
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the 
financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
any transaction can execute at such terms or price.  

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or 
accounting advice in relation to entering into any transaction and does not 
have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the 
appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
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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Jun 23, 2021 

กนง. คงอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ตามคาด 

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ “คง” อัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีระดับ 
0.50% จากการท่ีเศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงจากเดิมตาม
สถานการณ์การแพรร่ะบาดท่ียืดเยื้อและรุนแรงขึ้น และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจยังเผชิญความเส่ียงด้านต่าอย่างมีนัยจากการ
กลายพันธุ์ของไวรัส พร้อมกันนี้ ยังได้ปรับลดประมาณการ
เศรษฐกิจไทยในปี 2021 และ 2022 ว่ามีแนวโน้มขยายตัว 1.8% 
และ 3.9% (จากประมาณการเดิมท่ีคาดวา่จะขยายตัว 3.0% และ 
4.7% ตามล าดับ)  

Krungthai COMPASS คาดว่า กนง .  จะคงดอกเบ้ียท่ีระดับ 
0.50% ไปจนถึง 2022 ซ่ึงมองว่าการด าเนินมาตรการทาง
การเงนิแบบเฉพาะจุด โดยเฉพาะการเข้าถึงและการกระจายสภาพ
คล่องให้แก่ผู้ท่ีได้รบัผลกระทบมีความจ าเป็นมากกวา่การปรบัลด
อัตราดอกเบ้ียท่ีปัจจุบันอยู่ในระดับต่า นอกจากนี้ การเร่งฉีด
วัคซีนให้ครบสองโดส รวมถึงการเร่งด าเนินมาตรการกระจาย
สภาพคล่อง ถือเป็นโจทย์ส าคัญท่ีจะช่วยรับมือกับแรงปะทะจาก
การแพร่ระบาดของเชื้ อกลายพันธุ์สายพันธุ์ Delta ท่ีเริ่มเห็น
สัญญาณการแพรร่ะบาดในประเทศมากขึ้น  

พรอ้มห่ันเป้าจดีีพีปีน้ีลงเหลือ 1.8% 

พิมฉัตร เอกฉันท์ 
0-2208-3589 
pimchatr.ekkachan@krungthai.com  

นักวเิคราะห์ 
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 เศรษฐกิจไทยฟื้ นตัวช้าลงและไม่ท่ัวถึงมากขึ้นเทียบกับประมาณการเดิมจากการ

ระบาดระลอกท่ีสาม โดยประเมินวา่ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว 1.8% และ 3.9% 

ในปี 2021 และ 2022 ตามล าดับ ตามแนวโน้มจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีปรับ

ลดลง และอุปสงค์ในประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกท่ีสาม  

ด้านตลาดแรงงาน โดยเฉพาะภาคบริการและผู้ประกอบอาชีพอิสระมีความเปราะบาง

มากขึ้นและอาจฟื้ นตัวได้ช้า อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมีแรงสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก

แนวโน้มการใช้จ่ายภาครัฐท่ีสูงขึ้นจาก พ .ร.ก. กู้เงินล่าสุด และการส่งออกสินค้าท่ี

ขยายตัวดีตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก (รูปท่ี 1) 

แมส้ภาพคล่องโดยรวมอยู่ในระดับสูง แต่การกระจายตัวยังไม่ท่ัวถึงจากความเส่ียง

ด้านเครดิตท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และภาคครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบ

เพ่ิมเติมจากการระบาดระลอกท่ีสาม ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลระยะยาว

ของไทยเคล่ือนไหวทรงตัว ส าหรับอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ฯ 

เคล่ือนไหวอ่อนค่ากว่าเงินสกุลภูมิภาค จึงเห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาด

การเงินโลกและไทยอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาด

อตัราแลกเปล่ียน (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 7:0 เสียง “คง”อัตราดอกเบี้ย

นโยบายท่ีระดับ 0.50% ในการประชุมครัง้ท่ี 4/2021  โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

กนง. มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายท่ี 0.50% พร้อมปรับลดจีดีพี 
ปี 2021-2022 ขยายตัวเพียง 1.8% และ 3.9%  

รูปท่ี 1 ธปท. ปรบัประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2021-2022 

ที่มา: ธปท.  

As of Mar 21 As of Jun 21 

2021 2022 2021 2022 

GDP  3.0% 4.7% 1.8% 3.9% 

Private consumption 3.0% 2.7% 2.5% 3.4% 

Government consumption 5.2% -3.1% 4.1% -1.0% 

Private investment 6.0% 5.5% 7.0% 6.0% 

Public investment 11.6% 0.8% 9.5% 5.7% 

Export (BOP basis: USD) 10.0% 6.3% 17.1% 4.9% 

Import (BOP basis: USD) 15.2% 6.8% 22.7% 6.6% 

Headline inflation 1.2% 1.0% 1.2% 1.2% 

Tourist arrivals (in Million) 3.0 21.5 0.7 10.0 

หน่วย: %YoY 
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ความต่อเน่ืองของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความส าคัญต่อการ

ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่ โดยควรเรง่จัดหาและกระจายวคัซีน

เพ่ือควบคุมไม่ให้การระบาดยืดเยื้ อ มาตรการการคลังมีบทบาทส าคัญในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ียังมีความไม่แน่นอนสูง ภาครัฐจึงควรเร่งเบิกจ่ายมาตรการ

เยียวยาและมาตรการพยุงเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นต่อเศรษฐกิจและ

ดูแลตลาดแรงงานในจุดท่ีมีความเปราะบางอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

นโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเน่ือง ท้ังมาตรการให้ความช่วยเหลือเพ่ือฟื้ นฟู 

ผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และมาตรการอื่นๆ 

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบให้ 

ตรงจุด ลดภาระหนี้ และสนับสนุนการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบัน

การเงนิเรง่ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ 

ยังคงต้องติดตามปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ได้แก่  

การกระจายและประสิทธิภาพของวคัซีน สถานการณ์การระบาดท้ังในและต่างประเทศ

ท่ีอาจรุนแรงขึ้นจากการกลายพันธุ์ของไวรัส ความเพียงพอของมาตรการการคลัง

และมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อท่ีออกมาแล้ว และพร้อมใช้เครื่องมือนโยบาย

การเงนิท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมหากจ าเป็น 

การปรบัลดประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ของ กนง. สอดคล้องกับมุมมองของ Krungthai 

COMPASS ท่ีประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ในกรอบ 0.8-1.6%  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้ นตัวได้ล่าช้ากว่าเดิมมาก โดยเฉพาะแรงปะทะ 

รอบใหม่จากการระบาด COVID-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ Delta หรือสายพันธุ์อินเดีย 

อย่างไรก็ดี Krungthai COMPASS คาดวา่ กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ี 0.50% 

ไปจนถึงปี 2022 โดย กนง. ยังให้น้าหนักกับการสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ  

และการเร่งด าเนินมาตรการทางการเงินเป็นหลัก โดยเฉพาะสินเชื่อฟื้ นฟู รวมถึงการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะช่วยภาคธุรกิจและครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบได้ตรงจุด

มากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยท่ีปัจจุบันอยู่ในระดับต่า รวมไปถึงการปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายลงอกี อาจไม่ได้ช่วยกระตุ้นดีมานด์ในประเทศท้ังการบรโิภคและการลงทุน

มากนักจนกวา่จะเห็นภาพของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรง่ในระยะต่อไป   
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Krungthai COMPASS มองวา่ หากสายพันธุ์ Delta กลายเป็นสายพันธุ์ท่ีแพรร่ะบาด

หลักในประเทศ อาจท าให้สถานการณ์การระบาดลากยาวเกินกว่า 4 เดือน (เม.ย.-

ก.ค.) แม้ปัจจุบัน จ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศรอบนี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ Alpha หรอื

สายพันธุ์อังกฤษถึง 89.6% แต่ด้วยสายพันธุ์ Delta ซึ่งมีอานุภาพในการแพรก่ระจาย

โรคหรอืติดต่อได้ง่ายกวา่สายพันธุ์ Alpha ถึง 1.4 เท่า ท าให้มีความเส่ียงท่ีจ านวนผู้ติด

เชื้อใหม่สายพันธุ์ Delta จะเพ่ิมขึ้นเป็น 50% ภายในระยะเวลา 2-3 เดือน หากพบจ านวน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่เรง่ตัวขึ้นแบบก้าวกระโดด และล่าสุดก็เริม่เห็นสัญญาณการแพรร่ะบาด

ของสายพันธุ์ Delta ในประเทศมากขึ้น สะท้อนจากสัดส่วนผู้ติดเชื้อท่ีเป็นสายพันธุ์ 

Delta เพ่ิมขึ้นจาก 9.8% เป็น 10.4% ภายในระยะเวลาเพียง 6 วนั1/ ดังเช่นท่ีเกิดขึ้นใน

องักฤษและรสัเซีย (รูปท่ี 2) ท้ังนี้ ต้องจับตา 2 โจทย์ส าคัญท่ีจะช่วยลดทอนผลกระทบ

จากการแพรร่ะบาดระลอกนี้  

ประการแรกคือ การเร่งด าเนินการฉีดวัคซีนให้ครบสองโดสโดยเร็ว เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกันจากเชื้อกลายพันธุ์ โดยงานวิจัยล่าสุดจาก Public Health England 

(PHE) ชี้ให้เห็นวา่ ประสิทธิภาพของวคัซีน Pfizer และ AstraZeneca ในการป้องกัน 

COVID-19 สายพันธุ์ Delta ลดลง แต่ช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอาการรุนแรงได้

มากกว่า 90% หากฉีดวัคซีนครบสองโดส2/ สอดคล้องกับท่ีนาย Boris Johnson 

นายกรัฐมนตรีของอังกฤษท่ีย้าถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้สองเข็ม 

เพ่ือรับมือกับการระบาดจากเชื้ อสายพันธุ์  Delta ท าให้อังกฤษจ าเป็นต้องเล่ือน

มาตรการคลาย Lockdown ออกไปอีก 1 เดือน จากวันท่ี 21 มิ .ย .  เป็น 19 ก .ค .  

พรอ้มกับเรง่ระดมฉีดวคัซีนให้ครบสองโดส 

1/ อ้างอิงจากงานแถลงข่าว “Update การระบาดของสายพันธุ ์Delta (อินเดีย) และจะมีผลกระทบต่อการได้รบัวคัซนีหรอืไม่” จากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
(ข้อมูล ณ วนัท่ี 22 มิ.ย. 2021)  
2/ อ้างอิงจาก https://www.gov.uk/government/news/vaccines-highly-effective-against-hospitalisation-from-delta-variant 
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รูปท่ี 2 อังกฤษและรสัเซียเผชิญการระบาดรอบใหม ่
จากต้นตอเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Delta 

ท่ีมา: Our world in data (ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ม.ิย. 2021) 

จ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม ่
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ส าหรบัประเทศไทย แม้ภาครฐัประกาศให้การปูพรมฉีดวคัซีนเป็นวาระแห่งชาติไปเมื่อวนัท่ี 

7 มิ.ย. ท่ีส่งผลให้อัตราการฉีดวคัซีนต่อวันเพ่ิมขึ้นจาก 4.3 หมื่นโดส (28 ก.พ.-6 มิ.ย.) 

เป็น 2.3 แสนโดส (7 มิ.ย.-21 มิ.ย.) แต่ด้วยจ านวนวัคซีนท่ีมีอยู่ ความรวดเร็วในการฉีด

วคัซีน รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชน เป็นข้อจ ากัดหลักท่ีท าให้ผู้ท่ีฉีดวคัซีนครบสอง

โดสในประเทศค่อนข้างต่าเพียง 3.1% ของประชากร (ข้อมูล ณ วนัท่ี 21 ม.ิย.)  

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดท่ีมีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่แน่นอนสูง ประกอบกับภาพของ

การฟื้ นตัวท่ีไม่เท่าเทียมกัน (Uneven Recovery) ย่ิงท าให้การเร่งด าเนินมาตรการ

เพ่ือกระจายสภาพคล่องเป็นส่ิงจ าเป็น แม้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีส่วน

ช่วยลดต้นทุนทางการเงินบ้าง แต่ก็ไม่ได้เอื้อให้เกิดการกระจายสภาพคล่องไปยังภาค

ธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs รวมถึงภาคธุรกิจท่ีได้รบัผลกระทบหนักและต้องใช้เวลาฟื้ น

ตัวค่อนข้างนาน เนื่องจากข้อจ ากัดของการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงท่ีสถานะทางการ

เงินและกระแสเงินสดท่ียังไม่เป็นปกติ รวมถึงบางส่วนท่ีมีหนี้เดิมค้างช าระอยู่ในช่วง

วิกฤตท่ีผ่านมา สะท้อนจากสินเชื่ อท่ีได้รับการอนุมัติผ่านการอัดฉีดสภาพคล่อง 

3 มาตรการหลักท่ียังค่อนข้างน้อย (รูปท่ี 3) 

อย่างไรก็ดี แรงกดดันด้านเสถียรภาพทางการเงินอาจยังไม่ใช่ประเด็นหลักท่ีมีผลต่อ

ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปัจจุบัน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปท่ีเร่งตัว

ขึ้นในช่วงท่ีผ่านมาเกิดจากปัจจัยชั่วคราว ก่อนท่ีจะโน้มลดลงมาอยู่ใกล้ขอบล่างกรอบ

เป้าหมาย เช่นเดียวกับความผันผวนในตลาดการเงินท่ีได้รบัอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก

เป็นหลัก จากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มทยอยปรับลดการอัดฉีด

สภาพคล่อง (QE Tapering) เพ่ือปูทางไปสู่การปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีเรว็กวา่

ท่ีประเมินไว้ถึง 1 ปี หรือในปี 2023 ซ่ึงย่อมจะกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐฯ และส่งผลมายังทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย รวมถึง 

ผลทางออ้มต่อค่าเงนิบาทต่อไป  

 

 

ท่ีมา: ธปท.  
หมายเหต:ุ  1/ หน่วย: ล้านบาท 
                2/ ข้อมูลสินเชื่อฟื้ นฟูและโครงการพักทรพัย์ พักหน้ี ณ วนัท่ี 14 มิ.ย. 2021 ส่วนข้อมูลสินเชื่อ Soft loan ณ วนัท่ี 12 เม.ย. 2021   

รูปท่ี 3 มาตรการอดัฉีดสภาพคล่องยังท าได้ค่อนขา้งน้อยและไม่ท่ัวถึง 

สินเชื่อท่ีได้รบั

การอนุมัติ 

138,200 

361,800 

มูลค่า

สินทรพัย์ท่ี

รบัโอน 922 

99,078 

สินเชื่อท่ี

ได้รบัอนุมัติ 

40,764 

209,236 

มาตรการ 
สินเช่ือดอกเบีย้ต่า  

(Soft Loan)  

มาตรการ 
สินเช่ือฟ้ืนฟูฯ 

มาตรการ 
พักทรพัย์พักหนี้  

เม็ดเงินท่ีได้รบัการอนุมัติผ่านมาตรการอดัฉีดสภาพคล่องวงเงินรวม 8.5 แสนล้านบาท 


