แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไตรมาส 4/2561
นายประสาท สมจิตรนึก
ผู้อานวยการอาวุโส
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 กุมภาพันธ์ 2562

1

ประเด็นแถลงข่าว

ภาพรวมเศรษฐกิจ

1

2

มาตรการสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกัน
2

เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักโดยรวมขยายตัวในอัตราทีแ่ ตกต่างกันมากขึ้น

เศรษฐกิจสหรัฐฯ
ขยายตัว ตามอุปสงค์ในประเทศที่ดีต่อเนื่อง
และตลาดแรงงานที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม
ยังมีความเสี่ยงจากภาวะ Government
Shutdown ที่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน

ที่มา: รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 8/2561

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโร
ชะลอตัว จากการส่งออก ตามทิศทางการค้าโลก
และความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่ลดลง
จากปัญหาการเมือง

เศรษฐกิจญี่ปุ่น
มีทิศทางขยายตัว จากการเร่งใช้จ่าย
ก่อนการปรับขึ้นภาษีการบริโภค ประกอบกับ
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่อง
และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ในเกณฑ์ดี

3

เศรษฐกิจจีนและเอเชียมีแนวโน้มชะลอลงจากผลกระทบของสงครามการค้าที่ชัดเจนขึ้น
ขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง จากอุปสงค์ในประเทศ

เศรษฐกิจจีน
ชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยการส่งออกชะลอลงในทุกกลุม่ สินค้าจากผลกระทบของมาตรการ
กีดกันทางการค้า ด้านการผลิตและการค้าปลีกชะลอลง สะท้อนภาวะอุปสงค์ในประเทศที่ถูกกดดัน
จากการดาเนินนโยบายการเงินเข้มงวดเพื่อควบคุมหนี้และสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน

เศรษฐกิจเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่นและจีน)
มีแนวโน้มชะลอลง จากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน
ภาวะการเงินที่ทยอยตึงตัวขึ้น รวมถึงแรงกระตุ้นทางการคลังปรับลดลงในบางประเทศ

เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่อเนื่อง ตามอุปสงค์ในประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย ส่งผลให้
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตาม ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม
การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ตามรายจ่ายลงทุน ด้านอุปสงค์ต่างประเทศขยายตัวชะลอลงตามการส่งออกสินค้า
ที่มา: รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 8/2561

4

เศรษฐกิจอีสานไตรมาส 4/2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน
จากการบริโภคและการลงทุนเป็นสาคัญ

การบริโภคภาคเอกชน

ภาคเกษตรกรรม

ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการใช้จ่ายสินค้าคงทน
หมวดยานยนต์ การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจาวัน
รวมทั้งการใช้จ่ายภาคบริการด้านการท่องเที่ยว

รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน
จากด้านราคาสินค้าเกษตรเป็นสาคัญ

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

การลงทุนภาคเอกชน

ขยายตัวต่อเนื่อง
จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้าง
และการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์

การค้าผ่านด่านศุลกากร

การใช้จ่ายภาครัฐ
หดตัวต่อเนื่อง ทั้งรายจ่ายประจา
และรายจ่ายลงทุน

ชะลอลงเล็กน้อย
ตามการส่งออกที่ลดลง

5

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

อัตราการว่างงาน

ภาคการเงิน

อยู่ที่ร้อยละ 0.88 ชะลอลง
ตามราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง

อยู่ที่ร้อยละ 0.8
สูงขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย

เงินฝากชะลอลง
ขณะที่สินเชื่อขยายตัวสูงขึ้น

การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง
จากกาลังซื้อโดยรวมที่เพิ่มขึ้น เงินช่วยเหลือเกษตรกร และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
สินค้าคงทนหมวดยานยนต์

6.1%

13.6% 13.3% 13.1%

19.7%
8.4%

2.2%

ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

% YOY
30

20
10
0

28.6
9.5

26.5
12.6

17.9
12.6

การใช้จ่ายภาคบริการ

สินค้าในชีวิตประจาวัน

23.6
19.7
18

5.8 5.1
3.1
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

5.5%

8.2%

8.2%

-2.8% -2.1%
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ปี 2560 ปี 2561
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

ปัจจัยสนับสนุนกาลังซื้อ

• การใช้จ่ายสินค้าครัวเรือน
• ของใช้ส่วนบุคคล

รายได้และการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรกรรมขยายตัว

• ขนมขบเคี้ยว

รายได้ลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรม

• อาหารและเครื่องดื่ม

9.2% 11.8% 12.1% 10.4%

ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

-1.2%

• เครื่องประกอบอาหาร

9.6%

หน่วย:บาท

15,517

15,689 15,570 15,764

มาตรการพิเศษจากภาครัฐ
1. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. เงินช่วยเหลือเกษตรกร

• เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสานักงานสถิติแห่งชาติ คานวณโดย ธปท.

2558

2559

2560

2561
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รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากราคาสินค้าเกษตรเป็นสาคัญ
โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว และมันสาปะหลัง
ผลผลิตสินค้าเกษตร

ราคาสินค้าเกษตร

28.0%

รายได้เกษตรกร

2.5%

41.7%

6.9%

13.4% 13.5%

8.2%

2.4%

10.7% 10.4%

9.5%

ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

18.4%

4.3%

4.8%

10.7%

7.2%

-2.7%
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ปี 2560 ปี 2561 1/2561 2/2561 3/2561
4/2561

6.6%

ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

มิลลิเมตร

ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว 400
มันสาปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขยายตัวดี 300

ปริมาณฝนเฉลี่ยภาคอีสาน
ค่าเฉลี่ย 5 ปี (2556-2560)
2561
2560

200

ราคายางพารา อ้อยโรงงาน
และปศุสัตว์โดยรวม ยังหดตัว

100
0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ที่มา: สศก. และกรมอุตุนิยมวิทยา คานวณโดย ธปท.
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การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ขยายตัวสูง
ตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบมากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน
จากการเปิดหีบอ้อยที่เร็วขึ้น

การผลิตภาคอุตสาหกรรม
19.3%

12.4% 14.9%
3.0%

3.8%

5.9%

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขยายตัว
จากการผลิตที่ต่าในช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผู้ผลิต
ได้เร่งผลิตก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในเดือนกันยายน 2560

ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หดตัว
ตามคาสั่งซื้อของคู่ค้าต่างประเทศที่มีแนวโน้มลดการสะสมสต็อก
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การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและการลงทุนเครือ่ งจักรอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง

การลงทุนภาคเอกชน
4.8%

ยอดขออนุญาตจัดสรรที่ดิน มากขึ้น

8.6%
3.0%

2.2%

พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย ขยายตัว

-1.1% -1.2%
ปี 2560 ปี 2561

การเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นในจังหวัดหลัก

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์

สินเชื่อรายย่อยขยายตัว

46.6%

14.6%

หมวดก่อสร้าง
11.5%

4.1%

3.0%

-10.9% -9.2%
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ปี 2560 ปี 2561 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561
ที่มา: กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสานักงานสถิติแห่งชาติ คานวณโดย ธปท.

8.2%

12.7%

3.1%

15.4%

2.6%

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ปี 2560 ปี 2561 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561
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การค้าผ่านด่านศุลกากรชะลอลงเล็กน้อย ตามการส่งออกที่ลดลงเป็นสาคัญ
การส่งออก

19.7%

การส่งออก หดตัว
• จีนตอนใต้ ลดลง จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
เนื่องจากคู่ค้าชะลอคาสั่งซื้อ

5.7%

การค้าผ่านด่านศุลกากร
-5.8%
15.8%

11.6%
5.4%

ปี 2560 ปี 2561

8.3%
1.8%

-6.8%

-7.7%

-12.5%
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

1.1%

การนาเข้า ขยายตัวเกือบทุกประเทศ

การนาเข้า
ปี 2560 ปี 2561

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

39.9%
25.9%

22.2%

25.4%
18.4%

9.2%

ปี 2560 ปี 2561
ที่มา: กรมศุลกากร คานวณโดย ธปท.

• สปป. ลาว ลดลง จากยานยนต์ สินค้าอุปโภค
บริโภค และปูนซีเมนต์ ตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561

ไตรมาส
4/2561

• จีนตอนใต้ ขยายตัวต่อเนื่อง จากการนาเข้า
อุปกรณ์โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ตามความนิยมในสินค้าที่ออกใหม่หลายรุ่น
• สปป. ลาว ขยายตัว จากการนาเข้าไฟฟ้าและ
ผลิตภัณฑ์ทองแดง
• กัมพูชา ขยายตัว จากการนาเข้าหัวมันสด
เนื่องจากราคาหัวมันสดในไทยอยู่ในเกณฑ์ดี
10

การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง ทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน
จากการชะลอการเบิกจ่ายของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทบทวนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายจ่ายประจา*
30.8%

การใช้จ่ายภาครัฐ

3.4%

9.7%

งบประจา หดตัว

17.9%

-4.5%

2.3%
-1.2%

-17.3%
ปี 2560 ปี 2561

-1.8%

ไตรมาส
1/2561

-11.1%
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2/2561 3/2561 4/2561

จากหมวดรายจ่ายอื่นของงบกลาง
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

-19.3%
-42.5%

ปี 2560

ปี 2561

ไตรมาส
1/2561

รายจ่ายลงทุน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2/2561 3/2561 4/2561

5.6%
-11.4%

หมายเหตุ: * ไม่รวมหมวดเงินเดือน
ที่มา: ฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

-6.0%

4.8%

-3.8%

ไตรมาส
ปี 2560 ปี 2561 1/2561

งบลงทุน หดตัว
ไตรมาส
2/2561

-29.1%
ไตรมาส ไตรมาส
3/2561 4/2561

ตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกลุ่มจังหวัดในภาคฯ
และการใช้จ่ายด้านการลงทุนของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
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เงินฝากขยายตัวชะลอลง ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ด้านสินเชื่อขยายตัว จากสินเชื่อภาคครัวเรือนเป็นสาคัญ

สินเชื่อ ขยายตัว

เงินฝาก ขยายตัวชะลอลง
ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ส่วนหนึ่งจากการเบิกใช้เงินฝากของส่วนราชการ และ
เงินช่วยเหลือของเกษตรกรลูกค้า ธกส.

• สินเชื่อภาคครัวเรือน ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
• สินเชื่อภาคธุรกิจ หดตัวลดลง จากสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจการผลิต
โดยเฉพาะการสีข้าวเป็นสาคัญ
อัตราการเติบโตของสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

เงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงิน

สินเชื่อภาคครัวเรือน

เงินฝาก

สินเชื่อ

7.1% 4.3% 4.3% 6.9% 5.7% 4.3%

2.7% 5.4% 2.6% 1.8% 1.3% 5.4%

3.6%

ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2561 2/2561 3/2561 4/2561

28.2%

สินเชื่อภาคธุรกิจ

28.2%

4.8% 5.7% 5.9%
-0.7%

-4.3%

-7.7% -9.1% -7.1%
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ปี 2560 ปี 2561 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 12
-7.1%

สรุปเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 4 ปี 2561
ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ขยายตัว ต่อเนื่อ ง
ตามการบริ โ ภคภาคเอกชน ทั้ ง การใช้ จ่ า ยสิ น ค้ า ในชี วิ ต ประจ าวั น และสิ น ค้ า คงทนหมวดยานยนต์
และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากการลงทุนก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์
สาหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร จากการเปิดหีบ อ้อย
ที่เร็วกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง ทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน
ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปชะลอลงตามราคาขายปลี ก น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
ส าหรั บ อั ต ราการว่ า งงานสู ง ขึ้ น จากไตรมาสก่ อ นเล็ ก น้ อ ย จากการจ้ า งงานในภาคเกษตรกรรม
และภาคการผลิตที่ลดลง ด้านเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินชะลอลง ส่วนสินเชื่อคงค้างขยายตัวสูงขึ้น
จากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เป็นสาคัญ
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แนวโน้มเศรษฐกิจอีสานในระยะต่อไป

ปัจจัยสนับสนุน
เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวครอบคลุมมากขึ้น
และการเลือกตั้งที่จะเกิดขึน้ จะช่วยสร้าง
ความชัดเจนให้กับนักลงทุน

รายได้ภาคครัวเรือนฟื้นตัวดีขึ้น
ทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกเกษตรกรรม

ปัจจัยเสี่ยง
หนีค้ รัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
ยังเป็นปัจจัยกดดันการบริโภค
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น
อาจส่งผลกระทบต่อหนี้ภาคครัวเรือน
และต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจ

ภาครัฐขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
และมีมาตรการสนับสนุนกลุ่มฐานรากอย่างต่อเนื่อง

ติดตามความเสี่ยงภาวะเอลนีโญ (El Niño)
ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม

การค้าโลกที่ขยายตัว แม้จะชะลอลงบ้าง
สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก
รวมไปถึงการจ้างงาน

ความเสี่ยงต่อมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ
และการตอบโต้ของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น
14

มาตรการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

ให้สินเชื่อ

ผู้ประกอบธุรกิจ

ผู้ขอสินเชื่อ
(รถและกรรมสิทธิ์ในรถยังอยู่)
ฝากสมุดเล่มทะเบียนรถ/ทาสัญญาโอนลอยล่วงหน้า

สินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจจะรับเอาสมุดคู่มือทะเบียนรถมาเป็นประกันการชาระหนี้
(หรือทาสัญญาอื่นๆ เพื่อให้สามารถนารถมาชาระหนี้ได้)
โดยที่ลูกหนี้ยังคงเป็นเจ้าของและมีรถไว้ใช้อยู่
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ใครเป็นผู้กากับดูแล ?

ระดับจังหวัด

ระดับประเทศ
ทุนจดทะเบียน : ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท
วงเงินสินเชื่อ : ไม่กาหนด ขึ้นกับความสามารถในการชาระหนี้

เพดานดอกเบี้ย ≤ 28%
ภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ (Personal
Loan) ฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร. 02 283 5931

ทุนจดทะเบียน : ไม่ต่ากว่า 5 ล้านบาท
วงเงินสินเชื่อ : ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย

เพดานดอกเบี้ย ≤ 36%
ภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (Pico Finance)
สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. สายด่วน 1359

ช่องทางการให้บริการเพิ่มเติม (ธปท.)
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ (www.bot.or.th >> ระบบ e-Application)

สานักงานภาคของ ธปท. ทุกแห่ง (สภอ. โทร.043 391 3555)

ไปรษณีย์ (ฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ : www.bot.or.th >> คู่มือประชาชน
16

กากับดูแลแล้วดีอย่างไร ?

ประกอบธุรกิจภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ผู้ประกอบธุรกิจ
ประเทศไทย

เข้าถึงสินเชื่อในราคาที่เหมาะสม
และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

บรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบ

ประชาชน
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ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาอะไรบ้าง ? (เฉพาะผู้ให้บริการระดับประเทศ)

ต้องยื่นขออนุญาต รมว.คลัง ภายใน 60 วัน* ผ่าน ธปท.
โดยระหว่างนั้นยังคงประกอบธุรกิจต่อไปได้
คุณสมบัติผู้ที่มายื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจ
1. เป็นบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชน
2. มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ถ้าทุนไม่พอ มีเวลาให้เพิ่มทุนให้ได้ตามกาหนดภายใน 1 ปี)
3. กรรมการและผู้บริหารไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
February

31

* นับจากวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ซึ่งประกาศกระทรวงการคลังมีผลบังคับใช้
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ยื่นกู้กับผู้ประกอบธุรกิจถูกกฎหมายดีกว่า โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์ดังนี้
ได้รับวงเงินเหมาะสม
ตามความสามารถในการชาระหนี้

ไม่ถูกเอาเปรียบจากค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม
หรือถูกคิดดอกเบี้ยแพงและซ้าซ้อน

ชาระหนี้ก่อนได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการแจ้งเตือนก่อนจ่ายค่างวด
และการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนยึดรถ

ได้รับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้
รวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

สามารถเปรียบเทียบ อัตราดอกเบี้ย
ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมได้

ได้รับส่วนต่างคืน หากรถถูกขายทอดตลาด

ร้องเรียนได้หากไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
เช่น ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กาหนด
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ผลงานสาคัญในปี 2561 : ใครได้อะไรบ้างจากงานของ ธปท. สภอ.
เศรษฐกิจ

Market
Conduct

ภาค
ธุรกิจ
เปิดรับฟังความเห็น
มาตรการสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย

สถาบัน
การเงิน

งานศึกษาเชิงลึก
เพื่อตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง

สัมมนาวิชาการ
“พลิกโฉมธุรกิจ
รับเศรษฐกิจดิจิตัล”

หน่วยงาน
อื่นๆ

ความร่วมมือทาง
วิชาการกับ
สถาบันการศึกษา

โครงการเศรษฐทัศน์
(ประกวดบทความวิชาการ
ระดับอุดมศึกษา)

ประชาชน
ให้คาปรึกษา/รับเรื่อง
ร้องเรียนทางการเงิน
ผ่านสายด่วน 1213

ให้ความรู้และ
เตือนภัยทางการเงิน

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางการเงิน
Fin. ดี We Can Do
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แผนงานในปี 2562
สัมมนาวิชาการ
ประจาปี 2562
สร้างองค์ความรู้
เชิงลึกในสาขา
เศรษฐกิจสาคัญ
ของภาค
สานต่อความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา

สนับสนุนการทาวิจัย
ของนิสิต นักศึกษา

พัฒนาเครื่องชี้
เศรษฐกิจ ให้สะท้อน
ภาวะเศรษฐกิจ
ได้ดีขึ้น

การติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ
และเผยแพร่
ความรู้ทาง
วิชาการ

การส่งเสริม
และให้ความรู้
ทางการเงิน

พัฒนาคุณภาพ
การให้คาปรึกษา/
รับเรื่องร้องเรียน
ทางการเงิน

ขยายผลรูปแบบ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทาง
การเงินในวงกว้าง
ให้ความรู้
เตือนภัยทางการเงิน
ในเชิงรุก
สนับสนุนการเข้าถึง
บริการทางการเงิน
ผ่าน Digital
banking มากขึ้น
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ถาม - ตอบ
ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน
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