
 

 

 
ฉบับท่ี 69/2564  

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งท่ี 6/2564  

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. 
ในวันที่ 29 กันยายน 2564 

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี  

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 และปี 2565 จะขยายตัวใกล้เคียงกับที่คาดไว้ 
ในการประชุมครั้งก่อนแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยคาดว่าเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะได้รับผลบวกจาก 
การกระจายวัคซีนที่ปรับดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดที่เร็วกว่าคาด ทั้งนี้ โจทย์ส าคัญ
ที่สุดของเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบัน คือ การด าเนินมาตรการควบคุมการระบาดที่เอ้ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และรายได้ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการภาครัฐต้องเร่งสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 
ด้านมาตรการด้านการเงินมีความคืบหน้ามากขึ้น แต่ยังต้องเร่งผลักดันการกระจายสภาพคล่องและปรับ
โครงสร้างหนี้ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการด้านการเงินจะมี
ประสิทธิผลมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ า จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 0.7 และ 3.9 ในปี 2564 และ 2565 ตามล าดับ ใกล้เคียง
กับประมาณการ ณ เดือนสิงหาคม โดยแม้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจาก
มาตรการควบคุมการระบาดและการส่งออกที่ชะลอลงกว่าคาด แต่พัฒนาการด้านวัคซีนที่ดีขึ้นชัดเจนและ 
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดที่เร็วกว่าคาด จะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและการบริโภคภาคเอกชน
ในช่วงที่เหลือของปี 2564 โดยในปี 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟ้ืนตัวจากการใช้จ่ายในประเทศเป็น
ส าคัญ ตามความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ 
และการส่งออกจะยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเซมิคอนดักเตอร์   
ด้านตลาดแรงงานมีแนวโน้มปรับดีขึ้น จากรายได้ของแรงงานในภาคบริการและผู้ประกอบอาชีพอิสระที ่
ฟ้ืนตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส าหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ าตามแรงกดดันเงินเฟ้อ
ด้านอุปสงค์ที่ยังไม่เข้มแข็ง อย่างไรก็ดี แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะ 
ปานกลางยังคงยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย ทั้งนี ้เศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยยังต้องติดตาม
แนวโน้มการระบาดและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด ความเชื่อมั่นของภาคเอกชน รวมถึง 
แรงสนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

สภาพคล่องในระบบการเงินยังอยู่ในระดับสูง โดยการกระจายตัวยังไม่ทั่วถึงจากความเสี่ยงด้าน
เครดิตที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และภาคครัวเรือน ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อฟ้ืนฟูที่ออกมาช่วยให้ธุรกิจ 
SMEs เข้าถึงสินเชื่อเพ่ิมขึ้น ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหวผันผวนมากขึ้น
จากช่วงก่อนหน้าจากการด าเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักและแนวโน้มการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจไทยที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงินโลก
และไทยอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) 
อย่างต่อเนื่อง 
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คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความส าคัญต่อการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจ โดยมาตรการสาธารณสุขเพ่ือควบคุมการระบาดที่เอ้ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายได้ฟ้ืนตัว
ต่อเนื่องยังมีความส าคัญ มาตรการการคลังควรเร่งสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ โดยเน้นการสร้างรายได้
และเตรียมมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินต้องสนับสนุนให้ภาวะ
การเงินโดยรวมผ่อนคลายต่อเนื่อง ส าหรับมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้
ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและลดภาระหนี้ อาทิ มาตรการสินเชื่อฟ้ืนฟู มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ และ
มาตรการอ่ืน ๆ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ให้เห็นผลในวงกว้างและสอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ในระยะยาว  

ภายใต้กรอบการด าเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแล
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ยังคงให้
น้ าหนักกับการสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามปัจจัยส าคัญ  
ที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ได้แก่ พัฒนาการของมาตรการควบคุมการระบาดในประเทศ รวมทั้ง
ความเพียงพอของมาตรการการคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบาย
การเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจ าเป็น  

              ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  29 กันยายน 2564 
ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน 
โทรศัพท:์ 0 2283 6186, 0 2356 7872  
E-mail: MPStrategyDiv@bot.or.th  
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แถลงข่าว ผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 6/2564
29 กันยายน 2564

โดย นายทตินันทิ์ มัลลิกะมาส
ผู้ช่วยผู้วา่การ สายนโยบายการเงนิ

Mr.Titanun Mallikamas
Assistant Governor, Monetary Policy Group
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เทียบกับรายงานนโยบายการเงินครั้งก่อน
เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัวชะลอลงจากการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า

แต่คาดว่าจะกลับมาฟ้ืนตัวหลังการกระจายวัคซีนที่ปรับดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด
ท าให้เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ขยายตัวใกล้เคียงเดิม

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (%YoY) 2564 2565

ประมาณการเดือน มิ.ย. 64 1.8 3.9

ข้อมูลจริง Q2/64 ที่สูงกว่าคาด 0.1 -

มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากภาครัฐ 0.2 0.3
ผลสุทธิจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (สายพันธุ์เดลต้า) 
กับพัฒนาการของวัคซีนที่ดีขึ้น ต่อการใช้จ่ายในประเทศ

-0.9 0.9

แนวโน้มการส่งออกสินค้าที่ชะลอกว่าคาด -0.1 0.1

แนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต่ ากว่าคาด -0.3 -1.3

รวมการเปลี่ยนแปลงจากประมาณการเดอืน มิ.ย. 64 -1.1 0.0

ประมาณการเดือน ก.ย. 64 0.7 3.9

2018 2019 2020 2021 2022 20232561 2562 2563 2564 2565 2566

รายงานนโยบายการเงินเดือน ก.ย. 64

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเดือน ส.ค. 64
รายงานนโยบายการเงินเดือน มิ.ย. 64

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (%) จ านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)

2564 2565 2564 2565

มิ.ย. 64 1.8 3.9 0.7 10.0

ส.ค. 64 0.7 3.7 0.2 6.0

ก.ย. 64 0.7 3.9 0.2 6.0
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แม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มปรับดีขึ้น แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง 

ประเด็นความเสี่ยงส าคัญที่ต้องติดตาม

• สถานการณ์การระบาดและการกลายพันธ์ุของไวรัส 
• มาตรการควบคุมการระบาด และนโยบายเปิดรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ
• ความเชื่อมั่นของประชาชนและธุรกิจหลังผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการระบาด 
• ความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ
• การคลี่คลายของปัญหา supply disruption
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ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

หมายเหตุ: แผนภาพรูปพัด (Fan Chart) ครอบคลุมโอกาสที่จะเกิดขึ้นร้อยละ 90

ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ปรับปัจจัยเสี่ยง
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ประมาณการเศรษฐกิจ ณ กันยายน 2564

ร้อยละต่อปี 2563* 2564 2565

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ -6.1 0.7  (1.8) 3.9  (3.9)

อุปสงค์ในประเทศ -1.6 1.9  (4.1) 4.7  (3.2)

การบริโภคภาคเอกชน -1.0 0.0  (2.5) 5.7  (3.4)

การลงทุนภาคเอกชน -8.4 4.2  (7.0) 6.7  (6.0)

การอุปโภคภาครัฐ 0.9 3.3  (4.1) -0.5  (-1.0)

การลงทุนภาครัฐ 5.7 8.0  (9.5) 6.4  (5.7)

ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ -19.4 8.7  (8.8) 6.1 (7.8)

ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ -13.3 15.3  (15.0) 4.8 (5.5)

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป -0.8 1.0 (1.2) 1.4 (1.2)

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.3 0.2 (0.2) 0.3 (0.3)

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 17.6** -15.3 (-1.5) 1.0 (12.0)

มูลค่าการส่งออกสินค้า -6.5 16.5 (17.1) 3.7 (4.9)

มูลค่าการน าเข้าสินค้า -13.8 23.8 (22.7) 4.8 (6.6)

จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ (ล้านคน) 6.7 0.2 (0.7) 6.0  (10.0)
หมายเหตุ: * ข้อมูลจริง

** จะมีการปรับปรุงข้อมูลปี 63 ตามรอบการ revise ตัวเลขดุลการช าระเงินในเดือนกันยายน 64
( ) ประมาณการเดิมในรายงานนโยบายการเงิน มิถุนายน 2564


