ฉบับที่ 66/2563
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2563
นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม
กนง. ในวันที่ 23 กันยายน 2563
คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัว
น้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงกว่าประมาณการเดิมตาม
จ านวนนั กท่องเที่ย วต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ช้า เป็นส าคัญ โดยยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิด
การระบาดระลอกที่สอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 มีแนวโน้มติดลบน้อยกว่าที่ประเมินไว้ และมีแนวโน้ม
ทยอยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564 เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ
เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากตั้งแต่ต้นปี มาตรการการคลังของรัฐบาล รวมทั้งมาตรการการเงินและ
สินเชื่อที่ออกมาเพิ่มเติม ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้หลั ง
การระบาดคลี่คลาย เอื้อให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมาย และลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเห็นว่าควรผลักดันให้
สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้ครัวเรือนและธุรกิจให้เกิดผลมากขึ้น
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564
มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงกว่าประมาณการเดิมตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า เป็น
ส าคั ญ ด้ า นอุ ป สงค์ ใ นประเทศทั้ ง การบริ โภคและการลงทุ นภาคเอกชนมี แนวโน้ มปรับดีขึ้ นบ้ าง ขณะที่
ตลาดแรงงานยั งคงอ่อนแอ การจ้ างงานและรายได้ ยังคงเปราะบางและจะใช้เวลาฟื้นตัวนาน กระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ ข องครั ว เรื อ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การบริ โ ภคภาคเอกชนในระยะต่ อ ไป
คณะกรรมการฯ คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ากว่าสองปี ก่อนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับสู่ระดับก่อน
การแพร่ระบาด อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวจะแตกต่างกันมากระหว่างภาคเศรษฐกิจและผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม
คณะกรรมการฯ จึ ง เห็ น ว่ า ในระยะข้ า งหน้ า มาตรการภาครั ฐ จ าเป็ น ต้ อ งตรงจุ ด และทั น การณ์ ม ากขึ้ น
โดยจะต้องเร่งสนับสนุนการจ้างงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
แต่ล ะภาคส่ ว นต้ องบู ร ณาการมาตรการให้ ส อดคล้ อ งและเชื่ อมโยงกั น ทั้งมาตรการด้ านการคลั ง ที่ เ ป็ น
แรงขับ เคลื่ อนหลั ก นโยบายการเงิน ที่ผ่ อนคลายต่อเนื่อง มาตรการด้านการเงินและสิ นเชื่อที่ช่ว ยเสริม
สภาพคล่อง และจะต้องให้ความสาคัญกับ นโยบายด้านอุปทานเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
การปรับรูปแบบการทาธุรกิจ และการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้ องกับบริบทใหม่หลังจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2563 มีแนวโน้มติดลบน้อยกว่าประมาณการเดิม จากราคาพลังงานที่ปรับ
เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่ขยายตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 อัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐานมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่า อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ โดยอยู่ใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมายในปี 2564 ทั้งนี้ การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อใน
ระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย
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ด้านภาวะการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ของธนาคารพาณิชย์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ทรงตัวในระดับต่า ขณะเดียวกันส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาล
เริ่มปรับลดลงบ้างในกลุ่ม ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี ด้านสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวจากสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อรายย่อย ขณะที่สินเชื่อธุรกิจ SMEs หดตัวน้อยลง โดยส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จาก
มาตรการสินเชื่อของภาครัฐและการเลื่อนกาหนดชาระหนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่
ในระดับสูง ซึ่งต้องเร่งดาเนินการให้กระจายตัวไปสู่ภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น ด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน แม้เงินบาทอ่อนค่า ลงจากการประชุมครั้งก่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. และเงินสกุล
ภูมิภาคส่วนใหญ่ คณะกรรมการฯ เห็นว่าหากเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ ได้ จึ งเห็ น ควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประเมิน
ความจาเป็นของการดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม
ระบบการเงินมีเสถียรภาพ แม้ว่าจะเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชย์มีระดับ
เงินกองทุนและเงินสารองที่เข้มแข็ง แต่ในระยะข้างหน้าต้องเตรียมพร้อมรับ ผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 ที่ยังไม่แน่นอน และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการชาระหนี้ของธุรกิจและครัวเรือน
ที่ลดลง คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรผลักดันให้สถาบันการเงิน เร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของลูกหนี้รายย่อย
และธุรกิจ ให้เกิดผลในวงกว้าง และเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้
ตรงจุดและทันการณ์ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ
มองไปข้างหน้า คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
เสถียรภาพระบบการเงิน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากเศรษฐกิจต่างประเทศ ผลกระทบจากการระบาดของ
COVID-19 รวมถึง ประสิทธิผลของมาตรการการคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ เพื่อประกอบ
การด าเนิ น นโยบายการเงิ น ในระยะต่ อ ไป โดยพร้ อ มใช้ เ ครื่ อ งมื อ นโยบายการเงิ น ที่ เ หมาะสมเพิ่ ม เติม
หากจาเป็น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
23 กันยายน 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน
โทรศัพท์: 0 2283 6186, 0 2356 7872
E-mail: MPStrategyDiv@bot.or.th

สรุปแนวโนมเศรษฐกิจไทย

อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟอทั่วไป
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
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( ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2563

 เศรษฐกิจไทยป 2563 มีแนวโนมหดตัวนอยลงจาก
ประมาณการเดิมเล็กนอย แตในป 2564 มีแนวโนม
ขยายตัวชะลอลงกวาประมาณการเดิมตามจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติทมี่ ีแนวโนมฟนตัวชาเปนสําคัญ
 อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2563 มีแนวโนมติดลบ
นอยกวาที่ประเมินไว และมีแนวโนมทยอยปรับสูงขึ้น
ใกลเคียงกับขอบลางของกรอบเปาหมายในป 2564
 ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟอในระยะขางหนา
ยังมีความไมแนนอนสูงและยังคงโนมไปดานต่าํ
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รายละเอียดของประมาณการเศรษฐกิจ
(% YoY)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
- การบริโภคภาคเอกชน
- การลงทุนภาคเอกชน
- การอุปโภคภาครัฐ
- การลงทุนภาครัฐ
- ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ
- ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.)
- มูลคาการสงออกสินคา
- มูลคาการนําเขาสินคา
อัตราเงินเฟอทั่วไป
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
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ขอสมมติ
- จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ (ลานคน)
- ราคาน้ํามันดิบดูไบ (USD/Barrel)
หมายเหตุ: * ขอมูลจริง,

E

 ผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก
รุนแรง การฟนตัวของภาคทองเที่ยวและสงออกในระยะ
ขางหนายังมีความไมแนนอนอยูมาก
 อุปสงคในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโนมปรับดีขึ้นบาง ขณะที่การจางงานและ
รายไดยังคงเปราะบางและจะใชเวลาฟนตัวนาน
 การฟนตัวจะแตกตางกันมากระหวางภาคเศรษฐกิจและ
ผูประกอบการแตละกลุม
 มาตรการภาครัฐจําเปนตองตรงจุดและทันการณมากขึ้น
และตองบูรณาการมาตรการของแตละภาคสวนใหสอดคลอง
และเชื่อมโยงกัน

ประมาณการ

2/2

