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various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
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recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation 
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank 
makes no representation as to its accuracy or completeness. 
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กนง. มีมติขึ้นดอกเบี้ยครัง้แรกในรอบกวา่ 3 ปี 

กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ  
0.25 สู่ระดับร้อยละ 0.75 ต่อปี  โดยเสียงข้างน้อยเห็นควรให้ปรับ
ขึ้นร้อยละ 0.50 ต่อปี ท้ังนี้ กนง. มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย ซ่ึงคาดวา่ GDP จะกลับเข้าสู่ระดับเดิมก่อน
การแพร่ระบาดได้ภายในส้ินปีน้ี ส่วนอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปอาจอยู่ใน
ระดับสูงเกินกรอบเป้าหมายอกีระยะหนึ่ง ก่อนทยอยปรบัเข้าสู่กรอบ
เป้าหมายในปี 2023

Krungthai COMPASS มองว่าเป็นไปได้ท่ี กนง. จะปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 25-50 bps ในช่วงท่ีเหลือของปี 
เนื่องจากการส่งสัญญาณด าเนินนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น 
จากการท่ีคณะกรรมการเสียงข้างมากถึง 6 ต่อ 1 ท่านท่ีลงมติให้
ปรับขึ้นดอกเบ้ียนโยบายร้อยละ  0.25 สู่ระดับร้อยละ 0.75 ต่อปี  
และมีกรรมการเสียงข้างน้อย 1 ท่านเห็นควรให้ปรบัขึ้นถึงรอ้ยละ 
0.50 ต่อปี ประกอบกับการประเมินภาพเศรษฐกิจของ กนง. ท่ี
ระบุว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนจากจ านวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพ่ิมขึ้นมากกว่าคาด สอดคล้องกับ
มุมมองของ Krungthai COMPASS ท่ีคาดว่าจ านวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติมีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึ้น และมีโอกาสแตะระดับ 
7-8 ล้านคนในปี 2022

คาดอาจปรบัขึ้นอกี 25-50 bps ในช่วงท่ีเหลือของปี
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กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ปรบัขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีรอ้ยละ 0.25 

ต่อปี  ส่วนเสียงข้างน้อยเห็นควรขึ้นดอกเบ้ียนโยบายรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 

กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ในการประชุมครั้งท่ี 4/2022 ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายท่ีรอ้ยละ 0.25 ต่อปี  สู่ระดับรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ถือเป็นการปรบัขึ้นดอกเบี้ย

ครัง้แรกในรอบกวา่ 3 ปี นับต้ังแต่เดือนธันวาคม 2018 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

• เศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มฟื้ นตัวชัดเจนขึน้ คาดวา่ GDP จะกลับเขา้สู่ระดับเดิมก่อน

การระบาดของ COVID-19 ได้ภายในส้ินปีน้ี โดย ธปท. มองวา่ GDP รายไตรมาสมี

แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และการขยายตัวเทียบไตรมาสก่อนหน้าในช่วงต่อไปอาจ

สูงกวา่ค่าเฉล่ียก่อนการแพรร่ะบาด ปัจจัยหนุนการฟื้ นตัวท่ีส าคัญมากจากการฟื้ น

ตัวดีขึ้นกว่าคาดของภาคการท่องเท่ียว โดยเฉพาะแรงส่งชัดเจนจากจ านวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพ่ิมขึ้นมากกว่าคาด ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนฟื้ นตัว

ต่อเนื่องตามการ ปรบัดีขึ้นของตลาดแรงงานและรายได้ครวัเรอืน 

• อตัราเงินเฟ้อท่ัวไปอาจอยู่ในระดับสูงเกินกรอบเป้าหมายอกีระยะหน่ึง ก่อนทยอย

ปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2023 จากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทานท่ี

ทยอยคล่ีคลายตามราคาพลังงานโลก อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อในระยะต่อไปยังมี

ความเส่ียงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนไปยังเงินเฟ้อพ้ืนฐานท่ีอาจมากและเร็ว

กว่าคาด ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางไม่ได้ปรับสูงขึ้นมาก

ในช่วงท่ีผ่านมา 

• มาตรการปรับโครงสร้างหน้ีควรด าเนินการอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังเห็น

ความส าคัญของมาตรการเฉพาะจดุและแนวทางแก้ปัญหาหน้ีอย่างย่ังยืนส าหรบั

กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาธุรกิจท่ีฟื้ นตัวช้าและ

ครัวเรือนรายได้น้อยท่ีมีความอ่อนไหวต่อค่าครองชีพ ขณะท่ีธนาคารพาณิชย์มี

ระดับเงินกองทุนและเงินส ารองท่ีเข้มแข็ง รวมท้ังมีสภาพคล่องในระบบการเงิน

อยู่ในระดับสูง

• ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลายแต่มีความผันผวนมากขึ้น โดยอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทเทียบ ดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงสอดคล้องกับค่าเงินใน

ภูมิภาค ตามการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร ์สรอ. เป็นหลัก จากความกังวลต่อ

สินทรพัย์เส่ียงภายใต้แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและทิศทางนโยบาย

การเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงิน

และตลาดอตัราแลกเปล่ียน
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Implication: 

• Krungthai COMPASS มองวา่เป็นไปได้ท่ี กนง. จะปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 

25-50 bps ในช่วงท่ีเหลือของปี ประเมินจากการส่งสัญญาณของ กนง. ท่ีคณะกรรมการ

เสียงข้างมากถึง 6 ต่อ 1 ท่านท่ีลงมติให้ปรบัขึ้นดอกเบี้ยนโยบายรอ้ยละ  0.25 สู่ระดับรอ้ย

ละ 0.75 ต่อปี  และมีกรรมการเสียงข้างน้อย 1 ท่านเห็นควรให้ปรบัขึ้นถึงรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 

โดยไม่มีกรรมการท่านใดเห็นควรให้คงดอกเบี้ย สะท้อนท่าทีเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ 

กนง. ยังระบุวา่นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายในช่วงท่ีผ่านมาจึงมีความจ าเป็นลดลง รวมท้ัง

มีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยท่ีมีแนวโน้มปรบัตัวดีขึ้นต่อเนื่อง คาดว่า 

GDP จะกลับเข้าสู่ระดับเดิมก่อนการแพร่ระบาดภายในส้ินปีนี้ โดยมีแรงส่งชัดเจนจาก

จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพ่ิมขึ้นมากกวา่คาด สอดคล้องกับมุมมองของ Krungthai

COMPASS ท่ีคาดว่าจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติมีแนวโน้มฟื้ นตัวดีขึ้น โดยนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องหลังยกเลิกมาตรการ Thailand Pass คาดว่ามี

โอกาสแตะระดับ 7-8 ล้านคนในปี 2022 

• ด้านอัตราเงินเฟ้อ กนง. คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง ก่อนทยอยปรับลดลงเข้าสู่

กรอบเป้าหมายในปี 2023 แต่แสดงความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะต่อไปยังมีความ

เส่ียงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนไปยังเงินเฟ้อพ้ืนฐานท่ีอาจมากและเรว็กวา่คาด บ่งชี้ถึง

ความจ าเป็นในการปรับขึ้นดอกเบ้ียเพ่ือสกัดแรงกดดันเวินเฟ้อท่ีเริ่มกระจายเป็นวงกว้าง 

เป็นไปในทางเดียวกับมุมมองของ Krungthai COMPASS ท่ีคาดวา่อัตราเงินเฟ้อในช่วงท่ี

เหลือของปีจะอยู่ในระดับสูงกวา่ค่าเฉล่ียในช่วง 7 เดือนแรกของปีซึ่งอยู่ท่ี 5.9% โดยอัตรา

เงินเฟ้อท้ังปี 2022 อยู่ท่ี 6.1% Krungthai COMPASS จึงมองว่า กนง. อาจปรับขึ้น

อตัราดอกเบี้ยนโยบายอกี 25-50 bps ในช่วงท่ีเหลือของปี รวมเป็น 50-75 bps ในครึง่ปี

หลัง

รูปท่ี 1 กนง. มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย 
โดยคาดวา่ GDP จะแตะระดับเดิมก่อนการแพรร่ะบาดในภายในส้ินปี 2022

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


