
บอร์ด TRUBB อนุมัติในหลักการในการนําหุ้นของบริษัท 
เวิลด์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน) บ.ย่อยของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ 
ตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ คาดได้ข้อสรุปภายใน Q3/63

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)หรือ SAWAD เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการ

ด�าเนินงานในชว่งไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตต่อเนื่อง  ภายหลังจากภาครัฐมีมาตรการคลายล็อคดาวน์และสภาวะการ

ใช้ชีวิตของประชาชนเริ่มเข้าสูส่ถานการณ์ปกติ   ท�าให้มองเห็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการกู้ยืมแบบเรง่ด่วน

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) TRUBB เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ได้มีมติดังนี้ - อนุมัติในหลัก

การในการน�าหุ้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) (“เวิลด์เฟล็กซ์”) ซึ่งเป็นบริษัท

ยอ่ยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน

TRUBB ดัน" เวิลด์เฟล็กซ์"
เข้าสังเวียนตลาดหุ้น คาดสรุป Q3/63
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SAWAD ส่งซิกผลงาน Q2/63 โตต่อเนื่อง
ปักหมุดพอร์ตสินเชื่อทั้งปี63 เพ่ิมขึ้น 20-30%

ดร.ยรรยง ไทยเจรญิรองผูจั้ดการใหญ ่ผูบ้ริหารสงูสุด ศนูยวิ์จัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณชิย ์เปดิเผยว่า EIC ประเมนิเศรษฐกิจโลกป ี2563 อยู่

ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปรบัประมาณการการหดตัวลงเปน็ -4.0%YOY ต�าสดุในรอบ 90 ปี โดยการฟื้ นตัวในครึง่ปหีลังจะมลัีกษณะค่อยเป็นค่อยไป 

(U-shaped recovery) ข้อมลูในชว่งต้นไตรมาสท่ี 2 ช้ีว่า เศรษฐกิจหลักหลายประเทศมกีารหด

SCB EIC ปรบัลดประมาณการศก.ไทยปีนีเ้ป็นหดตัว -7.3% จากเดิม -5.6% จากผล
กระทบ COVID-19 ทีม่ากกว่าคาด-ศก.โลก หดตัวลงเป็น -4.0%YOY ต�าสดุในรอบ 90 ปี

อ่านต่อหน้า 5

SCB EIC สับแหลก!!
ศก.ไทยปี63 หดตัว -7.3% จากเดิม -5.6%

"ธิดา แก้วบุตตา" หักหอก SAWAD  คงเป้าพอรต์สินเชื่อปี63 โต  20-30% 
คมุ NPL 4-6%   สง่ซกิผลงาน Q2/63  ยงัโตต่อเน่ือง หลังรฐัคลายล็อคดาวน์ 

นางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูอํ้านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บรษัิท ศรสีวัสดิ ์

คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน)หรอื SAWAD

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล
ประธานกรรมการ บรษัิท ไทยรบัเบอรล์าเท็คซก์รุป๊ 

จํากัด (มหาชน) TRUBB
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 "ธิดา แก้วบุตตา" หกัหอก SAWAD  คงเป้าพอรต์

สินเชื่อปี63 โต  20-30% คุม NPL 4-6% ส่งซิกผล

งาน Q2/63  ยังโตต่อเนื่อง หลังรัฐคลายล็อคดาวน์ 

 นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื SAWAD 
เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการด�าเนินงานในช่วง

ไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโต

ต่อเนื่อง ภายหลังจากภาครัฐมีมาตรการคลายล็อค

ดาวน์และสภาวะการใช้ชีวิตของประชาชนเริ่ม

เข้าสู่สถานการณ์ปกติ   ท�าให้มองเห็นกลุ่มลูกค้าท่ี

ต้องการกู้ยืมแบบเร่งด่วน( Emergency Loan) เพื่อ

น�าเงินก้อนไปใช้ต้ังต้นหรือประกอบธุรกิจหลังจาก

ท่ีภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีการขับเคล่ือนได้ดีขึ้นในช่วง

ครึ่งปีหลัง ซึ่งจะส่งผลให้พอร์ตลูกหน้ีและก�าไรจาก

ดอกเบี้ยของบริษัทฯ เติบโตขึ้นต่อเน่ือง

 อย่างไรก็ตามผลการด�าเนินงานไตรมาส 2/63 

หากเปรียบเทียบกับไตรมาส1/63  อาจจะชะลอตัว

ลงเล็กน้อย เนื่องจากการขยายสนิเช่ือใหมไ่ด้รับผลก

ระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19   

 ขณะท่ีปัจจุบันบริษัทฯ ยังรับรู้รายได้จาก

ดอกเบี้ยสม�าเสมอตามการช�าระของลูกค้า ท่ี

สามารถท�าได้ดีกว่าท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้แม้ว่าจะมี

อัตราหนี้ท่ีมิก่อให้เกิดรายได้ (NPL)   ท่ีเพิ่มข้ึนก็ตาม   

แต่บริษัทฯ ยังมีการดูแลลูกค้าอย่างไกล้ชิดเพื่ อ

สามารถช่วยเหลือหรือหาทางออกท่ีดีได้ ประกอบ

กับมีการติดตามดูแลหลักประกันอย่างสม�าเสมอซ่ึง

ยังพบว่าหลักประกันยังคงอยู่ท่ีเดิมและปกติ

 อีกท้ังบริษัทฯ มองเห็นโอกาสการท�ารายได้ของ

ธุรกิจนายหน้าประกัน ซึ่งคาดว่าท้ังปี2563 มั่นใจว่า

จะสามารถด�าเนินงานเป็นไปตามแผนและท�าผล

งานได้ถึง 200 ล้านบาท และหากการใช้ชีวิตของ

สงัคมและผูค้นกลับมาเปน็ปกติ คาดว่าท้ังปจีะมรีาย

ได้จากธุรกิจดังกล่าวแตะ 300 ล้านบาท

 นางสาวธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่ อว่าภาพ

รวมเศรษฐกิจในปี2563 แม้ว่าจะมีสถานการณ์โค

วิด-19 ระบาดและได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่

บริษัทฯ ยังสามารถมีผลงานรายได้เติบโตได้อย่าง

ต่อเนื่องซ่ึงเป็นผลท่ีสัมพันธ์มาจากการเติบโตของ

รายได้ในแต่ละไตรมาส โดยใน Q1/2563 สิ้นสุดวัน

ท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก�าไร

สุทธิ 1,100.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 228.73 ล้านบาท 

หรือคิดเป็น 26.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 1,657.69 ล้านบาท โดยปี

นี้บริษัทฯ ยังคงเป้าพอร์ตสินเช่ือเติบโต 20-30%  

บนคาดการณ์ว่าสถานการณ์โควิด-19 จบภายใน

เดือนก.ค. และ ไม่มีการแพร่ระบาดในระยะท่ี 2 

แต่หากสถานการณ์เลวร้ายอาจต้องมีการพิจารณา

แผนธุรกิจอีกครั้ง ส่วนหนี้ท่ีมิก่อให้เกิดรายได้(NPL)   

คาดอยู่ท่ี 4-6% 

ฉบับที่ 1149 วันที่ 5 มิถุนายน 2563

SAWAD ส่งซิกผลงาน Q2/63 โตต่อเนื่อง
ปักหมุดพอร์ตสินเชื่อทั้งปี63 เพ่ิมขึ้น 20-30%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1149 วันที่ 5 มิถุนายน 2563

 บอร์ด TRUBB อนุมัติในหลักการในการน�าหุ้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) บ.ย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คาดได้ข้อสรุปภายใน Q3/63 

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) TRUBB เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ได้มีมติดังนี้

 - อนมุติัในหลักการในการน�าหุน้ของบรษัิท เวิลด์เฟล็กซ ์จ�ากัด (มหาชน) (“เวิลด์เฟล็กซ”์) ซึ่งเปน็บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ เขา้จดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (Spin-off) โดยการเสนอขายและจัดสรร

หุ้นเพิ่มทุนของเวิลด์เฟล็กซ์ ให้แก่ ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในการนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้มอบ

หมายให้ ทีมผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ด�าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการด�าเนินการน�าหุ้นของ เวิลด์เฟล็กซ์ ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงพิจารณาและก�าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ

 บริษัทคาดว่า จะได้ข้อสรุปในการศึกษารายละเอียด ความเป็นไปได้เก่ียวกับเรื่องนี้ภายในสิ้นไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 โดยจะปฏิบัติให้

เป็นไปตามหลักการจ�าหน่ายไป ซ่ึงทรัพย์สินตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

TRUBB ดัน" เวิลด์เฟล็กซ์"
เข้าสังเวียนตลาดหุ้น คาดสรุป Q3/63
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 ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการ
ใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผย

ว่า EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2563 อยู่ในภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยและปรับประมาณการการหดตัว

ลงเป็น -4.0%YOY ต�าสุดในรอบ 90 ปี โดยการ

ฟื้ นตัวในครึ่งปีหลังจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  

(U-shaped recovery) ข้อมูลในช่วงต้นไตรมาส

ท่ี 2 ชี้ว่า เศรษฐกิจหลักหลายประเทศมีการหดตัว

มากกว่าคาด สะท้อนผลกระทบจากการปิดเมือง

ท่ีเข้มงวดท่ีกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวง

กว้างและรุนแรง ขณะท่ีในช่วงคร่ึงหลังของปี คาด

ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มฟื้ นตัวจากการผ่อน

คลายมาตรการควบคุมโรค และการใช้มาตรการ

ทางการเงินและการคลังของรัฐบาลท่ัวโลกเพ่ือ

บรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี การฟื้ น

ตัวจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากอุปสงค์

ภายในประเทศยังอ่อนแอ โดยการใช้จ่ายภาคครัว

เรอืนจะยงัถกูกระทบจากอัตราการว่างงานท่ีสงู และ

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคท่ีอยู่ในระดับต�า ขณะท่ีการ

ลงทุนภาคเอกชนจะถูกกดดันจากยอดขายท่ีซบเซา 

งบดุลท่ีเปราะบางมากข้ึน และความไม่แน่นอนท่ีอยู่

ในระดับสูง ซ่ึงอาจน�าไปสู่ความเส่ียงในการผิดนัด

ช�าระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจท่ีสูงขึ้นใน

หลายประเทศในระยะต่อไป

 EIC ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 

หดตัวมากกว่าท่ีคาดจาก -5.6% เป็น -7.3% จาก

ผลกระทบของ COVID-19 โดยเฉพาะในภาคการ

ท่องเท่ียวและการลงทุนภาคเอกชน EIC ได้ปรับลด

คาดการณ์นักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2563 เหลือ

เพียง 9.8 ล้านคน (-75.3%YOY) จากเดิมท่ีคาดไว้ท่ี 

13.1 ล้านคน ตามนโยบายปิดการเดินทางเข้าออก

ประเทศของไทยท่ียาวนานข้ึน (ล่าสุดขยายเวลา

ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน) แนวทางการเปิดการเดินทาง

ระหว่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ท่ีมีแนวโน้ม

ค่อยเป็นค่อยไป และเศรษฐกิจโลกท่ีหดตัวมากกว่า

คาดซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของนักท่องเท่ียว ขณะท่ี

การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวมากขึ้น ตาม

แนวโน้มการบริโภคและการส่งออกท่ีซบเซา และ

ความเชื่ อมั่นภาคธุรกิจท่ีปรับลดลงมาก ส�าหรับ

การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มหดตัวสูงท่ี -10.4% ใกล้

เคียงกับท่ีคาดไว้จากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย

และมาตรการปิดเมืองของหลายประเทศท่ัวโลกท่ี

ก่อให้เกิดปัญหา supply chain disruption (ท้ังนี้

มูลค่าส่งออกในภาพรวมอาจหดตัวน้อยลงเทียบ

กับประมาณการคร้ังก่อนท่ี -12.9% จากการส่ง

ออกทองค�าท่ีขยายตัวสูงข้ึนมาก อย่างไรก็ดี การ

ส่งออกทองค�าไม่มีผลสุทธิต่อ GDP เนื่องจากจะถูก

หักในส่วนสินค้าคงคลังด้วย) ขณะท่ีการบริโภคภาค

เอกชนหดตัวรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงท่ีมีมาตรการ

ปิดเมือง สะท้อนจากดัชนีการบริโภค (PCI) ในเดือน

เมษายนท่ีหดตัวไปกว่า -15.1%YOY อย่างไรก็ดี 

ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง เครื่องชี้

เร็วสะท้อนว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ

เดินทางในประเทศเริ่มมีสัญญาณฟื้ นตัว แต่ก็ยังอยู่

ต�ากว่าระดับก่อนวิกฤติพอสมควร

ฉบับที่ 1149 วันที่ 5 มิถุนายน 2563

SCB EIC สับแหลก!!
ศก.ไทยปี63 หดตัว -7.3% จากเดิม -5.6%
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 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป ขณะท่ีการฟื้ นตัวของภาคธุรกิจต่าง ๆ จะ

มีความเร็วท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวม EIC ประเมิน

ว่า เศรษฐกิจไทยจะฟื้ นตัวในลักษณะ U shape โดย 

GDP จะกลับไปสู่ระดับของปี 2562 ซึ่งเป็นระดับ

เดิมก่อนเกิด COVID-19 ได้ในปี 2565  เป็นผลจาก

แรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอตัวและความ

เปราะบางทางการเงินท่ีสูงขึ้นของภาคครัวเรือน

และภาคธุรกิจ SME ต้ังแต่ก่อนเกิด COVID-19 รวม

ท้ังผลกระทบท่ีรุนแรงของ COVID-19 ต่อหลายภาค

ธุรกิจท่ีมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย  โดยการฟื้ น

ตัวของภาคท่องเท่ียวโดยเฉพาะในส่วนท่ีพึ่งพานัก

ท่องเท่ียวต่างชาติจะเป็นไปอย่างช้า ๆ จากความ

กังวลของนักท่องเท่ียวตราบใดท่ียังไม่มีวัคซีนท่ีมี

ประสิทธิภาพ และข้อจ�ากัดด้านมาตรการควบคุม

โรค ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น โรงแรม 

ร้านอาหาร นันทนาการ และการขนส่ง ได้รับผลก

ระทบมากและฟื้ นตัวช้า ขณะท่ีธุรกิจรถยนต์และ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ท่ีอยู่อาศัย) ซึ่งเผชิญกับการ

หดตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศอยู่แล้ว จะถูก

ซ�าเติมจากการลดลงของยอดขายในประเทศด้วย

ตามการจ้างงานและรายได้ของภาคครัวเรือนท่ีลด

ลง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคท่ีอยู่ในระดับต�าสุดเป็น

ประวัติการณ์ และการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ

ของสถาบนัการเงิน สง่ผลใหฟ้ื้ นตัวช้าเชน่กัน ในทาง

ตรงกันข้าม การใช้จ่ายในหมวดสินค้าและบริการ

ท่ีจ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวัน เช่น อาหาร เครื่องด่ืม 

บริการทางการแพทย์ การสื่อสาร ซึ่งจะได้รับแรง

สนับสนุนเสริมจากมาตรการโอนเงินช่วยเหลือและ

มาตรการพักหน้ีของภาครัฐจะฟื้ นตัวได้เร็วกว่า

 ด้านนโยบายการเงิน คาดว่า ธปท. จะคงอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีระดับ 0.5% ตลอดท้ังปี และพร้อมใช้

เครื่องมือต่าง ๆ  รวมถึงมาตรการ Unconventional 

เพิ่มเติมหากมีความจ�าเป็น  ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีหดตัว อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มติดลบ และความ

เสี่ยงด้านการผิดนัดช�าระหน้ีของภาคครัวเรือนและ

ภาคธุรกิจท่ีสูงข้ึน ธปท. จะให้ความส�าคัญต่อการ

ลดต้นทุนทางการเงินและการเสริมสภาพคล่องให้

กับภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อประคับประคองฐานะ

ทางการเงิน สนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ และ

ลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน หาก

แนวโน้มเศรษฐกิจปรับแย่ลงกว่าคาดมาก ธปท. 

อาจลดดอกเบี้ยนโยบายได้เพิ่มเติม แต่ด้วย policy 

room ด้านดอกเบี้ยนโยบายท่ีมีน้อยลง จะท�าให้ 

ธปท. ต้องพึ่งพาเครื่องมืออ่ืน ๆ รวมถึงมาตรการ 

Unconventional มากขึ้น เช่น การซื้อสินทรัพย์

ทางการเงินเพื่อช่วยดูแลดอกเบี้ยในตลาดให้อยู่

ในระดับต�า การต่ออายุหรือปรับเง่ือนไขเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิผลของมาตรการความช่วยเหลือท่ีได้ออก

มาก่อนหน้า การลดค่าธรรมเนียม FIDF เพ่ิมเติม 

เป็นต้น  

ฉบับที่ 1149 วันที่ 5 มิถุนายน 2563
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 ในส่วนของค่าเงินบาท EIC คาดอัตราแลก

เปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2563 จะอยู่

ในช่วง 31.5-32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็น

ทิศทางอ่อนค่า เนื่องจากไทยจะเกินดุลบัญชีเดิน

สะพัดลดลงมาก จากดุลบริการท่ีหายไปตามจ�านวน

นักท่องเท่ียวท่ีหดตัวในระดับสูง ประกอบกับแนว

โน้มท่ีเศรษฐกิจไทยจะฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ ตามภาค

การท่องเท่ียวและอุปสงค์ในประเทศ จะเป็นปัจจัย

กดดันค่าเงินบาทในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี เงิน

บาทจะไม่อ่อนค่ามากนัก เน่ืองจากเงินดอลลาร์

สหรัฐจะไม่โน้มแข็งมากเหมือนในช่วงต้นไตรมาส

ท่ี 2 ท่ีเกิดภาวะต่ืนตระหนกในตลาดการเงินโลก 

เนื่องจากในปัจจุบันหลายประเทศสามารถควบคุม

การแพร่ระบาด COVID ได้ดีและเริ่มทยอยเปิด

เมืองท�าให้ความกังวลของนักลงทุนต่อความเสี่ยง

ในตลาดการเงินลดลง นอกจากนั้น เงินทุนเคล่ือน

ย้ายท่ีไหลออกจากตลาดการเงินไทยค่อนข้างมาก

ในช่วงท่ีผ่านมา ท�าให้การไหลออกของเงินทุนใน

ปริมาณมากในระยะต่อไปมีโอกาสน้อยลง

 ส�าหรับความเสี่ยงในระยะข้างหน้าท่ีส�าคัญ 

คือ โอกาสในการกลับมาระบาดอย่างรุนแรงของ 

COVID-19 ซึ่งอาจท�าใหภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศ

ท่ัวโลกต้องหยุดชะงักอีกคร้ัง นอกจากนี้ สงคราม

การค้าโลก ท่ีอาจรุนแรงข้ึนและกระทบต่อปริมาณ

การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจากความขดัแยง้

ด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และยุโรป ขณะ

ท่ีความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีอาจเพิ่มขึ้นท้ังในระดับ

ประเทศและระดับธุรกิจท่ีมีภาระหน้ีต่อรายได้สูง

ข้ึนมาก อาจกระทบต่อความเชื่อม่ันของนักลงทุน 

น�าไปสู่ความผันผวนของตลาดการเงินโลกได้ และ

สุดท้ายคือความเสี่ยงในประเทศด้านความเปราะ

บางทางการเงินของท้ังภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ

ของไทยท่ีอาจท�าให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้เพิ่มขึ้น

ได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพภาคการเงิน รวมถึง

ความสามารถในการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยโดย

รวมในระยะต่อไป
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