
 

 

 
ฉบับท่ี 8/2564  

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งท่ี 1/2564  

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. 
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี  
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง 

คณะกรรมการฯ ประเมินว่า แม้ว่าในระยะสั้นเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากการระบาด
ระลอกใหม่ แต่แรงกระตุ้นจากมาตรการของภาครัฐและการส่งออกที่ฟ้ืนตัวดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
โดยรวมยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงด้านต่่าและความไม่แน่นอน
ทีสู่งขึ้นในระยะข้างหน้า จึงยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่่าอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้ และรักษาขีดความสามารถ 
ในการด่าเนินนโยบายการเงินที่มีจ่ากัดเพ่ือใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

คณะกรรมการฯ ประเมินว่า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการระบาดระลอกใหม่ของ  
COVID-19 ไม่รุนแรงเท่ากับการระบาดระลอกแรกจากมาตรการควบคุมการระบาดที่ไม่เข้มงวดเท่าครั้งก่อน 
นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังได้รับแรงกระตุ้นจากมาตรการของภาครัฐที่ออกมาได้เร็วและตรงจุด และการส่งออก
ที่ฟ้ืนตัวดีขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้แต่ต่่ากว่าประมาณการเดิมบ้าง อย่างไรก็ดี การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยในระยะสั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ระลอกใหม่ ขณะที่ในระยะถัดไปขึ้นอยู่กับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประสิทธิผล
และการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 แรงสนับสนุนจากภาครัฐที่เพียงพอและต่อเนื่อง และตลาดแรงงาน
ทีเ่ปราะบางขึ้นจากการระบาดระลอกใหม่ ท่าให้จ่านวนผู้ว่างงานและเสมือนว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะสั้น 
นอกจากนี้ การฟ้ืนตัวของแต่ละภาคเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมากขึ้นจะส่งผลต่อความยั่งยืนของการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป ด้านระบบการเงินมีเสถียรภาพ แต่มีความเปราะบางมากขึ้นในบางจุด 
จากผลกระทบของการระบาดระลอกใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและธุรกิจ SMEs ส่าหรับ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี  2564 และจะอยู่ใกล้เคียงกับขอบล่าง 
ของกรอบเป้าหมายตลอดช่วงประมาณการ โดยการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยว
อยู่ในกรอบเป้าหมาย 

สภาพคล่องโดยรวมอยู่ในระดับสูงและต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต่่า แต่การกระจายตัวของ 
สภาพคล่องยังไม่ทั่วถึงจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพ่ิมขึ้นตามฐานะการเงินที่เปราะบาง โดยเฉพาะธุรกิจที่
ฟ้ืนตัวช้าและครัวเรือนที่ถูกกระทบเพ่ิมเติมจากการระบาดระลอกใหม่ ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหวสอดคล้องกับเงินสกุลภูมิภาค คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตามสถานการณ์
ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดและพิจารณาความจ่าเป็นของการด่าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ิมเติม รวมถึงผลักดัน
การสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง  
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คณะกรรมการฯ เห็นว่าความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายระหว่าง
หน่วยงานมีความส่าคัญต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป โดยนโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง 
มาตรการทางการเงินและสินเชื่อควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการณ์ 
อาทิ มาตรการค้่าประกันสินเชื่อเพ่ือลดความเสี่ยงด้านเครดิต การผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ให้เกิดผลในวงกว้าง รวมทั้งพิจารณามาตรการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการกระจาย
สภาพคล่องและเพ่ือรองรับเศรษฐกิจช่วงฟ้ืนฟูในอนาคต ขณะที่มาตรการทางการคลังต้องพยุงเศรษฐกิจ 
โดยไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังสามารถควบคุมการระบาดระลอกใหม่ได้ 
ควบคู่กับด่าเนินการนโยบายด้านอุปทานเพ่ือปรับรูปแบบธุรกิจและยกระดับทักษะแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่างยั่งยืน  

ภายใต้กรอบการด่าเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแล
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ยังคงให้
น้่าหนักกับการสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจเป็นส่าคัญ รวมถึงจะติดตามความเพียงพอของมาตรการ
ภาครัฐและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดทั้งในและต่างประเทศ ในการด่าเนินนโยบายการเงิน 
ในระยะข้างหน้า โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพ่ิมเติมหากจ่าเป็น 

              ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  3 กุมภาพันธ์ 2564 
ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน 
โทรศัพท:์ 0 2283 6186, 0 2356 7872  
E-mail: MPStrategyDiv@bot.or.th  

mailto:MPStrategyDiv@bot.or.th


แถลงข่าว ผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 1/2564

โดย นายทิตนนัทิ ์มัลลิกะมาส
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงนิ

Mr.Titanun Mallikamas
Assistant Governor, Monetary Policy Group



เศรษฐกิจ
ในประเทศ

2/3

ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินครั้งที่ 1/2564
เศรษฐกิจไทยยังขยำยตัวได้ แม้จะขยำยตัวต่ ำกว่ำประมำณกำรเดิมบ้ำง 

สอดคล้องกับประมำณกำรของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.)
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• ผลจำกมำตรกำรควบคุมกำรระบำดของ COVID-19 
ที่เข้มงวดและกว้ำงกว่ำที่ประเมินไว้เดมิ

• จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติน้อยกว่ำคำด
• รำยจ่ำยของภำครัฐในปีงบประมำณ 2565 มีแนวโน้ม

น้อยกว่ำที่คำดไว้เดิม

แม้มีปัจจัยลบเพิ่มเติมจำก กนง. รอบก่อน...

• มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐที่ประกำศเพิ่มเติม
ในไตรมำสที่ 1-2 ปี 64

• กำรส่งออกที่ฟื้นตัวดีกว่ำคำดในเกือบทุกหมวดสินค้ำ
• กำรเลื่อนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกเดิมในไตรมำสที ่4

ปี 63 มำเป็นในช่วงปี 64

...แต่ปัจจัยบวกช่วยชดเชยผลได้บำงส่วน



เศรษฐกิจ
ในประเทศ
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ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินครั้งที่ 1/2564
ภำคเศรษฐกิจมีกำรฟ้ืนตัวที่แตกต่ำงกันมำกขึ้น จึงจ ำเป็นต้องได้รับมำตรกำรช่วยเหลือท่ี 

“เหมำะสม ตรงจุด และเพียงพอ"
แนวโน้มรำยได้ในช่วงกำรระบำดระลอกใหม่

สถำนะรำยได้

ก่อน
กำรระบำด
ระลอกใหม่ 

ลดลงน้อย                                                             ลดลงมำก  

แย่

ดี

ฟื้นจำกรอบแรกแล้ว
 เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
 Electronics
 อุปกรณ์กำรแพทย์/

ถุงมือยำง

 อำหำรกระป๋อง
 ขนส่งสินค้ำ
 ก่อสร้ำงรำยใหญ่รัฐ/

โครงกำรต่อเน่ือง
เอกชน

ยังฟื้นไม่เต็มที่  ยำนยนต์ / ชิ้นส่วน
 ท่ีอยู่อำศัยแนวรำบ 

รำยได้กระทบไมม่ำก

 สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
 คอนโดฯ เน้นลูกค้ำคนไทย

ค่อนข้ำงแย่อยู่แล้ว แม้รำยได้กระทบน้อยแต่ฟื้นช้ำ

ฟื้นจำกรอบแรกแล้ว  อำหำรแช่เย็นแช่แข็ง

ยังไม่ฟื้นเต็มที่
 กำรค้ำ / พ้ืนท่ีค้ำปลีก
 ร้ำนอำหำร
 โรงแรมในจังหวัดท่ีพ่ึงพำ

นักท่องเท่ียวในประเทศ 

 รถโดยสำรสำธำรณะ 
 ก่อสร้ำง SMEs 

รับงำนเอกชน

รำยได้ลดลงช่ัวครำว คำดฟื้นตัวหลังคลำยมำตรกำร 

 คอนโดฯ ท่ี oversupply / เน้นลูกค้ำต่ำงชำติ
 โรงแรมในจังหวัดท่ีพ่ึงพำนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ
 สำยกำรบิน รถทัวร์ท่องเท่ียว

แย่อยู่แล้ว + แม้คลำยมำตรกำรยังฟื้นช้ำจนกว่ำจะมีวัคซีน
และเปิดประเทศ & ยังมีปัญหำ excess capacity


