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=กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีระดับ 
0.50% พร้อมปรับเป้าเศรษฐกิจไทยปี 2020 หดตัวน้อยลงท่ี 
7.8% จากเดิมท่ีหดตัว 8.1% ขณะท่ีเศรษฐกิจปี 2021 คาดว่า
จ ะขยายตัวชะลอลงกว่าประมาณการเ ดิมตามจํ านวน
นักท่องเท่ียวท่ีฟื้ นตัวได้ช้า ท้ังน้ี เรายังคงประเมินว่า กนง.จะ
ตรงึอตัราดอกเบี้ยท่ี 0.50% ตลอดปี 

=Krungthai COMPASS คาดวา่ มาตรการด้านอปุทานและการ
จา้งงานเพ่ิมเติม จะมีส่วนช่วยเหลือลูกจา้งท้ังในและนอกระบบ
ท่ีได้รับผลกระทบ ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีจะเข้ามารับช่วงต่อจาก
มาตรการพักชําระหน้ี และการลดภาระค่าใช้จ่ายช่ัวคราวต่างๆ
ควบคู่ ไปกับแผนปรับปรุงโครงสร้างหน้ีภาคธุรกิจและ
ครวัเรอืนในระยะยาวต่อไป

Krungthai COMPASS คาดท้ังปีคงดอกเบี้ยท่ี 0.50%
กนง. มองเศรษฐกิจไทยอาจใช้เวลาฟื้ นตัวอย่างน้อย 2 ปี
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กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ 7:0 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.50% ในการประชุมครั้งที่ 
6/2020  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

= เศรษฐกิจไทยปี 2020 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิม จากอุปสงค์ในประเทศทั้งการ
บริโภคและการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นบ้าง ขณะที่ลักษณะการฟื้ นตัวจะแตกต่างกันมากระหว่างภาค

ธุรกิจและผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ส่วนตลาดแรงงานมีความอ่อนแอมากขึ้น จากการจ้างงานและ
รายได้ที่ยังคงเปราะบาง สําหรบัปี 2021 เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงกวา่ประมาณการเดิม
ตามจํานวนนักท่องเที่ยวที่ฟื้ นตัวได้ช้า ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่ตRากว่า 2 ปีกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาที่

ระดับก่อนเกิด COVID-19

= ระบบการเงินยังคงมีเสถียรภาพ แต่มีแนวโน้มเปราะบางมากขึ้น แม้ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมี

ความเข้มแข็ง แต่ต้องเตรยีมรบัมือกับความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจจะกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผู้กู้ โดยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัวได้ตามสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และรายย่อย 
ขณะที่สินเชื่อ SMEs หดตัวน้อยลง ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และพันธบัตรรฐับาลทรงตัวในระดับตRา 
ขณะที่ส่วนต่างระหวา่งพันธบัตรรฐับาลและเอกชนปรบัตัวลดลงบ้างในกลุ่มตราสารที่มีคุณภาพดี 

= จบัตาตลาดอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด แม้เงนิบาทจะออ่นค่าเมื่อเทียบกับดอลลารฯ์ และเงนิสกุล

ภูมิภาคส่วนใหญ่ แต่หากเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็อาจส่งผลต่อการฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจได้ในระยะข้างหน้า จงึต้องติดตามสถานการณ์และพรอ้มใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างเหมาะสม

= เรง่ดําเนินมาตรการที่จําเป็นให้มีความสอดคล้อง ตรงจุด และทันการณ์ ทั้งมาตรการทางการคลัง
ที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก และการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน รวมถึงการเรง่รดัสินเชื่อไปพรอ้ม

กับการเร่งให้เกิดการจ้างงานเพ่ือส่งเสริมด้านสภาพคล่อง ตลอดจนการปรับรูปแบบโครงสร้าง
ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

กนง.มีมติคงดอกเบ้ียนโยบายท่ี 0.50% พร้อมประเมินเศรษฐกิจปี 
2021 ชะลอลงกวา่คาด

รูปท่ี 1 ธปท. ปรบัประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020-2021

ท่ีมา: ธปท. (หน่วย: %YoY)

ณ เดือน มิ.ย. 2020 ณ เดือน ก.ย. 2020

2020 2021 2020 2021

GDP -8.1% 5.0% -7.8% 3.6%

Private consumption -3.6% 2.5% -3.5% 2.0%

Government consumption 3.8% 3.1% 3.4% 5.1%

Private investment -13.0% 5.6% -11.4% 4.2%

Public investment 5.8% 14.1% 8.8% 11.4%

Export growth (USD) -10.3% 4.5% -8.2% 4.5%

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

Tourist arrivals (Million person) 8.0 16.2 6.7 9.0

หมายเหตุ:          การเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับประมาณครัง้ก่อนหน้า
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หวัน่กระทบลูกจา้งท้ังในและนอกระบบในหลากมิติ

สืบเนื่องจากการแถลงการประชุม กนง. ครัง้ล่าสุด ได้มีความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่มีความ
อ่อนแอมากขึ้นจากวกิฤตด้านรายได้ที่หายไปอย่างกะทันหัน (Income Shock) และลากยาวอย่าง
ต่อเนื่องจากมาตรการคุมโรค ขณะที่แรงงานจาํนวนมากก็เสี่ยงที่จะตกงานหรอืมีรายได้ลดน้อยลง 
ทําให้สัญญาณการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้รายย่อยและภาคธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้น และจะส่งผลต่อการ
บรโิภคภาคเอกชนในระยะต่อไป

ยิ่ งกว่านั้ น  ปัญหาด้ านแรงงานยังก่อ ให้ เกิดผลลัพธ์ด้ านลบแบบทวีคูณ  (Negative
multiplier) เช่น ผลผลิตโดยรวมลดลง การขาดดุลทางการคลังเพ่ิมขึ้น รวมทั้งปัญหาทาง
สังคมความเหลื่อมลRาด้านรายได้ชัดเจนขึ้น และหากไม่ได้รบัการแก้ไขที่ทันท่วงที ก็จะทําให้กลุ่มคน
เหล่านี้กลายเป็นภาระของภาครฐัและยากที่จะพลิกฟื้ นเศรษฐกิจได้โดยเรว็ 

ทั้งนี้ จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําเดือน ส.ค. 2020 พบว่า จํานวนคนตกงานเพ่ิม
สูงขึ้นถึงเกือบเท่าตัวจาก 3.82 แสนคนในเดือน ส.ค. 2019 เป็น 7.24 แสนคนในเดือน ส.ค. 2020 
เช่นเดียวกับอัตราการว่างงานที่ เ พ่ิมขึ้นจาก  1 .0% เป็น  1 .9% โดย  Krungthai COMPASS
แบ่งกลุ่มคนในตลาดแรงงานที่ได้รบัผลกระทบออกเป็น 

= 1) จากคนที่มีงานทํากลายเป็นคนตกงาน โดยผู้ที่ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อนอยู่ที่ 4.29 
แสนคน หรอืคิดเป็น 59.3% ของจํานวนผู้วา่งงานทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคบรกิาร 2.49 
แสนคน และภาคการผลิต 1.37 แสนคน ทั้งนี้ จาํนวนแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่
ยื่นขอใช้บริการกรณีว่างงานเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ขอใช้สิทธิ 170,445 คน ณ สิ้นปี 
2019 จนกลายเป็น 410,061 คน ในเดือน ก.ค. 2020 ซึ่งคิดเป็น 3.5% ของแรงงานทั้งหมดที่
อยู่ในมาตรา 33 ขณะที่แรงงานนอกระบบอีกราว 20.3 ล้านคน ก็มีความเสี่ยงที่จะตกงานสูง 
โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิต บรกิารที่พักและรา้นอาหาร รวมถึงค้าปลีก-ส่ง ซึ่งมีอยู่
เกือบ 6.3 ล้านคน หรอื 30.9% ของจาํนวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด

= 2) แม้จะไม่ตกงาน แต่จํานวนชั่วโมงการทํางานกลับลดลง กระทบต่อรายได้โดยรวม โดย
ณ เดือน ส.ค. 2020 จํานวนผู้ที่มีงานทําที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน 35 ชั่วโมงขึ้นไป ลดลงจาก 
32.17 ล้านคน เป็น 30.24 ล้านคน สวนทางกับยอดชั่วโมงการทํางานตั้งแต่ 1-34 ชั่วโมง ซึ่งถือ
เป็นผู้ที่ทํางานต\ากวา่ระดับและต้องการทํางานเพ่ิม กลับเพ่ิมขึ้นจาก 5.33 ล้านคน เป็น 7.37 ล้าน
คน เมื่ อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะตกงานในระยะต่อไป 
หากนายจา้งไม่สามารถจา้งงานต่อได้ หรอืเกิดการระบาดรุนแรงระลอกใหม ่

1 อ้างอิงจาก Jobsdb.com

เมื่อ COVID-19 เขย่าตลาดแรงงาน 
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= 3) เด็กจบใหม่ที่กําลังเข้าสู่ตลาดแรงงานเผชิญกับการหางานที่ยากขึ้น โดยปกติแล้ว จาํนวนผู้
ที่เพ่ิงจบการศึกษาราว 20-30% หรอืประมาณ 1.0-1.5 แสนคน ไม่สามารถหางานทําได้ในปีที่จบ1

แต่สําหรับปีนี้ คาดว่าอาจพุ่งสูงเป็นเท่าตัว สะท้อนจากอัตราการว่างงานที่จําแนกตามช่วงอายุ
ระหว่าง 15-24 ปีที่เพ่ิมขึ้นจาก 5.4% ในปี 2019 เป็น 8.0% ในเดือน ส.ค. 2020 เช่นเดียวกับ
ตัวเลขผู้วา่งงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อนที่พุ่งขึ้นจาก 1.72 แสนคน เป็น 2.95 แสนคน   

= 4) แรงงานในภาคเกษตรถูกซGาเติมจากภัยแล้ง โดยแรงงานในกลุ่มนี้มีมากกวา่ 12.13 ล้านคน 
ซึ่งส่วนหนึ่งได้รบัผลกระทบจากภัยแล้งที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวลดลงในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับ
ผลของ  COVID-19 ที่ เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรหลัก  รวมถึงการสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง ก็ยิ่งทําให้รายได้จากภาคเกษตรลดลง นอกจากนี้ การ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการผลิตไปยังภาคเกษตรในช่วงที่วา่งงานหรอืเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวก็จะ
ทําได้ยากขึ้นกวา่แต่ก่อน

Implication:
= ท่าทีของ กนง. สะท้อนความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย แม้อุปสงค์ในประเทศจะส่ง

สัญญาณฟื้ นตัว และกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเริม่กลับมาเป็นปกติ แต่ด้วยโครงสรา้งทาง
เศรษฐกิจของไทยท่ีมีความเปราะบางสูง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและครัวเรือน ซึ่งอาจ
ต้องใช้เวลาฟื้ นตัวไม่ต[ากว่า 2-3 ปี จึงทําให้ Krungthai COMPASS ยังคงประเมินว่า 
กนง.จะตรงึอัตราดอกเบ้ียท่ี 0.50% ตลอดปี โดยการคงดอกเบี้ยนโยบายในครัง้น้ี ก็เพ่ือ
คงกระสุนไวใ้ช้ในยามจําเป็น เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ัวโลกยังมีความเส่ียงด้านต[าต่อการแพร่
ระบาดรอบใหม่ 

=ตลาดแรงงานมีโอกาสเข้าสู่ภาวะวกิฤต โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเกิดการแพรร่ะบาดครัง้
ใหม่  จนต้องกลับมาปิดเมืองอีกระลอก เ น่ืองจากภูมิต้านทานและสายป่านของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและครัวเรือนท่ีพ่ึงพารายได้จากการท่องเท่ียวเป็นหลักก็ค่อยๆ 
ย[าแย่ลง ขณะท่ีมาตรการเล่ือนการชําระหน้ีและการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต[ากําลังจะหมด
ไปในอีกไม่นานน้ี รวมถึงมาตรการในรูปแบบเงินให้เปล่า (Cash handout) และการช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ช่วยพยุงสถานการณ์ได้เพียงชั่วคราว ดังน้ัน เราจึงเห็น
มาตรการเพ่ือสนับสนุนการจ้างงานเพ่ิมข้ึน อาทิ การจัดงาน “JOB EXPO THAILAND
2020” มาตรการอุดหนุนค่าจ้าง 50% ของเงินเดือนเพ่ือจ้างงานผู้ท่ีสําเรจ็การศึกษาใหม่ 
และ การหางานเชิงรุกผ่านแพลตฟอรม์ “ไทยมีงานทํา.com” ซึ่งเป็นอกีเครื่องมือหน่ึงท่ีจะ
เข้ามารบัช่วงต่อในการเพ่ิมสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหน้ี โดยเฉพาะลูกหน้ี
รายย่อยท่ีมีความเส่ียงต่อการผิดนัดชําระหน้ีสูง ควบคู่ไปกับแผนปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีใน
ระยะยาวต่อไป


