงการน�ำร่อง
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ในการให้ลูกหนี้แก้ไขปัญหาหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายรายได้อย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งให้ความรู้ทางการเงินและ
เสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับลูกหนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะ
เวลา 6 เดือน มีลูกหนี้สมัครเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 30,849 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
โดยการขยายให้ครอบคลุมกลุม่ ลูกหนีบ้ คุ คลธรรมดาทีม่ รี ายได้ไม่ประจ�ำให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพิม่ เติมจากเดิมทีก่ �ำหนดเฉพาะ
กลุ่มที่มีรายได้ประจ�ำ รวมทั้งได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาความสามารถในการช�ำระหนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ ใหม่นี้จะเริ่มตั้งแต่วัน
ที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการเพิ่มได้อีก 2,000-3,000 ราย
		 (1.5) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ SMEs
				 ธปท. ได้พฒ
ั นาฐานข้อมูลสินเชือ่ SMEs เพือ่ ให้ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ใช้ประโยชน์
ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาส SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
โดยได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปี 2560
(1.6) การประชุมและชี้แจงที่ส�ำคัญ
				 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลด้านการก�ำกับตรวจสอบระหว่าง ธปท. กับสถาบันการเงิน และหน่วยงาน
อืน่ ๆ เพือ่ สร้างความเข้าใจ โดยมีการจัดประชุมชีแ้ จงภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ และผลการตรวจสอบในปี 2559 รวมทัง้ แนวทาง
การตรวจสอบในปี 2560 แก่ผบู้ ริหารสถาบันการเงิน และการจัดประชุมเพือ่ รับฟังแผนกลยุทธ์ แผนการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้
จัดหลักสูตร SEACEN-FSI Regional Seminar on the Regulation and Supervision of Credit and the New Expected
Loss Provisioning Framework เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตแก่เจ้าหน้าที่จาก
ธนาคารกลางและหน่วยงานก�ำกับดูแลในต่างประเทศ และการจัดประชุม Supervisory College ส�ำหรับกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เพือ่ เป็นช่องทางการสือ่ สารและสร้างความร่วมมือระหว่างผูก้ �ำกับดูแลภาคการเงินและผูบ้ ริหารธนาคารพาณิชย์
(2) การตรวจสอบฐานะ การด�ำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
		 ในปี 2560 ธปท. ได้ตรวจสอบสถาบันการเงิน (รวม SFIs) รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง โดยตรวจสอบแบบเน้นธุรกรรมที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ธุรกรรมสินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การตรวจสอบส�ำนักงานธุรกิจ (HUB) และบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน
การด�ำเนินการตามพันธกิจของ SFIs รวมทั้งการตรวจสอบเฉพาะกิจ (Target Examination) เพื่อประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำธุรกรรมในห้องค้าเงิน (Code of Conduct) และด้านการคุม้ ครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (Market Conduct)
เรื่องการขายประกันและการรักษาข้อมูลลูกค้า เพื่อเป็นการด�ำเนินงานตามแผนสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมให้สถาบันการเงิน
ให้บริการอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม รวมทั้งผู้ ใช้บริการเข้าใจสิทธิและได้รับความคุ้มครอง สามารถเลือกใช้บริการได้ตรงตาม
ความต้องการ ส�ำหรับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ครอบคลุมการประเมินความพร้อมในการรับมือกับภัยไซเบอร์
การเตรียมความพร้อมด้านระบบรองรับ National e-Payment ภายใต้โครงการพร้อมเพย์ การขยายจุดรับช�ำระบัตร และการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงด้าน IT ที่ส�ำคัญ รวมทั้งการด�ำเนินการยกระดับความปลอดภัย ATM
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นอกจากนี้ ธปท.ได้ประเมินผลการจัดท�ำ Supervisory Stress Test ของธนาคารพาณิชย์ไทย รวมทัง้ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุง
ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบในลักษณะ Ongoing Supervision และยกระดับการวิเคราะห์ความเสี่ยง สถาบันการเงิน ใน
ลักษณะ Forward Looking เช่น การพัฒนา Risk Indicator ส�ำหรับ Default Risk เป็นต้น ซึ่งยังคงการตรวจสอบแบบจ�ำลอง
ด้านความเสี่ยงที่ส�ำคัญของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะแบบจ�ำลองที่ ใช้ประกอบการกันส�ำรองส�ำหรับ Current Loan และ Possible
Impaired Loan รวมทั้งแบบจ�ำลองที่ ใช้เพื่อด�ำรงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านตลาด

ตารางที่ 5 จ�ำนวนสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบในปี 2560
สถาบันการเงิน

จ�ำนวนสถาบันการเงิน
(แห่ง)

ธนาคารพาณิชย์ไทย / ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย				
สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 					
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary)			
บริษัทเงินทุน / บริษัทเครดิตฟองซิเอร์					
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI)					
บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)					
บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและ / หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)		
รวม					

15
3
2
5
7
3
4
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(3) การวิเคราะห์ ติดตามฐานะและผลการด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน
(3.1) การวิเคราะห์ ติดตามฐานะและผลการด�ำเนินงาน
ธปท. ได้วิเคราะห์ ฐานะ ผลการด�ำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงจากธุรกรรมที่ส�ำคัญและความเสี่ยงจากการด�ำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันการเงินแต่ละแห่งและระบบสถาบันการเงิน
โดยรวม เช่น ภาพรวมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย ในรอบปี 2559 ผลการด�ำเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยในรอบปี 2559
ภาพรวมธุรกิจ Nano Finance ในรอบปี 2559 เป็นต้น
(3.2) การศึกษาและวิเคราะห์เป็นพิเศษ
		 ธปท. ได้ติดตามสถานการณ์ส�ำคัญในต่างประเทศและผลกระทบต่อระบบธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ นโยบายเศรษฐกิจ
ของสหรัฐ การเลือกตัง้ ในกลุม่ ประเทศ EU ทีส่ �ำคัญ และสถานการณ์ ในคาบสมุทรเกาหลี ส�ำหรับการติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจยางพารา สินเชื่อธุรกิจโรงสีข้าว สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจหลักในการช่วยขับเคลื่อนการ
ขยายตัวของสินเชื่อในภาพรวม โครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 สินเชือ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึง่ ปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์มกี ารขยายการด�ำเนิน
ธุรกรรมต่าง ๆ มากขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสินเชื่อลูกหนี้ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักลงทุนที่ส�ำคัญของไทย ในช่วงที่ผ่านมา
รัฐบาลได้สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้มีโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
ที่ดี เพื่อช่วยสนับสนุนให้มีการลงทุนมากขึ้น
(4) การก�ำกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
ธปท. และกระทรวงการคลังได้ร่วมกันเสนอแก้ไขมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อ
ให้ ธปท. มีอ�ำนาจในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเทียบเคียงกับการก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ โดยได้มีการด�ำเนินการ
รับฟังความเห็นจากผูท้ เี่ กีย่ วข้องตามกระบวนการทีก่ �ำหนดในรัฐธรรมนูญ ปัจจุบนั คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มมี ติเห็นชอบร่างกฎหมาย
ดังกล่าวและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันร่าง ก่อนจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
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(5) การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
ธปท. ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ความมัน่ คงในระบบสถาบัน
การเงิน ได้แก่ (1) การเข้าร่วมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ ในหมวดการก�ำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินและการบังคับใช้กฎหมาย
(2) การร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ (3) การเป็นวิทยากรในเรื่องต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงิน
และสหกรณ์ เกณฑ์และแนวทางการก�ำกับใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น (4) การร่วมพัฒนาจัดท�ำโครงสร้างพื้นฐานให้แก่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น การออกแบบรายงาน และการพัฒนาจัดการฐานข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น
(6) การแลกเปลี่ยนข้อมูลการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาค
ธปท. ได้ด�ำเนินการให้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงเพือ่ ความร่วมมือในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินกับหน่วยงานก�ำกับดูแล
ในต่างประเทศในปี 2560 รวม 6 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินระหว่างธนาคาร
กลางในภูมภิ าค มีระบบการเงินทีม่ นั่ คงและการพัฒนาทางการเงินอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ การพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลให้มปี ระสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน (Basel Core Principles for Banking Supervision)
(7) การด�ำเนินการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล ด้าน Banking Supervision (The
Financial Sector Assessment Program : FSAP)
ธปท. ได้จดั ท�ำการประเมินตนเอง (Self Assessment) ด้าน Banking Supervision ตามหลักเกณฑ์ Basel Core Principle
for Effective Banking Supervision 2012 (BCP) ทั้ง 29 ข้อ และได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการ
เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน FSAP ในปี 2561
(8) การอบรมสัมมนาให้แก่หน่วยงานภายนอก
ธปท. ให้ความร่วมมือแก่องค์กรภายนอกในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ ก่สถาบันการเงินและองค์กรต่าง ๆ เช่น สมาคม
สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย สถาบันการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น ในหัวข้อเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน การก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน การตรวจสอบกระบวนการด้านสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและแบบจ�ำลอง และอื่น ๆ
(9) การพัฒนาพนักงาน
ธปท. ได้จัดหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการให้ความรู้ความเข้าใจในการท�ำธุรกิจของ
สถาบันการเงินและภาคธุรกิจ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการก�ำกับดูแล เพื่อน�ำไปพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ในการก�ำกับดูแลตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบไปฝึกอบรมที่องค์กรภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในภาคการ
ธนาคารและภาคเอกชนอืน่ ๆ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการท�ำธุรกิจมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การหมุนเวียนงานภายในองค์กร เพือ่
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ ในการท�ำงานให้หลากหลาย เพื่อน�ำไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
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ธปท. ได้ด�ำเนินงานด้านนโยบายระบบการช�ำระเงิน เพื่อให้ระบบการช�ำระเงินของไทยมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย รวมทั้ง
ได้ด�ำเนินงานเพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และการคุ้มครองผู้ ใช้บริการช�ำระเงิน โดยการด�ำเนินงานในปี 2560 สรุปได้ ดังนี้

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการช�ำระเงิน

(1) การส่งเสริมและพัฒนาบริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(1.1) การด�ำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
				 ธปท. ร่วมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (แผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment) ของรัฐบาล ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช�ำระเงินของไทยให้เข้าสู่การช�ำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร โดย ธปท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบโครงการระบบพร้อมเพย์ และโครงการขยายการ
ใช้บัตร โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่มีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานดูแลและผลักดันการด�ำเนินงาน
				 ส�ำหรับโครงการระบบพร้อมเพย์ หลังจากที่ได้เริ่มให้บริการแก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐมาระยะหนึ่ง
พบว่า ปัจจุบันการลงทะเบียนใช้บริการมีปริมาณธุรกรรมการโอนเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มียอด
การลงทะเบียนใช้บริการจ�ำนวน 39.3 ล้านหมายเลข แบ่งเป็นการลงทะเบียนด้วยหมายเลขประจ�ำตัวประชาชน 26.7 ล้านหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 12.6 ล้านหมายเลข หมายเลขนิติบุคคลจ�ำนวน 49,609 หมายเลข และหมายเลข e-Wallet ID 40,359
หมายเลข โดยมีปริมาณธุรกรรมโอนเงินตั้งแต่เปิดให้บริการ จ�ำนวน 127 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 4.9 แสนล้านบาท นอกจากนี้
ยังได้มีการพัฒนาบริการอื่น ๆ ต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐานระบบพร้อมเพย์ ได้แก่ บริการเชื่อมโยงเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
กับพร้อมเพย์ได้เปิดให้บริการแล้วในเดือนกันยายน 2560 บริการรองรับการช�ำระเงินตามใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) ข้ามธนาคาร
ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2560 และได้พัฒนาระบบบริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay) ซึ่งเปิดให้บริการใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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				 ส�ำหรับโครงการขยายการใช้บตั ร ผู้ ให้บริการวางอุปกรณ์รบั ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รบั คัดเลือกจากทางการ
ได้ด�ำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว จ�ำนวน 188,488 ราย รวม 495,733 เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2560) นอกจากนี้ ธปท. ร่วมกับกรมบัญชีกลางได้ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการรับเงินจากประชาชน
จ�ำนวนมาก ติดตัง้ อุปกรณ์ฯ เพือ่ ส่งเสริมการใช้ e-Payment เช่น กรมทีด่ นิ กรมการขนส่งทางบก ปัม้ นำ�้ มัน และโรงพยาบาล เพือ่ เป็น
ต้นแบบและขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
		 (1.2) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Quick Response Code (QR Code) เพือ่ การช�ำระเงินและการโอนเงิน
				 ธปท. ได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับสากล ได้แก่ American Express,
JCB MasterCard, UnionPay International และ Visa พร้อมทั้งสถาบันการเงิน ผู้ ให้บริการเครือข่ายบัตรและบริการช�ำระเงิน
ในไทย ในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Thai QR Code Payment ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อใช้ ในประเทศไทย ตลอดจน
การร่วมกันก�ำหนด Business Rules การดูแลแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และ Thai QR Code Logo Guideline โดยได้น�ำมาตรฐาน
และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ มาใช้กับสถาบันการเงินและผู้ ให้บริการช�ำระเงินที่เข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox จนสามารถปรับ
ให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการจริง สามารถให้บริการเป็นการทั่วไปได้แล้ว จ�ำนวน 8 ราย โดยมีหลักการคือการส่งเสริมให้
เกิดการเปิดกว้างและการใช้งานระหว่างกันได้ (Openness and Interoperability) ช่วยให้ผู้ ใช้บริการต่าง ๆ เชื่อมต่อบริการกัน
ได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด ลูกค้าสามารถใช้ Mobile Application สแกน QR Code ของทุกธนาคารที่ร้านค้าเพื่อช�ำระเงินได้ทันที ซึ่ง
เหมาะกับการช�ำระเงินพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อน เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลาดสด รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง
นอกจากนี้ ธปท. ได้จดั ท�ำแนวปฏิบตั ิ QR Code ส�ำหรับการช�ำระใบแจ้งหนีเ้ พือ่ รองรับความต้องการของธุรกิจและระบบภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรด้วย

(2) การด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านระบบการช�ำระเงินกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
		 ธปท. ด�ำเนินการผ่านคณะท�ำงานด้านระบบการช�ำระเงิน (Working Committee on Payment and Settlement
Systems: WC-PSS) ร่วมกับธนาคารกลางในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่ง ธปท. เป็นหัวหน้าคณะท�ำงานย่อยร่วมกับธนาคารกลาง
มาเลเซีย ในการส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบหรือบริการช�ำระเงินระหว่างประเทศผ่านผู้ ให้บริการทั้ง Bank และ Non-bank ผลักดัน
ให้มีกฎระเบียบที่รองรับและเอื้อต่อการช�ำระเงินข้ามพรมแดน รวมถึงก�ำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องของกรอบนโยบาย
และการก�ำกับดูแลด้านระบบการช�ำระเงินของประเทศสมาชิก เพือ่ ให้ผู้ ใช้บริการมีชอ่ งทางในการท�ำธุรกรรมการช�ำระเงินทีม่ คี วามมัน่ คง
ปลอดภัย เข้าถึงง่าย และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
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		 ทีผ่ า่ นมา ธปท. ได้ส�ำรวจข้อมูลการโอนเงิน Remittances รวมถึงข้อมูลค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน Remittances ของ
ประเทศสมาชิก โดยอ้างอิงหลักการ General Principles for International Remittance Services ของ World Bank เพื่อให้
ประเทศสมาชิกใช้ประเมินความพร้อมของตนเอง เห็นภาพรวมของนโยบายและการก�ำกับดูแลบริการ Remittances ชัดเจนขึ้น และ
พิจารณาก�ำหนดแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบให้สอดคล้องตามหลักสากล ซึ่งผลการประเมินของประเทศสมาชิก
ธปท. จะรวบรวมและน�ำไปเสนอในการประชุม WC-PSS ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป
		 ส�ำหรับการเชื่อมโยงด้านระบบการช�ำระเงินกับประเทศในภูมิภาค ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ด้านธุรกิจ
เทคนิค และกฎระเบียบ ส�ำหรับการเชื่อมโยงระบบ Real-Time Retail Payment System (RT-RPS) ระหว่างประเทศ และหารือ
กับธนาคารกลางประเทศสมาชิก เช่น สิงคโปร์ ซึ่งมีความสนใจจะเชื่อมโยงระบบกับไทย

4.2 การลดความเสี่ยงในระบบการช�ำระเงิน
(1) การลดความเสี่ยงด้านการช�ำระดุลเงินตราต่างประเทศ (FX settlement risk)
		 ธปท. ได้พจิ ารณาแนวทางการลดความเสีย่ งในการช�ำระดุลธุรกรรมซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดจากการช�ำระเงินของสกุลเงิน
ทีซ่ อื้ ขายในช่วงเวลาต่างกัน ในลักษณะ Payment versus Payment (PvP) ซึง่ สถาบันการเงินทีซ่ อื้ และขายเงินตราต่างประเทศช�ำระ
ดุลได้พร้อมกัน เพือ่ ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ ในการลดความเสีย่ งด้านการช�ำระดุลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ทีผ่ า่ นมา ธปท. ได้เชือ่ มโยง
ระบบบาทเนตกับระบบ US Dollar Clearing House Automated Transfer System (USD CHATS) ของธนาคารกลางของเขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) เพือ่ รองรับการช�ำระดุลธุรกรรม
ซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศทีเ่ ป็นดอลลาร์ สรอ.และไทยบาท ในลักษณะ PvP โดย ธปท. น�ำธุรกรรม OTC FX Swap เข้าร่วมช�ำระดุล
ในระบบ PvP ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2560 ท�ำให้มลู ค่าธุรกรรมเฉลีย่ ต่อวันในปี 2560 เพิม่ ขึน้ เป็น 18.11 พันล้านบาท
(2) การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินของไทยตามมาตรฐานสากล
		 ธปท. ได้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมระบบบาทเนตเพือ่ รองรับการประเมินตามโครงการ Financial Sector Assessment
Program (FSAP) ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 โดยได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบบาทเนตให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล (Principles for Financial Market Infrastructures: PFMIs)
		 ในช่วงที่ผ่านมา ธปท. ได้ด�ำเนินการในหลายด้านเพื่อให้ระบบบาทเนตสอดคล้องกับมาตรฐานสากล PFMIs เช่น
การผลักดันพระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีบทบัญญัติในเรื่องการคุ้มครองรายการโอนเงินหรือช�ำระดุลที่ส�ำเร็จ
แล้วมิให้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน (Payment Finality) การจัดท�ำกรอบนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบการช�ำระเงิน
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และพิธีปฏิบัติกรณีสมาชิกในระบบถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 โดยรวมถึงการปรับปรุงพิธปี ฏิบตั ใิ นการเชือ่ มโยงเพือ่ ช�ำระราคาหลักทรัพย์กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์

TB-CERT ยกระดับความมั่นคงทางไซเบอร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย สนับสนุนสมาคมธนาคาร
ไทย ในการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือสถาบันการเงิน ภาย
ใต้ชื่อศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ Thailand
Banking Sector Computer Emergency Response
Team (TB-CERT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
ความร่วมมือให้ภาคสถาบันการเงินดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
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(ประเทศไทย) จ�ำกัด การทดสอบประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลธุรกรรม (Performance Stress Test) ของระบบบาทเนต
รวมทัง้ การด�ำเนินการของ ธปท. ในฐานะผูก้ �ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน เช่น การปรับปรุงพิธปี ฏิบตั เิ พือ่ การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน
ที่ ธปท. ให้บริการ เพื่อก�ำหนดกระบวนการ ขั้นตอน การประสานงาน และการปฏิบัติที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายงานภายใน ธปท. และการ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ ในการก�ำหนดระบบการช�ำระเงินที่ต้องมีการก�ำกับดูแลตามมาตรฐาน PFMIs
(3) การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
		 ธปท. ร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ยกระดับการก�ำกับดูแลบริการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ในหลายด้าน ได้แก่ ยกระดับมาตรฐานกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ ให้
บริการโทรคมนาคมกรณีที่ลูกค้าขอออกซิมการ์ดใหม่เพื่อป้องกันการสวมรอยโดยมิจฉาชีพ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้ Mobile
Payment และพร้อมเพย์ เช่น ระบบ Unstructured Supplementary Service Data (USSD) ตรวจสอบเจ้าของหมายเลขมือถือ
เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ การเชื่อมข้อมูลระหว่างธนาคารพาณิชย์ และสมาคมผู้ ให้บริการโทรคมนาคม
(Telco) กรณีผู้ ใช้พร้อมเพย์ยกเลิกหมายเลขมือถือ และการก�ำหนดกรอบการก�ำกับดูแลเงินที่เติมมือถือ (Airtime) ที่ ใช้ส�ำหรับ
บริการโทรคมนาคมและบริการช�ำระเงิน รวมถึงการผลักดันให้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมเกีย่ วกับระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ระหว่างสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระหว่างกันเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
(4) การเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต และระบบ ICAS
		 ธปท. มีมาตรการยกระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญของประเทศ
อันได้แก่ ระบบบาทเนต และระบบ ICAS ให้สามารถป้องกันความเสีย่ งจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล โดยก�ำหนด
ให้สถาบันสมาชิกท�ำการตรวจประเมินเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของระบบบาทเนตและระบบ ICAS ในปี 2560 และต้องผ่านการ
ตรวจรับรองการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ภายในปี 2561 พร้อมทั้งรักษาสถานภาพ
การรับรองดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(5) การปรับระบบบาทเนตให้รองรับการตรวจจับและยับยั้งธุรกรรมต้องสงสัย (Fraud Detection)
		 ธปท. ได้ปรับระบบบาทเนตเพื่อเพิ่มเครื่องมือในการยับยั้งธุรกรรมต้องสงสัยที่เกิดจากการโอนเงินที่ผิดปกติ โดยมีกลไก
การตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันผู้ ใช้บริการก�ำหนด ซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมการโอนเงินของลูกค้าตนเอง
พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องมือให้กับผู้ ใช้บริการบาทเนตส�ำหรับใช้ ในการแจ้งเตือนและจัดการธุรกรรมต้องสงสัยได้ทันการณ์ เพื่อลดความ
เสี่ยงและความเสียหายทางการเงินจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

4.3 การคุ้มครองผู้ ใช้บริการช�ำระเงิน

(1) การเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ ใช้บริการช�ำระเงิน
		 ธปท. ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประชาชนทั่วไปผ่าน
กิจกรรม ของ ธปท. ได้แก่ การเผยแพร่บทความลงวารสารสิ่งพิมพ์ การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. ผ่านสื่อต่าง ๆ
การบรรยายให้ความรู้เรื่องการช�ำระเงินแก่หน่วยงานต่าง ๆ การจัดท�ำข้อมูลประชาสัมพันธ์บริการพร้อมเพย์และโครงการขยายการใช้
บัตรเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ Social Media และศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน รวมถึงร่วมกับสมาคม
ธนาคารไทย กรมบัญชีกลาง และกระทรวงการคลังจัดสัมมนาให้ความรูเ้ กีย่ วกับโครงการ National e-Payment ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น
อุดรธานี นครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 และที่จังหวัดสงขลา พิษณุโลก ระยอง เชียงใหม่ ในช่วงเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2560 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและพนักงานสาขาธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเปิดให้
บริการช�ำระบิลข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment) และจัดท�ำค�ำถาม - ค�ำตอบ ให้แก่ธนาคารต่าง ๆ เพื่อใช้ชี้แจงลูกค้าด้วย
(2) การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
		 ธปท. ผลักดันให้สมาคมธนาคารไทยก�ำหนดแนวปฏิบตั ริ ะหว่างธนาคารและ Service Level Agreement (SLA) ส�ำหรับ
การท�ำธุรกรรมโอนเงินระบบพร้อมเพย์ และการท�ำธุรกรรมโอนเงินหรือเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) เพื่อให้ผู้ ใช้
บริการเกิดความมั่นใจในการโอนเงินหรือเติมเงินเข้า e-Wallet โดยธนาคารได้เผยแพร่ SLA บนเว็บไซต์ธนาคารแต่ละราย และ
เว็บไซต์ ธปท. แล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
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พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงินฉบับใหม่
เพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลให้เท่าทันเศรษฐกิจยุคใหม่
พระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 เป็นการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ช�ำระเงิน เพือ่ ให้การก�ำกับดูแลมีความเป็นเอกภาพ ยกระดับการก�ำกับดูแลตามมาตรฐานสากล ตลอดจนไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึง่ จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระดับภูมภิ าค
โครงสร้างระบบการช�ำระเงินที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลตามร่าง พ.ร.บ. นี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
(1) บริการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ เป็นบริการการช�ำระเงินผ่านสือ่ การช�ำระเงินหรือช่องทางการช�ำระเงิน
ที่ ให้บริการแก่ลูกค้าหรือประชาชน เช่น บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
รับช�ำระบิล และโอนเงิน
(2) ระบบการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ เป็นระบบกลางทีท่ �ำหน้าที่ให้บริการรับและส่งข้อมูลการช�ำระเงิน
ค�ำนวณยอดการช�ำระเงินสุทธิ หรือช�ำระดุลรายการช�ำระเงินให้กบั สถาบันทีเ่ ป็นสมาชิก (Switching, Clearing
หรือ Settlement) เช่น ระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารของ บริษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด
(NITMX) และ บริษัท ศูนย์ประมวลผลจ�ำกัด (PCC) เป็นต้น โดยผู้ ให้บริการในส่วนที่ 1 และ 2 นี้จะมีทั้ง
สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)
(3) ระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญ เป็นระบบการช�ำระเงินที่เป็นโครงสร้างหลักของประเทศที่รองรับ
การโอนเงิน หักบัญชี หรือช�ำระดุลระหว่างสถาบัน ซึง่ หากระบบดังกล่าวเกิดปัญหาขัดข้องจะเกิดผลกระทบต่อ
ระบบการเงินของประเทศ ได้แก่ ระบบโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบันที่ ธปท.ด�ำเนินการภายใต้ชื่อว่า ระบบ
BAHTNET (Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network) และระบบการหัก
บัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค ที่เรียกว่า ระบบ ICAS (Imaged Cheque Clearingand Archive System)
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4.4 การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน

การออกกฎหมายเพื่อก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน (Payment Systems Act)
ธปท. ร่วมกับกระทรวงการคลังผลักดันพระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 ส�ำหรับผู้ ให้บริการภายใต้กฎหมายเดิม ซึ่ง
ต้องอยูภ่ ายใต้การก�ำกับของพระราชบัญญัตนิ ี้ หากประสงค์จะให้บริการต่อไป จะต้องยืน่ ขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังหรือขอขึน้ ทะเบียนต่อ ธปท. ภายในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หรือภายใน 120 วัน นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตมิ ผี ลใช้บงั คับ
ทัง้ นี้ ธปท. ได้ประสานกระทรวงการคลังและกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ติดตามการด�ำเนินการยกเลิกกฎหมาย
เดิมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 ซึ่งทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อให้ทันกับวันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ
นอกจากนี้ ธปท. อยูร่ ะหว่างจัดท�ำร่างประกาศกระทรวงการคลังและร่างประกาศ ธปท. ก่อนน�ำไปรับฟังความเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้อง
เพือ่ ประกาศใช้บงั คับเมือ่ พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงินมีผลใช้บงั คับในวันที่ 16 เมษายน 2561

4.5 การจัดการระบบการช�ำระเงิน

(1) ระบบบาทเนต (Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network: BAHTNET)
		 ณ สิ้นปี 2560 ระบบบาทเนตมีผู้ ใช้บริการ 63 สถาบัน โดยจ�ำแนกเป็นผู้ ใช้บริการบาทเนต (Direct Participant)
59 สถาบัน และผู้ ใช้บริการบาทเนตสมทบ (Associate Participant) 4 สถาบัน หากจ�ำแนกตามประเภทสถาบัน ประกอบด้วยธนาคาร
พาณิชย์ไทย 19 สถาบัน สาขาธนาคารต่างประเทศ 11 สถาบัน บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ 9 สถาบัน สถาบันการเงินพิเศษ
ของรัฐ ส่วนราชการ และสถาบันอื่น ๆ 14 สถาบัน และส่วนงานภายใน ธปท. 10 ส่วนงาน ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 มีผู้ ใช้บริการ
บาทเนตเพิ่ม 1 สถาบัน และมีผู้ ใช้บริการบาทเนตยกเลิกใช้บริการ 3 สถาบัน
		 ส�ำหรับข้อมูลสถิติ 5 ปีที่ผ่านมามีการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยปี 2560
ธุรกรรมโอนเงินผ่านบาทเนตมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 4.2 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.2 และมีมูลค่ารวม 890 ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.8
		 ส�ำหรับธุรกรรมการช�ำระเงินเพื่อการท�ำธุรกรรม FX ที่มีการส่งมอบเงินสกุลบาทและดอลลาร์ สรอ. ในเวลาเดียวกัน
(PvP : Payment versus Payment) โดยการส่งมอบในระบบ PvP USD CHATS ของฮ่องกง ในปี 2560 หลังจาก ธปท.
น�ำธุรกรรม OTC FX Swap เข้าร่วมช�ำระดุลในระบบ PvP ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ตามนโยบายลดความเสี่ยงด้านการช�ำระดุล
เงินตราต่างประเทศ ท�ำให้มีธุรกรรมเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,906 รายการ จาก 34 รายการในปี 2559 และมีมูลค่ารวม
4,419.18 พันล้านบาท

ภาพการประชาสัมพันธ์พร้อมเพย์ ในภูมิภาคต่างๆ
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ภาพที่ 6

ปริมาณและมูลคาธุรกรรมบาทเนต
ปริมาณธุรกรรม
(ลานรายการ)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
ปริมาณ (ลานรายการ)
มูลคา (ลานลานบาท)

มูลคาธุรกรรม
(ลานลานบาท)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

2556

2557

2558

2559

2560

3.3
679.7

3.4
758

3.6
790.8

4.0
874.1

4.2
890

0

ที่มา : ฝายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย

(2) ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วยภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System:
ICAS)
			 ณ สิ้นปี 2560 ธนาคารสมาชิกระบบ ICAS มีจ�ำนวนรวม 36 ธนาคาร ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย 19 ธนาคาร
สาขาธนาคารต่างประเทศ 11 ธนาคาร และธนาคารของรัฐทีม่ กี ฎหมายเฉพาะในการจัดตัง้ 6 ธนาคาร ในส่วนของสาขาธนาคารมีจ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 9,648 สาขา (รวมสาขาย่อย)
			 ส�ำหรับข้อมูลสถิตกิ ารหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วยภาพเช็ค 5 ปีทผี่ า่ นมา ลดลงอย่างต่อเนือ่ งทัง้ เชิงปริมาณและมูลค่า
โดยปี 2560 มีปริมาณเช็คเรียกเก็บรวมทั้งสิ้น 65.8 ล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่า 35,879 พันล้านบาท ทั้งปริมาณ และมูลค่าลดลงจาก
ปีกอ่ นร้อยละ 5.28 และ 3.38 ตามล�ำดับ ขณะทีส่ ดั ส่วนมูลค่าเช็คคืนและเช็คคืนไม่มเี งินต่อเช็คเรียกเก็บลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 0.54
และ 0.30 เป็นร้อยละ 0.53 และ 0.29 ตามล�ำดับ ในปีนี้
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ปริมาณ (ฉบับ)
76,000,000
74,000,000
72,000,000
70,000,000
68,000,000
66,000,000
64,000,000
62,000,000
60,000,000

ภาพที่ 7

ปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บ

ปริมาณ (ฉบับ)
มูลคา (พันลานบาท)

2556

2557

2558

2559

2560

73,571.97
40,319

72,687.20
37,963

71,036.47
37,440

69,446.75
37,133

65,782.34
35,879

ปริมาณ (ฉบับ)
1,200,000

ภาพที่ 8

ปริมาณและมูลคาเช็คคืน

มูลคา (พันลานบาท)
300

1,150,000

250

1,100,000

200

1,050,000

150

1,000,000

100

950,000

50

900,000
850,000
ปริมาณ (ฉบับ)
มูลคา (พันลานบาท)

2556

2557

2558

2559

2560

1,122,853
230

1,164,233
251

1,131,610
222

1,060,515
202

970,246
189

ปริมาณ (ฉบับ)
850,000

ภาพที่ 9

ปริมาณและมูลคาเช็คคืนไมมีเงิน

มูลคา (พันลานบาท)
120
115

750,000

110

700,000

105

650,000

100

600,000

2556

2557

2558

2559

2560

771,322
108

816,608
116

798,861
112

749,287
110

684,809
104

ภาพที่ 10 สัดสวนเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บ
รอยละ
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

2557

สัดสวนปริมาณเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บ
สัดสวนปริมาณเช็คคืนไมมีเงินตอเช็คเรียกเก็บ
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0

800,000

ปริมาณ (ฉบับ)
มูลคา (พันลานบาท)

2556

มูลคา (พันลานบาท)
41,000
40,000
39,000
38,000
37,000
36,000
35,000
34,000
33,000

2558

2559

2560

สัดสวนมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บ
สัดสวนมูลคาเช็คคืนไมมีเงินตอเช็คเรียกเก็บ
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5. การออกและจัดการธนบัตร
5.1 ธนบัตร

การบริหารจัดการให้มีธนบัตรใช้หมุนเวียนในระบบอย่างเพียงพอ
ในปี 2560 มีมูลค่าธนบัตรหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาท ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่เข้าบัญชีทุนส�ำรองเงินตรา โดย ณ
สิ้นปี 2560 หลักทรัพย์ที่เป็นทุนส�ำรองเงินตรามีมูลค่าทั้งสิ้น 1,809,484.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนร้อยละ 5.8

ตารางที่ 6 บัญชีทุนส�ำรองเงินตรา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1. เงินตราต่างประเทศ				
2. หลักทรัพย์ต่างประเทศ				
รวม				

516,364.5
1,293,120.2
1,809,484.7

28.5
71.5
100.0

การผลิตธนบัตร รวมทุกชนิดราคา มีจ�ำนวน 1,678 ล้านฉบับ ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 5.2

ตารางที่ 7 การผลิตธนบัตร ปี 2560
ชนิดราคา
จ�ำนวน (ล้านฉบับ) 1/

1000 บาท
221

500 บาท
68

100 บาท
571

50 บาท
131

20 บาท
687

รวม
1,678

หมายเหตุ : 1/ รวมธนบัตรที่ระลึกด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ�ำนวน 1,043 ล้านฉบับ

ธนบัตรที่ระลึก ในปี 2560 มีการออกใช้ธนบัตรที่ระลึก ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ�ำนวน 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท โดยออกใช้เป็น
ธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป (ออกใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560)
ธนบัตรปลอม ที่ตรวจพบและจับกุมได้ ในปี 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,258 ฉบับ หรือประมาณ 0.8 ฉบับต่อธนบัตรหมุนเวียน
ล้านฉบับ คิดเป็น 0.8 ppm (Part Per Million) เท่ากับปี 2559
นอกจากนี้ ธปท. ได้ผลิตสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น ได้แก่
แสตมป์อากร ส�ำหรับกรมสรรพากร ผลิตและส่งมอบได้
จ�ำนวน 139.7 ล้านดวง ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 3.9

5.2 โครงการวิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยและพัฒนาที่ส�ำคัญ ได้แก่ การ
พัฒนาลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง การพัฒนาด้าน
หมึกพิมพ์ วัสดุใช้พิมพ์ วัตถุดิบทดแทน และอื่นๆ การ
พัฒนาด้านอุปกรณ์ตรวจวัดและเครื่องจักร รวมทั้งการ
พัฒนาเพื่อสนับสนุนงานผลิตธนบัตรด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยค�ำนึงถึงการประหยัดทรัพยากรและอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ จ�ำนวน 7
โครงการ
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5.3 การสนับสนุนงานออกและจัดการธนบัตร

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ ได้ด�ำเนินการศึกษาแนวทางการด�ำเนินการเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการธนบัตร ส่งเสริมและผลักดันการลดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการธนบัตร ผ่านกลไกการศึกษา
ร่วมกับธนาคารพาณิชย์และพันธมิตรด้านธนบัตร รวมถึงก�ำหนดแผนงานรวมในการพัฒนาระบบอัตโนมัติของสายออกบัตรธนาคาร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านอัตราก�ำลัง ให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น
การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศผ่านกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ได้มีการ
ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยในปี 2560 สายออกบัตรธนาคาร
ธปท. ได้รบั การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ จากส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และได้รบั รางวัลการบริหารสูค่ วามเป็นเลิศ
ที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (TQC Plus: Operations) ประจ�ำปี 2560
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพของพนักงานให้สามารถท�ำงานได้
หลากหลายยิ่งขึ้น โดยผ่านการหมุนเวียนและมอบหมายงานทั้งในระดับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรกะทัดรัดที่มี
ประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และคล่องตัว
การมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านต้นทุน ได้มีการก�ำหนดแผนงานในการด�ำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
ให้เกิดความคุม้ ค่า ควบคูก่ บั การปลูกฝังความตระหนักด้านต้นทุนแก่พนักงาน เพือ่ ให้การผลิตและบริหารจัดการธนบัตรมีตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม

5.4 การจัดพิมพ์ โปสการ์ดรวมภาพธนบัตรที่ระลึกรัชกาลที่ 9

เพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท และจัดท�ำหนังสือ “ธนบัตรรัชกาล
ที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริยแ์ ละความเป็นไทย” รวบรวมภาพธนบัตร ทัง้ ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนและธนบัตรทีร่ ะลึกในโอกาส
ต่างๆ ที่จัดพิมพ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตราบนิรันดร์
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6. การดูแลภาคประชาชน

ธปท.ตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลภาคประชาชน ทั้งในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากการใช้บริการทางการเงินและ
เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง ควบคูก่ บั งานด้านการเผยแพร่ความรูท้ างการเงิน เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคตืน่ ตัวในการสร้างวินยั ทางการเงินและมีความ
รู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ โดยในปี 2560 ธปท. ได้ด�ำเนินงาน ดังนี้

6.1 การคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน

ธปท. มุ่งเน้นการก�ำกับดูแลในประเด็นปัญหาหลักที่มีการร้องเรียนมากที่สุดและเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข ได้แก่ การขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (Customer Privacy) โดยออกตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้เป็นธรรมต่อลูกค้ายิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ ให้บริการจะให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
โดยมีผลลัพธ์ที่มุ่งหวังคือการให้บริการต้อง “ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ” ธปท. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ให้ผู้ ให้บริการ
ยกระดับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Process) ใน 9 ระบบส�ำคัญ โดยในการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ธปท. ได้ด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแลภาคการเงินของไทยและผู้ ให้บริการผ่านคณะท�ำงาน Market
Conduct เพื่อให้หลักเกณฑ์สอดคล้องกับหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นและไม่เป็นภาระในทางปฏิบัติมากจนเกินไปแก่ผู้ ให้บริการ ซึ่งเป็น
ไปตามหลักการ Regulatory Impact Analysis ทั้งนี้ ธปท. จะเปรียบเทียบปรับหรือกล่าวโทษหากผู้ ให้บริการมีการปฏิบัติที่ขัดต่อ
หลักเกณฑ์ และจะจ�ำกัดธุรกิจกรณีที่ผู้ ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จนเกิดผลเสียต่อลูกค้าอย่างมีนัยส�ำคัญ

1
9
การปฏิบัติงาน
และแผนรองรับ
การปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมองค์กร และ
บทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง

2
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
การจัดกลุ่มลูกค้า

3

8
การควบคุม กํากับ
และตรวจสอบ

7

การบริหารจัดการ
9 ระบบ

การแก้ไขปัญหาและ
จัดการเรื่องร้อง
เรียน

6

การจ่ายค่าตอบแทน

4
กระบวนการขาย

การดูแลข้อมูลของ
ลูกค้า

การสื่อสารและ
การให้ความรู้แก่
พนักงาน

5

ระบบงาน 9 ระบบส�ำคัญ
(1) วัฒนธรรมองค์กร และบทบาท
หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง
(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
จัดกลุ่มลูกค้า
(3) การจ่ายค่าตอบแทน 			
(4) กระบวนการขาย
(5) การสือ่ สารและการให้ความรูแ้ ก่
พนักงาน 						
(6) การดูแลข้อมูลของลูกค้า
(7) การแก้ไขปัญหาและจัดการเรือ่ ง
ร้องเรียน 						
(8) การควบคุม ก�ำกับ และตรวจสอบ
(9) การปฏิบัติงานและแผนรองรับ
การปฏิบัติงาน

การยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างเป็นธรรมใน 9 ด้านส�ำคัญ

นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมใน
ระบบสถาบันการเงินไทย ธปท. ผลักดันให้ผู้ ให้บริการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์รายย่อยพืน้ ฐาน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เงินฝาก บัตรเดบิต
บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อ ให้แก่ลูกค้า ดังนี้ (1) เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ โดย
ผู้ ให้บริการต้องรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มายัง ธปท. ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตามที่ ธปท. ก�ำหนดเพื่อน�ำไปเผยแพร่ต่อไป ปัจจุบัน
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ธปท. ได้เผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินฝากของสถาบันการเงิน ทางเว็บไซต์ ศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน หรือ
ศคง. (www.1213.or.th) และเว็บไซต์ ธปท. (www.bot.or.th) แล้ว และจะทยอยเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นที่เหลือภายใน
กลางปี 2561 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียน และการปรับหรือกล่าวโทษสถาบันการเงินแต่ละแห่ง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงคุณภาพการให้บริการด้วย และ (2) จัดท�ำเอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย มีขอ้ มูลส�ำคัญทีล่ กู ค้าต้อง
ทราบอย่างครบถ้วน รวมทั้งเงื่อนไขการใช้บริการต้องมีความเป็นธรรม

6.2 การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ธปท. ได้ด�ำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการให้ความรูเ้ พือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางการเงิน กลุม่ Gen Y เพือ่ ค้นหา
รูปแบบการส่งเสริมความรูแ้ ละกระบวนการถ่ายทอดความรูท้ างการเงินให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย โดยเริม่ จากกลุม่ นักศึกษาอาชีวะ
เนือ่ งจากมีความเปราะบางทางการเงินซึง่ จ�ำเป็นต้องได้รบั การปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินทีเ่ หมาะสมก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน กอปรกับ
กลุม่ เป้าหมายดังกล่าวมีความสนใจเรียนรูเ้ พราะเริม่ มีรายได้และต้องบริหารเงินจริง โดยจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมความรู้ ให้เกิด
ประสิทธิผลต้องใช้กจิ กรรมและการกระตุน้ พฤติกรรมน�ำไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ โดยถอดบทเรียนจากประสบการณ์
จริง ดังนั้น ธปท. จึงได้จัดประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินของครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาจาก 17 สถาบันทั่วประเทศเพื่อสร้าง
แกนน�ำ (Change Agent) กลุม่ แรก ทีจ่ ะเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้สถาบันอืน่ น�ำความรูท้ างการเงินไปขยายผลและบูรณาการ
กับกระบวนการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับบริบทของตน ต่อไป
ธปท. มีการส่งเสริมความรูท้ างการเงินแก่ประชาชนในประเด็นทีม่ กั มีความเข้าใจคลาดเคลือ่ น เช่น การค�ำนวณ Net Interst
Margin (NIM) และผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท เป็นต้น รวมทั้งความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน การออม
และภัยทางการเงิน นอกจากการเผยแพร่ผ่านช่องทางโชเชียลมีเดียของ ธปท. แล้ว ยังได้ด�ำเนินการร่วมกับองค์กรพันธมิตร
เพื่ อ ขยายผลให้ ค รอบคลุ ม กลุ ่ ม เป้ า หมายมากขึ้ น โดยเฉพาะในส่ ว นของการสร้ า งความเข้ า ใจและเตื อ นภั ย ทางการเงิ น
ซึ่งในปี 2560 ธปท. ได้ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย (The Thai Bankers’ Association : TBA) เพื่อผลักดันให้ มี
กลไกการให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางของธนาคารสมาชิก โดยได้เน้นเนื้อหาการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการ
ท�ำธุรกรรมทางการเงินแบบดิจิทัลมากขึ้น เพื่อรองรับการท�ำธุรกรรมทางการเงินในช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย โดยได้เริ่มเผยแพร่
ความรู้ทางการเงินในรูปแบบภาพ Infographic ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารสมาชิก เช่น Facebook Twitter และ Line เพื่อ
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ ใช้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลยิ่งขึ้น

Infographic ให้ความรู้เพื่อเตือนภัยทางการเงิน
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Infographic ให้ความรู้เรื่องค่าเงินบาท

Infographic ให้ความรู้ ในประเด็นที่มักเข้าใจคลาดเคลื่อน
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รายงานประจำ�ปี 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย

7. การเป็นตัวแทนของประเทศไทยในองค์กรและเวทีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงและความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลกในปี 2560 ธปท. เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเชือ่ มโยง
ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยเข้ากับภูมิภาคและโลก รวมถึงความร่วมมือกันในกลุ่มธนาคารกลางและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อ
ส่งเสริมการค้าการลงทุน การพัฒนาตลาดการเงิน พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินในประเทศ
ต่างๆ อันจะส่งผลดีตอ่ เสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลก ผูว้ า่ การ และผูบ้ ริหารของ ธปท. ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเชิงนโยบายกับ
ผู้แทนธนาคารกลางประเทศต่างๆ รวมทั้งผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาค ผ่านการด�ำเนินงานภายใต้
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี อย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่

7.1 สมาคมประชาชาติอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ธปท.

เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังและผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ and Central
Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ในเดือนเมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยได้ ให้การรับรองตัวชี้วัด
แผนการรวมกลุม่ ด้านการเงินของอาเซียน เพือ่ ใช้ตดิ ตามการด�ำเนินงานตามแผนงานของคณะท�ำงานต่างๆ ด้านการเงินการคลังอาเซียน
ในช่วงปี 2559 - 2568 โดยแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ 1) ความคืบหน้าการรวมกลุ่มทางการเงิน 2) เสถียรภาพทางการเงิน และ 3)
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในภูมิภาค พร้อมทั้งติดตามความเสี่ยงที่จะกระทบต่อแผนการรวมกลุ่มด้านการเงินของอาเซียน
(Risk Monitoring Template: RMT) รวมถึงข้อเสนอแนะในการรองรับความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว
ความคืบหน้าที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของอาเซียนในด้านการเงิน ได้แก่
(1) การเปิดเสรีภาคธนาคาร เพื่อเพิ่มบทบาทธนาคารในภูมิภาค โดยการจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QAB) ซึ่ง
ไทยอยู่ระหว่างการเจรจา QABs กับมาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา และฟิลิปปินส์
(2) การเปิดเสรีการค้าบริการทางการเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่ 8
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และการเจรจา ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)
ซึ่งจะเป็นความตกลงด้านการค้าบริการฉบับใหม่ของอาเซียน
(3) การเปิดเสรีบัญชีทุน มีการจัดท�ำแผนการเปิดเสรีบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายของสมาชิกแต่ละประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการ
ด�ำเนินงานตามความพร้อมในการเปิดเสรีบญ
ั ชีทนุ มีการวัดระดับการเปิดเสรีการเคลือ่ นย้ายเงินทุน ติดตามภาวะเงินทุนเคลือ่ นย้ายและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศสมาชิกในการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมทัง้ ส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิน่ ในการช�ำระธุรกรรม
การค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างกัน
(4) การพัฒนาตลาดทุน มีการศึกษาเรือ่ งพันธบัตรสีเขียว (ASEAN Green Bond Initiative) และการส่งเสริมการเชือ่ มโยง
ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนในระยะต่อไป
(5) การพัฒนาระบบการช�ำระเงิน มีการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบการช�ำระเงินในภูมิภาค รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการด�ำเนินการ Asian Payment Network (APN) ให้สามารถท�ำธุรกรรมโอนเงินข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิก
APN นอกเหนือจากการบริการเบิก-ถอนเงินสด รวมทัง้ พิจารณาแนวทางการเชือ่ มโยงระบบการช�ำระเงินรายย่อยของประเทศสมาชิก
อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) การเข้าถึงบริการทางการเงิน มีการออกแนวปฏิบัติส�ำหรับการจัดท�ำแผนพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อใช้
เป็นแนวทางการด�ำเนินงานของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ASEAN WC-FINC Portal เพื่อใช้
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินระหว่างประเทศสมาชิก
(7) การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิก ผ่านความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank:
ADB) และ South East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN) โดยให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการเพือ่ สนับสนุนการรวมกลุม่ ทางการเงินของอาเซียน นอกจากนี้ ได้มกี ารจัดท�ำ Learning Roadmap เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับ
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของแต่ละคณะท�ำงานอาเซียนในด้านการเงิน
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7.2 สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี (ASEAN+3) ที่ผ่านมา

เน้นการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบตั กิ าร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพกลไกมาตรการริเริม่ เชียงใหม่พหุภาคี (Chiang Mai Initiative
Multilateralisation: CMIM) ซึ่งรวมถึงการหารือแนวทางการประสานงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) โดยได้มีการทดสอบกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินร่วมกับการให้ความช่วยเหลือตามโครงการ
เงินกู้ของ IMF เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องชี้วัด Economic Review and
Policy Dialogue (ERPD) Matrix เพื่อสอดส่องดูแลและประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ส�ำนักงานวิจัย
เศรษฐกิจภูมิภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ยังได้ยกระดับเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศและเข้าร่วมเป็น UN Permanent Observer ซึ่งจะช่วยให้ AMRO สามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการได้หลากหลาย
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านการติดตามและประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจของ AMRO รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
และท�ำให้ AMRO เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีโลก

7.3 ธนาคารเพือ่ การช�ำระหนีร้ ะหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS)

ธปท. ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารเพื่อการช�ำระหนี้ระหว่างประเทศประจ�ำปี 2560 (Annual General Meeting) และ
การประชุม Bi-monthly Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศสมาชิกจากทั่วโลก ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงิน อาทิ ห่วงโซ่การผลิตโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค และการใช้ข้อมูล Big
Data ในงานของธนาคารกลาง นอกจากนี้ ในปี 2560 ผู้ว่าการ ธปท. ได้รับเชิญให้เป็นประธานของกลุ่มการประชุมย่อยภายใต้กรอบ
BIS คือ (1) Asian Consultative Council (ACC)11 ซึ่งเป็นเวทีส�ำคัญส�ำหรับธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่อการให้บริการทางการเงินของ BIS และแผนงานวิจยั ของส�ำนักงาน BIS ประจ�ำเอเชีย โดย
มีวาระการเป็นประธาน 2 ปี ตัง้ แต่เดือน ก.ย. 2560 และ (2) Central Bank Governance Group (CBGG)12 ซึง่ เป็นเวทีหารือหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของธนาคารกลางที่จะช่วยให้การด�ำเนินนโยบายต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงสร้างการดูแล
เสถียรภาพการเงิน ประสบการณ์ ในการแก้ไขกฎหมายธนาคารกลาง กระบวนการสรรหาผูว้ า่ การธนาคารกลาง และความท้าทายในการ
ด�ำเนินงานของธนาคารกลาง โดยผู้ว่าการ ธปท. ได้เริ่มท�ำหน้าที่ประธานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีวาระ 3 ปี

7.4 ธนาคารกลางในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและแปซิ
ฟกิ (The Executives’ Meeting of East
13
Asia-Pacific Central Banks: EMEAP ) การประชุมระดับผูว้ า่ การในปี 2560 ได้หารือถึงผลกระทบจากการด�ำเนิน

นโยบาย Unconventional Policy ของกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจส�ำคัญต่อทิศทางราคาสินทรัพย์และการขยายตัวของสินเชือ่ รวมถึงกระแสเงิน
ทุนเคลือ่ นย้ายและแรงกดดันต่ออัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ เป็นความท้าทายต่อการด�ำเนินนโยบายการเงินในภูมภิ าค นอกจากนี้ ยังหารือถึง
ประสิทธิภาพการผลิตในภูมิภาคที่มีแนวโน้มลดลง รวมถึงนโยบายกีดกันการค้าซึ่งมีส่วนท�ำให้การลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตลดลงด้วย ดังนั้น ภาครัฐจึงควรให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจ
ในการประชุมระดับรองผู้ว่าการ ธปท. มีบทบาทในการเป็นรองประธานร่วมของ Monetary and Financial Stability
Committee (MFSC) ซึ่งมีหน้าที่ติดตามประเด็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาค โดยเฉพาะความ
ไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจโลกจากผลของการด�ำเนินนโยบาย Normalization ของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจส�ำคัญ และความเสี่ยง
เชิงภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกับภาคเอกชนเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ที่
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งแม้จะเป็นประโยชน์ ในการลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน แต่ก็น�ำมาซึ่งความ
เสี่ยงในหลายมิติ อาทิ ปัญหา Liquidity and Maturity Mismatch ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเสีย่ งที่วัฏจักรการเงินจะ
มีความรุนแรงมากขึ้น (Procyclicality) จากพฤติกรรมการลงทุนตามกัน (Herding Behavior) ที่เกิดจากการใช้โปรแกรมปัญญา
ประดิษฐ์แนะน�ำการลงทุน และรูปแบบธุรกิจ FinTech ที่ไร้ขีดจ�ำกัดด้านพรมแดน ซึ่งเป็นความท้าทายต่อหน่วยงานภาครัฐในการ
สอดส่องและก�ำกับดูแล และอาจจ�ำเป็นต้องปรับปรุงกรอบกฎหมายและอาศัยการประสานงานด้านการก�ำกับดูแลมากขึ้น
11

สมาชิก ACC ประกอบด้วยผู้ว่าธนาคารกลางในแถบเอเชียแปซิฟิก 12 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
12
สมาชิก CBGG ประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลาง 9 แห่ง ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มโดยพิจารณาจากความรู้ ความสนใจ และประสบการณ์ ในด้านธรรมาภิบาล
ของธนาคารกลาง ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคารกลางอาร์เจนตินา อิสราเอล ออสเตรเลีย จีน ยุโรป สโลเวเนีย แอฟริกาใต้ ไทย และสหรัฐอเมริกา
13
สมาชิก EMEAP ประกอบด้วยธนาคารกลาง 11 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
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รายงานประจำ�ปี 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย

7.5 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ธปท. ได้เข้าร่วม

การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนเมษายนและตุลาคม 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
โดยที่ประชุมให้ความส�ำคัญกับสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าประเทศสมาชิกควรยึดหลักการ
ด�ำเนินนโยบายสามด้าน คือ ใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังทีจ่ ะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน และใช้
โอกาสนีเ้ ร่งด�ำเนินการปฏิรปู เชิงโครงสร้าง เพือ่ ยกระดับผลิตภาพการผลิต ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจ และเตรียมพร้อมรองรับการ
ก้าวสูส่ งั คมสูงวัยในบางประเทศ นอกจากนี้ IMF ยังให้ความส�ำคัญกับความท้าทายจากพัฒนาการอันรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึง่ จะมีผล
ต่อการจ้างงานและรูปแบบธุรกิจในอนาคต
IMF ให้ความส�ำคัญกับการแลกเปลี่ยนความเห็นกับประเทศสมาชิกในแถบเอเชียมากขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยรองกรรมการ
ผู้จัดการคนที่หนึ่ง (First Deputy Managing Director) ของ IMF ได้มาร่วมเป็นผู้เสวนาในงาน South East Asian Central
Banks Research and Training Centre Governors’ Conference/High-Level Seminar ครั้งที่ 53 ที่ ธปท. เป็นเจ้าภาพ
รวมทั้งมีผู้บริหารของ IMF มาบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินโลก ความท้าทายในอนาคตต่อภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก และรับฟังความเห็นของ ธปท. ต่อนโยบายของ IMF ในการประเมินความสมดุลของเศรษฐกิจโลก และการด�ำเนิน
นโยบายของประเทศสมาชิกเพื่อดูแลเงินทุนเคลื่อนย้าย
นอกจากนี้ ธปท. ในฐานะผูร้ ว่ มสมทบเงินแก่ IMF เพือ่ แก้ไขวิกฤตการเงินโลก ตามโครงการ 2012 Borrowing Agreement
ได้เห็นชอบการเข้าร่วมสมทบเงินแก่ IMF ในโครงการต่อเนือ่ ง (2016 Borrowing Agreement) ในวงเงินผูกพัน 4,000 ล้านดอลลาร์
สรอ. รวมถึงต่ออายุการเป็นภาคีสมาชิกความตกลง New Arrangements to Borrow (NAB) ในวงเงินผูกพัน 340 ล้านหน่วย
สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Right: SDR) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานะต่างประเทศที่เข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยและการให้
ความร่วมมือในเวทีระดับนานาชาติ

7.6 ความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East
Asian Central Banks Research and Training Centre: SEACEN) ในปี 2560 ธปท. เป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา SEACEN Governors’ Conference/High-Level Seminar ครั้งที่ 53 และการประชุมสภา
ผู้ว่าการ SEACEN ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งตรงกับโอกาสที่ ธปท. ครบรอบ 75 ปี
นับเป็นครั้งที่ 7 ที่ ธปท. เป็นเจ้าภาพ หลังจากที่เป็นเจ้าภาพครั้งก่อนหน้าในปี 2550
ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ผู้ว่าการ ธปท. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “Pursuing Stability in a World
of Instability” ซึง่ ให้ความส�ำคัญในประเด็นเกีย่ วกับการดูแลเสถียรภาพท่ามกลางโลกแห่งความผันผวน ร่วมกับผูว้ า่ การธนาคารกลาง
SEACEN และวิทยากรจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ โดยมีองค์ปาฐก 2 ท่านคือ Jacob Aharon Frenkel ประธานธนาคาร
JPMorgan Chase International กล่าวในหัวข้อ Central Banking and Economy และ Agustĺn Carstens กรรมการ
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการช�ำระหนี้ระหว่างประเทศ กล่าวในหัวข้อ Risk to Stability นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ
ดังนี้ (1) Will Politics Lead Economics?: Geopolitical risk and implication for central banks (2) Technological
Innovations: Implications for central banks in the next five years และ (3) Redefining Mandates of Central
Banks: Monetary policy and financial cycles?
ในการประชุมสภาผูว้ า่ การฯ ได้มกี ารพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา SEACEN ให้เป็นทีย่ อมรับในการเป็นผูน้ �ำทาง
ความคิดในภูมิภาค ผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหลักสูตรอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาต่างๆ ซึ่งหลังจาก
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ธปท. จะท�ำหน้าที่เป็นประธานของสภาผู้ว่าการฯ SEACEN ประจ�ำปี 2561 เป็นระยะเวลา
1 ปี เพื่อเป็นตัวกลางในการเสริมสร้างความมั่นคงและผลักดันความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้แน่นแฟ้นต่อไป
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7.7 ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ธปท. ได้เข้าร่วมกระบวนการก�ำหนดท่าทีและ

เข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีดา้ นการค้าบริการการเงิน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีตา่ ง ๆ เช่น ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong
Kong Free Trade Agreement: AHKFTA) ซึง่ เจรจาเสร็จแล้ว และลงนามในทีป่ ระชุมสุดยอดผูน้ �ำอาเซียน (ASEAN Summit)
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560

7.8 การจัดตั้งกลไกการช�ำระเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างธนาคารกลางอินโดนีเซีย ธนาคารกลาง
มาเลเซีย และ ธปท. (Local Currency Settlement Framework between Bank Indonesia,
Bank Negara Malaysia and Bank of Thailand) ธนาคารกลางอินโดนีเซีย และ ธปท. ได้ประกาศการ

ด�ำเนินการกลไกการช�ำระเงินสกุลท้องถิน่ เพือ่ สนับสนุนการค้าและการลงทุนอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2560 โดยสนับสนุน
การใช้เงินสกุลรูเปียและบาทในการช�ำระธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้ง ธปท. ได้ร่วมกับธนาคารกลางมาเลเซีย
ปรับปรุงกลไกการช�ำระเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างไทย-มาเลเซีย ให้ขยายจากที่ก่อนหน้าครอบคลุมเฉพาะการช�ำระค่าสินค้าและบริการ
ไปครอบคลุมการลงทุนโดยตรงด้วย ทั้งนี้ กลไกที่ท�ำกับธนาคารกลางมาเลเซียและอินโดนีเซียดังกล่าว จะช่วยลดความเสี่ยงของอัตรา
แลกเปลีย่ นทีผ่ นั ผวนจากการใช้เงินสกุลหลักในการช�ำระธุรกรรมระหว่างประเทศและลดต้นทุนในการแลกเปลีย่ นเงินของผูป้ ระกอบการ
ซึง่ จะท�ำให้ตน้ ทุนในการท�ำธุรกรรมการค้าการลงทุนลดลงสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยอีกด้วย

7.9 การลงนามในสัญญา Bilateral Swap Agreement (BSA) กับกระทรวงการคลังญี่ปุ่น โดยมีธนาคาร

กลางญีป่ นุ่ เป็นผูล้ งนามแทน เพือ่ เป็นกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องระยะสัน้ (Shortterm Liquidity Shortage) และปัญหาดุลการช�ำระเงิน (Balance-of-payments Crisis) ซึง่ กลไกดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนความ
เข้มแข็งของกลไกความช่วยเหลือทางการเงินในภูมิภาค รวมถึงเป็นการแสดงถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของไทย

7.10 การต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวน-บาท (Chinese
Yuan/Thai Baht Bilateral Swap Arrangement) เพื่อเป็นกลไกการเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนให้

ภาคเอกชนใช้เงินหยวนและเงินบาทในการช�ำระธุรกรรมการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ โดยมีวงเงินคงเดิมที่ 70,000
ล้านหยวนหรือเทียบเท่า 370,000 ล้านบาท มีอายุสัญญา 3 ปี และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560
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การประชุม SEACEN Governors’ Conference/ High-Level
Seminar และการประชุม SEACEN Board of Governors

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 53 และการประชุม SEACEN Board of Governors ครั้งที่ 37 ระหว่าง
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 ที่ ธปท. เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้
ตรงกับโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครบรอบ 75 ปี
การประชุมในปีนี้ ในหัวข้อ Pursuing Stability in a World of Instability เน้นการเสวนาในประเด็น
เกี่ยวกับการดูแลเสถียรภาพท่ามกลางโลกแห่งความผันผวน โดยมีองค์ปาฐก 2 ท่านคือ Jacob Frenkel
ประธานธนาคาร JPMorgan Chase International กล่าวในหัวข้อ Central Banking and Economy
และ Agustin Carstens กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการช�ำระเงินระหว่างประเทศ กล่าวในหัวข้อ Risk
to Stability นอกจากนี้ ธปท. ยังเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทวิภาคีกับธนาคารกลางมาเลเซียเพื่อหารือใน
ประเด็นเศรษฐกิจ การก�ำกับดูแลและพัฒนา FinTech รวมทั้งการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับธนาคารกลางฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ในด้านการก�ำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินอีกด้วย
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7.11 การส่งเสริมความเชื่อมโยงกับอินเดีย

ธปท. ด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2560-2562) เพื่อ
เชื่อมโยงกับประเทศอินเดีย โดยเริ่มพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐของทั้งสอง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดสัมมนา การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร ธปท. และธนาคารพาณิชย์ กับ
สภาหอการค้าไทย-อินเดีย และผู้แทนบริษัทเอกชนต่างๆ ที่ลงทุนในประเทศอินเดีย เพื่อหาแนวทางลดอุปสรรคด้านการเงินให้
ภาคเอกชน และการวางกลยุทธ์สนับสนุนการเชื่อมโยงในระยะต่อไป

7.12 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2560 ธปท. ได้ด�ำเนินงานด้านการให้

ความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปแบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสนับสนุนวิทยากร
และการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรในภาคการเงินของกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)
โดย ธปท. ได้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ในด้านการจัดการเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาระบบช�ำระเงินและ
เทคโนโลยีทางการเงิน การก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน การด�ำเนินงานของธนาคารกลาง การบริหารเงินทุนเคลื่อนย้ายและก�ำกับการ
แลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงสถิติเศรษฐกิจการเงิน นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ อาทิ IMF Technical Assistance
Office for Lao P.D.R. and Myanmar (TAOLAM) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และ SEACEN ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ข้างต้นด้วย
นอกจากนี้ ธปท. และสมาคมธนาคารไทยยังได้รว่ มกันจัดหลักสูตร “CLMVT Bankers’ Leadership Program”เพือ่ ส่งเสริมให้
ผูบ้ ริหารระดับสูงในภาคการเงินของกลุม่ ประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย) ทีม่ บี ทบาทในการผลักดัน
นโยบายที่ส�ำคัญ มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจการเงินอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนพัฒนาระบบการเงินในประเทศ
ของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินและหน่วยงานเศรษฐกิจ
การเงินของไทยกับกลุม่ ประเทศ CLMV ซึง่ จะเอือ้ ต่อการสร้างความเชือ่ มโยงทางการเงิน (Financial Connectivity) และสนับสนุน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันในระยะข้างหน้า
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MOU เพื่อความร่วมมือ
สู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
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เมื่อกระแสบริบทเศรษฐกิจการเงินโ ลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ
การเงิเมืน่อไทยกั
บประเทศต่าง ๆ ทวีความซับซ้อนและยากทีจ่ ะคาดเดามากขึน้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
กระแสบริบทเศรษฐกิจการเงินโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเชื่อมโยงของสายธารเศรษฐกิจการเงินไทยกับ
จ�ำเป็นประเทศต่
ต้องเตรีางยๆมความพร้
บมือกับทุ่จะคาดเดามากขึ
กความเปลีย่ ้นนแปลง
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เอกชน รวมถึงหน่วยงานกำากับดูแลอื่นทั้งในและต่างประเทศให้ ใกล้ชิดมากขึ้น
ในปี 2560 ธปท. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) กับ
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รวบรวมการลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่าง ธปท. กับ
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การลงนามบันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่าง ธปท. และกรมบังคับคดี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ธปท. ในฐานะนายทะเบียนตราสารหนี้
ตรวจสอบและอายัดตราสารหนี้ของบุคคลที่ศาลมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ทีไ่ ด้รบั จากกรมบังคับคดีได้รวดเร็วขึน้ โดยการอายัดตราสารหนีต้ าม
ความตกลงนี้ ครอบคลุมถึงการระงับการจ�าหน่าย จ่าย โอนตราสารหนี้
ของบุคคลผู้ถือกรรมสิทธิ์ดังกล่าว
วันที่ลงนาม น: ทึ25กความตกลงการรั
เมษายน 2560 บ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
การลงนามบั
ระหว่าง ธปท. และกรมบังคับคดี

การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ การยกระดั บ
ความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่าง สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธนาคารไทย**
วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐตามโครงการ
National e-Payment ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
การช�าระเงินของประเทศ โดยผลักดันให้เกิดความร่วมมือของ
ผู้ให้บริการโทรศั
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คลากร
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ความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปงกรณ์
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การลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การลงนามบันทึกข้อตกลงในการด�าเนินการจัดการสอบและจัดอบรม
การก� า กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น กั บ ธนาคารกลางของอิ น เดี ย เพือ่ การรับรองคุณสมบัติ (Certification) ส�าหรับผูค้ า้ ในตลาดเงินและ
(Reserve Bank of India: RBI)
ตลาดเงินตราต่างประเทศ ระหว่าง ธปท. สมาคมธนาคารไทย สมาคม
วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผูก้ า� กับดูแลของไทย ธนาคารนานาชาติ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และอินเดีย เพือ่ ให้การก�ากับดูแลสถาบันการเงินของทัง้ สองประเทศ วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดการเงินไทย และสร้าง
การลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์
เข้าร่วมการเจรจาทวิ
ข้อตกลงระหว่
าง ่ยธปท.
มีการลงนามในบั
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้นทึกโดยจะมี
การแลกเปลี
นข้อมูลกัตับ้งธนาคารกลาง
แต่ขั้นตอน ความมั
่นใจให้กับผู้ร่วมตลาดทุกฝ่าย ตลอดจนเพื
่อให้มีการด�าเนิภนาคี
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การพิจารณาใบอนุญาตสถาบันการเงิน ตลอดจนการก�ากับดูแล การรับรองคุณสมบัติ (Certification) ส�าหรับผู้ค้าในตลาดเงิลนิปและ
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วันที่ลงนาม : 20 มีนาคม 2560 วมมือในการก�ากับดูแลสถาบัน วันทีวั่ลตงนาม
: 24 มี: นยกระดั
าคม 2560
การเงินของทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อการพัฒนา โดยจะเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ของทัง้ สองประเทศเข้าสูต่ ลาด
ทางการเงินอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้การบูรณาการในภูมิภาค ระหว่างกันได้บนหลักการต่างตอบแทนและให้มคี วามยืดหยุน่ ในการ
และการเชื่ อ มโยงทางการค้ า และการลงทุ น ของทั้ ง สองประเทศ ประกอบธุรกิจมากยิง่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจและรองรับความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินของทัเข้้งสองประเทศที
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วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความร่วมมือในการก�ากับดูแลสถาบัน
การเงินของทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อการพัฒนา โดยจะเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ของทัง้ สองประเทศเข้าสูต่ ลาด
ทางการเงินอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้การบูรณาการในภูมิภาค ระหว่างกันได้บนหลักการต่างตอบแทนและให้มคี วามยืดหยุน่ ในการ
และการเชื่ อ มโยงทางการค้ า และการลงทุ น ของทั้ ง สองประเทศ ประกอบธุรกิจมากยิง่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจและรองรับความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินของทั้งสองประเทศที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
วันที่ลงนาม : 6 เมษายน 2560
วันที่ลงนาม : 6 เมษายน 2560
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การลงนามความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่าง ธปท. และกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
วั ต ถุ ป ระสงค์ : ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และเสถี ย รภาพ
ตลาดการเงิน ตลอดจนสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างสองประเทศ โดยธนาคารกลางทั้งสองประเทศ
สามารถท�าการแลกเปลีย่ น (Swap) สกุลเงินประเทศของตน (ได้แก่
บาทหรือเยน) เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ โดยมีวงเงินสูงสุด 3,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
วันที่ลงนาม : 5 พฤษภาคม 2560
การลงนามความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่าง ธปท. และกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
วั ต ถุ ป ระสงค์ : ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และเสถี ย รภาพ
ตลาดการเงิน ตลอดจนสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างสองประเทศ โดยธนาคารกลางทั้งสองประเทศ
สามารถท�าการแลกเปลีย่ น (Swap) สกุลเงินประเทศของตน (ได้แก่
บาทหรือเยน) เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ โดยมีวงเงินสูงสุด 3,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
วันที่ลงนาม : 5 พฤษภาคม 2560

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการก�า กับดูแลระบบ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ธปท. และ
ธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความร่วมมือในการก�ากับดูแลระบบที่
เชื่อมโยงกันและเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถด�าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
วันที่ลงนาม : 8 มิถุนายน 2560

การลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือในการก�ากับดูแล
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกัน ระหว่าง ธปท.
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
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FinTech ที่เป็นคู่ค้ากัน
วันที่ลงนาม : 11 กรกฎาคม 2560

การลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สถิ ติ ระหว่ า ง
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วัตถุประสงค์ : ยกระดั
วมมือในการก�ากับดูแลสถาบัน
วันที่ลนงนาม
30 มิถุนายน 2560
การเงิ
ของทั้ง: สองประเทศให้
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการก�ากับดูแลสถาบันการเงินสากล (Basel Core Principles
for Banking Supervision) โดยครอบคลุมถึงการสนับสนุนการก�ากับ
ดูแลสถาบันการเงินแบบรวมกลุ่มและข้ามพรมแดน ทั้งด้านการ
แลกเปลีย่ นข้อมูล การพิจารณาให้ใบอนุญาต (Licensing) การตรวจสอบ
สถาบันการเงิน การจัดตั้ง Supervisory Colleges และการบริหาร
จัดการสถาบันการเงินในภาวะวิกฤติร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน
วันที่ลงนาม : 25 กรกฎาคม 2560
การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ภายใต้ ม าตรการ
เพิม่ ขีดความสามารถ และส่งเสริมความรูใ้ ห้กบั SMEs ในการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ
สมาคมธนาคารไทย***
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ SMEs มีความรู้เรื่องการป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ป้องกันความเสี่ยงฯ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ตกลงความร่
ว มมืนอประเภท
ภายใต้FXม าตรการ
ป้การลงนามบั
องกันความเสี่ยนงฯทึ กด้ข้วอยเครื
่องมือทางการเงิ
Options
เพิ
ม
่
ขี
ด
ความสามารถ
และส่
ง
เสริ
ม
ความรู
ใ
้
ห้
ก
บ
ั
SMEs
ในการป้องกัน
ให้แก่ SMEs
่ยงจากอั
วัความเสี
นที่ลงนาม
: 28 ตกันราแลกเปลี
ยายน 2560่ยน ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ธปท.
และธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam)
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับความร่วมมือของธนาคารกลางทั้งสอง
ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสอง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการก�ากับดูแลระบบ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ธปท. และ
ธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความร่วมมือในการก�ากับดูแลระบบที่
เชื่อมโยงกันและเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถด�าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
วันที่ลงนาม : 8 มิถุนายน 2560

*** ธปท. ไม่ได้ร่วมลงนาม MOU แต่มีบทบาทหลักเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันโครงการภายใต้มาตรการดังกล่าว
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การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ธปท.
และธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam)
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับความร่วมมือของธนาคารกลางทั้งสอง
ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสอง
ประเทศ ซึง่ ครอบคลุมถึงการแลกเปลีย่ นความร่วมมือทางด้านวิชาการ
การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนความร่วมมือในภาคการเงิน รวมถึง
ความร่วมมืออื่นภายใต้พันธกิจของธนาคารกลาง
วันที่ลงนาม : 17 สิงหาคม 2560
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ที่ท�ำการใหม่ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับ “พันธกิจเดิม” เพื่อการกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาค
เมื่อ 48 ปีก่อน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งสาขาแห่งที่สองขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เพราะตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังภูมิภาค ซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภาคอีสานมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทย เพราะภาคอีสานมีพนื้ ที่
และประชากรมากถึง 1 ใน 3 ของประเทศ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ มีพรมแดนติดกับประเทศ
กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประช าชนลาว และเชื่อมโยงเศรษฐกิจต่อไปยังประเทศเวียดนามและ
ประเทศจีน มีโครงสร้างพืน้ ฐานระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่การผลิตในภูมภิ าค (Regional Value Chain) เป็น
ดินแดนแห่งธรรมะและอารยธรรม มีประเพณีและวัฒนธรรมที่อบอุ่น มีสีสัน และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ในวันนี้ ศักยภาพของภาคอีสานยังมาจาก การเป็น “ประตูหลัก” ที่เชื่อมโยงกิจกรรมเศรษฐกิจอินโดจีน
และเป็น “สปริงบอร์ด” ไปสู่กลุ่มประเ ทศ CLMV อีกทั้งยังถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรสมัยใหม่ ภาคการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตการกระจายสินค้า การศึกษา การแพทย์ และศูนย์ประชุม เป็นต้น ตลอดจนภาครัฐ
เองก็มีนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐ านในภาคอีสานหลายโครงการ ปัจจัยทั้งหมดนี้ท�ำให้เศรษฐกิจภาค
อีสานยิ่งทวีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น
ตลอดเวลาเกือบ 5 ทศวรรษ “ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่เศรษฐกิจภาคอีสาน โดยได้ปรั บตัวและพัฒนาบทบาทหน้าที่ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอ ด แต่ภารกิจหลักไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือ การตอบสนองพันธกิจ
และนโยบายของ ธปท. ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบการช�ำระเงิน
ตลอดจนท�ำหน้าที่อื่นๆ เสมือนเป็น “แขนขา” ให้กับส�ำนักงานใหญ่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายของ ธปท. ให้
สัมฤทธิ์ผล และยังเป็น “ช่องทางสื่อสาร” ของการด�ำเนินนโยบายให้กับส่วนกลาง
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ในโลกยุค 4.0 การท�ำหน้าที่ธนาคารกลางแบบเดิม
อาจไม่สามารถตอบโจทย์ ได้อย่างเท่าทัน ธปท. จ�ำเป็นต้อง
ปรับกระบวนการท�ำงานใหม่ โดยหนึ่งในงานส�ำคัญ
คือการใช้ Big Data เพื่อท�ำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะน�ำไปสู่การท�ำนโยบายที่มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจน และตั้งอยู่บนฐานข้อมูลจริง
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9. การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร
9.1 การสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายนักวิชาการ

		 ธปท. ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. บทบาทการเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล และการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ เพือ่ สร้างความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่าง ธปท. กับพันธมิตรทางวิชาการหรือเครือข่ายผูน้ �ำ
ทางความคิด สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ จึงได้ด�ำเนินการดังนี้
การสร้างองค์ความรู้ ในปี 2560 มีการจัดท�ำบทความวิจัยฉบับเต็ม (Discussion Paper) ทั้งสิ้น 27 บทความ และบทความ
วิจัยฉบับย่อ (aBRIDGEd) จ�ำนวน 21 บทความ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ทั้งด้านนโยบายการเงิน ระบบการเงิน และ
เศรษฐกิจจริง
การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆ ได้แก่
• ให้ทุนสนับสนุนต่อเนื่องแก่โครงการ Townsend Thai Data โดยร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ�้ำรายเดือน (Monthly Micro Data) และผลิตงานวิจัยโดยการประยุกต์ ใช้
ฐานข้อมูลดังกล่าว
• มอบทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจ�ำปี 2560 แก่โครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจ�ำนวน 2 ทุน ซึ่งเป็น
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจตั้งถิ่นฐานของบรรษัทข้ามชาติในอาเซียนและอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนไทย
การสร้างเวทีวิชาการระดับประเทศ โดยจัดงานสัมมนาวิชาการประจ�ำปีภายใต้หัวข้อ “Innovating Thailand: เศรษฐกิจ
คิดใหม่” ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยบทบาทของนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีการน�ำ
เสนองานวิจัยทั้งจากนักวิจัยภายในและภายนอก ธปท. จ�ำนวน 5 บทความ นอกจากนี้ เพื่อให้มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการที่น่าสนใจ
ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกจึงจัดสัมมนาเศรษฐศาสตร์ ใน ธปท. (Economic Seminar) และเพื่อเชื่อมโยงนักวิชาการกับ
สาธารณะจึงจัดงานนักวิจัยพบสื่อมวลชน (Press Briefing) เป็นระยะๆ
การสร้างเครือข่ายวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศ
(1) จัดงานสัมมนา PIER Research Workshop เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละเทคนิคการท�ำงานวิจยั ระหว่างนักเศรษฐศาสตร์
ทั้งภายในและภายนอก ธปท. ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีการน�ำเสนอบทความวิจัย 6
เรื่อง และมีการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “The Art of Storytelling”
(2) จัดงานสัมมนา International Conference จ�ำนวน 2 ครัง้ ในหัวข้อ “International Workshop on Policy Development
Research in the Great Mekong Sub-Region” และ “International Conference on Finance and Development:
Data, Research and Policy Design”
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(3) จัดงานสัมมนาเฉพาะสาขา (Field-specific Workshop) จ�ำนวน 2
ครัง้ ประกอบด้วยสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐศาสตร์แรงงาน
(4) สนับสนุนให้นกั วิจยั จากสถาบันอืน่ มาท�ำงานวิจยั ทีส่ ถาบันฯ ระยะสัน้
(Visiting Fellow) เพือ่ สร้างโอกาสในการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักวิจยั ภายใน
และภายนอก ธปท.

9.2 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและระบบข้อสนเทศ

ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบไอที เพือ่ ลดความเสีย่ งจากภัยไซเบอร์ทที่ วีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ มุง่ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานโดยประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของระบบข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงลึก (Data
Analytics) และการพัฒนาเครื่องชี้เศรษฐกิจใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพและทันการณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธปท. ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความแข็งแกร่งในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไอที ทั้งในระดับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน กระบวนการ และบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับ Platform ระบบ
การช�ำระเงินให้มีความเสถียรและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การยกระดับงานด้านข้อมูลโดยปรับปรุงระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย�ำของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างองค์กรด้วยเทคโนโลยี Open Data API นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 เพื่อรองรับการให้บริการระบบ
งานไอทีที่มีความส�ำคัญยิ่งยวดในภาวะวิกฤต
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2560 มีดังนี้
(1) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (IT Security) ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มความแกร่งและเตรียมความพร้อม
เพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ ในทุกระดับ โดยยกระดับระบบป้องกันภัยไซเบอร์ทั้งที่ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานภาค และส�ำนักงาน
ตัวแทนในต่างประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก�ำหนดมาตรการปิดการใช้งานอุปกรณ์ส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลผ่านช่องทาง USB เช่น
Flash Drive หรือ Hard Drive ซึง่ เป็นสาเหตุหลักในการติดมัลแวร์ จัดท�ำแผนและกระบวนการตอบสนองภัยด้านไซเบอร์ของ ธปท.
รวมถึงทดสอบและซักซ้อมตามกระบวนการ เพือ่ ให้สามารถรับมือภัยไซเบอร์ได้อย่างฉับไวและทันการณ์ นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญต่อ
การเพิม่ ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักถึงภัยไซเบอร์แก่พนักงาน ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ทัง้ การจัดอบรม การสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการจัดงาน BOT CSEC “ธปท. มั่นใจ รู้ทัน ภัยไซเบอร์” ที่เปิดโอกาสให้
พนักงานได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากวงการต่าง ๆ ตลอดจนการจัดให้มี Phishing Drill
เพื่อทดสอบความตระหนักและพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ของพนักงาน และก�ำหนดมาตรการเพิ่มเติมในระยะต่อไป
(2) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานไอที (IT Infrastructure) มุง่ เน้นการปรับเพิม่ ประสิทธิภาพ ความเสถียร และความพร้อมใช้ เพื่อ
ตอบโจทย์ทางธุรกิจ และสอดรับกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 เพื่อรองรับระบบงานไอทีที่มีความ
ส�ำคัญยิ่งยวดของ ธปท. เช่น ระบบงานด้านการช�ำระเงิน การจัดการธนบัตร และตลาดการเงิน ให้สามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ในภาวะวิกฤต ซึง่ ได้เปิดใช้งานและผ่านการทดสอบความพร้อมร่วมกับสถาบันการเงินแล้ว ในส่วนของระบบการช�ำระเงิน ได้มกี ารปรับ
Platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสถียร และความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนรองรับการขยายงานในอนาคต ส�ำหรับระบบงาน
ด้านข้อมูล มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปรับเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกใน
ลักษณะ Evidence Base และเชิงพฤติกรรมมากขึ้น รวมทั้งได้พัฒนา Platform ส�ำหรับการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะและแลก
เปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรด้วยเทคโนโลยี Open Data API โดยมีแผนขยายการใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มีการปรับ
โครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับระบบ Dealing Room System (DRS) ให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการในการบริหารเงินส�ำรอง
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BoT Annual Symposium
“เศรษฐกิจ คิดใหม่”
งานสั ม มนาวิ ช าการของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยในปีทคี่ รบ 75 ปีในปีนี้ จัดขึน้ ในหัวข้อ
“เศรษฐกิจ คิดใหม่” เพื่อหวังที่จะตอกย�้ำความ
ส�ำคัญและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมและการเพิม่ ผลิตภาพ
ในประเทศไทย โดยมุ ่ ง ที่ จ ะตอบโจทย์ ใน
หลากหลายมิติ อาทิ นวัตกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร
อะไรเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการถ่ายทอดนวัตกรรม
นโยบายการแข่งขันมีผลต่อการสร้างนวัตกรรมมากน้อยเพียงใด และรูปแบบเชิงสถาบันที่เอื้อต่อการสร้าง
นวัตกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปควรเป็นอย่างไร
สัมมนาในปีนี้ น�ำเสนอแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศ
และส่งเสริมกรอบความคิดที่สอดรับกับการเรียนรู้เทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการท�ำงานใหม่ ๆ เพราะการ
“คิดใหม่” จะสร้างความแตกต่างได้ ก็ต่อเมื่อครอบคลุมถึงการปรับวิธีการคิดและทัศนคติให้เปิดกว้างยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม
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รายงานประจำ�ปี 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย

(3) ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ ปรับเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายขีดความสามารถของระบบงาน เพื่อยกระดับการให้บริการได้
ดียิ่งขึ้น ดังนี้
		 • ระบบงานด้านตลาดการเงิน ปรับเพิ่มความยืดหยุ่นระบบงานธุรกรรมเพื่อรองรับภาวะไม่ปกติ (ELA) ให้สามารถให้
ความช่วยเหลือสถาบันการเงินได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ปรับปรุงระบบบัญชีตลาดการเงิน (TAS) และระบบบัญชีทุนส�ำรองเงินตรา
(CRS) ให้สามารถรองรับธุรกรรมใหม่ ๆ เช่น Bilateral Currency Swap Arrangement (BSA) และธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์
(SBL) และลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและการส่งงบการเงินไม่ทันก�ำหนด รวมทั้งปรับปรุงระบบงาน Bilateral Repo (BRP)
ให้รองรับการคืนธุรกรรมก่อนครบก�ำหนด (Early Termination) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ Primary Dealer
		 • ระบบงานด้านการช�ำระเงินและระบบจัดการธนบัตร พัฒนาเครือ่ งมือตรวจจับและยับยัง้ ธุรกรรมต้องสงสัย เครือ่ งมือ
ติดตามและลดความเสีย่ งด้านสภาพคล่องในระบบบาทเนต ปรับเพิม่ การแสดงรหัส CFI Code ในระบบพันธบัตรตามมาตรฐานสากล
และเพิม่ ความสามารถในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลธนบัตรในทุกขัน้ ตอนด้วย Barcode ในศูนย์จดั การธนบัตรทุกแห่งทัว่ ประเทศ
		 • ระบบงานด้านการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพระบบพิจารณาค�ำขออนุญาตต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกแก่สถาบันการเงิน และเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการพิจารณาค�ำขอบนระบบพิจารณาค�ำขออนุญาตท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Application) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้น�ำไปใช้วิเคราะห์ต่อยอดได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งปรับเพิ่ม
ความยืดหยุน่ ของระบบพิจารณาค�ำขออนุญาตและการส่งรายงานตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินและมาตรการป้องปรามการ
เก็งก�ำไรค่าเงินบาท (ECARS) ให้รองรับการยื่นค�ำขออนุญาตแทนผู้ขออนุญาตรายอื่นได้
		 • ระบบงานด้านการให้บริการประชาชนทั่วไป ยกระดับระบบรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน
(ศคง.) และ ระบบ Call Center เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว กระชับ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ใน
ส่วนของการรับเรื่องร้องเรียน การติดตามและยุติเรื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ ธปท. ยังได้พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการและการ
ให้บริการ “ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย” ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในต้นปี 2561
ด้านระบบข้อสนเทศ
ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลตามแผนยุทธ์ศาสตร์ 3 ปี (2560-2562) ด้านข้อมูล และแผนงานประจ�ำที่
เน้นการจัดเตรียมข้อมูลสถิติและเครื่องชี้ที่ได้คุณภาพ ลึกและรอบด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจในเชิงนโยบายได้อย่างสมเหตุสมผลจาก
ข้อมูลที่เพียงพอ (Evidence-based Policy Decisions) รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลและผลการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์แก่ภาคส่วน
ต่างๆ และประโยชน์ของประเทศโดยรวม รายละเอียดที่ส�ำคัญของการด�ำเนินงานในปี 2560 มี ดังนี้
(1) การยกระดับการใช้ข้อมูล
		 ธปท. ใช้ข้อมูลระดับจุลภาคในเชิงของ Big Data ที่มีเพื่อตอบ
โจทย์งานการวิเคราะห์ ในเชิงพฤติกรรมและการท�ำนโยบายบนฐานข้อมูลที่
รอบด้าน นอกจากนี้ ได้มีการสรรหาข้อมูลใหม่เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่
ส�ำคัญภายนอก รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ในการ
บริหารจัดการและรองรับการใช้ขอ้ มูลเพือ่ การวิเคราะห์แบบ Big Data และ
ที่ส�ำคัญ ได้ปรับปรุงการก�ำกับดูแลงานด้านข้อมูล (ธรรมาภิบาลข้อมูล) ให้
ทันสมัย รองรับข้อมูลระดับจุลภาค และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลไปพร้อมๆ กับการดูแลรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล ธปท. ด�ำเนินการยกระดับการใช้ข้อมูลโดยสนับสนุนให้น�ำข้อมูล
ที่มีอยู่มาวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
ศึกษาและพัฒนาข้อมูลเพิ่มเติมตอบสนองความต้องการข้อมูลเพื่อการจัด
ท�ำนโยบาย รวมทั้งยกระดับคุณภาพสถิติให้ดียิ่งขึ้น
งานวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ศึกษาและใช้วิธีการ
ของ Data Science กับข้อมูลระดับ Micro ทีม่ ี เช่น งานศึกษาด้านแรงกดดัน
ค่ า เงิ น บาท และพฤติ ก รรมผู ้ เ ล่ น ในตลาดการเงิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์
เชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนรายได้ รายจ่ายจากข้อมูลการช�ำระเงิน
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API…

ช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบของผู้ให้บริการกับระบบของผู้รับบริการแบบอัตโนมัติ

เริ่มเผยแพร่ตเพืั้ง่อแต่ชี้วัดคุณภาพ
การศึกษาและวิเการเผยแพร่
คราะห์เกี่ยวกับพลวัตขตลาดแรงงานและการจ้
างงาน APIs
การจัดท�ำของ
Earlyธปท.
Warning Indicators
้อมูลผ่าน Open
สินเชือ่ กลุม่ ลูกหนี้ SMEs และกลุม่ ลูกหนีธ้ รุ กิจ การวิเคราะห์ตดิ ตามภาวะอสังหาริมทรัพย์และภาวะการท่อ17
งเทีย่ ก.ค.
วจากข้อ60
มูลการใช้ไฟฟ้า
และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นต้น
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี
้ย เช่อ่ งชี
น อัเ้ ศรษฐกิ
ตราดอกเบี
้ยนโยบาย,
อัตราดอกเบี้ยดเงิชั นนีให้ผสลผลิ
ินเชืต่อภาคบริ
เฉลี่ยของ
ธพ. เป็อนนต้น(Service Production
		 งานพั
ฒนาเครื
จใหม่
ทสี่ �ำคัญBIBOR,
ได้จดั ท�ำและเผยแพร่
การรายเดื
ลพั้งนบทความผ่
ธบัตร าน BOT Website เมื่อพฤศจิกายน 2560 ซึ่งสร้างจากเครื่องชี้ย่อย 28 ตัว (ครอบคลุม 8 หมวด
Index: SPI)ผลประมู
พร้อมทั
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บ่งบอกภาวะภาคบริการโดยรวมได้ แทนการใช้เครื่องชี้ย่อยๆ 11 ตัว พัฒนาเครืภาคเอกชน
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(2) การปรับปรุงการบริหารจัดการ การก�ำกับดูแลงานด้านข้อมูล (ธรรมาภิบาลข้อมูล)
0.8% ง่ ขึน้ โดยปรับปรุง
		 ธปท. ได้ปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการ การก�ำกับดูแลงานด้านข้อมูล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ
ภาคการศึกษา
ระเบียบ พิธีปฏิบัติการสรรหาและการใช้ข้อมูล ให้0.3%
มีความชัดเจน ยืดหยุ่น สะดวก และเอื
0.3% ้อต่อความต้องการใช้ข้อมูลที่หลากหลายและ
ยงานภาครั
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ให้ยดื หยุน่ และเหมาะสม มีกระบวนการกลัน่ กรองการใช้งานทีเ่ หมาะสม และการปกปิดข้อมูลทีร่ ะบุตวั ตนของบุคคลในชุดข้อมูลรายตัว
ทุกประเภท (Data Masking) เป็นต้น รวมทั้งปรับเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่เผยแพร่
Q1
Q2
Q4
Coming
Soon…
61
61
61
(3) การขยายขอบเขตข้อมูล
		 ธปท. สรรหาข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียด
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SMEs
ช�ำระหนีข้ องครัวเรือนได้ตรงความเป็นจริงมากขึน้ และได้รบั ข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนีท้ อี่ อกในประเทศไทยของผูไ้ ด้รบั
ประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary Owner) ครบถ้วนขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์ภาวะการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามา
ลงทุนในตราสารหนีข้ องไทย เป็นต้น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพือ่ ขอใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยด้านนวัตกรรม ซึง่ เป็นประโยชน์ ในการติดตามและประเมิน
ทิศทางความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมของประเทศและผลของการลงทุนด้านนวัตกรรมต่อการเพิ่มศักยภาพของภาคเอกชน และ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลเครดิตซึ่งจะได้รับในต้นปี 2561
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รายงานประจำ�ปี 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ได้เตรียมการขอใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ทิศทางภาวะ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะมีการท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในกลางเดือนมกราคม 2561 และ
ขอใช้ข้อมูลของส�ำนักงานประกันสังคม เพื่อวิเคราะห์ตลาดแรงงานและการจ้างงานในมิติที่ชัดเจนและรอบด้านมากขึ้น รวมทั้ง ข้อมูล
การช�ำระเงินประเภท Single Payment และพร้อมเพย์ จากบริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ (NITMX) และข้อมูล e-Commerce
ที่ได้ประสานกับส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอทิกส์ (ETDA) ซึ่งจะเร่งด�ำเนินการในครึ่งแรกของปี 2561
(4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูล
		 ธปท. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลที่ส�ำคัญ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านเสถียรภาพระบบการเงิน เสถียรภาพระบบ
สถาบันการเงิน และเสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน ดังนี้
		 ปรับปรุงชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักประกันธุรกิจ พ.ศ. 2558 รวมทั้งรองรับประกาศ ธปท. ในเรื่อง
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกลุม่ ธุรกิจการเงิน และวิธลี งทุนของสถาบันการเงิน ซึง่ จะเริม่ รายงานข้อมูลงวดแรกในเดือนมกราคม 2561 จัดท�ำ
กรอบการพัฒนาด้านข้อมูลและเทคโนโลยีในการก�ำกับแบบต่อเนื่อง (Supervision Technology) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ตรวจสอบเชิงลึก ปรับเพิ่มชุดข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้รายใหญ่และลูกหนี้ SMEs เพื่อติดตามการส่งผ่านนโยบาย
การเงินไปยังกลุ่มต่างๆ และต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการ เตรียมการปรับเพิ่มระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการก�ำกับดูแลตาม
พระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 16 เมษายน 2561 รวมทั้งยกระดับระบบข้อมูลบุคคลกลาง
ของ ธปท. ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนบุคคล (Profile) ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมผู้ท�ำธุรกรรมต่างๆ มากขึ้น เพื่อลดภาระ
ในการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงิน
		 นอกจากนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามความเสี่ยงด้านตลาดการเงิน จึงได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน
ตลาดการเงิน และปรับปรุงระบบงานเพื่อติดตามแรงกดดันต่อเสถียรภาพตลาดการเงิน
(5) การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมจากข้อมูล
		 ในปี 2560 ธปท. ได้ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสถิติ และเครื่องชี้กับหลายส่วนงาน
รวมทั้งการประยุกต์ ใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) เช่น ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		 การให้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในการปฏิรปู การบริหาร
จัดการข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลเพือ่ การก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดท�ำชุดข้อมูลทางการเงินเพือ่ ติดตามคุณภาพ และสถานะ
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สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดท�ำตัวชี้วัด 10 รายการตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ Sustainable Development Goals (SDG)
		 เสริมสร้างบทบาทในเวทีวิชาการของต่างประเทศ น�ำเสนอผลงานต่างๆ ได้แก่ “Micro Data Usage Enhancement in
Bank of Thailand” ในงาน 5th Malaysia Statistics Conference 2017 (MyStats2017), “Non-Bank and Non-financial
Corporations Balance Sheet Compilation” ในงาน National and Regional Balance Sheet Seminar จัดโดย Bank
Indonesia, “National Balance Sheet of Thailand: How to make it work?” และ “Household investment forecast
in the Stock Exchange of Thailand” ในงาน International Statistical Institute Regional Statistics Conference 2017
และให้ความรู้แก่ผู้มาดูงานในกลุ่มประเทศ CLMV เรื่องการจัดท�ำสถิติการค้าระหว่างประเทศภาคบริการ
		 นอกจากนี้ เพือ่ เพิม่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้สะดวกมากยิง่ ขึน้ ได้ปรับการน�ำเสนอภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจและ
การเงินของไทยให้อยู่ในรูปแบบแผนภูมิ Chart Pack เพิ่มการเผยแพร่ยอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของกองทุน
รวมจ�ำแนกตามประเทศ และบทความผลส�ำรวจข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและอนุพันธ์นอกตลาด ตามโครงการ Triennial
Central Bank Survey ปี 2559 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลที่ปรับการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของสถาบันการเงินโดย
ใช้วิธี Weighted Average เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของตลาดมากขึ้น รวมทั้งการท�ำบทความสั้นๆ ผ่าน Stat Horizon และ
Stat Echo เผยแพร่บน BOT Website เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเครื่องชี้ใหม่ๆ และกระตุ้นการประยุกต์ ใช้
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์อย่างแพร่หลาย

9.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันในทุกระดับ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของพนักงานให้รว่ มกันขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีต่ อ้ งยืดหยุน่ รองรับภารกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิม การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เอื้อต่อการท�ำงานในบริบทใหม่ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ปรับรูปแบบการสรรหาบุคลากรภายนอก ส�ำหรับพนักงานระดับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มงานที่ต้องการผู้มี
ประสบการณ์ เช่น งานด้านเทคโนโลยีทางการเงิน Data Analytic และงานด้านวิจัย โดยจัดจ้างในรูปแบบพนักงานสัญญาจ้างเพื่อ
ให้สรรหาได้รวดเร็ว และสามารถก�ำหนดเงินเดือนได้ตามศักยภาพและประสบการณ์ภายใต้กระบอกเงินเดือนที่ยืดหยุ่น
(2) การสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ใช้เครื่องมือประเมินพฤติกรรมหลัก 5 ด้าน ประกอบการคัดเลือก ได้แก่
มีหลักการ รู้ลึกคิดไกล เปิดใจ คล่องตัวทันการณ์ มุ่งผลส�ำเร็จ ปรับปรุงระบบการสรรหาให้ได้บุคลากรโดยเร็ว และเพิ่มช่องทางการ
สือ่ สารผ่านสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (Social Media) เพือ่ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายมากขึน้ ตลอดจนปรับเพิม่ อัตราเงินเดือนพนักงานใหม่ในกรณี
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติม เช่น ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ งาน จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำในต่างประเทศ
(3) การเตรียมพร้อมด้านก�ำลังคนทดแทนในระยะยาว โดยด�ำเนินการพัฒนาพนักงานกลุ่มศักยภาพ (Talent) ให้มีทักษะ
และประสบการณ์ที่หลากหลายและรอบด้าน ทั้งด้านสมรรถนะทางการบริหาร (Professional Competency) และสมรรถนะตาม
บทบาทหน้าที่ (Functional Competency) ตามแผนทดแทนต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับผู้บริหาร เพื่อรองรับ
บทบาทการเป็นผู้น�ำขององค์กรในอนาคต (Future Leader) โดย
		 (3.1) การพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกระดับ ให้พร้อมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กร และ
สามารถปรับตัวรองรับภารกิจทีเ่ ปลีย่ นไปได้อย่างทันการณ์ ทัง้ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Professional Competency) และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) ภายใต้หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�ำ และหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน อาทิ Inspirational Leadership, Scenario Planning และ Systematic Problem Solving & Decision
Making โดยผสมผสานการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 ที่เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นร่วมด้วย
อาทิ Secondment, Mobility, Project Assignment, Coaching และ Mentoring
			 ในปี 2560 ธปท. ร่วมกับมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง ได้รเิ ริม่ จัดหลักสูตร Leadership Boot Camp ทีเ่ น้นการพัฒนาผูน้ �ำ โดย
ถอดบทเรียนจากโครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาแนวทางและพระราช
กรณียกิจขององค์ผู้น�ำต้นแบบ ประกอบกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการท�ำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผู้บริหาร
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ได้เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ และน�ำไปใช้ ในการด�ำเนินชีวิต การท�ำงาน และการเป็นผู้น�ำ
			 นอกจากนี้ ธปท. ยังได้สง่ เสริมวัฒนธรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Knowledge Sharing) อย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี ผ่าน
กิจกรรม Brown Bag Talk เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัยจากหลากหลายฝ่ายงาน รวมทั้งมีการจัด Inspirational
Talk โดยเชิญวิทยากรภายนอกจากหลากหลายอาชีพที่มีประสบการณ์ และแนวคิดที่สอดคล้องกับค่านิยมของ ธปท. มาแบ่งปัน และ
สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน รวมทัง้ ได้เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge
Management) และจัดเก็บองค์ความรู้ทั้งภายใน และภายนอกลงในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
ผ่านเครื่องมือสืบค้นที่ ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว และสามารถน�ำไปใช้ต่อยอดการพัฒนางาน และสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
		 (3.2) ผลักดันเรื่อง Mobility ทั้งการย้ายภายใน ธปท. ที่พนักงานสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ Internal Job
Market โดย ธปท. เริ่มเปิดใช้ระบบในปี 2560 รวมทั้งท�ำข้อตกลงร่วมกับองค์กรภายนอกจ�ำนวนมากเพื่อแลกเปลี่ยนพนักงานไป
ปฏิบตั งิ านองค์กรภายนอก เพือ่ ให้พนักงานได้พฒ
ั นาทักษะและประสบการณ์การท�ำงานจากการปฏิบตั งิ านจริง (On the job training)
และเพิ่มความหลากหลายของประสบการณ์ (Diverse Experience)
		 (3.3) ให้ทนุ การศึกษาเพือ่ ศึกษาต่อเนือ่ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และขยายสาขาวิชาที่ให้ทนุ ซึง่ จ�ำเป็นต่อการด�ำเนิน
งานของ ธปท. ในอนาคต เช่น Artificial Intelligence, Data Architecture, IT Architecture และ Financial Technology
เป็นต้น
(4) การบริหารผลงาน มีการปรับเพิ่มระดับผลประเมินให้สะท้อน Performance ของพนักงาน
		 ทัง้ จากการท�ำงานตามหน้าทีแ่ ละการท�ำงานร่วมเป็นทีม (Cross Function) ให้ชดั เจนมากขึน้ รวมทัง้ คณะกรรมการ ธปท.
ยังได้จัดสรรงบประมาณส�ำหรับการจ่ายเงินรางวัลจูงใจจากการท�ำงาน (Variable Pay) เพิ่มมากขึ้น เพื่อจูงใจให้พนักงานส่งมอบ
ผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(5) การสร้างวัฒนธรรมการท�ำงาน ยังคงมุ่งเน้นปลูกฝังพฤติกรรมหลัก 5 ประการอย่างต่อเนี่อง โดยการสร้างความเข้าใจ
ให้กับพนักงานทั้งองค์กรผ่านการสื่อสารหลายรูปแบบและบทเรียนออนไลน์ ในรูปแบบ Gamification มีกระบวนการกระตุ้นให้
ผู้บริหารระดับระดับหัวหน้าส่วนงานขึ้นไป เป็นแบบอย่าง (Role Model) และสร้างเครือข่าย Change Champion ประจ�ำสายงาน
เพื่อสนับสนุนให้น�ำพฤติกรรมหลักไปใช้ ในการท�ำงานประจ�ำวัน
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย (กตส.) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 คน โดยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ธปท. 3 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 2 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายชาลี จันทนยิ่งยง (1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. เป็นประธาน
นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง (26 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. เป็นกรรมการ
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล (25 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบนั ) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ ธปท. เป็นกรรมการ
นางดนุชา คุณพนิชกิจ (27 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากบุคคลภายนอก เป็นกรรมการ
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ (1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากบุคคลภายนอก เป็นกรรมการ

โดยในระหว่างปี 2560 มีกรรมการที่พ้นจากการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 คน คือ นายอัชพร จารุจินดา (ด�ำรงต�ำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2557
- 8 พฤษภาคม 2560) และ นางจิตติมา ดุริยะประพันธ์ (ด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2560)
กตส. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ธปท. ในการก�ำกับการบริหารงานของ ธปท. และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของ ธปท. ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบงานด้านการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบกิจการภายในที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของ กตส. อยู่ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธปท.
ในปี 2560 กตส. ให้ความส�ำคัญกับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของ ธปท. และการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
(Performance Audit) เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่า การด�ำเนินงานของ ธปท. มีกระบวนการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้ได้ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครั้ง ในจ�ำนวนนี้เป็นการประชุม
พร้อมเยีย่ มชมการปฏิบตั งิ าน ณ ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์จดั การธนบัตรขอนแก่น และศูนย์เงินสด
ธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ กตส. ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าการ 2 ครั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง 1 ครั้ง ประชุม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกของ ธปท. 2 ครัง้ และประชุมเสวนา กตส. กับพนักงานในสายตรวจสอบกิจการภายใน (สตน.) ประจ�ำปี
สรุปสาระส�ำคัญของงานที่ กตส. ด�ำเนินการและสอบทาน จ�ำแนกตามลักษณะของงาน ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
กตส. ได้สอบทานกระบวนการจัดท�ำงบการเงินและรายงานทางการเงินภายใต้การด�ำเนินงานของ ธปท. ได้แก่ งบการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนส�ำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร โดย กตส. เห็นว่า กระบวนการโดยรวมส�ำหรับการบันทึกบัญชีและ
การจัดท�ำงบการเงินของ ธปท. อยูภ่ ายใต้การควบคุมภายในทีร่ ดั กุม มีประสิทธิผล งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญและเชื่อถือได้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามแนวการปฏิบัติทางบัญชีส�ำหรับธนาคาร
กลาง ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม
2. การประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยง
กตส. และคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง (กคส.) ได้มกี ารแลกเปลีย่ นบันทึกการประชุมระหว่างกัน เพือ่ ให้กรรมการทัง้ 2 คณะ
ร่วมกันรับทราบข้อคิดเห็น และประสานงานในประเด็นความเสีย่ งและแนวทางการดูแลความเสีย่ งองค์กรตามบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
และในปี 2560 มีการประชุมร่วมกัน 1 ครัง้ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเรือ่ งการประเมินความเสีย่ งองค์กรและแนวทางการจัดท�ำแผน
ตรวจสอบส�ำหรับปี 2561 โดยมีขอ้ สรุปร่วมกันว่า จะมีการประชุมร่วม กตส. และ กคส. อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญในเรือ่ งความเสีย่ งองค์กร เพือ่ ช่วยในการก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้สอดรับกับความเสีย่ งส�ำคัญของ ธปท.
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3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบกิจการภายใน
กตส. ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจ�ำปี 2560 ของ สตน. โดยมีความเห็นว่า งานตรวจสอบ
กิจการภายในมีประสิทธิผลและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ ธปท. ในภาพรวม โดย กตส. ได้ ให้
ข้อคิดเห็นและค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างการด�ำเนินงานของ ธปท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อาทิ การสนับสนุน
และให้ค�ำแนะน�ำในการตรวจสอบการด�ำเนินงาน (Performance Audit) การให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเตรียมการรองรับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การก�ำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการภายใน
กตส. ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ แผนงานและงบประมาณประจ�ำปี 2561 ของ สตน. ทั้งนี้ กตส.
สนับสนุนการด�ำเนินงานของ สตน. ที่ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตรวจสอบ รวมทัง้ งานตรวจสอบ
การด�ำเนินงาน (Performance Audit) และงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) โดยสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบ
ได้รับการอบรม การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบระหว่างพนักงาน สตน. การส่งพนักงานไปร่วมปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกับกับองค์กรภายนอก และการใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบของ สตน. (co-sourcing)
ในการประชุมเสวนาร่วมกับพนักงาน สตน. ประจ�ำปี 2560 เพือ่ สือ่ สาร เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีตอ่ บทบาท
หน้าที่ของ กตส. และ สตน. โดย กตส. ได้ ให้ข้อแนะน�ำด้านหลักการท�ำงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคงไว้ซึ่งความ
เป็นอิสระ รวมทั้งสนับสนุนให้ สตน. เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารกับผู้รับตรวจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและให้ผู้รับตรวจเห็นประโยชน์ของงานตรวจสอบที่มีต่อองค์กร
5. การประชุมร่วมกับผู้ว่าการ
ในปี 2560 กตส. ประชุมร่วมกับผู้ว่าการ 2 ครั้ง การหารือครอบคลุม 1) ประเด็นส�ำคัญจากผลการตรวจสอบ 2) การทบทวน
แผนงานตรวจสอบในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายบริหารให้ความส�ำคัญ และ 3) ขอบเขตและแผนงานตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2561 ของ สตน.
6. การประชุมร่วมกับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะผู้สอบบัญชีภายนอก
กตส. ประชุมร่วมกับ สตง. 2 ครั้ง เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ สตง.ต่อแนวปฏิบัติด้านบัญชีและการจัดท�ำ
งบการเงินของ ธปท. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทั้งรับทราบการปฏิบัติงานและข้อจ�ำกัด เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ กตส. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ�ำปี ก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมการ ธปท. พิจารณาอนุมัติ
7. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
กตส. จัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ธปท. และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลัง เป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 55
ความเห็นของ กตส. โดยสรุป
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ กตส. ตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ �ำหนดไว้ ในกฎบัตรนัน้ กตส. ได้พยายามอย่างดีทสี่ ดุ ในการใช้ความรู้ ความ
สามารถ และทักษะของกรรมการตรวจสอบทุกคน ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระและเป็นกลางต่อคณะกรรมการ ธปท.
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ ธปท. โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึง่ กตส. ได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหารและฝ่ายงาน
ต่าง ๆ ของ ธปท. เป็นอย่างดี ผลจากการประชุมหารือได้รับการพิจารณาด�ำเนินการ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
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ในภาพรวม กตส. เห็นว่า คณะกรรมการ ธปท. ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของ ธปท. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ ธปท. อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ และได้ ให้ความส�ำคัญอย่างเหมาะสมต่อการด�ำเนินงาน
ภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการบริหาร
ความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุม เหมาะสม เพียงพอ การปฏิบตั งิ านสอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ผลการตรวจสอบกิจการภายในเป็นประโยชน์ เป็นไปตามหลักวิชาการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

																									
																						 (นายชาลี จันทนยิ่งยง)
																			 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

เสนอ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ความเห็
น น
ความเห็

ส�ำนักงานการตรวจเงิ
แผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงิ
งประเทศไทย
ซึง่ ประกอบด้งประเทศไทย
วยงบแสดงฐานะการเงิ
น ณ วัวนยที่
สำนักนงำนกำรตรวจเงิ
นแผ่นดินได้นตของธนาคารแห่
รวจสอบงบกำรเงิ
นของธนำคำรแห่
ซึ่งประกอบด้
31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
น ณ วันทีป่ 31
ธันวำคม 2560
งบกงำไรขำดทุ
ำไรขำดทุญนชีเบ็ทดี่สเสร็
ปีสงบแสดงฐำนะกำรเงิ
ิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นรวมถึ
หมายเหตุนสและงบก
รุปนโยบายการบั
�ำคัญจ งบแสดงกำรเปลี่ย นแปลง

ส่ว นของทุน และงบกระแสเงิน สดสำหรั บ ปีสิ้น สุด วัน เดีย วกัน และหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงิน รวมถึง
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมำยเหตุ
รุปนโยบำยกำรบันญสดส�ำหรั
ชีที่สำคับญปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ผลการด�ำเนินสงานและกระแสเงิ
ทางการเงินและตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทย
เกณฑ์
น ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ค วร
ณ วัในการแสดงความเห็
นที่ 31 ธันวำคม 2560
ส�ำนักงานการตรวจเงิ
นแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั
บผิดชอบของส�ำนั
กงานการตรวจเงิน
ในสำระส
ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
นและตำมพระรำชบัญญญัชีตความรั
ิธนำคำรแห่
งประเทศไทย

แผ่นดินได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนัเกณฑ์
กงานการตรวจเงิ
นแผ่นดินมีความเป็
ในการแสดงความเห็
น นอิสระจากธนาคารตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ �ำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
สำนั
กงำนกำรตรวจเงิ
บัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบั
ควำมรับผิดชอบ
งบการเงิน และส�ำนั
กงานการตรวจเงิ
นแผ่นนแผ่
ดินนได้ดิปนฏิได้บปัติตฏิามความรั
บผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ญนชีไปตามมาตรฐานการ
ตรวจเงิ
นแผ่
และข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่
านี้กส�ำนั
งานการตรวจเงิ
นแผ่นดิบนเชืผิอด่ ว่ชอบของผู
าหลักฐานการสอบบั
กงานการตรวจเงิน
ของส
ำนันกดินงำนกำรตรวจเงิ
น แผ่น ดิน ได้
ล่ำกวไว้
ใ นวรรคควำมรั
้ส อบบัญญชีชีทตสี่ ่�ำนั
อ กำรตรวจสอบ
แผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบกำรเงิน ในรำยงำนของสำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน สำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน มีควำมเป็น อิส ระ
จำกธนำคำรตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่น ดิน ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจเงิน แผ่ นดิน และข้อกำหนด
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่
อข้อมูลชอืำชี
่น พข้อบัมูญลอืชี่นทประกอบด้
วย ข้อมูลซึช่งรวมอยู
รวมถึ
งงบการเงินและ
จรรยำบรรณของผู
้ ป ระกอบวิ
ี่ กำหนดโดยสภำวิ
ำชี พ บั่ใญนรายงานประจ�ำปี
ชี ในส่ ว นที่เกี่ยแต่
วข้ไอม่งกั
บกำรตรวจสอบ
รายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยู่ในรายงานประจ�ำปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลัง
น และส้สำนั
นแผ่นดินได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำม
วันงบกำรเงิ
ที่ ในรายงานของผู
อบบักงำนกำรตรวจเงิ
ญชีนี้
มำตรฐำนกำรตรวจเงิ
นแผ่นดินและข้
นแผ่นดินเชืน่อแผ่ว่ำนหลั
กฐำน
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงิ
นแผ่นอดิกนำหนดจรรยำบรรณเหล่
ต่องบการเงินไม่ครอบคลุำมนีถึ้ งสข้ำนั
อมูกลงำนกำรตรวจเงิ
อื่นและส�ำนักงานการตรวจเงิ
ดินไม่
ได้ ให้
กำรสอบบั
ความเชื
่อมั่นต่อญข้ชีอมูทลี่สอืำนั
่น กงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิ นได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่ อใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็ น
ของส
นแผ่นดิน นแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
ความรัำนับกผิดงำนกำรตรวจเงิ
ชอบของส�ำนักงานการตรวจเงิ

ข้อมูลอื่น

มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่า
ข้อมูข้ลออืมู่นลมีอืก่นารแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่

เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงิ
า่ นรายงานประจ�ำปี
ปได้วา่ มี่ ใกนรำยงำนประจ
ารแสดงข้อมูลทีข่ ดั ำปีต่อ
ผู้บริหำรเป็นแผ่
นผูน้รดิับนผิได้ดอชอบต่
อข้อมูลอื่น หากส�ำนั
ข้อมูลอืก่นงานการตรวจเงิ
ประกอบด้วยนแผ่
ข้อนมูดิลนซึสรุ่งรวมอยู
ข้อเท็
อันเป็งงบกำรเงิ
นสาระส�ำคันญ
ส�ำนักงานการตรวจเงิ
งสื่อสารเรื่องดังำปี
กล่นาวกั
่ ในการก�ำกั
แล
แต่จไจริ
ม่รงวมถึ
และรำยงำนของผู
้สอบบันญแผ่ชีนทดิี่อนยูต้่ใอนรำยงำนประจ
ั้น ซึบ่งผูผู้ม้บีหริน้หาทีำรจะจั
ดเตรีบยดูมรำยงำนประจ
ำปี

ให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และตามพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ ว
กับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของธนาคาร
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ใช้ดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล ของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัย
ส�ำคัญต่อความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อ
สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุ ให้ธนาคารต้องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
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ส ำนั กงำนกำรตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ได้ สื่ อ สำรกับ ผู้ มี ห น้ ำที่ ในกำรก ำกับ ดู แลในเรื่ อ งต่ ำง ๆ ที่ ส ำ

ำนั กงำนกำรตรวจเงิ
แผ่ น ดิ นรวมถึ
ได้ สื่ องการเปิ
สำรกัดบเผยข้
ผู้ มี หอมูน้ลำว่ทีา่ ใงบการเงิ
นกำรก ำกั
บ ดู แลในเรื่ อ งต่ ำง ๆ ที่ ส ำค
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้าสงและเนื
้อหาของงบการเงินนโดยรวม
นแสดงรายการและ
ซึ
ง
่
รวมถึ
ง
ขอบเขตและช่
ว
งเวลำของกำรตรวจสอบตำมที
ไ
่
ด้
ว
ำงแผนไว้
ประเด็
น
ที
่
ม
น
ี
บจำกกำรตรวจส
เหตุการณ์ ในรูปแบบที่ทซึ�ำให้
มีการน�ำเสนอข้
อมูลโดยถู
กต้องตามที่ควรหรือไม่
่งรวมถึ
งขอบเขตและช่
วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที
่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยัยสสำคัำคัญญทีที่พ่พบจำกกำรตรวจสอ

รวมถึ
บกพร่
ในระบบกำรควบคุ
ภำยในหำกส
งำนกำรตรวจเงิ
นดิดินนได้ได้พพบในระหว
บในระห
ส�ำนักงานการตรวจเงิ
นแผ่งนข้งดิข้อนอบกพร่
ได้
สื่อสารกั
บดูแลในเรื่อมงต่มภำยในหำกส
าง ๆ ที่ส�ำคัญำนัำนักซึก่งงำนกำรตรวจเงิ
รวมถึ
งขอบเขตและช่
วนงเวลา
รวมถึ
อองทีงที่มบ่มีนผูีน้มัยัยีหสน้สำคัาำคัทีญ่ ใญนการก�ำกั
ในระบบกำรควบคุ
นนแผ่แผ่
ของการตรวจสอบตามทีกำรตรวจสอบของส
่ไกำรตรวจสอบของส
ด้วางแผนไว้ ประเด็นำนั
ทีำนั
ม่ กนี กงำนกำรตรวจเงิ
ยั งำนกำรตรวจเงิ
ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ
นนแผ่แผ่นนดิดินน รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

																							(นำงสำวพวงชมนำถ
(นางสาวพวงชมนาถจริจริ
ะจิะจินนนดา)
(นำงสำวพวงชมนำถ
จริยยยะจิ
ดำ)
ดำ)
																							 รองผู
รองผู้ว้ว่ำ่ากำรตรวจเงิ
การตรวจเงินนแผ่
แผ่นนดิดินน

รองผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน

																								
(นำงจิ
รำเมฆำพงศ์
เมฆำพงศ์พพพันันันธุธุ์)์)ธุ์)
																							 (นำงจิ
(นางจิตตรำรา
เมฆาพงศ์
																						 ผู้อผูำนวยกำรส
้อ�ำนวยการส�ำนั
นทีน่ ที3 ่ 3
ำนักกตรวจสอบการเงิ
ตรวจสอบกำรเงิ

ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจสอบกำรเงินที่ 3

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 21 มีนาคม 2561
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่ 21มีมีนนำคม
ำคม2561
2561
วันวันทีที่ 21

ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

				
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝาก			
4
สิทธิซื้อส่วนสำ�รองและสิทธิพิเศษถอนเงิน			
5
เงินลงทุนในหลักทรัพย์			
6
เงินให้กู้ยืม			
7
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
8
สินทรัพย์อื่น 			
9
รวมสินทรัพย์				
				
				
หนี้สินและทุน
เงินรับฝาก			
10
สิทธิพิเศษถอนเงินที่ได้รับจัดสรร			
11
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน			
12
ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย			
13
หนี้สินอื่น 			
14
รวมหนี้สิน				

2560

2559

1,026,945,795,474
790,313,141,104
65,926,425,061
69,117,344,213
3,341,596,798,180 3,063,658,457,868
13,290,234,552
112,045,652,243
6,962,035,468
6,685,498,517
376,089,167,679
176,370,170,238
4,830,810,456,414 4,218,190,264,183

356,116,008,574
287,148,314,048
45,127,731,516
46,722,111,011
559,259,000,000
310,306,000,000
4,523,046,646,562 4,170,375,564,674
363,712,505,656
149,401,916,351
5,847,261,892,308 4,963,953,906,084

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

				
หนี้สินและทุน (ต่อ)
ทุน
ทุนประเดิม 				
เงินจัดสรรตามกฎหมาย			
15
เงินสำ�รองเพื่อรักษาระดับกำ�ไรนำ�ส่งรัฐ 		
16
เงินสำ�รองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน		
17
ขาดทุนสะสม 			
18
ขาดทุนสุทธิสำ�หรับงวด				
รวมทุน						
รวมหนี้สินและทุน				

2560

20,000,000
20,000,000
27,307,931,128
27,307,931,128
624,075,747
624,075,747
(164,983,727,289)
32,119,865,142
(807,603,942,044) (725,028,181,880)
(71,815,773,436) (80,807,332,038)
(1,016,451,435,894) (745,763,641,901)
4,830,810,456,414 4,218,190,264,183

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิรไท สันติประภพ)
ผู้ว่าการ
(นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ)
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี
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2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

รายได้
ดอกเบี้ยรับ				
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนสุทธิ				
ค่าธรรมเนียม				
รายได้อื่น 				
รวมรายได้				
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย				
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ			
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนสุทธิ				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน				
ค่าใช้จ่ายอื่น			
19
รวมค่าใช้จ่าย				
ขาดทุนสุทธิ				

2560

2559

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

ขาดทุนสุทธิ				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ใน
		 กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
			 ส่วนเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินสำ�รองอันเกิดจาก
				 การตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน				
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ ใน
		 กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
			 ขาดทุนจากการประมาณการตาม
				 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560

2559

(71,815,773,436)

(80,807,332,038)

(197,103,592,431)

(58,086,051,322)

(1,768,428,126)
(640,536,393)
(198,872,020,557) (58,726,587,715)
(270,687,793,993) (139,533,919,753)
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20,000,000

ยอดคงเหลือยกมา ณ 1 มกราคม 2560		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

20,000,000

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560		

-

โอนขาดทุนสุทธิงวดก่อนเข้าขาดทุนสะสม		

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างปี

20,000,000

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559		

-

20,000,000

โอนขาดทุนสุทธิงวดก่อนเข้าขาดทุนสะสม		

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ยอดคงเหลือยกมา ณ 1 มกราคม 2559		

ทุนประเดิม

27,307,931,128

-

-

27,307,931,128

27,307,931,128

-

-

27,307,931,128

เงินจัดสรร
ตามกฎหมาย

624,075,747

-

-

624,075,747

624,075,747

-

-

624,075,747

เงินสำ�รอง
เพื่อรักษาระดับ
กำ�ไรนำ�ส่งรัฐ

(164,983,727,289)

(197,103,592,431)

-

32,119,865,142

32,119,865,142

(58,086,051,322)

-

90,205,916,464

เงินสำ�รองอันเกิด
จากการตีราคา
สินทรัพย์และหนี้สิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(807,603,942,044)

(1,768,428,126)

(80,807,332,038)

(725,028,181,880)

(725,028,181,880)

(640,536,393)

(89,136,833,161)

(635,250,812,326)

ขาดทุนสะสม

(270,687,793,993)

-

(745,763,641,901)

(745,763,641,901)

(139,533,919,753)

-

(606,229,722,148)

รวม

(71,815,773,436) (1,016,451,435,894)

(71,815,773,436)

80,807,332,038

(80,807,332,038)

(80,807,332,038)

(80,807,332,038)

89,136,833,161

(89,136,833,161)

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : บาท
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ขาดทุนสุทธิ				
รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
		 จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :
			 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี			
			 กำ�ไรจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
			 สินทรัพย์ระหว่างทำ�ตัดจำ�หน่าย				
			 (กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนสุทธิ			
			 ดอกเบี้ยรับ				
			 ดอกเบี้ยจ่าย				
			 (กำ�ไร) ขาดทุนจากการเฉลี่ยต้นทุนสินทรัพย์และหนี้สิน
			 เงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่เงินสด			
			 กำ�ไรจากการลดยอดเงินกันไว้เผื่อขาดทุนจากภาระรับขายฝาก		
			 รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้นสุทธิ				
			 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ				
			 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น)ลดลงสุทธิ			
								
			 เงินสดรับดอกเบี้ย				
			 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย				
ขาดทุนจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
		 สินทรัพย์/หนี้สินดำ�เนินงาน				
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560

2559

(71,815,773,436)

(80,807,332,038)

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

649,388,812
(8,068,923)
3,552,648
(23,806,669,816)		
(53,216,942,052)
82,273,407,779

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

(57,742,594,083)
(47,256,471)
(5,947,049)
27,361,633
1,659,761
(132,679,439,799)
74,559,153,800
(58,864,352,251)

(21,210,022,146) (116,984,638,250)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
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			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด		
4

2560

2559

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

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

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

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

(103,843,439,780) (66,916,197,080)
39,112,000,000
17,899,000,000
(6,721,473,949,929) (7,614,702,278,880)
6,369,337,036,336 7,520,382,979,780
(1,047,267,627)
(1,170,936,536)
1,283,394,492
10,773,513
(416,632,226,508) (144,496,659,203)
(29,631,007,068)
9,509,190,783
(9,842,648,603) 245,427,910,205
558,193,924,168
312,766,013,963
548,351,275,565 558,193,924,168

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดตัง้ ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (พ.ร.บ. ธปท.)
โดยมีวัตถุประสงค์ ในการด�ำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลางเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของ
ระบบสถาบันการเงินและระบบการช�ำระเงิน
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินของ ธปท. ได้จดั ท�ำขึน้ ตามทีก่ �ำหนดไว้ ใน พ.ร.บ. ธปท. โดยมาตรา 54 ก�ำหนดให้การบัญชีของ ธปท. จัดท�ำตามหลักการ
บั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป เว้ น แต่ ค ณะกรรมการ ธปท. จะก�ำหนดเฉพาะเรื่ อ งเป็ น อย่ า งอื่ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ข อง
ธนาคารกลางอืน่ โดยทัว่ ไป ทัง้ นี้ หลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี 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 สินทรัพย์และหนี้สิน
ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิน้ ปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ ปีทรี่ ายงานตามแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ ธปท. ก�ำหนด
ก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี จะรับรู้เข้าเงินส�ำรอง
อันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของทุน
			 ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ จะรับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุนเมือ่ มีการลดลงของฐานะเงินตราต่างประเทศ
ในแต่ละสกุลเงิน การค�ำนวณต้นทุนเงินตราต่างประเทศใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงนำ�้ หนักของรายการเงินตราต่างประเทศที่ได้มาแต่ละสกุลเงิน
เป็นรายวัน เพื่อเป็นต้นทุนของรายการขายในวันนั้น ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับการปฏิบัติของธนาคารกลางอื่น
ซึ่งคณะกรรมการ ธปท. ก�ำหนด โดยอาศัยอ�ำนาจตาม พ.ร.บ. ธปท.
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3.4		 ตราสารอนุพันธ์
			 ตราสารอนุพนั ธ์เป็นเครือ่ งมือทางการเงินที่ใช้เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรอง และใช้ปอ้ งกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
ความผันผวนของราคา อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นปีที่รายงาน และแสดงผลก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสุทธิเป็นเงินส�ำรองอันเกิดจาก
การตีราคาสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในส่วนของทุน ทัง้ นี้ จะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเมือ่ มีการปิดสถานะก่อนครบก�ำหนด หรือใช้สทิ ธิตามสัญญา
หรือสัญญาครบก�ำหนด หรือเมื่อมีการช�ำระส่วนต่างของราคา
3.5		 สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Swap Contracts)
			 สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ ใช้บริหารสภาพคล่อง โดยถือเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 2 สกุล และมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินสกุลเดียวกันกลับคืนในอนาคต แสดงด้วยมูลค่าสุทธิของภาระคงค้างที่แปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ ปีทรี่ ายงาน ก�ำไรขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่าภาระคงค้างแสดงเป็นเงินส�ำรอง
อันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในส่วนของทุน และทยอยรับรูส้ ว่ นต่างอันเกิดจากการแลกเปลีย่ นเป็นดอกเบีย้ รับหรือดอกเบีย้ จ่าย
ตามระยะเวลาของสัญญา
3.6		 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
3.7		 เงินให้กู้ยืม
			 เงินให้กู้ยืมแสดงตามยอดเงินต้นคงค้าง ส่วนดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์อื่น
3.8		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
			 ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม
			 อาคารและอุปกรณ์จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ เมือ่ มีอายุการให้ประโยชน์เกินกว่า 1 ปี และค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์		 อายุการให้ประโยชน์
อาคาร สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวและการเสริมสร้างปรับปรุง		
5-20 ปี
อุปกรณ์			
3-15 ปี

			 วิธีการค�ำนวณค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ มีการทบทวนทุกสิ้นปี
3.9		 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
			 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงด้วยราคาทุนหลังจากหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี
3.10 สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม
			 ธปท. มีวัตถุพิพิธภัณฑ์ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม เช่น ผ้าโบราณ เหรียญโบราณ และธนบัตรโบราณ ทั้งที่
ได้มาจากการจัดซื้อและการรับบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และจัดแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์ของ ธปท. แต่มิได้มีไว้เพื่อใช้
ในการด�ำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าทีข่ องธนาคารกลาง ทัง้ นี้ วัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ ที่ได้จากการจัดซือ้ ตัง้ แต่ปี 2548 เป็นต้นมา บันทึกบัญชี
เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�ำนวนเงินที่ซื้อ และแสดงรายการภายใต้สินทรัพย์อื่น อย่างไรก็ตาม วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ได้จากการรับบริจาค ธปท.
ไม่ได้บันทึกบัญชี โดยได้มีการจัดท�ำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์เพื่อควบคุมสินทรัพย์ทุกรายการ
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รายงานประจำ�ปี 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.11 การยืมตราสารหนี้
			 ธปท. ยืมตราสารหนี้จากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ/หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท. ก�ำหนด และ
ออกตราสารหนี้ ธปท. ให้ผู้ให้ยมื ตราสารหนีเ้ พือ่ เป็นหลักประกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินนโยบายการเงิน
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ของไทย
			 ธปท. จะรับรู้ค่าธรรมเนียมจากการท�ำธุรกรรมเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน และเปิดเผยจ�ำนวนตราสารหนี้ที่ยืมเป็น
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และกรณี ธปท. น�ำตราสารหนี้ที่ยืมไปขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ธปท. จะแสดงสิทธิที่จะได้รับคืน
ตราสารหนี้ตามสัญญาซื้อคืนด้วยมูลค่าตามสัญญาไว้ ในสินทรัพย์อื่น และแสดงภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนตราสารหนี้ไว้ ในหนี้สินอื่น
3.12 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
			 3.12.1 โครงการสมทบเงิน
					 ตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุน และให้ ธปท. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนด กองทุนนีไ้ ด้จดทะเบียนกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ว เงินส่วนที่ ธปท. จ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
			 3.12.2 โครงการผลประโยชน์
					 โครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย โครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ตามข้อบังคับ ธปท. ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ และ
โครงการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน ตามระเบียบ ธปท. เรื่อง การรักษาพยาบาล
					 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) แสดงเป็นหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั และรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยใน
งบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดทีเ่ กิดขึน้
4. เงินสดและเงินฝาก ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด				
เงินฝากในประเทศ (ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม)			
เงินฝากต่างประเทศ (ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม)			
		 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
เงินฝากต่างประเทศ (ประเภทเงินฝากประจำ�และเงินฝากพิเศษ)			
		 รวม				

75,407
4
472,940
548,351
478,595
1,026,946

2559
81,487
18
476,689
558,194
232,119
790,313

		 ธปท. ถือเงินฝากต่างประเทศ (ประเภทเงินฝากประจ�ำ) เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ มิได้ถือไว้
เพื่อการช�ำระภาระผูกพันระยะสั้น
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5. สิทธิซื้อส่วนส�ำรองและสิทธิพิเศษถอนเงิน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2560
สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งหมด			
หัก เงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ บัญชีที่ 1			
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ			
สิทธิซื้อส่วนสำ�รอง				
สิทธิพิเศษถอนเงิน				
รวม					

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

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

6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2560
หลักทรัพย์ ในประเทศ - แสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
		 พันธบัตรรัฐบาล				
รวมหลักทรัพย์ ในประเทศ				
หลักทรัพย์ต่างประเทศ - แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
		 ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ระยะสั้น				
		 พันธบัตรและตราสารหนี้ระยะยาว				
		 เงินลงทุนใน Asian Bond Fund				
รวมหลักทรัพย์ต่างประเทศ				
		 รวม					

2559

349,562
349,562

287,312
287,312

472,570
2,499,394
20,071
2,992,035
3,341,597

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

7. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2560
การให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินเพื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 		
การจัดสรรวงเงินแก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ			
รวม					

11,541
1,749
13,290

2559
109,209
2,837
112,046

การให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินเพื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เป็นการให้กู้ยืมตามพระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555
การจัดสรรวงเงินแก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นการจัดสรรตามภาระผูกพันกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่แสดงไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21.8.1
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8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2560
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างทำ�
รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอด
ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ยอด
ยอด
ลดลง ปลายงวด
ต้นงวด

2,200
4,806
3,882
1,115
12,003

454
902
972
2,328

7 2,193
24 5,236
143 4,641
1,416
671
1,590 12,741

2,998
2,320
5,318

เพิ่มขึ้น

240
377
617

ยอด
ลดลง ปลายงวด

20
136
156

สุทธิ

2,193
3,218 2,018
2,561 2,080
671
5,779 6,962
หน่วย : ล้านบาท

2559
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างทำ�
รวม

ยอด
ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

2,200
4,791
3,611
412
11,014

15
315
1,096
1,426

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอด
ยอด
ลดลง ปลายงวด
ต้นงวด

- 2,200
- 4,806
44 3,882
393 1,115
437 12,003

2,786
2,048
4,834

เพิ่มขึ้น

212
314
526

ยอด
ลดลง ปลายงวด

42
42

สุทธิ

2,200
2,998 1,808
2,320 1,562
1,115
5,318 6,685

ค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี 2560 และ 2559 มีจ�ำนวน 617 ล้านบาท และ 526 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ที่ดิน ณ สิ้นปี 2560 จ�ำนวน 2,193 ล้านบาท ไม่รวมที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และที่ดินจังหวัดระยอง
มูลค่าตามบัญชี จ�ำนวน 273 ล้านบาท ซึ่งเดิมมีวัตถุประสงค์ถือไว้เพื่อใช้ด�ำเนินงาน แต่ต่อมาไม่ได้ ใช้ประโยชน์ ธปท. จึงได้อนุมัติ
ให้ขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และน�ำไปแสดงในสินทรัพย์อื่น
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9. สินทรัพย์อื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2560
สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ - เงินบาท			
สินทรัพย์สุทธิจากสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ			
สิทธิรับคืนตราสารหนี้ตามสัญญาซื้อคืน				
รายได้ค้างรับ				
เงินลงทุนในองค์กรอื่น				
อื่นๆ						
รวม					

128,906
207,570
20,278
1,534
17,801
376,089

2559
132,497
16,686
16,770
1,588
8,829
176,370

สินทรัพย์อื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ�ำนวน 17,801 ล้านบาท และ 8,829 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้รวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงานต่าง ๆ จ�ำนวนสุทธิ 245 ล้านบาท และ 243 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งมี
ค่าตัดจ�ำหน่ายประจ�ำปี 2560 และ 2559 จ�ำนวน 116 ล้านบาท และ 123 ล้านบาท ตามล�ำดับ
10. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2560
เงินรับฝากแบบไม่มีดอกเบี้ย
เงินรับฝากจากรัฐบาล				
เงินรับฝากจากสถาบันการเงิน				
เงินรับฝากอื่น				
							
เงินรับฝากแบบมีดอกเบี้ย				
รวม					

184,107
130,207
14,129
328,443
27,673
356,116

2559
94,838
120,471
19,847
235,156
51,992
287,148

เงินรับฝากแบบมีดอกเบีย้ เป็นเงินรับฝากที่ ธปท. รับฝากจากสมาชิกสถาบันการเงินโดยจ่ายดอกเบีย้ เพือ่ เป็นช่องทางให้สถาบันการเงิน
ใช้ปรับสภาพคล่องสิ้นวัน และ ธปท. ใช้ควบคุมดูแลอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินให้เหมาะสมในการส่งผ่านนโยบายการเงิน รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงิน
11. สิทธิพิเศษถอนเงินที่ได้รับจัดสรร
สิทธิพเิ ศษถอนเงินที่ได้รบั จัดสรรเป็นสิทธิพเิ ศษถอนเงินทีก่ องทุนการเงินระหว่างประเทศจัดสรรให้ตามสัดส่วนโควตาทีป่ ระเทศไทย
มีอยู่ในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สิทธิพิเศษถอนเงินที่ได้รับจัดสรรมีจ�ำนวน
970 ล้านหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน เทียบเท่า 45,128 ล้านบาท และ 46,722 ล้านบาท ตามล�ำดับ
12. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มียอดคงค้างจ�ำนวน 559,259 ล้านบาท และ 310,306 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นการท�ำธุรกรรมในประเทศทั้งจ�ำนวน
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13. ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2560
พันธบัตร ธปท.
อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี				
อายุคงเหลือเกิน 1 ปี				
หัก ส่วนที่ถือโดย ธปท.				
							
ตราสารหนี้ ธปท. อื่น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี)			
รวม					

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

2559
2,365,655
762,966
(25,225)
3,103,396
1,066,980
4,170,376

ตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นผู้ออกประกอบด้วยพันธบัตร ธปท. และตราสารหนี้ ธปท. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินนโยบาย
การเงินของ ธปท. รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ของไทย โดยในปี 2560 ธปท. มีค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยพันธบัตร ธปท. จ�ำนวน 45,590 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ ธปท. จ�ำนวน 21,401 ล้านบาท แสดงรายการ
เป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยจ่าย
พันธบัตร ธปท. ส่วนทีถ่ อื โดย ธปท. เกิดจากการซือ้ คืนพันธบัตร ธปท. เพือ่ ช่วยให้การบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
14. หนี้สินอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2560
เงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ บัญชีที่ 1 และ 2			
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ			
ภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนตราสารหนี้				
หนี้สินสุทธิจากสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ			
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
อื่นๆ						
รวม					

24,482
104,424
207,570
8,413
7,290
8,239
3,294
363,712

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

ทัง้ นี้ หนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย หนีส้ นิ ตามโครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญ 4,698 ล้านบาท
และโครงการรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 2,592 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์ของ
พนักงาน มีดังนี้
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14. หนี้สินอื่น ประกอบด้วย (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

2560
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม			
ต้นทุนบริการปัจจุบัน				
ต้นทุนดอกเบี้ย				
ผลประโยชน์ที่จ่ายและโอนระหว่างปี				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม			

2559
5,795
131
141
(545)
1,768
7,290

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

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อัตราคิดลดเฉลี่ย				
อัตราขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย				
อัตราแนวโน้มต้นทุนการรักษาพยาบาล				
อายุขัย						

1.89% - 6.19%
7.00%
2.00%
ตารางมรณะของประเทศไทย พ.ศ. 2560

15. เงินจัดสรรตามกฎหมาย
ตามพระราชก�ำหนดโอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีส�ำรองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา พ.ศ. 2545 เพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
และเสริมสร้างความมัน่ คง โดยในปี 2545 ธปท. ได้รบั โอนเงินบาทจากบัญชีส�ำรองพิเศษของทุนส�ำรองเงินตรา จ�ำนวน 165,000 ล้านบาท
เพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม และส่วนทีเ่ กินจากการชดเชยดังกล่าวแสดงไว้เป็นเงินจัดสรรตามกฎหมาย จ�ำนวน 27,308 ล้านบาท ทัง้ นี้
นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในบัญชีดังกล่าว
16. เงินส�ำรองเพื่อรักษาระดับก�ำไรน�ำส่งรัฐ
เงินส�ำรองเพื่อรักษาระดับก�ำไรน�ำส่งรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงเหลือ จ�ำนวน 624 ล้านบาท เป็นเงินส�ำรองที่สะสม
ขึ้นจากก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2533 - 2539 เพื่อรักษาระดับก�ำไรน�ำส่งรัฐตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
ก�ำไรสุทธิที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ก�ำหนดการน�ำส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ไม่มีการจัดสรรก�ำไรสุทธิสะสมเข้าบัญชีดังกล่าวอีก
17. เงินส�ำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2560
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 				
กำ�ไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน			
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์			
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสัญญารับขายฝาก		
รวม					

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

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

เงินส�ำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน มีไว้เพื่อสะสมผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินของ
ธปท. ตามที่ก�ำหนดไว้ ในมาตรา 13 (2) แห่ง พ.ร.บ. ธปท.
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18. ขาดทุนสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธปท. มียอดคงค้างในบัญชีขาดทุนสะสม จ�ำนวน 807,604 ล้านบาท และ 725,028
ล้านบาท ตามล�ำดับ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ทัง้ นี้ สาเหตุการขาดทุนในปี 2560 เกิดจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และจากการจ่ายดอกเบีย้ เพือ่ ดูดซับ
สภาพคล่องในการด�ำเนินนโยบายการเงิน อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนสะสมดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อความสามารถในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
19. ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2560
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย				
ค่าจัดการลงทุนโดยผู้จัดการทุนภายนอก				
อื่นๆ						
รวม					

2559
2,553
733
756
1,529
5,571

11,686
649
560
1,491
14,386

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ เป็นผลจากการท�ำธุรกรรมสัญญาซื้อขายในอนาคต (Futures Contracts) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือที่ ใช้
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินส�ำรอง และใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาและอัตราดอกเบี้ย
20. ผลตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ในปี 2560 และ 2559 ธปท. ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองผู้ว่าการขึ้นไปและคณะกรรมการชุดต่างๆ
ตาม พ.ร.บ. ธปท. ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและควบคุมการด�ำเนินการของ ธปท. จ�ำนวน 61 ล้านบาท
และ 62 ล้านบาท ตามล�ำดับ
21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธปท. มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
21.1 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบทันที (Spot Contracts)
			 ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 990 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดในปี 2561
21.2 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contracts)
			 ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 1,017 ล้านดอลลาร์ สรอ. และขายเงินตราต่างประเทศ
เทียบเท่า 1,013 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดในปี 2561
			 นอกจากนี้ ธปท. มีภาระผูกพันตามสัญญารับขายฝากเงินเยนญี่ปุ่น เทียบเท่า 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดใน
ปี 2561 – 2563
			 ทั้งนี้ ธปท. ได้แสดงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวไว้ ในสินทรัพย์อื่นตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 9 หรือหนี้สินอื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
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21.3 สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Swap Contracts)
			 ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นการซื้อเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า
69,218 ล้านดอลลาร์ สรอ. และขายคืนเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า 33,244 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดในปี 2561
			 ทั้งนี้ ธปท. ได้แสดงมูลค่าสุทธิจากภาระคงค้างของสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศเป็นสินทรัพย์อื่นตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 9 หรือหนี้สินอื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
21.4 สัญญาซื้อขายในอนาคต (Futures Contracts)
			 ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ในอนาคต โดยเป็นการซื้อหลักทรัพย์ เทียบเท่า 2,405
ล้านดอลลาร์ สรอ. และขายหลักทรัพย์ เทียบเท่า 2,412 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดในปี 2561
21.5 สัญญาซื้อขายตราสารที่มีสินเชื่อหนุนหลัง (To-be-announced)
			 ธปท. มีภาระผูกพันสุทธิในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายตราสารที่มีสินเชื่อหนุนหลัง โดยเป็นการซื้อหลักทรัพย์ เทียบเท่า
993 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดในปี 2561
21.6 การยืมตราสารหนี้ (Securities Borrowing Facility)
			 ธปท. มีภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนตราสารหนี้ที่ยืมและภาระจากการออกตราสารหนี้ ธปท. เพื่อเป็นหลักประกัน จ�ำนวน
219,536 ล้านบาท ซึ่งจะครบก�ำหนดในปี 2561 ทั้งนี้ ธปท. ได้แสดงมูลค่าของการน�ำตราสารหนี้ที่ยืมไปขายโดยมีสัญญาซื้อคืนไว้ ใน
สินทรัพย์อื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และหนี้สินอื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
21.7 สัญญาความตกลงกับธนาคารกลางอื่น
			 21.7.1 ธปท. มีบันทึกข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement - ASA) เพื่อให้
ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งแต่ปี 2520 ตามบันทึกข้อตกลงนี้ กรณีที่ประเทศสมาชิกประสบปัญหา
ทางการเงิน ธปท. จะสมทบเงินช่วยเหลือ ในวงเงิน 300 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ ธปท. สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ 2 เท่า
ของวงเงินสมทบหรือไม่เกิน 600 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยในปี 2560 ธปท. ได้ต่ออายุข้อตกลงดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี สิ้นสุดวันที่
16 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ในปี 2560 ธปท. และคู่สัญญามิได้มีการขอใช้วงเงินตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
			 21.7.2 ธปท. และกระทรวงการคลัง เป็นภาคีในสัญญาความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang
Mai Initiative Multilateralisation Agreement - CMIM) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศ
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2553 และได้ลงนามในสัญญาความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ส่งผลให้ ธปท. ต้องสมทบเงินช่วยเหลือ
ในกรณีทปี่ ระเทศสมาชิกประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 9,104 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ ธปท.
สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ ในวงเงิน 2.5 เท่า ของวงเงินสมทบ หรือไม่เกิน 22,760 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ ในปี 2560 ธปท.
และคู่สัญญามิได้มีการขอใช้วงเงินตามสัญญาดังกล่าว
			 21.7.3 ธปท. ลงนามในความตกลงทวิภาคีวา่ ด้วยการแลกเปลีย่ นเงินตรากับธนาคารกลางญีป่ นุ่ (ในฐานะตัวแทนกระทรวง
การคลังญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 (ฉบับที่ 4) เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกันในกรณีที่ประเทศประสบ
ปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพตลาดการเงิน
ตลอดจนสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ ซึ่งภายใต้ความตกลงนี้ ธนาคารกลางทั้งสองประเทศ
สามารถท�ำการแลกเปลี่ยน (Swap) สกุลเงินประเทศของตน (ได้แก่ บาทหรือเยน) เป็นดอลลาร์ สรอ. ได้โดยมีวงเงินสูงสุด
3,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีอายุสัญญา 3 ปี
			 21.7.4 ธปท. ลงนามต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินสกุลท้องถิ่น (บาท-หยวน) (Chinese Yuan/
Thai Baht Bilateral Swap Arrangement - BSA) กับธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้อง
ถิ่นในการช�ำระธุรกรรมการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ วงเงินรวม 70,000 ล้านหยวนหรือเทียบเท่า 370,000 ล้านบาท
โดยมีอายุสัญญา 3 ปี และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 อนึ่ง ตลอดช่วงปี 2560 สถาบันการเงินในประเทศไทย
มิได้เบิกถอนเงินหยวน (Usage) ภายใต้วงเงินดังกล่าวแต่อย่างใด
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21.8 ภาระผูกพันกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
			 ธปท. โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีภาระผูกพันกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ดังนี้
			 21.8.1 ความตกลงให้กู้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศฉบับใหม่ (New Arrangement to Borrow - NAB) วงเงิน
340 ล้านหน่วยสิทธิพเิ ศษถอนเงิน ซึง่ จะครบก�ำหนดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ทัง้ นี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ขอใช้วงเงิน
ดังกล่าวบางส่วนซึ่งแสดงไว้ ในเงินให้กู้ยืมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
			 21.8.2 ความตกลงให้กแู้ ก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศภายใต้โครงการ 2016 Bilateral Borrowing ในรูปแบบ Note
Purchase Agreement (NPA) วงเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะครบก�ำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสามารถต่ออายุ
เพิ่มอีก 1 ปี หากได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
21.9 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในการด�ำเนินกิจการตามปกติ ธปท. ถูกฟ้องร้องเป็นทุนทรัพย์รวมจ�ำนวน 663 ล้านบาท
ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบผลของคดี และจากการคาดการณ์เมื่อคดีถึงที่สุด ความเสียหาย ซึ่งเป็นทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องร้องน่าจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ ธปท.
22. การบริหารความเสี่ยงของ ธปท.
ธปท. ได้จดั ตัง้ ฝ่ายบริหารความเสีย่ งองค์กร (ฝบส.) เป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบการด�ำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ของ ธปท. โดยยึดหลักการมีธรรมาภิบาล ซึ่งมีคณะกรรมการต่าง ๆ ท�ำหน้าที่ดูแลและจัดการการบริหารความเสี่ยงของ ธปท.
เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คบส.) และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (อสง.) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง (กคส.) ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ ธปท. จากกรรมการ ธปท. ที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร ธปท. และผูท้ รง
คุณวุฒจิ ากภายนอก เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยคณะกรรมการ ธปท. ในการดูแลการบริหารความเสีย่ งและกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ในภาพรวมของ ธปท. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการ ธปท. ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงหลัก
ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของ ธปท.
22.1 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
			 22.1.1 ความเสี่ยงทางการเงินของ ธปท.
					 ความเสี่ยงหลักที่มีผลต่องบการเงินของ ธปท. มีดังนี้
					 22.1.1.1 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk) เกิดจากการทีส่ นิ ทรัพย์ของ ธปท.
ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจ�ำเป็นในการด�ำเนินนโยบายการเงินและดูแลเสถียรภาพค่าเงิน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
ในขณะที่หนี้สินส่วนใหญ่ของ ธปท. อยู่ในสกุลเงินบาท
					 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 สภาพคลอ ง และผลประโยชน์ตอบแทนของ
สินทรัพย์ ตลอดจนความเสี่ยงในการบริหารจัดการเป็นส�ำคัญ ซึ่งการน�ำเงินส�ำรองระหว่างประเทศไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ
นั้นจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน ทั้งความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
					 วัตถุประสงค์หลักในการบริหารความเสีย่ งทางการเงินเพือ่ ลดผลกระทบต่อการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ มีดงั นี้
					 ก. รักษามูลค่าของเงินส�ำรองระหว่างประเทศเมื่อวัดค่าตามสกุลเงินที่มีความมั่นคงสูง
					 ข. ความเสีย่ งทางการเงินโดยรวมของเงินส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ และมีการกระจายความเสีย่ งทีด่ ี
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			 22.1.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของเงินส�ำรองระหว่างประเทศ (ต่อ)
					 แนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ มีดังนี้
					 22.1.2.1 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Risk) ซึ่งเกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ซึ่งเกิดจาก
การลงทุนในสกุลเงิน
								 ธปท. บริหารความเสี่ยงด้านตลาดโดยการก�ำหนดองค์ประกอบของสินทรัพย์และสกุลเงินของกองทุน
ที่ ใช้เป็นดัชนีอ้างอิง (Benchmark Portfolio) ให้มีการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสม และอยู่ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการ ธปท. ก�ำหนด รวมทั้งมีการก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Tracking Error Limits)
จากการบริหารแบบทีส่ ามารถเบีย่ งเบนออกจากดัชนีอา้ งอิงได้ (Active Management) โดยแยกเป็นระดับการเบีย่ งเบนด้านสินทรัพย์
และด้านสกุลเงิน รวมทั้งมีระบบงานที่ ใช้ ในการควบคุมดูแลไม่ให้มีการลงทุนที่เบี่ยงเบนเกินไปจากระดับความเสี่ยงที่ก�ำหนด
								 ในการจัดท�ำดัชนีอ้างอิงนั้น ได้ ใช้หลักการสากลในการจัดท�ำเพื่อให้ได้กองทุนที่มีการกระจายตัวของ
สินทรัพย์และสกุลเงินที่ ให้ผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นค่าความเสี่ยงรวมของความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้น ธปท. ยังท�ำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยวิธี Stress Test เพื่อประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อเงินส�ำรองระหว่างประเทศภายใต้สภาวะตลาดต่าง ๆ
					 22.1.2.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่ ธปท. อาจไม่ได้รับการช�ำระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบีย้ หรือมีผลขาดทุนจากการทีค่ คู่ า้ หรือผูอ้ อกตราสารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทีม่ กี บั ธปท. ความเสีย่ งนีร้ วมถึงความเสีย่ ง
ที่มูลค่าตลาดของตราสารหนี้ด้อยค่าลงจากการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Downgrades) ของตราสารหนี้หรือ
ของผู้ออกตราสารหนี้
								 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของ ธปท. มีดังนี้
								 (1) ก�ำหนดอันดับเครดิตขั้นต�่ำ (Minimum Credit Rating) ของคู่ค้าและผู้ออกตราสาร เพื่อจ�ำกัด
ให้ระดับ 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 ของคู่ค้าตามอันดับเครดิต โดยมีการปรับ Limit
ตามเครื่องชี้แนวโน้มการปรับลดอันดับเครดิตก่อนการปรับลดอันดับเครดิตจริง
								 (4) ก�ำหนด Sovereign Credit Limits โดยพิจารณาจากอันดับเครดิตของแต่ละประเทศเป็นส�ำคัญ
และเป็นข้อมูลที่น�ำไปใช้ ในการสร้างดัชนีอ้างอิง
					 22.1.2.3 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) อาจเกิดได้จากการที่ ธปท. ไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์
เป็นเงินสดได้ภายในเวลาที่ต้องการโดยมีต้นทุนที่เหมาะสม
								 การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เน้นการก�ำหนดระดับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต�่ำ (Illiquid
Assets) ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการในด้านสภาพคล่องและการเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ได้รบั จาก
การลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องต�ำ่ (Liquidity Premium) และผลเสียหายทางการเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีต่ อ้ งขายสินทรัพย์นนั้
22.2 การบริหารความเสี่ยงภาพรวมและด้านปฏิบัติการ
			 ธปท. มีเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล โดยก�ำหนดให้ทุกส่วนงานใน ธปท. ต้องจัดให้มี
การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self – Assessment: CSA) อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ เพือ่ ให้สว่ นงานได้
รูถ้ งึ ความเสีย่ งทีม่ จี ากการด�ำเนินการตามแผนงานและการปฏิบตั งิ านประจ�ำวัน รวมถึงน�ำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธปท. ยังมีเครื่องมือส�ำหรับใช้ ในการบริหาร ติดตามและรายงานความเสี่ยง
ขององค์กร ได้แก่
			 (1) ตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicator) ทีค่ รอบคลุมความเสีย่ งส�ำคัญ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการติดตามและรายงาน
ความเสี่ยงส�ำคัญให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ธปท. ทราบอย่างสม�่ำเสมอ และสามารถก�ำหนดแนวทางแก้ไขหรือป้องกัน
ได้อย่างมีประสิทธิผล
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22.2 การบริหารความเสี่ยงภาพรวมและด้านปฏิบัติการ (ต่อ)
			 (2) การรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Incident Reporting) ซึ่งก�ำหนดให้ส่วนงาน
ที่ได้รับความเสียหายและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ต้องรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incident) หรือเหตุการณ์ที่สามารถ
หลีกเลี่ยงความเสียหายไว้ได้ (Near-miss)
			 (3) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) โดยจัดให้มีการทดสอบแผนฉุกเฉิน
ประจ�ำปีที่ครอบคลุมแผนฉุกเฉินกรณีระบบงานส�ำคัญหยุดชะงักและแผนการอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ธปท.
มีความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและสามารถด�ำเนินธุรกิจของธนาคารกลางได้อย่างต่อเนื่อง
			 ในปี 2560 ธปท. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือ ดังนี้
			 1. ปรับปรุงแนวทางการวิเคราะห์ผลประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self – Assessment: CSA)
โดยเน้นการวิเคราะห์สาเหตุ (root cause analysis) และน�ำวิธีการทางสถิติมาประยุกต์ ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีลักษณะเชื่อมโยง
เกี่ยวข้องหลายฝ่ายงาน (Cross-functional risk) เพื่อแก้ไขเชิงบูรณาการมากขึ้น
			 2. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของ ธปท. ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) นอกจากนี้ ธปท. ได้จดั ท�ำแผนตอบสนองเหตุฉกุ เฉินด้านไซเบอร์
(Cyber Security Incident Response Plan: CSIRP) และท�ำการทดสอบเพิ่มเติมจากการทดสอบแผนฉุกเฉินระบบงานประจ�ำปี
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ธปท. มีความพร้อมในการตอบสนอง ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจและไอทีที่อาจเกิดขึ้นด้วย
			 3. จัดท�ำบทเรียนออนไลน์ (Online Compliance Training) เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ตลอดจนเสริมสร้างการตระหนักถึงความส�ำคัญของความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ (Risk awareness) ของพนักงานในองค์กร
			 ทั้งนี้ ในปี 2560 ธปท. ได้ปรับโครงสร้างองค์กรของ ฝบส. ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเพิ่มขึ้น
โดยจัดตั้งส่วนงานที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ 2 ส่วนงาน ดังนี้
			 1. ส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบการบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์ (Compliance Risk) โดยเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Compliance) เป็นหลัก
โดยส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นมีหน้าที่ติดตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่ ธปท. ต้องปฏิบัติตาม และประสานงานให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องวางกลไก
รองรับกฎหมาย/กฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
			 2. ส่วนงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) โดยท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย บ่งชี้และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาพรวมของ ธปท.
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23. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
23.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแยกแสดงตามล�ำดับชั้น
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล�ำดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2560
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
		
รวม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินจากภาระรับขายฝาก
		
รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

1,823,393
69
1,823,462

1,168,642
260
1,168,902

-

2,992,035
329
2,992,364

18

87
37
124

-

105
37
142

18

รวม

หน่วย : ล้านบาท

2559
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
		
รวม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินจากภาระรับขายฝาก
		
รวม

ระดับ 1
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
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23. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน (ต่อ)
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 �ำนวณจากแบบจ�ำลองและเป็นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้จากตลาดซึง่ น�ำมาใช้กบั สินทรัพย์นนั้
หรือหนี้สินนั้น
23.3 วิธีการวัดมูลค่าและเทคนิคที่ ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
			 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ใช้ราคาตลาดที่เผยแพร่โดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในตลาดนั้นๆ
โดยพิจารณาจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์นนั้ เป็นส�ำคัญ กรณีทเี่ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่อง
สถาบันผูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลราคาจะใช้ราคาอ้างอิงจากกลุม่ สถาบันการเงินผูค้ า้ หลักทรัพย์โดยตรง กรณีทเี่ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มี
สภาพคล่องหรือในตลาดที่ไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งไม่มีราคาตลาดที่น่าเชื่อถือ ผู้จัดท�ำข้อมูลราคาจะค�ำนวณมูลค่าด้วยแบบจ�ำลองที่ ใช้กัน
แพร่หลายโดยใช้ข้อมูลราคาตลาดของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เทียบเคียงกันได้
			 ส�ำหรับมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์ จะใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดและการใช้แบบจ�ำลอง
ที่มีใช้แพร่หลายในตลาด โดยข้อมูลที่น�ำมาใช้ประเมินมูลค่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด เช่น ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
24. การจัดประเภทรายการใหม่
ข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบได้จัดประเภทรายการใหม่
บางรายการ เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกับรายการในงบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มผี ลกระทบ
กับงบแสดงฐานะการเงินที่ได้รายงานไว้แล้ว การจัดประเภทรายการใหม่ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ก่อนการจัดประเภท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น

6,958
176,097

จัดประเภทใหม่

หลังการจัดประเภทใหม่
(273)
273

25. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ธปท. ให้ออกงบการเงิน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
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6,685
176,370
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คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน

นายวิรไท สันติประภพ

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน

นายเมธี สุภาพงษ์

นางฤชุกร สิริโยธิน

นายปรเมธี วิมลศิริ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสุวิชญ โรจนวานิช
กรรมการ

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
กรรมการ

นายชาลี จันทนยิ่งยง
กรรมการ

กรรมการ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์
เลขานุการ

นายจีรเดช อู่สวัสดิ์

กรรมการ

กรรมการ

นางสมฤดี รังสิยาภรณ์รัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ประธานกรรมการ 															
2. รองประธานกรรมการ														
3. กรรมการ																	
4. กรรมการ																	
5. กรรมการ																	
6. กรรมการ																	
7. กรรมการ																	
8. กรรมการ																	
9. กรรมการ																	
10. กรรมการ																	
11. กรรมการ																	
12. กรรมการ																	
13. เลขานุการ																	
14. ผู้ช่วยเลขานุการ																

นายอ�ำพน 			
นายวิรไท 			
นายไพบูลย์ 		
นายเมธี 			
นางฤชุกร 			
นายปรเมธี 			
นายสุวิชญ 			
นายชาลี 			
นายจีรเดช 			
นายสุทัศน์ 			
นายเศรษฐพุฒิ 		
นางสาวจารุวรรณ
นายพฤทธิพงศ์ 		
นางสมฤดี 			

กิตติอ�ำพน
สันติประภพ
กิตติศรีกังวาน
สุภาพงษ์
สิริโยธิน
วิมลศิริ
โรจนวานิช
จันทนยิ่งยง
อู่สวัสดิ์
เศรษฐ์บุญสร้าง
สุทธิวาทนฤพุฒิ
เฮงตระกูล
ศรีมาจันทร์
รังสิยาภรณ์รัตน์

นายวิรไท 			
นายไพบูลย์ 		
นายเมธี 			
นางฤชุกร 			
นายณัฐวุฒิ 		
นางจันทวรรณ
นางสาวนวพร 		
นายเพิ่มสุข 			
นายรณดล 			
นางสุภาวดี 			
นายวรพร 			
นายจาตุรงค์ 		
นายพฤทธิพงศ์ 		
นายสมบูรณ์ 		
น.ส.สิริธิดา 		

สันติประภพ
กิตติศรีกังวาน
สุภาพงษ์
สิริโยธิน
พงศ์สิริ
สุจริตกุล
มหารักขกะ
สุทธินุ่น
นุ่มนนท์
ปุณศรี
ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
จันทรังษ์
ศรีมาจันทร์
จิตเป็นธม
พนมวัน ณ อยุธยา

ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ผู้ว่าการ																	
2. รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร														
3. รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน											
4. รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน									
5. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 						
6. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร						
7. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ									
8. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ 											
9. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ำกับสถาบันการเงิน 										
10. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน 									
11. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร											
12. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน											
13. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร											
14. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน									
15. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการช�ำระเงิน									
และเทคโนโลยีทางการเงิน 													
16. ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน												
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น.ส.วชิรา 			 อารมย์ดี

