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บทคัดย่อ
วิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2550 – 2552 เผยให้เห็นว่าข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่ช่วยสะท้อน
ภาวะ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฟันเฟืองต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจ ช่องว่างของข้อมูลทําให้
ผู้กํ าหนดนโยบาย และนัก ลงทุนขาดความเข้าใจใน “ระดับความเสี่ ยงที่ก่อ ตัว ขึ้นในระบบสถาบัน
การเงิน” ตลอดรวมทั้ง “ความเชื่อมโยงทางการเงินข้ามชาติ ” และ “ความเปราะบางของเศรษฐกิจ
ในประเทศ” ในเวทีการระดมความเห็นระดับนานาชาติ ภายใต้การผลักดันขององค์กรระหว่างประเทศ
หลายองค์กร ได้ร่วมกันกําหนดแนวคิดและแผนงานที่จะช่วยปิ ดช่องว่างข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในลักษณะนี้ซ้ําอีกในอนาคต
แม้ว่าผลกระทบอันเนื่องมาจากวิกฤติการเงินโลกต่อประเทศไทยอยู่ในระดับไม่รุนแรง แต่บทเรียน
ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น ทําให้ประเทศไทยต้องทบทวน และเร่งพัฒนาฐานข้อมูลที่จะช่วยบ่งชี้สัญญาณ
ความผันผวนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามการลงทุนในตลาดตราสารการเงิน ซึ่งทวี
ความสํ าคั ญ ในด้านเป็นตัว กลางการระดมทุน ความซับซ้อ นของกลไกตลาด และพัฒนาการของ
นวัตกรรมทางการเงิน

2

Bridging Financial Market Data Gaps Through Inter-agency Collaboration

3

ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ
Bridging Financial Market Data Gaps
Through Inter-Agency Collaboration
สุวัชชัย ใจข้อ
พรเพ็ญ โพธิ์วัฒนะเสถียร
1. บทนา
ผลของการเปิดเสรีทางการเงินในช่วงเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทําให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน
ทําได้ง่าย ผนวกกั บ การคิ ดค้ นนวัต กรรมทางการเงินใหม่ๆ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของผู้ ลงทุนในตลาด
นอกจากนี้พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้การสื่อสารติดต่อทําธุรกรรมทางการเงินทําได้รวดเร็ว เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้ ตลาดการเงินของโลกมีการเชื่อมโยงถึงกันเสมือนเป็นตลาดเดียว และขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
เหล่านี้เป็นปัจจัยท้าทายต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงภาวะการลงทุน ความเสี่ยง และความเปราะบางในตลาด
การเงิน โดยเฉพาะในกรณี ขององค์กรที่ต้องกํากับดูแล จําเป็นจะต้องสร้างระบบพื้นฐานทางด้านการเชื่อมโยง
ข้อมูล เพื่อประโยชน์แห่งการกําหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2552 ส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วโลก ความรุนแรงของ
วิกฤติครั้งนี้ สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างประเมินค่ามิได้ และทําให้เกิดความพยายามในกลุ่ม
บุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อสร้างกลไกแจ้งเตือน การป้องปราม และรองรับ วิกฤติที่
อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคต
ตราสารการเงินนับเป็นแก่นของวิกฤติครั้งที่ผ่านมา ความเข้าใจ และความพอเพียงของข้อมูลเกี่ยวกับ
ตราสารเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงถูกหยิบ เป็นประเด็นที่บทความฉบับนี้ยกเป็นหัวข้อการศึกษา พร้อมเสนอกรอบ
แนวคิดเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตราสารการเงินของประเทศไทย ซึ่งมีแก่นที่จะนําไปสู่เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกของตลาดการเงิน ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย
เนื้อหาของบทความแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นการทบทวนปัญหาอันเป็นปัจจัยที่นําไปสู่ วิกฤติ
และพิจารณาในช่วงลําดับเหตุการณ์ วิกฤติการเงิน ซึ่งเผยให้เห็นว่ายังขาดข้อมูลที่ช่วยสะท้อนระดับความรุนแรง
ของปัญหา อันส่งผลให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายหรือเชิงธุรกิจได้
ทันการณ์ ด้วยเหตุนี้ สมาพันธ์นานาประเทศได้ระดมความเห็นและจัดทําแผนงานเพื่อปรับปรุง และลดช่องว่างของ
ข้อมูล กรอบการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมทั้งการเสริมประสิทธิภาพข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน และ
การจัดเก็บข้อมูลใหม่เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
ส่วนที่สองเป็นการศึกษาการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับตลาดการเงินในประเทศไทย แม้ว่าประเทศไทยจะมิได้
รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤติ ค รั้ ง นี้ ม ากนั ก แต่ เ นื่ อ งจากประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ตลาดเกิ ด ใหม่
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(Emerging market) ซึ่งมีการค้าระหว่างประเทศ และเงินลงทุนจากต่างประเทศเป็น ฟันเฟืองสําคัญของเศรษฐกิจ
ไทย จึงต้องติดตามวิกฤติตลาดการเงินที่พึงมีผลต่อการค้าและการลงทุน ตลอดจนผลทางจิตวิทยาของนักลงทุน
ที่อาจจะสร้างแรงกดดันต่ออัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ
ส่วนสุดท้ายของบทความได้เสนอแผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลตราสารการเงินที่เหมาะสม และแนวคิด
ด้านกระบวนการทํางาน ประเด็นปัญหา ความท้าทายจากการดําเนินงาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน
ดังกล่าว
แผนงานระบบข้อมูลตราสารการเงินที่เสนอในบทความนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อให้ได้แนวทางที่
เหมาะสมกั บ บริ บ ทของเศรษฐกิ จ และตลาดการเงิ น ของประเทศ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยหวั ง ที่ จ ะได้ รั บ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ และกรอบแผนงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน ที่สะท้อนปัจจัยภาระต่อผู้ให้
ข้อมูล ภาระของศูนย์ข้อมูล และประโยชน์ที่พึงได้จากการใช้งานข้อมูลที่เก็บภายใต้ศูนย์ข้อมูล

Bridging Financial Market Data Gaps Through Inter-agency Collaboration

5

ส่วนที่ 1 ช่องว่างข้อมูล : บทเรียนจากวิกฤติการเงิน Subprime
2. ลาดับเหตุการณ์ของวิกฤติการเงิน
ในช่วงปีพ.ศ. 2544 – 2549 สินเชื่อด้อยคุณภาพเพื่อที่อยู่อาศัย (Subprime mortgage) ของสหรัฐอเมริกา
มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มสูงขึ้นของราคาที่อยู่อาศัยในตลาดสหรัฐอเมริกา และ
การผ่อนปรนเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทําให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้
สถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้ได้แปลงสินเชื่อด้อยคุณภาพเหล่านี้เป็นตราสารหนี้ (Securitization) และเสนอขาย
แก่ผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนั้น มีสถาบันการเงินบางแห่ง ได้จัดตั้งองค์กรเฉพาะกิจ (Special purpose entity :
SPE) เพื่อรวบรวมตราสารหนี้เหล่านี้ (Mortgage-back securities: MBS) แปลงเป็นตราสารการเงินที่มี
ความซับซ้อนขึ้น (structured product) และนําเสนอขายแก่นักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนประเภทสถาบัน
(Institutional investors) ในชื่อตราสารที่รู้จักกันทั่วไปว่า Collateralized Debt Obligation : CDO โดยมีคุณสมบัติ
เป็นตราสารหนี้ (Bond) ประเภทหนึ่ง
องค์กรเฉพาะกิจ (SPE) บางแห่งได้ออกตราสารการเงินที่เรียกว่า Synthetic CDO ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์
ของการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในกรณีที่ SPE นั้นๆ มิได้ถือครองสินทรัพย์ที่เป็นตราสารประเภท MBS แต่อย่างใด
หากได้จําลองพอร์ตการลงทุนให้เหมือนกับการถือครอง MBS โดยผ่านเครื่องมือตราสารอนุพันธ์ประเภท Credit
Default Swap (CDS)
นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ. 2549 ราคาที่อยู่อาศัยในตลาดสหรัฐอเมริกาคงที่ และเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว
เป็นลําดับ สาเหตุประกอบด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอย และอุปทานของอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยมีมาก
เกินไป ผู้กู้ ที่มีรายได้น้อ ยเริ่มประสบปัญหาการผ่อ นชําระสินเชื่อที่อยู่อ าศัย และนําไปสู่ การยึดทรัพย์เพื่อ ขาย
ทอดตลาด สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้สินเชื่อด้อยคุณภาพเป็นหลักประสบปัญหาสภาพคล่อง และเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลาย
ในปีพ.ศ. 2550 กระแสเงินสดจากสินเชื่อด้อยคุณภาพที่หยุดชะงักส่งผลกระทบต่อการจ่ายคืนผลตอบแทน
แก่นักลงทุนที่ถือครองตราสารประเภท MBS และ CDO บริษัทประกันที่เป็นผู้ประกันการจ่ายคืนของตราสาร
(CDS) เริ่มประสบปัญหาในเวลาต่อมา สถาบันการเงินหลายแห่งต้องเข้ากระบวนการล้มละลายและปิดกิจการ
ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ จากปัญหาด้านสภาพคล่องนําไปสู่ปัญหาความเชื่อมั่นในตราสารการเงิน ส่งผลให้ราคา
ตราสารการเงินที่ออกบนกระแสรายได้จากสินเชื่อ ด้อยคุณภาพลดต่ําลงจนเกือบไร้มูล ค่า สถาบันการเงินและ
นักลงทุนที่ถือครองตราสารเหล่านี้ประสบปัญหาขาดทุน มูลค่ามหาศาล บางรายต้องประกาศขายทอดกิจการ หรือ
ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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3. สิ่งที่เรารูเ้ กี่ยวกับตลาดการเงิน
ขนาดและความซับซ้อนของตลาดตราสารการเงินปรับเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แผนภูมิ
ที่ 1 และ 2 ได้แสดงให้เห็นถึงขนาดโดยเปรียบเทียบระหว่างตราสารอนุพันธ์ ตราสารทุน และตราสารหนี้ รวมถึง
องค์ประกอบตราสารอนุพันธ์จําแนกตามประเภทสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets)
มูลค่าตลาดของตราสารอนุพันธ์คิดเป็นเพียงร้อยละ 20 – 25 ของตราสารทุนและตราสารหนี้เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม มูลค่าตามสัญญา (Notional amount) มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ถึง 45 เท่า และ
ใหญ่กว่าตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้รวมกันถึง 5 เท่าตัว
แผนภาพที่ 1 มูลค่าของตลาดตราสารการเงินโดยเปรียบเทียบ
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2550
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ที่มา : The Global derivative market, Deutsche Borse Group

การซื้อขายตราสารอนุพันธ์เกินกว่าร้อยละ 80 เกิดขึ้นนอกตลาดซื้อขายอย่างเป็นทางการ หรือที่เรียกว่า
Over-the-counter : OTC และร้อยละ 8.3 ของการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เป็นการซื้อขายอนุพันธ์ประเภท
ค้ําประกันความเสี่ยงหนี้ (Credit Default Swap : CDS) หรืออีกนัยหนึ่งมูลค่าตามสัญญาของ CDS นี้ แม้จะเป็น
ส่วนน้อยของตลาดตราสารอนุพันธ์ แต่มูลค่าของ CDS คิดเทียบเท่าร้อยละ 70 ของมูลค่าตลาดตราสารหนี้
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แผนภาพที่ 2 ตราสารอนุพันธ์ - ประเภทตราสาร
มูลค่าตามสัญญาคงค้าง ณ มิถนุ ายน 2550
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ที่มา : The Global derivative market, Deutsche Borse Group

ขณะเดียวกัน มูลค่าธุรกรรมตามสัญญา (Notional amount) ของตราสารอนุพันธ์ที่เกิดขึ้นในตลาด OTC
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นถึง 6.5 เท่า จากเดือนมิถุนายน 2543 ที่มีมูลค่าธุรกรรมราว 94 ล้านล้านดอลล่าร์
สรอ. เป็น 615 ล้านล้านดอลล่าร์ สรอ. ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพที่ 3
อัตราการเติบโตของธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ในตลาด OTC นั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัว
ของยอดคงค้างตราสารหนี้ในตลาดระหว่างประเทศ ตามที่แสดงไว้ในแผนภาพที่ 4 มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าตลาด
ตราสารหนี้ระหว่างประเทศนั้น เป็นตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้ ว เพราะผู้ ที่อ อกตราสารหนี้กว่าร้อ ยละ 80
มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และกว่าร้อยละ 25 เป็นผู้ออกตราสารหนี้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
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แผนภาพที่ 3 มูลค่าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ที่เกิดขึ้น
ในตลาด OTC (Notional AMT)
600
500
400

Unallocated
Foreign exchange contracts
Equity-linked contracts
Commodity contracts
Credit default swaps
Interest rate contracts

300
200

30
All
countries

USD Trillion

20

10

Developed
Countries

100
0

Jun.00
Dec.00
Jun.01
Dec.01
Jun.02
Dec.02
Jun.03
Dec.03
Jun.04
Dec.04
Jun.05
Dec.05
Jun.06
Dec.06
Jun.07
Dec.07
Jun.08
Dec.08
Jun.09
Dec.09

0

USA
Dec.99
Jun.00
Dec.00
Jun.01
Dec.01
Jun.02
Dec.02
Jun.03
Dec.03
Jun.04
Dec.04
Jun.05
Dec.05
Jun.06
Dec.06
Jun.07
Dec.07
Jun.08
Dec.08
Jun.09
Dec.09

Notional AMT in USD Trillion

700

แผนภาพที่ 4 ยอดคงค้างตราสารหนี้
ในตลาดระหว่างประเทศ จาแนกตามประเทศผู้ออก

ที่มา : BIS

แม้ว่าจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสารการเงินเผยแพร่อยู่มากมาย ซึ่งสะท้อนทั้งมิติของผู้ออกตราสาร ประเภท
ของการลงทุน ผลตอบแทน และความผันผวนจากการลงทุน แต่กระนั้นผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนัก ถึงความ
เสียหายที่ลุกลามไปจนถึงขั้นวิกฤติ ที่สั่นคลอนความมั่นคงทางเศรษฐกิ จของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
ผู้ลงทุนอื่นทั่วโลก
การเกิดวิกฤติการเงินมิได้มาจากปัจจัยการขาดข้อมูลโดยตรง แต่ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลทําให้พลวัตร
ของวิก ฤติทวีค วามรุนแรงขึ้น เนื่อ งจากผู้ ที่กําหนดนโยบาย และผู้ ร่ว มตลาดมีข้อ มูล ไม่เ พียงพอที่จะรับมือ กั บ
สถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
4. ปัจจัยที่ทาให้เกิดวิกฤติ Subprime
สาเหตุที่นําไปสู่ความเสียหายครั้งประวัติศาสตร์นี้มาจากหลายปัจจัย แม้ว่าบางประเด็นจะมิได้เป็นต้นตอ
ของเหตุที่เกิดขึ้น แต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของหายนะการเงินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และแพร่ไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
4.1 นวัตกรรมทางการเงิน
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2549 ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีเสถียรภาพ สภาพคล่องสูง อัตราดอกเบี้ยต่ํา และ
มีความผันผวนต่ํา นักลงทุนต่างแสวงหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และยอมแม้กระทั่งจะต้องแบก
รับความเสี่ ยงที่ เ พิ่ มขึ้นก็ ต าม สถาบันการเงินหลายแห่งเล็ งเห็ นช่อ งว่างของเครื่อ งมือ การเงินที่ต อบสนอง
ความต้องการของนัก ลงทุน และเสนอตราสารหนี้ประเภท CDO เป็นทางเลื อกการลงทุน ประเภทหนึ่ง ที่ใ ห้
ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
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ตราสาร CDO นี้ ดึงดูดนักลงทุนเป็นจํานวนมาก เพราะให้ผลตอบแทนที่สูง เนื่องจากเป็นการออกตราสาร
จากกระแสเงินสดที่เก็บจากสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Subprime loan) ในขณะเดียวกัน ตราสาร CDO กลับถูกจัด
อันดับความน่าเชื่อถือไว้ในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment grade) เนื่องจากมีการประกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของกระแสเงินสดไว้
สิ่งที่นักลงทุน และผู้ร่วมตลาดอื่นมองข้าม คือ ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง (Tail probabilities) เนื่องด้วยเข้าใจว่าความน่าจะเป็นที่จะขาดทุนจากการลงทุนมีต่ํามาก และให้
ความสนใจเฉพาะการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งละเลยความเสี่ยงจากเครดิต
(Credit risk) และความเสี่ยงในลักษณะลูกโซ่ (Systemic risk) เมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
4.2 การกากับสถาบันการเงิน
ความโปร่งใสในการดําเนินงานเป็นหนึ่งในหลักบรรษัทภิบาล และถือเป็นหนึ่งในกลไกของ “การใช้กลไก
ตลาดในการกํากับดูแล” (Basel II Pillar 3 : Market Discipline) สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะเปิดเผยข้อมูล
การดําเนินงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงฐานะการลงทุน และความเสี่ยงจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม ได้มี
การเสนอแนวคิดเรื่อง “ความสําคัญผิดในความตระหนักรู้ในข้อมูล ” – The Postulate of automatic comprehension
(PAC) (Eduardo Pol, 2009) ที่สื่อว่า “ความโปร่งใส” (Transparency) ในการเปิดเผยข้อมูลมิอาจสร้างความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้แก่ผู้อื่นโดยทั่วกัน และอย่าคาดหมายว่าทุกคนจะรับทราบถึงข้อจํากัดและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
อย่ า งชัด แจ้ ง โดยเฉพาะในกรณี ก ารสร้า งระดั บ ความเข้ าใจในตราสารการเงิ นที่ มี ค วามซั บซ้ อ น (structured
product)
แนวคิดเรื่อง PAC สามารถอธิบายถึงความเสียหายของสถาบันการเงินที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มี
ความซับซ้อน ดังเช่นในกรณีของ CDOs และ Synthetic CDOs ได้เป็นอย่างดี เพราะการที่สถาบันการเงินเปิดเผย
ข้อมูลการลงทุนในตราสารการเงิน ผู้ที่ใช้ข้อมูลส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญเพียงแค่อัตราผลตอบแทน และอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Credit rating) และละเลยสาระสําคัญในความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสาร
นั้นๆ เช่น ความการถ่ายโอนความเสี่ยงของบริษัทประกัน ที่ค้ําประกันการออกตราสาร CDOs เป็นต้น
นอกจากประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินแล้ว ข้อจํากัดเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ และการดําเนินงานของ
องค์กรที่กํากับตรวจสอบสถาบันการเงิน นับเป็นเหตุประการหนึ่งที่ทําให้วิกฤติเศรษฐกิจเกิดลุกลามไปในวงกว้าง
ทั้งนี้เป็นเพราะองค์ก รกํากับตรวจสอบมีขอบเขตและอํานาจจําเพาะประเภทสถาบัน และขาดการประสานงาน
ระหว่างกั น ทํา ให้ ไ ม่ส ามารถสกั ดความเสี ยหายที่ล ามจากสถาบั นการเงินประเภทหนึ่ง ไปสู่ ส ถาบัน การเงิ น
อีกประเภทหนึ่งได้
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4.3 ตัวกลางทางการเงินอื่นที่มิใช่ธนาคาร
บทบาทของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นฐานะตั ว กลางทางการเงิ น และการให้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมการเงิ น ได้ ล ด
ความสําคัญลงทีละน้อย ด้วยตัวกลางการเงินอื่นที่มิใช่ธนาคารเริ่มมีบทบาทและทวีความสําคัญมากขึ้น รูปแบบ
ดั้งเดิมของการเป็นตัวกลางด้านเงินทุน อาทิ การรับเงินฝาก และปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจ ถูกทดแทนด้วยการ
ระดมทุนผ่านตลาดการเงิน ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่า สามารถรองรับธุรกรรมมูลค่าสูง ด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่า
ระบบธนาคารเงา หรือ Shadow banking เป็นการให้สินเชื่อทางตรง หรือทางอ้อมที่ทําโดยสถาบันการเงิน
อื่นที่มิใช่ธนาคาร เช่น กองทุนรวม บริษัทประกัน นักลงทุนประเภทสถาบัน หรือบริษัทวานิชธนกิจ เป็นต้น ระบบ
ธนาคารเงานี้เพิ่มความสําคัญในเชิงมูลค่าของธุรกรรม และมูลค่าของสินทรัพย์รวมของสถาบันการเงินที่จัดอยู่
ในกลุ่มนี้ ในขณะที่การกํากับควบคุมไม่เข้มงวดเท่ากับสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร
ด้วยกฎระเบียบที่ผ่อนคลายกว่าธนาคารพาณิชย์ ทําให้สถาบันการเงินในกลุ่มระบบธนาคารเงาเติบโต
อย่างรวดเร็ว และธนาคารในระบบดั้งเดิมหลายแห่งประสงค์จะใช้ช่องว่างในระบบธนาคารเงาเป็นช่องทางในการทํา
ธุรกิจ ดังนั้น ธนาคารบางแห่งจึง ให้การสนับสนุนทางการเงินกับสถาบันในระบบธนาคารเงา เพื่อที่จะใช้ระบบ
ธนาคารเงาเป็นหน่วยธุรกิจในธุรกรรมส่วนที่ธนาคารทําได้จํากัดภายใต้การกํากับตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธนาคารผู้ให้การสนับสนุนการเงิน กับสถาบันการเงินในระบบธนาคารเงา ถูกออกแบบให้ไม่ต้องแสดงความสัมพันธ์
หรือภาระผูกพันในรายงานการเงินของธนาคารผู้สนับสนุนตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป สถาบันการเงินในระบบ
ธนาคารเงาจึงเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่นอกงบการเงิน (Off-balance sheet entities)
สถาบันการเงินในระบบธนาคารเงาเป็นผู้ล งทุนหลั กในตราสารการเงิน ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นสิ นเชื่อ
ด้อยคุณภาพ และส่วนใหญ่จะเข้าทําธุรกรรมในตลาด OTC เมื่อเกิดปัญหาการจ่ายคืนสินเชื่อด้อยคุณภาพ สถาบัน
การเงินกลุ่มนี้จึงประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรง จนถึงขั้นต้องปิดกิจการไปจํานวนมาก ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในระบบธนาคารเงานี้ เป็นกระบวนการที่ ช่วยสะสมความเสี่ยงแบบลูกโซ่ (Systemic risk) และส่งผลกระทบต่อไป
ยังระบบธนาคารพาณิชย์อีกทอดหนึ่งด้วย
การที่ธุรกรรมในระบบธนาคารเงาไม่ปรากฏในงบการเงินของธนาคารผู้ให้การสนับสนุน มิได้หมายความว่า
การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk transfer) จะรวมอยู่ที่สถาบันการเงินในระบบธนาคารเงาแต่เพียงอย่างเดียว
ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินยังคงมีอยู่ และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นนั้น
ย่อมกลับมากระทบฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์ในท้ายที่สุด
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4.4 ผลกระทบระหว่างประเทศ
องค์กรเฉพาะกิจ หรือ Special Purpose Entities (SPE) เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
การระดมทุน และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นตราสาร ในอีกแง่หนึ่ง องค์กรเฉพาะกิจนี้มักจะ
ถูก ใช้เป็นหน่วยธุรกิ จเพื่อ ทําธุ รกรรมในระบบธนาคารเงา และจัดเป็นนิติบุค คล ที่ไม่ส ามารถหาความสั มพันธ์
ย้อนกลับไปยังองค์กรผู้ก่อตั้ง หรือผู้ให้การสนับสนุนที่แท้จริง
องค์กรเฉพาะกิจมักจะถูกใช้เพื่อการดําเนินงานในระดับระหว่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนในตราสารที่ออก
โดยองค์กรเฉพาะกิจนี้ ไม่อาจจะเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดของสินทรัพย์ที่ตนเองได้ลงทุนไป ประการหนึ่งด้วย
ระยะทางระหว่างประเทศผู้ลงทุน กับประเทศที่สินทรัพย์อ้างอิง ผนวกกับความซับซ้อนของตราสารเอง โดยเฉพาะ
ตราสารประเภท Synthetic CDOs ซึ่งอาจจะมีกองสินทรัพย์อ้างอิงอยู่จริงหรือไม่ก็ได้ และยังต้องตระหนักถึงความ
เสี่ยงจากคู่ธุรกรรม (Counterparties) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นตราสาร เช่น ความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทประกันที่เป็นผู้ออก CDS เป็นต้น
เมื่อเกิดวิกฤติ Subprime ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนในตราสาร CDOs ที่อยู่ในประเทศอื่นไม่
สามารถประเมินระดับความเชื่อมโยงของระบบสถาบันการเงินข้ามประเทศ (Cross-border Contagion) รวมถึงไม่
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบล้นเกิน (Spillover effect) และผลของเครือข่าย (Network effect)
การขาดความเข้าใจในความเชื่อมโยงของระบบการเงินระหว่างประเทศนี้ ผู้ลงทุนเองมักจะประเมินความ
เสี่ยงจากการลงทุนในตราสารการเงินข้ามประเทศต่ํากว่าความเป็นจริง และเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายขาดความเตรียมพร้อมในการยับยั้ งความเสียหายที่ลุกลามข้ามประเทศไปอย่าง
รวดเร็ว
5. ช่องว่างของข้อมูล
ความต้องการข้อมูลเพื่อใช้ติดตามภาวะเศรษฐกิจ และประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในช่วงที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจทําให้เห็นถึงช่องว่างของข้อมูลที่จําเป็นต่อการสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน ข้อมูลที่ขาด
หายไปเหล่านี้แม้มิได้เป็นต้นเหตุของปัญหาที่นําไปสู่วิกฤติการเงิน แต่การมีข้อมูลเหล่านี้ ณ ช่วงเวลาที่ต้องการ
อาจจะช่วยบรรเทาระดับความเสียหาย และป้องกันมิให้วิกฤติลุกลามไปในวงกว้างในเช่นที่เป็นอยู่
ช่องว่างของข้อมูลอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามสาระของข้อมูลที่ขาดหายไป (IMF และ FSB, 2009) ดังนี้
5.1 ระดับความเสี่ยงที่ก่อตัวขึ้นในระบบสถาบันการเงิน
ความบกพร่องของข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง มีอยู่หลายระดับ ในระดับแรกเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในตราสารการเงิน ซึ่งมีความบกพร่องในตัวแบบจําลองคณิตศาสตร์ ด้วยเหตุที่ตัวแปรที่อยู่ในแบบจําลอง
อ้างอิงจากข้อมูลในอดีต (Historical data) ซึ่งภาวะเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ และระดับความเสี่ยงไม่ผันผวนจนสุดโต่ง
ดังนั้น ข้อมูล คาดการณ์ที่ไ ด้จากแบบจําลองความเสี่ ยงจึงมีความเหมาะสมเฉพาะกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ต่าง
ไปจากสภาพการณ์ในอดีตเท่านั้น
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ระดั บ ที่ ส องเป็ น การขาดข้ อ มู ล ในการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการที่ ส ถาบั น การเงิ น ประเภทหนึ่ ง ให้
การสนับสนุนทางการเงินให้กับสถาบันการเงินที่อยู่ระบบธนาคารเงา การจัดเก็บข้อมูลในธุรกรรมเหล่านี้มีข้อจํากัด
มาก เพราะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาด OTC และไม่ปรากฏในงบการเงินของสถาบันผู้ให้การสนับสนุน
ระดับ สุ ดท้ายเป็นความบกพร่อ งของข้อมูล ที่เกิดจากความซับซ้อ นและไม่ เ ป็นบรรทัดฐานเดียวกันใน
การรายงานสิ นทรัพ ย์ที่มีเ พื่ อ ค้า (Trading books) ของสถาบันการเงิน ทําให้ การประเมินความเสี่ยงของ
ระบบสถาบันการเงินทําได้จํากัด รวมทั้งไม่ สามารถจัดทํารายงานภาพรวม (Aggregation) หรือไม่สามารถนําไป
เปรียบเทียบข้ามองค์กรได้
5.2 ความเชื่อมโยงทางการเงินข้ามชาติ
ระบบสถาบันการเงินได้พัฒนาข้ามขีดจํากัดของพรมแดน และสร้างเป็นเครือข่ายข้ามชาติ ข้อมูลที่มีอยู่
ในปัจจุบันไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้ามชาติที่ว่านี้ได้ กรณีเช่น สถาบัน
การเงิ น ที่ มีข นาดใหญ่ และสามารถเข้ า ถึ ง ตลาดการเงิ นได้ ใ นทุ ก ภูมิ ภ าคของโลก ในลั ก ษณะการดํ า เนิน งาน
ทั้งรูปแบบสาขา สํานักงานตัวแทน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ การแทรกซึ มเข้าตลาดการเงินในประเทศของชาติ
ต่างๆ โดยสถาบันการเงินข้ามชาติได้ และทวีความสําคัญต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในประเทศเพิ่มขึ้น
เรื่อยมา
สถาบันการเงินข้ามชาติมีเครือข่ายที่ซับซ้อน และมีความหลากหลายในรูปแบบการดําเนินงาน ทําให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อระบุประเทศต้นทางแหล่งเงินทุน หรือประเทศปลายทางที่ไปลงทุน
ยิ่งในกรณีของการระดมทุนผ่านองค์กรเฉพาะกิจ (SPE) หรือบริษัท Holdings ยิ่งจะทําให้ข้อมูลที่จัดเก็บได้
ไม่สะท้อนกิ จกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริง และเป็นการยากในการประเมินผลกระทบระหว่างประเทศที่อ าจจะ
เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจลุกลามไปในตลาดระหว่างประเทศ
ยิ่งไปกว่านั้น การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดระหว่างประเทศ ยัง ขาดข้อมูลขั้นพื้นฐานในหลาย
ด้านที่จะให้ช่วยสะท้อนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดได้ โดยเฉพาะยิ่งการลงทุนในตราสารการเงินที่ได้รับความนิยม
(Crowded Trades) จากนักลงทุนหลายกลุ่ม
5.3 ความเปราะบางของเศรษฐกิจในประเทศ
การติด ตามภาวะของภาคต่างๆ ในระบบเศรษฐกิ จ ถู ก ออกแบบให้ข้ อ มูล บางด้านที่อ ยู่ใ นความสนใจ
ในขณะนั้นเท่านั้น แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป จะเกิดความต้องการใช้ข้อมูลในแง่มุมอื่น ซึ่งไม่สามารถตอบสนอง
ด้ว ยชุดข้อมูลที่มีอ ยู่เดิม ในการแก้ ปัญหาการขาดข้อ มูล ที่ทันต่อเหตุการณ์ ควรปรับแนวคิ ดการจัดเก็บข้อ มูล
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นต่อความประสงค์ใช้งาน แนวคิดการเก็บข้อมูลในแบบมุมมองงบการเงิน (Balance
sheet approach) จะทําให้ได้ข้อมูลที่เหมาะกับการใช้งานหลายวัตถุประสงค์ และอธิบายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
ได้แบบ flow และ stock อีกทั้งยังสามารถตรวจทานความสอดคล้องของข้อมูลได้อีกชั้นหนึ่งด้วย
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วิกฤติเศรษฐกิจการเงินที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า ภาคต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคสถาบันการเงิน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน หรือภาคครัวเรือนต่างมีความเสี่ยงร่วม (Common exposure) ในปัจจัยความผันผวนของ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น หากมีการจัดทําข้อมูลในลักษณะงบการเงินของภาคต่างๆ ตั้งแต่ต้น จะสามารถ
สะท้อนความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจ และเตือนภัยถึงวิกฤติเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคา
อสังหาริมทรัพย์ได้แต่เนิ่นๆ
การจัดทําข้อมูลสถิติในเชิงงบการเงินจะช่วยสรุปภาพรวมความเชื่อมโยงของภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
และตอบสนองความต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง วิ เ คราะห์ ไ ด้ ห ลากหลายแง่ มุ ม ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง สามารถวั ด ระดั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสถาบันการเงิน กับภาคเศรษฐกิจจริงได้
6. ความริเริ่มในระดับนานาชาติ เพื่อลดช่องว่างข้อมูล
เนื่องจากช่องว่างข้อ มูลที่เกิดขึ้น เป็นปัญ หาที่กระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น สมาคม
นานาชาติด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้หยิบยกประเด็นช่องว่างข้อมูลเป็น หนึ่ง
ในแผนงานที่ควรพิจารณาปรับปรุงโดยเร่งด่วน และได้แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 กระบวน คือ (1) การปรับปรุง
ข้อมูลส่วนที่ขาด และ (2) การปรับปรุงข้อมูลที่มีสาระไม่สมบูรณ์ (R. Barry Johnston et al., 2009)
ความคิดริเริ่มที่นําเสนอเป็นแผนงานระยะปานกลาง โดยแผนงานบางส่วนได้เริ่มดําเนินการแล้ว คือ
การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสถาบันการเงินภายใต้กรอบ “กลไกตลาดในการกากับดูแล” (Pillar 3 Market
Discipline of Basel II) ซึ่งเป็นผลจากมติที่ประชุมของ Basel Committee on Banking Supervision เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2552 ที่ผ่ านมา สาระสําคัญ การปรับปรุงข้อมูลที่สํ าคั ญ ได้แก่ (1) การเปิดเผยข้อ มูลการลงทุนใน
ตราสารการเงินที่มีเพื่อ ค้า (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรอื่นที่ไม่เคยปรากฏในงบการเงิน และ
(3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นตราสาร
องค์ ก ร IASB ได้ ปรั บปรุง มาตรฐานการบัญ ชี ใ นการบัน ทึกธุ รกรรมของบริ ษัทในเครื อ ซึ่ งยกระดั บ
ให้ครอบคลุมบริษัทที่ไม่เคยรายงานข้อมูลในงบการเงินรวม ร่างมาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ เปิดให้ส าธารณชน
ให้ความเห็นตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2553
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating agencies) ประเด็นการปรับปรุงครอบคลุม 4 หัวข้อ คือ (1) คุณภาพและ
ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องกระบวนการจั ด อั น ดั บ (2) ความเป็ น เอกเทศขององค์ ก ร และผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
(3) ความโปร่งใส และความรวดเร็วในการเปิดเผยข้อมูล และ (4) การปกปิดรักษาข้อมูล องค์กร IOSCO ได้จัดทํา
ร่างเอกสาร และเปิดให้สาธารณะชนให้ความเห็นจนถึงเดือนสิงหาคม 2553
คณะทํางานภายใต้ Hedge Fund Standard Board (HFSB) ได้ร่วมกันกําหนดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล
ฐานะการลงทุนของ Hedge fund (Hedge Fund Working Group, 2008) ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ
(1) หลักการเปิดเผยข้อมูล (2) การดําเนินการประเมินราคา (3) การบริหารความเสี่ยง และ (4) จริยธรรมของ
ผู้ถือหุ้น
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องค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบการเงิ น ของโลกหลายองค์ ก ร ได้ ร่ ว มกั น ดํ า เนิ น งานใน
การปรับปรุงสถิติเศรษฐกิจการเงิน อาทิ แผนงานภายใต้การประสานงานของธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่าง
ประเทศ (BIS) ได้จัดทําคู่มือการเผยแพร่ตราสารหนี้ (Working Group on Security Databases) ซึ่งคู่มือเล่มแรก
เป็นคู่มือการเผยแพร่ข้อมูลตราสารหนี้ จําแนกตามผู้ออกตราสาร แล้วเสร็จในปี 2552 ในขณะที่คู่มือเล่มที่สองที่อยู่
ระหว่างการทบทวนให้ความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นคู่มือการเผยแพร่ข้อมูลตราสารหนี้ จําแนกตามผู้ถือตราสาร
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ส่วนที่ 2 ความต้องการใช้ข้อมูลในบริบทของประเทศไทย
7. ความต้องการใช้ข้อมูลของประเทศไทย ในฐานะประเทศตลาดเกิดใหม่
ด้วยสภาพเศรษฐกิจของไทยเป็นเศรษฐกิจเปิด ถูกจัดว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ และมีภาคต่างประเทศเป็น
ภาคเศรษฐกิจสําคัญในเสริมสร้างประเทศให้เติบโต เมื่อเกิดวิกฤติการเงินในต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิ จ ในประเทศไทยอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ จึ ง เกิ ด ความต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ติ ด ตาม
การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อ ภาวะในประเทศ ในฐานะประเทศตลาดเกิดใหม่ ความเชื่อมโยงของ
เศรษฐกิจในประเทศกับภาคต่างประเทศที่พึงติดตามอย่างใกล้ชิด (Didier, Love, and Martinez Peria, 2010)
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
7.1 ความเชื่อมโยงด้านการค้า
เมื่อมีความผันผวนเกิดขึ้นในภาคต่างประเทศ จะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยการส่งผ่านจะ
เกิดขึ้นใน 2 กระบวนการคือ (1) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากการการเปลี่ยนแปลง
ของระดับราคา และส่งผลต่อระดับราคาสินค้านําเข้า และสินค้าส่งออก (2) การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ ซึ่งเป็น
เหตุมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ระดับรายได้เปรียบเทียบที่ลดลงจะส่งผลต่ออุปสงค์สินค้านําเข้าลดลง
แผนภาพที่ 5 การค้าระหว่างประเทศ และบัญชีเงินทุนของไทย
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วิกฤติเศรษฐกิจที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2550 ได้ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย ดังที่
ได้แสดงไว้ในแผนภาพที่ 5 มูลค่าการค้าเริ่มหดตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 เมื่อเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเข้าสู่
ภาวะถดถอย สินค้าส่งออกในหมวดยานยนต์และอิเลคทรอนิคส์มีมูลค่าส่งออกลดลงอย่างชัดเจน ส่วนการลดลง
ของมูลค่าสินค้านําเข้าเป็นผลจากอุปสงค์ในประเทศลดน้อยลง เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ
การฟื้ น ตัว ด้านการค้ าระหว่ างประเทศเริ่ม ขึ้น ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2552 เมื่อ เศรษฐกิ จประเทศคู่ ค้ า
แถบภูมิภาคเอเชียปรับตัวดีขึ้น และมีการเพิ่มคําสั่งซื้อสินค้าในหมวดอิเลคทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์
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7.2 ความเชื่อมโยงด้านการเงิน
ตลาดการเงินระหว่างประเทศถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ด้ว ยเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ (Capital
flows) ณ ช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติการเงิน ผลประการแรก เป็นผลกระทบแบบทันทีที่จะเกิดขึ้นกับฐานะการลงทุน
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสิ นทรัพ ย์ต่างประเทศที่บุคคลในประเทศถือ ครอง อาทิ ยอดคงค้ างของเงินลงทุน
ในหลัก ทรัพ ย์ต่างประเทศ (Portfolio investment) ผลกระทบประการที่สอง ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะถัดมา เป็น
ความผันผวนของเงินลงทุนเคลื่อนย้าย นักลงทุนจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติอาจจะเพิ่มสภาพคล่อง
ด้วยการถอนการลงทุนในประเทศอื่น หรือในกรณีกลุ่มนักลงทุนที่ยังมีศักยภาพในการลงทุน อาจจะเพิ่มการลงทุน
ในตลาดของประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงิน หรือย้ายการลงทุนไปยังตลาดที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า
เป็นต้น
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แผนภาพที่ 6 ยอดคงค้างการถือครองสินทรัพย์ต่างประเทศของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
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แผนภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จําแนกตามประเภท
สินทรัพย์ที่ถือครอง ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2551 ขณะที่เกิดวิกฤติการเงิน การลงทุนในตราสารการเงินในตลาด
ต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านดอลล่าร์ สรอ. ซึ่งเป็นมูลค่าความเสียหายขั้นสูงที่อาจจะเกิดขึ้น
ทันทีต่อการลงทุนของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 6-7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
โดยตราสารหนี้เป็นตราสารที่มียอดคงค้างมากที่สุดเมื่อเทียบกับตราสารการเงินประเภทอื่น
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Outstanding at end of year
in billion USD

แผนภาพที่ 7 ยอดคงค้างการลงทุนในไทยของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
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สําหรับความผันผวนที่อ าจเกิด ในกรณีที่นักลงทุนต่างชาติถ อนการลงทุนแบบฉั บพลั น ได้แสดงไว้ใ น
แผนภาพที่ 7 ซึ่งเป็นยอดคงค้ างการลงทุน ของต่างชาติ ในประเทศไทย จําแนกตามประเภทสิ นทรัพย์ที่ ล งทุน
ณ สิ้นปี พ.ศ. 2550 นักลงทุนต่างชาติได้ลงทุนในตราสารการเงินรวมเป็นมูลค่า 65,181 ล้านดอลล่าร์ สรอ. หรือ
เทียบเท่าหนึ่งในสี่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยการลงทุนในตราสารการเงินของต่างชาติเป็นการลงทุน
ในหุ้นสามัญเกือบทั้งหมด
ผลสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ลงทุน ทําให้มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
ลดลงอย่ า งมากในช่ ว งวิก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ตามที่ แสดงในแผนที่ 8 นอกจากนี้ ผลจากภาวะพฤติก รรมการกลั ว
ความเสี่ยง (Risk aversion) ของนักลงทุนทําให้มูลค่าเงินทุนไหลเข้า ในรูปแบบอื่นลดลงอย่างมากด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ทั้งตราสารประเภทหุ้นทุน และตราสารหนี้ ประกอบกับ
ความไม่ส งบทางการเมือ งที่เ กิ ดขึ้ นในช่ว งต้นปี พ.ศ. 2551 ทําให้ เ งินลงทุนในหลั กทรั พย์สุ ทธิ ติดลบต่ อ เนื่อ ง
หลายไตรมาส นับแต่ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2551

18

Bridging Financial Market Data Gaps Through Inter-agency Collaboration

แผนภาพที่ 8 เงินทุนจากต่างประเทศโดยเปรียบเทียบ
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7.3 ผลทางจิตวิทยา
ในความซั บ ซ้ อ นของการลงทุ น นั ก ลงทุ น แต่ ล ะคนจะตั ด สิ น ใจลงทุ น ในทางเลื อ กที่ แ ตกต่ า งกั น
อัน เนื่อ งมาจากระดับการรับรู้ข้อ มูล ข่าวสาร การตีค วามข้อ มูล ข่าวสารที่ได้รับแตกต่างกัน และการตอบสนอง
ต่อบรรยากาศการลงทุนที่ไม่เหมือนกัน ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้รับการลงทุนจากต่างประเทศ ย่อมให้
ความสํ าคั ญต่อ การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนเคลื่อ นย้ายแบบฉั บพลั น เพราะเป็นเหตุที่อาจคุ กคามเสถียรภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการผลทางจิตวิทยาของนักลงทุน
เป็นหลัก โดยเฉพาะพฤติกรรมการเลียนแบบ (Herding) หรือการเปลี่ยนแปลงมุมมองของนักลงทุนต่อระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) หรืออีกกรณีหนึ่ง เป็นความเชื่อที่ว่าระบบเศรษฐกิจที่มีบริบทคล้ายกัน
น่าจะประสบปัญหาแบบเดียวกัน (Thematic linkage)
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8. ช่องว่างข้อมูล และแผนงานระดับประเทศ
ช่องว่างข้อมูลการเงินในบริบทของประเทศไทย มีความแตกต่างไปจากช่องว่างข้อมูลตามที่กล่าวไปก่อน
หน้าไม่มากนัก หากแต่เ พี ยงระดับความเร่งด่ว นในการปิด ช่อ งว่างเหล่ านั้ นอาจถู กจั ดลํ าดั บแตกต่างออกไป
เนื่องด้วยพัฒนาการของตลาดการเงิน และตราสารการเงินของประเทศไทยไม่ซับซ้อนเท่ากับตลาดการเงินที่พัฒนา
แล้ว
แผนภาพที่ 9 แนวความคิดปิดช่องว่างข้อมูลระดับประเทศ

กลุ่มของข้อมูลที่ควรได้รับการปรับปรุงแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
8.1 ข้อมูลเพื่อการกากับดูแลสถาบันการเงิน
ภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ได้เสนอให้ (1) พัฒนาระบบข้อมูลสําหรับบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการดําเนินงานร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับบริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) และ (2) พัฒนาระบบข้อมูลสําหรับบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมาย
หลักในการจัดทําฐานข้อมูลร่วม (Pooling data) เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational loss data)
นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 แล้ว ยังมีแผนการปรับปรุง
การรายงานข้อมูลสถาบันการเงิน ให้สอดคล้องกับการกํากับตรวจสอบแบบรวมกลุ่ม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน
IAS39 ซึง่ ครอบคลุมถึงการยกระดับการรายงานฐานะการลงทุนในตราสารการเงิน
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8.2 ข้อมูลเพื่อการติดตามธุรกรรมนอกระบบธนาคาร
แนวทางการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การยกระดับข้อมูลของสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้
การกํากับขององค์กรต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เปรียบเทียบกันได้ เช่น การรายงานข้อมูลของบริษัทประกัน
กองทุนรวม สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็น ต้น (2) ขยายความครอบคลุมของข้อมูลธุรกรรมในตลาด OTC ให้มากขึ้น
เพื่อที่จะติดตามกิจกรรมของสถาบันการเงินในระบบธนาคารเงา ให้เกิดความครบถ้วน เช่น การออกตราสารหนี้
ระยะสั้น (B/E) หรือ การรวมรวมข้อมูลตราสารการเงินที่ยังอยู่นอกฐานข้อมูล เป็นต้น
8.3 ข้อมูลเพื่อการติดตามภาวะเศรษฐกิจมหภาค
มุ่งที่จะสร้างดัชนีชี้วัดความเสี่ยงในลักษณะลูกโซ่ (Systemic risk) โดยเฉพาะกรณีที่เกิดจากการขาด
สภาพคล่องในระบบ รวมทั้งการวัดผลกระทบล้นเกิน (Spillover effects) ที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจ
และสภาพสังคมโดยรวม และการวัดผลกระทบต่อเนื่องที่เกิดจากผลเครือข่าย (Network effects) ในกรณีที่มี
ความเสียหายทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น
เพื่ อ ให้ บรรลุ แ ผนงานที่อ ธิ บายไว้ใ นหัว ข้อ 8.1 – 8.3 จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อ งปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานด้าน
ฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการบัญชี ฐานข้อมูลตราสารการเงิน ข้อมูลสถาบันการเงินทุกประเภท และ
ทะเบียนธุรกิจ
เนื่องด้วยความเปราะบางของตลาดการเงินเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยเหตุของวิกฤตการเงินที่ผ่านมา และ
มีตลาดตราสารการเงินทวีความสําคัญขึ้นทุกขณะ ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพที่ 10 แม้ว่าธนาคารพาณิชย์จะยังคงเป็น
สถาบัน การเงินที่มีค วามสําคัญมากที่สุด ในการเป็นตัวกลางทางการเงิน แต่บทบาทของตลาดตราสารการเงิน
ในการเป็นตัวกลางการระดมทุนได้เพิ่มความสําคัญขึ้นในเชิงมูลค่า ที่เทียบเท่ากับการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์
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แผนภาพที่ 10 มูลค่าตลาดของตัวกลางการเงิน เทียบกับ GDP ณ ราคาปัจจุบัน
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การสร้างศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน จะช่วยพัฒนาองค์ประกอบข้อมูล เพื่อใช้ในการสนับสนุนแผนงานอื่นๆ
กล่าวคือ มีรายละเอียดของตราสาร ผู้ออกตราสาร ผู้ถือครองตราสาร และตลาดที่ตราสารนั้นออกจําหน่าย
องค์ประกอบเหล่านี้ มีความสําคัญในการประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนของสถาบันการเงิน การติดตามพลวัตร
ที่เกิดขึ้นในระบบธนาคารเงา โดยเฉพาะตลาดการเงิน OTC
และแสดงกระแสการลงทุน (Investment flow)
ระหว่างภาคเศรษฐกิจต่าง (Economic sectorization) ได้อีกด้วย
เนื่ อ งจากในประเทศไทยมี อ งค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลตลาดตราสารการเงิ น หลายองค์ ก ร
แนวความคิ ดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินนี้จะเกิดเป็นรูปธรรมได้ ย่อมต้อ งอาศัยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีเ ป้าหมายในการสร้างฐานข้อมูลตราสารการเงินที่มี ความสมบูรณ์ และเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งยับยั้งวิกฤติการเงินที่พึงเกิดขึ้นได้ในอนาคต
เนื้อหาในลําดับต่อไปของบทความฉบับนี้ จะนําเสนอแนวความคิด และแผนงานในการจัดตั้งศูนย์ ตราสาร
การเงิน ตลอดจนความท้าทายในการดําเนินงานตามแผนงาน และประโยชน์ที่พึงได้จากการใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
นี้
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ส่วนที่ 2 แผนงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน
9. การใช้ข้อมูล บทบาท และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตราสารการเงินในประเทศไทย
ขอบเขตอํานาจตามกฎหมายขององค์กร และวัตถุประสงค์การนําไปใช้งานทําให้เกิดความหลากหลายใน
รูปแบบของข้อมูล และมาตรฐาน (Platform) การทําความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้จะทําให้แนวทางการรวมศูนย์
ข้อมูลทําได้ง่ายขึ้น และสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในเป้าหมายของการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ในเบื้องต้นนี้ การวิเคราะห์
ความต้ อ งการพื้ น ฐานของการใช้ ข้ อ มู ล ตราสารการเงิ น เป็ น ก้ า วแรกที่ จ ะนํ า ไปสู่ ก ารออกแบบโครงสร้ า งของ
ศูนย์ข้อมูล ประเภทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตราสารการเงิน [ปฤษันต์ และดาวินา, 2551] แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
ตามหน้าที่ (Function) และความต้องการใช้ข้อมูล
9.1 การควบคุมทะเบียน (Registration)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ข้ อ มู ล ในกลุ่ ม นี้ เพื่ อ สนั บ สนุ น การซื้ อ ขาย และหล่ อ ลื่ น กลไกของตลาด เช่ น
การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบี้ย การให้สิ ทธิ ซื้อหุ้นเพิ่มทุน และการชําระธุรกรรม (Settlement) เป็นต้น
ลัก ษณะการใช้ข้อ มูลจําเป็นต้อ งได้ข้อ มูล ที่ละเอียดเป็นรายตราสาร และรายผู้ ถือ มีค วามต้อ งการใช้ข้อ มูล ใน
ลัก ษณะอนุกรมเวลาน้อ ยมาก และไม่จําเป็นต้อ งมีมาตรฐานการจัดกลุ่ มข้อ มูล (Classification)
หรือ ถ้ ามี
การจัดกลุ่มข้อมูลอาจเป็นเพียงการจัดกลุ่มเพื่อประโยชน์การใช้งานเฉพาะวงแคบ
การจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากแหล่งกําเนิดข้อมูลโดยตรง อาทิ วานิชธนกิจ (Investment banking)
ผู้ออกตราสาร (Issuer) ผู้จัดจําหน่ายตราสาร (Underwriter) และนักลงทุนในตลาด เป็นต้น
ข้อ มู ล ที่ ถู ก จั ด เก็ บ เพื่ อ วัต ถุ ประสงค์ ข องงานทะเบี ยน มีข้ อ จํา กั ดในการนํ าไปใช้ ง านต่ อ หลายประการ
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ติดตามข้อมูลแบบอนุกรมเวลา และมาตรฐานการบันทึกข้อมูล (Recording conventions)
มักจะอิงกับมาตรฐานการบัญชี หรือบรรทัดฐานในการคํานวณภาษี
9.2 การวิเคราะห์ภาวะพื้นฐานของตลาดตราสาร (Traditional surveillance)
การดําเนินงานในหน้าที่ของกลุ่มนี้ใช้ข้อมูลที่จัดทําเป็นภาพรวม (Aggregate) เพื่อกําหนดแนวนโยบาย
ที่เกี่ยวกับตลาดตราสาร และเพื่อเปิดเผยข้อมูลในการสร้างความโปร่งใสในกลไกของตลาดต่อนักลงทุนทั่วไป อาทิ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) อัตราส่วนราคาต่อรายได้
(Price-earnings ratio) เส้นผลตอบแทน (Yield curve) เป็นต้น ข้อมูลอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลตรง หรือได้ข้อมูล
จากแหล่งทุติยภูมิ ซึ่งมีการสรุปผลมาแล้วชั้นหนึ่ง
ความยืดหยุ่นของข้อมูลในกลุ่มนี้มีจํากัด เนื่องจากข้อมูลถูกสรุปเป็นผลรวมในมิติ (Dimension) ที่กําหนด
ไว้แล้ว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อเสนอมุมมองวิเคราะห์ในมิติอื่นถูกจํากัดด้วยความละเอียดของแหล่งข้อมูลตั้งต้น
(Primary data source) รวมทั้งการจัดกลุ่มข้อมูล (Classification) มีรูปแบบคงที่ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้
มีรายละเอียดที่มากขึ้น (Detailed granularity) ได้อย่างยืดหยุ่น
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9.3 การติดตามปัจจัยที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของตลาด (Full tracking)
ความต้องการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในกลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับภาวะแวดล้อม และ
ปัจจัยที่อ ยู่ในความสนใจ วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลในกลุ่มนี้ อาทิ การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress test)
การป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันการปั่นราคาหลักทรัพย์ การกําหนดค่ามาตรฐาน (Benchmark) ที่เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง (Model calibration) เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดถึงหน่วยย่อย (Unit) ที่เล็กที่สุด และมีความถี่ของการรายงาน
สูง เนื่องด้วยสามารถปรับเปลี่ยน หรือจัดรูปแบบข้อมูล (Categorization) ได้หลากหลายตามความต้องการใช้งาน
การสร้างฐานข้อมูลที่มีความละเอียดสูงนี้ มีข้อจํากัดในแง่ของแหล่งข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
อยู่เสมอ การพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพร้อมเพรียงกัน
เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลของไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการตราสารการเงิ น ของไทย ตั้ ง แต่
การอนุญาต การออกจําหน่ายในตลาดแรก การจดทะเบียนหรือการขึ้นทะเบียนในตลาดรอง นายทะเบียนตราสาร
รวมถึงผู้ทําหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน กระจายอยู่ในหลายองค์กรตามข้อกําหนดในกฎหมาย ซึ่งมีผลให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารการเงินกระจัดกระจายอยู่ในหลายองค์กร ด้วยมาตรฐานการจัดเก็บ นิยามข้อ มูลที่
แตกต่างกัน รวมถึงอาจมีการจัดเก็บข้อมูล บางส่วนที่ซ้ําซ้อนกัน เพื่อ ให้มีข้อมูลอย่างเพียงพอในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ รายชื่อองค์กรในประเทศไทยและบทบาทความรับผิดชอบ ได้แสดงสรุป
ไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตราสารการเงินของไทย
องค์กร

บทบาทตามกฎหมาย /
ประเภทตราสารที่เกี่ยวข้อง

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

เป็ น นายทะเบี ย นตราสารหนี้ ภ าครั ฐ (รั ฐ บาลกลาง) ได้ แ ก่
ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศ
ไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การ เงิ น แล ะพั นธ บั ต ร รั ฐ วิ ส าห กิ จ บ าง แห่ ง เ ฉพ าะ ที่
กระทรวงการคลังค้ําประกัน

2. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (The
Public Debt Management Office – PDMO)

เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออกตราสารหนี้
ของรัฐบาลกลาง (Central Government) และดูแลการก่อหนี้
และการค้ํ า ประกั น เงิ น กู้ ใ ห้รั ฐ วิ ส าหกิ จ PDMO จึ ง เป็ น
ศูนย์ข้อมูลตราสารหนี้ภาครัฐ (General Government) ทั้งหมด
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บทบาทตามกฎหมาย /
ประเภทตราสารที่เกี่ยวข้อง

3. สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น ผู้ อ นุ ญ าตให้ ภ าคเอกชนออกตราสาร
และตลาดหลักทรัพย์ (Office of the
การเงิน ทั้งที่ออกขายในประเทศและต่างประเทศ
Securities and Exchange Commission –
SEC)
4. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Thai Bond
Market Association (Thai BMA)

หน่วยงานภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นดูแล การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้
หลังจากที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอนุญาตจาก SEC
และ
ติ ด ตามการซื้ อ ขายและรั บ แจ้ ง ราคา จั ด ทํ า ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง
ด้านราคา และผลตอบแทนเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ เพื่อ
เผยแพร่แก่ตลาดทั้งการซื้อขายแบบ OTC และการซื้อขาย
ในตลาดรอง

5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The
Stock Exchange of Thailand)

ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทสําคัญ ดังนี้
1. ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
และพัฒนาระบบต่างๆ ที่จําเป็นเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การซื้อขายหลักทรัพย์
2. ดําเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น
การทําหน้าที่เป็นสํานักหักบัญชี (Clearing House) ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ
ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศ
ไทย (จากัด) (TSD)

สถาบั น ผู้ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง เดี ย วของประเทศทํ า หน้ า ที่
ศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์
(Scripless) การเป็นนายทะเบียน (Registrar) ให้แก่ผู้ ออก
หลักทรัพย์ที่มอบหมายให้ TSD เป็นนายทะเบียน ทั้งตราสาร
หนี้ ตราสารทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิต่าง ๆ
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7. บริษัท สานักหักบัญชี จากัด (ประเทศไทย) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ที่ ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(SET)
(TCH)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ (BEX)
รวมถึงตราสารหนี้ที่ซื้อขายนอกตลาด (OTC markets)
8. สถาบันที่ทาหน้าที่ดูแลและเก็บรักษา
ทรัพย์สิน (Custodian)

ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในตลาดตราสารการเงิน (Intermediary)
ที่ มี ห ลายบทบาท เช่ น การรั บ เป็ น นายทะเบี ย นตราสาร
(Registrar) และการเป็น underwriter ในการขายในตลาดแรก
(First Issue) ของตราสารการเงินภาคเอกชน และตราสาร
หนี้ภาครัฐที่ ธปท. ไม่ได้เป็นนายทะเบียน การรับดูแลรักษา
ตราสาร (Custody) ให้แก่นักลงทุน การเป็น dealer ที่ได้รับ
อนุญาตในการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง และ OTC

ที่มา : ผุสดี การเจริญดี, Debt Security Statistics: the Bank of Thailand’s Experience.
10. กรอบแนวคิดด้านความต้องการพื้นฐาน (Basic data requirement framework) ข้อมูลตราสารการเงิน
ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินที่จะจัดตั้งขึ้น ต้องสามารถให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มในการปิดช่องว่าง
ข้อมูลตามประเด็นที่ได้เกริ่นไว้ในหัวข้อ 8.1 – 8.3 กล่าวคือ (1) ข้อมูลสถาบันการเงินภายใต้การกํากับตรวจสอบ
(2) ข้อมูลเพื่อติดตามธุรกรรมนอกระบบธนาคาร และ (3) การติดตามภาวะเศรษฐกิจมหภาค (Macro Prudential)
แนวคิ ดด้านองค์ประกอบข้อมูลเพื่ อใช้ติดตามภาวะเศรษฐกิจมหภาคพ้อ งกับแนวคิ ดที่นําเสนอในเวที
ระหว่างประเทศ (International discussion forum) ซึ่งอํานวยการโดยธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศ
(Bank for International Settlements : BIS), ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank : ECB) กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ภายหลังจาก
การจัดหารือกับผู้แทนจากประเทศต่างๆ แล้ว องค์กรอํานวยการทั้งสี่ ได้ร่วมจัดทํา Handbook on Securities
Statistics ซึ่งจะทยอยเผยแพร่เป็นส่วนๆ และให้ความสําคัญกับมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลตราสารหนี้เป็นลําดับ
แรก ทั้งนี้ ส่วนที่หนึ่ง (Part I) ของเอกสาร ได้เผยแพร่มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถิติ
การออกตราสารหนี้ (Debt securities issues) และในขณะเดียวกันส่วนที่สอง (Part II) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถิติ
การลงทุนในตราสารหนี้ (Debt securities holdings) ซึ่งจะเผยแพร่ในอนาคตอันใกล้นี้
เนื้อหาข้อมูลการออกตราสารหนี้ (Debt securities issues) จะให้ข้อมูลการระดมทุนผ่านเครื่องมือที่เป็น
ตราสารการเงินดังนี้
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1. ข้อมูลการออกตราสารหนี้ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (The residence of issuer approach)
ทั้งการระดมทุนจากตลาดในประเทศ และตลาดระหว่างประเทศ
2. ข้อมูลการออกตราสารหนี้จากตลาดในประเทศ (The location of issue approach) ทั้งผู้ออกตราสาร
ที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง ต้อ งผนวกข้อ มู ล ตามมิ ติที่ สํ า คั ญ ที่ พึง จั ดเก็บ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการวิ เ คราะห์ค วามเสี่ ย ง
ด้านต่างๆ ของตราสารการเงินประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยง
ด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย รวมถึ ง ภาคเศรษฐกิ จ ของผู้ อ อกตราสารกรณี เ ป็ น ผู้ อ อกตราสารที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นประเทศ
ประกอบด้ว ย ภาคธุ รกิ จที่มิใ ช่ส ถาบัน การเงิน ภาคสถาบันการเงิน ภาครัฐ และภาคครัว เรือ นรวมถึ งองค์ ก ร
ที่ไ ม่ แ สวงหากํ าไร เพื่ อ เป็ น ข้อ มู ล เปรี ยบเที ยบภาระหนี้ข องภาคเศรษฐกิ จต่ า ง ๆ จากตลาดในประเทศ และ
การพึ่งพิงเงินทุนจากตลาดระหว่างประเทศอีกด้วย
ตารางที่ 2 องค์ประกอบข้อมูลในการนาเสนอสถิติตราสารหนี้ จาแนกตามผู้ออกตราสาร ตลาด สกุลเงิน อายุ
และอัตราดอกเบี้ย
Issuer
Market, Currency,
Maturity and Interest Rate

Non-Financial
Corporations

Financial
Corporations

General
Government

1.1 Currency
1.2 Maturity
1.3 Interest rate
1.4 Memo item:
Securitisation debt
securities
2.1 Currency
2.2 Maturity

Households and
Non-Profit
Institutions serving
Households

NonResidents

All Issuers

Location of issue

1. Domestic
Market

Residents

2.International 2.3 Interest rate
Markets
2.4 Memo item:
Securitisation debt
securities
3.1 Currency
3.2 Maturity
3. All Markets 3.3 Interest rate
3.4 Memo item:
Securitisation debt
securities
Residence of Issuer

ที่มา : Handbook on Securities Statistics, Part 1: Debt securities issues (2009)
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สําหรับเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้จําแนกตามถิ่นที่อยู่ผู้ถือครองตราสาร (Residence of
holder) จะให้ข้อมูลการลงทุนในตราสารการเงินของนักลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศจําแนกตามภาคเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย ภาคธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ภาคสถาบันการเงิน ภาครัฐ และภาคครัวเรือนรวมถึงองค์กรที่ไม่
แสวงหากําไร ทั้งผู้อ อกตราสารที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อ ยู่ใ นประเทศ และผู้ ออกตราสารที่เ ป็นบุคคลที่มีถิ่ นที่อ ยู่
ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ในกรอบแนวคิดการจัดทําข้อมูลการลงทุนยังแนะนําให้จัดเก็บข้อมูลภาคเศรษฐกิจต่างๆ
ของผู้ออกตราสารที่ได้ระดมทุนผ่านตราสารการเงิน ซึ่งจะช่วยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆ
ที่เป็นผู้ออกตราสารการเงินและภาคเศรษฐกิจที่เป็นผู้ถือตราสารการเงินด้วย
ตารางที่ 3 องค์ประกอบข้อมูลในการนาเสนอสถิติตราสารหนี้ จาแนกตามถิ่นที่อยู่ผู้ถือครองตราสาร
Residents

Holder

Non-Financial
Corporations

Financial
Corporations

General
Government

NonResidents

Residence of issuer

Issuer

Households and All Residents
Non-Profit
Institutions serving
Households

Residents
Non - residents
All issuers
Residence of Holder

ที่มา : Handbook on Securities Statistics, Part 2: Debt securities holdings (2010)
ตารางที่ 4 องค์ประกอบข้อมูลในการนาเสนอสถิติตราสารหนี้ จาแนกตามผู้ออก และผู้ถือครองตราสาร
Holder by
residency and
resident sector

Issuer
by residency
and resident sector
Residents Non-Financial

Residents
Non-Financial
Corporations

Financial
Corporations

General
Government

Households and All Residents
Non-Profit
Institutions serving
Households

Residence of issuer

Corporations
Financial Corporations

NonResidents

General Government
Households and
Non-Profit Institutions
serving Households

Non-residents
Residence of Holder

ที่มา : Handbook on Securities Statistics, Part 2: Debt securities holdings (2010)
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11. Data Model สาหรับศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน
แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน (Data Model) มีทางเลือกในการสร้างโครงสร้างข้อมูล
2 รูปแบบคือ
(1) การจัดเก็บข้อมูลภาพรวม (Aggregation Basis)
การจัดเก็บข้อมูลตราสารการเงินในภาพรวม เช่น ยอดคงค้าง ผู้ให้ข้อมูลต้องจัดเตรียมข้อมูลในมุมมอง
ต่างๆ ตามความต้องการใช้งาน ทั้งมุมมองที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตราสาร เช่น มูลค่าการออกจําหน่ายตราสาร
การเงินจําแนกตามประเภทตราสาร อัตราดอกเบี้ย อายุ ฯลฯ รวมถึงมุมมองที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ออกตราสาร
การเงิน เช่น มูลค่ าการออกจําหน่ายตราสารการเงินจําแนกตามภาคเศรษฐกิจของผู้ ออกตราสารการเงิน หรือ
ประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของผู้ออกตราสารการเงิน เป็นต้น
(2) การจัดเก็บข้อมูลรายตราสาร (Security-by-Security Basis)
การจัดเก็บข้อมูลตราสารการเงินเป็นรายตราสาร เป็นการจัดเก็บข้อมูลยอดคงค้าง การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของตราสาร เช่น การออกใหม่ การครบกําหนด เป็นรายตราสาร และต้องมีการจัดเก็บ ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ออก
ตราสาร และคุ ณ สมบัติ ของตราสารไว้ เ ป็นรายตราสารด้ว ย เพื่อ ให้ผู้ ใ ช้ งานสามารถคํ านวณยอดคงค้ าง และ
การเปลี่ยนแปลงของตราสารตามมุมมองที่ต้องการใช้งาน
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของ Data Model
รูปแบบการจัดเก็บ
การจัดเก็บข้อมูลภาพรวม
(Aggregation Basis)

ข้อดี
 รวดเร็วในการพัฒนาระบบข้อมูล
 ต้นทุนในการพัฒนาระบบต่ํากว่า

ข้อเสีย
 ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลให้
เป็นไปตามความต้องการใช้งาน
เช่น เพิ่มมุมมองใหม่ ๆ
 เป็นภาระผู้ให้ข้อมูลในการ
เตรียมข้อมูลให้เป็นไปตาม
ความต้องการ
การจัดเก็บข้อมูลรายตราสาร  รองรับการเปลี่ยนมุมมองตามความ
 ใช้เวลาในการพัฒนาระบบ
(Security-by-Security
ต้องการของผู้ใช้งาน โดยไม่สร้างภาระ
เนื่องจากมีความซับซ้อนใน
Basis)
เพิ่มเติมแก่ผู้ให้ข้อมูล
การประมวลผลเพื่อใช้งาน
 สะดวกในการจัดการคุณภาพข้อมูลตาม  ต้นทุนในการพัฒนาระบบสูง
มาตรฐานที่กําหนดไว้ เช่น การสอบความ
กว่า เนื่องจากต้องรองรับการ
ถูกต้องของข้อมูลยอดคงค้างและยอดการ
ประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณ
เปลี่ยนแปลง การจัดกลุ่มประเภทตรา
มาก
สารการเงิน หรือการจัดกลุ่มผู้ออกตรา
สารในกรณีที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายมากกว่า
1 ประเภท เป็นต้น
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จากการศึกษาประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูลตราสารการเงินของต่างประเทศ การจัดเก็บข้อมูลตราสาร
การเงินเป็นรายตราสาร หรือ Security-by-Security Database Approach เป็นแนวทางที่หลายองค์กรนํามา
ประยุกต์ใช้ เช่น ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank : ECB) นํามาใช้ในการออกแบบฐานข้อมู ลตราสาร
การเงินของภูมิภาค เนื่องจากเป็นแนวทางที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลตราสาร
การเงินของประเทศสมาชิกที่มีความหลากหลายของรูปแบบได้
12. แนวทางและแผนการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินของไทย
ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทยปี 2553-2557 มีการกําหนดพันธกิจของแผนและมีการกําหนดมาตรการ
ปฏิรูปตลาดทุนไทย 8 มาตรการ ซึ่งเป็นมาตรการหลักเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย นอกจากนั้นยังมีการจัดทํา
มาตรการเสริมอีก 34 มาตรการ เพื่อช่วยส่งเสริมในการปรับสภาพแวดล้ อมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ต่างๆ ของตลาดทุนไทยในระยะยาว และจะนําไปสู่ความสําเร็จตามพันธกิจหลักของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ซึ่ง
ในส่วนของพันธกิจข้อ 4 ที่เกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านกฎหมาย ระเบียบ
บัญชี ภาษี ข้อมูล เทคโนโลยี และการกํากับดูแล นั้น มีมาตรการเสริมมาตรการหนึ่งที่ส่งเสริมพันธกิจดังกล่าว
คือ
“การจัดให้ มีศูนย์ก ลางระบบข้อ มูล ตราสารการเงินที่ส มบูรณ์ มีการจัดเก็บข้อมูล ที่เ ป็นมาตรฐานสากล
สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ สามารถเชื่อมโยงเป็นภาพรวมได้ระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ผู้กาหนดนโยบาย นักลงทุนและผู้ร่วมตลาดมีข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจที่ครบถ้วน
สามารถนาไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายภายในปี 2553”
ธปท. ได้ประสานงานในเบื้องต้นกับ ก.ล.ต. ในการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเสริมดังกล่ าว
ข้ า งต้ น มี ค วามเห็ น ชอบร่ ว มกั น ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ลางระบบข้ อ มู ล ตราสารการเงิ น ของประเทศ โดยจั ด ตั้ ง
คณะทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตราสารการเงินของไทย ประกอบด้วย ก.ล.ต. ธปท.
สบน. ตลท. และ ThaiBMA เพื่อให้มีการรวมศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินที่ สมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
เช่นเดียวกับ ข้อมูล ตราสารการเงิน ที่ใ ช้งานในต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าผลสําเร็จจากการดําเนินการจะสามารถ
แก้ปัญหาและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในตลาดตราสารการเงิน
12.1 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลตราสารการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (Data Model)
จากลักษณะตราสารการเงินที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ทําให้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลจําเป็นต้อง
ยืดหยุ่น รองรับลักษณะของตราสารที่มีความซับซ้อน ในขณะเดียวกัน จะต้องไม่เป็นการสร้างภาระแก่ผู้ให้ข้อมูล
ที่ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้ทุกครั้งเมื่อมีตราสารการเงินเกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนผู้ใช้ข้อมูลยังมีความต้องการประมวลผล
ข้อมูลตามมุมมองใหม่ ทั้งมุมมองเกี่ยวกับผู้ออกตราสาร รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับคุณสมบัติของตราสารเพื่อติดตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงของตราสารในตลาดการเงินได้อย่างทันการณ์
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เมื่อพิจารณาฐานข้อมูลเกี่ยวกับตราสารการเงินของไทยในปัจจุบันพบว่า ข้อมูลถูกเก็บกระจัด กระจายอยู่
ในหลายองค์ก รตามบทบาทการกํากั บดูแ ลตลาด หรือ บทบาทการดําเนินงานของกลไกตลาด ดังนั้น หากทํา
การเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่จึงมีความยุ่งยากและทําได้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถขจัดความซ้ําซ้อน
และไม่อาจแก้ไขความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลได้ รวมทั้งต้องใช้เวลามากในการจัดการคุณภาพข้อมูล
เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น การรวมศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน โดยใช้วิธี การจัดเก็บ
ข้อมูลตราสารการเงินในรูปแบบรายตราสาร (Security-by-Security Approach) น่าจะเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย สําหรับข้อมูลตราสารการเงินที่จัดเก็บประกอบด้วยข้อมูล 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) ข้อมูล ทะเบียนตราสารการเงิน คือ ข้อมูลที่แสดงรายละเอียดหรือคุณสมบัติ (Attribute) ของ
ตราสารการเงิน และคุณสมบัติของผู้ออกตราสารการเงิน
คุณสมบัติของตราสารการเงินประกอบด้วย ประเภทตราสารการเงิน วันที่ออกตราสาร วันที่ครบกําหนด
อัตราดอกเบี้ย รวมถึงคุณสมบัติพิเศษของตราสารต่างๆ เช่น สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (Call Option)
สิทธิในการแปลงหุ้นกู้เป็นทุน เป็นต้น ส่วนคุณสมบัติของผู้ออกตราสารการเงิน เช่น ประเภทธุรกิจของผู้ออก
ตราสาร ประเทศถิ่นที่อยู่ของผู้ออกตราสาร เป็นต้น
(2) ข้อมูลธุรกรรม คือ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารของนักลงทุนกลุ่มต่างๆ
เช่น ข้อมูลซื้อขาย (ตลาดแรก ตลาดรอง) ยอดคงค้าง และผลตอบแทน
12.2 องค์ประกอบของศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน
เมื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่และพันธกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการจัดให้
มีศูนย์กลางของข้อมูลตราสารทางการเงินของประเทศแล้ว คณะทํางานฯ จึงได้เห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน โดยจะจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมตราสารทางการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และตราสารอื่นๆ นอกจากนี้ จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลใน
มุ ม มองต่ า งๆ ตามความต้ อ งการใช้ ง าน ภายใต้ ม าตรฐานของข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ และแลกเปลี่ ย นกั น ที่ คํ า นึ ง ถึ ง
มาตรฐานสากล ตามแนวทาง Security-by-Security Database Approach สามารถแบ่งศูนย์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน
หลักตามลักษณะของข้อมูล ได้แก่
(1) ฐานข้อมูลทะเบียนตราสารการเงิน จัดเก็บข้อมูลทะเบียนและคุณสมบัติต่างๆ ของตราสาร และผู้ออก
ตราสาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการออกตราสาร เช่น นายทะเบียน ผู้ค้ําประกัน รวมถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่จําเป็น
ตลอดจนประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของตราสาร ซึ่งรายละเอียดข้อมูลของตราสารการเงินแต่ละประเภท
จะมีความแตกต่างกัน
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(2) ฐานข้อมูลธุรกรรมตราสารการเงิน เนื่องจากข้อมูลธุรกรรมที่เกิดจากการทําธุรกรรมของกลุ่มผู้ลงทุน
หรื อ กลุ่ ม ผู้ ถื อ ครองตราสารอาจมี ผ ลต่ อ การเคลื่ อ นไหวของระดั บ ราคาหรื อ เป็ น การชี้ นํ า ตลาดได้ ดั ง นั้ น
การแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นผู้ร่วมจัดตั้งศูนย์ข้อมูล หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน จะเป็นข้อมูลการซื้อ
และขาย หรือยอดคงค้างการถือครองในภาพรวมและยังอยู่ในขั้นตอนหาข้อสรุปการจัดกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อมูล ที่แต่ล ะองค์ กรจัดเก็บอยู่ ขณะเดียวกันจะต้องเป็นกลุ่ มที่มีความละเอียดเพียงพอที่สามารถสะท้อ นภาพ
การลงทุนในรายตราสารได้ตามความต้องการใช้งานขององค์กรกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
สํ าหรับข้อ มูล ที่ศูน ย์ธุ รกรรมจัดเก็ บประกอบด้ว ย การระดมทุนผ่ านตลาดแรกจําแนกตามกลุ่ มผู้ ล งทุน
ประมาณการชําระดอกเบี้ยในช่วงเวลาต่างๆ การไถ่ถอนตราสารตามกําหนดและการไถ่ถอนบางส่วนตาม Put/Call
Option ยอดคงค้าง ยอดคงค้างการถือครองตราสารของผู้ถือกลุ่มต่างๆ รวมถึงข้อมูลด้านราคา เป็นต้น
12.3 ความครอบคลุมของข้อมูลตราสารการเงิน
ข้อมูลตราสารการเงินที่ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินควรจัดเก็บ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้
ข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ ที่จะนําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตน มีข้อมูลเพียงพอสําหรับ
การติดตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่จะมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จของประเทศ ข้อ มูลที่จัดเก็บทั้งข้อ มูล ทะเบียนและข้อ มูลธุ รกรรมสามารถจัดหมวดหมู่
ความครอบคลุมได้ดังนี้
(1) ด้านประเภทตราสาร มีรายละเอียดตราสารครอบคลุม ทุกประเภทตราสาร ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์ ตราสารสิทธิในกองทรัพย์สิน และหน่วยลงทุน
(2) ด้านประเภทธุรกรรม มีรายละเอียดครอบคลุมยอดคงค้างรายตราสาร ยอดการออกจําหน่ายใหม่
ยอดการไถ่ถอน ธุรกรรมซื้อ/ขาย และราคา
(3) ด้านผู้ออกตราสาร (Issuer) ครอบคลุมตราสารการเงินที่ผู้ออกตราสารการเงินเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทยเป็นผู้ระดมทุน ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนจากตลาดในประเทศไทย และจากตลาดต่างประเทศ
(4) ด้านผู้ถือครองตราสาร (Holder) ครอบคลุมตราสารการเงินที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
กล่ า วคื อ กรณี ต ราสารการเงิ น ที่ มี ก ารระดมทุ น จากตลาดในประเทศไทยจะครอบคลุ ม ทั้ ง นั ก ลงทุ น ไทยและ
ต่างประเทศที่ลงทุนในประเทศไทย ส่วนตราสารในตลาดต่างประเทศจะเก็บข้อมูลเฉพาะตราสารการเงินที่ นักลงทุน
ไทยที่ไปลงทุนตราสารในต่างประเทศเท่านั้น
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12.4 องค์กรผู้รับผิดชอบพัฒนาและดูแลศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน
(1) ศูนย์ข้อมูลทะเบียนตราสารการเงิน อยู่ในความรับผิดชอบของ ก.ล.ต. เนื่องจากเป็นองค์กรทําหน้าที่
กํากับดูแลและอนุญาตการออกตราสารการเงิน ของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ และเป็นจุดแรกที่ผู้ออกตราสารต้อง
ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุญาตออกตราสารการเงิน
(2) ศูนย์ข้อมูลธุรกรรมตราสารการเงิน อยู่ในความรับผิดชอบของ ธปท. เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลภาพ
รวมด้านตราสารการเงินเป็นบทบาทของธนาคารกลางเช่นเดียวกับธนาคารกลางของประเทศอื่นๆ ประกอบกับ
ธปท. มีระบบข้อมูลธุรกรรมตราสารการเงินส่วนหนึ่งแล้วจากการทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล
โดยทําการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ชําระดอกเบี้ย จ่ายคืนเงินต้น รวมถึงหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ และสถาบัน
การเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐอีกด้วย
12.5 องค์กรผู้ให้ข้อมูล (Data Provider)
สําหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแก่ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน จะสอดคล้องกับการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรที่กํากับดูแล โดยแต่ละองค์กรอาจต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และนิยามที่ศูนย์ข้อมูล ตราสารการเงินกําหนดขึ้น เพื่อช่ว ยลดภาระของผู้อ อกตราสารในการให้ข้อมูล ซ้ําซ้อ น
ในหลายๆ ขั้นตอนโดยมีรูปแบบข้อมูลแตกต่างกันดังเช่นในปัจจุบัน ในเบื้องต้นประมาณว่า การพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ตราสารการเงินจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 โดยศูนย์ทะเบียนตราสารการเงินจะแล้วเสร็จประมาณ
ไตรมาสที่ 2 และศูนย์ธุรกรรมตราสารการเงินจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2554
12.6 การจัดการข้อมูลตราสารการเงินของศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน
เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลตราสารการเงินมีหลายองค์กร ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน
ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด จึงต้องจัดให้มีกระบวนการในการจัดการข้อมูล (Data Quality
Management) โดยสามารถอาศัยเทคโนโลยีรวมถึงวิธีการทางสถิติมาช่วยในการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
2 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้นการรับข้อมูล เป็นขั้นตอนการรับข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลตามต้นฉบับที่ผู้ให้ข้อมูลส่งมาให้ เพื่อ ใช้
ประโยชน์ในการอ้างอิงกับผู้ให้ข้อมูลกรณีเกิดปัญหา และทําการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่กําหนด เช่น
รายการซ้ําซ้อน (Duplication) ค่าที่เป็นไปได้ (Possible Value) และชนิดของข้อมูล (Data Type) เป็นต้น
(2) ขั้นการเตรียมข้อ มูล ให้มีค วามสมบูรณ์ต่อ การใช้งาน เมื่อ ข้อ มูลผ่ านการตรวจสอบความถูกต้อ ง
ในขั้นตอนการรับข้อมูลแล้ว เพื่อให้มั่นใจในระดับหนึ่งว่า ข้อมูลมีความถูกต้อง สมเหตุสมผล เพราะในบางกรณี
ข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลส่งมายังไม่สมบูรณ์ เช่น ส่งข้อมูลไม่ทันต่อกําหนดการใช้งาน หรือส่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ รวมทั้ง
ต้องกําหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ตรวจสอบข้อมูล ในชุดข้อมูลเดียวกัน หรือระหว่างชุด
ข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันเดียวกัน โดยมีวิธีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลได้หลายแบบ เช่น ตรวจสอบขอบเขต
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ของข้อมูลตามที่กําหนดไว้ การตรวจสอบความผิดปกติของความเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างงวดปัจจุบันกับงวด
ก่อนหน้า การเปรียบเทียบข้อมูลที่มาจาก 2 แหล่งโดยยึดข้อมูลจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นหลัก การปรับปรุงข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้องหรือการเติมเต็มข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถส่งแก้ไขได้ทันเวลา หรือข้อมูล
ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น
แผนภาพที่ 11 แสดงกระบวนการรับ การจัดการคุณภาพ และการใช้งานข้อมูลตราสารการเงิน

12.7 ความท้าทายในการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินของไทย
การบริหารจัดการข้อมูลตราสารการเงินของศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินของไทย ทั้งศูนย์ข้อมูลทะเบียน
ตราสารการเงิน และศูนย์ข้อมูลธุรกรรมตราสารการเงินที่มีแหล่งข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลายแห่ง ตลอดจนศูนย์
ข้อมูลทั้งสองแห่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมตลาดที่มีความต้องการ
ใช้ข้อมูลตราสารการเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ความท้าทายในการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลตราสาร
การเงินสรุปได้ดังนี้
(1) การจัดการข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน
เนื่อ งจากข้อ มู ล ตราสารการเงินกระจายอยู่ หลายแหล่ ง การรวบรวมข้อ มู ล ตราสารการเงิน จึง ต้อ งให้
ครบถ้วนและข้อมูลไม่ซ้ําซ้อนกัน ในแง่ความครบถ้วนของข้อมูลทะเบียน และธุรกรรม ตัวอย่างเช่น หน่วยงานแต่
ละแห่งมีนโยบายในการส่งเสริมการระดมทุนและการ ลงทุนผ่านตราสารการเงิน ดังนั้นธุรกรรมบางประเภทจะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบข้อมูล (Filing) การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารจึงอาจต้องรวบรวมใน
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนในตลาดรอง หรือการรวบรวมข้อมูลต้องตัด ความซ้ําซ้อนของข้อมูลที่อาจได้รับมาจาก
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล หลายแห่ ง เช่น ข้อ มูล การถื อ ครองตราสารการเงินซึ่ งได้รั บจากหน่ว ยงานที่ทําหน้าที่น ายทะเบีย น
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ในขณะเดียวกันศูนย์ข้อมูลอาจได้รับข้อมูลจากสถาบันผู้ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ด้วย ดังนั้น
ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินจะต้องกําหนดให้มีกระบวนการจัดการข้อมูล (Data Quality Management) เพื่อให้ได้
ข้อมูลตราสารการเงินทีม่ ีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานที่กําหนดไว้
(2) การกําหนดรหัสมาตรฐานในการใช้งานร่วมกัน
ศูนย์ข้อ มูลตราสารการเงินจะต้อ งกําหนดให้มีกําหนดใช้รหัสมาตรฐานต่างๆ เช่น การอ้างอิ งตราสาร
การเงินด้วยเลขรหัสหลักทรัพย์สากล (International Securities Identification Number: ISIN) หรือรหัสมาตรฐาน
อื่นที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย หรือการอ้างอิงผู้ออกตราสารการเงินด้วยรหัสจดทะเบียนบริษัทหรือนิติบุคคล
แทนการอ้างอิงด้วยชื่อ เพื่อ ช่วยลดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ เกี่ยวข้องใน
ขั้นตอนป้อ นข้อ มูล รวมทั้งสะดวกในการอ้างอิงถึ งตัวตราสารการเงิน หรือตัว ผู้ ออกตราสาร นอกจากนี้ ยัง จะ
สามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งได้ ใ นอนาคต เช่ น ข้ อ มูล การจดทะเบี ยนนิ ติ บุ ค คล ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ร่วมตลาดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารได้เพิ่มขึ้น
โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ออกตราสารการเงินที่จะต้องให้ข้อมูลแก่ศูนย์ข้อมูลซ้ําซ้อนอีก
(3) การพัฒนาระบบข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับนวัตกรรมและธุรกรรมใหม่
ตราสารการเงินมีนวัตกรรมและธุรกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทําให้คุณสมบัติตราสารการเงินมีมุมมอง
ที่เปลี่ยน หรือเพิ่มเติมจากตราสารการเงินในรูปแบบดั้งเดิม ระบบการจัดเก็บข้อมูลจึงต้องยืดหยุ่นในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพิ่ มเติมหรือปรับปรุงให้สอดคล้ องกั บการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว เพื่อให้ผู้เ กี่ยวข้อ งมีข้อมูล ที่เพียงพอใน
การประเมิ น ความเสี่ ย งของตราสารการเงิ น หรื อ ผู้ อ อกตราสารอย่ า งแท้ จ ริ ง เช่ น คุ ณ ภาพของสิ น เชื่ อ หรื อ
ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเดิมบันทึกบัญชีเป็นรายการนอกงบดุล เป็นต้น
(4) สร้างความสมดุลของความต้องการใช้ข้อมูลและภาระที่จะเกิดแก่ผู้ให้ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินจะต้องจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมความต้องการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย เนื่องจาก
ความต้องการใช้ข้อมูลตราสารการเงินมาจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตราสารการเงินของไทยซึ่งแต่ละแห่ง
ต่ า งมี พั น ธกิ จ ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การแตกต่ า งกั น รวมถึ ง ความต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล จากผู้ ร่ ว มตลาดรายอื่ น
เช่น นักวิเคราะห์ เป็นต้น ทําให้วัตถุประสงค์ใช้งาน หรือมุมมองของข้อมูลตราสารการเงิน ที่มีความแตกต่างกัน
การจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมดังกล่าว อาจสร้างภาระแก่ผู้ให้ข้อมูลได้ ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินจึงต้อง
สร้างความสมดุลในการจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน การเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ร่วมตลาดให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล โดยไม่สร้างภาระแก่ผู้ให้ข้อมูล มากเกินไปจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดตราสารได้
ด้วยการใช้วิธีจัดหาแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทดแทน เช่น จากผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายข้อมูล หรือองค์กรอื่นที่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอยู่แล้ว

Bridging Financial Market Data Gaps Through Inter-agency Collaboration

35

13. ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน
เมื่อความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินของไทยแล้วเสร็จ ทําให้
ประเทศไทยมีการรวมศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินในระดับรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารการเงิน ทั้งในรายละเอียดที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติของตราสาร ผู้ออกตราสาร ตลอดจนข้อมูลการถือ ครองตราสารของผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ ที่จําเป็น
ต่อการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตลาดตราสารการเงินที่เคยเป็นช่องว่างข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงเป็น
ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่กํ า กั บ ดูแ ลกระบวนการตราสารการเงิ น ที่ เ ป็น คณะทํ า งานฯ เท่า นั้ น หากแต่
ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ าจะเป็นผู้ออกตราสาร ผู้ลงทุน รวมถึงนักวิเคราะห์ยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อีกด้ว ย
ประโยชน์ที่จะเกิดจากข้อมูลในศูนย์ข้อมูลมีดังนี้
13.1 การเติมเต็มข้อมูลสาหรับการติดตามภาวะเศรษฐกิจมหภาคและการเคลื่อนไหวของตลาด
ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินจะสนับสนุนข้อมูล ในภาพกว้าง และความเชื่อมโยงของการระดมทุน การลงทุน
ของตลาดการเงินไทยและต่างประเทศ เช่น ตลาดที่ตราสารเสนอขาย ถิ่นที่อยู่และภาคเศรษฐกิจของผู้ออกตราสาร
และผู้ ถื อ ครอง ซึ่งจะสามารถประเมินความเสี่ ยงด้านต่างๆ รวมถึ งการเคลื่ อ นย้ายเงินทุ นที่จะมีผ ลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจไทย ตั วอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อ งหากเกิดวิกฤตการณ์ในภาคเศรษฐกิจใดภาคเศรษฐกิจ
รวมถึงสามารถกําหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม เพราะข้อมูล
จากศูนย์ข้อมูลจะสามารถเปรียบเทียบสัดส่วนการเคลื่อนไหวและการกระจุกตัวในการลงทุนจากตลาดต่างๆ ได้
ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น
13.2 การเติมเต็มข้อมูลสาหรับธุรกรรมนอกระบบธนาคาร
เมื่อทําการรวบรวมข้อมูลตราสารการเงินที่ทําการซื้อขายในตลาด OTC เช่น ตราสารที่ขึ้นทะเบียนกับ
ThaiBMA หรือแม้แต่การลงทุนในตราสารต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์สามารถเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของตราสารการเงิน และผู้ อ อกตราสารการเงิ นได้อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า ง
ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายตราสารการเงินในตลาด OTC มากยิ่งขึ้น
13.3 การเติมเต็มข้อมูลสาหรับการกากับสถาบันการเงิน และตรวจสอบติดตามการลงทุน
ปัจจุบันหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลตรวจสอบการลงทุนกําหนดให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานข้อมูล
การลงทุ น ในตราสารการเงิ น เป็ น ประจํ า อยู่ แ ล้ ว เช่ น ธปท. กํ า หนดให้ ส ถาบั น การเงิ น รายงานชุ ด ข้ อ มู ล เป็ น
รายหลักทรัพย์ หากแต่ยังขาดข้อมูลบางส่วนที่จําเป็นต่อการประเมินความเสี่ยงเป็นต้นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารการเงินและอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ซึ่งเมื่อศูนย์ข้อมูลตราสาร
การเงินได้รวบรวมคุณสมบัติของตราสารการเงินและผู้ออกตราสารแล้ว การใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลจะช่วยให้
ธปท.มีข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
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13.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลตราสารการเงินของประเทศในภาพรวม
การรวมศู น ย์ ข้ อ มู ล ตราสารการเงิ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ใ ช้ ง านร่ ว มกั น จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การบริหารจัดการข้อมูลตราสารการเงิน โดยในด้านผู้ให้ข้อมูลจะช่วยลดภาระจากเดิมที่จะต้องให้ข้อมูลซ้ําซ้อนกับ
หลายๆ องค์กรที่กํากับดูแล ส่วนผู้ใช้ข้อมูลที่เป็นองค์กรทําหน้าที่กํากับดูแลตลาดตราสารการเงินจะสามารถใช้
ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่มีการจัดการคุณภาพข้อมูลมาแล้ว ลดปัญหาความไม่สอดคล้องของข้อมูล หากศูนย์ข้อมูล
ตราสารการเงินจัดเก็ บข้อมูลได้ครบถ้วนตามความต้องการแล้ว องค์กรบางแห่งอาจลดภาระในการเก็บข้อมูล
ตราสารการเงิ น ด้ ว ยตนเอง แล้ ว หั น ไปใช้ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดจากศู น ย์ ข้ อ มู ล ได้ โ ดยตรง สํ า หรั บ ผู้ ร่ ว มตลาดเช่ น
นัก วิเ คราะห์ จ ะสามารถใช้ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บตราสารการเงิ นจากแหล่ งเดีย วและมีข้ อ มู ล ในมุ มมองใหม่ ๆ
ที่ครบถ้วนมากขึ้น ทําให้สามารถนําข้อมูลไปประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อประมวลผลและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้องยิ่งขึ้น
14. บทสรุป
การปิดช่องว่างข้อมูลมิได้เป็นการประกันว่าจะไม่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจซ้ํารอยอีกในอนาคต หรือมิได้ช่วย
ในการคาดการณ์ว่าวิกฤติจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อใด แต่การปิดช่องว่างข้อมูลเป็นเปิดมุมมองของผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับ
ข้อมูลรอบด้านและครบถ้วนมากขึ้น และเมื่อหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน
นี้จะสามารถส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือ หรือออกมาตรการป้องปรามได้ทันการณ์ เพื่อที่มิให้เกิด
ความเสียหายในระดับรุนแรง จนกระทั่งคุกคามต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การเติบโตของตลาดการเงิน ทําให้เกิดทางเลื อกที่ หลากหลายของการระดมทุน และการลงทุน อันเป็น
การเพิ่มเติมจากช่องทางดั้งเดิมที่ระบบสถาบันการเงินทําได้เพียงจํากัด แผนงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสาร
การเงิน เป็นแนวคิดที่จะปรับระบบข้อมูล ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดการเงิน ซึ่งนับต่อแต่นี้จะยิ่งซับซ้อน
ขึ้น
ในมุมมองของผู้จัดทําข้อมูล ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะยกระดับระบบข้อมูล
พื้นฐานให้ ก้ าวหน้าไปอีก ขั้น เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการใช้งานต่อ ยอดที่หลากหลาย และเพื่อ เตรียมรองรับ
นวัตกรรมการเงินที่จะเพิ่มเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ตลาดการเงินในอนาคต
การพั ฒ นาระบบข้อ มู ล พื้ นฐานอื่น ที่เ กี่ ยวข้อ งกั บเศรษฐกิ จการเงิ น มี ค วามท้า ทายไม่ ยิ่ง หย่ อ นไปกว่ า
แผนงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน เพราะการพัฒนาข้อมูลให้ได้ตรงกับความต้องการใช้งานข้อมูล นั้น เป็น
เป้าหมายที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ทั้งจากปัจจัยอุปทานข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนั้นการสื่อสารอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้ข้อมูล ผู้จัดทําข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล จึงเป็นปฏิสัมพันธ์สําคัญใน
การสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพข้อมูล กับภาระต้นทุนของการจัดให้มีข้อมูล ในกรณีของศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน
การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นการสร้างเวทีเพื่อรวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลให้รอบด้าน
พร้อมทั้งขจัดข้อมูลที่จัดเก็บซ้ําซ้อน และร่วมกําหนดมิติในระบบฐานข้อมูลให้ยืดหยุ่นรองรับพัฒนาการในอนาคต
หากนําหลักการดําเนินงานที่ว่านี้ไปใช้กับ การดําเนินงานของข้อมูลด้านอื่นด้วย จะทําให้ประสิทธิภาพในการจัดทํา
และการใช้ข้อมูลเพิ่มขึ้น และป้องกันมิให้เกิดภาระแก่ผู้ให้ข้อมูลมากเกินความจําเป็น
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