ฉบับที่ 47/2564
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ฉบับ เดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งมี
วัตถุป ระสงค์เ พื่ อ เสริม สร้างความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ ยวกั บ แนวทางการดาเนิ นนโยบายการเงิน และ
การประเมินภาวะเศรษฐกิจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
การดาเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564
ในการประชุมวันที่ 5 พฤษภาคม และ 23 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าลงและ
ไม่ทั่วถึงมากขึ้นเทียบกับประมาณการเดิม โดยในปี 2564 และ 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 และ 3.9
ตามล าดับ โดยการระบาดระลอกสามของ COVID-19 ส่ง ผลกระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติและอุปสงค์ในประเทศ ตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้นและอาจฟื้นตัวได้ช้า โดยเฉพาะแรงงานในภาคบริการ
และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ แรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคการคลังและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีสามารถ
ชดเชยผลกระทบจากการระบาดระลอกสามได้เ พียงบางส่วน ส าหรับ อัตราเงินเฟ้อทั่ วไปเร่งขึ้นชั่วคราวใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 จากปัจจัยด้านอุปทานเป็นสาคัญ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจ
หลักและข้อจากัดด้านอุปทาน อาทิ การขาดแคลนปัจจัยการผลิต รวมถึงต้นทุนค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
มี ผ ลจ ากั ดต่ออัตราเงินเฟ้ อไทย ด้านการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบ
เป้าหมาย
ทั้งนี้ ข้อสมมติสาหรับประมาณการเศรษฐกิจครั้งนี้ ได้แก่ (1) ไทยสามารถควบคุมการระบาดระลอก
สามได้ภายในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (2) สามารถจัดหาและกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้อย่างน้อย
100 ล้านโดสภายในปี 2564 ตามเป้าหมายของรัฐบาล ทาให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2565
และ (3) ภาครัฐสามารถกระตุ้นเศรษฐกิ จเพิ่มเติมภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ ฉบับใหม่ 5 แสนล้านบาท อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายั งเผชิ ญกับความไม่แ น่นอนและความเสี่ย งด้า นต่าอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่
(1) ความยืดเยื้อของการระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัส ทั้งสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในปัจจุบันและที่อ าจเกิดขึน้
ในอนาคต (2) เม็ดเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอาจน้อยกว่าคาด (3) ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
ภาคบริการอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหม่จนต้องปิดกิจการและเลิกจ้างแรงงานจานวน
มาก และ (4) ปั ญ หา supply disruption และต้ น ทุ น ค่ า ขนส่ ง ทางเรื อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจส่งออกของไทยมากกว่าที่คาด
คณะกรรมการฯ เห็นว่าโจทย์สาคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบัน คือการจัดหาและการกระจาย
วัคซีนที่เหมาะสมให้เพียงพอและทันการณ์ และควรเร่งดาเนินมาตรการด้านการเงิน โดยเฉพาะสินเชื่อฟื้นฟู
รวมถึงการเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะช่วยภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างตรงจุดมากกว่า
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยทีป่ ัจจุบันอยู่ในระดับต่าและอาจช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ไม่มาก จึงเห็น
ควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและพร้อมดาเนินนโยบายการเงินที่มีจากัดในจังหวะที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด และ
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ช่วงเวลานี้ไปให้ได้ โดยเฉพาะในระยะ 6 เดือนข้างหน้าที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก
การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดาเนินนโยบายการเงิน
1. เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการบริโ ภคภาคเอกชนและภาคบริการที่ ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะใน
สหรัฐฯ ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด และผลของมาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ประกอบกับได้รับแรงส่งจากการส่งออกในเอเชียที่ขยายตัวดี มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มฟืน้
ตัวต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดที่คลี่คลาย และความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนในหลายประเทศ รวมถึง
นโยบายการคลัง ที่ อ อกมาเพิ่ ม เติม และนโยบายการเงินที่ ผ่อนคลายช่วยสนับ สนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในปี 2564 และ 2565 จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 6.0 และ
4.1 ตามล าดับ ทั้ ง นี้ ความเสี่ยงที่ เ ศรษฐกิ จ ประเทศคู่ค้าอาจขยายตัวต่ากว่าที่ ประเมิ นไว้ป รับเพิ่มขึ้น ตาม
การแพร่ระบาดระลอกใหม่และไวรัสกลายพันธุ์ที่อาจทาให้ภาครัฐต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาด
ที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงลดทอนประสิทธิผลของวัคซีนจนส่งผลให้ระยะเวลาเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของแต่ละประเทศล่าช้า
ออกไป และบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตทั่วโลกอาจรุนแรง
และยืดเยื้อกว่าคาด
ภาครัฐทั่วโลกดาเนินมาตรการการเงินการคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
โดยสหรัฐฯ ประกาศมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะยาว ได้แก่ American Jobs Plan 2.25 ล้านล้านดอลลาร์
สรอ. และ American Families Plan 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ด้านธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดาเนินนโยบาย
การเงินผ่อนคลายต่อ เนื่อง โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่าและมาตรการผ่ อนคลายเชิงปริมาณ
อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางอังกฤษเริ่มส่งสัญญาณการปรับเปลีย่ นทิศทางนโยบายการเงิน
หากเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งอาจ
ทาให้ภาวะการเงินโลกเริ่มตึงตัวขึ้นในระยะต่อไป
2. ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย
ภาวะการเงินไทยโดยรวมยังผ่อนคลาย อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดการเงินอยู่ในระดับต่าใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลางและระยะยาวปรับลดลงตามอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐฯ เป็นสาคัญ กอปรกับมีอุปสงค์จากนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้
การเตรียมออก พ.ร.ก. กู้เงินฯ 5 แสนล้านบาทฉบับใหม่ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับสูงขึ้น
บ้างตามการคาดการณ์ปริมาณพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงของธนาคารพาณิชย์โดยรวมยัง
อยู่ในระดับต่า อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปล่อยใหม่ (new loan rate: NLR) ปรับลดลงโดยเฉพาะวงเงินขนาดใหญ่
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. และดัชนีค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ตาม
สถานการณ์การระบาดระลอกสามในไทย และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มส่ง
สัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ ยเร็วขึ้น อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ยังเห็นควรให้ติดตาม
พัฒนาการของตลาดอัตราแลกเปลีย่ นและเงินทุนเคลือ่ นย้ายอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนให้ผลักดันการสร้างระบบ
นิเวศใหม่ของอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง
เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังเปราะบางจากผลกระทบของการระบาดระลอกสามที่ทาให้เศรษฐกิจ
ฟื้นตัวช้าและมีความไม่แน่นอนมากขึ้น จากฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ของทั้งภาคครัวเรือน
และภาคธุรกิจที่ยังอ่อนแอและได้รับผลกระทบเพิ่มเติม อีกทั้งยังเผชิญความเสี่ยงในระยะข้างหน้าจากการฟื้นตัว
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ช่วยเหลือด้านการเงินและการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบ และยังต้องติดตามฐานะทางการเงินและความสามารถ
ในการชาระหนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงที่มาตรการช่วยเหลือจะทยอยสิ้นสุดลง
3. แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 เนื่องจากการระบาดระลอกสามยืดเยื้อและ
มี แนวโน้มรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศและจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ดี
แรงกระตุ้นจากภาครัฐเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ ฉบับใหม่ แผนการจัดหาและการกระจายวัคซีนของไทยที่มี
ความชัดเจนมากขึ้น และการส่งออกสินค้าที่ ขยายตัวดีตามเศรษฐกิ จประเทศคู่ค้า ช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้
เศรษฐกิจไทยชะลอลงไม่มากนัก ส าหรับปี 2565 คาดว่า จะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.9 โดยยังมีเม็ดเงิน
สนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐต่อเนื่อง รวมทั้งคาดว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างระดับภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายใน
ช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวและเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ม าก
ขึ้นภายในปี 2565
มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงที่ร้อยละ 17.3 และ 4.9 ในปี 2564 และ 2565
ตามล าดับ จากข้อ มู ล จริง ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่ สูง กว่าคาดมาก โดยการส่ง ออกสินค้าในระยะต่ อ ไปมี
แนวโน้มขยายตัวดีตามแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ทั้งนี้ คาดว่าข้อจากัดด้านอุปทานในโลก อาทิ การขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ ต้นทุนค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบ ที่สูงขึ้น รวมถึงการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาจมี
ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยบ้างในระยะข้างหน้า
การส่งออกบริการหดตัวต่อเนื่องและมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า โดยคาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จะลดลงอยู่ที่ 7 แสนคน และ 10 ล้านคนในปี 2564 และ 2565 ตามลาดับ จากการระบาดระลอกใหม่และ
การกลายพันธุ์ของไวรัสทั้งต่างประเทศและในไทย ทาให้บางประเทศยังคงมาตรการจากัดการเดินทางออกนอก
ประเทศ รวมถึงไทยไม่สามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดโดยลดจานวนวันกักตัวสาหรับผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศได้
ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแ นวโน้มขาดดุล ในปี 2564 โดยคาดว่าจะขาดดุล 1.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
ตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยที่ลดลง และต้นทุนค่าขนส่งและราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้น สาหรับปี 2565
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงจากการประเมินครั้งก่อนอยู่ที่ 12.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. สอดคล้องกับรายรับ
นักท่องเที่ยวที่ปรับลดลงตามประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การบริโภคภาคเอกชนจะทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 การระบาดระลอกสามที่รนุ แรงและ
มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงตลอดช่วงครึ่งแรก
ของปี 2564 แต่จ ะทยอยฟื้ นตัวได้ในช่วงครึ่ง หลัง ของปี จากมาตรการให้เ งินเยียวยาและมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติมของภาครัฐ และการกระจายวัคซีนที่มีความคืบหน้ามากขึ้น มีส่วนช่วยให้ความเชื่อมั่น ของ
ผู้บริโภคปรับดีขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัวได้ในปี 2565
การลงทุนภาคเอกชนฟื้ นตั วต่ อเนื่อ ง ที่ ร้อยละ 7.0 และ 6.0 ในปี 2564 และ 2565 ตามล าดับ
สอดคล้องกับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีขึ้นมาก อย่างไรก็ดี การระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นทาให้การลงทุน
ภาคเอกชนชะลอลงบ้างในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 สาหรับการลงทุนภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ปรับ ลดลงเล็ก น้อ ย ทั้ ง นี้ ประเมิ นว่าตั้ง แต่ช่วงครึ่ง หลัง ของปี 2564 การลงทุ นภาคเอกชนจะขยายตัวตาม
การส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูง และการบริโภคภาคเอกชนที่ทยอยฟื้นตัว

-4เศรษฐกิ จ ไทยในระยะข้ า งหน้ า มี ความเสี่ ย งที่ จ ะขยายตั ว ต่ ากว่ า กรณี ฐ านค่ อ นข้ า งมาก จาก
(1) ความยืดเยื้อของการระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัส ทั้งสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึน้
ในอนาคต ซึ่งจะลดทอนประสิทธิภาพของวัคซีน ส่งผลให้การระบาดยืดเยื้อรุนแรงจนนาไปสู่วิกฤติสาธารณสุข
และกระทบการใช้จ่ายในประเทศ รวมถึงแผนการเปิดประเทศเพื่อ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องล่าช้าออกไป
(2) เม็ดเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอาจน้อยกว่าคาด หากอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฉบับใหม่ล่าช้า
หรือมีอัตราการเบิกจ่ายน้อย (3) ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริก ารอาจได้รับผลกระทบ
เพิ่ม เติม จากการระบาดระลอกใหม่ จ นต้อ งปิดกิ จ การและเลิก จ้างแรงงานจ านวนมาก ซึ่ง แรงงานเหล่านี้มี
ความเสี่ยงที่จะว่างงานเป็นเวลานานและอาจออกจากกาลังแรงงานในที่สุด ทั้ ง นี้ หากฐานะทางการเงินของ
ภาคธุรกิจและครัวเรือนเปราะบางมากขึ้นจะกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความสามารถในการชาระหนี้
ในอนาคต (4) ปั ญ หา supply disruption และต้ น ทุ น ค่ า ขนส่ ง ทางเรื อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจส่งออกของไทยมากกว่าที่คาด
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ทั้งในปี 2564 และ 2565 โดยอัตราเงินเฟ้อในปีนี้
ได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากปัจจัยด้านอุปทาน โดยอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ามันดิบ
ในตลาดโลก แม้มาตรการลดค่าไฟฟ้าชั่วคราวของภาครัฐจะช่วยลดแรงกดดันได้บ้าง สาหรับปี 2565 อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปจะเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนจากผลของมาตรการลดค่าไฟฟ้าที่จะสิ้นสุดลง โดยคาดว่ าอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปจะอยู่ในกรอบเป้าหมายตลอดช่วงประมาณการ ขณะที่ประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงเป็น
ร้อยละ 0.2 และ 0.3 ในปี 2564 และ 2565 ตามลาดับ ตามแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ที่อยู่ในระดับต่าและ
มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าลงจากการระบาดหลายระลอก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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