
 

 

 
ฉบับท่ี 42/2564  

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งท่ี 4/2564  

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. 
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี  

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าการระบาดระลอกที่สาม ของ COVID-19 ท าให้เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัว 
ช้าลงและไม่ทั่วถึงมากขึ้นเทียบกับประมาณการเดิม อีกทั้งในระยะข้างหน้ายังมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยง 
ด้านต่ าอย่างมีนัยส าคัญจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่  คณะกรรมการฯ เห็นว่า การเร่งด าเนิน
มาตรการทางการเงิน โดยเฉพาะสินเชื่อฟ้ืนฟู รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะช่วยภาคธุรกิจและ
ครัวเรือนที่ ได้รับผลกระทบได้ตรงจุดมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ ในระดับต่ า  
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้ และพร้อมด าเนินนโยบาย
การเงินที่มีจ ากัดในจังหวะที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.8 และ 3.9 ในปี 2564 และ 2565 ตามล าดับ โดยปรับ
ลดลงจากประมาณการเดิมตามแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับลดลง และอุปสงค์ในประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดระลอกที่สาม ด้านตลาดแรงงาน โดยเฉพาะภาคบริการและผู้ประกอบอาชีพอิสระมี
ความเปราะบางมากขึ้นและอาจฟ้ืนตัวได้ช้า อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมีแรงสนับสนุนเพ่ิมเติมจากแนวโน้ม
การใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้นจาก พ.ร.ก. กู้เงินล่าสุดและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีตามการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโลก ส าหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นชั่วคราวในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 จากฐานราคาน้ ามันดิบที่อยู่
ในระดับต่ าในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การเพ่ิมขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก
และข้อจ ากัดด้านอุปทานมีผลจ ากัดต่ออัตราเงินเฟ้อไทย ด้านการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลาง
ยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังมีความเสี่ยงด้านต่ าอย่างมีนัยส าคัญ 
จากสถานการณ์การระบาดทั้งในและต่างประเทศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากการกลายพันธุ์ของไวรัส และจะ
ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งคณะกรรมการจะ
ติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

สภาพคล่องโดยรวมอยู่ในระดับสูง แต่การกระจายตัวยังไม่ทั่วถึงจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพ่ิมเติมจากการระบาดระลอกที่สาม  
ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวทรงตัว ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาท
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหวอ่อนค่ากว่าเงินสกุลภูมิภาค คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตามพัฒนาการ
ของตลาดการเงินโลกและไทยอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการฯ เห็นว่า ความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความส าคัญ
ต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่ โดยควรเร่งจัดหาและกระจายวัคซีนเพ่ือควบคุมไม่ให้
การระบาดยืดเยื้อ มาตรการการคลังมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง 
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ภาครัฐจึงควรเร่งเบิกจ่ายมาตรการเยียวยาและมาตรการพยุงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นต่อ
เศรษฐกิจและดูแลตลาดแรงงานในจุดที่มีความเปราะบางอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ขณะที่นโยบายการเงิน
ต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 และมาตรการอ่ืน ๆ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้
ได้รับผลกระทบให้ตรงจุด ลดภาระหนี้ และสนับสนุนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบัน
การเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดย ธปท. จะติดตามความคืบหน้าและประเมินประสิทธิผลของมาตรการ
ด้านการเงินและสินเชื่ออย่างใกล้ชิด 

ภายใต้กรอบการด าเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแล
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ยังคงให้
น้ าหนักกับการสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามปัจจัยส าคัญ  
ที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ได้แก่ การกระจายและประสิทธิภาพของวัคซีน สถานการณ์การระบาด
ทั้งในและต่างประเทศที่อาจรุนแรงขึ้นจากการกลายพันธุ์ของไวรัส ความเพียงพอของมาตรการการคลังและ
มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ออกมาแล้ว โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพ่ิมเติม  
หากจ าเป็น 

              ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  23 มิถุนายน 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 4/2564
23 มิถุนายน 2564

โดย นายทตินันทิ์ มัลลิกะมาส
ผู้ช่วยผู้วา่การ สายนโยบายการเงนิ

Mr.Titanun Mallikamas
Assistant Governor, Monetary Policy Group
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โจทยส์ ำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบัน คือ กำรจัดหำและกำรกระจำยวัคซีนที่เหมำะสมให้เพียงพอและทันกำรณ์
โดยเศรษฐกิจไทยขยำยตัวชะลอลงจำกเดิม ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดที่ยืดเยื้อและรุนแรงขึ้น

และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจยังเผชิญควำมเสี่ยงด้ำนต่ ำอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกกำรกลำยพันธุ์ของไวรัส

* ข้อมูลจริง, E ประมาณการ
(  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2564

2561             2562             2563            2564             2565

Real GDP 

2563* 2564E 2565E

อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ -6.1 1.8 3.9

(3.0) (4.7)

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป -0.8 1.2 1.2

(1.2) (1.0)

อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน 0.3 0.2 0.3

(0.3) (0.4)

สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

ท่ีมา: รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
รำยงำนนโยบำยกำรเงินเดือน ม.ิย. 64 – กรณีระบำดยืดเยื้อกว่ำคำด
รำยงำนนโยบำยกำรเงินเดือน มิ.ย. 64 – กรณีฐำน

รำยงำนนโยบำยกำรเงินเดือน ม.ีค. 64
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หมำยเหตุ: E ประมำณกำร

(% YoY) 2563
2564E 2565E

มี.ค. 64 มิ.ย. 64 มี.ค. 64 มิ.ย. 64
อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ -6.1 3.0 1.8 4.7 3.9
- กำรบริโภคภำคเอกชน -1.0 3.0 2.5 2.7 3.4
- กำรลงทุนภำคเอกชน -8.4 6.0 7.0 5.5 6.0
- กำรอุปโภคภำครัฐ 0.9 5.2 4.1 -3.1 -1.0
- กำรลงทุนภำครัฐ 5.7 11.6 9.5 0.8 5.7
- ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร -19.4 5.2 8.8 13.9 7.8
- ปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำและบริกำร -13.3 9.2 15.0 7.5 5.5
ดุลบัญชเีดินสะพัด
(พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.)*

16.3 1.2 -1.5 25.0 12.0

- มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ -6.6 10.0 17.1 6.3 4.9
- มูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ -13.5 15.2 22.7 6.8 6.6
อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป -0.8 1.2 1.2 1.0 1.2
อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3
ข้อสมมติ
- จ ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงประเทศ (ล้ำนคน) 6.7 3.0 0.7 21.5 10.0
- รำคำน้ ำมันดิบดูไบ (USD/Barrel) 42.2 60.0 62.3 62.5 65.5

ท่ีมา: รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

รำยละเอียดของประมำณกำรเศรษฐกิจ

ปัจจัยส ำคัญต่อกำรปรับประมำณกำรเศรษฐกิจ

ควำมเสี่ยงส ำคัญต่อประมำณกำรในระยะข้ำงหน้ำ

( - ) อุปสงค์ในประเทศถูกกระทบจำกกำรระบำดระลอกสำม 
( - ) จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศนอ้ยกว่ำคำด 

จำกกำรระบำดที่รุนแรงทั้งในและต่ำงประเทศ
( + ) แผนกำรจัดหำและกระจำยวัคซีนที่มีควำมคืบหน้ำ
( + ) แรงกระตุ้นทำงกำรคลังมำกขึ้น
( + ) กำรส่งออกปรับดีขึ้นตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

• กำรระบำดที่อำจรุนแรงขึ้นทั้งในและต่ำงประเทศ
จำกกำรกลำยพันธุ์ของไวรัส

• ประสิทธิผลของวัคซีนที่อำจน้อยลง
• ควำมต่อเนื่องของแรงกระตุ้นทำงกำรคลัง

* จะมีการปรับปรุงข้อมูลปี 63 ตามรอบการ revise ตัวเลขดุลการช าระเงินในเดือนมิถุนายน 64
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กำรฟื้นตัวของตลำดแรงงำนมีแนวโน้มช้ำกว่ำในอดีตและคำดว่ำจะมีลกัษณะเป็น W-shaped 
โดยตลำดแรงงำนที่เปรำะบำงมำกขึ้น โดยเฉพำะในภำคบริกำรและผู้ประกอบอำชีพอิสระ

อำจสร้ำง scarring effects ซึ่งอำจแก้ไขได้ยำกหำกไมดู่แลอย่ำงทันท่วงที

ระบาดรอบแรก
(Q2/ปี 63)

ระบาดรอบ 2
(Q1/ปี 64)

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4

0 1 2 3 4

2551 (GFC) 2554 (น้ ำท่วมใหญ่) 2557 (กำรเมือง) 2563 (Covid-19)

ระยะเวลำฟื้นตัวของกำรจ้ำงงำนจำกระดับก่อนวิกฤต (ไตรมำส)
%กำรฟื้นตัวของกำรจ้ำงงำน

จำกระดับก่อนวิกฤต

กำรฟ้ืนตัวของกำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงเอกชนนอกภำคเกษตร*จำกระดับก่อนวิกฤต

จุดฟื้นตัว

กำรระบำดรอบสำม
คำดว่ำจะท ำให้กำรฟ้ืน

ตัวล่ำช้ำออกไปอีก

* ค านวณจากกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างเอกชนนอกภาคเกษตรและนอกภาคก่อสรา้ง รวม 11.4 ล้านราย

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

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

ผู้ว่ำงงำนระยะยำว
0.6 แสนคน

หน่วย: แสนคน

หมายเหตุ: ว่างงานระยะสั้นคือ ว่างงานน้อยกว่า 1 เดือน, ระยะกลาง คือว่างงาน 1 เดือน – 1 ปี และ
ระยะยาว คือว่างงาน 1 ปีขึ้นไป
ที่มา: แบบส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณโดย ธปท.

ผู้ว่ำงงำนระยะสั้น
0.8 แสนคน

ผู้ว่ำงงำนที่ไม่เคยท ำงำนมำก่อน
2.6 แสนคน

ผู้ว่ำงงำนระยะกลำง
3.7 แสนคน

จ านวนผู้ว่างงาน Q1/64

จ ำนวนผู้ว่ำงงำนแยกตำมระยะเวลำกำรว่ำงงำนหลังปรับฤดูกำล
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ผลของ reflation ใน AEs และ global commodity prices ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงข้อจ ำกัดด้ำนอุปทำนมีผลจ ำกัดต่ออัตรำเงินเฟ้อไทย

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปจะเพ่ิมขึ้นชั่วครำวใน Q2/64 จำกฐำนต่ ำ 
ก่อนที่จะโน้มลดลงมำอยู่ใกล้ขอบล่ำงของกรอบเป้ำหมำย

ประมำณกำรอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป
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%YoY เป้ำหมำยนโยบำยกำรเงิน 1-3%

รัฐบำลออกมำตรกำร
ลดค่ำน้ ำค่ำไฟ

-2.67

-1.74

0.22

-0.53

อัตรำเงินเฟ้อท่ัวไป

กรณีไม่มีมำตรกำรรัฐ

ประมำณกำร

Spillover จำก Reflation ใน AEs
• CPI basket มี import content เพียง 16%
• รำคำน้ ำมันดิบมีแนวโน้มปรับเพ่ิมขึ้นไม่มำกจำกอุปทำนที่อำจเพ่ิมขึ้น

ในระยะต่อไป

Commodity price increases and supply shocks
• PPI เพิ่มขึ้นในบำงอุตสำหกรรม ซึ่งคิดเป็น 7% ของ CPI basket เท่ำนั้น
• สถำนกำรณ์ supply shortage จะคลี่คลำยภำยในต้นปี 65
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