ฉบับที่ 72/2563
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนกันยายน 2563
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ฉบับ เดือนกันยายน 2563 ซึ่งมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจของสาธารณชนเกี่ ย วกั บ แนวทางการด าเนิ น นโยบายการเงิ น และ
การประเมินภาวะเศรษฐกิจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
การดาเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ในการประชุมวันที่ 5 สิงหาคม และ 23 กันยายน 2563 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการ
ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
จะใช้เวลาไม่น้อยกว่าสองปีถึงจะกลับไปสู่ระดับก่อนการระบาด และมีความไม่แน่นอนสูงจากหลายปัจจัย อย่างไร
ก็ดี คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากตั้งแต่ต้นปี มาตรการการคลังของรัฐบาล รวมทั้ง
มาตรการการเงิน และสิ นเชื่อที่ออกมาเพิ่มเติมช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจได้หลังการระบาดคลี่คลาย นอกจากนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมอาจมีประสิทธิผลไม่
มากในบริบทปัจจุบันและอาจเพิ่มความเปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงิน โดยควรรักษาขีดความสามารถ
ในการดาเนินนโยบายการเงิน (policy space) ที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งครัวเรือนและธุรกิจ
ให้เกิดผลมากขึ้น และเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ตรงจุดและทันการณ์
สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ
คณะกรรมการฯ เห็นว่า ในระยะข้างหน้าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่าสองปีถึง
จะกลับสู่ร ะดั บก่ อนการระบาดและเผชิ ญกั บความไม่แ น่น อนสูง นอกจากนี้ การฟื้น ตัวของเศรษฐกิ จ มี
แนวโน้มแตกต่างกันมาก (uneven recovery) ระหว่างภาคเศรษฐกิจและผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ภาครัฐ
จึงควรใช้มาตรการที่ตรงจุด (targeted) ทันการณ์ เอื้อให้เกิดการปรับตัวอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องบูรณาการ
มาตรการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยนโยบายการคลังและนโยบายอุปทานต้องมีบทบาทมากขึ้น
ในระยะข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหากาลังการผลิตส่วนเกิน (excess capacity) รวมถึงสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การปรับรูปแบบการทาธุรกิจ และพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ ทั้งนี้ นโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนนโยบายการคลังผ่านต้นทุนการกู้ยืมในตลาดการเงินที่อยู่ในระดับต่า
ภายใต้สภาพคล่องในตลาดการเงินที่มีอยู่สูง นอกจากนี้ การดาเนินมาตรการด้านการเงินและสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างหนี้ จะมีส่วนช่วยบรรเทาความเปราะบางของภาคครัวเรือนและธุรกิจ
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1. เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มหดตัวในปี 2563 จากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการผลิตและการส่งออก จนทาให้เศรษฐกิจหลายประเทศโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอุ ตสาหกรรมหลั กมีแนวโน้ มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี นี้ อย่างไรก็ดี การทยอยผ่อนปรน
มาตรการควบคุมการระบาดและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศส่งผลให้ เศรษฐกิจประเทศคู่ ค้า
โดยรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าคาด คณะกรรมการฯ จึงปรับเพิ่มข้อสมมติอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า โดยประเมินว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 4.5 ในปี 2563 และกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 ในปี 2564
ทั้งนี้ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังมีความเสี่ยงที่จะต่ากว่ากรณีฐานจากหลายปัจจัย แต่โอกาสที่กลุ่มประเทศคู่ค้า
จะกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดทั้งประเทศมีน้อยลง โดยเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอาจต่า
กว่ากรณีฐานจากการระบาดของ COVID-19 ที่อาจรุนแรงและยืดเยื้อกว่าคาดหากเกิดการระบาดระลอกใหม่
ความเปราะบางของเสถียรภาพระบบการเงินโลกที่อาจสูงขึ้น รวมถึงนโยบายการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีนที่อาจกลับมารุนแรงขึ้น อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีโอกาสที่จะสูง กว่ากรณีฐานหากการระบาด
สิ้นสุดเร็วกว่าคาด หรือมาตรการการเงินการคลังของประเทศต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าคาด
ภาครัฐทั่วโลกดาเนินนโยบายการเงินการคลังอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การระบาดของ COVID-19 โดยยังคงเน้นมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs รวมถึงมาตรการดูแล
ภาคครัวเรือนและการจ้างงาน สาหรับธนาคารกลางกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักยังคงการดาเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ธนาคารกลางในภูมิภาคบางแห่ง
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม
2. ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย
ภาวะการเงินไทยโดยรวมยังผ่อนคลาย โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทยยังอยู่ในระดับต่า
เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดการเงินทรงตัวในระดับต่าใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสอดคล้องกับอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และการดาเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (bond switching) ที่ทาให้ปริมาณ
พันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวเพิ่มขึ้น สาหรับส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนกับพันธบัตร
รัฐบาล (corporate credit spreads) ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง แม้ corporate credit spreads ในกลุ่มตราสารหนี้
คุณภาพดีเริ่มปรับลดลงบ้าง ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงของธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับต่า และอัตราดอกเบี้ย
สินเชื่อปล่อยใหม่ (new loan rate: NLR) ของภาคธุรกิจทยอยปรับลดลง สอดคล้องกับนโยบายการเงินที่ผ่อน
คลายและการดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ (soft loan) การระดมทุนของภาคเอกชนขยายตัว
ต่อเนื่องแม้ชะลอลงบ้างหลังภาคธุรกิจบางส่วนได้เร่งระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องไปในช่วงก่อนหน้า ด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน แม้เงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. และดัชนีค่าเงินบาทปรับอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อน โดยเงินบาท
เคลื่อนไหวผันผวนระหว่างไตรมาสตามมุมมองความเสี่ยงของนักลงทุน คณะกรรมการฯ เห็นว่าหากเงินบาท
กลับมาแข็งค่าขึ้นเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประเมินความจาเป็นของการดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม
เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังมีความเสี่ยงสูงตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวมากในปีนี้จากการระบาด
ของ COVID-19 ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางและมีความเสี่ยงผิดนัด
ชาระหนี้ อย่างไรก็ดี มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อเชิงรุก (proactive) ของภาครัฐที่ได้ดาเนินการไป รวมถึง
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มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยการรวมหนี้ (debt consolidation) จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น
3. แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย
เศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 7.8 เนื่องจากเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ได้รับผลกระทบ
รุนแรงจากมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี ข้อมูลล่าสุดสะท้อน
พัฒนาการที่ดีกว่าคาดในหลายองค์ประกอบ เช่น การลงทุนของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการบริโภคภาคเอกชน
ที่ ท ยอยปรั บ ดี ขึ้ น ทั้ ง นี้ ภาคการท่ อ งเที่ ย วและการส่ ง ออกสิ น ค้ า ยั ง คงหดตั ว สู ง ส าหรั บ เศรษฐกิ จ ไทย
ปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่
การส่งออกบริการมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า เนื่องจากคาดว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้จากัด สาหรับอุปสงค์ใน
ประเทศ การใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว แต่ยัง
มีปัจจัยฉุดรั้งจากรายได้ครัวเรื อนที่เปราะบางและไม่แน่นอนสูง รวมถึง หนี้ครัวเรือนสูง ทั้งนี้ การฟื้นตัว ของ
เศรษฐกิจไทยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่าสองปีถึงจะกลับไปสู่ระดับก่อนการระบาด
ข้อสมมติเกี่ยวกับ COVID-19 สาหรับประมาณการครั้งนี้ ได้แก่ (1) ไม่มีการระบาดของ COVID-19
ระลอกใหม่ที่รุนแรงในไทย (2) มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และ
คาดว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้จากัด จากการใช้มาตรการคัดกรองและควบคุมพื้นที่ ที่เข้มงวด และ (3)
วัคซีนป้องกันโรคจะมีใช้อย่างแพร่หลายในไทยตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2564
ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในต่างประเทศมีแนวโน้ม
ยืดเยื้อ ทาให้การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความไม่แน่นอนและเปิดรับได้จากัด โดยคาดว่าไทยจะเริ่มเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) ได้ใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และมีการใช้มาตรการคัดกรองและควบคุม พื้นที่ ที่เข้ มงวด โดยประมาณการจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 และ 2564 อยู่ที่ 6.7 ล้านคน และ 9 ล้านคน ตามลาดับ
มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยมีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 8.2 ในปี 2563 โดยการส่งออกไปอาเซียน
และตะวันออกกลาง ยังอยู่ในระดับต่าตามแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขณะที่การส่งออกไปกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมหลักและจีนเริ่มทยอยฟื้นตัว สาหรับปี 2564 การส่งออกจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 แต่จะฟื้น
ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากผลของมาตรการกีดกันทางการค้าและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ ฟื้นตัวช้า รวมทั้ง
โครงสร้างการส่งออกของไทยมีสินค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์
รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2563 และปี 2564 เกินดุลอยู่ที่ 14.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
และ 14.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลาดับ โดยเกินดุลลดลงจากประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากดุลบริการ
ขาดดุลมากขึ้นตามรายรับนักท่องเที่ยวที่ลดลงมากเป็นสาคัญ ขณะที่ดุลการค้าเกินดุลลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก
มูลค่าการนาเข้าสินค้าปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณการส่งออกสินค้าและอุปสงค์ในประเทศปี 2563 ที่สูงกว่าคาด
และราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น
การบริโภคภาคเอกชนในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัว โดยจะกลับมาขยายตัวในปี 2564 ทั้งนี้ การบริโภค
ในระยะต่อไปมีแนวโน้มชะลอลงกว่าประมาณการเดิม เนื่องจากตลาดแรงงานยังเปราะบาง โดยผู้ว่างงานและ
ผู้เสมือนว่างงานที่ทางานน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันจะยังอยู่ในระดับสูง ผู้มีงานทามีรายได้ลดลงจากทั้งค่าจ้างและ
ค่าล่วงเวลาที่ลดลง และหนี้ครัวเรือนทีส่ ูงขึ้น อย่างไรก็ดี มาตรการภาครัฐจะช่วยพยุงกาลังซื้อได้บางส่วน

-4การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวสูง แม้ข้อมูลจริงในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ดีกว่าคาด เนื่องจากมีกาลัง
การผลิตส่วนเกินสูงและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศยังไม่แน่นอน อย่างไรก็ดี โครงการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnership:
PPP) ทั้งในและนอกเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึงการ
ลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคม 5G จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและพยุงการลงทุนภาคเอกชนได้บางส่วน ช่วยให้การ
ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงและมีความเสี่ยงที่จะต่ากว่ากรณีฐาน ขึ้นกับ
ผลกระทบของ COVID-19 เป็นสาคัญ โดยโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะต่ากว่ากรณีฐานมาจาก (1) เศรษฐกิจโลก
อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังการส่งออกสินค้าของไทย (2) การระบาดระลอก
ใหม่อาจเกิดขึ้นในไทยและอาจนาไปสู่มาตรการปิดเมืองอีกครั้งในบางพื้นที่ (3) ภาคการท่องเที่ยวอาจฟื้นตัวล่าช้า
(4) มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของภาครัฐที่อาจล่าช้าและน้อยกว่าคาด (5) ฐานะทางการเงิน (balance
sheet) ของภาคธุรกิจอาจแย่ลงจนต้องปิดกิจการจานวนมาก และ (6) อัตราการผิดนัดชาระหนี้ของธุรกิจและ
ครัวเรือนอาจเพิ่มสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ดี โอกาสที่เศรษฐกิจไทยอาจสูงกว่ากรณีฐานมาจาก (1) การพัฒนาวัคซีน
และยารั กษา COVID-19 ที่อาจเร็ ว กว่าคาด (2) ภาครัฐ อาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึง
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อาจได้ ผลดีกว่าคาด (3) อุปสงค์ในประเทศอาจขยายตัวมากกว่าคาด จากการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานและโครงการ PPP ซึ่งอาจจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนมากขึ้น และ (4) อาจมีการย้ายฐานการ
ลงทุนของธุรกิจข้ามชาติมาที่ไทยมากขึ้น เนื่องจากไทยสามารถควบคุมโรคระบาดได้ดี
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อ ทั่วไปในปี 2563 มีแนวโน้มติดลบตามราคาน้ามันที่ปรับลดลงมากใน
ไตรมาสที่ 2 เป็น สาคัญ อย่า งไรก็ดี ข้อมูลล่า สุดชี้ ว่า อั ตราเงิน เฟ้อ ทั่ วไปมีแ นวโน้ มสู งกว่ า ที่ ประเมิ น ไว้
เนื่ องจากราคาน้ ามัน ดิบ ทยอยปรั บ สู งขึ้น ตามปริมาณความต้องการใช้น้ามันที่เพิ่มสู งขึ้นหลังหลายประเทศ
ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดและการลดปริมาณการผลิตตามข้อตกลงของประเทศผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่
ราคากลุ่ มอาหารปรั บ สู งขึ้น จากปั จ จั ย ด้านอุปทาน ประกอบกับอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานปรับเพิ่ มขึ้นเนื่ อ งจาก
มาตรการลดค่าสาธารณูปโภคมีผลน้อยกว่าคาด จึงปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่ วไปให้ติดลบน้อยลงที่
ร้ อยละ 0.9 ในปี 2563 และกลับมาเป็นบวกใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมายที่ร้อยละ 1.0 ใน
ปี 2564 ส่วนประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.3 และ 0.2 ในปี 2563 และ 2564 ตามลาดับ
ทั้งนี้ ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานมีความเสี่ยงที่จะต่ากว่ากรณีฐาน ตามความเสี่ยง
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