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หลักธรรมภิบาลที่ดีของสถาบันการเงิน ภูมิคุม้กันระบบการเงินไทย 
 
 
หลักนิติธรรม (Rule of Law)   
 
 หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ตำมพจนำนุกรมฉบับบัณฑิตรำชยสถำน พ.ศ. 2542 ให้ค ำ
แปลไว้เพียงว่ำ “หลักพ้ืนฐำนแห่งกฎหมำย” มิได้ให้ค ำอธิบำยควำมหมำยแต่อย่ำงใด  จึงยังไม่กระจ่ำง
ชัดว่ำ หลักนิติธรรมคืออะไร  และจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร 

 หลักนิติธรรมได้มีกำรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ใน
หมวดที่ 1 บททั่วไป มำตรำ 3 วรรคสอง ดังนี้ 
 “กำรปฏิบัติหน้ำที่ของรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี ศำล รวมทั้งองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ และ
หน่วยงำนของรัฐ ต้องเป็นไปตำมหลักนิติธรรม” 
 และในหมวดที่ 5 แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบำยด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน มำตรำ 78(6) บัญญัติว่ำ 
 “มำตรำ 78 รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
 (6) ด ำเนินกำรให้หน่วยงำนทำงกฎหมำยที่มีหน้ำที่ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐ
ตำมกฎหมำยและตรวจสอบกำรตรำกฎหมำยด ำเนินกำรอย่ำงอิสระ เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
เป็นไปตำมหลักนิติธรรม” 

 นักกฎหมำย นักวิชำกำร ผู้ทรงคุณวุฒิหลำยท่ำน ได้ให้ค ำอธิบำยของ หลักนิติธรรม ไว้อย่ำง
กว้ำงขวำง อำทิ 
 ศำสตรำจำรย์ ดร.วิษณุ เครืองำม1 ให้ควำมหมำย “หลักนิติธรรม” หรือ The Rule of Law  
ว่ำต้องมีกฎหมำยเป็นใหญ่ ต้องมีควำมเสมอภำค หำกมีอะไรเกิดขึ้นต้องระงับคดีโดยศำล จะศำลอะไร
ก็ขอให้เป็นศำลก็แล้วกัน โดยพิจำรณำคดีเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ออกกฎหมำยลงโทษย้อนหลัง ให้
โอกำสน ำพยำนเข้ำสืบ อย่ำงนี้จึงจะเรียกว่ำ fair train ซึ่งเป็นหัวใจของหลักนิติธรรม 

 นำยธำนินทร์ กรัยวิเชียร2 ได้อธิบำยว่ำ The Rule of Law หมำยถึงหลักกำรแห่งกฎหมำยที่
เทอดทูนศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐจักต้องให้
ควำมอำรักขำคุ้มครองให้พ้นจำกลัทธิทรรำชย์ หำกมีข้อพิพำทใดๆ เกิดข้ึน ไม่ว่ำระหว่ำงรัฐกับเอกชน 
หรือเอกชนกับเอกชน ศำลสถิตยุติธรรมย่อมมีอ ำนำจอิสระในกำรตัดสินคดีตำมกฎหมำยบ้ำนเมือง 
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 ศำตรำจำรย์ ดร. ก ำชัย จงจักรพันธ์  ได้ให้ควำมหมำยและควำมส ำคัญของหลักนิติธรรมว่ำ 
หลักนิติธรรม หมำยถึงหลักพ้ืนฐำนแห่งกฎหมำย อันหมำยควำมรวมถึง กำรบัญญัติกฎหมำย กำรใช้
กำรตีควำมกฎหมำย  กำรบังคับใช้กฎหมำย  และกระบวนกำรยุติธรรม จะต้องไม่ฝ่ำฝืนหรือขัดหรือ
แย้งต่อหลักนิติธรรมหรือหลักพ้ืนฐำนแห่งกฎหมำย  หลักนิติธรรมหรือหลักพ้ืนฐำนแห่งกฎหมำยจะถูก
ล่วงละเมิดมิได้ หำกกฎหมำยหรือกระบวนกำรยุติธรรมขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรม ผลก็คือจะใช้
บังคับไม่ได้ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง หลักนิติธรรม คือหลักที่อยู่เหนือกฎหมำยทั้งปวง อยู่เหนือแม้กระทั่ง
รัฐธรรมนูญ  หลักนิติธรรมจึงเป็นเสำหลักที่ใช้ค ำยันหรือก ำกับไม่ให้กฎหมำยและกระบวนกำร
ยุติธรรมใดๆ กลำยเป็นเครื่องมือของผู้มีอ ำนำจที่ฉ้อฉล ไม่ว่ำจะเป็นรัฐสภำ รัฐบำล หรือแม้แต่ศำล
สถิตยุติธรรม  ไม่ให้ใช้อ ำนำจและดุลยพินิจตำมอ ำเภอใจ 
 
 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
 “หลักธรรมำภิบำล” หรือ “หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี”นั้น3  เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่
สร้ำงข้ึนมำเพ่ือเยียวยำและแก้ไขปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน  โดยแนวคิด
ได้เริ่มเข้ำมำสู่สังคมไทยประมำณ ปี 2540  นับตั้งแต่นั้นมำ แนวคิดเรื่องหลักธรรมำภิบำลก็มีกำรพูด
ถึงและมีกำรอธิบำยโดยนักวิชำกำรไทยอย่ำงกว้ำงชวำง  มีกำรบัญญัติหลักเกณฑ์ของหลักธรรมำภิ
บำลไว้ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มีสำระ 
ส ำคัญประกอบด้วยหลักพ้ืนฐำน 6 ประกำร ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลัก
ควำมมีส่วนร่วม หลักควำมรับผดิชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ และมีแนวทำงให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติ  โดย
มุ่งหวังให้เกิดกำรปฎิรูประบบรำชกำรเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
ประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 

 หลักธรรมำภิบำล ได้ถูกน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของภำคเอกชน โดยเฉพำะใน
ภำคสถำบันกำรเงิน  เนื่องจำกเป็นภำคธุรกิจที่มีควำมส ำคัญที่จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเติบโตได้อย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน  วิธีกำรหนึ่งที่จะช่วยให้สถำบันกำรเงินมีควำม
มั่นคงและมีเสถียรภำพ รวมทั้งสำมำรถพัฒนำและแข่งขันได้ คือ กำรจัดระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
ที่ดี หรือมีธรรมำภิบำล เพรำะเสถียรภำพของสถำบันกำรเงินขึ้นอยู่กับควำมน่ำเชื่อถือและควำม
ไว้วำงใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ฝำกเงิน  นักลงทุน เป็นต้น  นอกจำกนี้ หำกกำรด ำเนินงำนของ
สถำบันกำรเงินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส น่ำเชื่อถือ จะน ำไปสู่กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
กำรเพ่ิมมูลค่ำในกจิกำรควำมน่ำเชื่อถือและควำมมั่นคงของสถำบันกำรเงินในระยะยำว  รวมไปถึงกำร
เจริญเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
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เส้นทางสู่วิกฤตการณ์การเงิน ปี 2540 
 
 หำกย้อนกลับไปมองโครงสร้ำงระบบเศรษฐกิจของไทยในช่วงต้นทศวรรษ 2530  เศรษฐกิจ
ไทยมีอัตรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 9.9 ต่อปี ปรำกฎกำรณ์ดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรเจริญ 
เติบของประเทศในเอเชียตะวันออก ซึ่งธนำคำรโลกเรียกว่ำ “มหัศจรรย์แห่งเอเชียตะวันออก (East 
Asia Miracle)” 

 โครงสร้ำงเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ จำกภำคกำรเกษตรมำสู่ภำค 
อุตสำหกรรม  กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยมีท่ีมำจำกรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนเป็นส ำคัญ โดยเฉพำะ
ระหว่ำงปี 2530-2533  อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 24 ต่อปี  
ในขณะที่ระหว่ำงปี 2530-2538 อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 16.5 
ต่อปี  แสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยมีกำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่จ ำนวนมำก อำทิ โครงกำรอิส
เทิรน์ซีบอร์ด เป็นต้น 

 ทำงด้ำนกำรเงินระหว่ำงประเทศ  ฐำนะดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)  ในช่วง
ทศวรรษที่ 2530 ขำดดุล  โดยระหว่ำงปี พ.ศ. 2531-2539  ไทยขำดดุลกำรค้ำเฉลี่ยร้อยละ 8.2 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP)  แม้ว่ำดุลบริกำรมีกำรเกินดุล
ตลอดช่วงเวลำดังกล่ำว  กำรขำดดุลบัญชีเดินสะพัดก็ยังอยู่ในระดับท่ีสูงคือเฉลี่ยในช่วงปี 2531-2539 
อยู่ทีร่้อยละ 6.1 ของ GDP  โดยปี 2538-2539  ฐำนะดุลบัญชีเดินสะพัดขำดดุลพุ่งสูงขึ้นมำอยู่ทีร่้อย
ละ 8.1 ของ GDP   อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำไทยจะมีระดับกำรขำดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ค่อนข้ำงสูง แต่
กำรขำดดุลดังกล่ำวก็ถูกชดเชยด้วยกำรไหลเข้ำของเงินทุนจำกต่ำงประเทศ  โดยในช่วงเวลำดังกล่ำว
บัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ำยระหว่ำงประเทศ (Capital and Financial Account)  ของไทยเกินดุลเฉลี่ย
ร้อยละ 9.5 ของ GDP  ส่งผลให้ดุลกำรช ำระเงิน (Balance of Payment) ซึ่งถือเป็นตัวก ำหนดค่ำเงิน
บำทที่ส ำคัญโดยตรงเกินดุลอย่ำงต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ แต่เมื่อพิจำรณำในส่วนของหนี้
ต่ำงประเทศ พบว่ำ กำรด ำเนินนโยบำยกำรคลังเกินดุล ท ำให้หนี้สำธำรณะที่เป็นหนี้ต่ำงประเทศลดลง 
แตใ่นทำงกลับกัน หนี้ต่ำงประเทศของเอกชนปรับตัวสูงขึ้นจำก ร้อยละ 14 ของ GDP ในปี พ.ศ. 
2530 เป็นร้อยละ 58 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2538 ทั้งนี้ หำกพิจำรณำระยะเวลำช ำระหนี้  พบว่ำหนี้
ระยะสั้นเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 7 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2530 เป็นร้อยละ 36 ของ GDP ในปี พ.ศ.2538 
ในขณะที่หนี้ระยะยำวเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 30 ของ GDP  ซ่ึงในปี 2539 เริ่มสังเกตุเห็นสัญญำณ
กำรชะลอตัวของเงินทุนระยะสั้นจำกต่ำงประเทศ 

 ข้อมูลจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ในรูปที่ 14  แสดงให้เห็นถึงควำมเปรำะบำงต่อกำรโจมตี
ค่ำเงนิ  เนื่องจำกภำระกำรช ำระหนี้ต่ำงประเทศและหนี้ระยะสั้น มีสัดส่วนที่สูงกว่ำส ำรองเงินตรำ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535  อย่ำงไรก็ตำม ตัวเลขดังกล่ำวได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงมำกในปี พ.ศ. 2538 สัดส่วนของ
ภำระกำรช ำระหนี้และหนี้ระยะสั้นสูงกว่ำส ำรองเงินตรำถึงร้อยละ 60 ของส ำรองเงินตรำ 
  

                                                           
4
 ข้อมลูจากงานวิจยัระบบเศรษฐกิจไทยก่อนวิกฤติการณ์การเงิน พ.ศ. 2540  โดย เฉลิมพงษ์ คงเจริญ 
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รูปที่ 1 :  หนี้ต่ำงประเทศ จ ำแนกตำมประเภทของลูกหนี้ และระยะเวลำกำรชำระหนี้ 

 
  ที่มำ :  ค ำนวณจำกข้อมูลธนำคำรแห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

 ทำงด้ำนภำคกำรเงินกำรธนำคำรของไทย มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญมำก กำรพัฒนำ
ตลำดเงินและตลำดทุน รวมทั้งกำรลดทอนกฎระเบียบทำงกำรเงิน ช่วยสนับสนุนช่องทำงกำรลงทุน
ของอุตสำหกรรมในประเทศอย่ำงมำก  ดังจะเห็นจำกอัตรำกำรขยำยตัวของภำคกำรเงิน ซ่ึงหำก
พิจำรณำขนำดของภำคกำรเงินโดยวัดในรูปของเงินให้กู้ พบว่ำเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 65 ของ GDP5.ในปี 
2531 เป็นร้อยละ 149 ของ GDP ในปี 25406

   ส่วนตลำดทุนก็มีขนำดเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 11 ของ 
GDP ในปี 2530  เป็นร้อยละ 105 ของ GDP ในปี 25367  โดย ณ สิ้นปี 2540 เงินให้สินเชื่อภำค 
เอกชนของธนำคำรพำณิชย์8 อยู่ที่ 6,060,900 ล้ำนบำท  เงินรับฝำกของธนำคำรพำณิชย์9 อยู่ที่
4,224,700 ล้ำนบำท  ส่วนเงินกูก้ิจกำรวิเทศธนกิจอยู่ที่ 1,411,362 ล้ำนบำท  อันเป็นผลมำจำกเปิด
เสรีทำงกำรเงินทีอ่นุญำตให้สถำบันกำรเงินท ำธุรกรรมวิเทศธนกิจ (Bangkok International Banking 
Facilities หรือ BIBFs) ไดต้ั้งแต่ปี 2536  ท ำให้สถำบันกำรเงินนิยมกู้เงินจำกต่ำงประเทศมำปล่อยกู้
ในประเทศ  เพรำะอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ในต่ำงประเทศอยูในระดับต่ ำ และต่ ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก 
อย่ำงไรก็ด ีหำกพิจำรณำสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝำก (Loan-Deposit Ratio หรือ LTD) จะ
เห็นว่ำสูงถึงร้อยละ 143  ซึ่งเป็นอัตรำที่สถำบันกำรเงินอยู่ในระดับที่มีควำมเสี่ยงสูงมำก โดยทั่วไป
อัตรำส่วนนี้ไม่ควรสูงเกินร้อยละ 100  
                                                           
5  GDP ปี 2531 เท่ำกับ 2,263,500 ล้ำนบำท 
6  GDP ปี 2540 เท่ำกับ4,710,300  ล้ำนบำท   
7  ระบบเศรษฐกิจไทยก่อนวกิฤตกำรณ์กำรเงิน พ.ศ. 2540, เฉลิมพล คงเจริญ, หน้ำ 13 
8  ข้อมูลธนำคำรแห่งประเทศไทย  ไม่รวมเงินกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร ตัว๋ส่งออก สินเช่ือให้แก่รัฐวิสำหกิจ รัฐบำล และผู้มีถิน่ที่อยู่ใน
ต่ำงประเทศ แต่รวมกำรลงทุนในภำคเอกชนและเงินฝำกที่สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 
9  ข้อมูลธนำคำรแห่งประเทศไทย  ไม่รวมเงินฝำกระหว่ำงธนำคำร และเงินฝำกที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
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 นับตั้งแต่ปี 2521 ประเทศไทยใช้ระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบตระกร้ำเงิน ซึ่งมีสัดส่วนเงิน 
ดอลลำร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น และเงินตรำสกุลอ่ืนในสัดส่วนที่เหมำะสมกับควำมเชื่อมโยงกับประเทศ
อ่ืนๆ  อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบัติ เงินดอลลำร์จะมีน้ ำหนักค่อนข้ำงมำกในตระกร้ำเงิน ทั้งๆที่ญี่ปุ่น
เป็นตลำดส่งออกท่ีใหญ่ที่สุด เป็นต้นก ำเนิดสินค้ำวัตถุดิบที่ไทยน ำเข้ำ และเป็นเจ้ำหนี้รำยใหญ่ของ
ประเทศ  ในช่วงระหว่ำงปี 2530- มิถุนำยน 2540  อัตรำแลกเปลี่ยนของไทยเคลื่อนไหวอยู่ทีร่ะดับ 
25.00-26.00 บำทต่อดอลลำร์  ในขณะที่เงินดอลลำร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่ำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 จำกเหตุปัจจัยที่กล่ำวข้ำงต้น  ถือเป็นช่วงเวลำที่เศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนส ำคัญ 3 ประกำรที่
เกิดข้ึนโดยพร้อมเพรียงและเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย 

1) กำรเก็งก ำไรอย่ำงกว้ำงขวำงในตลำดอสังหำริมทรัพย์และตลำดหุ้น ท่ำมกลำงสภำพ
คล่องจำกกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ำยจำกต่ำงประเทศท่ีไหลเข้ำสู่ระบบกำรเงินไทยอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือหำ
ผลตอบแทนจำกส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงไทยกับต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ต่ำงประเทศ
ระยะสั้น ที่มำจำกกำรที่รัฐบำลอนุญำตให้มีธุรกรรมวิเทศธนกิจ (BIBFs) ประกอบกับอัตรำดอกเบี้ยใน
ตลำดโลกต่ ำกว่ำในประเทศมำก  จึงท ำให้ผู้ประกอบกำรหันไประดมทุนจำกต่ำงประเทศ  พร้อมกับ
ระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์  โหมกำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทั่วประเทศ  และจำกกำรที่
รำคำอสังหำริมทรัพย์และท่ีดินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงก่อให้เกิดอุปสงค์เพ่ือเก็งก ำไร ดึงดูดให้ผู้ประกอบกำร
สมัครเล่นหันมำท ำธุรกิจประเภทนี้อย่ำงกว้ำงขวำง จนส่งผลให้ภำคอสังหำริมทรัพย์เกิดภำวะฟองสบู่ 

 2) กำรด ำเนินนโยบำยอัตรำแลกเปลี่ยนแบบตะกร้ำเงินที่ไม่มีควำมยืดหยุ่นเพียงพอ เมื่อ
ผนวกกับค่ำของเงินบำทไม่สอดคล้องกับพ้ืนฐำนเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศ ปัญหำกำรขำดดุล
บัญชีเดินสะพัดในระดับสูงทีเ่รื้อรัง  กำรเพ่ิมเงินทุนส ำรองระหว่ำงประเทศด้วยกำรขำยพันธบัตรใน
ตลำด Repo และท ำสัญญำ swap ท ำให้อัตรำดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น  ประกอบกับปี 2533-2539 
ประเทศไทยมีเงินทุนส ำรองมำกกว่ำหนี้สินระยะสั้นเพียงเล็กน้อย ท ำให้นักลงทุนต่ำงชำติซึ่งเป็นนัก
ลงทุนขนำดใหญ่และนักลงทุนสถำบันที่ระดมทุนมำเก็งก ำไรค่ำเงิน (Hedge Funds)  ถือโอกำสโจมตี
ค่ำเงินบำทของไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทยน ำเงินทุนส ำรองถึง 24,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือ
ประมำณ 2 ใน 3 ของเงินทุนส ำรองทั้งหมด มำใช้เพ่ือปกป้องค่ำเงินบำท ท ำให้ ณ สิ้นมิถุนำยน 2540 
ประเทศไทยเหลือเงินทุนส ำรองอยู่เพียง 2,850 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ทำงกำรต้องประกำศเปลี่ยนระบบ
อัตรำแลกเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัว ในวันที่ 2 กรกฎำคม 2540  ส่งผลให้อัตรำแลกเปลี่ยนทีเ่คยเคลื่อน 
ไหวอยู่ระดับ 26 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ ปรับขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 30-40 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ และ
สูงสุดที่ประมำณ 53 บำทต่อต่อดอลลำร์สหรัฐ  ส่งผลกระทบให้ภำคธุรกิจและสถำบันกำรเงินที่กู้เงิน
จำกต่ำงประเทศมีภำระหนี้สินเพ่ิมทันที 

 3) ภำคกำรเงินเริ่มปรำกฎปัญหำควำมผิดปกติในเดือนเมษำยน 2538  เมื่อธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยพบว่ำ ธนำคำรกรุงเทพพณิชย์กำร จ ำกัด มหำชน หรือบีบีซี  มีฐำนะและกำรด ำเนินกำร
อยู่ในลักษณะอันอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน  ธปท.จึงออกค ำสั่งให้ ธนำคำรบีบีซี
แก้ไขฐำนะและกำรด ำเนินกำรหลำยประกำร  แต่ธนำคำรบีบีซีฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งธปท. โดยให้
สินเชื่อกับบุคคลและนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้รำยเดิมซึ่งอยู่ในข่ำยก่อให้เกิดควำมเสียหำยเพ่ิมเติมอีกรวม
เป็นเงินกว่ำ 9,000 ล้ำนบำท   
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  จำกจุดเริ่มต้นของธนำคำรบีบีซี  ท ำให้ผู้ฝำกเงินเริ่มมีควำมไม่เชื่อม่ันอย่ำงรุนแรงต่อ
ธนำคำรพำณิชย์และบริษัทเงินทุนหลำยแห่ง  ส่งผลให้ผู้ฝำกเงินจ ำนวนมำกแห่ถอนเงิน จนสถำบัน
กำรเงินหลำยแห่งขำดสภำพคล่อง  และลุกลำมต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จนกระทบทั้งระบบ (Domino 
Effect)  วันที่ 27 มิถุนำยน 2540 กระทรวงกำรคลังมีค ำสั่งปิดบริษัทเงินทุน 16 แห่ง และธนำคำร
พำณิชย์ 3 แห่ง และมีค ำสั่งให้ธนำคำรพำณิชย์และบริษัทเงินทุนเพ่ิมทุนอีก 10 แห่ง  ในช่วงเวลำนั้น 
สถำบันกำรเงินทีย่ังเปิดให้บริกำรโดยเฉพำะบริษัทเงินทุนได้รับผลกระทบอย่ำงหนัก เพรำะผู้ฝำกเงิน
ยังคงถอนเงินอย่ำงต่อเนื่อง  เมื่อขำดสภำพคล่องก็จ ำเป็นต้องกู้ยืมเงินระยะสั้นในตลำด Interbank 
จนอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมข้ำมคืนระหว่ำงธนำคำร (Interbank Rate) ในช่วงเวลำนั้นปรับตัวสูงขึน้ถึง
ประมำณร้อยละ 29-30 ต่อปี  ประกอบกับเม่ือลูกหนี้ขนำดใหญ่ของสถำบันกำรเงินที่กู้ยิมเงินตรำ
ต่ำงประเทศผ่ำน BIBFs มีภำระหนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่ำตัวจำกกำรลอยตัวค่ำเงินบำท ลูกหนี้เหล่ำนั้นก็ไม่
สำมำรถช ำระหนี้คืนได้ตำมเวลำที่ก ำหนด กลำยเป็นหนี้เสียของสถำบันกำรเงิน ท ำให้สถำบันกำรเงิน
ต้องกันเงินส ำรองเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เงินกองทุนของสถำบันกำรเงินลดลงจนถึงระดับที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยต้องเข้ำแทรกแซงเพ่ือแก้ไขฐำนะกำรเงิน  วันที่ 5 สิงหำคม 2540 กระทรวงกำรคลังจึงได้
ออกค ำสั่งปิดปิดบริษัทเงินทุนอีก 42 แห่ง รวมเป็น 58 แห่ง เพ่ือให้สถำบันกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำแผน
ฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขฐำนะกิจกำร แต่ท้ำยที่สุด มีบริษัทเงินทุนเพียง 2 แห่งที่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 

 ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนเชิงโครงสร้ำงพร้อมเพรียงกันถึง 3 ประกำร  โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งปัญหำควำมไม่เชื่อมั่นในสถำบันกำรเงินซึ่งมีควำมเปรำะบำงและอ่อนไหว ท ำให้สถำนกำรณ์
เลวร้ำยลุกลำมไปทั่วทั้งระบบ  อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงลูกหนี้ที่อยู่ในภำคกำรค้ำกำรผลิต
โดยตรง  ถึงแม้ว่ำรัฐบำลใช้กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำสถำบันกำรเงินซึ่งเป็นหน่วยงำนของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย เข้ำสนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ธนำคำรพำณิชย์และบริษัท
เงินทุน กว่ำ 600,000 ล้ำนบำท  แตก่็ไม่สำมำรถเยียวยำแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที  เนื่องจำกปัญหำใน
ช่วงเวลำนั้นประดังกันเข้ำมำหลำยด้ำน และวิกฤติรุนแรงอย่ำงที่ไม่เคยเป็นมำก่อน มีผลกระทบทั้ง
ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคสังคม  ประกอบกับฐำนะกำรเงินกำรคลังของประเทศย่ ำแย่  ในที่สุด
รัฐบำลจึงเลือกที่จะขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร จำกกองทุนกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF)  โดยวันที่ 14 สิงหำคม 2540 รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง (นำยทนง พิทยะ) และผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย (นำยชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์) 
ได้ลงนำมในหนังสือแสดงควำมจ ำนงขอรับควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรจำกกองทุนกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 17,200 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  โดยรฐับำลไทยจะต้องด ำเนินกำร
ให้ได้ตำมมำตรกำรที่ได้ระบุไว้ในหนังสือดังกล่ำว ประกอบด้วย 

1) มำตรกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง  อำทิ  กำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ย  กำรข้ึนภำษี  กำรลอยตัว
ค่ำสำธำรณูปโภค  กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ  กำรแก้ไขกฎหมำยธนำคำรแห่งประเทศไทยฉบับใหม่เพ่ือ
เพ่ิมควำมแข็งแกร่งให้ธปท.(รวมบัญชี ล้ำงขำดทุนกองทุนฟ้ืนฟู)  กำรแก้ไขกฎหมำยเงินตรำเพ่ือให้กำร
บริหำรเงินทุนส ำรองระหว่ำงประเทศมีควำมยืดหยุ่นสูง  เป็นต้น 

2) มำตรกำรปรับโครงสร้ำงสถำบันกำรเงิน  โดยจะต้องด ำเนินมำตรกำรเพ่ือปฏิรูประบบ
สถำบันกำรเงินอย่ำงจริงจัง  แก้กฎหมำยให้ต่ำงชำติเพ่ิมสัดส่วนถือหุ้นในสถำบันกำรเงินได้เป็นเวลำ 
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10 ปี  แก้ไขกฎเกณฑ์กำรจัดชั้นสินเชื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ปรับปรุงมำตรฐำนบัญชีใหม่ให้
เป็นสำกล  แก้ปัญหำควำมโปร่งใสในสถำบันกำรเงินและบริษัทจดทะเบียนให้ได้มำตรฐำนสำกล จัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร)  จัดตั้งสถำบันประกันเงินฝำก  แก้ไขพระรำชบัญญัติธนำคำรพำณิช์
และบริษัทเงินทุน  รวมทั้งเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ 

3) มำตรกำรด้ำนต่ำงประเทศ  ก ำหนดเงื่อนไขให้เปิดเสรีกำรค้ำมำกขึ้น แก้กฎหมำยให้
ต่ำงชำติเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นกำรถือหุ้นในธุรกิจโทรคมนำคม ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  ธุรกิจเดินอำกำศ 

4) มำตรกำรลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับตัวของเศรษฐกิจต่อกลุ่มบุคคลผู้ด้อย 
โอกำสและยำกจน  อำทิ  กำรออกพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่ำ หนึ่งในมำตรกำรส ำคัญของ IMF คือ กำรปรับโครงสร้ำงสถำบันกำรเงินให้มีกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มคีุณภำพ ปรับปรุงกำรก ำกับดูแลสถำบันกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
สำกล  ปรับปรุงระบบกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินให้มีควำมเพียงพอ โปร่งใส และน่ำเชื่อถือ เพ่ือ
เสริมสร้ำงเสถียรภำพควำมมั่นคงในระบบสถำบันกำรเงินในระยะยำว 
 
 

การสร้างภูมิคุ้มกันระบบการเงินไทย 
 

 Mr. Alan Greenspan ประธำนธนำคำรกลำงของประเทศสหรัฐฯ (Federal Reserve 
Chairman) ได้กล่ำวไว้ว่ำ “Indeed , better risk management may be the only truly 
necessary element of success in banking” และได้ให้ข้อสังเกตที่น่ำสนใจยิ่งว่ำ.“better 
management of banking risk and new rules on capital being the key to a stronger 
banking system contributing to economic growth”  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญของ
คุณภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือกำรบริหำรเชิงรุกที่มีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อกำรสร้ำงเสถียรภำพและ
ควำมมั่นคงต่อระบบสถำบันกำรเงินและระบบเศรษฐกิจของชำติ 

 เมื่อวิเครำะห์บทบำทและคุณภำพของสถำบันกำรเงิน ก่อนช่วงเกิดวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินปี 
2540 พบว่ำ  ในช่วงระยะเวลำเพียง 10 ปี  สถำบันกำรเงินมีบทบำทสูงมำกต่อกำรเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจ  มีกำรขยำยตัวแบบก้ำวกระโดด  กำรให้สินเชื่อในระบบธนำคำรพำณิชย์มีอัตรำกำร
เจริญเติบโตกว่ำ 10 เท่ำ  จำกจ ำนวน 700,499 ล้ำนบำท ณ ต้นปี 2530  เพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวน 
8,171,094 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2540  อย่ำงไรก็ตำม โดยที่ช่วงเวลำนั้น ธนำคำรพำณิชย์และบริษัท
เงินทุนมีจ ำนวนรวมกันเกินกว่ำ 100 แห่ง  กำรก ำกับดูแลยังมิได้ใช้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล  มี
ช่องว่ำงในกำรด ำเนินงำนที่เอ้ือให้เกิดกำรทุจริตฉ้อฉล  ประกอบกับ ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ยังขำดเครื่องมือและบุคคลำกรในกำรก ำกับดูแลสถำบันกำรเงิน ท ำให้ไม่สำมำรถเห็นภำพเชิงปริมำณ
ทีช่ัดเจนที่จะประเมินควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนต่อระบบสถำบันได้ทันท่วงที   
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 ท่ำมกลำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในสถำบันกำรเงินที่ยังไม่ได้มำตรฐำน และกำร
ก ำกับดูแลจำกทำงกำรที่ยังไม่รัดกุมและทันต่อเหตุกำรณ์  ท ำให้กระบวนกำรท ำงำนภำยในสถำบัน
กำรเงินมีช่องว่ำง  อำทิ  กระบวนกำรพิจำรณำสินเชื่อของสถำบันกำรเงินเป็นไปอย่ำงหละหลวม ไม่
พิจำรณำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร หรือควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินคืนอย่ำงถ่องแท้ มีกำรปล่อย
สินเชื่อให้แก่พวกพ้อง หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง นักกำรเมือง ด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำหลักประกันเกินควำม
เป็นจริง  หรือมีกำรน ำอสังหำริมทรัพย์ที่ด้อยค่ำ เช่น ถูกรอนสิทธิหรืออยู่ในเขตป่ำสงวน มำเป็น
หลักประกัน  หรือมีกำรน ำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่ำงๆ ที่เป็นกำรฟอกเงิน หรือกำรครอบง ำกิจกำร
ภำยในประเทศที่เข้ำไปลงทุน  เมื่อผนวกกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในที่ไม่ได้มำตรฐำน
ขำดควำมรัดกุม  เช่น กำรด ำเนินกิจกำรวิเทศธนกิจ (BIBFs)  ของสถำบันกำรเงินที่ท ำให้เกิดควำม
เสี่ยงทั้งจำกกำรกู้ยืมเงินทุนระยะสั้นมำปล่อยกู้ระยะยำว และควำมเสี่ยงจำกกำรปล่อยกู้สกุลเงินที่
แตกต่ำงกัน (Maturity and Currency Mismatch)  โดยมผีู้บริหำรและ/หรือเจ้ำหน้ำที่ทีอ่ำศัย
ช่องว่ำงต่ำงๆ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  ท ำให้เกิดกำรทุจริตฉ้อฉลอันเป็น
ภัยร้ำยแรงส ำคัญที่ท ำลำยควำมม่ันคงของสถำบันกำรเงิน 

 อำจกล่ำวได้ว่ำ บทเรียนอันเจ็บปวดจำกวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินปี 2540  มีที่มำจำก “กำร
ขำดหลักธรรมำภิบำลที่ดีของสถำบันกำรเงิน”  ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงสร้ำงสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ใน
ระบบสถำบันกำรเงิน  โดยมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนทุกด้ำนทั้งแนวรำบและ
แนวดิ่งแบบ 360 องศำ อำทิ  กำรปรับปรงกฎเกณฑ์กำรปล่อยสินเชื่อให้มีควำมรัดกุม มีกำร
กลั่นกรองและสอบทำนทั้งก่อนและหลังอนุมัติสินเชื่อ  กำรก ำหนดให้สถำบันกำรเงินใช้มำตรฐำนกำร
บัญชีที่เป็นสำกล หรือก ำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องท่ียังไม่มีมำตรฐำนกำรบัญชีก ำหนดไว้ เพื่อให้กำร
แสดงรำยกำรในงบกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลมีควำมเพียงพอและโปร่งใส เพื่อช่วยให้นักลงทุน 
และผู้ใช้งบกำรเงินมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ  รวมทั้งกำรวำงหลักเกณฑ์เพ่ือก ำกับ
ดูแลสถำบันกำรเงินให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบระมัดระวัง  ในช่วง 16 ปีที่ผ่ำนมำ ธปท. ได้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือปิดช่องว่ำงจำกกำรที่ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรฉ้อ
ฉลทุจริต  โดยเน้นควำมส ำคัญในด้ำนกำรก ำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำร
ตรวจสอบถ่วงดุลและควบคุมภำยใน และกำรส่งเสริมให้สถำบันกำรเงินมีหลักธรรมำภิบำลที่ดี เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินมีประสิทธิภำพ โปร่งใสและน่ำเชื่อถือยิ่งขึ้น อันเป็นทั้งกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบกำรเงินของ
ประเทศ ซึ่งจะท ำให้ระบบเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนต่อไป โดยมีสำระส ำคัญ รูปแบบ และ
กระบวนกำร ดังนี้ 

1. การก ากับแบบรวมกลุ่ม 
  ปัจจุบันสถำบันกำรเงินมีกำรด ำเนินธุรกิจแบบเครือข่ำย หรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจำกกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ กำรก ำกับดูแล
สถำบันกำรเงินแบบองค์กรเดี่ยว (Solo Basis) อำจไม่เพียงพอ  ธปท. จึงได้ขยำยขอบเขตกำรก ำกับ
ดูแลให้ครอบคลุมถึงกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน  โดยปัจจุบัน ธปท. ได้ใช้กำรก ำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม 
(Consolidated Supervision) กับธนำคำรพำณิชย์จดทะเบียนในประเทศซึ่งสอดคล้องกับ
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มำตรฐำนสำกล  โดยก ำหนดให้โครงสร้ำงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก 
ธปท. ก่อน และต้องด ำรงเงินกองทุนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของทั้งกลุ่ม รวมทั้ง
ปฏิบัติตำมเกณฑ์เชิงคุณภำพ เช่น กำรจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มธุรกิจที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลกลุ่มธุรกิจให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ของ ธปท. และนโยบำยของ
บริษัทแม่ และส่งข้อมูลของกลุ่มฯให้ ธปท. ตรวจสอบ เป็นต้น 
  นอกจำกนี้ เพื่อไม่ให้ธุรกรรมมีกำรกระจุกตัว ธปท. ได้ก ำหนดให้กลุ่มฯ ดูแลกำรให้
สินเชื่อและก่อภำระผูกพันกับบุคคลภำยนอกหรือกลุ่มของบุคคลภำยนอก (Large Exposure) และ
บริษัทภำยในกลุ่ม (Intragroup Transaction) ไม่เกินอัตรำที่ ธปท. ก ำหนดและต้องอยู่บนพื้นฐำน
ของกำรมีธรรมำภิบำลที่ดี 

2. ความเสี่ยงด้านเครดิต 
  ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต หมำยถึง  ควำมเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญำของธนำคำรพำณิชย์ไม่
สำมำรถปฏิบัติได้ตำมสัญญำที่เก่ียวข้องกับกำรให้สินเชื่อ กำรลงทุน และกำรก่อภำระผูกพัน เช่น 
ลูกหนี้ไม่สำมำรถช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตำมที่ตกลงไว้กับธนำคำรพำณิชย์ได้ ท ำให้ธนำคำรพำณิชย์
ในฐำนะเจ้ำหนี้เกิดควำมเสียหำย ทั้งนี้ ควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อฐำนะควำมม่ันคง 
ควำมเชื่อมั่นและชื่อเสียงของธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตจะมีควำมรุนแรงมำกหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับคุณภำพของสินเชื่อและเงินลงทุน ดังนั้น ธนำคำรพำณิชย์จึงจ ำเป็นต้องมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม  โดย ธปท. ไดก้ ำหนดแนวนโยบำยเพ่ือก ำกับดูแลสินเชื่อตำมควำมเสี่ยงที่
แตกต่ำงกัน รวมถึงแนวนโยบำยด้ำนคุณภำพสินเชื่อเพ่ือให้ธนำคำรพำณิชย์มีกำรพิจำรณำอนุมัติ
สินเชื่ออย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  นอกจำกนี้ เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ธปท. ยังได้ก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรก ำกับลูกหนี้รำยใหญ่ กำรให้สินเชื่อและลงทุนในกิจกำรที่ธนำคำรพำณิชย์มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้อง (Related Lending) และกำรก ำกับกำรลงทุน  อีกท้ัง ก ำหนดให้คณะกรรมกำรของธนำคำร
พำณิชย์จัดท ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของประเทศคู่สัญญำ และให้ธนำคำรพำณิชย์ประเมิน 
ควบคุม และติดตำมควำมเสี่ยงของประเทศคู่สัญญำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. ความเสี่ยงด้านตลาด 
  ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ธนำคำรพำณิชย์อำจได้รับควำมเสียหำย
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สินและภำระผูกพัน อันเกิดจำกควำมเคลื่อนไหว
ของอัตรำดอกเบี้ย รำคำตรำสำรทุน อัตรำแลกเปลี่ยน และรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์  ซ่ึง ธปท. ได้ออก
มำตรกำรในกำรก ำกับดูแล ดังนี้  
  3.1  ก ำหนดแนวนโยบำยกำรก ำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนตลำด เพื่อให้ธนำคำรพำณิชย์มี
กำรจัดท ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดที่เหมำะสม มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและด ำรง
เงินกองทุนเพ่ือรองรับ (1) ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยและด้ำนรำคำตรำสำรทุนในบัญชีเพ่ือค้ำ 
(Trading Book) และ (2) ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนและรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ในทุกบัญชี  
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  3.2  ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรด ำรงฐำนะเงินตรำต่ำงประเทศ เพ่ือให้ธนำคำรพำณิชย์มีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนที่เหมำะสม และสำมำรถสะท้อนควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.3  ก ำหนดแนวนโยบำยก ำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำร
ธนำคำร (Banking Book)  เพ่ือให้สถำบันกำรเงินต้องประเมินผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำดอกเบี้ย และจัดท ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือกำรธนำคำร 

4. เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง 
  สถำบันกำรเงินจ ำเป็นต้องมีเงินกองทุนเพียงพอส ำหรับรองรับควำมเสียหำยที่อำจจะ
เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินธุรกรรมต่ำงๆ เช่น กำรให้สินเชื่อ กำรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยง หรือกำร
ก่อภำระผูกพันต่ำงๆ เป็นต้น  เงินกองทุนจะช่วยรองรับมิให้ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นมำกระทบต่อผู้
ฝำกเงิน และเจ้ำหนี้  และยังเป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อม่ันและควำมมั่นคง
ของระบบธนำคำรพำณิชย์  โดยก ำหนดแนวทำงกำรด ำรงเงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ใน 2 ด้ำน 
คือ ด้ำนคุณภำพขององค์ประกอบของเงินกองทุน และด้ำนควำมเพียงพอของเงินกองทุน 
  ด้ำนคุณภำพและองค์ประกอบของเงินกองทุน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ เงินกองทุนชั้นที่ 1 
หรือเงินกองทุนหลัก (Core Capital) ได้แก่ ทุนที่ช ำระแล้ว เป็นต้น และเงินกองทุนชั้นที่ 2 หรือ
เงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Supplement Capital) ได้แก่ เงินส ำรองจำกมูลค่ำส่วนที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรตีรำคำ
ที่ดินและอำคำร  
  ด้ำนควำมเพียงพอของเงินกองทุน ซึ่ง ธปท.ใช้อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(BIS Ratio) เป็นเครื่องมือวัดควำมเพียงพอของเงินกองทุน  โดยก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ไทยด ำรง
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ ำกว่ำ 8.5%  เพ่ือรองรับควำมเสี่ยง ด้ำนเครดิต ด้ำนกำร 
ตลำด และด้ำนปฏิบัติกำร 
  ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำกับดูแลเงินกองทุนและสภำพคล่องธนำคำรพำณิชย์ไทยตำม
หลักเกณฑ์สำกลที่ก ำหนดโดย Bank for International Settlement  ปัจจุบันธนำคำรพำณิชย์ไทย
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ล่ำสุดที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2556 
หลักเกณฑ์ Basel III  ก ำหนดให้องค์ประกอบของเงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ต้องเป็นเงินกองทุน
ที่มีคุณภำพดีที่สุดเป็นหลัก  และมีปริมำณมำกพอท่ีจะรองรับควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดข้ึนทั้งในภำวะ
ปกติและภำวะวิกฤติ  จึงท ำให้ธนำคำรพำณิชย์มีควำมแข็งแกร่งและมีเงินกองทุนที่ม่ันคง 

5. การคุ้มครองผู้บริโภค 
  เพ่ือให้ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจก่อนเลือกใช้บริกำร และมีหลักฐำนกำร
ช ำระเงินที่สำมำรถตรวจสอบได้  ธปท. ไดก้ ำหนดเงื่อนไขให้สถำบันกำรเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถำบันกำรเงิน (Non-bank) เปิดเผยข้อมูลอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินให้สินเชื่อ และอัตรำค่ำ 
ธรรมเนียมต่ำงๆ  อีกท้ัง BOT Website ยังเผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบส ำหรับค่ำธรรมเนียมและ
ดอกเบี้ย 5 ประเภท  คือ ค่ำรักษำบัญชีที่เป็นเงินบำท ธุรกรรมฝำก-ถอน-โอนเงินสด บัตรเครดิต 
สินเชื่อและธุรกรรมเกี่ยวกับเช็ค เพ่ือให้ผู้บริโภคสำมำรถเปรียบเทียบได้  นอกจำกนี้ ธปท. ยังได้ออก
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แนวปฏิบัติในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ให้สถำบันกำรเงินและ Non-Bank เพ่ือให้กำรติดตำมทวงถำมหนี้
มีมำตรฐำนเดียวกันและไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน 

6. ธรรมาภิบาล 
  ธรรมำภิบำลเป็นปัจจัยพื้นฐำนส ำคัญที่จะท ำให้กำรด ำเนินกำรของธนำคำรพำณิชย์มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส และน่ำเชื่อถือ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรเพิ่ม
มูลค่ำในกิจกำร และควำมมั่นคงของธนำคำรพำณิชย์ในระยะยำว ซึ่งหลักเกณฑ์ส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธรรมำภิบำลของธนำคำรพำณิชย์มุ่งเน้นเรื่อง บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูล 
และควำมโปร่งใส ซึ่งจะเอ้ือต่อบทบำทของตลำดในกำรก ำกับตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของธนำคำร
พำณิชย์ อันเป็นพ้ืนฐำนของระบบวินัยจำกตลำด (Market Discipline) นอกจำกนี้ ธปท.ยังได้จัดท ำ
คู่มือส ำหรับกรรมกำรสถำบันกำรเงินที่ระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมหลักธรรมำภิบำล 

  หลักเกณฑ์ส ำคัญที่เก่ียวข้องกับธรรมำภิบำลของสถำบันกำรเงิน แบ่งเป็น 4 ด้ำน ดังนี้ 

  1) กรรมกำรและผู้บริหำร 
   1.1) โครงสร้ำงคณะกรรมกำรเพ่ือส่งเสริมธรรมำภิบำลของธนำคำรพำณิชย์ 
    นอกเหนือจำกคู่มือส ำหรับคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินที่สถำบันกำรเงิน
ทุกแห่งจะต้องจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร  เพ่ือให้คณะกรรมกำรของสถำบันกำรเงินถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัดแล้ว  ธนำคำรพำณิชย์ยังต้องจัดให้มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ในคณะกรรมกำรธนำคำรพำณิชย์และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน เพ่ือส่งเสริมธรรมำภิบำลของธนำคำรพำณิชย์  ดังนี้ 
    คณะกรรมกำรธนำคำรพำณิชย์ ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 กรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 9 คน 
 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรไม่เกิน 1 ใน 3 
 กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน หรือ 1 ใน 4 แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูง

กว่ำ ทั้งนี้  เพื่อให้กรรมกำรอิสระมีบทบำทในกำรถ่วงดุลกำร
บริหำรงำนของธนำคำรพำณิชย์ มิให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้บริหำรเกิน
สมควร 

    กรรมกำรอิสระ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ถือหุ้นในธนำคำรพำณิชย์ไม่เกินร้อยละ 0.5 
 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน

ด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรธนำคำรพำณิชย์ บริษัทร่วม และผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 

 ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของผู้บริหำรระดับสูง หรือของผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ 
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   1.2) คณะกรรมกำรชุดย่อยทีธ่นำคำรพำณิชย์ต้องจัดตั้ง ได้แก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินและ
สอบทำนให้ธนำคำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ธนำคำรพำณิชย์ในเรื่องต่ำงๆ เช่น ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทุจริต ข้อบกพร่องของกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ เป็นต้น  มีองค์ประกอบดังนี้ 

 กรรมกำรธนำคำรพำณิชย์อย่ำงน้อย 3 คน 
 ในจ ำนวนนี้ต้องเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 คน 
 ประธำนไม่ควรท ำหน้ำที่ในคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ 

(2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ดูแลควำมเสี่ยงโดยรวมของ
ธนำคำรพำณิชย์ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 

 กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรของธนำคำรพำณิชย์ 
 ประธำนควรเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

    นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีธนำคำรพำณิชย์ควรจัดตั้ง  ได้แก่ 
คณะกรรมกำรสรรหำและคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน   
   1.3) กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำรพำณิชย์ สำมำรถเป็นประธำน
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม ในบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ  โดย
พิจำรณำควำมเป็นกลุ่มธุรกิจจำกอ ำนำจกำรควบคุมกิจกำร 

1.4) กำรแต่งตั้งกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำร
พำณิชย์จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก ธปท. ทั้งนี้ธนำคำรพำณิชย์จะต้องตรวจสอบก่อนกำรแต่งตั้ง
ทุกครั้งว่ำกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำรพำณิชย์ไม่มีลักษณะต้องห้ำมใดๆ  
เช่น มีปัญหำในกำรช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสถำบันกำรเงิน  เคยถูก ธปท. หรือส ำนักงำนก.ล.ต.
สั่งถอดถอนจำกกำรเป็นผู้บริหำรสถำบันกำรเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์  มีประวัติเสียหำย หรือมี
พฤติกรรมที่แสดงถึงกำรท ำงำนอันส่อไปในทำงไม่สุจริต ฯลฯ  

  2) ผู้ถือหุ้น 
   กำรถือหุ้นในธนำคำรพำณิชย์ของบุคคลหรือคณะบุคคล มีกำรก ำหนดเงื่อนไขดังนี้ 

 บุคคลใดจะถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
ธนำคำรพำณิชย์นั้นมิได้  เว้นแต่บุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น เช่น ส่วนรำชกำร 
เป็นต้น 

 มีจ ำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชำติไทยถืออยู่ไม่ต่ ำกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 

 หำกมีบุคคลใดถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 5 ธนำคำรพำณิชย์นั้นจะจ่ำยเงินปันผล
หรือเงินตอบแทนอ่ืนให้แก่บุคคลนั้นหรือให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ถือหุน้ตำมจ ำนวนหุ้นส่วนที่เกินมิได้  
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  3) กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
   ธนำคำรพำณิชย์จะต้องจัดให้มีระบบควบคุมภำยใน และมีหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในทีป่ระเมินกิจกรรมต่ำงๆ ของสถำบันกำรเงินอย่ำงเป็นอิสระ เพ่ือให้มีกำรควบคุมภำยในที่ดี 
ในอันทีจ่ะช่วยให้มั่นใจได้ว่ำสถำบันกำรเงินปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับ  มีกำรดูแลป้องกัน
ทรัพย์สิน  กำรเก็บรักษำบันทึกเอกสำรที่เพียงพอ  มีกำรป้องกันหรือตรวจพบกำรทุจริต ข้อผิดพลำด
และรำยกำรผิดปกติท่ีส ำคัญตั้งแต่แรกเริ่ม  รวมทั้งมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ  โดยหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในต้องเป็นอิสระจำกกิจกรรมที่ตรวจสอบ  และต้องมีอิสระในกำรตรวจสอบกิจกรรม
ต่ำงๆ ขององค์กร  โดยมีหน้ำที่รำยงำนสิ่งที่ตรวจพบและเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

  4) กำรเปิดเผยข้อมูล 
   ธปท. ได้ก ำหนดแบบฟอร์มงบแสดงฐำนะกำรเงิน  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
งบกระแสเงินสด  งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น  นโยบำยกำรบัญชีและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน  ให้ธนำคำรพำณิชย์รำยงำน  โดยเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรบัญชี  นอกจำกนี้ ธนำคำรพำณิชย์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญอ่ืนๆ ตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส ำนักงำน ก.ล.ต.ก ำหนดด้วย  เช่น รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  นโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำร  โครงสร้ำงองค์กร  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  องค์ประกอบ และรำยงำน
ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  ปัจจัยควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ฯลฯ  
ตลอดจนเปิดเผยผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ำยให้แก่
กรรมกำรและพนักงำนชั้นบริหำรของธนำคำรพำณิชย์ ตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรฝ่ำยหรือผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย/
เทียบเท่ำขึ้นไป  นอกเหนือจำกผลประโยชน์อื่นที่พึงจ่ำยตำมปกติแก่กรรมกำรและผู้บริหำรอีกด้วย 

  5) ผู้สอบบัญชีอิสระ 
   ธปท. ก ำหนดให้สถำบันกำรเงินต้องยื่นขอควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ต่อ ธปท. ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกรอบปีกำรบัญชี
โดยก ำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี  ตลอดจนก ำหนด
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีของสถำบันกำรเงินไว้ดังนี้ 

 ไม่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญำต 
 เป็นผู้สอบบัญชีที่ส ำนักงำน ก.ล.ต.ให้ควำมเห็นชอบ 
 ไม่ถูกเพิกถอนกำรให้ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนก.ล.ต.และตลำดหลักทรัพย์

หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบสถำบันกำรเงินแห่งเดียวกันเกินกว่ำ 5 ปี

ติดต่อกัน 
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บทสรุป 
 

 ถึงแม้ว่ำ ปัจจุบันระบบธนำคำรพำณิชย์ไทยมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น ทั้งด้ำนผลประกอบกำรที่
มีก ำไรอย่ำงต่อเนื่อง  ควำมเพียงพอเงินกองทุนที่จะรองรับควำมเสียหำย  ท่ำมกลำงกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในลักษณะที่มีควำมระมัดระวังระดับสูง และกำรมีหลักธรรมำภิบำลที่ดี  เมื่อผนวก
กับกำรน ำหลักเกณฑ์สำกลมำใช้ในกำรก ำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์  ก็เป็นที่แน่ใจได้ว่ำระบบธนำคำร
พำณิชย์ไทยมีควำมเข้มแข็งขึ้นมำกเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนวิกฤตปี 2540  แตอ่ย่ำงไรก็ตำม 
เส้นทำงกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน อำจมีบำงประเด็นที่สร้ำงควำมกังวลให้กับสังคมและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องว่ำ จะเป็นประเด็นควำมเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปหรือไม่  เนื่องจำก
สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจบำงอย่ำงที่มีควำมคล้ำยคลึงกับปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนวิกฤตปี 
2540  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมกังวลต่อภำวะฟองสบู่ในตลำดอสังหำริมทรัพย์ และกำรสะสมของ
ปัญหำหนี้ครัวเรือน ท่ำมกลำงกำรไหลเข้ำของเงินทุนจำกต่ำงประเทศระยะสั้น  อย่ำงไรก็ดี 
สถำนกำรณ์ในปัจจุบันมีปัจจัยสนับสนุนหลำยประกำรซึ่งแตกต่ำงจำกช่วงปี 2540 ดังนี้ 10 

 1. กำรสะสมของหนี้ครัวเรือน อำจสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงทำงสังคมและ 
กำรด ำรงชีวิตของครัวเรือน  ทั้งนี้ แม้ว่ำหนี้ครัวเรือนไทยอำจเร่งตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์
ที ่77.6% ต่อ GDP ในปี 2555  (รูปที่ 2)  แต่กำรเพิ่มข้ึนของหนี้ครัวเรือนดังกล่ำว อำจสะท้อนถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม ทั้งกำรเข้ำสู่สังคมเมือง ชนชั้นกลำงที่เพ่ิมขึ้น รำยได้ที่สูงข้ึนของภำคชนบท 
รวมไปถึงกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงินในระบบที่เพ่ิมข้ึน (ซึ่งทดแทนกำรก่อหนี้
นอกระบบ)  ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลที่ท ำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ปรับเพิ่มข้ึน 

                                                           
10

  ศูนย์วิจยักสกิรไทย 

รูปที่ 2 
สัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP ต้ังแต่ พ.ศ.2534 - 2555 

 
หมำยเหต:ุ ปี 2534 - 2545 เป็นข้อมูลเงินให้สินเชื่อแก่รำยยอ่ยของธนำคำรพำณิชย์รวมกับสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 
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 2. ควำมร้อนแรงของตลำดอสังหำริมทรัพย์ในปัจจุบัน  เป็นผลจำกควำมต้องกำรที่อยู่อำศัย
ที่แท้จริงของครัวเรือน  ทั้งนี ้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจปี 2540  พบว่ำ 
สัดส่วนสินเชื่อของผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ (รวมผู้ประกอบกิจกำรก่อสร้ำง)  มีแนวโน้มลดลง
ตำมล ำดับ  ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยต่อ GDP มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง และท ำสถิติ
สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ในปี 2555 ที่ระดับ 19.9% ต่อ GDP  โดยกำรเร่งตัวขึ้นของสินเชื่อที่อยู่อำศัย
ดังกล่ำวเป็นผลจำกควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยที่แท้จริงของครัวเรือนไทยที่มีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยว
มำกขึ้น  รวมไปถึงควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยตำมแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรำง ซึ่งแตกต่ำงจำกปี 
2540 ที่เป็นไปเพ่ือกำรเก็งก ำไรเป็นหลัก 

  เมื่อผนวกประเด็นดังกล่ำวกับรำคำที่ดินและวัสดุก่อสร้ำงที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึนในช่วงที่ผ่ำน
มำ จึงส่งผลให้รำคำที่อยู่อำศัยในตลำดปรับตัวขึ้นในทิศทำงเดียวกัน  อย่ำงไรก็ดี ด้วยกำรคัดกรอง
ลูกค้ำของสถำบันกำรเงิน และหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกำรปล่อยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยของทำงกำร 
ตลอดจนโอกำสที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยอย่ำงรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับควำม 
สำมำรถในกำรช ำระหนี้มีค่อนข้ำงจ ำกัด  จึงท ำให้คำดได้ว่ำกำรปรับตัวขึ้นของสินเชื่อที่อยู่อำศัย
ดังกล่ำวจะไม่เป็นประเด็นเสี่ยงส ำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในอนำคต 

  กำรเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อำศัยต่อ GDP (รูปที่ 3) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกท่ี
ระดับร้อยละ 13.2 ในปี 2544  มำอยู่ที่ระดับร้อยละ 19.9 ในปี 2555 ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อของ
ผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ต่อ GDP ในช่วงปี 2544 – 2555 ค่อนข้ำงจะอยู่ที่ระดับคงที่ ประมำณ
ร้อยละ 4-4.5 เท่ำนั้น แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ประกอบกำรใช้เงินลงทุนของตนเองในกำรขยำยกิจกำรเป็น
ส่วนใหญ่  

 
  

รูปที่ 3 

การเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - 2555 
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 หำกเปรียบเทียบโครงสร้ำงเศรษฐกิจระดับมหภำค  ก่อนและหลังเกิดวิกฤติปี 2540 กับ
ปัจจุบัน ในตำรำงที่ 1 จะเห็นได้ว่ำเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ประมำณร้อยละ 3-4 ต่อปี  
ค่ำเงินบำทสอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทำนในตลำดกำรเงินมำกขึ้น  อัตรำเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ ำ  
ฐำนะดุลบัญชีเกินดุลเฉลี่ยร้อยละ 2.8 ของ GDP  นอกจำกนี้ เงินทุนส ำรองระหว่ำงประเทศอยู่ที่
ประมำณ 180,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ สูงกว่ำช่วงเกิดวิกฤติปี 2540 ถึง 6 เท่ำ 

ตำรำงที่ 1 :  โครงสร้ำงเศรษฐกิจ...ก่อนและหลังวิกฤติปี 2540 เทียบกับปัจจุบัน 

 ก่อนวิกฤตปี 2540 หลังวิกฤตปี 2540 ปัจจุบัน 
ส ภ า พ ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
โดยท่ัวไป 

 ปี  2 5 3 0  - 2 5 3 8 
เศรษฐกิจไทยขยำยตัวเฉลี่ยสูง
ถึง 9.9%  
 เกิดกำรเก็ งก ำ ไรอย่ำง
กว้ำงขวำงในตลำดหุ้นและ
ตลำดอสังหำริมทรัพย์ 

 ปี 2540 - 2541 เศรษฐกิจ
ไทยหดตัวลง 1.4% และ 
10.5% ตำมล ำดับ  
 ปี 2542-2547 เศรษฐกิจ
ไทยขยำยตัวเฉลี่ย 5.0%  

 เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่ำง
ต่อเน่ือง โดยปี 2556 คำดว่ำจะ
เติบโตได้รำว 4.0%  

ระบบอั ต ร า
แลกเปลี่ยน 

 ทำง ก ำ ร ไทย ใ ช้ ร ะบบ
ตะกร้ำเงิน โดยอิงกับสกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐฯ เป็นหลัก  

 หลังถูกโจมตี ค่ำ เงินบำท 
ท ำ ง ก ำ ร ไ ท ย ป ร ะ ก ำ ศ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร ะ บ บ อั ต ร ำ
แลกเปลี่ ยนเป็นระบบอัตรำ
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัวในวันท่ี 
2 กรกฎำคม พ.ศ.2540  

 ค่ำเงินบำทปรับตัวสอดคล้อง
กับอุปสงค์และอุปทำนในตลำด
กำรเงินมำกขึ้น ท่ำมกลำงกำร
รักษำควำมสมดุลระหว่ำงเงินทุน
ไหลเข้ำและไหลออกจำก ธปท. 

ภาวะเงินเฟ้อ  อัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปในช่วง
ปี 2530-2538 อยู่ท่ีระดับรำว 
4.6%  

 อัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปในช่วงปี 
2542-2545 มีค่ำเฉลี่ยท่ี 1.1%  

 ในปี 2556 คำดอัตรำเงินเฟ้อ
ท่ัวไปจะอยู่ ท่ีประมำณ 2.5% 
ชะลอลงจำก 3.0% ในปี 2555  

ฐานะดุลบญัชี
เดินสะพัด 
และหนี้
ต่างประเทศ 

 ปี 2537-2540 ไทยขำด
ดุลเฉลี่ย 8.1% ของจีดีพี  
 หน้ีต่ำงประเทศ อยู่ท่ีเฉลี่ย 
62.7% ของจีดีพี 

 ปี 2541 - 2547 ไทยเกินดุล
เฉลี่ย 10.4% ของจีดีพี  
 หน้ีต่ำงประเทศ อยู่ท่ีเฉลี่ย 
56.5% ของจีดีพี 

 ปี 2554 - 2555 ไทยเกินดุล
เฉลี่ย 2.8% ของจีดีพี  
 หน้ีต่ำงประเทศ อยู่ท่ีเฉลี่ย 
36.3% ของจีดีพี 

เงินทุนส ารอง
ระหว่าง
ประเทศ 

 เฉลี่ยปี 2535 - 2540 อยู่
ท่ีรำว 3.0 หมื่นล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ (27.7% ของจีดีพี) 

 เฉลี่ยปี 2541 - 2547 อยู่ท่ี
รำว  3 .7 หมื่นล้ ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ (45.6% ของจีดีพี)   

 ปี 2555 อยู่ท่ี 1.8 แสนล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ (113.6% ของ  
จีดีพี)   

 

 ในส่วนของระบบสถำบันกำรเงิน  หำกพิจำรณำข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญของระบบกำรเงิน
ไทย ก่อนและหลังเกิดวิกฤติปี 2540 เทียบกับปัจจุบัน ในตำรำงที่ 2  จะเห็นว่ำ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงิน
ฝำก (LTD) อยู่ในระดับที่เหมำะสมประมำณร้อยละ 96.4  ธนำคำรพำณิชย์มีเงินกองทุนอยู่ที่ระดับ 
12.3% สูงกว่ำช่วงที่เกิดวิกฤติปี 2540 ถึงร้อยละ 64 
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 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า จุดอ่อนเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินไทยที่เป็นส่วน
หนึ่งอันน ามาซึ่งวิกฤตการณ์ปี 2540  ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงที่ขาดประสิทธิภาพ  การ
ก ากับดูแลที่หละหลวม  ตลอดจนการทุจริตฉ้อฉลของผู้บริหารสถาบันการเงินที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตลอดระยะเวลา 16 ปีท่ีผ่านมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กรรมการและผู้บริหาร
มองเห็นจุดอ่อนของการบริหารจัดการก่อนที่จะก้าวเข้าสู่จุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มีส่วนได้
เสีย  รวมถึงเป็นสัญญาณเตือนภัยให้แก่หน่วยงานก ากับดูแลให้สามารถป้องกันการทุจริตใน
สถาบันการเงินได้อย่างทันท่วงที  นอกจากนี้ การสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดีให้กับสถาบันการเงิน 
ให้มีกระบวนการตรวจสอบในหลายข้ันตอน  มีการถ่วงดุลอ านาจ  และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ  ย่อมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะท าให้การด าเนินการของสถาบันการเงินในประเทศ
ไทยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ  อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การเพิ่มมูลค่าในกิจการ และความม่ันคงของสถาบันการเงินไทยในระยะยาว  ท าให้ระบบการเงิน
ของไทยในปัจจุบันมีความแข็งแกร่ง  อย่างน้อยปี 2550 ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สถาบันการเงิน
ไทยสามารถผ่านช่วงวิกฤติซับไพรม์หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวง
กว้างมาได้ด้วยดี   จึงน่าจะเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่า เศรษฐกิจไทยจะ
ไม่เดินซ้ ารอยประวัติศาสตร์ที่เคยบอบช้ า และสถาบันการเงินไทยจะมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะ
สามารถรับมือกับสถานการณ์อันไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กุมภำพันธ์  2557  

ตำรำงที่ 2 : ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญของระบบกำรเงินไทย  

 ก่อนวิกฤตปี 2540 หลังวิกฤตปี 2540 ปัจจุบนั 
สินเชื่อต่อเงินฝาก 
(L/D)  

มำกกว่ำ 110%  101% เฉลี่ยช่วงปี 2540-2543  96.4% ณ สิ้นปี 2555 โดยมี
สัดส่วน L/ (D+B/Es) ท่ี 93.1 %  

ก าไรสุทธิ  ก ำไรสูงกว่ำ 5 หมื่น
ล้ำนบำทต่อปี (เฉลี่ย
ช่วง 5 ปีก่อนวิกฤต)  

ขำดทุนเฉลี่ย 1.94 แสนล้ำนบำท 
ในปี 2540-2543 จำกภำระกำร
กันส ำรองหนี้เสียสูงถึงเฉลี่ย 
2.19 แสนล้ำนบำท/ปี  

ก ำไรสุทธิเฉลี่ย 1.4 แสนล้ำน
บำท  ในปี 2553-2555  
 

ก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์
สุทธิเฉลี่ยต่อปี (ROA)  

1.5%* เฉลี่ย  
ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤต  

-3.5% เฉลี่ยในปี 2540-2543  เฉลี่ย 1.2% ในปี 54-55  

เอ็นพีแอลต่อสินเชื่อ
รวม (Gross NPLs)  

คำดว่ำต่ ำกว่ำระดับ 
20%  

36.6% ณ สินปี 2540 โดยแตะ
ระดับสูงสุด ท่ี 52.3% ในปี 
2542  

อยู่ท่ีระดับ 2.35% ใน Q 1/56 
เทียบกับสิ้นปี 2555 ท่ี 2.44% 

เงินกองทุนรวมต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง **  

9.1% 10.8% เฉลี่ยในปี 2540-2543*  อยู่ท่ีระดับ 15.8% ใน Q 1/56 
เทียบกับสิ้นปี 2555 ท่ี 16.3% 

เงินกองทุนชั้นที่ 1** 
(รวม ธพ.ต่างชาติ) 

7.5% 7.8% เฉลี่ยในปี 2540-2543* เพิ่มขึ้น 12.3% ใน Q1/56 
เทียบกับสิ้นปี 2555 ท่ี 11.8% 

หมำยเหต:ุ  * หลังธนำคำรพำณิชย์ด ำเนนิกำรเพิ่มทุนแล้ว    ** รวมธนำคำรพำณิชย์ต่ำงชำติ 
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