ฉบับที่ 17/2564
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 2/2564
นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง.
ในวันที่ 24 มีนาคม 2564
คณะกรรมการฯ มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ให้ ค งอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายไว้ ที่ ร้ อ ยละ 0.50 ต่ อ ปี
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
คณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่เผชิญกับความเสี่ยงด้าน
ต่่าและความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า จึงยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับ
ต่่าอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้ และรักษา
ขีดความสามารถในการด่าเนินนโยบายการเงินที่มีจ่ากัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
เศรษฐกิจ ไทยมีแนวโน้ ม ขยายตัวร้อยละ 3.0 และ 4.7 ในปี 2564 และ 2565 ตามล่ าดับ โดย
ขยายตัวต่่ากว่าประมาณการเดิมบ้างจากการปรับลดจ่านวนนักท่องเที่ยว และผลกระทบของการระบาด
ระลอกใหม่ ข อง COVID-19 แต่ ไ ด้ รั บ แรงสนั บ สนุ น จากการส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ ฟื้ น ตั ว เร็ ว ตามการขยายตั ว
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของ
แต่ละภาคเศรษฐกิจยังมีความแตกต่างกัน โดยมีความเสี่ยงส่าคัญ จากประสิทธิผลและการกระจายวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากภาครัฐ
ด้านระบบการเงินมีเสถียรภาพ แต่ยังมีความเปราะบางในบางจุดจากผลกระทบของการระบาดระลอกใหม่
โดยเฉพาะกลุ่ ม ครั ว เรื อ นที่ มี ร ายได้ น้ อ ยและธุ ร กิ จ SMEs ส่ า หรั บ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปจะกลั บ เข้ า สู่
กรอบเป้า หมายในช่ว งกลางปี 2564 และจะอยู่ใ กล้เ คีย งกับ ขอบล่า งของกรอบเป้า หมายตลอดช่ว ง
ประมาณการ โดยการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย
สภาพคล่ องโดยรวมอยู่ ในระดับ สู งและต้นทุนทางการเงินอยู่ ในระดับ ต่่า แต่การกระจายตัว ยั ง
ไม่ทั่วถึงจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นตามฐานะการเงินที่เปราะบาง โดยเฉพาะธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าและ
ครัวเรือนที่ถูกกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหม่ ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
ของไทยปรับสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่าหรับอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. เคลื่ อ นไหวอ่ อ นค่ า สอดคล้ อ งกั บ เงิ น สกุ ล ภู มิ ภ าค คณะกรรมการฯ เห็ น ควรให้ ติ ด ตาม
พัฒนาการของตลาดการเงินและนัยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า อย่างใกล้ชิด รวมถึงผลักดัน
การสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการฯ เห็นว่า ความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายระหว่าง
หน่วยงานมีความส่าคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป โดยนโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง
และสนับสนุนให้เร่งด่าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 ที่ออกมาเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้สามารถกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบให้
ตรงจุด ลดภาระหนี้ และสนับสนุนเศรษฐกิจ ช่วงฟื้นฟูในอนาคต ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบันการเงินเร่ง
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ขณะที่มาตรการทางการคลังต้องพยุงเศรษฐกิจ โดยไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่าย
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ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสามารถควบคุมการระบาดระลอกใหม่ได้ ควบคู่กับด่าเนินการนโยบายด้านอุปทาน
เพื่อปรับรูปแบบธุรกิจและยกระดับทักษะแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน
ภายใต้กรอบการด่าเนินนโยบายการเงิน ที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแล
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ยังคงให้
น้่าหนักกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นส่าคัญ รวมถึงจะติดตามความเพียงพอของมาตรการ
ภาครัฐและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดทั้งในและต่างประเทศ ในการด่าเนินนโยบายการเงิน
ในระยะข้างหน้า โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจ่าเป็น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน
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สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงจากเดิมบ้าง จากการปรับลดจานวนนักท่องเที่ยวและผลกระทบของการระบาดระลอกใหม่
นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูง ขึ้นอยู่กับการกลับมาของนักท่องเที่ยว
ตามประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 และความต่อเนื่องของแรงกระตุ้นจากภาครัฐ
Real GDP
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
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รายงานนโยบายการเงินเดือน มี.ค. 64
รายงานนโยบายการเงินเดือน ธ.ค. 63
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* ข้อมูลจริง, E ประมาณการ
( ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ที่มา: รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2564
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รายละเอียดของประมาณการเศรษฐกิจ
(% YoY)
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- มูลค่าการส่งออกสินค้า
- มูลค่าการนาเข้าสินค้า
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
ข้อสมมติ
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- จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)
- ราคาน้ามันดิบดูไบ (USD/Barrel)
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42.1
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47.3

3.0
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23.0
51.5
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อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
- การบริโภคภาคเอกชน
- การลงทุนภาคเอกชน
- การอุปโภคภาครัฐ
- การลงทุนภาครัฐ
- ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ
- ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการ
ดุลบัญชีเดินสะพัด
(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)

หมายเหตุ:

E

เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงบ้าง จากการปรับลดจานวน
นักท่องเที่ยวและผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ในช่วงต้นปี
อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่รวดเร็วและตรงจุด
รวมถึงมาตรการควบคุมการระบาดที่ไม่เข้มงวดเท่าครั้งก่อน ส่งผล
ให้เศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้
มูลค่าการส่งออกสินค้าฟื้นตัวเร็ว ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของ
อุปสงค์ภายในประเทศ
มูลค่าการนาเข้าสินค้าปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ามันและ
การส่งออกสินค้าที่ปรับดีขึ้น
ความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบาย
ระหว่างหน่วยงานมีความสาคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โดยมาตรการทางการคลังต้องพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ขาดช่วง
โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ประมาณการ

ที่มา: รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2564
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เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ากว่าประมาณการเดิมบ้าง และการฟื้นตัวยังแตกต่างกันในแต่ละภาคเศรษฐกิจ

GDP

2,900

แรงสนับสนุนสาคัญ…
• การส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวเร็วตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคูค่ ้า
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติม

2,800
2,700

2,600
2,500

ความเสี่ยงสาคัญ…

2,400
2,300
2561

2562

2563

MPC ธ.ค. 63

2564

2565

MPC มี.ค. 64

• ประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 และ
การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
• ความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากภาครัฐ

เศรษฐกิจไทยยังต้องการแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม 2564
ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนในทุกภูมิภาค

Facebook Movement Range

Relaxing Restrictions
Lockdown New waveNew
wave of COVID-19
Restrictions
TotalTotal
Lockdown
of COVID-19
Relaxing Restrictions Relaxing
Returning
to New Normal
Partial Lockdown
เมษายน 2563

เมษายน 2563

-31%

ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
ธันวาคม 2563

2%

-11%

-31%
-29%

-3%

-34%

หน่วย: % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ ก.พ. 63

-3%

-20%

-10%

Source: Facebook Movement Range Maps

1 - 15 มีนาคม 2564
1-15 มีนาคม 2564
-1%

-9%

2%
-2%

กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564

0%

-4%
-6%

-1%

-2%

1%
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หลักการมาตรการให้คเร่วามช่
วยเหลือความช่
เพื่อวยเหลื
ฟื้นอฟูเพื่อผฟืู้ป้นฟูระกอบธุ
งดาเนินมาตรการให้
ฯ ที่ออกมาเพิร
่มเติกิมจ

เพื่อช่วยให้สามารถกระจายสภาพคล่องให้ตรงจุด ลดภาระหนี้ และสนับสนุนเศรษฐกิจช่วงฟื้นฟูในอนาคต

การรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกีย่ วข้อง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

เช่น วงเงินไม่พอ / ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ / เงื่อนไขไม่สะท้อนความเสี่ยง

63

64

แม้ไม่รุนแรงเท่ารอบแรก
แต่ซ้าเติมบางกลุ่มธุรกิจและภาคครัวเรือน

มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้
ยืดหยุ่นรองรับ
ความไม่แน่นอน

ครอบคลุมการ
แก้ไขปัญหาทีห่ ลากหลาย

 มาตรการสนับสนุน
สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
(วงเงิน : 250,000 ล้านบาท)

ตอบโจทย์ลูกหนีที่ได้รับผลกระทบ
ทุกกลุ่มทังในระยะสันและยาว

 การทา Asset Warehousing
โครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้”
(วงเงิน : 100,000 ล้านบาท)
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