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Research Note
กนง. คงดอกเบ้ียนโยบายท่ี 0.75%

26 Mar 2020

พรอ้มห่ันเป้าเศรษฐกิจปีน้ีเป็นติดลบ 5.3%

 ท่ีประชุม กนง. มีมติ 4:2 คงอัตราดอกเบี้ยท่ีระดับ 0.75% รวมถึงปรับลด

ประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ลงจาก 2.8% เป็น -5.3% ท่ามกลางความเส่ียงด้าน

ลบจากสถานการณ์โควดิ-19 ท่ีกระทบเศรษฐกิจในวงกวา้งมากขึ้น

 Krungthai COMPASS ปรบัลดจีดีพีลงจาก 1.5% เหลือ -4.6% ในปี 2020

หลังโรคระบาดกระทบการท่องเท่ียว และการส่งออกหนัก แต่คาดว่าจะมี

มาตรการการคลังเพ่ิมเติมท่ีจะเข้ามาช่วยพยุงการบรโิภคได้บางส่วน

Key highlights

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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ในการประชุมครั้งท่ี 2/2020 กนง. มีมติ 4:2 คงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายท่ีระดับ 0.75% พร้อมส่งสัญญาณผ่อน

คลายนโยบายการเงินเพ่ิมเติม (Forward guidance)

เพ่ือเสรมิกลไกการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยให้มีประสิทธิภาพ 

โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 
3.6%
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Policy rate

อตัราดอกเบีย้นโยบายเทียบจดีีพีรายไตรมาส
ท่ีมา: สภาพัฒนน์ฯ และ ธปท.

กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยท่ี 0.75% 
พรอ้มปรบัลดจีดีพีปีนี้ลงเหลือ -5.3%

เศรษฐกิจปีนี้หดตัวแรงกว่าปีก่อนหน้า โดยได้ปรับลด

ประมาณการเศรษฐกิจปีน้ีลงจากเดิมท่ีเคยประเมินไว้ท่ี 

2.8%  ใ น เ ดื อน  ธ . ค .  2019 เ ป็ น  -5.3%  ท่ า มกล า ง

สถานการณ์โควดิ-19 ท่ีรุนแรงกวา่ท่ีคาดไวม้าก ก่อนท่ีจะฟื้ น

ตัวได้ในปี 2021 ท่ีคาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ท่ีระดับ 3.0%

ท้ังน้ี การปรับประมาณการเศรษฐกิจครั้งน้ีอยู่ภายใต้

สมมติฐานดังน้ี

 เศรษฐกิจโลกเข้า สู่ภาวะถดถอยอย่างชัดเจน ซึ่ง

ผลกระทบรุนแรงกว่าท่ีคาดไว้เดิมมาก จากท่ีคาดไว้ว่า

โรคโควดิ-19 จะจ ากัดอยู่ในวงจ ากัด

 ขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยตาม

ประมาณการของกระทรวงสาธารณสุขท่ีคาดว่ า

สถานการณ์จะเริม่คล่ีคลายได้ในเดือน เม.ย. 

 ยังไม่รวมมาตรการทางการคลังท่ีจะออกมาเพ่ิมเติม

อตัราเงินเฟ้อท่ัวไปติดลบ 1.0% จากทิศทางราคาพลังงาน

ท่ีปรบัตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากสงครามราคาน้ามัน (Oil

price war) ท่ีเกิดจากอปุทานส่วนเกินเป็นจ านวนมาก โดย

เราประเมินว่าราคาน้ามันดิบดูไบในปี 2020 เฉล่ียอยู่ท่ีราว 

40 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล นอกจากน้ี เศรษฐกิจไทยท่ีมี

แนวโน้มหดตัวย่ิงเป็นแรงกดดันให้เงนิเฟ้อท่ัวไปติดลบ

เสถียรภาพด้านต่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง 

สะท้อนจากดุลบัญชเีดินสะพัดท่ีอยู่ในระดับสูง แม้จะเห็นเงิน

บาทเทียบสกุลเงนิหลักผันผวนและมแีนวโน้มออ่นค่าลง ส่วน

เสถียรภาพและสภาพคล่องทางการเงินมีแนวโน้มดีขึ้น

หลังออกมาตรการพยุงตลาดตราสารหนี้ หลังจากท่ีนัก

ลงทุนไถ่ถอนหุ้นกู้เอกชนก่อนก าหนดออกมา (Fund run)

เพ่ือกลับมาถือครองเงนิสดมากขึ้นส่งผลให้ราคาตราสารหน้ี

ลดลงอย่างหนัก ดันให้บอนด์ยีลด์ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนอย่าง

รวดเร็ว โดย ณ วันท่ี 20 มี.ค. อัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลรุ่นอายุ 2 ปี และ 10 ปี อยู่ท่ี 1.066% (+25 bps.)

และ 1.694% (+60 bps.) MTD ตามล าดับ 

ตัวเลขประมาณการใน
การประชุม กนง.ล่าสุด

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020-2021 โดย ธปท.

คาดส่งออกติดลบอย่างหนัก ฉุดเศรษฐกิจไทยปีนี้ติดลบ

ท่ีมา: ธปท. 

(unit: %YoY) 2020F 2021F

GDP -5.3% 3.0%

Private consumption -1.5% 2.1%

Government consumption 2.6% 2.2%

Private investment -4.3% 2.2%

Public investment 5.8% 8.1%

Export growth (USD) -8.8% 0.2%

Headline inflation -1.0% 0.3%

กนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย แต่ท่ีน่าสนใจกว่าคือ
ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจปี น้ีท่ีมองว่าจะ
หดตัวถึง 5.3%

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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ท้ังน้ี เมื่ อวันท่ี 22 มี.ค. หลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ัง
กระทรวงการคลัง ธปท. และส านักงาน ก.ล.ต. เรง่หารอืเพ่ือ
ออกมาตรการเสริมสภาพคล่องและเสถียรภาพตลาด
การเงนิ พรอ้มให้ความเชื่อมั่นว่ากองทุนตราสารหน้ีโดยรวม
ยังมีคุณภาพ โดยในเบื้องต้น ธปท. ได้อัดฉีดสภาพคล่อง
ผ่านการเข้าซื้ อพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า 1 แสนล้านบาท 
ต้ังแต่วนัท่ี 13-20 ม.ีค. พรอ้มท้ังชะลอการออกพันธบัตรของ 
ธปท. เพ่ือลดการน าเงนิเข้าซื้อ รวมถึงมาตรการอื่นๆ อาทิ

▪ มาตรการชว่ยเหลือกองทุนรวมท่ีได้รบัผลกระทบจากการ
ขาดสภาพคล่อง (Mutual Fund Liquidity Facility:
MFLF) เพ่ือเข้าซื้อกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) และ
กองทุนรวมตราสารหน้ีแบบเปิด (Daily FI) ท่ีมีคุณภาพ
ดี โดยน าหน่วยลงทุนมาวางเป็นหลักประกันแก่ ธปท. 
ผ่านการท าธุรกรรมซื้อคืน (Repo) 

▪ จัดต้ังกองทุนเสริมเสถียรภาพทางสภาพคล่องแก่ตรา
สารหน้ีภาคเอกชน (BSF) ท่ีมีคุณภาพสูงแต่ขาดสภาพ
คล่องผ่านการระดมทุนจากนักลงทุนสถาบัน วงเงนิไม่ต่า
กว่า 70,000-100,000 ล้านบาท ส าหรับหุ้นกู้ ท่ีครบ
ก าหนดไถ่ถอนในปี 2020-2021

▪ ธปท. เข้าดูแลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้มี
เสถียรภาพและมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ

นักลงทุนเทขายในตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง
หลังนักลงทุนไม่เช่ือม่ัน ดันบอนด์ยีลด์ปรบัตัวเพ่ิมสูงข้ึน
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อตัราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาล
ท่ีมา: ThaiBMA

ลูกหน้ีช้ันดีและยังไม่ติด NPL ก่อนวนัท่ี 1 เม.ย.
มีสิทธ์ิได้รบัความช่วยเหลือจากมาตรการด้านสินเช่ือเพ่ิมเติม

แนวทางการช่วยเหลือด้านสินเช่ือ
ส าหรบัลูกหน้ีท่ีมีศักยภาพและยังไม่เป็น NPL

ท่ีมา: ธปท.

แนวทางการช่วยเหลือ

1) บัตรเครดิตและสินเช่ือเงินสดหมุนเวยีน
- ลดการผ่อนช าระขั้นต่าจาก 10% เหลือ 5% ในปี 2020-2021 

ก่อนจะทยอยปรบัขึ้นเป็น 8% (ปี 2022) และ 10% (ปี 2023)

2) สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีผ่อนช าระเป็นงวดและสินเช่ือจ าน า
ทะเบียนรถ

- ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ: เล่ือนการช าระ
เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

- ผู้ให้บรกิารอื่นๆ: สามารถเลือกท่ีจะ (1) เล่ือนการช าระเงินต้น
และดอกเบี้ย 3 เดือน หรอื (2) ลดค่างวดอย่างน้อย 30% เป็น
เวลา 6 เดือน

3) สินเช่ือเช่าซ้ือ (Hire purchase)
- รถมอเตอรไ์ซค์: วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท
- รถทุกประเภท: วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

- ผู้ให้บรกิารสามารถเลือกท่ีจะ (1) เล่ือนการช าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ย 3 เดือน หรอื (2) พักช าระหน้ีเงินต้นเป็นเวลา 6 
เดือน

4) ลีสซ่ิงท่ีมีมูลหน้ีคงเหลือไม่เกิน 3 ลบ.

5) สินเช่ือบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ลบ.
- พักช าระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความ

เหมาะสม6) สินเช่ือธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ และนาโนไฟแนนซ์
วงเงินไม่เกิน 20 ลบ.

ต้องจับตาระบบการเงินท่ียังมีความเปราะบางบางจุด 
โดยเฉพาะกลุ่มภาคธุรกิจขนาดเล็กและภาคครวัเรอืนท่ีได้รบั
ผลกระทบ ซึ่งจ าเป็นต้องผสานมาตรการเยียวยาช่วยเหลือ 
พร้อมแผนปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเพ่ิมเติมจากการประชุม
ครัง้ก่อน นอกจากน้ี ธปท. ยังได้ออกมาตรการชว่ยเหลือด้าน
สินเชื่อส าหรบัลูกหน้ีชั้นดีท่ียังไม่เป็น NPL โดยจะมีผลต้ังแต่ 
1 เม.ย. 2020 ดังน้ี

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report


This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative,
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not
have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the
appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the
Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.

4

รอ
บ
รูเ้
ร
ื่อ
ง
เศ
รษ
ฐ
กิ
จ

Research Note

ปิดสถานประกอบการ-ห้างร้านกระทบผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง-เล็กและกลุ่มแรงงานลูกจ้างรายวัน หลัง
ประชาชนหลีกเล่ียงการเดินทางไปยังแหล่งชุมชนภายใต้
ข้อปฏิบัติ Social Distancing รวมถึงล่าสุดได้ประกาศ
จะบังคับใช ้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต้ังแต่วนัท่ี 26 มี.ค. -30 เม.ย.
ซึ่งคาดว่าย่ิงจะท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการ
บริโภคท่ีนอกเหนือจากสินค้าอุปโภคบริโภคจ าเป็น (เช่น 
ภาคบรกิาร) ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดเล็กท่ีมีความเปราะบางอยู่ก่อนแล้ว สะท้อนจาก
ในชว่งท่ีผ่านมา สินเชื่อธุรกิจ SMEs เริม่ขยายตัวชะลอลง
อย่างต่อเน่ือง ก่อนจะติดลบถึง 0.7% ในไตรมาส 4/2019
ขณะท่ีสัดส่วนหน้ีเสีย (NPL Ratio) กลับยังทรงตัวท่ี 
4.6% และมีโอกาสท่ีระดับหน้ีเสียจะพุ่งสูงขึ้นได้ในภาวะ
เช่น น้ี นอกจากน้ี ยังกระทบลูกจ้างรายวันในสถาน
ประกอบการดังกล่าว แม้จะมีมาตรการเยียวยาจากรฐั และ
สถาบันการเงนิท่ีอาจชว่ยทุเลาได้บ้าง 

การเติบโตของสินเช่ือธุรกิจ SMEs และสัดส่วน NPL

สินเช่ือ SMEs หดตัวต่อเน่ือง ส่วน NPL ratio ยังทรงตัว

ท่ีมา: ธปท.
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ธุรกิจสายการบินและท่องเท่ียวเจ็บหนัก หลังหลาย
ประเทศประกาศปิดเมือง ภายหลังจากจ านวนผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมสูงข้ึนในหลายภูมิภาคท่ัวโลก จนต้องจ ากัดการ
เดินทางท้ังในและต่างประเทศ เป็นผลให้สายการบินหลาย
แห่งท่ัวโลกต่างประกาศหยุดบินชั่วคราวอีกอย่างน้อย 1 
เดือน และบางส่วนก็ได้ยกเลิกเท่ียวบิน ท้ังน้ี องค์การการ
ท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้คาดการณ์
ว่า ตัวเลขนักท่องเท่ียวในเอเชียและภูมิภาคแปซิฟิกจะ
ได้รบัผลกระทบมากท่ีสุด โดยคาดว่าจะหดตัวถึง 9%-12% 
(จากเดิมท่ีคาดวา่จะโต 5%-6%) ขณะท่ีข้อมูลจากสภาการ
เดินทางและการท่องเท่ียวโลก (WTTC) ประเมินว่าอาจ
ต้องใชเ้วลามากถึง 10 เดือนหลังการแพรร่ะบาดคล่ีคลาย
กว่าธุรกิจท่องเท่ียวจะกลับมาฟื้ นตัว ซึ่งถือว่ารุนแรงกว่า
ช่วงวิกฤตโรคซารส์อย่างมาก เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ัวโลก
ถูกกดดันจนเส่ียงเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งย่อมกระทบต่อ 
Sentiment การท่องเท่ียวและธุรกิจเก่ียวเน่ือง

คาดเชื้อโคโรนาไวรสัทุบเศรษฐกิจยาวถึงปลายปี
จบัตา SMEs และธรุกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับท่องเท่ียว

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020-2021 โดย Krungthai COMPASS

คาดเศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟ้ืนตัวในปี 2021

ท่ีมา: สภาพัฒนน์ฯ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

(unit: %YoY)
2019

(actual)
2020F 2021F

GDP 2.4% -4.6% 3.4%

Private consumption 4.5% -0.3% 3.2%

Government
consumption

1.4% 2.5% 3.1%

Private investment 2.8% -3.7% 3.2%

Public investment 0.2% 4.6% 2.4%

Export growth (USD) -3.2% -8.6% 3.8%

Headline inflation 0.7% -0.6% 0.5%

Krungthai COMPASS มองสอดคล้องกับ กนง. โดย
คาดเศรษฐกิจจะติดลบถึง 4.6% ในปี 2020 ก่อนจะ
กลับมาขยายตัว 3.4% ในปี 2021 โดยคาดว่าเศรษฐกิจ
ไทยจะได้รบัผลกระทบหนักสุดในไตรมาสสองของปี 2020 
ท้ังยังต้องเผชิญกับเศรษฐกิจโลกท่ีเข้าสู่ภาวะถดถอย
กดดันภาคส่งออกไทยรวมถึงสินค้าใน Supply chain ไป
ยังประเทศคู่ ค้าให้หดตัวถึง 8.6% ก่อนท่ีเศรษฐกิจจะ
ค่อยๆ กลับมาฟื้ นตัวได้ในปีหน้า อย่างไรก็ตาม เราคาดว่า 
มาตรการทางการคลังท่ีจะออกมาเ พ่ิมเติม จะช่วย
สนับสนุนการบรโิภคภาคเอกชนได้บางส่วน 

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
https://docs.google.com/a/ktb.co.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a3RiLmNvLnRofGJycnxneDoyZmVlMTRkYWMwYmNmYTAw
https://www.unwto.org/tourism-covid-19-coronavirus


This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative,
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not
have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the
appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the
Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
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Research Note

 ธนาคารกลางต่างๆ ใช้มาตรการอัดฉีดสภาพคล่องมากขึ้น หลังการลดดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
คาดท าให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าแค่ในระยะส้ัน เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ อัดฉีดสภาพคล่องอย่างไม่จ ากัด ขณะท่ี
ธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศซื้อหลักทรัพย์วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร ส่วนธนาคารกลางญ่ีปุ่นก็ได้เพ่ิมเป้าซื้อ
พันธบัตรอีกกว่า 2 ล้านล้านเยน รวมถึง ธปท. ท่ีได้เพ่ิมการอัดฉีดสภาพคล่องมากเป็นประวัติการณ์เพ่ือพยุง
ตลาดตราสารหน้ี ส่งผลให้เงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าได้ในระยะส้ัน ขณะท่ี Krungthai Global Markets ได้
ประเมินวา่เงนิบาทท้ังปีอยู่ท่ีราว 31.0-32.5 บาทต่อดอลลารฯ์ จากสมมติฐานท่ีมองว่าส่งออกและท่องเท่ียวจะเริม่
กลับมาฟื้ นตัวได้ในชว่งไตรมาสสาม ขณะท่ีสถานการณ์การระบาดในสหรฐัฯ ท่ีลุกลามอย่างหนัก จนกระทบฟาก
ฝั่ งการเมืองท่ีเคยมีเสียงสนับสนุน ปธน.ทรมัป์ ซึ่งจะกดดันให้ดอลลาร์ฯ ผันผวนไปในทิศทางอ่อนค่าได้ในช่วง
ครึง่หลังของปี 

 มีโอกาสท่ี กนง. จะปรบัลดดอกเบี้ยอกี หากสถานการณ์การแพรร่ะบาดยังไม่ดีขึน้ ในระหวา่งน้ีอาจเห็นมาตรการ
เสรมิสภาพคล่องอื่นๆ เพ่ิมเติม ท่ามกลางภาวะการเงนิและสินเชื่อท่ีตึงตัวมากข้ึน รวมถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จรงิ
ท่ีปรบัตัวเพ่ิมข้ึนตามทิศทางราคาพลังงานท่ีปรบัลดลงอย่างรวดเรว็ ท้ังยังต้องเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องใน
ตลาดตราสารหน้ีท่ีเป็นความเส่ียงต่อการต่ออายุหุ้นกู้  ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการระดมทุนของภาคธุรกิจ 
นอกจากน้ี เรายังประเมินว่าแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ ท่ีมีคุณภาพและยังไม่เป็น NPL เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยความชว่ยเหลือเน้นไปในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและภาคครวัเรอืนเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิด NPL
เน่ืองจากกลุ่มน้ีค่อนข้างเปราะบางต่อความสามารถในการรบัมือกับ Shock ท่ีเกิดขึ้นอยู่แล้ว

 สมมติฐานประมาณการเศรษฐกิจของ กนง. เป็นไปในทิศทางเดียวกับ Krungthai COMPASS แต่เราคาดว่า
มาตรการทางการคลังท่ีจะออกมาเพ่ิมเติม จะช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนได้บางส่วน ในขณะน้ี
มาตรการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานโดยตรงคือ การช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระท่ีอยู่นอกระบบ
จ านวน 3 ล้านคน เดือนละ 5 พันบาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกจากน้ี เราคาดว่ารฐับาลอาจอัดฉีดเงินช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมได้ เน่ืองจากกลุ่มแรงงานนอกระบบในอตุสาหกรรมโรงแรม รา้นอาหาร ขายปลีก ขายส่ง มีจ านวนกวา่ 5 
ล้านราย และอาจช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนอกระบบในอุตสาหกรรมโรงแรมได้นานกว่า 3 เดือน จากสมมติฐานท่ี
การท่องเท่ียวอาจหดตัวถึงส้ินปี 2020
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