
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 ผลการปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายไทยของกนง. เมื่อวนัท่ี 20 พ.ค. 2563 ท่ีผ่านมา1 ถูกส่งผ่าน
มายังอัตราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์อีกครัง้ ซึ่งในรอบนีใ้ช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ก็เร่ิมเหน็ธนาคาร
พาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ MLR อัตราดอกเบีย้ MRR และอัตรา
ดอกเบีย้ MOR ลงอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึง่อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีปรับลดลงดงักล่าว อาจมีผลช่วยลดภาระทาง
การเงินให้กบัผู้ประกอบการและประชาชน ทัง้ผู้ขอสินเช่ือใหม่และลกูหนีเ้ดิมท่ียงัสามารถช าระคืนหนี ้รวมถึงเป็น
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนีผู้้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และลูกค้า

                                                                                 
1 กนง. ปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของไทย ลงมาอยู่ที่ 0.50% ซึง่เป็นระดบัต า่สดุเป็นประวตัิการณ์  

ECONOMIC BRIEF 
ปีที่ 26 ฉบบัท่ี 3867 

วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

 

ลดดอกเบ้ียกูก้ดดนั NIM  

ท่ามกลางหลายมาตรการช่วยเหลือลกูคา้  

 

 
 

 ผลการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของกนง. เมื่อวนัที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ถกูสง่ผ่านมายงัอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร
พาณิชย์อีกครัง้ โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ประกาศปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้  MLR/MRR/MOR ลงอย่างพร้อม
เพรียงกนั ทัง้นี ้อัตราดอกเบีย้เงินกู้ที่ปรับลดลงดังกล่าวมีผลช่วยลดภาระทางการเงินให้กับผู้ประกอบการและ
ประชาชน ทัง้ผู้ขอสินเช่ือใหม่และลกูหนีเ้ดิมที่ยงัสามารถช าระคืนหนี ้แต่ในอีกด้านหนึ่งผลของการลดดอกเบีย้ดงักลา่ว
อาจเป็นอีกปัจจยัที่เพิ่มแรงกดดนัตอ่รายได้ดอกเบีย้ และ NIM ของธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า NIM 

ในไตรมาสที่ 2/2563 จะชะลอลงมาอยู่ในกรอบ 2.15-2.35% จาก 3.09% ในไตรมาสแรกที่ผา่นมา  

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ผลของมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอาจท าให้สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวสูงตลอด
ไตรมาส 2/2563 ในกรอบประมาณ 5.0-6.0% เทียบกับที่ขยายตวั 4.0% ในไตรมาสที่ 1/2563 แต่กระนัน้ สินเช่ือที่
เติบโตในระดบัสงูในสภาวะเช่นนี ้อาจไมไ่ด้ท าให้ผลตอบแทนจากการปลอ่ยสินเช่ือเกิดขึน้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดงัเช่น
สภาวะปกติ เพราะเป็นการให้ความช่วยเหลอืลกูค้าผา่นการปรับลด/พกัช าระดอกเบีย้ และสนิเช่ือใหม่ที่เกิดขึน้เป็นสินเช่ือ
ที่มีอตัราดอกเบีย้ที่ต ่าเป็นพิเศษ นอกจากนี ้คาดว่า ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจอาจท าให้สัดส่วนสินเชื่อด้อย
คุณภาพในไตรมาสที่ 2/2563 มีโอกาสขยบัขึน้สูงกว่าไตรมาสแรก   

 แม้ปัญหาเศรษฐกิจและมาตรการต่างๆ ที่ช่วยเหลือลกูค้า อาจท าให้การประคองผลการด าเนินงานในไตรมาส 2/2563 
เป็นโจทย์ที่มีความท้าทายมากส าหรับธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ดี สถานะของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยงัมีความ
แข็งแกร่ง มีเงินกองทนุและเงินส ารองในระดบัสงู ซึง่เพียงที่จะรองรับความเสีย่งตา่งๆ ในระยะนีไ้ปได้ 

             ประเด็นส ำคญั 
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บคุคลรายย่อยท่ีสถาบนัการเงินทุกแห่งก าลงัด าเนินการอยู่  แต่ในอีกด้านหนึ่ง การปรับลดอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 
อาจเป็นอีกปัจจยัท่ีเพ่ิมแรงกดดนัต่อผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ ซึง่ต้องรับมือกบัโจทย์ท่ีมีความท้าทาย
มากขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 2/2563  
  
 ลดดอกเบีย้เงนิกู้ เพิ่มแรงกดดันต่อรายได้ดอกเบีย้ 

  การปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้  MLR/MRR/MOR ของธนาคารพาณิชย์ในรอบนีอ้ยู่ในกรอบ
ประมาณ 0.125%-0.40% ซึง่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การปรับลดอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวจะช่วย
บรรเทาภาระดอกเบีย้จ่ายของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ได้ทันที ซึง่ในปัจจุบนั ลกูค้ากว่า 50% ของพอร์ต
สินเช่ือโดยรวมเป็นลูกค้าท่ีมีสญัญาสินเช่ือเป็นดอกเบีย้ลอยตวัอ้างอิงตามอตัราดอกเบีย้ MLR/MRR/MOR 
ขณะท่ีกลุม่ลกูค้าผู้ประกอบการท่ีต้องการเบิกใช้สินเช่ือระยะสัน้เพ่ิมขึน้ในระยะนี ้เพ่ือเสริมสภาพคล่องและใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนก็จะมีต้นทนุทางการเงินท่ีลดลงด้วยเช่นกนั  

  อย่างไรก็ดี ผลจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ลงอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงต้นปี ในขณะท่ี
สินเช่ือปลอ่ยใหมแ่ทบทกุประเภทเติบโตในกรอบจ ากดั (ยกเว้น สินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่) ขณะท่ีพอร์ตสินเช่ือ 
SMEs และสินเช่ือรายย่อยบางสว่นอยู่ในช่วงการพกัช าระดอกเบีย้ตามมาตรการช่วยเหลือลกูค้าของธนาคาร
พาณิชย์ ท าให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะเพิ่มแรงกดดันต่อทิศทางรายได้
ดอกเบีย้ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย2 ซึ่งอาจท าให้อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้สุทธิต่อสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบีย้เฉล่ีย (Net Interest Margin: NIM) ชะลอลงมาอยู่ในกรอบ 2.15-2.35% ใน
ไตรมาส 2/2563 เทียบกบั NIM ท่ี 3.09% ในไตรมาสแรกท่ีผ่านมา (แตห่าก ธ.พ. มีการปรับลดอตัราดอกเบีย้
เงินฝากออมทรัพย์บคุคลธรรมดาลงเป็นการทัว่ไป 0.125% ก็อาจช่วยประคอง NIM ได้ประมาณ 6 bps. หรือ  
0.06%)  

 
 คาดสินเชื่อของธ.พ. ไทย จะเตบิโตสูงกว่า 5.0% ในไตรมาส 2/2563 จากผลของมาตรการช่วยลูกค้า 

 จากการติดตามสถานการณ์สินเช่ือของระบบธ.พ.ไทยในภาพรวม พบว่า สินเช่ือของธ.พ.ไทยมีสญัญาณ
เร่งตัวขึน้ต่อเน่ืองในช่วงต้นไตรมาส 2/2563 โดยเบือ้งต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า สินเช่ือของ
ระบบธ.พ. ไทยในเดือนเม.ย. 2563 อาจเติบโต 5.2% YoY เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และมี
แนวโน้มขยายตัวสูงตลอดทัง้ไตรมาส 2/2563 ในกรอบประมาณ 5.0-6.0% ขยบัขึน้จากท่ีขยายตวั 4.0% 
ในไตรมาสที่ 1/2563 
 โดยแรงหนุนของสินเชื่อหลักๆ จะมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1. การเบิกใช้สินเช่ือเพ่ิมขึน้ของลกูค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ซึง่น่าจะใช้ช่องทางสินเช่ือธ.พ. ทดแทนการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นกู้ ในช่วงท่ีภาวะตลาดผนัผวน  
และ 2. มาตรการช่วยเหลือลกูค้า ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะท่ีผนัผวนของเศรษฐกิจไทยในช่วงท่ีมีการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 อาทิ การปรับลดภาระผ่อนช าระต่อเดือน การพักช าระหนีเ้งินต้น และการขยายเวลาการ
ช าระหนีท้ัง้ในสว่นท่ีธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งด าเนินการเอง และมาตรการช่วยเหลือลกูค้าตามแนวทางของ

                                                                                 
2 จากฐานข้อมลูธ.พ. จดทะเบียนในประเทศ (ธ.พ. ไทย) 17 แห่ง 
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ทางการ (อาทิ พักช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ให้กบัผู้ประกอบการ SMEs ท่ีเข้าเง่ือนไข) รวมไปถึงการปล่อย
สินเช่ือใหม่เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SMEs ตามโครงการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่าของ
ทางการ   
 ทัง้นี ้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าดงักล่าว จะมีผลท าให้ยอดคงค้างสินเช่ือโดยรวมยังคงขยับขึน้ แม้ว่า
ภาพรวมของการปลอ่ยสินเช่ือใหมข่องธนาคารพาณิชย์ ในสว่นอื่นๆ โดยเฉพาะพอร์ตสินเช่ือรายย่อย จะเป็นไป
อย่างระมดัระวงัตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยก็ตาม แต่กระนัน้ก็ดี ในสภาวะเช่นนี ้สินเช่ือท่ีเติบโตใน
ระดับสูงดังกล่าว อาจไม่ได้ท าให้ผลตอบแทนจากการปล่อยสินเช่ือเกิดขึน้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังเช่น
สภาวะปกติ เพราะเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านการปรับลดดอกเบีย้  และสินเช่ือใหม่ท่ีเกิดขึน้เป็น
สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบีย้ท่ีต ่าเป็นพิเศษ  

  

 อย่างไรกด็ี ปัญหาคุณภาพหนีย้ังเป็นประเดน็ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องตดิตามอย่างต่อเน่ือง เพราะแม้ว่า 
สดัส่วนสินเช่ือด้อยคณุภาพ (NPLs) ของธ.พ. ทัง้ระบบ จะขยบัขึน้มาท่ี 3.05% ต่อสินเช่ือรวมในไตรมาสท่ี 
1/2563 ตามท่ีคาด แต่การเร่งตวัขึน้ของสดัส่วนสินเช่ือท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเสี่ยงด้าน
เครดิต หรือ หนี ้Stage 2 มาท่ี 7.70% (จาก 2.79% ณ สิน้ปี 2562) ท าให้ศนูย์วิจยักสิกรไทย ประเมินใน
เบือ้งต้นวา่ สดัสว่นสินเช่ือด้อยคณุภาพยงัมีแนวโน้มเร่งตวัขึน้ในไตรมาสที่ 2/2563 นอกจากนี ้อีกประเด็นเฝ้า
ระวงั จะอยู่ท่ีหนีท่ี้สถาบนัการเงินเข้าช่วยด าเนินการปรับโครงสร้าง ซึง่จากยอดรวมหนีท่ี้ได้รับความช่วยเหลือ
จากสถาบนัการเงิน 6.12 ล้านล้านบาท (ณ วนัท่ี 15 พ.ค. 2563) นัน้ ประเมินว่า ส่วนของธนาคารพาณิชย์
อาจคิดเป็นประมาณ 30% ของสินเช่ือรวม ซึง่คงต้องยอมรับว่า สถานการณ์ของลกูหนีก้ลุ่มนีใ้นระยะต่อไป 
ยงัคงผนัแปรตามเง่ือนไขการฟืน้ตวัของภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์เฉพาะของแต่ละธุรกิจ อนัจะมีนยัต่อ
ทิศทางคณุภาพหนี ้รวมถงึภาระในการตัง้ส ารองฯ ของธนาคารพาณิชย์ในระยะข้างหน้าด้วยเช่นกนั 

 

 โดยสรุป ในไตรมาสท่ี 2/2563 เป็นช่วงเวลาท่ีสภาวะเศรษฐกิจไทยเผชิญความเสี่ยงมากขึน้จาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อเน่ืองท าให้ธนาคารพาณิชย์ต้อง
รับมือกบัสภาพแวดล้อมการด าเนินงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป พร้อมๆ กบัภารกิจส าคญัในการดแูลให้ความช่วยเหลือ
ลกูค้าผ่านมาตรการตา่งๆ ทัง้ในสภาพคลอ่งเพ่ือหลอ่เลีย้งธุรกิจ และในด้านการปรับโครงสร้างหนีเ้พ่ือลดภาระทาง
การเงิน ซึ่งในอีกด้านหนึ่งก็จะส่งผลท าให้ปัญหาคุณภาพหนีข้องธนาคารพาณิชย์เองได้รับการดูแลไปในเวลา
เดียวกนั  
 แม้ปัญหาเศรษฐกิจและมาตรการตา่งๆ ท่ีช่วยเหลือลกูค้า อาจท าให้การประคองผลการด าเนินงานในไตร
มาส 2/2563 เป็นโจทย์ท่ีท้าทายของธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ดี สถานะของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยงัมีความ
แข็งแกร่ง มีเงินกองทนุและเงินส ารองในระดบัสงู ซึง่เพียงท่ีจะรองรับความเสี่ยงตา่งๆ ในระยะนีไ้ปได้ 

  
 

------------------------------------ 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แตบ่ริษัทฯ มิอาจรบัรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความสมบรูณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบ
ในความเสีย่งเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดตอ่ผู้ใช้หรือบคุคลใดในความเสยีหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธรุกิจ แตอ่ย่าง
ใดทัง้สิน้ 


