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เครื่องชี้ที่ส ำคัญ 

(%YoY ยกเว้นระบุเป็นอย่ำงอื่น) 

2562 

2563F 

ณ มิ.ย. 63 ณ ส.ค. 63 

อัตราการขยายตัวของ GDP 2.4 -6.0 -10.0 

การบริโภคภาคเอกชน 4.5 -2.3 -3.3 

การบริโภคของรัฐบาล 1.4 2.0 2.3 

การลงทุน 2.1 -4.5 -7.9 

 - เอกชน 2.8 -6.6 -12.1 

 - ภาครัฐ 0.2 3.1 6.0 

การส่งออก (ฐานศุลกากร ในรูปดอลลาร์ฯ) -2.7 -6.1 -12.0 

การน าเข้า (ฐานศุลกากร ในรูปดอลลาร์ฯ) -4.7 -10.9 -16.8 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.7 -0.5 -1.2 

ราคาน  ามันดิบดูไบเฉลี่ย (USD/Barrel) 63.4 40.0 40.0 

ท่ีมา: สศช. กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย ์ประมาณการโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 
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ที่มา: worldometers 

จ านวนราย/ต่อวัน 
จ านวนรายสะสม 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในหลายประเทศมีการระบาดซ  า 

จ ำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังเพิ่มขึ้น 
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Mass production of the 
vaccine may take at least  
12-18 months. 
 

Constraints: 
 

•  Limited capacity  
•  Ingredient scarcity 
•  Complex tech transfer   
•  Requires a large number of 

specialization skills 
•  Legal constraints  
•  Rich countries may hoard vaccine 

supplies 
 
 

ที่มา: The New England Journal of Medicine 

Phase III 
6 candidate vaccines are 
currently at Phase III stage 
i.e. Moderna, AstraZenaca 
 
However, phase III trial may take 
months to run. 
 

Regulatory Review 
US & EU regulators are requiring 
full complement of safety and 
efficacy test for vaccine. 
 
No deadline when the vaccine 
will be approved. The procedure 
may take at least 6 months. 
 

กำรเข้ำถึงวคัซีนต้องใชเ้วลำอย่ำงน้อย 12-18 เดือน 
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% อตัราการขยายตวั (YoY) 

ท่ีมา: สศช. ประมาณการโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2562 2563F 2564F 

รูปแบบกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้ำงหน้ำ 
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• พ.=.ร.ก. เงินกู้ฯ 1ล้าน- -  

• แผนงานเยยีวยาฯ 5.55 แสนล้านบาท 

• แผนงานฟื้นฟูฯ 4.0 แสนล้านบาท 

พ.ร.ก. กู้เงินฉุกเฉินฯ  

1 ล้ำนล้ำนบำท 

• วงเงนิ 8.88 หมื่นล้านบาท 

พ.ร.บ. โอนงบประมำณปี 2563 
พ.=.ร.ก. เงินกู้ฯ 1ล้าน- - ---- - 

งบกลำง 

• กรณีฉุกเฉิน 9.9 หมื่นล้านบาท 

• แก้ไขปัญหาโควิด 4.0 หม่ืนล้านบาท 

พ.ร.บ. งบประมำณปี 2564 

เม็ดเงินดูแลเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 รำว 4.5% ของ GDP 

มำตรกำรดูแล

เศรษฐกิจ 

ต้นทุนจำกกำร

ด ำเนินมำตรกำร 

• หนี สาธารณะ 

• ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค 

• ความเสียหายของธุรกิจ 

• ความทันการณ์ 

• ขนาดของมาตรการ 

• ประสิทธิผลของมาตรการ 

มำตรกำรภำครัฐ...โจทย์ที่ต้องเผชิญ 
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หนี สาธารณะต่อจดีีพ ี
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57%-60% 

กำรรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังยงัเป็นเป้ำหมำยหลัก 
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สินเชื่อโตเร่ง 

จากลูกหนี ภายใต้มาตรการ 

โดยเฉพาะลูกค้าธุรกิจ 

คุณภำพหน้ี (% Reported NPLs) สภำพคล่อง – แม้ความต้องการใช้สภาพคล่องเพิ่ม แต่ก็สามารถ

บริหารจัดการให้ไม่กระทบดอกเบี ยระบบได้ 

2.3 

5.1 

ธ.ค.62 มิ.ย.63 ธ.ค.63f 

6.5-8.0 

(ธพ.จดทะเบียนในไทย, %YoY) 

3.14 
3.23 

3.50 
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ประเด็นติดตำม 

(ธพ.จดทะเบียนในไทย, %ต่อสินเชื่อรวม) 
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ท่ีมา: KResearch 

ล้านบาท 

แนวโน้มธุรกิจแบงก์ไทย...ยังให้ภำพระมัดระวัง 
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49,800 

55,000 

111,921 

30,343 สินเชื่อ สง. 

ซอฟต์โลน ธปท. 
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3.6 

แสนล้ำนบำท 

1.3 

ล้ำนล้ำนบำท 

ซอฟต์โลน ออมสิน 

บสย. สร้างไทย 

มาตรการช่วย 

SMEs 3 กลุ่ม 

(18 ส.ค.63) 

ประมำณกำรควำม

ต้องกำรสภำพคล่อง

ของ SMEs 

  

เพื่อรองรับคา่ใช้จ่ายใน

การจ้างงานและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ อาทิ ค่าเช่า* 

หมายเหตุ: * ค านวณในอตัรา 50% ของระดบัปกต ิทีม่า: สสว. ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงการคลงั ธปท. และ KResearch 

ในช่วง 6-8 เดือนแรกของป ี

มำตรกำรภำครัฐ ช่วยเพิ่มสภำพคล่องให้ลูกค้ำ 
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• ยอดซื้อหด / ลด 

• สภาพคล่องหาย 

• ความสามารถจ่ายหนี้ลดลง 

• รายได้ลด / หาย 

• รายจ่ายยังมี 

• ความสามารถในการจ่ายหน้ีลดลง 

เพิ่มรำยได้ เติมสภำพคล่อง ผ่อนปรนกำรจัดกำรหนี ้

• การทยอยเปิดประเทศ 

• มาตรการฟื้นฟูฯ 

• การอุดหนุนธุรกิจที่เชื่อมโยงถึง

การจ้างงาน 

• กลไกลดความเสี่ยงลกูค้า 

• อุดหนุนเงินทุนสินเช่ือดอกเบี ยต่ า

ให้กับ สง. 

    (วงเงิน / ความรวดเร็ว) 

• ลูกค้า - ความต่อเน่ืองของเงื่อนไข

การช าระหนี ที่ยืดหยุ่น 

• สง. - การผ่อนปรนเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ในระยะเวลาที่มากพอ เพื่อรองรับ

จังหวะการฟื้นตัวของลูกหนี  

มำตรกำรเฉพำะหน้ำ...เดนิหน้ำปรับโครงสร้ำงหนี้ 

คู่ขนำนกำรสร้ำงรำยไดแ้ละเติมสภำพคล่อง 
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ที่มา: DSS (2019) 

สัดสว่นกิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจน้อยกว่ำ 5 ปี และบันทึกขำดทุนสุทธิก่อนโควิด 

ผลิตอำหำรและอิเล็กฯ โรงแรมและที่พัก  

เป็นอุตสำหกรรมที่มีสัดสว่นกิจกำรที่อำจเขำ้ข่ำยเปรำะบำงมำกที่สดุ 
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% เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) % LCR (กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องฯ) 

อย่ำงไรก็ตำม สถำนะของระบบแบงก์ไทยยังแข็งแกร่ง เทียบชั้นต่ำงประเทศ 

15.8 

13.9 
14.9 

12.7 

17.7 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

16.0 

18.0 

20.0 

ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ US UK 

182.2 

138.1 
133.0 

122.3 

158.0 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

120.0 

140.0 

160.0 

180.0 

200.0 

ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ US UK 

ที่มา: CEIC, Central banks, Bloomberg, KResearch 

โดยข้อมูล ตปท.ใช้ค่าเฉลี่ย 3 ธพ.ใหญ่ ขณะที่ ของไทยอ้างอิงข้อมูล ธพ.ที่จดทะเบียนในไทย จาก ธปท. (มิ.ย. 2563) 
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