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การดําเนนิการของธนาคารแหงประเทศไทย 
เพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

 

เกริก  วณกิกุล* 

ก. บทนํา 

สืบเนื่องจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Sector Master Plan) ที่คณะรัฐมนตรี
รับทราบเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547 ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดดําเนิน
มาตรการตามแผนพัฒนาฯ ดังกลาว (รายละเอียดของแผนพัฒนาฯ ตามภาคผนวก) มาอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะดานการจัดระเบียบสถาบันการเงิน การดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดอุปสรรค
การประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทั้งการดูแลผูบริโภค อาจกลาวไดวาปจจุบันโครงสรางระบบสถาบัน
การเงินในภาพรวมมีความเหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขัน โดยยัง
ตองมีการผลักดันและสนับสนุนใหมีการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจสถาบันการเงินอยางตอเนื่อง 
ควบคูไปกับการพัฒนาการกํากับดูแลใหสอดคลองกับสภาพการทําธุรกิจและมีการติดตามประเมินผลอยาง
ใกลชิดตอไป  ทั้งนี้ ในระยะตอไปจะเปนการใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมสําหรับภาคการเงินเพื่อ
รองรับการเปดเสรี การสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินอยางทั่วถึงและสนับสนุนการออมเงินภายในประเทศ 
รวมทั้งการสรางความเขมแข็งของบริการทางการเงินภาคประชาชน 

ในการดําเนนิการเพือ่พัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ ไดกระทาํควบคูกนัไปทัง้ในสวนของการพัฒนาสถาบนั
การเงินและการพัฒนาการกํากับ ปจจุบันรปูแบบการกํากับเปนไปตามความเสี่ยง (risk based supervision) 
และในภาพรวมของกลุมธุรกจิในลักษณะ consolidated supervision เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจทางการเงินที่ปจจุบันดําเนินการในรูปแบบของกลุมธุรกิจ นอกจากนี้ ธปท.ยังไดพัฒนาเครื่องมือตางๆ 
เพื่อใหการกํากับดูแลสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหเกิดเสถียรภาพในระบบสถาบันการเงิน โดยได
คํานึงถึงปจจัยดานมหภาคและระบบสถาบันการเงินไปดวยกัน ไดแก ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early 
Warning System) Financial Soundness Indicators (FSIs) รวมทั้งมาตรการปองกันและแกไขปญหาสถาบัน
การเงิน (Prompt Preventive Action and Prompt Corrective Action-PPA/PCA) เปนตน ซึ่งมาตรการที่กลาว
ขางตนโดยเฉพาะ consolidated supervision และ PCA นั้น จําเปนตองออกกฎหมายใหมรองรับใหสามารถ
ดําเนินการไดผลอยางสมบูรณ 

การดําเนินนโยบายสถาบันการเงินตางๆ ของ ธปท. อยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน (กนส.) ซึ่งมีหัวหนาหนวยงานที่กํากับดแูลธุรกิจการเงินหลักทั้งสามหนวยงาน และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอีกจํานวนหนึง่เปนกรรมการ ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินนโยบาย

                                                        
* ผูชวยผูวาการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
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การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน รวมถึงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแลตางๆ เพื่อให
งานนโยบายและการกํากับดูแลสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงและมมีาตรฐานที่สอดคลองกัน 
รวมทั้งเปนไปตามแนวทางของมาตรฐานสากล 

อนึ่ง ในการพฒันานโยบายและการกํากับดูแลสถาบันการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและรองรับ
พัฒนาการของธุรกิจการเงินไดอยางครอบคลุมจําเปนตองมีโครงสรางพื้นฐานทางการเงินสนับสนุน ไดแก กฎหมาย
สถาบันการเงินที่มีขอบเขตการบังคับที่ยืดหยุนและเอื้อตอการดําเนินนโยบาย รวมทั้งระบบการชาํระเงินที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบการประกันเงินฝาก ระบบขอมูลเครดติ และระบบบัญชีที่เปนสากล เปนตน 

นอกจากนี้ ในสวนของตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี ้ซึ่งเปนอีกสวนที่สนับสนุนการสรางความ
เขมแข็งและความมีเสถียรภาพใหแกระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเปนทางเลือกในการระดมทุนและลงทุน
ที่ไมตองพึ่งพาระบบสถาบันการเงิน  

ข.  ความคืบหนาการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ มาอยางตอเนือ่ง เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน 
ทั้ง 3 ประการ คือ  

(1)  ระบบสถาบันการเงินไทยมีการใหบริการทางการเงินอยางทั่วถึงทั้งดานคุณภาพและปริมาณสําหรับ
ผูใชบริการที่มีศักยภาพ (Potential users) โดยไมมีความแตกตางระหวางผูใชบริการกลุมตางๆ ระหวางใน
เมืองและนอกเมือง 

(2)  ระบบสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ สามารถแขงขันได และมีองคประกอบของระบบ
การเงินทั้งในสวนของสถาบันการเงิน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารทุนที่คอนขางสมดุล 

(3)  ผูบริโภคจะตองไดรับความคุมครองและเปนธรรม 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

 
ความคืบหนาของการดําเนินมาตรการตางๆ มีดังนี ้ 

1.  มาตรการสงเสริมการใหบริการทางการเงินอยางทั่วถงึ  ไดดําเนินการดังนี ้

1.1  การวางแนวทางสงเสริมการใหบริการทางการเงินระดับฐานราก ธปท. ไดเสนอมาตรการ
แกไขปญหาการขาดโอกาสเขารับบริการทางการเงินของผูมีรายไดนอยตอกระทรวงการคลังโดยเห็นควรใหมี
การจัดตั้งหรือมอบหมายใหหนวยงานที่เหมาะสมทําหนาที่เปนธนาคารชุมชนกลาง (APEX Institution) เพื่อ
เปนศูนยกลางดูแลและพัฒนาองคกรการเงินชุมชนประเภทตางๆ และสงเสริมผูมีรายไดนอยในชนบทใหไดรับ
บริการทางการเงินอยางทั่วถึง ซึ่งกระทรวงการคลังไดแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมบริการทางการเงินระดับ
รากหญา เพื่อสงเสริมบริการทางการเงินใหมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยคณะกรรมการฯ ชุด
ดังกลาวไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการยกรางแผนแมบทการเงินระดับฐานรากเพื่อจัดทํารางแผนแมบทการเงิน
ระดับฐานราก ซึ่งกําหนดนโยบายการสงเสริมใหองคกรการเงินระดับฐานรากเปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาขดี
ความสามารถของชุมชน สงเสริมการชวยเหลือระหวางกันขององคกรการเงินระดับฐานราก และกําหนดกรอบ
การดําเนินการสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนองคกรการเงินระดับฐานรากอยางชัดเจน  

1.2 ขยายบทบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรใหเปนสถาบันการเงินเพ่ือ
การพัฒนาชนบท  ทางการไดปรับปรุงบทบาทการใหบริการของ ธกส. เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ประชาชนและชุมชนในชนบท ตลอดจนองคกรอื่นๆ เชน สหกรณ กองทุนหมูบาน และวิสาหกิจชุมชน เปนตน 
ปจจุบันพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่6) พ.ศ. 2549 ซึ่งมีการปรับปรุงเพื่อ
ขยายบทบาท ธกส. ใหเปนสถาบนัการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทไดมีผลบังคับใชแลวต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม 2549  

1.3 สงเสริมสถาบันการเงินใหบริการทางการเงินแกผูมีรายไดนอยเพ่ิมขึ้น ธปท. ไดจัดสัมมนา
สงเสริมความรูความเขาใจแกสถาบันการเงินในเรื่อง Financial Services for All: Business Models for the 
Underserved เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 และจัดทําโครงการนํารองเพื่อสงเสริมการให บริการทางการเงิน

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

I. มาตรการสงเสริมบริการทั่วถึง II.  มาตรการสงเสรมิประสิทธิภาพ
ระบบ สถาบันการเงนิ 

ในชนบท จัดรูปแบบ & บทบาท 
สถาบันการเงิน ใหชดัเจน 

ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 

ในเมืองใหญ 

 III.  มาตรการดูแลผูบริโภค 

สถาบันการเงินไทย 

สถาบันการเงินตางประเทศ 

One Presence 

นํ้าหนักความเสี่ยง 
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แกผูมีรายไดนอย  ปจจุบันสาํนักงานคณะกรรมการกองทนุหมูบานและชมุชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ไดพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอรสําหรบัใชงานกับกองทุนหมูบานและองคกรการเงินชุมชน เพือ่ตอบสนองความตองการ
การบริการทางการเงินขั้นพืน้ฐานแลว 

นอกจากนี้ ยงักําหนดใหมีธนาคารพาณชิยเพื่อรายยอยมขีอบเขตการใหบริการทางการเงินแกประชาชน
รายยอยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนสงเสรมิใหธนาคารพาณิชยใหกูยืมแกลูกคารายยอยและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยปรับปรุงน้ําหนักความเสี่ยงของการใหกูยืม ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถ
ใหกับธนาคารพาณิชยในการใหกูยืมแกลูกคากลุมดังกลาวโดยจะกลาวถึงในรายละเอียดตามขอ 2 ตอไป 

1.4 การสงเสริมการออมและการเขาถึงบริการของสถาบันการเงิน   ธปท. ไดติดตามและ
ประเมินผลการเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชนและสถานภาพการออมของประเทศมาเปนลําดับ โดยใน
ป 2549 ไดจัดทําโครงการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการออมของประเทศและการเขาถึงบริการ
ทางการเงินอยางกวางขวางและทั่วถึง เพื่อติดตามพัฒนาการการออมของประชากรทัว่ประเทศ  และศึกษา
อุปสรรคในการเขาถึงบริการทางการเงินโดยเฉพาะบริการทางการเงินพืน้ฐานดานสินเชื่อและการออม รวมทั้ง
แนวทางสงเสริมใหเกิดการออมระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืนและรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะตอไป 

2.  มาตรการสงเสริมประสิทธภิาพระบบสถาบันการเงิน ไดดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 การจัดรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงิน (หนังสือเวียนสําคัญและประกาศที่เกี่ยวของ
จํานวน 8 ฉบบั เอกสารแนบ รายการที่ 1)  

(1)  การจัดระเบียบสถาบันการเงนิ   

ปจจุบันการจัดรูปแบบสถาบันการเงินมีความคืบหนาไปมาก โดยสถาบันการเงินที่ยื่นคําขอ อนุญาตจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชย  ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย  สาขาธนาคารตางประเทศ และธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัท
ลูกของธนาคารตางประเทศ ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการจัดตั้งแลว 10 แหง โดยเปด
ดําเนินการแลว 8 แหง  ดังนี ้  

สถาบันการเงิน สถานะขอจัดตั้ง วันเปดดําเนินการ 
1.  บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย 1 กรกฎาคม 2548 
2.  บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย 3 ตุลาคม 2548 
3.  บริษัทเงินทุน สินเอเชยี จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย 23 ธันวาคม 2548 
4.  บริษัทเงินทุน เอไอจไีฟแนนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย อยูระหวางพิจารณา 

5.  บริษัทเงินทุน จีอ ีมันนี ่จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย 6 มกราคม 2549 
6.  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ไทยเคหะ จํากัด ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย อยูระหวางพิจารณา 
7.  บริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส   จํากัด ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย 19 ธันวาคม 2548 
8.  ธนาคารโซซิเยเต เจนาราล สํานักงานวิเทศธนกิจกรุงเทพฯ สาขาธนาคารตางประเทศ 24 มิถนุายน 2548 
9.  ธนาคาร ยูเอฟเจ จํากัด สํานักงานวิเทศธนกิจกรุงเทพฯ สาขาธนาคารตางประเทศ 1 สิงหาคม 2548 
10.  ธนาคารสากลพาณิชยแหงประเทศจีน สาขากรุงเทพฯ ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัท

ลูกของธนาคารตางประเทศ 
8 สิงหาคม 2548 
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(2)  นโยบายสถาบันการเงนิ 1 รูปแบบ (One Presence)   

ตามที่กระทรวงการคลังไดเหน็ชอบแผนดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบของสถาบัน
การเงินทุกแหงแลว การดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ จะมีผลใหจํานวนสถาบันการเงินในระบบลดจาก 83 แหง 
(ณ 31 ธันวาคม 2546) เหลือ 42 แหง ดังนี ้    

 

(3)  การสรางแรงจูงใจในการใหสินเชื่อแกประชาชนรายยอยและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  เพื่อสนับสนุนใหธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อแกประชาชนรายยอยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมมากขึ้น และใหสอดคลองกับลักษณะความเสี่ยงของสินเชื่อประเภท Retail Portfolio ธปท.ไดปรับปรุง
หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยและภาระผูกพัน โดยปรับปรุงน้ําหนักความเสี่ยงของสินเชื่อเพื่อการ
จัดหาที่อยูอาศัยแกบุคคลธรรมดา สินเชื่อมีหลักประกันและไมมีหลักประกันแกประชาชนรายยอย สินเชื่อแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีลักษณะตามเกณฑที่กําหนด (เอกสารแนบ รายการที่ 2) 

 2.2  การปรับปรงุกฎ ระเบียบเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน 

(1)  การปรับปรงุโครงสรางพ้ืนฐาน  ไดแก 

- สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับสถาบันการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
โดยภายในประเทศ ธปท.ไดทํา MOU กับ กลต. และกรมการประกันภัย  เพื่อประโยชนในการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานกํากับธุรกิจการเงิน สําหรับการประสานความรวมมือกับผูกํากับดูแลสถาบัน
การเงินในตางประเทศ ธปท. ไดจัดทํา MOU กับหนวยงานกํากับในประเทศสิงคโปรแลว ขณะนี้อยูระหวาง
จัดทํากับประเทศจีนและฮองกงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการกํากับดูแล (Cross Border Supervision) 

จํานวนสถาบันการเงินกอนและหลังแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
  

1. ธนาคารพาณิชย 14** 
2. ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย 4*** 
3. สาขาธนาคารตางประเทศ 17  
4. Subsidiary  1 

*     31 ธ.ค.2546 
**   ธ. ยูโอบีรัตนสิน และ ธ. เอเชีย ควบรวมและนับเปน 1 แหง 
*** ธย. 2 แหงอยูระหวางการพิจารณา 

รวม  83 รวม 42 

ธนาคารพาณิชย 13 
สาขาธนาคารตางประเทศ 18 

บริษัทเงินทุน 18  
บริษัทเครดิตฟองซิเอร 5  

IBFs ท่ีอยูภายใตธนาคารพาณชิย 24 
Stand-alone IBFs 5 

6. บริษัทเครดิตฟองซิเอร 2 
5. บริษัทเงินทุน 4  

 

กอนแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน * หลังแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

 

36 แหง 

6 แหง 



6 การดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

- ปรับปรุงแกไขปญหาดานขอมูลเครดิต โดยการจัดตั้งบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ และแกไข 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545  ในประเด็นการสงขอมูลใหบริษัทขอมูลเครดิตและการขอรับ
คํายินยอมจากเจาของขอมูลในการเปดเผยหรือใหขอมูลแกสมาชิกหรือผูใหบริการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การแจงเจาของขอมูลใหทราบถึงขอมูลที่ใหแกบริษัทขอมูลเครดิต รวมทั้งปรับปรุงผอนปรนโทษทางอาญาที่
มีความรุนแรงเกินสมควรโดยมีผลบังคับใชเมื่อ 24 กุมภาพันธ 2549 ทั้งนี้ ธปท. อยูระหวางพิจารณาพัฒนา
แนวทางเพื่อใหสถาบันการเงินสามารถใชประโยชนจากขอมูลเครดิตไดมากขึ้น  

(2)  การปรบัปรงุกฎเกณฑทีเ่ปนอุปสรรคตอการพัฒนาประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน  ไดแก  

-  การผอนปรนมาตรการดานภาษีที่เปนอุปสรรคตอการควบรวมระหวางสถาบันการเงิน ขณะนี้
มาตรการผอนปรนภาษีและคาธรรมเนียมการโอนสินทรัพยที่เกิดจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาฯ สวน
ใหญมีผลบังคบัใชแลว เหลือเพียงการยกเวนหรอืลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนรถ  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) อยูระหวางปรับปรงุรางกฎกระทรวง และจะสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กระทรวงการคลงัและ
กรมการขนสงทางบก พจิารณายนืยันรางกฎกระทรวงกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมเพื่อลงนามประกาศตอไป  

- ยกเลิกหลักเกณฑที่กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่ตองการเปดสาขาในเขตที่มีธนาคารพาณิชย
หนาแนนตองกระจายเปดสาขาในเขตอําเภอรอบนอก (เอกสารแนบ รายการที่ 3) 

- ผอนผันเงื่อนไขการปดสาขาแหงสุดทายในเขตอําเภอหนึ่งๆ โดยใหธนาคารพาณิชย เสนอ
ชองทางการใหบริการทางการเงินทดแทน (เอกสารแนบ รายการที่ 4) 

-  ยกเลิกเงื่อนไขที่กําหนดใหสาขาธนาคารพาณิชยไทยในภูมิภาคตองใหสินเชื่อในภูมิภาคนั้น 
ไมตํ่ากวารอยละ 60 ของเงินฝากโดยใหทยอยลดสัดสวนลงเปนไมตํ่ากวารอยละ40 ในป 2549 รอยละ 20 ในป 
2550 และยกเลิกเงื่อนไขนี้ในป 2551  (เอกสารแนบ รายการที่ 5) 

-  ขยายขอบเขตธุรกิจ สถาบันการเงิน ใหสามารถทําธุรกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การแขงขัน เชน อนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจ Leasing, Factoring, Hire Purchase และการลงทุนใน 
CDOs ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาเพื่อใหธนาคารพาณิชยสามารถประกอบธุรกรรมอื่นๆ ไดเพิ่มเติมอยาง
ตอเนื่อง เชน ใหธนาคารพาณิชยสามารถออกตั๋วแลกเงินเพื่อกูยืมเงินจากประชาชนทําธุรกรรม Bond 
Derivatives และ Equity Derivatives ได เปนตน 

(3)   การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการเงิน  ไดแก 

- การพัฒนาใหสถาบันการเงินมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบนั ธปท.ไดออกหลกัเกณฑเกีย่วกับระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีเพื่อเปนแนวปฏิบัติ
ใหกับสถาบันการเงินอยางตอเนื่อง เชน นโยบายเรื่อง Business Continuity Management/Business 
Continuity Plan (BCM/BCP) และอยูระหวางออกหลักเกณฑตางๆ เพิม่เติมอยางสม่ําเสมอเพือ่ใหสถาบนัการเงนิ
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน นโยบายเรือ่ง Outsourcing และแนวนโยบายความ
เสี่ยงดานการชําระราคาสําหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  เปนตน 
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(4)  การสงเสริมใหกลไกตลาดทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ นอกจากการสงเสริมประสิทธิภาพและ
กระตุนใหเกดิการแขงขนัในธุรกิจสถาบนัการเงินแลว ธปท. ไดพัฒนาแนวทางแกไขปญหาสถาบันการเงินเพือ่ให
เปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับผูกํากับและเปนชองทางใหกับ สถาบันการเงิน ที่ออนแอสามารถออกจากระบบ
ได โดยมีแนวทาง Prompt Preventive Action (PPA) เพื่อการปองกันและแกไขปญหาสถาบันการเงินไดทัน
กอนที่ความเสียหายจะลุกลามจนทําใหเงินกองทุนของสถาบันการเงินลดต่ําลงกวาที่กฎหมายกําหนด และ 
Prompt Corrective Action (PCA) ซึ่งเปนการกําหนดมาตรการดําเนนิการกับสถาบันการเงนิที่ประสบปญหาจน
ฐานะเงนิกองทนุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด ซึ่งขณะนี ้ธปท. อยูระหวางดําเนินการเพื่อออกแนวนโยบายใน
เรื่องดังกลาวใหชัดเจนตอไป  

นอกจากนี ้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรางแผนแมบทพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2549-2553) โดยมุงเนนใหตลาดทุนมีบทบาทในการเปนแหลงระดมทุนและทางเลือกในการออมทีท่ัดเทียมกับ
ระบบธนาคารพาณิชยได  โดย ธปท. ไดเขารวมในคณะทํางานยกรางแผนแมบทดังกลาวดวยเพื่อใหเกิดความ
เชื่อมโยงระหวางตลาดทุนและตลาดการเงินอยางตอเนื่องและครบถวน   

3.  มาตรการดูแลผูบริโภค  

ธปท. เหน็ความสําคัญของการดูแลผูบริโภคใหไดรบัขาวสารและการบริการที่เทาเทียมกนั โดยกําหนดให
ธนาคารพาณิชยมีหนวยงานรบัเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค และมีประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินใหสินเชื่อ
ในรูปแบบที่เปนมาตรฐาน นอกจากนี้ ธปท. ยังไดจัดทํา Web page สําหรับเผยแพรขอมูลเปรียบเทียบอัตรา
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมของสถาบันการเงินใน Web site ของ ธปท. รวมทั้งยังมีการใหความรูแกสาธารณชน
ในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การแขงขันตอบปญหาเศรษฐกิจการเงิน การจัดหลกัสูตรอบรมความรูดาน
เศรษฐศาสตรแกคณะอาจารยโรงเรียนตางๆ และการเผยแพรเอกสารความรูดานการเงิน เชน สาระนารูการ
แลกเปลี่ยนเงนิ และรูทนัเงนิเฟอ เปนตน 

ค. มาตรการสําคัญของ ธปท. ในชวง 3 ป  (พ.ศ. 2547 - 2549) 

นอกจากการเสริมสรางประสิทธิภาพและจัดระเบียบระบบสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินแลว ธปท. ไดดําเนินการมาตรการตางๆ ที่สําคัญ  ดังนี ้

1. การสงเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบสถาบันการเงิน 

ธปท.ไดดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของสถาบันการเงินใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
และนาเชื่อถือตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมาตรฐานสากล ดังนี้  

1.1  ออกแนวนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติของธนาคารพาณิชยในการสงเสริมธรรมาภิบาลมา
อยางตอเนื่อง โดยในป 2545 ไดจัดทําคูมือกรรมการและแนวนโยบายเพือ่สงเสริมธรรมาภิบาลแกกรรมการและ
ผูบริหารสถาบนัการเงิน ซึ่งเปนการกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 
ตลอดจนองคประกอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยที่เหมาะสมและเอื้อประโยชนตอการกําหนด
ทิศทางการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงิน (เอกสารแนบ รายการที ่ 6) และ 



8 การดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ธปท. ไดใชแนวปฏิบัตินี้เปนเกณฑในการพิจารณาคุณภาพการบริหารประกอบการพิจารณาเชิงปริมาณอื่นๆ 
เพื่อสะทอนถึงความเขมแข็งและความเสี่ยงของสถาบันการเงิน  

นอกจากนี้ ธปท. ยังมีแนวทางที่จะจัดทําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมทั้งปรบัปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับความเหมาะสมและคุณสมบัติตองหามของ
กรรมการและผูบริหารสถาบนัการเงิน  เพื่อใหการกํากับดูแลและการสงเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันการเงนิมี
ประสิทธิภาพ (เอกสารแนบ รายการที่ 7)  

ปจจุบันธนาคารพาณิชยมีมาตรฐานธรรมภิบาลอยูในระดับดี โดยพิจารณาจากผลการสํารวจบรรษัทภิบาล
บริษัทจดทะเบียนประจําป 2548 ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ (National Corporate Governance 
Committee) พบวาธนาคารพาณิชยไทยทุกแหงติดอันดับบริษัทที่มีผลการประเมินดี 100 บริษัทแรก อยางไรก็ดี 
การปรับปรุงเกณฑการกํากับดูแลดานธรรมาภิบาลดังกลาว จะสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม เมือ่ 
พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินมีผลบังคับใช   

1.2  ดําเนินนโยบายตามแนวทางของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติรวมกับหนวยงานอื่นๆ ใน
คณะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องตางๆ (6 คณะ) ไดแก กฎหมาย มาตรฐานการบัญช ีแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียน บรรษัทภิบาลสําหรับสถาบันการเงิน บริษัทประกันและบริษัทหลักทรัพย และการประชาสัมพันธดาน
บรรษัทภิบาล โครงการสําคัญที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ ไดแก โครงการ
เขารวมการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในโครงการ Financial Sector Assessment Program  ดงั
ปรากฏรายละเอียดตามหมวด ง. เรือ่ง การพฒันาการกํากับตามมาตรฐานสากลในอนาคต 

2.  มาตรการแกไขปญหา NPLs ของระบบสถาบันการเงิน 

การแกไขปญหา NPLs เปนมาตรการที่จําเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบัน
การเงิน ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ซึ่ง ธปท. ไดมีมาตรการดูแล NPLs มาอยางตอเนื่อง ไดแก การ
จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางหนี ้ การต้ังบริษัทบริหารสินทรัพย (AMC) เพือ่รับโอนหนี้ดอยคุณภาพ
จากสถาบันการเงินมาบริหารจดัการ ตลอดจนการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (TAMC) เพื่อเปนศูนยรวม
การบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ การดึงสนิทรัพยดอย
คุณภาพออกจากระบบสถาบนัการเงนิเพื่อใหสถาบนัการเงนิสามารถเนนการบริหารสินเชื่อปกติ ซึ่งชวยใหฐานะ
การเงินของสถาบันการเงินดีขึ้นตามลําดับ สัดสวน NPL ตอสินเชื่อรวมของระบบลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 
42.9 ในป 2541 เปนรอยละ 8.1 ในไตรมาส 1 ป 2549 นอกจากนี้ ไดมีการออกมาตรการเพื่อสนบัสนุนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน เชน การผอนผันเกณฑการกํากับที่เขมงวดเปนการชั่วคราวเพื่อให
สามารถฟนฟูหนี้ รวมทั้งกรณีที่กรมสรรพากรไดมีมาตรการทางภาษีเพือ่สนับสนนุการปรับโครงสรางหนี้ ทัง้นี้ 
เปนมาตรการทีด่ําเนินมาตั้งแตป 2541 จนถงึสิ้นป 2549 

มาตรการตางๆ ดงักลาวชวยลด NPLs ในระบบลงไดในระดับที่นาพอใจแลว ธปท. จึงไดเพิ่มความ
เขมงวดในการกันสํารองหนี้สูญเพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหรัะบบสถาบันการเงิน โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑที่
สําคัญ ไดแก 

2.1 การปรับปรุงหลักเกณฑการกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นสงสยัจะสูญของ ธนาคารพาณชิย 
กรณีที่ธนาคารพาณิชยยังไมไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือฟองรองดําเนินคดทีางกฎหมาย โดยให
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ธนาคารพาณิชยกันเงินสํารองเพิ่มสําหรับยอดคงคางหลังหกัเงินสํารองที่ธนาคารพาณิชยไดกันไวแลว ซึ่งอัตราสวน
การกันเงินสํารองขึ้นอยูกับระยะเวลาการคางชําระหนี้ เพื่อเปนการเรงรัดใหสถาบนัการเงนิ มแีนวทางในการ
จัดการกับลกูหนี้อยางเหมาะสม (เอกสารแนบ รายการที ่8) 

2.2 การปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันของ สถาบันการเงิน โดยให สถาบันการเงิน
ตองทําการประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกันทุกประเภทโดยสม่ําเสมอ และตองพจิารณาการดอยคาหรือมูล
คาที่ลดลงของสินทรัพยที่เปนหลักประกันเมื่อมีขอบงชี้ทีแ่สดงใหเห็นวาหลักประกันนัน้มีมูลคาลดลงหรือมีการ
เสื่อมราคาตามอายุการใชงาน (เอกสารแนบ รายการที่ 9) 

 2.3 การออกแนวปฏิบัติในการกันเงินสํารองสําหรับรายการนอกงบดุล เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการกอภาระผูกพนัซึ่งเปนรายการนอกงบดุลและเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานบัญชฉีบับที่ 53 เรื่อง 
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกดิขึ้น (เอกสารแนบ รายการที่ 10)  

3.  มาตรการดูแลบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ 

ในชวง 3 ปที่ผานมา การขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการบรโิภคสวนบุคคลขยายตัวเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะ
สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ ซึ่ง ธปท. ไดใหความสนใจดูแลเปนพิเศษ  เนื่องจาก
อาจสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและเสถียรภาพของระบบการเงินไดในทีสุ่ด 

3.1  สินเชื่อบตัรเครดิต 

ในชวงป 2543-2545 ธุรกิจบัตรเครดิตมีสภาพการแขงขันสูง และมีแนวโนมทวีความรุนแรงขึ้น ยอดสินเชือ่
บัตรเครดิตขยายตัวอยางรวดเร็ว อันเปนสญัญาณดานลบที่มีผลกระทบกับความเปนอยูของประชาชนเนื่องจาก
เปนภาระตนทุนเงินกูยืม ธปท. ไดตระหนักถึงแนวโนมและผลกระทบดังกลาว  จึงมีมาตรการเพื่อกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการประกอบธรุกิจบัตรเครดิตใหครอบคลมุประเด็นหลักที่สําคัญ คอื คุณสมบัติของผูถือ
บัตรเครดิต อตัราดอกเบี้ย คาปรับ คาบรกิาร และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต  การเรยีกชําระหนี้
และติดตามทวงถามใหชําระหนี้  เพือ่ใหเกดิการแขงขันทีเ่ทาเทียมกันระหวางผูประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตที่
มิใชสถาบนัการเงนิและผูประกอบการทีเ่ปนสถาบันการเงนิ ตลอดจนควบคุมดูแลใหการใหสนิเชือ่ผานบัตรเครดิต
เปนไปอยางระมัดระวัง (เอกสารแนบ รายการที่ 11)  ทั้งนี ้ เพือ่พิทกัษผลประโยชนของประชาชน ซึง่ไดรับ
ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้และคาธรรมเนียมจากการใชบรกิารบัตรเครดิตคอนขางสูงในชวงที่ผานมา 
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ภายหลังการติดตามดูแลการใหสินเชื่อบัตรเครดิตอยางใกลชิด ปรากฏวายอดคงคางของสินเชื่อบตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชยและผูประกอบการที่มิใชสถาบันการเงินในชวงป 2545-2548 มีแนวโนมชะลอตัวลง  
นอกจากนี้สัดสวนสินเชื่อบัตรเครดิตที่เปน NPL ก็ไดลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน 

2545 2546 2547 2548 p 25452/ 2546 2547 2548 p 2545 2546 2547 2548 p

 1.  จํานวนบัตรคงคาง (พันบัตร) 3,425 4,224 5,601 6,742 2,208 2,511 3,047 3,217 5,633 6,735 8,648 9,959

           % ∆ yoy 33.4 23.3 32.6 20.4 n.a. 13.7 21.4 5.6 n.a. 19.6 28.4 15.2

 2.  สินเชื่อบัตรเครดิตของคนไทย
      2.1 สินเช่ือคงคาง (พันลานบาท) 57.1 76.2 93.2 109.0 15.4 18.2 25.3 34.5 72.5 94.3 118.5 143.5
           % ∆ yoy 39.2 33.5 22.3 17.0 n.a. 17.8 39.3 36.4 n.a. 30.1 25.6 21.1
             สินเชื่อคงคาง/บัตร (บาท) 16,666 18,036 16,632 16,163 6,981 7,231 8,301 10,722 12,869 14,008 13,697 14,405
      2.2 Turnover (พันลานบาท) 188.7 239.3 295.7 345.1 17.4 73.9 93.9 113.5 206.2 313.1 389.5 458.7
           % ∆ yoy n.a. 26.8 23.6 16.7 n.a. n.a. 27.0 20.9 n.a. n.a. 24.4 17.8
                   -  เบิกเงินสดลวงหนา 7.8 33.4 40.2 47.0 2.2 9.7 18.6 23.5 10.0 43.1 58.9 70.5
                       %/Turnover 4.2 14.0 13.6 13.6 12.6 13.1 19.9 20.7 4.9 13.8 15.1 15.4
             Turnover / บัตร (บาท) 55,107 56,636 52,783 51,188 7,897 29,428 30,805 35,278 36,600 46,494 45,040 46,057
 3.  NPL ตอสินเชื่อบัตรเครดิตคงคาง (%) 4.2 3.4 3.1 2.6 2.3 3.2 2.3 1.8 3.8 3.3 2.9 2.4
 4. สินเช่ือบัตรเครดิต / สินเช่ือรวม (%) 1.2 1.6 1.8 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
  1/ รวมบริษัทบัตรกรุงไทยและบริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา
  2/ เริ่มมีขอมูล Non-bank ต้ังแต Q4/45

รายการ

แนวโนมสินเชื่อบัตรเครดิต
ธพ.1/ Non-bank รวม ธพ. และ Non-bank

 
3.2  สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ 

สืบเนื่องจากผูบริโภคจํานวนมากถูกผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลทั้งสถาบันการเงินและผูประกอบ
ธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) เรียกเก็บดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมสูงกวาสินเชื่อประเภทอื่นมาก 
กอใหเกิดความเดือนรอนกับประชาชนรายยอยที่มีความจําเปนตองกูยืมเงินเพื่อใชในการดํารงชีพ ประกอบกับ
การขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วไปยังผูบริโภคระดับตางๆ ผานสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการ
กระตุนใหผูบริโภคสวนหนึ่งมีการใชจายที่ไมจําเปนมากขึ้น เปนการกอภาระหนี้เกินกําลังรายได จนอาจตอง
กูยืมเงินนอกระบบเพิ่มเติมเพื่อหมุนเวียน ซึ่งจะนําไปสูปญหาสังคมและปญหาคุณภาพสินทรัพยในระบบสถาบัน
การเงินได ธปท. จึงเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง การคลังในการกําหนดหลักเกณฑเพื่อ
กํากับดูแลสินเชื่อสวนบุคคลของสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน โดยมีสาระสําคัญ
สรุปได (เอกสารแนบ รายการที่ 12) ดังนี้ 

ก. ผูประกอบธุรกจิสินเชื่อสวนบุคคลที่ไมใชสถาบันการเงินตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรวีาการ
กระทรวงการคลัง 

ข.  กําหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไมเกิน 28% ตอป (Effective Interest Rate) และ
คาธรรมเนียมที่ผูประกอบการไดจายจริง  

ค.  กําหนดวงเงินสูงสุดที่ใหแกผูกูไมเกิน 5 เทาของรายไดตอเดือน 
ง.  กําหนดมาตรฐานใหผูประกอบธุรกิจประกาศอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตางๆ เพือ่ความ

โปรงใสยุติธรรม 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

4.  สินเชื่ออสังหาริมทรัพย 

นับแตป 2545 เปนตนมาการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการจัดหาที่อยูอาศัยมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะกลุมที่อยูอาศัยระดับราคาสูง ดังนั้น เพื่อกระตุนใหสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวัง
ในการใหสินเชื่อแกกลุมดังกลาว และปองกันการเก็งกําไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ในปลายป 2546  (เอกสาร
แนบ รายการที่ 13) ธปท.จึงกําหนดหลักเกณฑการใหสินเชื่อหรือการใหกูยืมเพื่อการจัดหาที่อยูอาศัยที่มีราคา

ซื้อขายตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไปแก
บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีที่ดินและ/หรือสิ่ง
ปลูกสรางจํานองเปนประกัน ไมวาจะมี
วัตถุประสงคเพื่อซื้อที่ดินเพื่อปลูกสราง
ที่อยูอาศัยหรือซื้อที่ดินพรอมบานพัก
อาศัย หรือซื้อหองชุดในอาคารชุด หรือ
ซื้ออาคารในลักษณะอื่นใดเพื่อเปนที่อยู
อาศัย ใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อแก

บุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้นไดไมเกินรอยละ 70 ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริง  โดยใหพิจารณาใหสินเชื่อแก
โครงการที่ชอบดวยกฎหมายเทานั้น  และระมัดระวังในการใหสินเชื่อแกธุรกิจดังกลาว  รวมทั้งใหสถาบัน
การเงินจัดทํารายงานการอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยเฉพาะรายที่ไดรับอนุมัติวงเงินรวมกันต้ังแต 
100 ลานบาทขึ้นไปสงให ธปท. เปนประจําทุกไตรมาส 

ผลจากการมาตรการดังกลาวประกอบกับอัตราดอกเบี้ยอยูในชวงขาขึ้น  สงผลใหยอดสินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัยซึ่งขยายตัวอยางตอเนื่องในชวงป 2544-2546 ลดลงจากระดับรอยละ 19.7 ตอปในปลายป 2546 เหลือ
รอยละ 16.1 ในป 2548  

ง.  การพัฒนาการกํากับดูแลและโครงสรางพื้นฐานดานกฎหมาย 

เนื่องจากสภาพแวดลอมของธุรกิจการเงินมแีนวโนมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความรู การออกผลิตภัณฑใหมๆ  ความตองการที่หลากหลายของลูกคา การเปดเสรีภาคการเงิน 
การลดบทบาทลงของตัวกลางทางการเงิน สถาบันการเงินไทยจึงจําเปนตองเรงรัดพัฒนาตนเองเพื่อสรางความ
เขมแข็งรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปดเสรีภาคการเงิน ซึ่งในสวนของภาครัฐ ธปท. ไดเรง
พัฒนาการกํากับดูแลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากลและการปฏิบัติทางธุรกิจ ตลอดจน
ปรับปรงุโครงสรางพืน้ฐานเพื่อเอื้อตอการเสรมิสรางวิสัยทัศนตามแผนพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ และในปจจุบนั 
ธปท. ไดใหความสําคัญตอประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1.  การกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) 

ภายใตกฎหมายสถาบันการเงินในปจจุบัน ทางการมีอํานาจกํากับดูแลและตรวจสอบธนาคารพาณิชย
และสถาบันการเงินไดเฉพาะตัวสถาบัน (solo basis) และจากประสบการณในอดีต สถาบันการเงินบางรายมี
พฤติกรรมหลบเลี่ยงการกํากับดูแลโดยการประกอบธุรกิจการเงินที่มีความเสี่ยงสูงหรือธุรกิจอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ
ธุรกิจทางการเงินผานบรษัิทในเครือ ซึ่งเกิดความเสียหายและสงผลกระทบตอตัวธนาคารพาณิชยและสถาบัน

ยอดคงคาง Mkt
(พลบ.) %

  ธพ. 625           51.6    -5.9 -1.4 12.5  18.0  15.2  14.7  
  ธอส. 470           38.8    -1.8 -0.5 7.4    12.8  18.1  19.6  
  ธ.ออมสิน 116           9.6      16.4  30.5  50.4  70.3  17.1  10.4  

รวม 1,211      100.0  -3.5 0.3   12.4  19.7  16.5  16.1  

2548 p
% ∆ yoy

การขยายตัวของสินเช่ือท่ีอยูอาศัย

2548 p

2543 2546 25472544 2545
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การเงินในที่สุด  อยางไรก็ตาม จากสภาพการแขงขันที่สงูขึ้นในภาคการเงินทําใหสถาบันการเงินมีการดําเนิน
ธุรกิจที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจแบบเครือขายหรือกลุมธุรกิจทางการเงิน เพือ่เพิ่มความ
ยืดหยุนในการประกอบธุรกิจและลดตนทุน ซึ่งการดําเนินธุรกิจในลักษณะดังกลาวมีผลให สถาบันการเงินมี
ความเสี่ยงทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพือ่เสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในระบบ สถาบันการเงิน และ
พัฒนาการกํากับดูแลใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน และเปนไปตามมาตรฐานที่ดี
ในแนวปฏิบัติสากล แมวาอํานาจตามกฎหมายยังไมรองรบัการกํากับดูแลกลุมธุรกิจการเงิน ธปท. กไ็ดวางแนว
ทางการกํากับดูแลสถาบันการเงิน ในลักษณะแนวนโยบายใหครอบคลุมถงึการกํากับดูแลฐานะและการ
ดําเนินงานของกลุมธุรกิจทางการเงินในภาพรวม (Consolidated supervision) ควบคูไปกับการกํากับดูแล
สถาบันการเงินแบบเดี่ยว (Solo basis) เพื่อใหสามารถใชเปนแนวปฏิบัติที่ตกลงรวมกันระหวางผูกํากับดูแล
และตัวสถาบันการเงินไปกอนในชวงที่ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินฉบบัใหมยังไมประกาศใช โดยหลักเกณฑ
การกํากับแบบรวมกลุมดังกลาว (เอกสารแนบ รายการที่ 14) ไดกําหนดลักษณะของกลุมธุรกิจการเงิน ขอบเขต
ธุรกิจและการลงทุน รวมทั้งหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมตางๆ สรุปหลักการสําคัญ ดังนี ้

1.  ความเพยีงพอของเงนิกองทนุของกลุมธุรกิจการเงนิ ประกอบดวยหลักเกณฑการจัดทาํงบการเงิน
แบบ full consolidation และแบบ solo consolidation รวมถึงวิธีการคํานวณเงินกองทุน และรายการหักตางๆ 
เชน เงนิลงทุนในบริษัทประกันจะตองนําไปหักจากเงินกองทุน เปนตน 

2.  การกํากับดูแลดานคุณภาพ เชน การบรหิารความเสี่ยงของกลุม การควบคุมดูแลกลุมใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑตางๆ ของ ธปท.และนโยบายของ บ. แม และการเตรียมขอมูลให ธปท. ตรวจสอบได 

3.  การกําหนดอัตราสวนการทําธุรกรรมกับบรษัิทภายในกลุมธุรกิจ  
4.  การใหสินเชื่อ ลงทุน และกอภาระผูกพันแกลูกหนี้รายใหญ 

2.  การกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II   

ธปท. มีนโยบายที่จะนํามาตรฐานการกํากับเงินกองทุนของ Basel II มาใชกับธนาคารพาณิชยต้ังแต
สิ้นป พ.ศ.2551 เปนตนไป เพื่อสงเสริมใหสถาบันการเงินพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เงินกองทุนขั้นตํ่าตามมาตรฐานใหมจะสะทอนความเสี่ยงของสถาบันการเงินมากขึ้นจากเดิม ซึ่งจะชวย
เสริมสรางใหสถาบันการเงินมั่นคงเขมแข็ง และเปนการพฒันาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ธปท.ได
ดําเนินการหลายประการเพื่อนําหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II มาใช  โดยไดศึกษา
รายละเอียดเพือ่กําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ประเมนิผลกระทบรวมทัง้เตรยีมความพรอมใหกับสถาบันการเงนิ 
ผูกํากับและผูเกี่ยวของโดยการจัดสัมมนาใหความรู  ออก Consultative Paper เพื่อขอความเห็นจากสถาบัน
การเงนิ รวมทัง้พัฒนาบคุคลการเพือ่รองรับการปฏิบัติตามเกณฑ Basel II โดยจัดโครงการ Financial Engineering 
พัฒนากลุมผูเชี่ยวชาญแบบจําลองเชิงปริมาณและวิศวกรรมทางการเงินเพื่อวิเคราะหและตรวจสอบ model การ
คํานวณความเสี่ยงแบบตางๆ 

หลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II ประกอบดวย 3 หลักการคือ  
หลักการที่ 1  การดํารงเงินกองทุนขัน้ตํ่า (Pillar 1: Minimum Capital Requirements) ประกอบดวย 

3 ดาน คือ ดานเครดิต ดานปฏิบัติการ และดานตลาด 
หลักการที่ 2  การกํากับดูแลโดยทางการ (Pillar 2: Supervisory Review Process) 
หลักการที่ 3  การใชกลไกตลาดในการกํากับดูแล (Pillar 3: Market Discipline) 
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หลักการที่ 1 การดํารงเงินกองทนุขั้นตํ่า 

การดํารงเงนิกองทนุขัน้ตํ่าสําหรบัความเสี่ยงประเภทที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit risk) 
ความเสี่ยงดานตลาด (Market risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational risk) โดยมีสาระสําคัญ คือ  

- ความเสี่ยงดานเครดิต มีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 2 วิธีหลัก ซึ่งมคีวามซับซอน และสะทอนความ
เสี่ยงที่แตกตางกัน คือ 

1. Standardised Approach (SA) คอืวิธีการประเมินความเสี่ยงโดยขึ้นกับประเภทและคุณภาพของ
สินทรัพย ซึ่งพจิารณาจากอันดับเครดิต (rating) ของลูกหนีท้ี่ไดรับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกที่ ธปท. 
ใหความเห็นชอบมาเทียบเคียงเปนน้ําหนักความเสี่ยง  ทั้งนี้ สถาบันการเงิน สามารถปรับลดความเสี่ยงดาน
เครดิต (Credit Risk Mitigation: CRM) เพื่อวัตถุประสงคในการคาํนวณเงินกองทุนได 3 ประเภท ไดแก 1) 
หลักประกันทางการเงิน 2) การหักกลบหนี้ในงบดุล และ 3) การค้ําประกันและอนุพนัธดานเครดิต  

2. Internal Rating – Based Approach (IRB) คือ วิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่เนนการ
ใชขอมูลจากระบบ Internal rating ของ สถาบันการเงิน เปนหลัก ทัง้นี ้ วิธี IRB จะมีความซับซอนกวาวิธี SA 
แตสามารถสะทอนความเสี่ยงไดดีกวา โดยวิธี IRB มีพื้นฐานความคิดจากการแบงความเสียหายจากความเสี่ยง
ดานเครดิตภายใตระดับความเชื่อมั่นที่กําหนด (BIS กําหนดไวที่ 99.9%) เปน 2 สวนคือ (1) ความเสียหายที่
คาดวาจะเกิดขึ้น (Expected Loss: EL) ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกรองรับดวยเงนิสํารอง และ (2) ความเสียหายที่เกิน
กวาระดับที่คาดไว (Unexpected Loss: UL) ซึ่งจะถูกรองรับดวยเงินกองทุน 

ในการคํานวณคา EL และเงินกองทุนเพื่อรองรับคา UL นั้น จะเกี่ยวของกับคาองคประกอบความเสี่ยง 
(Risk components) 4 ตัวแปร ไดแก (1) Probability of Default (PD) (2) Loss Given Default (LGD)  
(3) Exposure at Default (EAD) และ (4) Effective Maturity (M)  

หลังจากนั้น ใหสถาบันการเงินนําคาองคประกอบความเสี่ยงตางๆ ที่คํานวณไดจากระบบ Internal 
rating ของสถาบันการเงิน ไปแทนคาในสูตรที่ ธปท. กําหนด ทั้งนี้ วิธี IRB แบงไดเปน 2 วิธียอย คือ (1) 
Foundation Internal Rating – Based Approach (FIRB) และ (2) Advanced Internal Rating – Based 
Approach (AIRB) 

โดยทั้ง 2 วิธีมีความแตกตางกันคือ วิธี FIRB สถาบันการเงินจะเปนผูคาํนวณเฉพาะคา PD สวนคา
องคประกอบความเสี่ยงที่เหลือจะถูกกําหนดโดย ธปท. แตวิธี AIRB คาองคประกอบความเสี่ยงทั้งหมดจะถูก
คํานวณโดยสถาบันการเงินเอง  

นอกจากหลักเกณฑเชิงปริมาณขางตน สถาบันการเงินยังตองคํานึงถึงหลักเกณฑเชิงคณุภาพที่สําคัญ
ในการนําวิธี IRB มาปฏิบัติ เชน การออกแบบและพัฒนาระบบ Internal rating ของ สถาบันการเงนิ ธรรมาภิบาล
และการควบคุม การกําหนดคาความเสี่ยง เปนตน 

- ความเสี่ยงดานตลาด ซึ่งประกอบดวย ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ดานราคาตราสารทุน ดานอัตรา
แลกเปลี่ยน และดานราคาสินคาโภคภัณฑ โดยมีวิธีการประเมิน 3 วิธี ไดแก 

1. วิธีมาตรฐาน: ธปท. กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง 
2. วิธีแบบจําลอง: ธนาคารพาณิชย อาจใชแบบจําลองภายในไดตามหลักเกณฑที่กําหนด 
3. วิธีผสม: ธนาคารพาณิชย เลือกใชวิธีแบบจําลอง และ/หรือใชวิธีแบบจําลองสําหรับการประเมิน

ความเสี่ยงคนละประเภท 



14 การดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

- ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ประกอบดวยวิธีการคํานวณเงินกองทนุ 3 วิธี ไดแก  

1. Basic Indicator Approach (BIA) คือ วิธีที่ให สถาบันการเงิน ดาํรงเงินกองทนุรอยละ15 ของ
คาเฉล่ียยอนหลัง 3 ป ของรายไดจากการดําเนินงาน (Gross Income) 

2. Standardised Approach (SA-OR) คือ วิธีที่ใหสถาบันการเงินดํารงเงินกองทนุเทากับผลรวมของ
เงินกองทนุสําหรับแตละสายธุรกิจหลัก 8 สายตามที่ ธปท. กําหนด โดยเงินกองทุนสําหรับแตละสายธุรกิจคิด
เปนสัดสวนคงที่กับรายไดจากการดําเนินงานของแตละสายธุรกิจ โดยมีคาเปนรอยละ 12, 15 หรือ 18 ขึ้นกับ
ความเสี่ยงของแตละสายุรกิจ หรืออาจใชวิธี Alternative Standardized Approach (ASA) ซึ่งมีหลักการคํานวณ
เชนเดียวกับ SA-OR แตใชยอดคงคางของเงินใหสินเชือ่เปนฐานในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงใน
สายธุรกิจ Retail banking และ Commercial banking แทนรายไดจากการดําเนินงาน 

3. Advanced Measurement Approach (AMA) ใหสถาบันการเงินใชแบบจําลองที่ไดรับอนญุาตจาก
ทางการ ทั้งนี ้ขอมูลในแบบจาํลองจะตองประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ และขอมูลอืน่ที่สะทอน
ถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจและระบบการควบคุมภายในที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ด ี ธปท. ยังไมอนุญาตให 
สถาบันการเงิน เลือกใชวิธี AMA เนื่องจากเทคนิคการประเมินความเสี่ยงดวยวิธีนี้ยังมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง
และหลักเกณฑสากลยังไมมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ 

โดยสรุปแลวหลักเกณฑของการดํารงเงินกองทุนขัน้ตํ่าในหลักการที่ 1 ของ Basel II ครอบคลุมความ
เสี่ยงที่สําคัญของ สถาบันการเงิน คอื ดานเครดิต ดานตลาด และดานปฏิบัติการโดยวิธีการคํานวณแบงเปนวิธี
มาตรฐานและวิธีที่เปน Internal system หรือ Advance Approach ซึ่งจําเปนตองใชหลักการทางสถิติและ 
สถาบันการเงิน ผูใชตองมรีะบบการจัดการภายในที่ดี โดยเฉพาะระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
จัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบ Internal system ใหมีคณุภาพและเปนที่ยอมรับในการคํานวณ 
Regulatory capital ซึ่งตองอาศัยการลงทุนในระบบและบุคลากร รวมทั้งตองมีฐานขอมูลที่เพียงพอ วิธีนี้จึง
เหมาะสําหรับ สถาบันการเงิน ที่มีขนาดใหญหรอื Internationally active banks  

หลักการที่ 2 การกํากบัดแูลโดยทางการ มุงเนนให สถาบันการเงินมีการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการคํานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจไดดียิ่งขึ้น และเนนถงึบทบาท
ของผูกํากับดแูลของทางการ โดยการตรวจสอบและประเมินความสามารถของสถาบนัการเงนิ รวมทั้งดําเนนิการ
กับสถาบันการเงินที่มีปญหาไดอยางเหมาะสมและทันกาล  ทั้งนี้ หากผูกํากับดแูลเห็นวาสถาบันการเงินควรดํารง
เงินกองทนุขั้นตํ่ามากกวาที่กําหนด (Regulatory capital) ผูกํากับสามารถสั่งการใหสถาบันการเงินดําเนินการ
ได อยางไรก็ด ีการสั่งการนี้ตองอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งบรรจุอยูในราง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน  

หลักการที่ 3  การใชกลไกตลาดในการกํากับดูแล กําหนดใหสถาบันการเงินมีการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรฐานที่กําหนด เพือ่ใหบุคคลภายนอกไดรับขอมลูสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและขอมูลดานเงินกองทุนที่สะทอนถึงความเสี่ยงของสถาบันการเงิน 

ทั้งนี ้ธปท. ไดออกรางหลักเกณฑการกํากับดูแลเงนิกองทนุตาม Basel II หลักการที ่1 เรื่อง หลักเกณฑ
การดํารงเงินกองทุนขัน้ตํ่า แลว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 (ที่ ธปท.ฝนส.(22) ว.421/2549 ลว. 27 มีนาคม 
2549)  และมีกําหนดใหสถาบันการเงินเริม่ดํารงเงินกองทุนตาม BASEL II ในสิ้นป 2551 สําหรับสถาบัน
การเงินที่ใชวิธี SA และวิธี FIRB และตั้งแตสิ้นป 2552 สําหรับสถาบันการเงิน ที่ใชวิธี AIRB  
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3.  การเขารวมการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในโครงการ Financial Sector 
Assessment Program 

ประเทศไทยเขารวมการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในโครงการ Financial Sector 
Assessment Program (FSAP) และ Report on the Observance of Standards and Codes (ROSCs) ซึ่ง
ริเริ่มโดย IMF และ World Bank โดยโครงการ FSAP จะเปนการประเมินทางดานภาคการเงินโดยเฉพาะ และ
จะครอบคลุมถงึการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของภาคการเงินในภาพรวม ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
วางแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินในระยะตอไป และขณะนี้ไดเริ่มกําหนดขอบเขตการเขาประเมินแลวต้ังแต
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2549 โดยคณะผูประเมินของโครงการ FSAP จะเขามาประเมินใน Mission ครั้งที่ 1 ใน
เดือนมกราคม 2550 และครัง้ที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2550 นอกจากนี ้ผูวาการ ธปท. ยังมีฐานะเปนประธาน
คณะอนุกรรมการยกระดับ Corporate Governance ดานธนาคารพาณิชย บริษัทเงนิทุน และบริษัทประกันภัย 
ซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ เพือ่ทําหนาที่
เตรียมความพรอมเขารับการประเมินตามโครงการ ROSCs อีกดวย 

4.  ราง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน  

เพื่อใหกฎหมายสถาบันการเงินมีความทันสมัยและมีประสทิธิภาพ สอดคลองกับการกํากับดูแลตาม
มาตรฐานสากลและตามสภาพธุรกิจสถาบันการเงนิที่เปลีย่นแปลงไป และใหเปนมาตรฐานเดียวกนัสําหรับสถาบัน
การเงินทุกประเภท จึงไดมีการรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินทีอ่ยูภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. ไว
เปนฉบับเดียว  รวมทั้งไดปรบัปรุงการกํากับดูแลสถาบันการเงินในเรื่องตางๆใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เชน 

-  หลักธรรมาภิบาล : กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสถาบันการเงิน กําหนดหนาที่/ความ
รับผิดชอบของผูบริหารสถาบนัการเงินใหชัดเจน 

-   หลักเกณฑเรื่องการถือหุน  การใหสินเชื่อ  การลงทุนในกจิการตางๆ 
-   มาตรการปองกันการบริหารที่มีลักษณะทุจริตและไมมีประสิทธิภาพ 
-  การให ธปท. สามารถกํากับดูแลสถาบันการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ

เรื่อง Consolidated risk-based supervision  การกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II (โดยเฉพาะ
หลักการที่ 2 การกํากับดูแลโดยทางการ) และการมีมาตรการในการดําเนินการกับสถาบันการเงิน
ที่ประสบปญหาไดชัดเจนขึ้น (Prompt Corrective Action)  

-  การให ธปท. สามารถกํากับธุรกิจบางประเภทที่ใหสินเชื่อหรือรับฝากจากประชาชนเพียงดานเดียว 
(Non-Bank) ไดเพื่อประโยชนของประชาชน 

ปจจุบัน ธปท. และกระทรวงการคลังไดรวมกันปรับปรุงราง พ.ร.บ. ธุรกจิสถาบันการเงิน และบรรจุไว
เปนวาระในแผนนิติบัญญัติประจําป 2548 – 2551 ของกระทรวงการคลัง   

5.  การเตรียมการจัดต้ังสถาบันคุมครองเงนิฝาก 

การเตรียมการเพื่อจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝากที่มีหนาที่คุมครองเงินฝากของประชาชนในสถาบัน
การเงินสมาชิก ดําเนินการกับสถาบันการเงินสมาชิกที่ถูกควบคุมเพื่อลดภาระการจายเงินทดแทนใหแกผูฝาก
เงิน และชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ กระทรวงคลังและ ธปท. ไดรวมกันราง พ.ร.บ.
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สถาบันคุมครองเงินฝากเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2547 และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาราง พ.ร.บ.ฯ แลว  

จ.  ความทาทายในอนาคต 

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลมาจากโลกาภิวัฒน การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการเงิน 
รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ลวนทําใหรปูแบบการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงไป เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของผูใหบริการทางการเงนิและชองทางการใหบริการ ทําใหผูกํากับดูแลตองติดตามพัฒนาการตางๆ 
เพื่อใหสามารถวางนโยบายการพัฒนาและการกํากับดูแลสถาบันการเงินใหเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการใน
โลกการเงิน  

นโยบายและมาตรการสําคัญๆ ที ่ธปท. อยูระหวางดําเนินการเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ นัน้ 
ไดแก 

1.  การวางแนวนโยบายดานการเปดเสรีภาคการเงิน โดยวางแนวทางการดําเนินการอยางคอยเปน
คอยไปและคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ รวมทั้งเตรยีมความพรอมใหสถาบันการเงินและระบบ
การเงินสามารถปรับตัวและแขงขันได 

2.  การสงเสริมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งราง พ.ร.บ.
ธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งจะเอือ้ใหการนํานโยบายใหมๆ ที่ดําเนินการเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงสามารถทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน นโยบายการกํากับแบบรวมกลุม และการนํา Basel II มาใช รวมทั้งราง 
พ.ร.บ.สถาบันประกันเงินฝาก ซึ่งจะชวยปองกัน Moral hazard และสรางวินัยที่ดีในระบบการเงิน 

3.  การพัฒนาการกํากับดูแลสถาบันการเงินใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพธุรกิจ เชน การ
บังคับใชหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมใหเปนมาตรฐานสากลตามขอบเขตอํานาจกฎหมาย การเพิ่มบทบาท
ของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใสและความสอดคลองของ
นโยบายการกํากบัดูแลของหนวยงานกํากับตางๆ และการปรับปรุงคุณภาพการกํากับดูแลความเสี่ยงของ
สถาบันการเงินใหมีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากล เปนตน  

4.  การพัฒนาความสามารถของสถาบันการเงินในการนําเสนอผลิตภัณฑและเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงแบบใหมๆ เพื่อใหสถาบันการเงินสามารถปรับตัวตามพัฒนาการทางการเงิน สามารถแขงขันได และ
พัฒนาการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่ผานมา ธปท. ไดเริ่มอนุมัติใหธนาคารพาณิชยสามารถใหบริการ
ทางการเงินใหมๆ เชน ธุรกรรมอนุพันธที่มีความซับซอนมากขึ้น และจะทยอยอนุมัติใหเพิ่มขึ้นอยางเหมาะสม
และตอเนื่อง  อยางไรก็ดี การอนุมัติเพิ่มเติมนี้ตองคํานึงถึงความสามารถของธาคารพาณิชยในการมีเครื่องมือ
หรือระบบปองกันความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของลูกคาและพัฒนาการดานโครงสราง
พื้นฐานดวย  

5.  การเสริมสรางความรวมมืออยางมีระบบและตอเนื่องระหวางหนวยงานกํากับ ทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ โดยนอกจาก ธปท. จะทํา MOU กับหนวยงานกํากับตางๆ ในประเทศเพื่อสรางความรวมมือที่
มากขึ้นแลว ธปท. ยังอยูระหวางการจัดทํา MOU กับประเทศอื่นๆ ในดาน Cross border supervision เพื่อให
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การกํากับดูแลสถาบันการเงินตางประเทศในประเทศไทยและสถาบันการเงินไทยในตางประเทศสามารถทําได
อยางมีประสิทธิภาพ 

6.  การเสริมสรางความรวมมือ การประสานงานและการติดตอสื่อสารที่ดีเปนที่ยอมรับจากสถาบัน
การเงินตางๆ เพื่อใหนโยบายที่ออกไปมีความสอดคลองกับสภาพธุรกิจและไมเปนอุปสรรคตอการประกอบ
ธุรกิจของสถาบันการเงิน โดย ธปท. ไดให สถาบันการเงนิ เขามามีสวนรวมในกระบวนการออกนโยบายตางๆ 
เชน การออก Consultative Paper เพื่อทํา Industrial hearing ซึ่งลาสุด ธปท. ไดรับความรวมมือเปนอยางดี
จากสถาบันการเงินในการออกเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II   

ปจจุบัน ธปท. ไดเรงดําเนินการดังกลาวขางตน โดยคํานงึถึงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมตาม
มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและไมเปนอปุสรรคตอการประกอบธุรกิจ  รวมทั้งสงเสริมและ
กระตุนใหเกิดการแขงขัน และสงเสริมความสามารถในการแขงขัน  อยางไรก็ดี การดําเนินการดังกลาวตอง
กระทําอยางรอบคอบและคอยเปนคอยไปเพือ่ใหสถาบันการเงิน  ผูกํากบัดูแลและผูเกี่ยวของอื่นๆ ไดมีโอกาส
ปรับตัวไปพรอมกับพัฒนาการของระบบสถาบันการเงินตอไป   
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เอกสารแนบ: หนังสือเวียนและประกาศที่เก่ียวของ 

รายการที่ 1 

- ที่ ธปท.สนส.(12)ว. 137/2547 เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย ลว. 30 มกราคม 2547 
(http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2547/ThaiPDF/25470002.pdf) 

- ที่ ธปท.สนส.(11)ว.139/2547 เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ ลว. 
30 มกราคม 2547 (http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2547/ThaiPDF/25470004.pdf) 

-  ที่ ธปท.สนส.(11)ว. 138 /2547 เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งสาขาของธนาคารตางประเทศ ลว. 30 มกราคม2547 
(http://www.bot.or.th/bothomepage/notification/fsupv/2547/tpdf/x_c13-li00002-25470130.pdf) 

-  ที่ ธปท.สนส.(12)ว.764/2547 เรื่อง นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ควบหรือรวมกิจการของสถาบันการเงิน เพ่ือจัดตั้งเปนธนาคารพาณิชย ลว. 16 เมษายน 2547 
(http://www.bot.or.th/fipcs/documents/fpg/2547/ThaiPDF/25470024.pdf) 

-  ที่ ธปท.สนส.(11)ว.765 /2547 เรื่อง นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ควบหรือรวมกิจการของสถาบันการเงิน เพ่ือจัดตั้งเปนธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ  
ลว. 16 เมษายน 2547 (http://www.bot.or.th/fipcs/documents/fpg/2547/ThaiPDF/25470025.pdf) 

-  ที่ ธปท.สนส.(12)ว.852/2547 ชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One 
Presence) ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ลว. 4 พฤษภาคม 2547 
(http://www.bot.or.th/fipcs/documents/fpg/2547/ThaiPDF/25470047.pdf) 

-  ที่ ธปท.สนส.(11)ว. 1039 /2547 เรื่อง เกณฑการประเมินคุณสมบัติผูมีสิทธิย่ืนคําขอจัดตั้งสาขาของธนาคาร
ตางประเทศและธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ ลว. 31 พฤษภาคม 2547 
(http://www.bot.or.th/fipcs/documents/fpg/2547/ThaiPDF/25470055.pdf) 

-  ที่ ธปท.ฝกส.(12)ว.2210 /2548 เรื่อง นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจและ
ขอบเขตการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย ลว. 22 พฤศจิกายน 2548 
(http://www.bot.or.th/fipcs/documents/fpg/2548/ThaiPDF/25480163.pdf) 

รายการที่ 2 

-  ที่ ฝนส.(21)ว.31/2549 เรื่อง การกําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุน ลว. 8 
กุมภาพันธ 2549 (http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2549/ThaiPDF/25490011.pdf) 

-  ที่ ฝนส.(22)ว.31/2549 เรื่อง การกําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุน ลว. 8 
กุมภาพันธ 2549 (http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2549/ThaiPDF/25490012.pdf) 

รายการที่ 3 

- ที่ ธปท.ฝสว.(21)ว.552/2548 เรื่อง การขออนุญาตเปดสาขาและสาขายอยของธนาคารพาณิชย ลว. 22 มีนาคม 2548  
(http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2548/ThaiPDF/25480012.pdf) 



เกริก  วณิกกุล 19 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

รายการที่ 4 

-  ที่ ฝสว.(21)ว.64/2548 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการปดสาขาและสาขายอยของธนาคารพาณิชย ลว. 3 สิงหาคม 
2548 (http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2548/ThaiPDF/25480129.pdf) 

รายการที่ 5 

-  ที่ ธปท.ฝนส.(21)ว.504/2549 เรื่อง การผอนปรนเงื่อนไขในการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยเปดสาขาในสวนภูมิภาค 
ลว. 10 เมษายน 2549 (http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2549/ThaiPDF/25490038.pdf) 

รายการที่ 6 

-  ที่ ธปท.สนส.(31)ว. 2770/2545 เรื่องโครงสรางคณะกรรมการเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย ลว. 3 
ธันวาคม 2545 (http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2545/ThaiPDF/25451252.pdf) 

-  ที่ สนส.(31)ว.94/2546 เรื่อง การเปนกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย 
ลว. 26 กันยายน 2546 (http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2546/ThaiPDF/25461332.pdf) 

รายการที่ 7 

-  ที่ ธปท.สนส.(31)ว.1326/2547 เรื่อง นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่อง การแตงตั้งกรรมการที่เปนผูบริหาร
และผูบริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย ลว. 29 กรกฎาคม 2547 
(http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2547/ThaiPDF/25470065.pdf) 

รายการที่ 8 

-  ที่ สนส.(21)ว.125/2547 เรื่อง นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได 
และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดของธนาคารพาณิชย ลว. 26 สิงหาคม 2547 
(http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2547/ThaiPDF/25470073.pdf) 

รายการที่ 9 

-  ที่ ธปท.ฝสว.(21)ว.797 /2548 เรื่อง หลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันของสถาบันการเงิน ลว. 4 พฤษภาคม 
2548 (http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2548/ThaiPDF/25480020.pdf) 

รายการที่ 10 

-  ที่ ธปท.ฝนส.(21)ว.2395/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติในการกันเงินสํารองสําหรับรายการนอกงบดุล ลว. 23 ธันวาคม 
2548 (http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2548/ThaiPDF/25480177.pdf) 

รายการที่ 11 

-  ที่ สนส.(21)ว.47/2547 เรื่อง นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย ลว. 26 มีนาคม 2547 
(http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2547/ThaiPDF/25470020.pdf) 

-  ที่ ฝสว.(21)ว.22 /2548 เรื่อง นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสําหรับผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ลว. 15 มีนาคม 2548  
(http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2548/ThaiPDF/25480010.pdf) 



20 การดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

รายการที่ 12 

-  ที่ ฝสว.(21)ว.51/2548 เรื่อง นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับธนาคารพาณิชย ลว. 30 มิถุนายน 2548 
(http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2548/ThaiPDF/25480028.pdf) 

-  ที่ ฝสว.(21)ว.52/2548 เรื่อง นําสงประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับบริษัทเงินทุน ลว. 30 มิถุนายน 2548 
(http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2548/ThaiPDF/25480029.pdf) 

-  ที่ ฝสว.(21)ว.53/2548 เรื่อง นําสงประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย (เรื่องสินเชื่อ
สวนบุคคลภายใตการกํากับ) ลว. 30 มิถุนายน 2548 
(http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2548/ThaiPDF/25480030.pdf) 

รายการที่ 13 

-  ที่ ธปท.สนส.(21)ว.2544 /2546 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการใหสินเชื่อหรือการใหกูยืม เพ่ือการจัดหาที่อยูอาศัย 
ลว. 28 พฤศจิกายน 2546 (http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2546/ThaiPDF/25461350.pdf) 

รายการที่ 14 

-  ที่ ธปท.ฝนส.(21)ว.936/2549 เรื่องนําสงหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ลว. 12 กรกฎาคม 2549 
(http://www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2549/ThaiPDF/25490063.pdf) 

 


