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กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ตามคาด
ชี้ “วัคซีน” คือตัวแปรฟื้นเศรษฐกิจที่สาคัญที่สุด
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Key Highlights:
กนง. มีมติ เป็นเอกฉันท์ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ ระดั บ
0.50% โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากจาก
การระบาด COVID-19 ระลอกที่ 3 ซึ่ งกระทบการใช้จ่ายใน
ประเทศและแนวโน้ ม การฟื้ นตั ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ
อย่างไรก็ดี ยังประเมินว่าการฉีดวัคซีนที่เร็วขึ้นกว่า แผน (100
ล้ า นโดส) ก็ จ ะช่ ว ยพยุ ง ให้ เ ศรษฐกิ จ ขยายตั ว 2.0% ในปี นี้
และ 4.7% ในปีหน้า
Krungthai COMPASS ยั ง คงมุ ม มองเดิ ม ว่ า กนง. จะคง
ดอกเบี้ ย ที่ ร ะดั บ 0.50% ตลอดทั้ ง ปี 2021 โดยเศรษฐกิ จ ที่
ฟื้นตัวช้าและไม่พร้อมเพรียงกัน ทาให้การส่งเสริมการเข้าถึ ง
สภาพคล่ อ งและการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ มี ค วามจ าเป็ น
มากกว่า นโยบายแบบวงกว้า ง ซึ่ ง จะช่ ว ยอุด ช่ อ งโหว่ใ นภาค
ส่ ว นของเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง เปราะบางสู ง เพื่ อให้ ผู้ ป ระกอบการ
เหล่ า นี้ ยั งสามารถรั ก ษาสถานะการจ้ า งงาน ท่ ามกลาง
ความหวัง ของเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง คงต้ อ งรอพระเอกหลั ก อย่ า ง
“วัคซีน” ต่อไป
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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.

Macro
กนง. มีมติ คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ท่ ามกลางความเสี่ ยง
จากการแพร่ระบาดรอบล่าสุดที่รุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 7:0 เสี ยง “คง”อัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ระดับ 0.50% ในการประชุมครัง
้ ที่ 3/2021 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
 เศรษฐกิ จไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากจากการระบาด COVID-19 ระลอกที่ 3
ซึ่งกระทบการใช้จ่ายในประเทศและแนวโน้มการฟื้ นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการ
เปิดประเทศที่ช้ากว่าคาด รวมถึ งนโยบายจากัด การเดิน ทางระหว่างประเทศที่ยังมีความ
ไม่แน่นอน ขณะที่อต
ั ราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเร่งขึ้นชั่วคราวในไตรมาสที่ 2 จากฐานราคา
น้ ามั น ดิ บที่ อ ยู่ ใ นระดั บต่ าในไตรมาสเดี ย วกั น ของปี ก่อ นหน้ า ส่ วนการคาดการณ์ อัต รา
เงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย
 แม้ส ภาพคล่ อ งโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง และต้ น ทุ น ทางการเงิ น อยู่ ใ นระดั บ ต่ า แต่ ก าร
กระจายตั วกลับยังไม่ทั่วถึ ง จากความเสี่ยงด้ านเครดิ ตที่ เพิ่ มขึ้น จึง ต้ องติ ดตามให้ การ
ขยายตัวของสินเชื่อทั่วถึงมากขึ้นหลังมาตรการสินเชื่อฟื้ นฟู มีผลบังคับใช้
 ด้านอัตราผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลระยะยาวของไทยทยอยปรับลดลงจากช่วงก่อน
หน้า ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ฯ เคลื่อนไหวอ่อนค่ากว่าเงินสกุล
ภู มิ ภ าค โดยยั ง คงเน้ น ย้ า ให้ ติ ด ตามพั ฒนาการของตลาดการเงิ น โลกและไทย
อย่ า งใกล้ ชิ ด และ ผลั ก ดั น การสร้า งระบบนิ เ วศใหม่ ข องตลาดอัต ราแลกเปลี่ ย น (FX
ecosystem) อย่างต่อเนื่อง
 ความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความสาคัญต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่ โดยเฉพาะมาตรการจัดหาและกระจายวัคซีนเพื่ อ
ไม่ ใ ห้ ก ารระบาดยื ด เยื้อ รวมถึ ง มาตรการทางการคลั ง ที่ มี ความต่ อ เนื่ อ ง ควบคู่ไ ปกั บ
นโยบายการเงิน ที่ ต้ อ งผ่ อ นคลายต่ อ เนื่อ ง อาทิ มาตรการให้ ความช่วยเหลื อ เพื่ อฟื้ นฟู
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ อ อกมาเพิ่ มเติ ม เพื่ อกระจายสภาพคล่ อ งไปสู่ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ตลอดจนผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้
 ความเสี่ ยงของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ได้แก่ (1) การกระจายและประสิทธิผลของ

วัคซีนป้องกัน COVID-19 (2) การฟื้นตัวที่แตกต่างกันและไม่ทั่วถึง ทาให้ตลาดแรงงาน
มีความเปราะบางมากขึ้น และส่ งผลต่ อรายได้ครัวเรือนและการบริโ ภคภาคเอกชน และ
(3) ฐานะการเงินที่เปราะบางเพิ่ มเติม โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมี
ความสามารถในการช าระหนี้ ล ดลงตามรายได้ ที่ ล ดลง เช่ น เดี ย วกั บ ภาคครัว เรือ นมี
สัดส่วนเงินออมต่อรายได้ลดลง
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รูปที่ 1 คาดการณ์ปริมาณการฉีดวัคซีนและช่วงเวลาเกิดภูมิคุ้มกันหมู่

ที่มา: ธปท.

 นอกจากนี้ กนง. ยัง ได้ ประเมิ น ปริมาณการฉี ดวัคซีน และช่วงเวลาที่ เ กิ ดภูมิ คุ้ม กั น หมู่
(Herd Immunity) ต่ อภาพของเศรษฐกิจ ในมุมมองต่างๆ รายกรณี กล่ าวคือ หาก
สามารถฉี ด วัค ซี น ได้ เ พิ่ มเติ ม ถึ ง 100 ล้ า นโดสในปี นี้ (กรณี ที่ 1) ก็ จ ะช่ ว ยพยุ ง ให้
เศรษฐกิจขยายตัว 2.0% ในปีนี้ และ 4.7% ในปีหน้า ตามลาดับ อย่างไรก็ดี หากการ
จั ด หาและกระจายวั ค ซี น ล่ า ช้ า กว่ า แผนเดิ ม (กรณี ที่ 3) หรื อ น้ อ ยกว่ า 64.5 ล้ า น
โดสภายในสิ้นปีนี้ คาดว่าจะกดดันให้เศรษฐกิ จขยายตั วได้ เพี ยง 1.0% ในปี 2021 และ
1.1% ในปี 2022 (รูปที่ 1)

จับตาแรงงานในภาคท่องเที่ยวเสี่ยงตกงานสูง หลังยกระดับ
มาตรการคุมเข้มจากการระบาดระลอกล่าสุด
นอกเหนือจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ฟ้ ืนตัวช้าแล้ว บาดแผลต่อภาคแรงงานคาดว่า
จะรุนแรงขึ้น โดย กนง. ประเมินว่า การจัดหาและกระจายวัคซีนที่ล่าช้าออกไป จะส่งผล
ให้จานวนผู้วา่ งงาน/เสมือนว่างงานในปี 2021-2022 อาจสูงถึง 2.9 ล้านคน (เมื่อเทียบ
กั บ ตั วเลขปัจ จุ บั น ที่ อ ยู่ ที่ 9.9 แสนคน) ซึ่ ง หากเศรษฐกิ จ ฟื้ นตั ว ได้ ช้า ย่ อ มจะทาให้ ผู้
ว่า งงานในระยะกลาง (ว่า งงาน 1 เดื อ น ถึ ง 1 ปี ) อาจกลายเป็ น ผู้ ว่า งงานระยะยาว
(ว่างงานมากกว่า 1 ปี) หรือ ออกนอกกาลังแรงงานมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ว่างงานระยะ
กลางที่ ส่วนใหญ่ม าจากภาคบริการในสาขาร้านอาหารและการค้าที่ เ ป็น กลุ่ ม วัยทางาน
เริม
่ ต้นและมีทักษะแรงงานต่า
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Krungthai COMPASS ม อ ง ว่ า แ ม้ ก า ร ร ะ บ า ด ร อ บ นี้ จ ะ ไ ม่ มี ก า ร Lockdown
้ นี้กลั บส่ งผลกระทบรุนแรงกว่าการ
ทั่วประเทศ แต่การยกระดั บมาตรการคุมโรคครัง
ระบาดระลอกที่ 2 โดยเฉพาะผู้ ป ระกอบการร้า นอาหาร ซึ่ ง การยกระดั บ มาตรการ
ควบคุมโรคทั้งแบบ “รายพื้ นที่” และ “รายกิจกรรม” โดยเฉพาะมาตรการจากัดการเดิน
ทางเข้าออกนอกพื้ นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้ นที่สีแดงเข้มทั้ง 6 จังหวัด (รูปที่
3) ถื อเป็น จังหวัดสาคัญที่มี ขนาดเศรษฐกิจ ค่อนข้างใหญ่รวมกันสู งถึง 50.8% ของ
จีดีพีประเทศปี 2019 หรือราว 8.5 ล้านล้านบาท และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูง
ถึง 47.8% ของรายได้ท่องเที่ยวในประเทศทั้งหมด (หรือประมาณ 5.1 แสนล้านบาท)
ยิ่งกว่านั้น การเพิ่ มเงื่อนไขกาหนดเวลาปิดห้ างร้าน งดกิจกรรมส่ งเสริมการขาย รวม
ไปถึ ง การห้ า มรับ ประทานอาหารในร้า น ยั ง จะกระทบต่ อ ร้า นอาหารที่ ใ ห้ บ ริก ารเต็ ม
รูปแบบ (Full Service) อาทิ ร้านอาหารระดับภัตตาคาร (Fine Dinning) ร้านอาหาร
แบบบุฟเฟต์ รวมถึงร้านอาหารที่เจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก
ทั้งนี้ ผลพวงจากการยกระดับมาตรการควบคุมโรคล่าสุ ดที่ เข้มข้น ยิ่งทาให้ แรงงาน
กลุ่มนี้มีความเสี่ ยงสู ง ที่ จะตกงานมากขึ้น สะท้อ นได้ จ ากจ านวนลูกจ้างภาคเอกชนที่

ทางานต่ากว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในไตรมาสที่ 4/2020 (หรือที่เรียกว่า ทางานต่ากว่า
ระดั บแบบรุนแรง) ที่เ พิ่ มขึ้นถึ ง 285.2%YoY ในกลุ่ม ลูกจ้างภัตตาคาร และมากถึ ง
549.0%YoY ในกลุ่มลูกจ้างท่องเที่ยวและโรงแรม (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 จานวนลูกจ้างภาคเอกชนรายอุตสาหกรรมที่ทางานต่ากว่าระดับแบบรุนแรง*
จานวนลูกจ้างในภาคท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหารทางานต่ากว่าระดับค่อนข้างมาก

285.2%

ภัตตาคาร

14.5%

549.0%

ท่องเที่ยวและโรงแรม

157.7%

189.9%

ก่อสร้าง

82.6%

187.8%

ขนส่ง

70.1%

4Q2020

54.2%

ขายส่งและขายปลีก

50.1%

1Q2020

101.9%

สิ่งทอ

393.0%
0%

100%

200%

ที่มา: กองเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ: *ผู้ที่ทางานต่ากว่าระดับแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ที่ทางานน้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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รูปที่ 3 มาตรการควบคุมโรคล่าสุด (มีผลบังคับใช้ 1 พ.ค. เป็นต้นไป)
การจัด
กิจกรรม

ร้านอาหาร

ร้าน
สะดวกซื้อ

ศูนย์การค้า

สถาน
บันเทิง

พื้ นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด
(6 จังหวัด)
(สีแดงเข้ม)

<20 คน

งดทานที่รา้ น แต่ซ้ อ
ื
กลับได้ไม่เกิน 21.00 น.

เปิด
04.0023.00 น.

ไม่เกิน
21.00 น.

ปิด

พื้ นที่ควบคุม
สูงสุด
(26 จังหวัด)
(สีแดง)

<50 คน

ทานที่รา้ นได้ไม่เกิน
21.00 น. สั่งกลับบ้าน
ไม่เกิน 23.00 น.

เปิด
04.0023.00 น.

ไม่เกิน
21.00 น.

ปิด

พื้ นที่ควบคุม
(45 จังหวัด)
(สีส้ม)

<50 คน

ทานที่รา้ นได้ไม่เกิน
21.00 น. สั่งกลับบ้าน
ไม่เกิน 23.00 น.

เปิดปกติ

ไม่เกิน
21.00 น.

ปิด

ที่มา: กรมควบคุมโรค (ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย.2021)

Implication:
 Krungthai COMPASS ยังคงมุมมองเดิมว่า กนง. จะคงดอกเบี้ยที่ระดับ 0.50%
ตลอดทั้ งปี 2021 แม้การแพร่ระบาดระลอกนี้จะรุนแรงกว่าทุก ครั้งก็ ตาม โดยเรา

มองว่ า การลดดอกเบี้ ย เพิ่ มเติ ม เป็ น นโยบายแบบวงกว้ า ง (Broad-based
policy) ซึ่งอาจไม่ส อดรับกั บบริบทที่เ ศรษฐกิ จฟื้ นตัวช้าและไม่พ ร้อ มเพรียงกั น
(Uneven Recovery) เช่นปัจจุบัน ดังนั้น การส่งเสริมการเข้าถึง สภาพคล่องและ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านเครื่องมือที่จะออกมาเพิ่ มเติม จะช่วยประคับประคอง
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคท่องเที่ยว
และบริการ ซึ่งจะช่วยอุดช่องโหว่ในภาคส่วนของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางสูง เพื่ อให้
ผู้ประกอบการเหล่านี้ยังสามารถรักษาสถานะการจ้างงาน (Job retention) ให้แก่
ลู ก จ้ า งต่ อ ไปได้ โ ดยที่ ไ ม่ เ ป็ น สร้า งภาระให้ แ ก่ น ายจ้ า งที่ ม ากจนเกิ น ไป ท่ า มกลาง
ความหวังของเศรษฐกิจที่ยังคงต้องรอพระเอกหลักอย่าง “วัคซีน” ที่จะช่วยยับยั้ง
การแพร่ระบาดและช่วยฟื้ นเศรษฐกิจไทยได้ในระยะต่อไป
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