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สภาพแวดล้อม
ภายนอกประเทศ

สภาพแวดล้อม
ภายในประเทศ

การยกระดับความสามารถ            
ในการแข่งขันของประเทศ

การพัฒนาเสถียรภาพ

องคก์ร
สู่ความเปน็เลศิ

ธปท.

2



ทิศทางเศรษฐกิจโลกปี 2559

1. เศรษฐกจิโลกฟืน้ตวัอยา่งชา้ๆ
เศรษฐกิจประเทศหลักปรับดีขึ้น โดยเฉพาะ
สหรัฐฯ ขณะที่จีนชะลอลงซึ่งส่งผลต่อเอเชีย

2. ความแตกตา่งของการด าเนนิ
นโยบายการเงนิของประเทศ
ต่างๆ (Policy divergence) 
มีมากขึน้

• ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มปรับเปลี่ยน
ทิศทางการด าเนินนโยบายการเงิน

• ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป ญ่ีปุ่น และ
จีนยังคงด าเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลาย

3. ความผนัผวนในตลาดการเงนิโลก 
แม้ปรบัลดลงระยะสัน้ แต่ยังมคีวามไม่
แน่นอนและอาจปรบัสงูขึน้ได้ในบางจงัหวะ

5. ความเสีย่งจากปญัหาภมูริฐัศาสตร์โลก 
(Geopolitical risks)

4. ราคาสนิค้าโภคภณัฑม์ี
แนวโนม้อยูใ่นระดบัต่ า
เป็นระยะเวลานาน
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หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ที่มา: Bloomberg

VIXประมาณการGDP 

2558

ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลดัชน,ี ปรับผลของฤดูกาล
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สินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ ามัน
น้ ามันดิบ (แกนขวา)

หมายเหตุ: ราคาน้ ามันดิบเฉล่ียจากราคาน้ ามันเบรนท์ ดูไบ และ WTI
ที่มา: IMF ค านวณโดย ธปท.



นโยบายการคลัง (+)
• การเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและมาตรการส่งเสริมการลงทุน       
ของภาคเอกชน 

ภาวะภัยแลง้ (-)
• ปริมาณน้ าในเขื่อนอยู่ในระดับต่ าจนถึงครึ่งปีแรกของปี 2559

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยป ี2559

การฟืน้ตวัของเศรษฐกจิคูค่า้ (-)
• เศรษฐกิจคู่ค้าส าคัญโดยเฉพาะจีนและเอเชียอาจต่ ากว่าคาด

การลงทุนของภาครัฐ
การท่องเที่ยว 

เศรษฐกจิมแีนวโนม้ฟืน้ตวัแบบค่อยเปน็ค่อยไป 
และยงัจ ากดัอยูใ่นบางภาคเศรษฐกจิ

อัตราเงนิเฟอ้ทัว่ไปยงัคงตดิลบ จากราคาน้ ามนัทีป่รบัลดลงเปน็ส าคญั 
แตค่าดวา่จะกลบัเปน็บวกในชว่งครึง่แรกของป ี2559 จากผลของฐานน้ ามนัทีส่งูทีจ่ะหมดไป ขณะที ่อัตราเงนิเฟอ้ฟืน้ฐานยงัเปน็บวก

โดยรวมความเสีย่งตอ่เศรษฐกจิเบไ้ปดา้นต่ า
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ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ*ล้านคน

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ การส่งออกสินค้า
รายได้เกษตร 

เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจ
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(%YoY) 2557
2558

Q1 Q2 Q3 ต.ค.P

การบริโภคภาคเอกชน (PCI) 0.6 1.4 -0.4 0.4 2.2

การลงทุนภาคเอกชน (PII) -1.2 0.5 0.4 1.3 1.5

การส่งออก (ในรูป USD) -0.3 -4.3 -5.5 -4.7 -8.0

ไม่รวมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม -0.1 -1.8 -3.6 -1.2 -4.7

การน าเข้า (ในรูป USD) -8.5 -7.2 -10.1 -14.5 -21.3

การน าเข้าสินค้าทนุ -5.5 -1.5 -2.0 -11.5 9.6

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1.89 -0.50 -1.12 -1.11 -0.77

อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน 1.59 1.47 0.96 0.93 0.95
* รวม 11 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ 26.9
ล้านคน (จ านวนรวมปี 2557 อยู่ที่ 24.8 ล้านคน)



เสถียรภาพ การพัฒนา

องค์กร
สู่ความเป็นเลิศ
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เสถียรภาพ

• การพัฒนาเครื่องมือและ
สร้าง eco system 
ที่ resilient

• เตรียมความพร้อมและ
ประสานร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก

1. เสถียรภาพเชิงมหภาค

• เพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านนโยบายการเงิน
• พัฒนาเครื่องช้ีในการวิเคราะห์ภาคเศรษฐกิจต่างๆ
• พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ SME

• ออกหลักเกณฑ์และมีกระบวนการก ากับดูแล SFI
ที่ครบถ้วนชัดเจน

• ประเมินความเสี่ยงด้าน IT ของระบบการให้บริการของ
ธปท. สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ระดับประเทศ

2. เสถียรภาพสถาบนัการเงินและระบบการช าระเงิน
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• การสร้างองค์ความรู้เชิงลึก



เสถียรภาพ

• การพัฒนาเครื่องมือและ
สร้าง eco system 
ที่ resilient

• เตรียมความพร้อมและ
ประสานร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก
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• การสร้างองค์ความรู้เชิงลึก • มีเครื่องมือดูแลเสถียรภาพทางการเงิน
(Macro-prudential tools) พร้อมใช้งาน

•  ศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลบริษัทขนาดใหญ่ที่ส่งผล 
กระทบต่อระบบ อาทิ การก่อหนี้ในต่างประเทศของบริษัท
ลูกที่อยู่ในต่างประเทศ

•  พิจารณากระบวนการท างาน และกรอบการด าเนินนโยบาย
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เสถียรภาพทางการเงนิ



1. เสถยีรภาพเชงิมหภาค (Macro stability)

เพิ่มประสทิธภิาพการด าเนนินโยบายการเงิน

• ศึกษากลไกการส่งผ่านและหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งผ่านนโยบายการเงิน

• ประเมินกรอบการด าเนินนโยบายการเงิน

• ศึกษานัยของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจ
ต่ออัตราเงินเฟ้อไทยในอนาคต

• ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
นโยบายการเงิน

ยกระดับการวิเคราะหแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู

• พัฒนาขีดความสามารถในการประเมินเศรษฐกิจด้านอุปทาน
- องค์ความรู้ด้าน SMEs
- เครื่องชี้ภาคบริการ

• พัฒนาศักยภาพของและทักษะการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มากขึ้น (Desk Economists)

• พัฒนาฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประเมินเศรษฐกิจ
- ระบบบริหารจัดการข้อมูลจากการพบผู้ประกอบการ
- ฐานข้อมูลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบการด าเนนินโยบายการเงนิและแนวทางการประเมนิเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับโครงสรา้งเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
• พัฒนากรอบการด าเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมกับประเทศไทย ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงทบทวนความรู้ 

ความเข้าใจประสิทธิภาพของการส่งผ่านนโยบายการเงินผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านนโยบายการเงิน

• ยกระดับกระบวนการวิเคราะห์และประเมินเศรษฐกิจให้มีความลุ่มลึก รอบด้าน และทันสถานการณ์

• ประชาชนมีความเข้าใจและเช่ือมั่นในการด าเนินนโยบายของ ธปท. 

ผลลัพธ์
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2. เสถียรภาพสถาบนัการเงินและระบบการช าระเงิน
(Financial institutions and payment systems stability)

ทบทวนกรอบกฎหมายและกระบวนการ
ดูแลสถาบนัการเงนิ 
(Bank resolution)

• ทบทวนและเตรียมความพร้อมด้านกรอบ
กฎหมาย แนวทางและกระบวนการ
แก้ปัญหาและช่วยเหลือสถาบันการเงิน 
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อมิให้กระทบ
ต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน

ยกระดบัการก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิ
เฉพาะกจิ (SFI) ให้มีประสิทธภิาพ

• มีหลักเกณฑ์ก ากับดูแลส าคัญที่ครบถ้วน

• มีกระบวนการก ากับดูแลที่ชัดเจน

• มีกลไกประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นโยบายและหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลสอดคล้องกัน

• พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะที่จ าเป็นในการก ากับ SFI

ดูแลความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี 
(IT risk and cyber resilience)

• ศึกษาและประเมินความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีต่อระบบการช าระเงิน ระบบ
สถาบันการเงิน และระบบการเงินของ
ประเทศ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
อย่างทันท่วงที

• พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ในเชิงลึก สามารถบริหารจัดการและ
เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

มีเครือ่งมอืในการก ากบัดแูลทีค่รอบคลมุ พร้อมใชง้านและมปีระสทิธิภาพ

• มีกรอบกฎหมาย แนวทาง และกระบวนการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่พร้อมใช้งาน

• มีการก ากับดูแล SFI ที่มีประสิทธิภาพภายใต้พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย

• ธปท. และ สง. มีระบบงานด้าน IT ที่สามารถรองรับความเสี่ยงจากระบบการเงินซึ่งมีพัฒนาการที่รวดเร็วและเชื่อมโยงซับซ้อนกันมากข้ึน

ผลลัพธ์
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3. เสถยีรภาพทางการเงนิ (Financial stability)

ทบทวนกระบวนการท างานดา้นเสถยีรภาพระบบการเงิน 
ทั้งการท างานภายใน และ Inter-agency financial stability framework

• ทบทวนกระบวนการท างานและโครงสร้างองค์กรภายใน ธปท. ด้านการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน

• ศึกษากรอบกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรก ากับดูแลด้านเสถียรภาพระบบการเงิน (Inter-agency financial stability 
framework) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน

• ศึกษาแนวทางการใช้เครื่องมือด้าน Macroprudential measures  

• จัดท าข้อเสนอแนะการด าเนินงานด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่เหมาะสมกับไทย

• ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเม่ือเกิดวิกฤต การแก้ไขปัญหา รวมทั้งประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มีกรอบ กลไก เครื่องมอื กระบวนการท างาน และโครงสรา้งองคก์รในการดแูลเสถยีรภาพระบบการเงนิทีช่ดัเจน
และตอบสนองตอ่สถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป

ผลลพัธ์
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การพัฒนา1. แผนพฒันาระบบสถาบันการเงินระยะที ่3/ 
ระบบการช าระเงนิ/ เชื่อมโยงตา่งประเทศ

• โครงสร้างของระบบสถาบันการเงินที่เหมาะสม
• มี E-Service, Internet และการบริการในพื้นท่ีห่างไกล
• Payment System Roadmap (2560-2563)

• โครงสร้างพื้นฐานรองรับ Any ID สนับสนุนนโยบาย

ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

• ผลักดันกฎหมายระบบการช าระเงิน

• มีกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้าน

• ท า Qualified ASEAN Bank (QAB) กับประเทศเป้าหมาย

• ใช้โอกาสจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินของจีน 

• เสริมสร้างระบบการเงินไทย
เพื่อรองรับความท้าทาย

• เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

• ให้บริการอย่างเป็นธรรม
และตรงตามความต้องการ
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การพัฒนา2. การคุม้ครองผูบ้ริโภค
• สถาบันการเงินมีประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) 
ที่ชัดเจน

• สถาบันการเงินมีมาตรฐานกลางในการให้บริการและดูแล
รับเรื่องร้องเรียน

• ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหาหนี้ หรือผู้ที่ยัง 
ไม่ได้เตรียมออมก่อนเกษียณอายุ

3. โครงสร้างพืน้ฐานภาคการเงิน

• ทบทวนเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค และพัฒนาระบบ IT 
ของกระบวนการพิจารณาค าขอ

• ยกระดับบุคลากรของผู้ร่วมตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศ

• เสริมสร้างระบบการเงินไทย
เพื่อรองรับความท้าทาย

• เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

• ให้บริการอย่างเป็นธรรม
และตรงตามความต้องการ
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วิสัยทศัน์ ระบบสถาบันการเงินไทยแขง่ขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นดว้ยราคา
ที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การก ากับดูแลเพื่อรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน 

I. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3

3.1 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของ 
ประชาชนและการออมเพื่อวัยเกษียณ

3.2 การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการพัฒนา 
ฐานข้อมูลของ SME

3.3 การระดมทุนส าหรับธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่    
ผ่านตลาดทุน

1.1 บริการ Digital channels และ e-payment 
ที่สนับสนุน e-Business และ e-Government

1.2 Common utilities และ Automate process 
ของระบบงาน ธพ./ ธปท. 

1.3 รูปแบบและโครงสร้างระบบสถาบันการเงินที่เอื้อต่อ
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ

2.1 สถาบันการเงินไทยสามารถประกอบธุรกิจในภูมิภาค
ได้สะดวกขึ้น (เช่น เจรจา QAB)

2.2 โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนธุรกรรมทางการเงิน
และการช าระเงินระหว่างประเทศ (เช่น APN)

2.3 สภาพแวดล้อมภาคการเงินที่สนับสนุน
การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค GMS 

4.1 บุคลากรทางการเงิน
4.2 ความรู้ทางการเงินและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ทางการเงิน
4.3 กฎหมายทางการเงิน
4.4 เกณฑ์ก ากับดูแล

3. Access 4. Enablers

1. Digitization & Efficiency 2. Regionalization

แข่งได้

เข้าถงึ เชื่อมโยง

ยั่งยืน

การเตบิโตอยา่งมสีว่นรว่ม
(Inclusive growth)

การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย
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การพัฒนาบริการช าระเงินรายย่อย รองรับภาคธุรกิจภาครัฐ 
ประชาชน
•ช่องทางช าระเงินที่หลากหลายรองรับ e-Commerce
/ m-Commerce (ประชาชน,ธุรกิจ,ภาครัฐ)

•บริการผ่าน Mobile ที่สะดวกรวดเร็ว 
(QR code, เบอร์มือถือ) (ประชาชน,ธุรกิจ)
• ใช้เครื่องรับบัตรร่วมกันและกระจายเครื่องรับบัตร

(ประชาชน,ธุรกิจ,รัฐ)
• แนวทางลดการใช้เช็ค (การปรับโครงสร้างกลไกราคา
/ e-Cheque) (ประชาชน,ธุรกิจ)

ด้านต่างประเทศ
•การช าระเงินระหว่างประเทศ รองรับการค้า แรงงาน 
ท่องเที่ยว (ประชาชน,ธุรกิจ)

ด้านกฏหมาย
•กฎหมายระบบการช าระเงิน (Payment System Act)
ที่เอื้อต่อการก ากับดูแลและพัฒนาระบบช าระเงิน
(ประชาชน,ธุรกิจ,รัฐ)

Payment Systems Roadmap
อดีต – ปัจจบุนั – อนาคต 

• ระบบกลางที่รองรับการโอนเงินข้าม 
ธนาคาร (NITMX) 
(ประชาชน,ธุรกิจ,รัฐ)

• มาตรฐาน Barcode รองรับการช าระ
เงินของภาคธุรกิจ (ประชาชน,ธุรกิจ)

• เช่ือมโยงระบบช าระเงินระหว่าง
ประเทศอาเซียน (ประชาชน,ธุรกิจ)

• ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพ 
(ICAS) ลดเวลาการเรียกเก็บเช็ค
เหลือ 1 วัน 
(ธุรกิจ,รัฐ)

• มาตรฐานกลางข้อความช าระเงิน
ระหว่างสถาบันการเงินกับภาคธุรกิจ 
(NPMS) (ธุรกิจ,รัฐ)

• กฎเกณฑ์ดูแลธุรกิจบริการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ประชาชน,ธุรกิจ)

• ระบบ ICAS ครอบคลุมทั่วประเทศ 
(ธุรกิจ,รัฐ)

• มาตรฐานกลางที่สนับสนุน e-Business 
เช่ือมโยงภาคธุรกิจและภาครัฐ แบบ
Straight-Through Processing 
(e-Invoicing: e-Payment: e-Tax 
Invoice) (ธุรกิจ,รัฐ)

• ส่งเสริมการจัดต้ัง Industry Body เพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันและ share cost (ประชาชน,ธุรกิจ,รัฐ)

Moving Forward

วางรากฐานระบบการช าระเงิน
ที่ส าคัญ

สร้างความร่วมมือระหว่าง 
Stakeholder

เพื่อส่งเสริมการใช้ e-Payment

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการช าระเงิน
เพื่อสนับสนุนธุรกรรม

ทางเศรษฐกิจ

บริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่สนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนกิส์Roadmap ฉบับ 3 (55-59)

Roadmap ฉบับ 2 (50-53)

Roadmap ฉบับ 1 (45-47)

Mobile 
Debit Card 
Credit Card 
Internet 
Banking
E-money

Pay

II. แผนกลยุทธ์ระบบการช าระเงิน และทิศทางการพัฒนาในอนาคต
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เป้าหมายเพื่อสรา้งประโยชนใ์ห้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ภาค
ประชาชน

ภาคธรุกจิภาครฐั

ระบบช าระเงนิ
e-Payment

• เข้าถงึบรกิารทางการเงนิขัน้พืน้ฐาน (ฝาก/ถอน/โอน/ช าระเงิน) 
ได้สะดวก ค่าใชจ้า่ยต่ า ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล

• แม้อยู่ในพ้ืนทีห่างไกลยังสามารถใช้บัตรซือ้สนิคา้ได้ ไมต่้องพก
เงินสด ชีวิตสะดวก ปลอดภัยไม่ต่างกับคนในเมือง

• รับจ่ายเงนิไดส้ะดวก ต้นทุนต่ า 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

• เพิ่มความสะดวกในการท าธุรกจิ (ease of 
doing business) และให้บริการลูกค้า

• ลดภาระการจดัการเอกสารเกีย่วกบัภาษ ี
โดยใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

• มีฐานขอ้มูลผูม้ีรายไดน้อ้ย สามารถให้
ความช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่รั่วไหล

• การรบัจา่ยเงนิภาครฐัมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดโอกาสทุจริต

• เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
ขยายฐานภาษี

• ผู้มีรายไดน้อ้ยไดร้บัสวสัดกิารและความชว่ยเหลอื
ถูกต้อง รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

ประโยชน์

III. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
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การด าเนินงานแบง่ออกเปน็ 5 โครงการ

โครงการ 1 : ระบบการช าระเงนิแบบ Any ID

โครงการ 2 : การขยายการใช้บัตร

โครงการ 3 : ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอเิลก็ทรอนกิส์

โครงการ 4 : e-Payment ภาครัฐ

โครงการ 5 : การให้ความรูแ้ละสง่เสรมิการใชธุ้รกรรมอิเลก็ทรอนกิส์

III. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
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การพัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานการช าระเงนิกลาง
ของประเทศไทย 

• รองรับการโอนเงินโดยใช้หมายเลขหรือรหัส (ID) 
เช่น เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขที่บัตรประชาชน
ในการระบุผู้รับโอน โดยลงทะเบียนผ่านธนาคาร 

• ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น สนับสนุน e-Commerce, 
e-Business และ Digital Economy

• เป็นพื้นฐานของบริการทางการเงินอื่นๆ 
เช่น ช าระบิล ช าระค่าสินค้าบริการ

การพัฒนาบริการและโครงสรา้งพืน้ฐานการใช้
บัตรอิเล็กทรอนกิส์อยา่งครบวงจร 

• ส่งเสริม e-Payment แทนการใช้เงินสด
ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ 

• กระจายจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

• ให้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหนึ่งใน
การให้บริการทางการเงินเข้าถึงประชาชน
อย่างทั่วถึง และสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการ
จากภาครัฐไปสู่ประชาชนได้โดยตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ง่าย

โครงการ 1 : ระบบการช าระเงนิแบบ Any ID โครงการ 2 : การขยายการใชบ้ัตร

โครงการที่ ธปท. และสถาบันการเงิน มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก

III. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
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 ผ่อนคลายการลงทุนในหลักทรพัย์ต่างประเทศเพ่ิมเติม เช่น 
ให้บุคคลในประเทศที่มีสินทรพัย์ตามที่ก าหนดลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ผ่านตัวกลางในไทย
ภายในวงเงินที่ก าหนด (5 ล้าน USD ต่อปี)

 ทยอยผ่อนคลายให้ non-bank ประกอบธุรกิจเงินตรา
ต่างประเทศได้มากขึ้น เช่น อนุญาตบริษัทสื่อสารโทรคมนาคม
ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ ผ่าน e-money

 ขยายวงเงินการซื้อเงินตราต่างประเทศ
เพ่ือฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ 

 ขยายวงเงินการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 
 เพิ่มช่องทางให้บุคคลในประเทศสามารถลงทุน

ในหลักทรัพย์ต่างประเทศผา่นธนาคารพาณิชย์

แผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้าย phase II (ปี 2558-2560)

การผ่อนคลายที่ด าเนินการแล้ว

 สนับสนนุบคุคลไทยกระจายการลงทนุ และเพิม่ประสทิธภิาพการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ
 เพื่อกระตุน้การพฒันาตลาดการเงนิของไทย ให้มผีลติภณัฑท์างการเงนิอา้งองิตวัแปรตา่งประเทศมากขึน้

วัตถุประสงค์

แผนผ่อนคลายในปี 2559

 ธปท. ได้ปรับปรุงระบบขอ้มูลในการตดิตามเงินทุนเคลื่อนย้ายเช่น ระบบเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและ
อนุพันธ์ เพื่อรองรับการผ่อนคลายและให้ง่ายต่อการรายงานขอ้มูล

 ธปท. ยังมีแผนปรับปรงุเกณฑ์การยืน่เอกสารหลักฐานประกอบการท าธุรกรรม FX และการรายงานธุรกรรม 
เพื่อลดภาระของภาคธุรกิจและรองรับ digital economy
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ข้อมลูประกอบ

เรื่อง การผ่อนคลาย timeline

การลงทุนในหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ

อนุญาต qualified investor ลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศโดยไมผ่า่นตวักลาง Q 2 

การปรบัปรุงการใหใ้บอนุญาต
ประกอบธุรกจิเงนิตรา
ต่างประเทศของ non-bank

- ทยอยผอ่นคลายให ้บล. ประกอบธุรกจิ FX โดยเริม่จากการอนุญาตให ้บล. Netting 
ธุรกรรมซือ้ขาย FX ของลกูคา้ resident และ non- resident เพือ่การลงทุนในหลกัทรพัย์
ไทยและต่างประเทศ 
- อนุญาตใหบ้รษิทั telco โอนเงนิระหวา่งประเทศผา่นโทรศพัทม์อืถอื
- อนุญาต broker รายใหมเ่ป็นนายหน้าซือ้ขาย currency futures 

Q 1

Q 1
Q 2

เอกสารหลกัฐานประกอบ
การท าธุรกรรม FX ของบุคคล
ในประเทศ

ปรบัปรุงเอกสารหลกัฐานประกอบการท าธุรกรรม FX และการรายงานเพือ่ ease of doing 
business

Q 4

การปลอ่ยกู ้Direct Loan
ใหก้บั NR

- ผอ่นคลายให ้สง. ปลอ่ยกู ้Direct Loan ใหก้บั NR ทีไ่มใ่ช ่สง. เพือ่การคา้การลงทุน
โดยตรงในประเทศไทย (ยกเวน้การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละหลกัทรพัย)์ ไดโ้ดยไมต่อ้ง
ขออนุญาต ธปท. 
- ผอ่นคลายให ้สง. ปลอ่ยกู ้Direct Loan ใหก้บั NR Corporate ทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศ
เพือ่นบา้น (เมยีนมาร ์กมัพชูา ลาว เวยีดนาม มาเลเซยี และมณฑลยนูนาน (ประเทศจนี)) 
เพือ่ประโยชน์ในการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้น (ยกเวน้
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย) ไดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาต ธปท. 

Q 3

รายละเอียดแผนผอ่นคลายในปี 2559
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องค์กร
สู่ความเป็นเลิศ

• ศักยภาพของพนักงาน
• การบริหารเงินส ารองระหว่างประเทศ
• ประสิทธิผลขององคก์ร
• การสื่อสารกับ stakeholders
• การบริหารจัดการธนบัตร

1. เพิ่มศกัยภาพพนกังานกลุม่ Critical Areas ให้รู้รอบ รู้ลึก อาทิ

• ปรับปรุงกรอบและกลยทุธ์ในการบรหิารเงินส ารอง การบริหารความเสี่ยง 
และคัดเลือกระบบห้องค้าเงินใหม่  

• แก้ไข พ.ร.บ. ธปท. ให้สามารถกระจายการลงทนุในตราสารทนุได้ 
• เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร

3. พัฒนาและเพิม่ประสิทธภิาพองคก์ร
• พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Analytics)
รวมทั้งน าข้อมูลระดับ Micro 
ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
การด าเนิน
นโยบาย

• พัฒนาและเชื่อมโยงระบบ IT กับเครือข่ายภาครัฐ
ให้มีความเสถียร และสอดคล้องกับนโยบายของ

ประเทศทั้งแบบเชิงรุกและป้องกัน
• ปรับปรุงระบบงานสนบัสนุนให้   

เทียบเคียงองค์กรชั้นน า
เป้าหมาย 
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2. บริหารเงินส ารองระหว่างประเทศ

• นโยบายการเงนิ เจาะลึกลงรายภาคเศรษฐกิจและความเป็นไปในตลาดการเงิน รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับภายนอก  
• เสถียรภาพการเงนิ เน้นรู้รอบ เห็นความเชื่อมโยงของเสถียรภาพการเงินด้านต่างๆ 
• การบรหิารเงนิส ารอง เน้นเพ่ิมศักยภาพในการบรหิารสินทรัพยป์ระเภทใหม่ๆ  
• นโยบายสถาบนัการเงนิ ผลักดัน พ.ร.บ.ระบบการช าระเงิน/เข้าใจการด าเนินงานของ SFIs/เตรียมความพร้อมต่อ
ความเสี่ยงจาก IT และโลก cyber ใหม่ๆ
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4. การปรับรูปแบบการสื่อสารและศูนยก์ารเรียนรู้สร้างสรรค์
• เพิ่มการสื่อสารผ่าน digital platform และ social media

• เปิดศูนย์การเรียนรูส้รา้งสรรคใ์นโอกาส 100 ปีชาตกาล ดร.ป๋วย

5. การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและการบริหารจดัการธนบตัร
• แผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบบรหิารจดัการธนบัตรของประเทศ

• ยกระดับความเป็นเลิศขององค์กร 

โดยผ่านเกณฑ์ประเมินองค์กรตาม

Thailand Quality Award 

ในปี 2561

องค์กร
สู่ความเป็นเลิศ
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• ศักยภาพของพนักงาน
• การบริหารเงินส ารองระหว่างประเทศ
• ประสิทธิผลขององคก์ร
• การสื่อสารกับ stakeholders
• การบริหารจัดการธนบัตร



สภาพแวดล้อม
ภายนอกประเทศ

สภาพแวดล้อม
ภายในประเทศ

การยกระดับความสามารถ            
ในการแข่งขันของประเทศ

การพัฒนาเสถียรภาพ

องค์กร
สู่ความเป็นเลิศ

ธปท.
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งานร่วมฉลองวาระ 100 ปี ชาตกาล 
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

• งานมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2559
การอภิปรายเร่ืองการศึกษาและการพัฒนาชนบท
การมอบรางวัลของสถาบันป๋วยฯ และปาฐกถาพิเศษ
ในวันที่ 10 มีนาคม 2559

• พิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
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