
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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May 5, 2021 

กนง. คงอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ตามคาด 

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีระดับ 
0.50% โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากจาก
การระบาด COVID-19 ระลอกท่ี 3 ซ่ึงกระทบการใช้จ่ายใน
ประเทศและแนวโน้มการฟ้ืนตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
อย่างไรก็ดี ยังประเมินว่าการฉีดวัคซีนท่ีเร็วขึ้นกว่าแผน (100 
ล้านโดส) ก็จะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจขยายตัว 2.0% ในปีน้ี 
และ 4.7% ในปีหน้า  

Krungthai COMPASS ยังคงมุมมองเดิมว่า กนง. จะคง
ดอกเบี้ยท่ีระดับ 0.50% ตลอดท้ังปี 2021 โดยเศรษฐกิจท่ี 
ฟ้ืนตัวช้าและไม่พร้อมเพรียงกัน ท าให้การส่งเสริมการเข้าถึง
สภาพคล่องและการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีมีความจ าเป็น
มากกว่านโยบายแบบวงกว้าง ซ่ึงจะช่วยอุดช่องโหว่ในภาค
ส่วนของเศรษฐกิจท่ียังเปราะบางสูง เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
เหล่าน้ียังสามารถรักษาสถานะการจ้างงาน ท่ามกลาง
ความหวังของเศรษฐกิจท่ียังคงต้องรอพระเอกหลักอย่าง 
“วคัซีน” ต่อไป 

 

ชี้ “วคัซีน” คือตัวแปรฟื้ นเศรษฐกิจท่ีส าคัญท่ีสุด 

พิมฉัตร เอกฉันท์ 
0-2208-3589 
pimchatr.ekkachan@krungthai.com  

นักวเิคราะห์ 
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 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากจากการระบาด COVID-19 ระลอกท่ี 3  

ซึ่งกระทบการใช้จ่ายในประเทศและแนวโน้มการฟื้ นตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติจากการ

เปิดประเทศท่ีช้ากว่าคาด รวมถึงนโยบายจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศท่ียังมีความ 

ไม่แน่นอน ขณะท่ีอตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปคาดวา่จะเรง่ขึ้นชั่วคราวในไตรมาสท่ี 2 จากฐานราคา

น้ามันดิบท่ีอยู่ในระดับต่าในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนการคาดการณ์อัตรา 

เงนิเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย 

แม้สภาพคล่องโดยรวมอยู่ในระดับสูงและต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต่า แต่การ

กระจายตัวกลับยังไม่ท่ัวถึง จากความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเพ่ิมขึ้น จึงต้องติดตามให้การ

ขยายตัวของสินเชื่อท่ัวถึงมากขึ้นหลังมาตรการสินเชื่อฟื้ นฟูมีผลบังคับใช้  

 ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลระยะยาวของไทยทยอยปรบัลดลงจากช่วงก่อน

หน้า ส่วนอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกับดอลลารฯ์ เคล่ือนไหวอ่อนค่ากวา่เงินสกุล

ภูมิภาค โดยยังคงเน้นย้าให้ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงินโลกและไทย 

อย่างใกล้ชิด และ ผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปล่ียน (FX 

ecosystem) อย่างต่อเนื่อง 

ความต่อเนื่องของมาตรการภาครฐัและการประสานนโยบายมีความส าคัญต่อการฟื้ นตัว

ของเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม ่โดยเฉพาะมาตรการจัดหาและกระจายวคัซีนเพ่ือ

ไม่ให้การระบาดยืดเยื้อ รวมถึงมาตรการทางการคลังท่ีมีความต่อเนื่อง  ควบคู่ไปกับ

นโยบายการเงินท่ีต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง อาทิ มาตรการให้ความช่วยเหลือเพ่ือฟื้ นฟู 

ผู้ประกอบธุรกิจท่ีออกมาเพ่ิมเติม เพ่ือกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบ 

ตลอดจนผลักดันให้สถาบันการเงนิเรง่ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ให้แก่ลูกหนี้   

ความเส่ียงของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ได้แก่ (1) การกระจายและประสิทธิผลของ

วคัซีนป้องกัน COVID-19 (2) การฟื้ นตัวท่ีแตกต่างกันและไม่ท่ัวถึง ท าให้ตลาดแรงงาน 

มีความเปราะบางมากขึ้น และส่งผลต่อรายได้ครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชน และ 

(3) ฐานะการเงินท่ีเปราะบางเพ่ิมเติม โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และธุรกิจท่องเท่ียวซึ่งมี

ความสามารถในการช าระหนี้ลดลงตามรายได้ท่ีลดลง เช่นเดียวกับภาคครัวเรือนมี

สัดส่วนเงนิออมต่อรายได้ลดลง 

กนง. มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายท่ี 0.50% ท่ามกลางความเส่ียง
จากการแพรร่ะบาดรอบล่าสุดท่ีรุนแรงและกระจายเป็นวงกวา้ง 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 7:0 เสียง “คง”อัตราดอกเบี้ย

นโยบายท่ีระดับ 0.50% ในการประชุมครัง้ท่ี 3/2021  โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
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นอกจากนี้ กนง. ยังได้ประเมินปริมาณการฉีดวัคซีนและช่วงเวลาท่ีเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 

(Herd Immunity) ต่อภาพของเศรษฐกิจในมุมมองต่างๆ รายกรณี กล่าวคือ หาก

สามารถฉีดวัคซีนได้เพ่ิมเติมถึง 100 ล้านโดสในปีนี้ (กรณีท่ี 1) ก็จะช่วยพยุงให้

เศรษฐกิจขยายตัว 2.0% ในปีนี้ และ 4.7% ในปีหน้า ตามล าดับ อย่างไรก็ดี หากการ

จัดหาและกระจายวัคซีนล่าช้ากว่าแผนเดิม (กรณีท่ี 3) หรือน้อยกว่า 64.5 ล้าน 

โดสภายในส้ินปีนี้ คาดวา่จะกดดันให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เพียง 1.0% ในปี 2021 และ 

1.1% ในปี 2022 (รูปท่ี 1)  

รูปท่ี 1 คาดการณ์ปรมิาณการฉีดวคัซนีและชว่งเวลาเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 
  

ท่ีมา:  ธปท. 

จบัตาแรงงานในภาคท่องเท่ียวเส่ียงตกงานสูง หลังยกระดับ
มาตรการคุมเข้มจากการระบาดระลอกล่าสุด 

นอกเหนือจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีฟื้ นตัวช้าแล้ว บาดแผลต่อภาคแรงงานคาดวา่

จะรุนแรงขึ้น โดย กนง. ประเมินวา่ การจัดหาและกระจายวคัซีนท่ีล่าช้าออกไป จะส่งผล

ให้จ านวนผู้วา่งงาน/เสมือนวา่งงานในปี 2021-2022 อาจสูงถึง 2.9 ล้านคน (เมื่อเทียบ

กับตัวเลขปัจจุบันท่ีอยู่ท่ี 9.9 แสนคน) ซึ่งหากเศรษฐกิจฟื้ นตัวได้ช้า ย่อมจะท าให้ผู้

ว่างงานในระยะกลาง (ว่างงาน 1 เดือน ถึง 1 ปี) อาจกลายเป็นผู้ว่างงานระยะยาว 

(ว่างงานมากกว่า 1 ปี) หรือออกนอกก าลังแรงงานมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ว่างงานระยะ

กลางท่ีส่วนใหญ่มาจากภาคบริการในสาขาร้านอาหารและการค้าท่ีเป็นกลุ่มวัยท างาน

เริม่ต้นและมีทักษะแรงงานต่า 
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Krungthai COMPASS มองว่ า  แม้ก ารระบาดรอบ น้ีจ ะ ไม่มีการ  Lockdown  

ท่ัวประเทศ แต่การยกระดับมาตรการคุมโรคครัง้น้ีกลับส่งผลกระทบรุนแรงกวา่การ

ระบาดระลอกท่ี 2 โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งการยกระดับมาตรการ

ควบคมุโรคท้ังแบบ “รายพ้ืนท่ี” และ “รายกิจกรรม” โดยเฉพาะมาตรการจ ากัดการเดิน

ทางเข้าออกนอกพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพ้ืนท่ีสีแดงเข้มท้ัง 6 จังหวดั (รูปท่ี 

3) ถือเป็นจังหวัดส าคัญท่ีมีขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่รวมกันสูงถึง 50.8% ของ 

จีดีพีประเทศปี 2019 หรือราว 8.5 ล้านล้านบาท และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวสูง

ถึง 47.8% ของรายได้ท่องเท่ียวในประเทศท้ังหมด (หรอืประมาณ 5.1 แสนล้านบาท) 

ย่ิงกว่านั้น การเพ่ิมเงื่อนไขก าหนดเวลาปิดห้างร้าน งดกิจกรรมส่งเสรมิการขาย รวม

ไปถึงการห้ามรับประทานอาหารในร้าน ยังจะกระทบต่อร้านอาหารท่ีให้บริการเต็ม

รูปแบบ (Full Service) อาทิ รา้นอาหารระดับภัตตาคาร (Fine Dinning) รา้นอาหาร

แบบบุฟเฟต์ รวมถึงรา้นอาหารท่ีเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ

ขนาดเล็ก  

ท้ังนี้ ผลพวงจากการยกระดับมาตรการควบคุมโรคล่าสุดท่ีเข้มข้น ย่ิงท าให้แรงงาน

กลุ่มน้ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะตกงานมากขึ้น สะท้อนได้จากจ านวนลูกจ้างภาคเอกชนท่ี

ท างานต่ากวา่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในไตรมาสท่ี 4/2020 (หรอืท่ีเรยีกวา่ ท างานต่ากวา่

ระดับแบบรุนแรง) ท่ีเพ่ิมขึ้นถึง 285.2%YoY ในกลุ่มลูกจ้างภัตตาคาร และมากถึง 

549.0%YoY ในกลุ่มลูกจ้างท่องเท่ียวและโรงแรม (รูปท่ี 2) 

393.0% 

50.1% 

70.1% 

82.6% 

157.7% 

14.5% 

101.9% 

54.2% 

187.8% 

189.9% 

549.0% 

285.2% 

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 

ส่ิงทอ 

ขายส่งและขายปลีก 

ขนส่ง 

ก่อสรา้ง 

ท่องเท่ียวและโรงแรม 

ภัตตาคาร 

4Q2020 

1Q2020 

ท่ีมา: กองเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
หมายเหต:ุ *ผู้ท่ีท างานต่ากว่าระดับแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ท่ีท างานน้อยกวา่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

รูปท่ี 2 จ านวนลูกจา้งภาคเอกชนรายอุตสาหกรรมท่ีท างานตา่กวา่ระดับแบบรุนแรง* 
จ านวนลูกจา้งในภาคท่องเท่ียว โรงแรม และรา้นอาหารท างานต่ากวา่ระดับค่อนข้างมาก 

(%YoY)  
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การจัด
กิจกรรม 

รา้นอาหาร 
รา้น 

สะดวกซื้อ 
ศูนย์การค้า 

สถาน
บันเทิง 

พ้ืนท่ีควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด  
(6 จังหวดั)  
(สีแดงเข้ม) 

<20 คน  
งดทานท่ีรา้น แต่ซื้อ

กลับได้ไมเ่กิน 21.00 น. 

เปิด 
04.00-
23.00 น. 

ไม่เกิน  
21.00 น. 

ปิด 

พ้ืนท่ีควบคุม
สูงสุด  
(26 จังหวดั)  
(สีแดง) 

<50 คน 
ทานท่ีรา้นได้ไมเ่กิน 

21.00 น. ส่ังกลับบ้าน
ไม่เกิน 23.00 น. 

เปิด 
04.00-
23.00 น. 

ไม่เกิน  
21.00 น. 

ปิด 

พ้ืนท่ีควบคุม  
(45 จังหวดั)  
(สีส้ม) 

<50 คน  
ทานท่ีรา้นได้ไมเ่กิน 

21.00 น. ส่ังกลับบ้าน
ไม่เกิน 23.00 น. 

เปิดปกติ 
ไม่เกิน  

21.00 น. 
ปิด 

รูปท่ี 3 มาตรการควบคมุโรคล่าสุด (มีผลบงัคับใช้ 1 พ.ค. เป็นต้นไป) 
  

ท่ีมา: กรมควบคมุโรค (ข้อมูลประกาศ ณ วนัท่ี 28 เม.ย.2021) 

Implication: 
Krungthai COMPASS ยังคงมุมมองเดิมวา่ กนง. จะคงดอกเบี้ยท่ีระดับ 0.50% 

ตลอดท้ังปี 2021 แม้การแพร่ระบาดระลอกน้ีจะรุนแรงกว่าทุกครั้งก็ตาม โดยเรา 

มองว่า การลดดอกเบ้ียเพ่ิมเติมเป็นนโยบายแบบวงกว้าง (Broad-based 

policy) ซึ่งอาจไม่สอดรับกับบริบทท่ีเศรษฐกิจฟื้ นตัวช้าและไม่พร้อมเพรียงกัน 

(Uneven Recovery) เช่นปัจจุบัน ดังนั้น การส่งเสรมิการเข้าถึงสภาพคล่องและ

การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ผ่านเครื่องมือท่ีจะออกมาเพ่ิมเติม จะช่วยประคับประคอง

ลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคท่องเท่ียว

และบรกิาร ซึ่งจะช่วยอดุช่องโหวใ่นภาคส่วนของเศรษฐกิจท่ียังเปราะบางสูง เพ่ือให้

ผู้ประกอบการเหล่านี้ยังสามารถรกัษาสถานะการจ้างงาน (Job retention) ให้แก่

ลูกจ้างต่อไปได้โดยท่ีไม่เป็นสร้างภาระให้แก่นายจ้างท่ีมากจนเกินไป ท่ามกลาง

ความหวงัของเศรษฐกิจท่ียังคงต้องรอพระเอกหลักอย่าง “วัคซีน” ท่ีจะช่วยยับยั้ง

การแพรร่ะบาดและช่วยฟื้ นเศรษฐกิจไทยได้ในระยะต่อไป  


