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กนง. ปรบัลดดอกเบี้ย
ต่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 0.50%

กนง. มีมติ 4:3 เสียงลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 
0.25% ท่ีระดับ 0.50% จากเศรษฐกิจโลกท่ีหดตัว
มากกว่าท่ีคาด รวมถึงมาตรการควบคุมโรคระบาด 
COVID-19 ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีแนวโน้มติดลบ
จากราคาพลังงานเป็นหลัก ด้านเสถียรภาพทาง
การเงินเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะภาคครวัเรือนและ 
SMEs

Krungthai COMPASS ประเมินว่า กนง. จะคงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายท่ี 0.50% ในช่วงท่ีเหลือของปี ซ่ึงคาดวา่ 

เศรษฐกิจไทยจะหดตัวสูงสุดในไตรมาส 2 ก่อนท่ี

โมเมนตัมเศรษฐกิจจะค่อยๆ ดีขึ้นในช่วงครึง่ปีหลัง
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กนง.ลดดอกเบี้ยนโยบายลงอกี 0.25% จากเศรษฐกิจท่ีหดตัว
แรงกวา่ท่ีคาด และเสถียรภาพทางการเงนิท่ีเปราะบางมากขึ้น

กนง. มีมติ 4:3 เสียงลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% ที่ระดับ 0.50% ในการประชุม

ครัง้ที่ 3/2020 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 เศรษฐกิจปีนี้หดตัวมากกวา่ประมาณการเดิม จากเศรษฐกิจโลกท่ีหดตัวมากกวา่ท่ีคาด รวมถึง

มาตรการควบคุมโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบมายังภาคการท่องเท่ียวและส่งออกให้

หดตัวกวา่ประมาณการ เช่นเดียวกับการบรโิภคและการลงทุนท่ีหดตัว สะท้อนจากการวา่งงานท่ี

เพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีแนวโน้มติดลบจากราคาพลังงานเป็นหลัก 

 เสถียรภาพทางการเงินเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะภาคครัวเรือนและ SMEs จึงต้องมีการ

ผลักดันมาตรการทางการเงินผ่านการลดดอกเบ้ียนโยบายให้สอดประสานไปกับมาตรการ

ทางการคลัง เพ่ือแก้ไขสภาพคล่องได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที ขณะท่ีภาวะการเงินในตลาด

ตราสารหน้ีกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากข้ึน จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีแนวโน้ม

ลดลง ขณะท่ีหุ้นกู้เอกชนก็ผันผวนน้อยลง อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์ของ

สหกรณ์ออมทรพัย์อย่างใกล้ชิด

 แม้เสถียรภาพด้านต่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์

ตลาดอัตราแลกเปล่ียนมากขึ้น โดยเงินบาทเทียบดอลลาร์ฯ มีแนวโน้มแข็งค่าเม่ือเทียบกับ

สกุลเงินภูมิภาค และมีแนวโน้มแข็งค่าได้เพ่ิมเติม ซึ่งอาจกระทบต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจได้

ในระยะข้างหน้า

รูปท่ี 1 อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ลดลงตามการลดดอกเบี้ยนโยบาย
และลดค่าธรรมเนียมเขา้กองทุน FIDF ช่วยลดภาระภาคธุรกิจและประชาชน
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ที่มา: ธปท. วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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จบัตาผลของ COVID-19 ท่ีอาจกระทบเศรษฐกิจเป็นวงกวา้ง

COVID-19 เขย่าเศรษฐกิจท่ัวโลกจนเกิดอุปทานหยุดชะงัก และส่งผ่านผลกระทบกลับมายังอุปสงค์โดยรวมท่ี

อ่อนแออยู่ก่อนแล้วให้หดตัวอย่างรวดเร็ว โดย Krungthai COMPASS ต้ังข้อสังเกต 4 ประการต่อเศรษฐกิจ

ไทยในระยะต่อไป ดังน้ี

 เศรษฐกิจจะหดตัวหนักสุดในไตรมาส 2 ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. เป็นช่วงท่ีเกือบทุกประเทศ

ได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 และเริม่ใช้มาตรการ Lockdown อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้

การส่งออกและการท่องเท่ียวของไทยหยุดชะงัก ท าให้คาดว่าส่วนต่างระหว่างผลผลิตท่ีเกิดข้ึน

จรงิกับผลผลิตตามศักยภาพ (Output Gap) มีแนวโน้มกวา้งข้ึนกวา่เดิมเม่ือเทียบกับไตรมาส

แรก (รูปท่ี 2)

 เงินเฟ้อมีโอกาสกลายเป็น “เงินฝืด” ยิ่งท าให้ภาวะการเงินยังมีแนวโน้มตึงตัว เป็นอุปสรรค

ต่อภาคธุรกิจมากขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อติดลบมาจากราคาพลังงานท่ีปรับลดลงอย่างรวดเร็ว

จากอุปทานส่วนเกินจ านวนมาก ขณะท่ีอุปสงค์ส่วนใหญ่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิม และการจบัจา่ย

ใช้สอยก็เป็นไปอย่างระมัดระวงั ส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้ออาจเข้าขั้นภาวะเงินฝืด ส่งผลไปยัง

การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหน้ีมีความยากล าบากและมีต้นทุนสูงข้ึนจากอัตราดอกเบ้ียท่ี

แท้จรงิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สอดคล้องกับข้อมูลส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีภาคเอกชน

จากพันธบัตรรัฐบาล (Corporate Spread) ของหุ้นกู้ท่ีมีความเส่ียงสูงอย่างกลุ่ม BBB

ในช่วงท่ีผ่านมาก็ปรับสูงข้ึนอย่างรวดเร็วถึงเกือบ 100 bps. เม่ือเทียบกับปลายปีท่ีผ่านมา 

สะท้อนความเส่ียงท่ีมากข้ึนตามแนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจไทย นอกจากน้ี ความสามารถ

ในการช าระหน้ีของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs ก็มีแนวโน้มแย่ลงในช่วงท่ีเศรษฐกิจหดตัว

แรงเช่นน้ี
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รูปท่ี 2 คาดการณ์อัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทย
เทียบกับผลผลิตระดับศักยภาพรายไตรมาส

ที่มา: Nesdc และ ธปท. วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ประมาณการเบื้องต้น
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 ธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเปราะบางสูงส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึง Soft loan ซึ่งในประเทศไทยมี 

ผู้ประกอบการ SMEs อยู่ราว 3 ล้านราย โดยจากการส ารวจ 1 พบว่า ธุรกิจ SMEs ประเภท

ร้านอาหาร (ท่ียังไม่เข้าร่วม Delivery) และร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ

มากท่ีสุด ย่ิงกว่าน้ัน 33.5% ไม่มีแผนในการปรับตัวเม่ือยอดขายลดลง และอีก 8.5% หยุด

กิจการช่ัวคราว ขณะท่ีแหล่งท่ีมาของเงินทุนกวา่ครึ่งหน่ึงมาจากเงินกู้นอกระบบ ท าให้ส่วนใหญ่

ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต่า (Soft loan) จากฐานผู้กู้รายเดิมได้ นอกจากน้ี

ยังพบวา่ ภายหลังจากออกมาตรการ Soft loan ไปแล้วกวา่ 1 เดือน กลับมีจ านวนเงินกู้ท่ีได้รับ

การอนุมัติเพียง 8.5% ของวงเงินกู้ท้ังหมด (4.26 หม่ืนล้านบาท) ขณะท่ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 

SMEs ขนาดเล็กท่ีมีจ านวนเพียง 18,194 รายเม่ือเทียบกับท้ังระบบท่ีมีกว่าล้านราย (ข้อมูล ณ 

วนัท่ี 11 พ.ค. 2020) 

 ค่าเงินบาทมีโอกาสผันผวนไปในทิศทางแข็งค่าในช่วงที่เหลือของปี แม้เงินบาทในช่วงน้ีจะ

ผันผวนและอ่อนค่าลงในระยะส้ัน อย่างไรก็ตาม ดุลบัญชีเดินสะพัดท่ียังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตาม

ราคาน้ามันในตลาดโลกท่ีชะลอตัว รวมถึงเงินทุนต่างชาติมีแนวโน้มไหลเข้าตราสารหน้ีจากการ

เก็งก าไรและมาตรการเสริมความเช่ือม่ันในตลาดตราสารหน้ี ท าให้คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง

เงินบาทมีแนวโน้มเคล่ือนไหวไปในกรอบแข็งค่า

1 ผลการส ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการ SMEs ในรายงานสถานการณ์ SMEs เดือน เม.ย.2020 (ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

Our View:
การปรบัลดดอกเบี้ยครัง้นี้มีส่วนช่วยสนับสนุนกลไกเสรมิสภาพคล่องแก่ธนาคารพาณิชย์ในการ

ลดภาระหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน ท่ีผ่านมา ธปท. ใช้

มาตรการลดดอกเบ้ียนโยบายลงอย่างต่อเน่ือง มาตรการปล่อยสินเช่ือ Soft loan ผ่านสถาบัน

การเงินกว่า 5 แสนล้านบาท ควบคู่ไปกับมาตรการลดเงินน าส่งเข้ากองทุนฟื้ นฟูฯ (FIDF) ลง

ครึ่งหน่ึง เพ่ือช่วยส่งผ่านนโยบายได้อย่างรวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกด าเนินนโยบายการเงิน 

และเสริมสภาพคล่องแก่ธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยกู้แก่ภาคธุรกิจและครัวเรือนท่ีมีความ

เปราะบาง ณ ขณะน้ี

Krungthai COMPASS ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ในช่วงที่เหลือ

ของปี โดยการปรบัลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายในครั้งน้ี กนง. ให้น้าหนักกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป็นหลัก ซึ่งหากไม่มีการแพร่ระบาดหนักในระลอกสอง คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะหดตัวสูงสุดใน

ไตรมาส 2 ก่อนท่ีจะค่อยๆ หดตัวน้อยลงในช่วงครึ่งปีหลัง สะท้อนจาก Output Gap ท่ีคาดการณ์

วา่จะแคบลงในไตรมาสท่ี 3 กล่าวคือ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วงไตรมาส 3 เม่ือเทียบกับไตรมาส

ก่อนหน้า เช่นเดียวกับราคาน้ามันดิบในช่วงครึ่งปีหลังท่ีคาดว่าจะปรับตัวดีข้ึน ซึ่งจะช่วยดึงให้อัตรา

เงินเฟ้อท่ีติดลบในปัจจุบันกลับมามีทิศทางท่ีดีข้ึน ท้ังน้ี โมเมนตัมเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในช่วงครึ่งปีหลัง

ท าให้ กนง. มีแนวโน้มท่ีจะคงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดับน้ีตลอดปี 2020
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Our View:
 ธปท. มีโอกาสใช้นโยบายการเงินอื่นที่ตรงจุดมากกว่าการลดดอกเบี้ยหาก COVID-19 ระบาดซ้า

ฉุดเศรษฐกิจด่ิงต่อเนื่อง จากความเส่ียงของการระบาด COVID-19 ระลอกสอง ท่ีอาจกระทบต่อ

เศรษฐกิจภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีความเปราะบางสูงท่ีอาจยังเข้าไม่ถึง Soft

loan ขณะเดียวกันกับท่ีมาตรการควบคุมโรคและ Social Distancing ท าให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจชะงักงัน น าไปสู่ Supply Shock แก่ผู้ประกอบการอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลดดอกเบ้ีย

เพียงอย่างเดียวเปน็เพียงการลดต้นทุน-เพ่ิมสภาพคล่องเพ่ือช่วย ”พยุง” ภาคธุรกิจให้รอดพ้นจาก

วกิฤตครัง้น้ีเท่าน้ัน นอกจากน้ี ตลาดการเงินท่ีมีความผันผวนสูง ท าให้ภาคธุรกิจหันมาพ่ึงพาสินเช่ือ

ผ่านธนาคารพาณิชย์เพ่ือทดแทนการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้มากข้ึน สะท้อนจากสินเช่ือธุรกิจ

ไตรมาส 1/2020 ขยายตัวเร่งข้ึนถึง 3.3% ตามความต้องการใช้สินเช่ือของธุรกิจขนาดใหญ่ใน

หลายประเภทธุรกิจ ดังน้ัน จึงมีโอกาสท่ี ธปท.จะออกนโยบายทางการเงินอื่นๆ เพ่ิมเติม ท่ีช่วยเหลือ

ผู้ได้รับผลกระทบตรงจุดมากกว่า เช่น มาตรการการเงินช่วยเสริมสภาพคล่องและเร่งปรับ

โครงสรา้งหน้ี เป็นต้น


