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ความท้าทายที่ ธปท. ต้องเผชิญในอีก 3 ปีข้างหน้า
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พ.ศ. 2563 – 2565
ธนาคารกลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

Central banking in a transformative world

วิสัยทัศน์: 
เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการและร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยนืของไทย

พันธกิจ:
มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มเีสถียรภาพและมกีารพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

ค่านิยมร่วม:
ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน
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ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์

พัฒนาการทางเทคโนโลยี

สังคมสูงวัย

พัฒนาการทางการเมือง
(นโยบายประชานิยม)

ปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ

ปัญหาหนี้ครัวเรือน

ปัญหาความเหลื่อมล้้า
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

Shadow banking

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

Democratization

ความท้าทายท่ี ธปท. ต้องเผชิญในอีก 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2565)

VUCA: volatile uncertain complex และ ambiguous

VUCA +VUCA +



ประเดน็ความท้าทายและการวางรากฐานทีส่้าคญัขององค์กร

กรอบและกลไกการก้ากับดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินต้องเท่าทัน
กับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่

นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
เผชิญขีดจ้ากัด โดยเฉพาะจากปัจจัย
เชิงโครงสร้าง 

อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูงขึ้นและภาคเอกชน
ต้องสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได้ดี 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีจะเป็นความเสี่ยงหลัก

ของระบบการเงิน

การด้าเนินธุรกิจ โดยค้านึงถึง
ความย่ังยืน ทั้งด้านส่ิงแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล
จะเป็นเร่ืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

การรักษาความเป็นอิสระและ
ความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางต้อง

เผชิญกับความท้าทายท่ีหลากหลายขึ้น

ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

ปลดล็อกและเสริมสร้าง
ศักยภาพพนักงาน

ให้เป็นพลังขององค์กร 

ใชเ้ทคโนโลยี   
และข้อมูลเป็น
เครื่องมือหลักใน
ทุกกระบวนการ

ท้างาน 

ปรับ
วัฒนธรรมองค์กร   

และกระบวนการ   
ท้างานสู่องค์กรที่มี   
ความคล่องตัวสูง             
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ระบบการเงนิเขา้สู่โลกการเงนิดจิิทัลอยา่งรวดเรว็

ความท้าทายท่ี 1

 การเงินดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและศักยภาพของภาคธุรกิจ 

 ระบบการเงินไทยแข่งขันสร้างนวัตกรรม และมีพัฒนาการด้านการเงินดิจิทัลดีที่สุด
แห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

 โครงสร้างพ้ืนฐานกลางทางการเงินเชื่อมโยง มั่นคง ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

 พัฒนาการของ Central Bank Digital Currency (CBDC) เท่าทันโลกการเงินดิจิทัล

 ระบบเศรษฐกิจ ประชาชน และธุรกิจได้ประโยชน์จากข้อมูลรายธุรกรรมของตนเอง
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กรอบและกลไกการกา้กบัดแูลเสถยีรภาพระบบการเงิน
ต้องเท่าทนักบัความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่

 กฎเกณฑ์ก้ากับดูแลเอ้ือให้ภาคธุรกิจการเงินเท่าทันโลกการเงินดิจิทัล แข่งขัน
เท่าเทียม และช่องโหว่ของกฎเกณฑ์ลดลง

 ผู้ให้บริการทางการเงินมีวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง (risk culture) เข้มแข็ง
 การก้ากับดูแลแบบ on-going supervision เท่าทันระบบการเงินในโลกดิจิทัล
 ความเส่ียงนอกระบบธนาคารพาณิชย์ และความเส่ียงใหม่จากโลกการเงินดิจิทัล 

ไมส่่งผลต่อเสถียรภาพระบบการเงินและการช้าระเงิน
 มีกลไกความร่วมมือระหว่างผู้ก้ากับดูแลอย่างบูรณาการในทุกขั้นตอนการดูแล

และแก้ไขปัญหาเสถียรภาพระบบการเงิน

ความท้าทายท่ี 2
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นโยบายการเงนิและนโยบายการคลังเผชญิขดีจ้ากดั
โดยเฉพาะจากปจัจัยเชงิโครงสรา้ง

 กรอบนโยบายการเงินและการผสมผสานเครื่องมือนโยบายสามารถบรรลุเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจมหภาคและเสถียรภาพระบบการเงิน

 สาธารณชนเข้าใจการด้าเนินนโยบายของ ธปท. และปรับตัวต่อสัญญาณของ
นโยบายได้อย่างเหมาะสม

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ ธปท. ได้ถูกน้าไปใช้ปฏิบัติจริงเพ่ือปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ

ความท้าทายท่ี 3
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อัตราแลกเปลี่ยนจะผนัผวนสูงขึน้และภาคเอกชนตอ้ง
สามารถบรหิารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดด้ี

ความท้าทายท่ี 4

 ระบบเศรษฐกิจและภาคเอกชนทนทานต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น 

 การไหลเข้าออกของเงินตราต่างประเทศมีความสมดุลมากขึ้น 

 กรอบการก้ากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินและการติดตามเงินทุนเคลื่อนย้ายเท่าทัน
โลกการเงินดิจิทัล

 กรอบการบริหารเงินส้ารองระหว่างประเทศเอ้ือต่อการปรับตัวเข้าสู่โลกการเงิน
ดิจิทัลและโครงสร้างการเงินโลกที่เปลี่ยนไป
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ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี
จะเปน็ความเสีย่งหลกัของระบบการเงนิ

ความทา้ทายที่ 5

 โครงสร้างพ้ืนฐานส้าคัญของภาคการเงินมีเสถียรภาพ ให้บริการได้ต่อเนื่อง 
พร้อมรองรับความเส่ียงด้านเทคโนโลยีและภัยไซเบอร์จากนอกภาคการเงิน 

 ผู้ให้บริการทางการเงินบริหารจัดการข้อมูลของตนเอง และความเส่ียงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ตามมาตรฐานสากลชั้นน้าและไม่น้าไปสู่ความเสี่ยงเชิงระบบ

 ภาคการเงินมีบุคลากรที่เพียงพอรับมือความเส่ียงด้านเทคโนโลยีและภัยไซเบอร์
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การดา้เนนิธรุกจิโดยค้านงึถงึความยัง่ยนื (sustainability) 
ทั้งด้านสิง่แวดลอ้ม สังคม และธรรมาภบิาล จะเป็นเรือ่งที่หลีกเลี่ยงไมไ่ด้

ความท้าทายท่ี 6

 ธปท. และสถาบันการเงินมีการด้าเนินงานที่ค้านึงถึง E S G และมีส่วนช่วยลดปัญหา
ให้สังคมไทย 

 ปัญหาหนี้ครัวเรือนลดลง ความเปราะบางของฐานะทางการเงินของครัวเรือนได้รับ
การดูแล และไม่สร้างความเส่ียงในระยะยาว

 ประชาชนใช้บริการทางการเงินและการเงินดิจิทัลได้เหมาะสมและเท่าทันความเส่ียง

 ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ได้รับบริการเป็นธรรม 
และมภีาระทางการเงินลดลง 
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การรกัษาความเปน็อิสระและความน่าเชือ่ถอืของ
ธนาคารกลางต้องเผชญิกับความท้าทายทีห่ลากหลายขึน้

ความท้าทายที่ 7

 ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าใจและเชื่อมั่นบทบาทและเหตุผลการด้าเนินนโยบายของ ธปท. 

 ผู้เกี่ยวข้องน้าข้อมูลข่าวสารที่ได้จาก ธปท.  ไปใชป้ระโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

 มีเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมมือผลักดันงานได้ส้าเร็จ พร้อมสนับสนุนและช่วยส่ือสาร
แนวคิดของ ธปท.

 ธปท. ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลสูง เปิดกว้างรับฟัง และเข้าถึงง่าย
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ประเด็นความท้าทายและการวางรากฐานที่ส าคัญขององค์กร

กรอบและกลไกการก้ากับดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงินต้องเท่าทันกับความเสี่ยง
และสภาพแวดล้อมใหม่

นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
เผชิญขีดจ้ากัด โดยเฉพาะจากปัจจัย
เชิงโครงสร้าง 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
จะเป็นความเสี่ยงหลักของระบบการเงิน

การด้าเนินธุรกิจ โดยค้านึงถึง
ความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล
จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

การรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือ
ของธนาคารกลางต้องเผชิญกับ

ความท้าทายที่หลากหลายขึ้น

ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูงขึ้นและภาคเอกชนต้อง
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ดี 13/14

ปลดลอ็กและเสริมสร้าง
ศักยภาพพนักงาน

ให้เป็นพลังขององค์กร 

ใช้เทคโนโลยี   
และข้อมูลเป็น
เคร่ืองมือหลักใน
ทุกกระบวนการ

ท้างาน 

ปรับ
วัฒนธรรมองค์กร

และกระบวนการ
ท้างานสู่องค์กรที่มี   

ความคล่องตัวสูง             
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