
 

 

 
ฉบับท่ี 90/2563  

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งท่ี 8/2563  

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม 
กนง. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี         
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการ 1 ท่าน        
ลาประชุม 

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงด้านต่่าและความ 
ไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า จึงยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่่าอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้  และรักษา 
ขีดความสามารถในการด่าเนินนโยบายการเงินที่มีจ่ากัดเพ่ือใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

คณะกรรมการฯ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวร้อยละ 6.6 ในปี 2563 ดีกว่าที่ประเมินไว้เดิมจาก
การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าที่ฟ้ืนตัวดีขึ้น และกลับมาขยายตัวร้อยละ 3.2 และ 4.8 ใน 
ปี 2564 และ 2565 ตามล่าดับ อย่างไรก็ดี การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยในระยะสั้น
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม ่ขณะที่ในระยะถัดไป
ขึ้นอยู่กับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 และ
พัฒนาการของตลาดแรงงานซึ่งยังมีจ่านวนผู้ว่างงานและเสมือนว่างงานอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ การฟ้ืนตัว
ที่แตกต่างกันของแต่ละภาคเศรษฐกิจจะส่งผลต่อความยั่งยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป  
ด้านระบบการเงินมีเสถียรภาพ แตย่ังคงมีความเปราะบางในภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs ส่าหรับอัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี 2564 และจะอยู่ใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมาย
ตลอดช่วงประมาณการ โดยการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย 

สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูงและต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต่่า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจและ
ครัวเรือนบางส่วนที่ต้องการสภาพคล่องยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหวผันผวนสอดคล้องกับเงินสกุลภูมิภาค ทั้งนี้   
คณะกรรมการฯ กังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเร็วจากสภาวะเปิดรับความเสี่ยงของ 
นักลงทุน (risk-on sentiment) และแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. จึงเห็นควรให้ติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและพิจารณาความจ่าเป็นของการด่าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ิมเติม รวมถึงผลักดันการสร้างระบบ
นิเวศใหม่ของอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง  

คณะกรรมการฯ เห็นว่าความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายระหว่าง
หน่วยงานมีความส่าคัญต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป โดยนโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง 
มาตรการทางการเงินและสินเชื่อควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการณ์  
อาทิ มาตรการค้่าประกันสินเชื่อเพ่ือลดความเสี่ยงด้านเครดิต รวมทั้งผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ให้เกิดผลในวงกว้าง ขณะที่มาตรการทางการคลังต้องพยุงเศรษฐกิจโดยไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะ
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การเร่งเบิกจ่ายภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ควบคู่กับด่าเนินการนโยบายด้านอุปทานเพ่ือปรับรูปแบบธุรกิจ
และยกระดับทักษะแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่างยั่งยืน 

ภายใต้กรอบการด่าเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแล
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ยังคงให้
น้่าหนักกับการสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจเป็นส่าคัญ รวมถึงติดตามความเพียงพอของมาตรการภาครัฐ
และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศ ในการด่าเนินนโยบาย
การเงินในระยะข้างหน้า โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพ่ิมเติมหากจ่าเป็น 

              ธนาคารแห่งประเทศไทย 
23 ธันวาคม 2563 

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน 
โทรศัพท:์ 0 2283 6186, 0 2356 7872  
E-mail: MPStrategyDiv@bot.or.th  
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ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินครัง้ที ่8/2563 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีควำมเสี่ยงด้ำนต่ ำและควำมไม่แน่นอนสูงในระยะข้ำงหน้ำ 

โดยขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด COVID-19
รวมถึงกำรกลับมำของนักท่องเที่ยวตำมประสิทธิผลและกำรกระจำยวัคซีนป้องกัน COVID-19 

* ข้อมูลจริง, E ประมาณการ
(  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนกันยายน 2563

2561           2562            2563            2564             2565

Real GDP 
2562* 2563E 2564E 2565E

อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ 2.4 -6.6 3.2 4.8

(-7.8) (3.6)

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 0.7 -0.9 1.0 1.0

(-0.9) (1.0)

อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน 0.5 0.3 0.3 0.4

(0.3) (0.2)

รำยงำนนโยบำยกำรเงินเดือน ก.ย. 63
รำยงำนนโยบำยกำรเงินเดือน ธ.ค. 63



2/3หมำยเหตุ: * ข้อมูลปี 2563 อยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุง และจะเผยแพร่ในวันที่ 30 ธ.ค. 63 , E ประมำณกำร

รำยละเอียดของประมำณกำรเศรษฐกิจ

 ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ
ในต่างประเทศ และการเริ่มระบาดระลอกใหม่ในประเทศส่งผลให้ 
ภำคกำรท่องเที่ยวฟ้ืนตัวช้ำลง ทั้งนี้ แม้การพัฒนาวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 จะมีความชัดเจนขึ้น แต่คาดว่าการกระจายวัคซีน
จะเป็นไปได้อย่างจ ากัด โดยคาดว่าภำคกำรท่องเที่ยวจะฟื้นตัวชัดเจน
มำกขึ้นในปี 2565 ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวสูงในปีดังกล่าว

 อุปสงค์ในประเทศโดยเฉพำะกำรบริโภคภำคเอกชนปรับดีขึ้น
ส่วนหนึ่งจากแรงกระตุ้นของมาตรการภาครัฐ และการฟื้นตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด
ของ COVID-19 แต่ในระยะข้างหน้ายังคงมีความเสีย่งด้านต่ าอยู่มาก

 ควำมต่อเนื่องของมำตรกำรภำครัฐและกำรประสำนนโยบำย
ระหว่ำงหน่วยงำนมีควำมส ำคัญต่อกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 
โดยมาตรการทางการคลังต้องพยุงเศรษฐกิจโดยไม่ขาดช่วง 
โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

(% YoY) 2562
2563E 2564E 2565E

ก.ย. 63 ธ.ค. 63 ก.ย. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63
อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ 2.4 -7.8 -6.6 3.6 3.2 4.8
- กำรบริโภคภำคเอกชน 4.5 -3.5 -1.4 2.0 2.8 3.0
- กำรลงทุนภำคเอกชน 2.8 -11.4 -9.9 4.2 4.9 5.0
- กำรอุปโภคภำครัฐ 1.4 3.4 2.5 5.1 5.1 1.0
- กำรลงทุนภำครัฐ 0.2 8.8 10.0 11.4 7.9 0.2
- ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร -2.6 -21.2 -20.2 4.3 3.6 12.3
- ปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำและบริกำร -4.4 -16.6 -14.3 4.4 5.0 7.5
ดุลบัญชเีดินสะพัด*
(พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

38.2 14.0 16.2 14.6 11.6 29.1

- มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ -3.3 -8.2 -7.4 4.5 5.7 5.0
- มูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ -5.6 -13.7 -14.1 4.4 7.7 6.7
อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 0.7 -0.9 -0.9 1.0 1.0 1.0
อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
ข้อสมมติ
- จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ (ล้ำนคน) 39.9 6.7 6.7 9.0 5.5 23.0
- รำคำน้ ำมันดิบดูไบ (USD/Barrel) 63.5 41.5 41.7 45.8 47.3 51.5

ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินครัง้ที ่8/2563 
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ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินครัง้ที ่8/2563 

Timeline 
ของกำรเปิดรับ

นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ

Q2-64 H2-65  

Timeline 
ของกำรกระจำยวัคซีน

Advance
Economies

ฉีดวัคซีน >30% 
ของประชำกร

ประเทศส่วนใหญ่ รวมถึงไทยฉีดวัคซีน
ถึงระดับท่ีมีภูมิคุ้มกันหมู่ (60-70%) แล้ว

เปิดรับนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ Special Tourist Visa โดยต้องกักตัว 14 วัน

เร่ิมเปิดรับนักท่องเท่ียวต่ำงชำติทีฉี่ดวัคซีนโดยไม่ต้องกักตัว 
แต่ต้องมีใบรับรองกำรฉีดวัคซีนและกำรตรวจเชื้อ

เร่ิมเปิดประเทศแบบ commercial flight 
โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขกำรฉีดวัคซีนและ

กำรกักตัว

10.3 

6.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

1.7 

3.6 
4.3 

5.2 
6.2 

7.3 

0

4

8

12

Q4-62 Q1-63 Q2-63 Q3-63 Q4-63 Q1-64 Q2-64 Q3-64 Q4-64 Q1-65 Q2-65 Q3-65 Q4-65

รำยงำนนโยบำยกำรเงิน ก.ย. 2563 รำยงำนนโยบำยกำรเงิน ธ.ค. 2563

ล้ำนคน, ปรับฤดูกำล ประมำณกำรจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติของ ธปท.

ปรับลดประมำณกำรจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติปี 2564 ลง
จำกมำตรกำรเปิดประเทศที่ผ่อนคลำยช้ำกว่ำคำดเป็นส ำคัญ

สมมติฐำน
กำรประมำณกำร

ประเทศ
นักท่องเท่ียวหลัก

ของไทย
ฉีดวัคซีน >30%

ประเทศไทยฉีดได้
ประมำณ 20%

Q3-64 Q4-64 




