
 
 

 
กนง. ปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายตามคาด 
5 กุมภาพันธ์ 2020 

 

 Key points  
กนง. มีมติเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายมาอยู่ท่ี 1.00% จากเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มขยายตัว 
ต ่ากว่าท่ีประเมินไว้เดิมมาก และค่าเฉล่ียอัตราเงินเฟ้อปี 2020 และ 2021 ท่ีมีแนวโน้มต ่ากว่ากรอบ
เป้าหมาย ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) วนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2019 คณะกรรมการฯ มมีติ
เป็นเอกฉนัทใ์หล้ดอตัราดอกเบีย้นโยบายจาก 1.25% เป็น 1.00% ต่อปี เน่ืองจาก 

• เศรษฐกิจไทยในปี 2020 มีแนวโน้มขยายตวั “ต า่กว่าประมาณการเดิมและต า่กว่าระดบัศกัยภาพ
มากขึ้นมาก” เป็นผลจาก 1) การระบาดของไวรสัโคโรนา 2) พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มี
ความล่าช้าและความไม่แน่นอนสูง และ 3) ภาวะภยัแล้ง โดยปจัจยัเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการ
จา้งงานทีเ่กีย่วขอ้งหลายดา้น คอื 

• ด้านอุปสงค์จากต่างประเทศ : ในการประชุม กนง. เดอืน ธนัวาคม 2019 คณะกรรมการมอง
ว่าภาคการส่งออกไทยในปี 2020 จะยงัขยายตวัไดท้ี่ 0.5% อย่างไรก็ด ีดว้ยปจัจยัเสีย่งที่กล่าว
ขา้งตน้ ท าใหล่้าสุด กนง. ประเมนิว่า ภาคการส่งออกสนิคา้ไทยมแีนวโน้มหดตวัลงตามเศรษฐกจิ
ประเทศคู่คา้และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัห่วงโซ่การผลติในภูมภิาค ขณะทีภ่าคการท่องเทีย่วมี
แนวโน้มปรบัลดลงจากประมาณการเดมิมากเช่นกนั 

• ด้านอุปสงค์ภายในประเทศ : การใชจ้่ายของภาครฐัโดยเฉพาะงบลงทุนมแีนวโน้มต ่าลงตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีความล่าช้าและความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ การ
บริโภคภาคเอกชนยังได้รับแรงกดดันจากรายได้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มชะลอลงมากขึ้น  
ทัง้ครวัเรอืนในภาคบรกิาร เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถงึหนี้ครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู 

• อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียทัง้ในปี 2020 และ 2021 มีแนวโน้มต า่กว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อตลอดช่วงประมาณการ จากอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานทีช่ะลอลงตามอุปสงคใ์นประเทศทีอ่ยู่ในระดบั
ต ่า รวมถงึราคาพลงังานทีต่ ่ากว่าคาด เนื่องจากความตอ้งการใชน้ ้ามนัมแีนวโน้มปรบัลดลงจากการระบาด
ของไวรสัโคโรนา 

• กนง. มีมติเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายมาอยู่ท่ี 1.00% จากเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มขยายตัว 

ต ่ากว่าท่ีประเมินไว้เดิมและต ่ากว่าระดับศักยภาพมากข้ึนมาก เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี และภัยแล้ง รวมถึงค่าเฉล่ีย 

อัตราเงินเฟ้อปี 2020 และ 2021 ท่ีมีแนวโน้มต ่ากว่ากรอบเป้าหมาย  

• อี ไอซีคาด กนง. คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายต่อเน่ืองท่ี 1.00% ในช่วงท่ี เหลือของปี 2020  

จากขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงินท่ีมีจ ากัดข้ึน และการใช้มาตรการด้านอ่ืน ๆ เพ่ือ

กระตุ้นเศรษฐกิจมากข้ึน 

• อย่างไรก็ดี อีไอซีมองว่า ยังมีโอกาส 30% ท่ี กนง. จะปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลงเพ่ิมเติมได้ หาก

ปัจจัยเส่ียงต่อเศรษฐกิจยังคงยืดเย้ือ และความเส่ียงด้านเสถียรภาพระบบการเงินปรับสูงข้ึน

โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการช าระหน้ี 



• เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบาง “เพ่ิมขึ้น” จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะ
ความสามารถในการช าระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs ซึ่ง กนง. มองว่านโยบายการเงิน 
ที่ผ่อนคลายมากขึ้น และมาตรการการคลงัต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไปจะช่วยลดผลกระทบจากปจัจยัลบ 
ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องและการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับภาคธุรกิจและ
ครวัเรอืนทีไ่ดร้บัผลกระทบรุนแรงจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิ ทัง้นี้คณะกรรมการสื่อสารว่า จะตดิตาม
ผลของมาตรการต่าง ๆ อย่างใกลช้ดิ 

 
กนง. ประเมินว่า ภาวะการเงินท่ีผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลาย แม้สินเช่ือภาคธุรกิจยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง 
นอกจากน้ี กนง. ยังคงแสดงความกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทแม้จะปรับอ่อนค่าลงบ้าง อตัราดอกเบี้ย
ที่แท้จรงิอยู่ในระดบัต ่า อตัราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลปรบัลดลง แต่สินเชื่อภาคธุรกิจมีแนวโน้มชะลอตาม
แนวโน้มเศรษฐกจิ ในดา้นอตัราแลกเปลีย่น แมเ้งนิบาทจะปรบัอ่อนค่าลงบ้างเทยีบกบัประเทศคู่คา้คู่แขง่ แต่ยงัอาจ
ไม่สอดคลอ้งกบัปจัจยัพืน้ฐานของเศรษฐกจิไทย และในระยะต่อไปยงัมแีนวโน้มผนัผวน  
 

 Implication 
อี ไอซีคาด กนง . คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายต่อเน่ือง ท่ี 1.00% ในช่วงท่ี เหลือของปี 2020  
จากขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงินท่ีมีจ ากัดข้ึน และอาจหันไปพ่ึงมาตรการด้านอ่ืน ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจมากข้ึน 

• ขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงิน (policy space) และประสิทธิผลของการด าเนิน
นโยบายมีลดลง กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับปจัจุบันที่ 1.00% เป็นระดับต ่าที่สุดเป็น
ประวตักิารณ์ ซึง่อไีอซมีองว่า กนง. อาจประเมนิว่าการลดดอกเบีย้เพิม่เตมิจะมผีลจ ากดัในการกระตุน้การ
บริโภค เนื่องจากอตัราดอกเบี้ยที่ต ่ามากจะท าให้ประชาชนบางกลุ่มหนัมาออมเงนิมากขึ้นเพื่อชดเชย
รายได้จากอตัราดอกเบี้ยทีน้่อยลง นอกจากนี้ อไีอซยีงัมองว่า ประสทิธผิลของการปรบัลดอตัราดอกเบี้ย
นโยบายเพิ่มเติมต่อภาคเศรษฐกิจไทยอาจมีไม่สูงมากเท่าในอดีต เนื่องจาก ความต้องการสินเชื่อมี
แนวโน้มชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจไทย อีกทัง้มาตรฐานการให้สนิเชื่อก็มแีนวโน้มเขม้ขน้ขึ้นตามความ
เสีย่งทีส่งูขึน้ และการลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายอาจไม่สามารถผลกัดนัใหร้าคาสนิทรพัยเ์พิม่สงูขึน้ไดม้ากนัก 
จากความเสีย่งของเศรษฐกจิไทยและโลกทีย่งัมอียู่มาก สุดทา้ยนัน้ อตัราดอกเบีย้นโยบายทีอ่ยู่ในระดบัต ่า
มาก อาจท าใหเ้กดิพฤตกิรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่งูขึน้ น าไปสู่ความเสีย่งดา้นเสถยีรภาพระบบการเงนิ 

• กนง. ให้ความส าคญัต่อการใช้มาตรการด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และอาจรอ
ประเมินผลกระทบจากมาตรการเหล่านัน้ต่อภาคเศรษฐกิจจริงก่อน โดยในช่วงทีผ่่านมา พบว่า ทัง้ 
ธปท. กระทรวงการคลงั และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดม้มีาตรการสนับสนุนเศรษฐกจิออกมาค่อนขา้งมาก 
ทัง้ในรูปของ 1) การผ่อนคลายมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงนิ (macroprudential) ที่ด าเนินการ
ผ่อนคลายมาตรการ LTV ของภาคอสงัหารมิทรพัย์ และการเลื่อนการบงัคบัใช้มาตรการคุมภาระหนี้ต่อ
รายไดสู้งสุด (Debt Service Ratio: DSR) 2) มาตรการส่งเสรมิและใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยต ่าแก่ครวัเรอืนและ
ธุรกจิ SMEs 3) มาตรการช่วยลดภาระการผ่อนช าระหนี้ของภาคครวัเรอืน ทัง้การปรบักฎเกณฑ์โครงการ
คลนิิกแก้หนี้ และการโครงการ refinance ใหอ้ตัราดอกเบีย้ทีต่ ่าลงแก่ลูกหนี้บตัรเครดติของธนาคารออมสนิ 
และ 4) มาตรการทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืแกค่รวัเรอืนและภาคธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปญัหา 2019-nCov 
ทัง้ในรูปแบบของมาตรการดา้นภาษี และการใหห้ยุดพกัช าระหนี้ของธนาคารออมสนิ ด้วยมาตรการที่มี
ออกมาค่อนขา้งมากนี้ อีไอซีจงึมองว่า กนง. อาจต้องการรอประเมินผลจากมาตรการเหล่านี้ก่อนที่จะ
พจิารณาปรบัเปลีย่นนโยบายดา้นอตัราดอกเบี้ยซึง่เป็นนโยบายทีม่ผีลกระทบเป็นวงกวา้ง  



อย่างไรก็ดี อีไอซีมองว่า ยังมีโอกาส 30% ท่ี กนง. จะปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลงเพ่ิมเติมได้ หาก
ปัจจัยเส่ียงต่อเศรษฐกิจยังคงยืดเย้ือ และความเส่ียงด้านเสถียรภาพระบบการเงินเพ่ิมสูงข้ึน 

• ปัจจยัเส่ียงต่อเศรษฐกิจยงัคงยืดเยื้อ ท าให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงต่อเน่ือง กล่าวคอื หากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนายาวนานกว่าที่คาดและส่งผลยืดเยื้อต่อเศรษฐกิจโลกและไทย หรือ พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมคีวามล่าชา้และไม่สามารถออกมาไดภ้ายในไตรมาสแรกปีนี้ หรอืผลกระทบ
จากภาวะภยัแลง้ส่งผลต่อภาคการเกษตรและการจา้งงานเป็นวงกวา้ง กอ็าจท าให ้กนง. ต้องตดัสนิใจลด
อตัราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมได้ โดยอีไอซีประเมินว่า ในกรณีเลวร้ายนัน้ ผลกระทบจากปจัจยัเสี่ยง
เหล่าน้ีอาจท าใหก้ารขยายตวัของเศรษฐกจิไทยปี 2020 ปรบัลดลงมาอยู่ที ่1.7% (เทยีบกบั 2.1% ในกรณี
ฐาน)  ซึง่จะท าใหโ้อกาสในการลดอตัราดอกเบีย้นโยบายเพิม่เตมิมสีงูขึน้มาก (ตารางที ่1)  

• เสถียรภาพระบบการเงินไทย โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการช าระหน้ีปรบัแย่ลงรนุแรง 
จากการสื่อสารของ กนง. ในช่วงทีผ่่านมาพบว่า กนง. หนัมาใหค้วามส าคญัต่อเสถยีรภาพระบบการเงนิใน
ดา้นความสามารถในการช าระหนี้ที่เป็นผลพวงจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิไทยมากขึ้น (ซึ่งแตกต่าง
จากก่อนหน้านี้ที ่กนง. ใหค้วามส าคญัต่อการก่อหนี้ใหม่ของครวัเรอืนและภาคธุรกจิมากกว่า) อย่างไรกด็ ี
ส าหรบัปญัหาในดา้นความสามารถในการช าระหนี้ของครวัเรือนนัน้ การลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายจะช่วย
ลดภาระรายจ่ายด้านดอกเบี้ยลงได้ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินลง  
จงึสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการใชอ้ตัราดอกเบีย้นโยบายเพื่อสนับสนุนการขยายตวัของเศรษฐกจิต่อไป 

 

ตารางท่ี 1 : ประมาณการล่าสุดของอีไอซี ซ่ึงได้พิจารณาผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากโรคระบาด 
2019-nCoV, ความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย และผลจากปัญหาภัยแล้ง 

2020 Forecast Unit Previous Base Better Worse

GDP %YOY             

                 %YOY             

               %YOY             

                %YOY             

              %YOY             

                 USD BOP basis) %YOY                
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ภาคผนวก : รายละเอียดโครงการภาครัฐท่ีได้ด าเนินการไป เพ่ือช่วยเหลือภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME 

1) ผ่อนปรนมาตรการเสถียรภาพระบบการเงิน (macroprudential) 

มาตรการ ประเดน็ส าคญั 

ผ่อนปรนมาตรการ LTV • บา้นหลงัแรกทีร่าคาต ่ากว่า 10 ลา้นบาท ยงัคงเพดาน LTV 100% แต่สามารถกูเ้พิม่ไดอ้กี 10% ของมลูค่า
หลกัประกนั ส าหรบัตกแต่งบา้น และบา้นราคาตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไปใหว้างดาวน์จาก 20% เป็น 10% 

• สญัญาที ่2 บ้านราคาต ่ากว่า 10 ลา้นบาท ตอ้งมเีงนิดาวน์ 10% หากผ่อนช าระสญัญาที ่1 มาแลว้อย่างน้อย 2 ปี (จาก
เดมิก าหนด 3 ปี 

 

2) มาตรการสนับสนุนทางการเงินแก่ครวัเรือนและธรุกิจ SMEs 

โครงการ ผูร้บัผดิชอบ ประเดน็ส าคญั 

โครงการ บสย. SMEs สรา้งไทย 

(วงเงนิค ้าประกนั 60,000 ลา้นบาท) 

บสย. • ชดเชยความเสยีหายไม่เกนิ 40% ของวงเงนิค ้าประกนั (เพิม่ขึน้จาก 30%) 
• และครอบคลุม ลูกหนี้ NPL และ ลูกหนี้ Re-finance ทีม่กีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ 

โครงการ Transformation Loan 
เสรมิแกร่ง 

(Soft loan ระยะ 2) 

(วงเงนิโครงการ 15,000 ลา้นบาท) 

ธนาคารออมสนิ • ธนาคารออมสนิคดิดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงนิ 0.1% ต่อปี และสถาบนัการเงนิคดิดอกเบีย้
กบั SMEs ที ่4% ต่อปี ระยะเวลากูส้งูสุด 7 ปี 

• เดมิใหเ้ฉพาะธุรกจิ 10 S-Curve เพิม่ธุรกจิทีเ่ป็น Supply Chain และธุรกจินอก 10 S-Curve  
• สามารถใหส้นิเชื่อแกลู่กหนี้ NPL ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้แลว้ 

โครงการ GSB SMEs Extra 
Liquidity 

(วงเงนิโครงการ 50,000 ลา้นบาท) 

ธนาคารออมสนิ • วงเงนิกูต้่อรายไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 
• เพื่อผ่อนปรนภาระการจ่ายเงนิตน้ และเพิม่สภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกจิ 
• คดิอตัราดอกเบีย้เริม่ตน้ที ่MLR -1% ต่อปี ระยะเวลากูส้งูสุด 6 ปี ปลอดช าระเงนิตน้ 1 ปี 
• เพิม่ลูกหนี้ Re-finance จากสถาบนัการเงนิอื่น 

โครงการ PGS 5 ถงึ PGS 7 บสย. • ขยายระยะเวลาการค ้าประกนัโครงการ PGS 5 ถงึ PGS 7 อกี 5 ปี 
• ยกเลกิเงื่อนไขจ่ายค่าประกนัชดเชยเมื่อสถาบนัการเงนิด าเนินคดกีบั SMEs โดยให ้สง.

สามารถปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ใหแ้ก่ SMEs เพื่อให ้SMEs ด าเนินธุรกจิต่อได ้

โครงการ PGS 8 บสย. • ขยายการค ้าประกนัสนิเชื่อให ้Hire purchase, Leasing และ Factoring 
• ยกเลกิเงื่อนไขจ่ายค่าประกนัชดเชยเมื่อสถาบนัการเงนิด าเนินคดกีบั SMEs เพื่อให ้สง. ช่วย

ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ แทนทีก่ารฟ้องด าเนินคด ี 
โครงการสนิเชือ่เพื่อยกระดบั
เศรษฐกจิชุมชน (วงเงนิคงเหลอื 
20,000 ลา้นบาท) 

ธพว. • เพิม่ลูกหนี้ SMEs ทีเ่ป็น NPLs และมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้แลว้ 

โครงการสนิเชือ่ SME ประชารฐั
สรา้งไทย (วงเงนิคงเหลอื 45,000 
ลา้นบาท) 

 

ธนาคารออมสนิ • คดิอตัราดอกเบีย้ 4% ต่อปี ใน 2 ปีแรก 

 

โครงการสนิเชือ่กรุงไทย SME 
(เพิม่ขึน้ 10,000 ล้านบาท เป็น 
60,000 ลา้นบาท 

ธนาคารกรุงไทย • ก าหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมค ้าประกนัสนิเชือ่แทน SMEs เป็นระยะเวลา 4 ปี  
(ฟรคี่าธรรมเนียม บสย.) 



โครงการ ผูร้บัผดิชอบ ประเดน็ส าคญั 

โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย 
ผ่านกองทุน สสว. 

(วงเงนิคงเหลอื5,000 ล้านบาท) 

ธพว. • คดิอตัราดอกเบีย้ 1% ต่อปี ระยะเวลากูไ้ม่เกนิ 7 ปี ปลอดช าระเงนิตน้สงูสุดไม่เกนิ 1 ปี 
• เพิม่ความช่วยเหลอืแก่ SMEs ทีเ่ป็น NPLs แต่มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้แลว้ 

โครงการ Direct Guarantee 

(วงเงนิค ้าประกนั 5,000 ลา้นบาท) 

บสย. • ค ้าประกนัรายบุคคลโดยจ่ายชดเชยสงูสุด 70% ของสนิเชื่อค ้าประกนั 
• วงเงนิค ้าประกนัต่อรายไม่เกนิ 10 ลา้นบาทรวมทุก สง. ระยะเวลาค ้าประกนัไม่เกนิ 10 ปี 

ปรบัโครงสรา้งหนี้เชงิป้องกนั ธปท. • ปรบัโครงสรา้งหนี้ส าหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่เป็น NPL โดยการลดดอกเบีย้ ขยายระยะเวลาช าระ 
• ถอืเป็นการปรบัโครงสรา้งหนี้เชงิป้องกนั ไม่เป็น TDR (Troubled Debt Restructuring)  
• ไม่ตดิเครดติบูโรใน NCB และจดัชัน้เป็นลูกหนี้ปกต ิ

มาตรการปรบัโครงสรา้งหนี้  ธปท. • ส าหรบัลูกหนี้ทีเ่ป็น NPL ใหเ้ลื่อนขัน้เป็นลูกหนี้ปกตไิด ้เมื่อลูกหนี้ปรบัโครงสรา้งและช าระ
หนี้ได ้3 เดอืน หรอื 3 งวดตดิตอ่กนั โดยไม่ตอ้งรอถงึ 12 เดอืน 

มาตรการสนับสนุน สง. และ SFIs 
ใหส้นิเชื่อใหม ่

ธปท. • ใหส้นิเชื่อใหม่ เพือ่ใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน  
• สามารถจดัชัน้เป็นหนี้ปกตไิด ้หากลูกหนี้มกีระแสเงนิสดรองรบัการช าระหนี้เพื่อเสรมิสภาพ

คล่องใหลู้กหนี้สามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง  
สนับสนุนให ้สง. ไม่ลดวงเงนิทีย่งั
ไม่ไดใ้ชข้องลูกหนี้ 

ธปท. • ไม่ตอ้งกนัส ารองส าหรบัวงเงนิสนิเชือ่ทีลู่กหนี้ยงัไม่ไดใ้ช ้(กนัเฉพาะส่วนทีเ่บกิใชแ้ลว้) 

ให ้สง. รายงานเป้าสนิเชื่อ ธปท. • ใหส้ถาบนัการเงนิรายงานเป้าสนิเชื่อตามมาตรการและยอดคงคา้งสนิเชือ่ของลูกหนี้ SME 
เป็นรายเดอืนภายใน 21 วนั นับจากวนัสิน้เดอืน  

• เริม่ตัง้แต่งวดสิน้เดอืน ม.ค. 2563-ธ.ค. 2564  
ยกเวน้ภาษ ี กระทรวงการคลงั • ยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้หแ้ก่ลูกหนี้ ส าหรบัเงนิไดท้ี่ไดร้บัจากการปลดหนี้ของเจา้หนี้ 

• ยกเวน้ภาษเีงนิได/้มลูค่าเพิม่/ธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรบัการโอนหรอืขาย
ทรพัยส์นิ การใหบ้รกิาร และการกระท าตราสาร เพื่อช าระหนี้จากปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ 

• ยกเวน้ภาษเีงนิได/้มลูค่าเพิม่/ธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรบัการขายอสงัหารมิทรพัย์
ทีจ่ านองเป็นประกนัหนี้กบัสถาบนัการเงนิใหแ้ก่ผูอ้ื่นเพือ่ช าระหนี้ 

• ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมการโอนและการจ านองอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
หอ้งชุดจาก 2% เหลอื 0.01% ส าหรบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ 

• ยกเวน้การด าเนินการตามเกณฑก์ารจ าหน่ายหนี้สญูจากบญัชลีูกหนี้ทีก่รมสรรพากรก าหนด 
การปรบัปรุงค่าธรรมเนียมใหเ้ป็น
ธรรม 

ธปท. • ค่าปรบัการไถ่ถอนสนิเชือ่ก่อนก าหนด (prepayment) ใหค้ดิค่าปรบับนยอดเงนิตน้คงเหลอื 
แทนการคดิค่าปรบัจากฐานวงเงนิสนิเชื่อทัง้กอ้น 

• ใหค้ดิดอกเบีย้ผดินัดช าระหนี้บนค่างวด (installment) ทีลู่กหนี้ผดินัดช าระ เฉพาะส่วนทีเ่ป็น
เงนิตน้ของค่างวดนัน้ แทนการคดิบนฐานของเงนิต้นคงเหลอื 

• ยกเลกิค่าธรรมเนียมออกบตัรเอทเีอม็หรอืบตัรเดบติ (ยงัเรยีกเกบ็ไดห้ากตน้ทุนสงู) 
• กรณียกเลกิการใชบ้ตัร ใหค้นืค่าธรรมเนียมรายปีตามสดัส่วนระยะเวลาคงเหลอืของบตัร 

 

 

 

 

 

 



3) มาตรการส่งเสริมการปรบัโครงสร้างหน้ี 

โครงการ ประเดน็ส าคญั 

โครงการคลนิิกแกห้นี้ ระยะที ่3 • สถาบนัการเงนิทีเ่ขา้ร่วมรายการ : ธนาคารพาณิชย,์ Non-bank และ สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
(เพิม่มาใหม่) 

• คุณสมบตัลิูกหนี้ : เป็น NPL ก่อนวนัที ่1 ม.ค. 63, หนี้บตัรทัง้เจา้หนี้หลายรายและรายเดยีว 
และลูกหนี้ทีอ่ยู่ในกระบวนการของศาลและมคี าพพิากษาแลว้สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้

ธนาคารออมสนิแกห้นี้บตัรอย่างครบวงจร • หนี้เสยี : เขา้ร่วมโครงการคลนิิกแกห้นี้ 
• หนี้ด ี: โครงการ refinance หนี้บตัรดเีพื่อลดภาระดอกเบีย้ใหแ้ก่ประชาชนทีม่วีนิัยและมปีระวตัิ

การผ่อนช าระดเียีย่ม โดยจ่ายดอกเบีย้เพยีง 8.50-10.50% ตามความเสีย่ง 
 

4) มาตรการบรรเทาผลกระทบไวรสัโคโรนาต่อภาคธรุกิจการท่องเท่ียว 

มาตรการ รายละเอยีด 

มาตรการดา้นภาษ ี • ขยายก าหนดเวลายื่นแบบช าระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาจาก ม.ีค. 63 เป็น ม.ิย. 63 
• หกัค่าใชจ้่ายจดัอบรมสมัมนาในประเทศได ้2 เท่าของรายจ่ายจรงิ (ส าหรบัรายจ่ายในปี 2563) 
• หกัค่าใชจ้่ายปรบัปรุงอาคารถาวร เครื่องตกแต่ง/เฟอรน์ิเจอร ์ส าหรบัผูป้ระกอบการโรงแรมได ้1.5 เท่าของ

รายจ่ายจรงิ (ส าหรบัรายจ่ายในปี 2563) 
• ลดภาษสีรรพสามติน ้ามนัเชือ้เพลงิส าหรบัเครื่องบนิ (เทีย่วบนิในประเทศ) จาก 4.726 บาท/ลติร เป็น 0.20 บาท/

ลติร (ตัง้แต่วนัทีก่ฎกระทรวงมผีลบงัคบัใช ้ถงึ 30 ก.ย. 63) 

มาตรการสนับสนุนดา้นสนิเชือ่ • ธนาคารออมสนิ ธนาคารพฒันา SMEs และธนาคารกรุงไทย ปล่อยสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่า วงเงนิรวม 1.23 แสนลา้น
บาท ทีอ่ตัราดอกเบีย้เริม่ตน้ 3% 

มาตรการขยายเวลาช าระหนี้และ
ค่าธรรมเนียม 

• ธกส. ผดัผ่อนการช าระหนี้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 12 เดอืน ต่อเนื่องไม่เกนิ 5 ครัง้ หรอืขยายเวลาช าระหนี้ไม่เกนิ 20 ปี 
• ธนาคารพฒันา SMEs พกัช าระหนี้เงนิตน้ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท เป็นเวลา 6 เดอืน ส าหรบัลูกคา้ประวตัผิอ่นช าระหนี้

ดไีม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
• ธนาคารออมสนิ ขยายเวลาช าระหนี้ให ้2 เท่า สงูสุดไม่เกนิ 5 ปี 
• ธอส. ลดดอกเบีย้เงนิกู ้และงวดผ่อนช าระไดไ้ม่เกนิ 6 เดอืน คดิดอกเบีย้ 0.01% 
• บสย. พกัช าระค่าธรรมเนียมค ้าประกนัสนิเชือ่ 12 เดอืน 
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