ฉบับที่ 22/2564
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2564
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2564 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 1 ปี 2564
ในการประชุมวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมยังขยายตัว
ได้ต่อเนื่อง แม้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาด
ที่เข้มงวดน้อยลงเมือ่ เทียบกับช่วงก่อนหน้า และมาตรการการคลังที่ออกมาได้เร็ว รวมถึงการส่งออกที่ฟื้นตัวดีตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของแต่ละภาคเศรษฐกิจยังมีความแตกต่างกัน โดย
มีความเสี่ ย งส าคัญจากประสิ ทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 การกลั บ มาของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ รวมถึงความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านระบบการเงินมีเสถียรภาพ แต่ภาคธุรกิจและ
ภาคครัวเรือนมีความเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สาหรับอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี 2564 และอยู่ใกล้เคียงขอบล่างของกรอบเป้าหมายตลอดช่วง
ประมาณการ คณะกรรมการฯ เห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่
ในระดับต่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนและเผชิญกับความเสี่ยงในระยะข้างหน้า
คณะกรรมการฯ เห็นควรให้รักษาขีดความสามารถในการดาเนินนโยบายการเงิน (policy space) ที่มีอยู่อย่าง
จากัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
คณะกรรมการฯ เห็ น ว่ า ความต่ อ เนื่ อ งของมาตรการภาครั ฐ และการประสานนโยบายระหว่ า ง
หน่วยงานจะเป็นปัจจัยสาคัญต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ภาครัฐควรเตรียมมาตรการที่ต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับความเสี่ยงของเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงเตรียมมาตรการเพิ่มเติมไว้รองรับกรณีเลวร้าย นอกจากนี้
คณะกรรมการฯ เห็นควรให้เร่งดาเนินมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 ที่ ธปท. กระทรวงการคลัง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดัน ทั้งมาตรการ
สนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) และโครงการพักทรัพย์ พักหนี้
การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดาเนินนโยบายการเงิน
1. เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ประกอบกับ
การส่งออกของเอเชียที่ฟื้นตัวดีเป็นสาคัญ ในระยะต่อไป เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการกระจาย
วัคซีนที่มีแนวโน้มเร่งตัวมากขึ้นในหลายประเทศ แรงสนับสนุนจากมาตรการการคลังที่ออกมาต่อเนื่อง และ
นโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลาย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในปี 2564 และ
2565 จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5.5 และ 3.8 ตามลาดับ แต่ความเสี่ยงโดยรวมยังโน้มไปด้านต่า ความเสี่ยงใน
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แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่อาจรุนแรงและยืดเยื้อ และเสถียรภาพระบบ
การเงินโลกที่เปราะบางมากขึ้น
ภาครัฐทั่วโลกดาเนินมาตรการการเงินการคลังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ด้านธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดาเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่อง ทั้งการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่าและการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
2. ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย
ภาวะการเงินไทยโดยรวมยังผ่อนคลาย อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดการเงินอยู่ในระดับต่าใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลระยะยาวของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นตามการคาดการณ์อัต ราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจที่ได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และอุปทานพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามการก่อหนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ในช่วงที่ผ่านมาผลกระทบต่อภาวะการเงินไทย
โดยรวมและต้นทุนการระดมทุนยังจากัด รวมทั้งตลาดการเงินสามารถปรับตัวได้ตามกลไกตลาดและดาเนินงานได้
เป็นปกติ ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ทรงตัวอยู่ในระดับต่า อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปล่อยใหม่
(new loan rate: NLR) ปรับลดลงในทุกขนาดวงเงิน ด้านอัตราแลกเปลี่ย น เงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. และดัชนี
ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นหลังการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ แม้แรงกดดันต่อค่าเงินบาทจะลดลงจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่ลดลง
มากในปี 2564 คณะกรรมการฯ ยั ง เห็ น ควรให้ ติ ด ตามพั ฒ นาการของตลาดอั ต ราแลกเปลี่ ย นและเงิ น ทุน
เคลื่อนย้าย รวมถึงนัยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าอย่างใกล้ชิด และพิจารณาความจาเป็นของ
มาตรการที่เหมาะสมเพิ่ มเติ ม โดยสนั บ สนุ นให้ ผ ลั กดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ข องอั ตราแลกเปลี่ ยน (FX
ecosystem) อย่างต่อเนื่อง
เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังเปราะบางจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า จากฐานะทางการเงิน
และความสามารถในการชาระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังอ่อนแอ ในระยะต่อไป การระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหม่ ทาให้การฟื้นตัวของแต่ละภาคเศรษฐกิจยิ่งแตกต่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว จึงต้องติดตามฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ของภาคครัวเรือน
และภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด
3. แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย
เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่าลง
จากการประเมินครั้งก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ในช่วงต้นปีและข้อสมมติจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับลดลง อย่างไรก็ดี มาตรการควบคุมการระบาดระลอกใหม่ที่ไม่เข้มงวดเท่าปีก่อ นหน้า
แรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติม และการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ช่วย
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย สาหรับปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 ต่าลงจากการประเมิน
ครั้งก่อนเล็กน้อย จากการปรับลดประมาณการรายจ่ายภาครัฐปีงบประมาณ 2565 อย่างไรก็ดี จานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่คาดว่าจะฟื้นตัวภายหลังการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงทั้งในไทยและต่างประเทศจะช่วยสนับสนุนให้
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวสู่ระดับก่อนการระบาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2565
มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ที่ร้อยละ 10.0 ในปี 2564 และร้อยละ 6.3
ในปี 2565 จากด้านราคาที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก และจากด้านปริมาณที่ขยายตัวดีขึ้นมาก
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ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอื่น ๆ
การส่งออกบริการยังคงหดตัวและมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า โดยคาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี
2564 จะลดลงมาอยู่ที่ 3.0 ล้านคน และ 21.5 ล้านคนในปี 2565 เนื่องจากการทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวของ
ไทยที่ล่าช้ากว่าคาด นโยบายจากัดการเดินทางระหว่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีน ความล่าช้าในการฉีดวัคซีน
ของบางประเทศ และการกลายพันธุ์ของ COVID-19 ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว
ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลลดลงมากในปี 2564 จากการนาเข้าที่ขยายตัวสูง โดยคาดว่าจะ
เกินดุล 1.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2564 จากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยที่อยู่ในระดับต่า และ
ราคาสินค้านาเข้าปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ามันดิบ อย่างไรก็ดี การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่ลดลงมากในปี 2564
ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยชั่วคราว ได้แก่ การนาเข้าทองคาเพิ่มขึ้นในช่วงทิศทางราคาทองคาขาลง และต้นทุนค่า
ขนส่งสินค้าที่แพงขึ้นจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งนี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดจะปรับสูงขึ้นเป็น 25
พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2565 ตามการฟื้นตัวของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การบริ โ ภคภาคเอกชนในระยะสั้น ขยายตัวดี กว่า คาดและจะชะลอลงในระยะต่ อไป การบริโ ภค
ภาคเอกชนในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ดีกว่าคาดจาก (1) การซื้อรถยนต์ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงปลายปี
และ (2) ผลดีจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติมหลังการระบาดระลอกใหม่ อย่างไรก็ดี การฟื้นตัว
ของรายได้แรงงานยังไม่ทั่วถึง จึงคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนในระยะข้างหน้าจะขยายตัวในอัตราไม่สูงนัก ตาม
ฐานะทางการเงินของครัวเรือนที่ยังเปราะบางและตลาดแรงงานที่ยังอ่อนแอ
การลงทุนภาคเอกชนทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์
สอดคล้องกับการค้าระหว่างประเทศและการบริโภคภาคเอกชนที่ดีกว่าคาด ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนในส่วน
ของโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnership: PPP) โดยเฉพาะโครงการ
ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มีความชัดเจนมากขึ้น
เศรษฐกิจ ไทยในระยะข้า งหน้า ยังมีค วามไม่แ น่น อนและมีค วามเสี่ยงที่จะต่ากว่า กรณีฐ าน จาก
(1) การทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยอาจล่าช้าออกไป เนื่องจากข้อจากัดในการกระจายวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 (2) แรงกระตุ้นจากภาครัฐอาจน้อยกว่าคาด หากการอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ ที่เหลือ
ล่าช้า ซึ่งมีกาหนดสิ้นสุดลงในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (3) ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจอาจได้รับผลกระทบจน
ต้องปิดกิจการ ทาให้จานวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น โดยธุรกิจและแรงงานจะกลับมาฟื้น ตัวได้ช้าแม้การระบาดสิ้นสุดลง
(scarring effects) และ (4) อัตราการผิดนัดชาระหนี้ของภาคธุรกิจและครัวเรือนอาจเพิ่มสูงขึ้นมากหลังมาตรการ
ช่วยเหลือลูกหนี้สิ้นสุดลง
คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ฉากทัศน์ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า (scenario
analysis) ที่ขนึ้ กับการกลับมาของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสาคัญ โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีฐาน
กรณีเลวร้าย และกรณีเลวร้ายที่สุด โดยในปี 2564 ประเมินว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจอยู่ในช่วง 1 แสน
คนถึง 3 ล้านคน ส่งผลให้ประมาณการเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างหดตัวร้อยละ 1.7 ถึงขยายตัวร้อยละ 3.0 และในปี
2565 ประเมินว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจอยู่ในช่วง 1 แสนคนถึง 21.5 ล้านคน ส่งผลให้ประมาณการ
เศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างหดตัวร้อยละ 0.3 ถึงขยายตัวร้อยละ 4.7
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ในปี 2564 และ 1.0 ในปี 2565 โดยปรับสูงขึ้นในปีนี้
จากปัจจัยด้านอุปทาน ตามราคาน้ามันดิบดูไบที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเฉลี่ยที่ 60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปจะขยายตัวสูงชั่วคราวในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 จากผลของฐานต่าในปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ามันดิบดูไบ

-4อยู่ในระดับต่าที่ประมาณ 30 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ขณะที่ประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานใกล้เคียงเดิม
ที่ร้อยละ 0.3 ในปี 2564 และร้อยละ 0.4 ในปี 2565 ทั้งนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับสู่ขอบล่างของกรอบ
เป้าหมายในช่วงกลางปี 2564 และจะอยู่ใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมายตลอดช่วงประมาณการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
7 เมษายน 2564
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