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การเคอน

จดหมายแจ้งผู้อ่าน
เรียน ผูอ
้ า
่ น:
รายงานเศรษฐกิจทีไ่ ด ้จัดส่งมาพร ้อมกับจดหมายฉบับนี้เป็ นรายงานทีจ
่ ัดทําขึน
้
โดยศู น ย์ ว ิจั ย เศรษ ฐกิจ และธุ ร กิจ ของธนาคารไท ยพ าณิ ชย์ โดยบริษั ท
หลั ก ทรั พ ย์ ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด (SCBS) ได ร้ ั บ อนุ ญ าตจากธนาคารไทย
พาณิชย์ให ้เผยแพร่รายงานฉบับนี้แก่ลูกค ้าของบริษัท ทัง้ นี้ บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จํ ากัด ได ้พิจารณาดูรายงานฉบั บนี้แล ้ว และเห็ นด ้วยกับเนื้อหา
ของรายงาน
SCBS เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจฉบับนี้ในนามของบริษัทเพือ
่ เป็ นการเผยแพร่
ข ้อมูลเป็ นการทั่วไปเท่านัน
้
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP ในไตรมาสสองอยู่ที่ 89.3% ชะลอลง
เล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับสูง EIC ประเมินปัญหาหนี้สูง
ของภาคครัวเรือนลากยาว-กลุ่มผู้มีรายได้น้อยกาลังเผชิญปัญหาหนัก
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•

•
•

•

หนี้ครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2021 อยู่ที่ 14.3 ล้ านล้านบาท ขยายตัวต่อเนื่ อง
จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่
89.3% ตาม GDP ที่กลับมาขยายตัวจากฐานต่าปีก่อนหน้าเป็นหลัก แต่สัดส่วนยังสูงกว่า
ระดับก่อนโควิดอย่างมีนัยสาคัญ และสูงที่สุดในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
การขยายตัวของหนี้ครัวเรือนในไตรมาส 2 นาโดยสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นหลัก เนื่องจาก
ครัวเรือนยังมีความต้องการสินเชื่อทดแทนสภาพคล่องที่ลดลงในช่วงเศรษฐกิจซบเซา
ในระยะต่ อไป EIC คาดว่าสั ดส่ วนหนี้ครัวเรือนต่ อ GDP ของไทยจะยั งอยู่ในระดั บสู ง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยปั ญ หาหนี้ สูง จะยั ง เป็ นอุ ปสรรคส าคั ญ ต่ อการฟื้ นตั วของการใช้ จ่ าย
และฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนและเศรษฐกิ จในภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ มี
รายได้น้อยที่มีหนี้ ซึ่ งจากผลสารวจผู้ บริโภคของ EIC พบว่าส่ วนใหญ่ กาลังเผชิญ
ปัญหาในการชาระหนี้ และมากกว่า 1 ใน 4 ของคนกลุ่มนี้มีปัญหาหนัก
ครั ว เรื อ นที่ มี ห นี้ สู ง จะเข้ า สู่ ช่ ว งของการปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดสั ด ส่ ว นหนี้ ต่ อ รายได้
(deleverage) ในระยะต่ อไป เพื่ อซ่ อมแซมงบดุลของตนเอง ซึ่งมาตรการช่วยเหลื อ
ของภาครั ฐ ทั้ ง การปรั บ โครงสร้ างหนี้ และการเยี ย วยาด้ านรายได้ จ ากผลกระทบ
ของมาตรการปิดเมือง ควบคู่กับการสนับสนุนการเพิ่มรายได้ ในอนาคตผ่านมาตรการ
สนั บ สนุ น การจ้ า งงานและการปรั บ ทั ก ษะแรงงาน จะยั ง คงเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ
กระบวนการปรับตัวลดหนี้ของภาคครัวเรือนให้เป็นไปอย่างราบรื่น และลดความเสี่ยง
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม

1

หนี้ครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2021 เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 14.3 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวที่ 5.0%YOY
ซึ่งเป็นการขยายตัวเร่งขึ้น ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า และยังนับเป็น อัตราการขยายตัว สูงสุดในรอบ 6 ไตรมาส
โดยเป็นการเติบโตแบบเร่งตัวในสินเชื่อจากกลุ่มผู้ให้กู้ยืมหลักนาโดย ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ และบริษัท
บัตรเครดิต ลิสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อครัวเรือนจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีสัดส่วนการให้
สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนสูงที่สุด ขยายตัวได้ที่ 6.0%YOY ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่ สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2019 ขณะที่
สินเชื่อครัวเรือนที่กู้จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน (SFI)1 มีการเติบโตที่ชะลอลง (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 : หนี้ครัวเรือนไทยไตรมาส 2 ปี 2021 ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดที่มาของการเร่งตัวของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ พบว่า เกิดจากการขยายตัวที่เร่งขึ้น
ของสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสาคัญ โดยในไตรมาส 2 ปี 2021 ยอดคงค้างของสินเชื่ออุปโภคบริโภคในระบบธนาคาร
พาณิ ชย์เติบ โต 5.7%YOY เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่เติบโต 5.3%YOY ตามการกู้ยืมสินเชื่อ ส่วนบุคคล (สัด ส่วน
22.5% ต่อสินเชื่ออุปโภคบริโภครวมในระบบธนาคารพาณิชย์) ที่เร่งตัวขึ้นเป็นหลัก โดยเติบโตสูงที่ 8.4%YOY เร่งขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญจากไตรมาสก่อนหน้าที่เติบโต 5.9%YOY ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนอื่นในระบบธนาคารพาณิชย์
มีแนวโน้มทรงตัวหรือชะลอตัวทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เติบโตในอัตราเท่ากับไตรมาสก่อนหน้าที่ 6.8%
ขณะที่สินเชื่อรถยนต์และบัตรเครดิตมีการชะลอตัวลงในช่วงเวลาเดียวกัน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 : สินเชื่ออุปโภคบริโภคในระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเร่งขึ้นจากการกู้สินเชื่อส่วนบุคคล

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ลักษณะการเติบโตของสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ที่นาโดยสินเชื่อส่วนบุคคล ประกอบกับการเติบโตในอัตราที่สูง
และเร่งขึ้นของสินเชื่อจากบริษัทบัตรเครดิต ลิสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล สะท้อนถึงแนวโน้มการกู้ยืมเพื่อนามาใช้จ่าย
ทดแทนสภาพคล่องที่หายไปตามรายได้ที่ลดลงของภาคครัวเรือนที่ยังคงเป็นปัจจัยสาคัญของการเติ บโตของหนี้
ครัวเรือนในช่วงนี้ และเป็นเทรนด์ที่ดาเนินมาต่อเนื่องในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับข้อมูลประกอบจาก Google
Trends ในส่วนของการค้นหาคาที่เกี่ยวข้องกับ “เงินกู้” “เงินด่วน” ซึ่งจากผลการค้น หาที่ปรากฏ สามารถเป็นได้ทั้ง
หนี้ ในและนอกระบบ โดยล่ าสุ ด แม้ ดั ช นี จ ะมี แ นวโน้ ม ชะลอลงบ้ างในไตรมาส 3 แต่ ก็ ยั ง สู ง กว่ าระดั บ ก่ อ นโควิ ด
1

SFI ในที่นี้ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2

อย่างมีนัยสาคัญ (รูปที่ 1) สะท้อนถึงความต้องการที่ยังสูงของผู้บริโภคต่อสินเชื่อ เพื่อนามาเป็นสภาพคล่องสาหรับ
การใช้จ่ายในช่วงที่รายได้ซบเซา อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังในการให้สินเชื่อโดยเฉพาะสาหรับ
กลุ่ม ครัวเรือนรายได้น้ อย ท าให้ ความต้อ งการสิน เชื่ อที่ ยังมีสู งอาจไม่ได้ ถูก เติ มเต็ม ได้อ ย่างครอบคลุ มด้วยสิ นเชื่ อ
ในระบบ จึงมีความเสี่ยงที่บางส่วนอาจต้องหันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบที่มักมีดอกเบีย้ ที่สูงกว่ามาก อันจะก่อให้เกิดปัญหา
ภาระหนี้สินล้นพ้นตัวได้ในอนาคต

รูปที่ 1 : การค้นหา “เงินกู้” “เงินด่วน” ของคนไทยยังคงอยู่ในระดับสูง

หมายเหตุ : มีความเป็นไปได้ว่า ดัชนีการค้นหา Google Trends อาจสะท้อนความต้องการเงินกู้-เงินด่วนที่ต่ากว่าความเป็นจริง เนื่องจาก
ผู้บริโภคบางส่วนเมื่อพบการค้นหาที่ต้องการและได้เข้าถึงผู้ให้บริการแล้วครั้งหนึ่ง ก็อาจเลือกที่จะเข้าใช้งานตรงกับบริการนั้น ๆ ได้เลย
ในครั้งถัด ๆ ไปที่ต้องการ โดยไม่จาเป็นต้องทาการค้นหาบน Google อีก
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Google Trends (ข้อมูลอัปเดตถึงวันที่ 30 ก.ย. 2021)

ทั้งนี้อีกปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ปริมาณหนี้ครัวเรือนไม่ได้ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจ คือการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน แก่ ลู กหนี้ รายย่ อยทั้ งในรูปแบบของการพั ก ช าระหนี้ รวมถึ งการปรับ โครงสร้างหนี้ ในช่ วงที่ ผ่ านมา
ของสถาบันการเงิน ซึ่งทาให้การชาระหนี้ ของครัวเรือนมีน้ อยลงกว่าปกติ อย่างไรก็ดี คาดว่าปัจจัยส่วนนี้จะเริ่มมีผล
ลดน้อยลงหลังมาตรการช่วยเหลือของลูกหนี้บางกลุ่มเริ่มทยอยหมดลงในระยะถัดไป

แม้หนี้ครัวเรือนในไตรมาส 2 จะขยายตัวเร่งขึ้น แต่อัตราการเติบโตของ GDP ที่ปรับดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี ก่ อ นหน้ าจากปั จ จั ย ฐานต่ า ท าให้ สัด ส่ ว นหนี้ ครั วเรื อ นต่ อ GDP ของไทยลดลงมาอยู่ ที่ 89.3%
ต่อ GDP จากไตรมาสก่อนหน้าที่ 90.6% โดยไตรมาส 2 ปี 2021 GDP ณ ราคาปัจจุบัน (nominal GDP) เติบโต
สูงถึง 10.7%YOY ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยฐานต่าในปีก่อนหน้าที่ nominal GDP หดตัวรุนแรงที่ -14.7%YOY ส่งผล
ท าให้ ผ ลรวมของ GDP ที่ น ามาค านวณสั ด ส่ ว นหนี้ ค รัว เรื อ น 2 ปรั บ ดี ขึ้ น มาเป็ น -1.4% ในไตรมาสที่ 2 จาก -7.3%
ในไตรมาสที่ 1 ของปี นี้ อย่ า งไรก็ ต าม สั ด ส่ ว นหนี้ ค รั ว เรื อ นต่ อ GDP ที่ 89.3% ในไตรมาส 2 ก็ ยั ง ถื อ ว่ า สู ง
อย่างมี นัย ส าคั ญ เมื่ อเที ยบกับ ช่ วงก่ อนโควิด โดย ณ สิ้ นปี 2019 สั ดส่ วนหนี้ ค รัวเรือ นต่อ GDP อยู่ ที่เพี ยง 79.8%
(รู ป ที่ 2) ทั้ ง นี้ จ ากข้ อ มู ล ของ Bank of International Settlement แม้ สั ด ส่ ว นหนี้ ค รั ว เรื อ นต่ อ GDP ของไทย

2 ผลรวมของ

GDP ณ ราคาปัจจุบัน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (รวมไตรมาสปัจจุบนั )
3

จะลดลงมาบ้างจากจุดสูงสุด แต่ไทยก็ยังไม่หลุดจากการเป็นประเทศที่หนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงที่สุดในกลุ่มประเทศ
กาลังพัฒนา (รูปที่ 3)

รูปที่ 2 : สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยในไตรมาส 2 ชะลอลงเล็กน้อย ตาม GDP ที่ปรับดีขึ้น
ขณะที่หนี้ครัวเรือนยังขยายตัวต่อเนือ่ ง

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปที่ 3 : สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยยังคงสูงสุดในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา

หมายเหตุ : *สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยเป็นข้อ มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ สัดส่วนของประเทศอื่ นเป็น ข้อมู ล
จาก Bank of International Settlement (BIS) (ข้อมูลล่าสุดถึง Q1/21)
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และ BIS
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EIC ประเมินว่า สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยอาจกลับมาสูงขึ้นได้อีกในปีนี้ ภายใต้สมมติฐาน
การเติบโต Real GDP ปี 2021 ของ EIC ที่ 0.7% คาดว่าสั ดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ณ สิ้นปี 2021 จะอยู่ในช่ วง
90%-92% นั่นหมายความว่า สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP มีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่ วงที่เหลือของปีนี้
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 เกิดขึ้นมากและมีมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
เพิ่ ม เติ ม ส่ ง ผลให้ สั ด ส่ ว นหนี้ ค รั ว เรื อ นจะกลั บ มาปรั บ สู ง ขึ้ น อี ก ครั้ ง และอาจปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ท าจุ ด สู ง สุ ด ใหม่ ได้ อี ก
หากการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนยังคงขยายตัวรวดเร็วในขณะที่เศรษฐกิจหดตัว
แม้ในปัจจุบัน สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะเริ่มคลี่คลาย นาไปสู่การทยอยเปิดเมือง และการฟื้ นตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามลาดับ แต่ภาวะหนี้สูงของภาคครัวเรือนไทยน่าจะยังเป็นปัญหาสาคัญที่ต้อง
ใช้เวลาในการแก้ไขไปอีกหลายปี ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณหนี้ภาคครัวเรือนอยูใ่ นระดับสูงซึ่งบางส่วนยังมีการถูกพักชาระ
ไว้ชั่วคราว ในระยะต่อไปที่ครัวเรือนต้องกลับมาชาระหนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีความท้าทายทั้งในแง่ของการ
บริหารจัดการหนี้และการใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับครัวเรือนที่มีสภาพคล่องจากัด นอกจากนี้ ในส่วนของ
รายได้ ภ าคครัว เรื อ นก็ น่ าจะฟื้ น ตั วอย่ างช้ า ๆ ตามตลาดแรงงานที่ ได้ รับ ผลกระทบหนั ก และฟื้ น ตั ว กลั บ มาไม่ ง่าย
เพราะงานหลายประเภทโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวลดลงไปมากและจะฟื้นตัวช้า ขณะที่แนวโน้ มงานที่เติบโต
หลังโควิด เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือ ไอที ก็ต้องการทักษะแรงงานที่ไม่เหมือนเดิม ทาให้แรงงานที่ตกงานออกมา
ในช่วงโควิดจานวนไม่น้อยอาจไม่สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยที่ได้รายได้เหมือนช่วงก่อนโควิด

แนวโน้มรายได้ของภาคครัวเรือนที่ซบเซานี้ได้ส่งผลบั่นทอนความสามารถในการบริหารจัดการภาระหนี้
ที่สูงซึ่งเป็นปัญ หาของครัวเรือนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มรายได้ น้อย EIC ได้ทาการสารวจความคิดเห็น
ผู้ บ ริ โภค (EIC Consumer Survey) ในช่ ว งวัน ที่ 27 สิ ง หาคม-27 กั น ยายน 2021 ที่ ผ่ านมา โดยได้ มี ก ารสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาภาระหนี้ของผู้บริโภค พบว่า สัดส่วนเกินครึ่งหนึ่ง (55.4%) ของคนที่มีหนี้ ประเมินว่าภาระหนี้ของตน
เป็นปัญหาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (นับรวมคนที่ตอบว่า “ภาระการชาระหนี้เป็นปัญหาหนัก” และ “ภาระการชาระหนี้
เป็นปัญหาอยู่บ้าง”) และที่น่ากังวลคือสัดส่วนถึง 78% ของคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนที่มีหนี้
ประเมินว่าตนเองเป็นผู้ที่มีปัญหาภาระหนี้ โดยมีสัดส่วนสูงกว่า 1 ใน 4 (27.4%) ของผู้มีรายได้น้อยเป็นผู้มีปัญหา
ภาระหนี้ ห นั ก ขณะที่ สั ด ส่ ว นผู้ มี ปั ญ หาภาระหนี้ จ ะน้ อ ยกว่ า อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ส าหรั บ ผู้ มี ร ายได้ สู ง (ตารางที่ 3)
จากผลสารวจสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยส่วนมากประสบปัญหาภาระหนี้ไม่มากก็น้อย โดยปัญหาภาระหนี้มมี ากเป็นพิเศษ
ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีความเปราะบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ตารางที่ 3 : ภาระการชาระหนี้เป็นปัญหาทางการเงินที่สาคัญโดยเฉพาะสาหรับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย

หมายเหตุ : *การสารวจความคิดเห็นผู้บริโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 27 กันยายน 2021 โดยข้อมูลที่นามาคานวณมา
จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 3,205 คน **จากผู้ตอบทั้งหมด มีคนที่ “มีหนี้” คิดเป็นสัดส่วน 75.7% ส่วนที่เหลือ 24.3% ตอบว่า “ไม่มีหนี้”
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC
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EIC คาดว่าในระยะต่อไปครัวเรือนที่มีหนี้สูงจะเข้าสู่ช่วงการซ่อมแซมงบดุลของตนเอง ด้วยการปรับลด
การใช้จ่ายและลดการก่อหนี้ที่ไม่จาเป็นไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มรายได้ เพื่อให้สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ปรับ
ลดลง (deleveraging) ซึ่งคาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปี
เป็นข้อจากัดต่อการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่สาคัญในระยะข้างหน้า โดยในช่วงที่ภาวะหนี้ครัวเรือนยังอยูใ่ นระดับสูงนี้
จะส่งผลทาให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้มคงอยู่ในระดับต่าเป็นเวลานาน โดย EIC คาดว่าอัตราดอกเบี้ย
นโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.5% ต่อเนื่องในช่วงปี 2022-2023 ก่อนมีโอกาสปรับขึ้นได้ในช่วงปี 2024 และจะเป็นการปรับขึ้น
อย่างช้า ๆ นอกจากนี้ EIC มองว่ามาตรการช่วยเหลื อของภาครัฐและสถาบัน การเงินก็จะมีส่วนสาคัญในการช่วย
สนับสนุน ให้กระบวนการ deleveraging ของภาคครัวเรือนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และเสถี ยรภาพภาคการเงิ น มากนั ก ทั้ งมาตรการเยีย วยาด้ านรายได้ โดยเฉพาะส าหรับ ครั วเรือ นกลุ่ ม เปราะบาง
การสนับสนุนการจ้างงาน การปรับ-เพิ่มทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการหารายได้ของภาคครัวเรือน การปรับ
โครงสร้ า งหนี้ ใ ห้ ภ าระการผ่ อ นช าระสอดคล้ อ งกั บ รายได้ ที่ ล ดลงและฟื้ น ช้ า ไปจนถึ ง การเสริ ม สภาพคล่ อ ง
แก่ภาคครัวเรือนกลุ่มเปราะบางเพื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบซึ่งจะทาให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนรุนแรงขึ้น
บทวิเคราะห์โดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7846
โดย : Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
EIC Online: www.scbeic.com
Line: @scbeic

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by
us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.
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