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ธนาคารแห่งประเทศไทย :

บทบาทหนา้ท่ีและการก าหนด

นโยบายการเงินและธนาคาร

ของประเทศ

ดร.พรเพ็ญ สดศรชียั

ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยเศรษฐกิจมหภำค

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

หลกัสตูรนกัยทุธศำสตร ์ร ุ่นที่ 14

10 มนีำคม 2564
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ล ำดับ
กำรบรรยำย

1. บทบำทและหน้ำที่ของธนำคำรแห่งประเทศไทย

2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและทิศทำงนโยบำยภำครัฐ

1.31.1 1.2

Monetary Stability Payment Systems 
Stability

• กำรด ำเนินนโยบำยกำรเงิน
• กำรประสำนนโยบำยกำรเงิน
และนโยบำยกำรคลัง

Financial Institutions 
System Stability

• กำรก ำกับดูแล
ระบบสถำบันกำรเงิน

• กำรก ำกับดูแลระบบ
กำรช ำระเงิน

• National e-Payment
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3 โจทย์หลักของกำรด ำเนินนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค

ท ำอย่ำงไรให้ประชำชนกินดีอยู่ดี ?

ท ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจมีเสถียรภำพและเติบโตยั่งยืน ?

ท ำอย่ำงไรให้มีกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรม ?

2

3

1
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4

นโยบำยกำรคลัง

วิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

นโยบำยกำรเงิน

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

(สภำพัฒน์ฯ)

ส ำนักงบประมำณ

กำรจัดเก็บภำษี กำรจัดสรรงบประมำณ 
กำรใช้จ่ำยภำครัฐ และกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ธปท.)

1

3

4 หน่วยงำนหลักของรัฐที่ดูแลภำพรวมนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค

กระทรวงกำรคลัง

2
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เป้ำหมำยของนโยบำยกำรเงนิ

สนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้เต็มศักยภำพและยั่งยืน 
โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหำเงินเฟ้อ หรือปัญหำควำมไม่สมดุลในระบบกำรเงิน

เสถียรภาพด้านราคาเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของ
การเติบโตอย่างย่ังยืนของเศรษฐกิจ

เสถียรภำพเศรษฐกิจ
เสถียรภำพระบบกำรเงิน

เสถียรภำพรำคำ
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“ธนำคำรกลำงทุกแห่งจึงดูแลให้อัตรำเงินเฟ้อมีเสถียรภำพ” เพ่ือไม่ให้เกิดภำวะเงินเฟ้อสูงเกินไปหรือภำวะเงินฝืด

เศรษฐกิจ
เติบโตต่อเนื่อง 

ประชำชน
กินดีอยู่ดี

กำรตัดสินใจ
ของธุรกิจและ
ผู้บริโภครำบรื่น 

รำคำมี
เสถียรภำพ 

และไม่ผันผวน

เสถียรภำพด้ำนรำคำเป็นเงื่อนไขพื้นฐำนของกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของเศรษฐกิจ

ควำมส ำคัญของเสถียรภำพรำคำ
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เงินเฟ้อที่สูงเกินไปจึงไม่เอื้อให้เกิดกำรท ำธุรกิจหรือลงทุนระยะยำว
และบั่นทอนศักยภำพกำรเติบโตของเศรษฐกิจ

ควำมส ำคัญของเสถียรภำพรำคำ: ผลกระทบของเงนิเฟอ้ที่สงูเกินไป

กัดกร่อนอ ำนำจซื้อที่แท้จริง

เกิดควำมไม่แน่นอนของต้นทุนกำรผลิตและรำคำ

บั่นทอนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ท ำให้กำรกระจำยรำยได้แย่ลง

สร้ำงต้นทุนทำงเศรษฐกิจอื่น ๆ
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ฮังกำรี (ปี 1946)เยอรมัน (ปี 1922 - 23) ซิมบับเว (ปี 2008)

ในอดีตมีบำงประเทศที่ละเลยกำรดูแลเสถียรภำพรำคำ โดยธนำคำรกลำงพิมพ์เงินออกมำให้รัฐบำลกูม้ำกไป
จนประสบปัญหำเงินเฟ้อขั้นรุนแรง (Hyper-inflation) และท ำให้เศรษฐกิจถดถอยในที่สุด

อัตรำเงินเฟ้อที่สูงเกินไปส่งผลกระทบต่อกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ

เวเนซุเอลำ (ปี 2018)

Inflation = 2.2 millions %
(May08)
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นิยำม “ภำวะเงินฝืด”

1. ราคาสินค้าและบริการโดยรวมลดลงต่อเนื่อง (อัตราเงินเฟ้อติดลบ) ความหมายแคบ

2. การลดลงของราคาเกิดขึ้นในเกือบทุกประเภทของสินค้า

ความหมายกว้าง3. ประชาชนคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงต่อเนื่อง

4. อุปสงค์และการจ้างงานลดลงยาวนาน

ระดับรำคำโดยรวม
ลดลงต่อเนื่อง

(1) กำรพัฒนำเทคโนโลยีหรือประสิทธิภำพกำรผลิต 
(2) รำคำน้ ำมันลดลง 

ต้นทุนต่ ำลง
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

อุปสงค์หดตัว 

อำจท ำให้เศรษฐกิจถดถอยยำวนำน

สำเหตุ

ควำมส ำคัญของเสถียรภำพรำคำ: ผลกระทบของเงนิฝดื

เรำควรกังวลกับภำวะเงินฝืด ซึ่งเกิดจำกอุปสงค์ที่หดตัว
เพรำะอำจจะน ำไปสู่เศรษฐกิจที่ถดถอยยำวนำน

ผลกระทบ
ที่มา: ECB Monthly Bulletin (2014)
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ทฤษฎีเงินเฟ้อ “สำมลูกสูบ” ของ ดร.ป๋วย อึ๊งภำกรณ์

ปริมำณเงินที่
ขยำยตัวสอดคล้อง
กับกำรเติบโตของ

เศรษฐกิจ

(1) ธปท. ดูแลภำวะกำรเงินให้เหมำะสม
กับกำรเติบโตของเศรษฐกิจ

ก่อนปี พ.ศ. 2540
Exchange Rate Targeting
ปี พ.ศ. 2540 – 2543
Monetary Targeting
ปี พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
Flexible Inflation Targeting

กำรคลัง
กำรใช้จ่ำยภำครัฐ 
และกำรเก็บภำษี

(2)
กำรเงินภำยในประเทศ

กำรปล่อยสินเชื่อของ
สถำบันกำรเงิน

(3)

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
(กำรส่งออกและน ำเข้ำ)

+ 
กำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน

ระหว่ำงประเทศ

กำรเงินระหว่ำงประเทศ
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ด ำเนินกำรภำยใต้กรอบเป้ำหมำยเงินเฟ้อแบบยืดหยุน่ (Flexible inflation targeting: FIT)

วิธีกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงนิของไทยในปัจจุบัน

เป้ำหมำยเงินเฟ้อ
เป็นตัวเลขที่ชัดเจน 

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (headline inflation) ช่วง 1-3% 
เป้ำหมำยที่ชัดเจนช่วยยึดเหนี่ยวกำรคำดกำรณ์เงินเฟ้อของประชำชนในระยะข้ำงหน้ำ

• สำมำรถใช้ดูแลเสถียรภำพรำคำ เสถียรภำพระบบกำรเงิน และกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
• ส่งสัญญำณในกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินผ่ำนอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยเป็นเครื่องมือหลักและ

สำมำรถใช้เครื่องมืออื่นผสมผสำนได้

มีควำมยืดหยุ่น
เพียงพอ

เน้นควำมโปร่งใส
และกำรแสดง

ควำมรับผิดชอบ

Institutional setup กระบวนกำรที่โปร่งใส และกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ช่วยเสริมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรกลำง
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เครื่องมือในกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงิน

กำรดูแล
อัตรำแลกเปลี่ยน

มำตรกำร

Macroprudential
อัตรำดอกเบี้ย

นโยบำย

กนง. ด ำเนินนโยบำยกำรเงินโดยใช้อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยเป็นเครื่องมือหลัก 
และใช้เครือ่งมืออื่นผสมผสำนตำมควำมเหมำะสม

อัตรำดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืน
พันธบัตรแบบทวิภำคี 

(Bilateral repurchase 
transactions) ระยะ 1 วัน

เช่น แถลงผลกำรประชุม กนง. รำยงำน
กำรประชุมฉบับย่อ รำยงำนนโยบำย

กำรเงิน กำรให้สัมภำษณ์ และสื่อ online 
รักษำเสถียรภำพระบบกำรเงินเฉพำะจุด
เช่น มำตรกำรดูแลสินเชื่อบัตรเครดิต

มำตรกำรดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย (LTV) 

รักษำเสถียรภำพอัตรำแลกเปลี่ยน หำกเงินบำทผันผวนมำก
จนกระทบต่อกำรปรับตัวของภำคธุรกิจ หรือเกิดกำรเก็งก ำไร
ค่ำเงินบำทในตลำดกำรเงิน

กำรสื่อสำร
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กำรตัดสินนโยบำยของ กนง. ในทำงปฏิบัติ
ไม่ได้ค ำนึงถึงเป้ำเสถียรภำพรำคำเพยีงอย่ำงเดียว

กนง. ชั่งน้้าหนักความเสี่ยงระหว่าง เสถียรภำพรำคำ เสถียรภำพ
เศรษฐกิจ และเสถียรภำพระบบกำรเงิน (Financial stability)
โดยติดตามความไม่สมดุล 7 ด้านที่อาจก่อตัวขึ้นในระบบเศรษฐกิจ

ภำคต่ำงประเทศ ตลำดกำรเงิน ภำคสถำบันกำรเงิน ภำคอสังหำริมทรัพย์ ภำคธุรกิจ ภำคครัวเรือน ภำคกำรคลัง

Balance of Risks
Growth Inflation

Financial Stability
กนง. ติดตำมควำมเสี่ยงต่อเสถียรภำพระบบกำรเงิน (finanicial imbalance) 7 ด้ำน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงิน

ประเมินภำวะเศรษฐกิจกำรเงิน
และแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ข้อมูลล่ำสุด

กำรประชุม กนง. 8 ครั้งต่อปี

ตัดสินนโยบำยกำรเงิน
ขึ้น / คง / ลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย

ปรับระดับอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย

เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมฉบับย่อและ
รำยงำนนโยบำยกำรเงิน 

แถลงข่ำวผลกำรประชุม

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.)
ผู้บริหำรระดับสูงของ ธปท. 3 คน และ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 4 คน
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ภำครัฐเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ

แผนภำพแสดงกำรไหลเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ

GDP C I G X-M

รำยจ่ำยภำครัฐ (G)

ภำครัฐ

ภำคครัวเรือน สถำบันกำรเงิน ภำคเอกชนกำรออม กำรลงทุน (I)

ภำคต่ำงประเทศ

รำยจ่ำยภำครัฐ (G)

กำรส่งออก (X)

กู้

รำยจ่ำยซื้อสินค้ำและบริกำร (C)

กำรส่งออก (X)

กำรน ำเข้ำ (M) กำรน ำเข้ำ (M)

กำรกู้และกำรลงทุน

เงินทุนเคลื่อนย้ำย
อัตรำแลกเปลี่ยน
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เศรษฐกิจเปรียบเสมือนต้นไม้ 
ไม่เพียงก่ิงก้ำนแตกสำขำ แต่ล ำต้นและรำกต้องหย่ังลึกแข็งแรงด้วย

นโยบำยกำรเงินและกำรคลงัต้องสอดประสำนกัน
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรเตบิโตของเศรษฐกจิท่ียั่งยืน

เติบโตในอัตรำท่ีดี
Economic Growth นโยบำยกำรคลัง

นโยบำยกำรเงิน

เติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ
Macroeconomic stability

ระยะยำว
นโยบำยกำรเงินและกำรคลังมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

ระยะสั้น
อำจต้องชั่งน้ ำหนักระหว่ำง
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ กับ 

กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจ
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จัดท ำงบประมำณเกินดุล
โดยก ำหนด รำยได้ > รำยจ่ำย
ซึ่งจะช่วยลดหนี้ภำครัฐได้

จัดท ำงบประมำณขำดดุล
โดยก ำหนด รำยได้ < รำยจ่ำย

ผ่ำนกำรกู/้ก่อหน้ีเพิ่มนโยบำยกำรคลัง
แบบเป็นกลำง
(Neutral Fiscal Policy)

รักษำเสถียรภำพของเศรษฐกิจ

รูปแบบของกำรด ำเนินนโยบำยกำรคลงั

นโยบำยกำรคลัง
แบบหดตัว

(Contractionary Fiscal Policy)
นโยบำยกำรคลัง
แบบขยำยตัว

(Expansionary Fiscal Policy)
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แนวทำงกำรก ำหนดกรอบงบประมำณรำยจ่ำย

หลักกำร/ปัจจัยที่ต้องค ำนึงถึง

กระทรวงกำรคลัง 
ประมาณการรายได้

ส ำนักงบประมำณ 
รวบรวมความต้องการใช้งบประมาณ

สภำพัฒน์ฯ (สศช.) 
ประเมินภาวะเศรษฐกิจ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ประเมินภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

4 หน่วยงำนหลักในกำรก ำหนดกรอบ
และโครงสร้ำงงบประมำณประจ ำปี 

ความ
สามารถ
จัดเก็บ
รายได้

งบประมาณ
ที่เหมาะสม
ต่อเศรษฐกิจ

ความ
จ้าเป็นใน
การใช้จ่าย

แรงกระตุ้น
ทางการคลัง

ช่องว่าง
ทางการ

คลัง

ความยั่งยืน
ทางการคลัง

พ.ร.บ. 
งบประมาณ

ประจ้าปี
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รายจ่ายภาครัฐไม่ได้มาจากงบประมาณประจ าปีเพียงอย่างเดียว

รำยได้ + เงินกู้ =
วงเงินงบประมำณ

ปีปัจจุบัน

รำยจ่ำย
จำกงบปีก่อน

วงเงินงบประมำณ
ปีก่อน

รำยจ่ำยรัฐบำลกลำง
จำกเงินงบประมำณ

รำยจ่ำยรัฐบำลท้องถิ่น

กำรลงทุนของรัฐวิสำหกิจ

รำยจ่ำย
ภำครัฐ

1

2

4

อัตราการเบิกจ่าย อัตราการเบิกจ่าย

รำยจ่ำยนอกงบประมำณ

3

พ.ร.บ. งบประมำณ
ประจ ำปี

รำยจ่ำย
จำกงบปีปัจจุบัน

รำยจ่ำยภำครัฐ (Government expenditure)
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รำยจ่ำยนอกงบประมำณ

(1) รำยจ่ำยตำมกฎหมำยพิเศษ เช่น พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็ง พ.ร.ก. บริหำรจัดกำรน้ ำฯ

(2) รำยจ่ำยกิจกรรมกึ่งกำรคลัง (Quasi-fiscal) คือ กำรด ำเนินนโยบำยของรัฐบำลผ่ำน

หน่วยงำนอื่น ได้แก่ สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของรัฐ  ธนำคำรกลำง  และรัฐวิสำหกิจ

พักช ำระหน้ีเกษตรกร
กองทุนหมู่บ้ำน ธนำคำรประชำชน

สินเชื่อ SMEs บ้ำนเอื้ออำทร
โครงกำรรับจ ำน ำข้ำว
โครงกำรบ้ำนล้ำนหลัง

สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ (SFIs)
ธปท. ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและตรวจสอบผล
กำรด ำเนินงำนและควำมเสี่ยง

กำรขำดทุนของ SFIs จะเป็นรำยจ่ำย
กิจกรรมกึ่งกำรคลัง (Quasi-fiscal) 

ครอบคลุม:
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พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561

• ก ำหนดสัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
• ก ำหนดสัดส่วนงบประมำณเพื่อกำรช ำระหนี้ภำครัฐ
• ก ำหนดสัดส่วนภำระที่รัฐต้องชดเชยค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

กิจกรรม มำตรกำร หรือโครงกำรที่มอบหมำยให้หน่วยงำน
ของรัฐด ำเนินกำร

ประธำน

นำยกรัฐมนตรี

รองประธำน 

รมว.คลัง 

กรรมกำร

จัดท ำแผนกำรคลังระยะปำนกลำง กำรก ำหนดสัดส่วนเพื่อเป็น
กรอบในกำรรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังในด้ำนต่ำงๆ 

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินกำรคลังของรัฐ
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ล ำดับ
กำรบรรยำย

1. บทบำทและหน้ำที่ของธนำคำรแห่งประเทศไทย

2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและทิศทำงนโยบำยภำครัฐ

1.31.1 1.2

Monetary Stability Payment Systems 
Stability

• กำรด ำเนินนโยบำยกำรเงิน
• กำรประสำนนโยบำยกำรเงิน
และนโยบำยกำรคลัง

Financial Institutions 
System Stability

• กำรก ำกับดูแล
ระบบสถำบันกำรเงิน

• กำรก ำกับดูแลระบบ
กำรช ำระเงิน

• National e-Payment
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กำรก ำกับดูแลสถำบันกำรเงนิ

วัตถุประสงค์
ของกำรก ำกับ

ดูแล สง.

1. ดูแลให้ สง. มี
ความมั่นคงและ
มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี

2. ส่งเสริมให้ 
สง. มี

ประสิทธิภาพ

3. ดูแลให้ สง. มี
ธรรมาภิบาลที่ดี

4. ดูแลให้ สง. มี
ความเป็นธรรม
ต่อลูกค้าและ
ประชาชน

5. ก้ากับ สง. 
เพื่อดูแลระบบ

เศรษฐกิจ 
(Macroprudential)

เป็นคณะกรรมกำรอิสระของ ธปท. มีอ ำนำจ
 ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับและตรวจสอบ

สถำบันกำรเงิน (สง.) 
 ติดตำมกำรด ำเนินกำรของ ธปท. ในกำร

เป็นนำยธนำคำรของ สง. 
 ก ำกับและตรวจสอบ สง. 

คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน (กนส.) 

1. ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ สง.   
2. ก ำหนดนโยบำยกำรเปิดและปิด สง.
3. ก ำหนดอัตรำส่วนทำงกำรเงินต่ำง ๆ ที่ สง. 

ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ สง.
4. เสนอควำมเห็นหรือเสนอแนะเก่ียวกับกำรจัดตั้ง สง. ใหม่

วัตถุประสงค์

รวมทั้งมีอ ำนำจหน้ำที่

25/61



สถำบันกำรเงนิที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ ธปท.

1. สถำบันกำรเงิน
1.1 ธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ

• ธนาคารพาณิชย์
• ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
• ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของ

ธนาคารต่างประเทศ
1.2 สำขำธนำคำรต่ำงประเทศ
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ

2. ส ำนักงำนผู้แทนธนำคำรต่ำงประเทศ
3. บริษัทบริหำรสินทรัพย์
4. ผู้ประกอบธุรกิจกำรเงินที่มิใช่สถำบันกำรเงิน

• ธุรกิจบัตรเครดิต
• ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก้ากับ
• ธุรกิจ e-Payment

ธปท. ตรวจสอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกกระทรวงกำรคลัง
1. บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2. บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
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เข้ำถึง เชื่อมโยง

ยั่งยืน

2.1 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินของประชำชนและกำร
ออมเพื่อวัยเกษียณ

2.2 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SME
2.3 กำรระดมทุนส ำหรับธุรกิจและโครงกำรขนำดใหญ่ผ่ำนตลำดทุน

วิสัยทัศน์ 

แผนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงนิ

2. Access 4. Enablers

1. Digitization & Efficiency
3. Regionalization

ระบบสถำบันกำรเงินไทยแข่งขันได้ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยขึ้นด้วยรำคำที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน 
และสนับสนุนกำรเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำค ภำยใต้กำรก ำกับดูแลเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน

3.1 สถำบันกำรเงินไทยสำมำรถประกอบธุรกิจ
ในภูมิภำคได้สะดวกขึ้น

3.2 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สนับสนุนธุรกรรมทำง
กำรเงินและกำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ

3.3 สภำพแวดล้อมภำคกำรเงินที่สนับสนุน
กำรเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำค

4.1 บุคลำกรทำงกำรเงิน
4.2 ควำมรู้ทำงกำรเงินและกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน
4.3 กฎหมำยทำงกำรเงิน
4.4 เกณฑ์ก ำกับดูแล

1.1 บริกำร Digital channels และ 
e-Payment ที่สนับสนุน e-Business 
และ e-Government

1.2 Common utilities และ Automate 
ระบบงำนของระบบงำน ธพ./ ธปท. 

1.3 รูปแบบและโครงสร้ำงระบบสถำบันกำรเงิน
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันทั้งในและต่ำงประเทศ กำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม 

(Inclusive growth)

แข่งได้

เชื่อมโยง

ยั่งยืน

เข้ำถึง
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ล ำดับ
กำรบรรยำย

1. บทบำทและหน้ำที่ของธนำคำรแห่งประเทศไทย

2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและทิศทำงนโยบำยภำครัฐ

1.31.1 1.2

Monetary Stability Payment Systems 
Stability

• กำรด ำเนินนโยบำยกำรเงิน
• กำรประสำนนโยบำยกำรเงิน
และนโยบำยกำรคลัง

Financial Institutions 
System Stability

• กำรก ำกับดูแล
ระบบสถำบันกำรเงิน

• กำรก ำกับดูแลระบบ
กำรช ำระเงิน

• National e-Payment
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“The Federal Reserve is in charge of the electronic 
payment systems that transfer more than $4 trillion 
a day in money and securities between banks all over 
the country and much of the rest of the world. […] 
We’d always thought that if you wanted to cripple the 
U.S. economy, you’d take out the payment systems.”

Greenspan 
(The Age of Turbulence, Sep 2007)
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กำรก ำกับดูแลระบบกำรช ำระเงนิ

วัตถุประสงค์
ธปท. ก ำหนดนโยบำยด้ำนระบบกำรช ำระเงิน เพื่อก้ากับดูแลและสนับสนุนให้ระบบการช้าระเงินในประเทศด้าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภำพ มั่นคง และปลอดภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการท้าธุรกรรมการค้าและการเงินให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และคล่องตัว

คณะกรรมกำรระบบกำรช ำระเงิน (กรช.) มีอ้านาจหน้าที่ในการวางนโยบายเกี่ยวกับระบบการช้าระเงิน
ที่ ธปท. ก้ากับดูแล และระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการด้าเนินงานของ ธปท. ในการจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการ
ช้าระเงิน

30/61



บทบำทของ ธปท.  ด้ำนระบบกำรช ำระเงนิ

Policy
Maker

Operator

Regulator

• กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ระบบกำรช ำระเงิน
(Payment Systems Roadmap)

• กำรผลักดันกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
(เช่น ระบบ, กฎหมำย, กำรแข่งขัน)

• ให้ควำมรู้/ส่งเสริมกำรใช้ e-Payment

•ระบบ BAHTNET
•ระบบ Cheque Clearing -> ICAS

•กำรก ำกับดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบ
กำรช ำระเงิน
•กำรก ำกับและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
บริกำรกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment)
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แผนยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญเพื่อขับเคลือ่น Digital Economy

• ร่ำงแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
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พร้อมเพย์ (PromptPay) คืออะไร

บริกำรทำงเลือกใหม่ให้ประชำชน ธุรกิจ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ใช้โอนเงินและรับเงิน เป็นบริกำร
เพิ่มจำกกำรโอนเงินแบบเดิม ผู้ที่มีกำรโอนเงินรับเงนิบอ่ย ๆ ควรมำลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์เพรำะ
จะได้รับประโยชน์จำกค่ำธรรมเนียมที่ถูกลงมำก

คุณรู้หรือไม่ว่ำ....กำรใช้เงินสดมีต้นทุนสูง ???
“ถ้าลดธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยเงินสดลงไป 30% จากปัจจุบัน... 

ใน 10 ปีข้างหน้าเราจะประหยัดได้ 188,000 ล้านบาท หรือประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี”

ท่ีมา : บทสัมภาษณ์ คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ 
อดีตประธานสมาคมธนาคารไทย www.thaipublica.org
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ประโยชน์ของพร้อมเพย์ต่อประชำชน

• เพิ่มทำงเลือกและควำมสะดวก
ในการโอนและรับเงิน

• ลดภำระและต้นทุนในการบริหาร
จัดการเงินสดและการพิมพ์ธนบัตร

• กำรจ่ำยสวัสดิกำรโดยภำครัฐ
ให้ประชำชน

• ค่ำบริกำรโอนเงินถูกลง

จ่ำยค่ำ Taxi จ่ำยค่ำอำหำร
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QR Code ส ำหรับกำรช ำระเงนิ คืออะไร

QR (Quick Response) Code คือ รหัสชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนำมำจำก barcode แต่ใช้งำนง่ำยกว่ำ
และเก็บข้อมูลได้มำกกว่ำ ปัจจุบันจึงถูกน ำมำใช้หลำยรูปแบบ เช่น ใช้เป็นช่องทำงกำรรับช ำระเงินที่
ร้ำนค้ำ ใช้เก็บเว็บไซด์ของบริษัทเพื่อให้ผู้สนใจเข้ำดูข้อมูลต่ำง ๆ ได้สะดวก ซึ่งเรำสำมำรถอ่ำน QR 
Code ผ่ำนโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ (smartphone)

• QR Code นิยมใช้ในหลายประเทศ เช่น จีน และอินเดีย 
• QR Code บรรจุข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับการช้าระเงิน และใช้ควบคู่กับ mobile 

application
• ส ำหรับประเทศไทย ได้พัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับบัตรเดบิต บัตรเครดิต รวมทั้ง

บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชี e-Wallet จึงเพิ่มความสะดวกในการช้าระเงิน 
โดยไม่ต้องพกตัวบัตร หรือขอเลขที่บัญชีของร้านค้าเพื่อโอนเงินอีกต่อไป
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QR Payment กลยุทธ์ในกำรช ำระเงนิที่ส ำคัญ

“ร่วมกันสร้ำง Ecosystem และศักยภำพกำรแข่งขันของระบบกำรเงินไทย
ที่ดีและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อทุกคนในระบบทั้งในระยะสั้นและยำว”

QR Payment เป็นเครื่องมือช ำระเงินทีส่ ำคัญ ในกำรเจำะกลุ่มตลำดกลำงและตลำดล่ำง 
เพื่อเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน และใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย

มีมำตรฐำน QR Code ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งสำมำรถใช้ร่วมกันได้ทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ
เพื่อตอบโจทย์ในวงกว้ำง เป็น Open Platform และสำมำรถรองรับ Sources of Funds ได้หลำกหลำย

QR Payment เป็นเครื่องมือส ำคัญ ในกำรช ำระเงินของร้ำนค้ำทั้งที่ร้ำน Physical และ Online ในอนำคต
เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรให้บริกำรของร้ำนค้ำ ลดกำรใช้เงินสด และไม่มีภำระในกำรติดตั้งเครื่องรับบัตร

1

2

3
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ล ำดับ
กำรบรรยำย

1. บทบำทและหน้ำที่ของธนำคำรแห่งประเทศไทย

2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและทิศทำงนโยบำยภำครัฐ

1.31.1 1.2

Monetary Stability Payment Systems 
Stability

• กำรด ำเนินนโยบำยกำรเงิน
• กำรประสำนนโยบำยกำรเงิน
และนโยบำยกำรคลัง

Financial Institutions 
System Stability

• กำรก ำกับดูแล
ระบบสถำบันกำรเงิน

• กำรก ำกับดูแลระบบ
กำรช ำระเงิน

• National e-Payment
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แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
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Note: Western Europe GDP for 1870 – 1950, World GDP for 1950-1979, IMF WEO for 1980-2020
Source: Maddison Project, IMF WEO 

2020

กำรระบำดของโรค COVID-19 ครั้งแรก และมำตรกำรปิดเมืองกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกปี 2020 หดตัวสูงในรอบ 80 ปีที่ผ่ำนมำ
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• ผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-
19 และกำรใช้มำตรกำรปิดเมืองในหลำย
ประเทศ

• มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ

• ควำมคืบหน้ำในกำรผลิตวัคซีน

• กำรกระจำยวัคซีนที่ล่ำช้ำ
• กำรกลำยพันธุ์ของไวรัส
• กำรกลับมำใช้มำตรกำรปิดเมอืง

• กำรใช้วัคซีนที่แพร่หลำยมำกขึ้น
• มำตรกำรสนับสนุนทำงกำรคลัง

ที่มีต่อเนื่อง

• กำรฟื้นตัวแบบไม่ทั่วถงึ และไม่เท่ำกัน
• กำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงนโยบำยกำรเงิน

ของประเทศหลัก

• ภำครัฐมีแนวโน้มกลับมำรัดเข็มขัด
ทำงกำรคลังมำกขึ้น

• พฤติกรรมของผู้บริโภคและนักทอ่งเที่ยว
ของประเทศคู่ค้ำหลังเกิด COVID-19 
เปลี่ยนแปลงไป

• กิจกรรมภำคบริกำรเริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น
• หลำยประเทศเริ่มทยอยเปิดเมืองและ

นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงได้มำกขึ้น

• กำรปรับเปลี่ยนทิศทำงนโยบำยกำรเงิน
ของประเทศหลัก

2020

หดตัว ขยำยตัว
-3.5%

2021

หดตัว ขยำยตัว

5.5%

2022

หดตัว ขยำยตัว

4.2%

เศรษฐกิจโลก : IMF ประเมินว่ำเศรษฐกิจโลกปี 2020 หดตัวที่ -3.5% จำก COVID-19 และกำรใช้มำตรกำรปิดเมือง
ขณะที่ปี 2021 มีแนวโน้มกลับมำขยำยตัวที่ 5.5% จำกกำรใช้วัคซีนที่แพร่หลำยมำกขึ้น รวมถึงกำรใช้มำตรกำรสนับสนุนทำงกำรคลังเพิ่มเติม

คำดกำรณ์ GDP โลกโดย IMF
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เศรษฐกิจไทย : ปี 2021 มีแนวโน้มกลับมำขยำยตัว 
หลังหดตัวสูงในปีที่ผ่ำนมำ จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19

%YoY
อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทย

วิกฤตต้มย ำกุ้ง วิกฤตกำรเงินโลก 
(GFC)

Source: NESDC, ประมำณกำรปี 2021 จำกรำยงำนนโยบำยกำรเงิน ธปท. ณ ธันวำคม 2020

วิกฤต COVID-19

ประมำณกำร 
ณ ธ.ค. 2020
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Nov-20 Dec-20 Jan-21
Automotive Petroleum Related Machinery
Agriculture Electronics Agro-manu
Electrical Appliances Others Gold
Total

%YoY 2020P 2020P 2021P

H1 H2 Q3 Q4 Dec Jan
มูลค่ำกำรส่งออก -6.6 -8.3 -4.9 -8.2 -1.5 4.6 -0.3

มูลค่ำกำรส่งออก (ไม่รวมทองค ำ) -9.0 -12.3 -5.8 -10.5 -0.9 4.9 5.5

%QoQsa, MoMsa - - - 12.3 8.9 4.4 5.9

มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ

%YoY
มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ 

(Contribution to growth)

P = Preliminary data 
Note: Data above are recorded by custom basis, except total export value which is recorded by BOP basis
Source: Compiled from Customs Department’s data

มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ 
(Classified by Markets)
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Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21

Note: * Excludes other manufacturing products

Index sa (Q4-19 = 100)

USA*

ASEAN5

ME
KREU

JP
CN

AUS

กำรส่งออกสินค้ำไม่รวมทองค ำ ฟื้นตัวต่อเนื่องในหลำยหมวดสินค้ำและหลำยตลำด
สอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่คำ้ที่ปรบัดีขึ้นต่อเนือ่ง
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2021: Key priorities 
“เน้นแก้ปัญหำภำยในประเทศ”

2022 onwards: Medium term
เริ่มเห็นมำตรกำรที่มีผลกระทบชัดเจนต่อต่ำงประเทศ

• Biden และ Democrats พยายามผลักดัน
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและงบประมาณ
มูลค่า $1.9 trillion

• การส่งออกสินค้ำหมวดเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ได้ประโยชน์

• การบริโภค US ท่ีดีจากการกระตุ้น 
มี spillover มายังเศรษฐกิจไทย

• “Buy American” รัฐสนับสนุน 
reshoring ลดความเชื่อมโยงทาง
การค้าข้ามทวีป

• Trade War กับจีนยังคงอยู่ 
US เน้นจับมือชาติพันธมิตร

Megatrend

Covid-19
Reshoring / 

Regionalization 5G Technology Climate Change

• ความเสี่ยงท่ี MNCs ถอนตัว
กลับไป US หรือโดนคู่แข่งแย่งเม็ด
เงินการลงทุน (-)

• TDI ไปสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น (+)

• “Build Back Better”
มูลค่า $2.0 trillion 
ส่วนหนึ่งมีแผนลงทุนใน 5G 
Technology

• สินค้า electronics เพ่ิมขึ้น
อาทิ IC Fiber Optic HDD
และอุปกรณ์ส้าหรับระบบ
โครงข่าย (+)

• “Paris Climate Accord”
และการยกเลิก Keystone XL 
pipeline

• กลุ่มสินค้า clean energy 
solar cell ได้ประโยชน์ (+)

• รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ยังไม่ส่งผล
ต่อการผลิตและการส่งออก
รถยนต์ไทย

US Development

TH Sector

ภำพรวมกำรฟ้ืนตัวของแต่ละกลุ่มธุรกิจยังคงอยู่ในกรอบ Megatrend โลก 
โดยเฉพำะนโยบำยของ ปธน. Biden ซึ่งถือเป็นโอกำสและควำมท้ำทำยของธุรกิจไทย

43/61



ระดับก่อนโควิด = 100

ที่มา: ค านวณโดย ธปท.
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เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน
ระบาดระลอกใหม่ ระบาดระลอกใหม่

ที่มา: ค านวณโดย ธปท.

แม้เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด 19 ในปี 2563 อย่างต่อเนื่อง 
แต่การระบาดระลอกใหม่ท าให้การฟื้นตัวต้องสะดุดลง
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ภำครัฐมีมำตรกำรออกมำดูแลประชำชน/รำยย่อยได้ครอบคลุมขึ้น
จ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่สะสม 7 วันที่ผ่ำนมำ  

คน

ที่มำ: กรมควบคุมโรค ค ำนวณโดย ธปท.

วันที่เร่ิมนับ 1
รอบแรก 12 มี.ค. 63
รอบใหม่ 19 ธ.ค. 63

รอบใหม่ (รวมต่ำงด้ำว)

มำตรกำรควบคุมกำรระบำดมำเร็วแต่เบำกว่ำกำรระบำดระลอกแรก

มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ / กระตุ้นการใช้จ่าย

• มำตรกำรเรำชนะ
• มำตรกำร ม.33 เรำรักกัน
• มำตรกำรคนละครึ่ง
• โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน

มาตรการทางการเงิน / ช่วยเหลือสภาพคล่อง

• พ.ร.ก. Soft loan 5 แสนล้ำนบำทช่วยผู้ประกอบกำร SMEs 
• มำตรกำรพักหนี้รำยย่อยและธุรกิจ SMEs จนถึง 30 มิ.ย. 64
• โครงกำรค้ ำประกันสินเชื่อส ำหรับ SMEs และผู้ประกอบกำรรำยย่อย
• มหกรรมไกลเ่กลีย่หนี้

มำตรกำรภำษี
• มำตรกำรลดค่ำธรรมเนียมกำรโอนและค่ำจดทะเบียนกำรจ ำนอง

อสังหำริมทรัพย์

รอบแรก

วันที่นับจากวันเริ่มต้น

24 ธ.ค. 63: 
แบ่ง 4 โซน เพื่อ

ควบคุมกำรระบำด

3 ม.ค. 64: 
ประกำศ 28 จังหวัด 

เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

25 มี.ค. 63: 
ประกำศ 

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
3 เม.ย. 63:

ประกำศเคอร์ฟิว

ภาครัฐมีวิธีรับมือที่ต่างออกไปจากการระบาดระลอกแรก
ในการควบคุมการระบาดและเยียวยาเศรษฐกิจ
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

22.5
พลบ.

210
พลบ.

37
พลบ.

เพ่ิมวงเงินบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (เฟส 2)
• เพิ่มวงเงิน 500 บำท/คน/เดือน

(เดิมได้รับ 200 - 300 บำท/คน/เดือน)

คนละครึ่ง (เฟส 2)
• รัฐอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยครึ่งหนึ่ง
• อุดหนุนไม่เกิน 150 บำท/คน/วัน และไมเ่กิน 

3,500 บำท/คน 

ภำครัฐมอบเงินเยียวยำ

ประชำชนใช้จ่ำย

ภำครัฐมอบเงินเยียวยำ

ประชำชนใช้จ่ำย

21
พลบ.

มำตรกำรเยียวยำและกระตุ้นกำรใช้จ่ำยปี 64

หมำยเหตุ: ตัวเลขในวงกลมแสดงวงเงินของแต่ละมำตรกำร
ที่มำ: รวบรวมโดย ธปท.

มำตรกำรเยียวยำและกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของภำครัฐที่ทยอยออกมำเพิ่มเติมจะช่วยพยุงก ำลังซื้อได้บำงส่วน

ม. 33 เรำรักกัน
• เงินเยียวยำ 4,000 บำท/คน ส ำหรับผู้ประกันตนตำม ม.33
• รับเงินเยียวยำ 1,000 บำท/สัปดำห์

เรำชนะ
• เงินเยียวยำ 7,000 บำท/คน (เดือนละ 3,500 บำท แบ่งจ่ำยรำยสัปดำห์)
• ส ำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและผู้เข้ำร่วมโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน 

และคนละครึ่ง จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมดไม่เกิน 7,000 บำท/คน
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Total Lockdown
เมษายน 2563

Partial Lockdown
มกราคม 2564

New wave of COVID-19
ธันวาคม 2563

Relaxing Restrictions
1 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา: Facebook Movement Range Maps (As of Feb 19th)
หน่วย: % กำรเปลี่ยนแปลงเทียบกับ Baseline (ก.พ. 63)

Facebook Movement Range

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจจึงทยอยปรับดีขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ 
แต่ยังมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงพื้นที่

-29%

-31%

-31%

-34%

-7%

-5%

-6%

-3%

-2%

2%

2%

-3%

-20%

-11%

-9%

-10%
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15 ก.พ. 63 15 เม.ย. 63 14 มิ.ย. 63 13 ส.ค. 63 12 ต.ค. 63 12 ธ.ค. 63 10 ก.พ. 64

% กำรเปลี่ยนแปลง 1/

หมำยเหตุ: 1/ เทียบกับค่ำกลำงกำรเดินทำงในแต่ละวันในช่วง 3 ม.ค. – 6 ก.พ. 2563
ที่มำ: Google ค ำนวณโดย ธปท.

Google Mobility Index

Transit 
stations

Parks

Retail 
& recreation

Grocery 
& pharmacy

ธุรกิจในสาขาบริการและการท่องเที่ยวได้รับผลซ ้าเติม
จากกิจกรรมของคนไทยที่ลดลงในช่วงระบาดระลอกใหม่
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ที่พักแรม ขนส่งผู้โดยสาร ร้านอาหาร/
ภัตตาคาร

อสังหาริมทรัพย์ การค้า อาหารและ
เครื่องดื่ม

ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
มาตรการควบคุม COVID-19

% กำรเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม
เทียบกับก่อน COVID-19 (ค่ำเฉลี่ยปี 2562)

ท่ีมา: ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงพาณิชย์, สศช., กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ค้านวณโดย ธปท. *ข้อมูลเดือน พ.ย. และธ.ค. 63

ระดับ ณ ม.ค. 64

ระดับต่ ำสุดในช่วงระบำดระลอกแรก

ภาคการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ วัดจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) 
ภาคการขนส่งผู้โดยสารวัดจากดัชนีผลผลิตภาคบริการ (SPI) 
ภาคการค้า อสังหาริมทรัพย์ ขนส่งผู้โดยสาร และร้านอาหาร
จากข้อมูลการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ภาคทีพั่กแรมจากอัตรา
การเข้าพัก (Occupancy Rate)

ระดับ ณ ธ.ค. 63

-97

-63 -65

-28
-28 -11

-81

-15
-44

ธุรกิจในภาคบริการและพื้นทีท่ี่มาตรการคุมการระบาดเข้มงวด
จึงได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น

*
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2562 H1/63 H2/63 H1/64 H2/64 H1/65 H2/65

กำรผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม

ขนส่งผู้โดยสำร

ที่พักแรม

หมำยเหตุ: * คำดกำรณ์โดยอ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร และข้อมูลเคร่ืองชี้ต่ำง ๆ ณ มกรำคม 2564

ระดับกิจกรรมก่อนโควิดระบำด
กำรค้ำ

แนวโน้มกำรฟื้นตัวของแต่ละธุรกิจ

…และการฟื้นตัวจะช้า และต้องใช้เวลากว่ากลุ่มธุรกิจอื่นในการกลับสู่ระดับกิจกรรมเดิม

ร้ำนอำหำร
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ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูง ส่วนใหญ่เป็น SMEs และมีกำรจ้ำงงำนสูง
กำรช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด จะช่วยประคับประคองตลำดแรงงำนที่ยังอ่อนแอไปด้วย

ผู้เสมือนว่ำงงำนรำยสำขำธุรกิจ*

ที่มำ: Labor Force Survey ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ค ำนวณโดย ธปท.
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% 29% ของกำรจ้ำงงำนทั้งประเทศ

สัดส่วน SMEs ในแต่ละธุรกิจ

ที่มำ: กำรส ำรวจธุรกิจกำรค้ำและบริกำร, ส ำมะโนอุตสำหกรรม 
และส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ค ำนวณโดย ธปท.

ล้ำนคน, sa (3mma)

บริกำร

เกษตร

กำรผลิต
ก่อสร้ำง
กำรค้ำ

*  ผู้เสมือนว่ำงงำน คือ ผู้ท ำงำนต่ ำกว่ำ 20 ชม./สัปดำห์ ในภำคเกษตร 
และต่ ำกว่ำ 24 ชม./สัปดำห์ นอกภำคเกษตร

ธ.ค. 63
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นโยบำยภำครัฐในกำรดูแลผลกระทบจำก COVID-19
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นโยบำยกำรเงิน

นโยบำยกำรคลัง

มำตรกำรเสริมสภำพคล่อง
ในตลำดกำรเงิน

 ลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย 3 ครั้ง มำอยู่ในระดับต่ ำสุดเป็นประวัติกำรณ์
และต่ ำสุดในภูมิภำค

 ดูแลควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ภำยใต้ข้อจ ำกัด Currency Manipulator

 มำตรกำรเยียวยำ: วงเงิน 3.3% ของ GDP ปี 2019
 มำตรกำรฟื้นฟู: วงเงิน 2.3% ต่อ GDP ปี 2019

 Corporate Bond Stabilization Fund (BSF)
 Mutual Fund Liquidity Facility (MFLF)

Source: ธปท. 

* ข้อมูลจำกส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

ภำครัฐมีมำตรกำรในกำรดูแลหลำยมิติ
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Uneven financial conditions Uneven recovery 
ทั้งมิติ sector และขนาดธุรกิจ

Post-COVID world

SMEs และธุรกิจท่องเที่ยวมีข้อจ ำกัด
ในกำรเข้ำถึงสภำพคล่อง

ต้องมีมำตรกำรกำรเงินกำรคลัง
เพื่อสนับสนุนให้…

• มีกลไกบริหำรจัดกำร excess capacity

• ภำคธุรกิจปรับตัวสู่ post-COVID world
(อำทิ digitization และ automation) 

• แนวโน้ม skill mismatch รุนแรงขึ้น 
จ ำเป็นต้อง upskill และ reskill แรงงำน

ตลำดแรงงำนยิ่งเปรำะบำง 
โดยเฉพำะในภำคบริกำร

ธุรกิจฟื้นตัวแตกต่ำงกัน 

Corporate spreads (ratings A & BBB) 

ควรมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิตและลดภำระหนี้

มีแนวโน้มปรับตัวได้ตำมกลไกตลำด
เมื่อควำมเสี่ยงลดลงในระยะต่อไป

มำตรกำรเยียวยำที่ตรงจุดในระยะสั้น 
และกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

อย่ำงต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น

ในภำพรวมเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแบบไม่ทั่วถึง จึงต้องกำรมำตรกำรที่ยืดหยุ่น เพียงพอ และตรงจุด 
เพ่ือรองรับควำมเสี่ยงในระยะสั้น และกำรฟื้นฟูในระยะยำว
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มำตรกำรทำงกำรเงินเพื่อบรรเทำภำระหนี้เดิมและเติมสภำพคล่องใหม่ให้กับธุรกิจ SMEs

ลูกหนี้รำยย่อย ลูกหนี้ SMEs

มำตรกำรพักช ำระหนี้

ปรับลดเพดำนดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อจ ำน ำทะเบียนรถ

ภำระหนี้เดิม

สภำพคล่อง
ใหม่

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ ำ (Soft loan)

กลไกค้ ำประกันสินเชื่อโดย บสย.

ธปท. SFIs

รวมหนี้บ้ำนกับหน้ีรำยย่อยอื่น
(Debt consolidation)

ปรับโครงสร้ำงหน้ีธุรกิจท่ีมีเจ้ำหน้ีหลำยรำย
(DR BIZ)

มำตรกำรปรับโครงสร้ำงหนี้

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรด ำรงชีพและ
เพื่อกำรเกษตรของ SFIs

ธปท. ผ่อนเกณฑ์ก ำกับดูแล เพ่ือให้ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินสำมำรถช่วยเหลือลูกหนี้ได้มำกขึ้น

กระบวนกำรไกล่เกลี่ยหน้ีนอกศำล
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ธปท. ร่วมมือกับ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี 
สร้ำงข้อตกลงมำตรฐำนกลำงส ำหรับกำรไกล่เกลี่ยคดีผู้บริโภค เพ่ือตอบโจทย์กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของประชำชน

หนี้บัตรดี
ค้ำงช ำระไม่เกิน 3 เดือน

1 หนี้บัตรเสีย
ก่อนฟ้องและอยู่ระหว่ำงฟ้อง

2 หนี้บัตรเสีย
ที่มีค ำพิพำกษำแล้ว

3

ศำลยุติธรรมธปท. กรมบังคับคดี

ไกล่เกลี่ยหนี้บัตรทุกสถำนะ

กำรไกล่เกลี่ยรูปแบบใหม่

• สำมำรถ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง” ได้ ช่วยลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาล
• สำมำรถ “ไกล่เกลี่ย ออนไลน์” ได้ สะดวกรวดเร็วไม่มีค่าธรรมเนียม
• มีคนกลำงเข้ำไปช่วยดูข้อเสนอในขั้นตอนไกล่เกลี่ย ให้เป็นข้อเสนอ

ที่ลูกหนี้สามารถท้าได้

กำรไกล่เกลี่ยรูปแบบเก่ำ

• ไม่สำมำรถ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง” คดีจึงมาก
• แผนกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีไม่สอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้
• ขำดคนกลำงที่มีควำมช ำนำญด้ำนกำรเงินและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินที่เข้ำร่วมมหกรรมฯ

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล" ระหว่ำงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ ถึง 14 เมษำยน 2564
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มำตรกำรภำครัฐในกำรดูแลกำรแพร่ระบำดและกำรฟื้นฟูเยียวยำ

กำรกระจำยวัคซีนและนโยบำยด้ำนกำรท่องเท่ียวของไทยและต่ำงประเทศ

พัฒนำกำรของเชื้อและควำมยืดเยื้อของกำรแพร่ระบำด

สรุป เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว แต่กำรฟื้นตัวจะยังไมท่ั่วถึง และยังต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนสูง 
โดยผลกระทบในภำพรวมต่อเศรษฐกิจไทยส ำหรับปี 2564 ขึ้นกับหลำยปัจจัย
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Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2563 2564 2565

ประมำณกำรก่อนระบำดรอบใหม่

ระดับเศรษฐกิจ ก่อนกำรระบำดของ Covid-19

สำมำรถควบคุมกำรระบำด
ระลอกใหม่ได้หรือไม่

เริ่มฉีดวัคซีนได้ตำมแผนหรือไม่
วัคซีนมีประสิทธิผลหรือไม่

2562

ประมำณกำรหลังระบำดรอบใหม่

เปิดรับนักท่องเที่ยวได้
เป็นปกติหรือไม่

รำยได้ภำษทีี่ลดลง อาจส่งผล
ต่อแรงกระตุ้นเศรษฐกิจมีควำมเสี่ยงที่ NPL อำจเพิ่มขึ้น

หากไม่มีการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือ

ไวรัสกลำยพันธุ์หรือไม่

มองไปข้างหน้า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลา
และยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง
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เศรษฐกิจไทยมีทั้งปัจจัยเสริมและปัจจัยฉุดรั้งท ำให้ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังไม่แน่นอนสูง

ปัจจัยเสี่ยง
RISKS

WIND

ปัจจัยสนับสนุน
TAILWIND

ปัจจัยฉุดรั้ง
HEADWIND

H1-2021 H2-2021 2022

 ภำครัฐทยอยเบิกจ่ำยเม็ดเงินแผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจจำก พ.ร.ก. กู้เงินฯ 
 มำตรกำรกีดกนัทำงกำรค้ำคลี่คลำย 

จำกนโยบำยประธำนำธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่
 มำตรกำรควบคุม COVID-19 ในประเทศ

ผ่อนคลำย โดยเฉพำะในช่วงไตรมำส 2

 กำรกระจำยวัคซีนป้องกัน COVID-19 ท ำได้ทั่วถึง
ในต่ำงประเทศ
 นักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำไทยไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว 

แต่ต้องฉีดวัคซีนและมีกำรตรวจเช้ือ

 ไทยและต่ำงประเทศมีภูมิคุ้มกนัหมู่
จำกกำรกระจำยวัคซีนได้เพียงพอ
 ไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติได ้

โดยไม่ต้องฉีดวัคซีนและกักตัว

 สถำนกำรณ์กำรระบำดอำจรุนแรงขึ้น
 สถำบันกำรเงินอำจเข้มงวดสินเชื่อ 

ท ำให้กำรกระจำยสภำพคล่องน้อยกว่ำคำด
 เม็ดเงินฟื้นฟูอำจเบิกจ่ำยช้ำ/ไม่ถึงเป้ำ

 กำรระบำดระลอกใหม่ในประเทศกระทบ
ควำมเชื่อมั่นและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
 มำตรกำรควบคุม COVID-19 ในต่ำงประเทศ

 มำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ และมำตรกำรทำงกำรเงิน
อื่นๆ จะครบก ำหนดปลำยปี 2564

 เม็ดเงิน พ.ร.ก. กู้เงินฯ ทยอยหมดลง

 กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน PPP โดยเฉพำะใน EEC คืบหน้ำมำกขึ้น ช่วยสนับสนุนบรรยำกำศกำรลงทนุ

 ประสิทธิผลและกำรกระจำยวัคซีนยังมีควำมไม่แน่นอน ซึ่งอำจท ำให้กำรเปิดประเทศรับนักทอ่งเที่ยว
ต่ำงชำติล่ำช้ำ
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A3

A1

A2
A1 : จ ำกัด การแพร่เชื้อให้อยู่ในวงแคบที่สุด ลดจ้านวนผู้ติดเช้ือใหม่
A2 : ควบคุม สถานการณ์ให้กลับเป็นปกติ
A3 : ป้องกัน ไม่ให้กลับมาติดซ้้า จัดหาวัคซีนให้เพียงพอ

B1 : ดูแล ให้ระบบการเงินให้ท้างานได้ปกติ และช่วยเหลือกิจการให้ยังอยู่รอด
B2 : เยียวยำ ผลกระทบจากนโยบายเพื่อจ้ากัดการแพร่เชื้อ
B3 : กระตุ้น เศรษฐกิจและการจ้างงานให้ฟื้นตัวเต็มที่และเริ่มปรับโครงสร้าง
B4 : ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ ให้สอดรับกับโลกใหม่หลัง COVID-19

กรอบนโยบำยในกำรรับมือกับสถำนกำรณ ์COVID-19
ต้องผสมผสำนระหว่ำงมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข และมำตรกำรด้ำนเศรษฐกิจกำรเงินกำรคลัง

และต้องเหมำะสมกับแต่ละช่วงเวลำของกำรระบำด

A : มำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข

B มำตรกำรด้ำนเศรษฐกิจกำรเงนิกำรคลัง
B4

B1

B2

PHASE I: ช่วง COVID-19 ระบาด PHASE II: หลัง COVID-19 
ควบคุมได้

PHASE III: โลกใหม่
หลัง COVID-19 สิ้นสุด

No. of new case 

Economic Activity
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