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เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 5/2563
นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม
กนง. ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563
คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
ในการตัดสิ น นโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจ ไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว ตาม
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในประเทศและการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก แต่ยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกที่สอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมี
แนวโน้มติดลบในปีนี้ แต่มีแนวโน้มกลับสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปี 2564 ตามที่ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบ
การเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากตั้งแต่
ต้น ปี มาตรการการคลั ง ของรั ฐบาล รวมทั้ง มาตรการการเงินและสิ นเชื่อ ที่ออกมาเพิ่มเติม ช่ว ยบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ได้หลังการระบาดคลี่คลาย เอื้อให้อัตราเงินเฟ้อ
กลับสู่กรอบเป้าหมาย และลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเห็นว่าควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้ง
หนี้ครัวเรือนและธุรกิจให้เกิดผลในวงกว้างมากขึ้น และเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา
สภาพคล่องให้ตรงจุดและทันการณ์
เศรษฐกิ จ ไทยมี แนวโน้ ม ทยอยฟื้ น ตั ว ตามการผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม การระบาดของ
COVID-19 ในไทยและการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่ วโลก โดยคาดว่าจะใช้ เวลาไม่ต่ากว่า
สองปีที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาด อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวจะแตกต่าง
กั นมากระหว่ างภาคเศรษฐกิ จ ด้ านการส่ งออกสิ นค้ า เริ่ มฟื้ น ตั ว แต่ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่่ า การส่ ง ออกบริ ก าร
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่นักท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่ง
จากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ด้านอุปสงค์ในประเทศหดตัวทั้งการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน การจ้างงานและรายได้ของครัวเรือนได้รับผลกระทบรุนแรงจากเศรษฐกิจที่หดตัวและจะใช้เวลา
ฟื้นตัวนาน คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่ามาตรการภาครัฐในระยะข้างหน้า จ่าเป็นต้องสนับสนุน การจ้างงาน
ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการด้านการคลังที่
ตรงจุดและทันการณ์ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ช่วยเสริม
สภาพคล่อง รวมถึงนโยบายด้านอุปทานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การปรับรูปแบบ
การท่ า ธุ ร กิ จ และการพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทใหม่ ห ลั ง จากการแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 คลี่คลายลงด้วย
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นบ้างตามราคาน้่ามันดิบที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีแนวโน้มติดลบในปี 2563
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่่า ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย
ในช่วงปี 2564 ตามราคาน้่ามันดิบที่จะทยอยปรับสูงขึ้นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การคาดการณ์อัตรา
เงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย
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ด้านภาวะการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ทรงตัวในระดับต่่า ขณะที่ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาลยังคงอยู่
ในระดับสูง ด้านสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ ขยายตัว จากสิ นเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนการออก
ตราสารหนี้ ขณะที่สินเชื่อธุรกิจ SMEs และสินเชื่ออุปโภคบริโภคชะลอลง แม้ว่าส่วนหนึ่งจะได้รับอานิสงส์
จากมาตรการเลื่ อนการช่าระหนี้ คณะกรรมการฯ เห็ นว่า สภาพคล่ องโดยรวมในระบบการเงิน ยังอยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งต้องเร่งด่าเนินการให้กระจายตัวไปสู่ภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น ด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทผันผวนสูงขึ้นจากการประชุมครั้งก่อน ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทกลับมา
โน้มแข็งค่าตามการอ่อนค่าของดอลลาร์ สรอ. คณะกรรมการฯ เห็นว่าหากเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นเร็วอาจ
ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ได้ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งประเมินความจ่าเป็นของการด่าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม
ระบบการเงินมีเสถียรภาพ แม้ว่าจะเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชย์มีระดับ
เงินกองทุนและเงินส่า รองที่เข้มแข็ง แต่ในระยะข้างหน้าต้องเตรียมพร้อมรับ ผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 ที่ยังไม่แน่นอน และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการช่าระหนี้ของธุรกิจและครัวเรือน
ที่ลดลง คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรผลักดันให้สถาบันการเงิน เร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้รายย่อย
และธุรกิจให้สอดคล้องกับกระแสรายได้และความสามารถในการช่าระหนี้ในบริบทใหม่หลังการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 คลี่คลายลง รวมถึงเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่่า
(soft loan) การค้่าประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) การสนับสนุน
สินเชื่อโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เป็นต้น
มองไปข้างหน้า คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
เสถียรภาพระบบการเงิน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากเศรษฐกิจต่างประเทศ ผลกระทบจากการระบาดของ
COVID-19 รวมถึง ประสิทธิผลของมาตรการการคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ เพื่อประกอบ
การด่ า เนิ น นโยบายการเงิ น ในระยะต่ อ ไป โดยพร้ อ มใช้ เ ครื่ อ งมื อ นโยบายการเงิ น ที่ เ หมาะสมเพิ่ ม เติม
หากจ่าเป็น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
5 สิงหาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน
โทรศัพท์: 0 2283 6186, 0 2356 7872
E-mail: MPStrategyDiv@bot.or.th

