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กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีระดับ 
0.50% พร้อมปรับลดเป้าจีดีพีปีน้ีจาก -5.3% เป็น -8.1% จาก
สถานการณ์ COVID-19 ท่ีรุนแรงกว่าท่ีประเมินไว้ จนต้องใช้
มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ซ่ึงท าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต้องหยุดชะงกั 

Krungthai COMPASS ยังคงประมาณการเดิมท่ีจีดีพีปีน้ีจะ
หดตัว 8.8% จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเช่ือม่ันใน
การจับจ่ายใช้สอยท่ียังไม่กลับมาท้ังหมด พร้อมประเมินว่า 
กนง. จะคงดอกเบี้ยท่ีระดับ 0.50% ในช่วงท่ีเหลือของปี 

ท้ังน้ี มาตรการ”งดจ่ายปันผลฯ-งดซ้ือหุ้นคืน” ท่ีเพ่ิงประกาศไป
เม่ือไม่นานมาน้ี ถือเป็น Buffer ท่ีจะรองรบัความเส่ียงหากต้อง
เผชิญกับหน้ีเสียจ านวนมาก ท้ังยังช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกรง่ให้แก่ระบบธนาคารพาณิชย์ระยะยาว

พรอ้มห่ันเป้าจดีีพีไทยปีน้ีติดลบถึง 8.1%
กนง. คงดอกเบี้ยตามคาดท่ี 0.50% 
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กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ 7:0 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีระดับ 0.50% ในการประชุม

ครัง้ท่ี 4/2020 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 เศรษฐกิจปีน้ีหดตัวกว่าประมาณการเดิมค่อนข้างมาก โดยปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2020 ลงจาก -5.3% เป็น -8.1% จากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีรุนแรงกว่าท่ีประเมินไว ้

จนต้องใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ซึ่งท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก 

ส่งผลกระทบมายังภาคการส่งออกและท่องเท่ียว ขณะท่ีอุปสงค์ในประเทศท้ังการลงทุนและ

การบริโภคก็ต่ากว่าท่ีประมาณการ ส่วนอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีแนวโน้มติดลบมากขึ้นตามราคา

พลังงานเป็นหลัก แต่คาดวา่จะกลับเข้าใกล้กรอบเป้าหมายได้ในปี 2021

 เสถียรภาพทางการเงินยังคงเปราะบาง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจากการปรับลด

ดอกเบ้ียนโยบายในช่วงท่ีผ่านมา ขณะท่ี Credit spread ระหว่างตราสารหนี้ภาคเอกชนและ

พันธบัตรรฐับาลยังอยู่ในระดับสูง ด้านสินเชื่อขยายตัวจากธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนสินเชื่อในกลุ่ม 

SMEs และสินเชื่ ออุปโภคบริโภคชะลอลง อย่างไรก็ดี แม้ระบบธนาคารพาณิชย์มีความ

เขม้แขง็ แต่ต้องเตรยีมรบัมอืกับความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจจะกระทบต่อความสามารถในการ

ช าระหนี้ของผู้กู้ต่อไป ท้ังนี้ ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณานโยบายด้านอุปทานเพ่ิมเติมเพ่ือรับมือ

กับการเปล่ียนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ และวถีิชีวติหลังสถานการณ์คล่ีคลาย

ยังต้องติดตามสถานการณ์ในตลาดอัตราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด หลังเงินบาทเทียบ

ดอลลาร์ฯ ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินภูมิภาค ซึ่งอาจกระทบต่อการฟื้ นตัว

ของเศรษฐกิจได้ในระยะข้างหน้า

รูปท่ี 1 ธปท. ปรบัประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020-2021

ที่มา: ธปท. 

As of Mar 20 As of Jun 20

2020 2021 2020 2021

GDP -5.3% 3.0% -8.1% 5.0%

Private consumption -1.5% 2.1% -3.6% 2.5%

Government consumption 2.6% 2.2% 3.8% 3.1%

Private investment -4.3% 2.2% -13.0% 5.6%

Public investment 5.8% 8.1% 5.8% 14.1%

Export (USD) -8.8% 0.2% -10.3% 4.5%

Headline inflation -1.0% 0.3% -1.7% 0.9%

หน่วย: %YoY
หมายเหตุ:          การเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับประมาณครัง้ก่อนหน้า
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กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายท่ี 0.50% พร้อมปรับลดจีดีพีลงสู่
ติดลบ 8.1% หลัง COVID-19 รุนแรงกวา่ท่ีคาด  



3

Macro

สัญญาณอนัตราย?...

 เมื่ อวันท่ี 20 มิ.ย. ท่ีผ่านมา ธปท. ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ “งดจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล” และ “งดการซื้อคืนหุ้น” จนกวา่จะจัดท าแผนบรหิารจัดการเงินกองทุนใหม่ได้

ชัดเจนขึ้น โดยมักใช้เครื่องมือดังกล่าวรองจากการรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 

(Capital buffer) ให้เป็นไปตามก าหนด นอกจากนี้ ธปท. ยังขอให้ธนาคารพาณิชย์เร่ง

ทบทวนแผนบริหารจัดการเงินกองทุนในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าโดยค านึงถึงบริบทท่ีเปล่ียนไป

จากเดิม

”งดจ่ายปันผลฯ-งดซื้อหุ้นคืน” เพ่ือรกัษาระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเป็น

การจัดสรรก าไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ (Earning Distribution) เช่น การจ่ายเงิน

ปันผล การซื้อหุ้นคืน การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุน

ชั้นท่ี 1 รวมถึงการจ่ายเงินโบนัสพนักงาน ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและการซื้อหุ้น

คืน ล้วนท าให้ระดับเงินกองทุนลดลงจากก าไรสะสมของธนาคารพาณิชย์ท่ีลดลง ซึ่งก าไร

สะสมท่ีลดลงจะถูกน าไปหักออกจากอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ 

(CET1) ส่งผลให้เกณฑ์ในการค านวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS ratio)

ของธนาคารพาณิชย์ลดลงตาม 

การออกมาตรการครัง้น้ีเป็นเหมือนการสรา้งเกราะก าบัง (Buffer) และเสรมิความเชื่อมั่น

แก่ระบบธนาคารพาณิชย์ในระยะยาว แม้จะมีเงินกองทุนและเงินส ารองอยู่ในระดับสูงก็ตาม 

สะท้อนจากข้อมูล ณ ส้ินเดือน เม.ย. 2020 ท่ีพบวา่ BIS ratio ของธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ท่ี 

18.9% มีเงินกองทุนท้ังส้ิน 2,616 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3.21% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

รวมถึงมีสินทรพัย์สภาพคล่องใกล้เคียงเงินสดอยู่ท่ี 4.38 ล้านล้านบาท หรอืสามารถรองรับ

กระแสเงินสดท่ีอาจไหลออกในภาวะวิกฤตถึง 1.86 เท่า ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติขั้นต่า รวมท้ัง

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งต่างออกมาประกาศไม่ซื้อหุ้นคืน ชะลอการลงทุน พรอ้มต้ังส ารอง

หน้ีสูญเพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัวอย่างหนักและมาตรฐานบัญชีใหม่ ซ่ึงจะมีส่วนช่วย

เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ระบบธนาคารพาณิชย์ ป้องกันผลพวงต่อเนื่องท่ีจะวกกลับไปยัง

ความเชื่ อมั่นของผู้ฝากเงินหรือเจ้าหนี้  และอาจลุกลามกลายเป็นความเส่ียงต่อระบบ 

(Systemic risk) ซึ่งจะสรา้งผลเสียต่อเสถียรภาพระบบการเงินและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

ในท่ีสุด 

เม่ือ ธปท. ส่ัง ธพ. งดจา่ยปันผลฯ - ซ้ือหุ้นคืน 
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ความเส่ียงด้านเครดิตเพ่ิมสูงขึ้น: คุณภาพสินเชื่ อโดยรวมด้อยลงเมื่อเทียบกับส้ินปี

ก่อนหน้า โดยจากข้อมูล ณ ส้ินไตรมาส 1/2020 พบว่า ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อท่ี

ขยายตัวได้ถึง 4.1% ส่วนหนึ่งมาจากสินเชื่ อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) 

ท่ีเติบโตเร่งขึ้นจากการหันมาพ่ึงพาสินเชื่อแทนการระดมทุนในตราสารหนี้ รวมถึงสินเชื่อ

อุปโภคบริโภคและส่วนบุคคลท่ีแม้จะชะลอลงแต่ยังคงขยายตัวในระดับสูง นอกจากนี้ 

ยอดสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ก็เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอยู่ท่ี 4.97 แสนล้านบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่ อรวมท่ี 3.05% สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี รวมไปถึง

สัญญาณการผิดนัดช าระหนี้ก็เพ่ิมขึ้น (แม้ว่าส่วนหนึ่งจะมาจากมาตรการพักช าระหนี้) 

สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงพิเศษ (SM) ท่ีอยู่ท่ี 1.26 ล้านล้านบาท โดยมี

มูลค่าสูงกวา่ครัง้ท่ีเกิดวิกฤตการเงินปี 2008 หรอืเพ่ิมขึ้นถึง 187.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส

ก่อนหน้า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน SM ต่อสินเชื่อรวมท่ี 7.69% เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี 

2.79% 

 กันชนของธนาคารพาณิชย์บางลง: ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์มี

แนวโน้มแย่ลง โดยไตรมาส 1/2020 ระบบธนาคารพาณิชย์มีก าไรสุทธิ 5.29 หมื่นล้านบาท 

หรอืลดลง 7.3%YoY (หลังหักรายการพิเศษ) ขณะท่ีอัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรพัย์

ท่ีก่อให้เกิดรายได้ดอกเบ้ียเฉล่ีย (Net Interest Margin: NIM) ท่ีเพ่ิมขึ้นกลับมาจากการ

เปล่ียนแปลงวธิีการรบัรู้รายได้ดอกเบี้ยตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 ท่ีเริม่มีผลบังคับใช้

ต้ังแต่ปี 2020 อย่างไรก็ดี การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับต่าสุดเป็นประวัติการณ์ 

ย่อมส่งผลต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์

ความเส่ียงด้านตลาดเพ่ิมขึ้น: มาตรการผ่อนคลายทางการเงินแบบไม่ปกติ หนุนตลาด

การเงินผันผวนท่ัวโลก เศรษฐกิจโลกท่ีเข้าสู่ภาวะถดถอย ความไม่แน่นอนเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึง

มาตรการผ่อนคลายทางการเงินผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ ท าให้เกิดความผันผวน

ของตลาดการเงินโลกและเงินทุนเคล่ือนย้ายท่ีทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ความเส่ียงด้าน

ตลาด (Market risk) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย ตราสารทุน 

อัตราแลกเปล่ียน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซ่ึงย่อมส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบต่อ

ฐานะงบดุลและนอกงบดุล 

ท้ังนี้ Krungthai COMPASS ได้ประเมิน 3 สัญญาณความเส่ียงท่ีท าให้ ธปท. ตัดสินใจส่ังธนาคาร

พาณิชย์งดจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลและงดซื้อหุ้นคืนในครัง้น้ี
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Implication:
คาด กนง. คงดอกเบี้ยท่ีระดับ 0.50% ตลอดปี 2020 โดยมองวา่ อัตรานโยบายอยู่ในระดับ

ท่ีผ่อนคลายมากแล้ว ภายใต้บริบทท่ี Policy space มีอยู่อย่างจ ากัด รวมท้ัง ท่ีผ่านมาได้มี

การใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างหลากหลายในช่วงท่ีผ่านมา (อ่านเพ่ิมเติม :“ดอกเบี้ยต่า

เป็นประวัติการณ์” และมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน  ...ดาบสองคมของการกระตุ้น

เศรษฐกิจท่ีต้องเผชิญ?) ท าให้เรามองวา่ ธปท. มีแนวโน้มท่ีจะใช้มาตรการการเงินด้านอื่นๆ

มากกวา่การปรบัลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สอดคล้องกับมุมมองของ กนง. ท่ีเห็นวา่จะต้อง

มีนโยบายด้านอุปทานเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการปรับ

รูปแบบการท าธุรกิจให้สอดคล้องกับบรบิทใหม่หลังสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเริม่

คล่ีคลาย

Krungthai COMPASS ยังคงประมาณการเดิมท่ีเศรษฐกิจปีน้ีจะหดตัว 8.8% ใกล้เคียง

กับการปรบัประมาณการล่าสุดของ ธปท. ท่ีประเมินวา่เศรษฐกิจจะหดตัวถึง 8.1% เนื่องจาก

แม้ว่าจะคลายล็อคไปแล้วในเกือบทุกประเภทกิจการ แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ

เชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยยังไม่กลับมาท้ังหมด จนกวา่ความกังวลท่ีการระบาดระลอกใหม่

ท้ังในและนอกประเทศจะหมดไป ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจะลากยาวต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีนใช้กัน

อย่างแพร่หลาย เช่นเดียวกันกับภาคท่องเท่ียว ส่วนภาคการส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่อง

ตามภาวะเศรษฐกิจคู่ค้า

BOT 
(as of 24 Jun 20)

KTB 
(as of 19 May 20)

2020 2021 2020 2021

GDP -8.1% 5.0% -8.8% 6.1%

Private consumption -3.6% 2.5% -2.0% 3.0%

Government consumption 3.8% 3.1% 2.5% 3.1%

Private investment -13.0% 5.6% -13.7% 6.0%

Public investment 5.8% 14.1% 3.6% 5.5%

Export (USD) -10.3% 4.5% -14.8% 8.1%

Headline inflation -1.7% 0.9% -1.2% 1.0%

รูปท่ี 2 เปรยีบเทียบประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020-2021

ที่มา: ธปท.  และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 
หน่วย: %YoY

https://bit.ly/2YDsUKu
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Implication:
“การงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดซื้อหุ้นคืน” เป็นเหมือน “Buffer” เพ่ือรับมือกับ

ความเส่ียงท่ีจะเกิดหน้ีเสียจ านวนมหาศาล รวมถึงเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ให้แก่ระบบธนาคาร

พาณิชย์ระยะยาว แม้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทันทีท่ีออกมาตรการนี้ แต่หาก

พิจารณาถึงภาพรวมเศรษฐกิจท่ีน่าจะยังไม่กลับมาฟื้ นตัวได้โดยเร็ว ย่ิงกดดันอุปสงค์ใน

ประเทศและการจ้างงาน กระทบความสามารถในการช าระหนี้ของภาคเศรษฐกิจจริงมากขึ้น 

ขณะเดียวกันกับท่ีมาตรการพักช าระหนี้จากสถาบันการเงินและมาตรการเยียวยาจากภาครฐั

ก็ก าลังจะส้ินสุดลงในไม่ช้า จึงอาจน าไปสู่ความเส่ียงท่ีจะเกิดหนี้ เสียเป็นจ านวนมาก 

นอกจากนี้ การออกแพ็คเกจช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพ่ิมเติม (ระยะท่ี 2) ท่ีเน้นการ

ปรบัปรุงความสามารถในการช าระหนี้เป็นหลัก ก็ย่ิงสะท้อนภาพความเปราะบางต่อการรบัมือ

เมื่อเกิด Shock ของลูกหนี้รายย่อย ซ่ึงมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อเสถียรภาพของธนาคาร

พาณิชย์และฟื้ นตัวเศรษฐกิจในระยะต่อไป


