ฉบับที่ 10/2562
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1/2562
นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม
กนง. ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการฯ มี มติ 4 ต่ อ 2 เสี ย ง ให้ ค งอั ตราดอกเบี้ ยนโยบายไว้ ที่ ร้ อ ยละ 1.75 ต่ อ ปี
โดย 2 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี
ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการ 1 ท่านลาประชุม
ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ตามแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ แม้อุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปได้รับแรงกดดันจาก
ราคาพลังงานที่ลดลงและมีความเสี่ยงด้านต่่าเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทยอยปรับสูงขึ้นใกล้เคียง
กั บ ที่ ป ระเมิ น ไว้ ภาวะการเงิ น โดยรวมยั งอยู่ ในระดั บผ่ อนคลายและเอื้ อต่ อการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ในอนาคตที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการฯ เห็นว่า
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับ
กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ ส่วนกรรมการ 2 ท่าน
เห็นว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวต่อเนื่องในระดับที่ใกล้เคียงกับศักยภาพ แม้อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 0.25 ภาวะการเงินโดยรวมจะยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
จึงเห็นควรให้ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน และ
สะสมขีดความสามารถในการด่าเนินนโยบายการเงิน (policy space) ส่าหรับอนาคต
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องใกล้เคียงศักยภาพ แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง
ด้านต่่าเพิ่มขึ้นตามการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอลง ผลของมาตรการ
กี ดกัน ทางการค้าระหว่างสหรั ฐ ฯ และจี น รวมทั้งผลจากวั ฏ จักรสิ นค้าอิเล็ กทรอนิกส์ ที่ช ะลอลง ขณะที่
การท่องเที่ยวมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีนที่ฟื้นตัวเร็วกว่าคาด แรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ
ขยายตัวต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตามรายได้ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตรที่ปรับ
ดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ แต่ยังได้รับแรงกดดันจาก
หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่าหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตามการย้ายฐานการผลิต
มายังไทย และโครงการร่วมลงทุน ของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้ ม
ขยายตัวต่่ากว่าที่ประเมินไว้ตามการเบิกจ่ายจริงและกรอบวงเงิน งบประมาณทั้งรายจ่ายประจ่าและรายจ่าย
ลงทุน รวมถึงความล่าช้าในโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง คณะกรรมการฯ จะติดตามความเสี่ยงด้าน
ต่างประเทศทั้งจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน
รวมทั้งความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ส่าคัญและผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงานที่ลดลงและมีความเสี่ยงด้านต่่าเพิ่มขึ้น จาก
ความผั น ผวนของราคาพลั ง งานและอาหารสด อั ต ราเงิ น เฟ้ อ พื้ น ฐานมี แนวโน้ม ทยอยปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ตาม
แรงกดดัน ด้านอุป สงค์ที่สู งขึ้น อย่ างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็ นว่า การเปลี่ ยนแปลงเชิ ง
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โครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น รวมถึง
พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ท่าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต
ภาวะการเงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพคล่อง
ในระบบการเงิ น อยู่ ใ นระดั บ สู ง สถาบั น การเงิ น ทยอยปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ตามอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย
โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย เงินฝาก อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ปรับสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่่า และภาคเอกชน
สามารถระดมทุน ได้ ต่ อเนื่ อง โดยสิ น เชื่อขยายตัว ทั้งสิ นเชื่ อธุรกิ จและสิ น เชื่อ อุ ปโภคบริโ ภค ด้านอัต รา
แลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ที่อ่อนค่าลงเป็นส่าคัญ
โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้น ในทิศทางเดียวกับสกุล เงินของกลุ่ มประเทศตลาดเกิดใหม่ และสกุลเงินในภู มิภ าค
ในระยะข้างหน้า อัตราแลกเปลี่ยนยังมีแนวโน้มผันผวนจากความไม่แน่นอนในต่างประเทศ คณะกรรมการฯ
จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
ระบบการเงิ นโดยรวมมี เสถี ยรภาพ แต่ ยั งต้ องติ ดตามความเสี่ ยงที่ อาจสร้ างความเปราะบางให้
เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สู งขึ้น (search for yield)
ในภาวะอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต่ า อาจน่ า ไปสู่ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งต่่ า กว่ า ที่ ค วร (underpricing of risks)
คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้ด่าเนินการไปและการปรับขึ้น อัต รา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมาจะช่วยดูแลการสะสมความเปราะบางในระบบการเงิน ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังต้อง
ติดตามพัฒนาการของตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ การขยายสินทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งทิศทางการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนและกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ อาจประเมิน
ความเสี่ยงต่่ากว่าที่ควร
มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้แรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศอาจ
ชะลอลง คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังมีความเหมาะสมในระยะข้างหน้า โดยจะ
ติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งปัจจัย
เสี่ยงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการด่าเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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