ฉบับที่ 5/2563
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1/2563
นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม
กนง. ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการฯ มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ ล ดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายร้ อ ยละ 0.25 ต่ อ ปี จาก
ร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที
ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่่า
กว่าประมาณการเดิมและต่่ากว่าระดับศักยภาพมากขึ้นมาก จากการระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ า ยประจ่ า ปี และภั ย แล้ ง อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปมี แ นวโน้ ม ต่่ า กว่ า ขอบล่ า งของ
กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ตลอดช่วงประมาณการ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางเพิ่มขึ้นจากแนวโน้ม
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ในสถานการณ์เช่นนี้จ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานมาตรการทั้งทางการเงินและ
การคลัง คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่
เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุน สภาพคล่องและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ไ ด้รับ
ผลกระทบรุนแรงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องเร่งด่าเนินการให้เกิดผลชัดเจนขึ้น จึงเห็นควรให้
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้
คณะกรรมการฯ เห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าประมาณการเดิม และ
ต่่ากว่าระดับศักยภาพมากขึ้นมาก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปี และภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องจ่านวนมาก โดย
การท่องเที่ย วมีแนวโน้มลดลงจากที่ป ระมาณการไว้เดิมมาก และการส่ งออกสิ นค้า มีแนวโน้มลดลงตาม
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคด้วย ส่าหรับด้านอุปสงค์
ในประเทศ การใช้จ่ ายภาครัฐ มีแนวโน้มขยายตัว ต่่าลงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีที่ล่าช้าและยังมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนยังได้รับแรงกดดันจากรายได้
ครั ว เรื อนที่มีแนวโน้ มชะลอลงมากขึ้น ทั้ง ครัว เรื อนในภาคบริก าร เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึง หนี้
ครั ว เรื อนที่อยู่ ในระดับ สู ง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ให้ ติดตามผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โคโรนา
ความล่าช้าของการเบิ กจ่ ายงบประมาณ และภาวะภัยแล้ งที่อาจรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ รวมทั้งสภาวะ
การกีดกันทางการค้าและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2563 และปี 2564 มีแนวโน้มต่่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมาย
เงิน เฟ้อ ตลอดช่ว งประมาณการ ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ช ะลอลงตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ ที่ อ ยู่ ใ น
ระดับต่่า รวมถึงราคาพลังงานต่่ากว่าคาดเนื่องจากความต้องการใช้น้่ามันมีแนวโน้มลดลงจากการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา แม้อัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดจะปรับเพิ่มขึ้นบ้างจากภัยแล้ง
ภาวะการเงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลาย โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ทรงตัวอยู่ในระดับต่่า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง แต่สินเชื่อภาคธุรกิจ
มีแนวโน้มชะลอลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจ ด้านอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าเงินบาทอ่อนค่าลงบ้างเมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่ค้าคู่แข่ง แต่ยังอาจไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย และมีแนวโน้มผันผวน ทั้งนี้
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คณะกรรมการฯ จะติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องและใกล้ ชิด
ท่ า มกลางความไม่ แ น่ น อนด้า นต่า งประเทศที่ มี อ ยู่ สู ง รวมถึ ง ให้ ติ ด ตามประสิ ท ธิผ ลของการผ่ อ นคลาย
กฎเกณฑ์ก่ากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อเอื้อให้เงินทุ นไหลออก และสนับสนุนให้ ธปท. ด่าเนินมาตรการ
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบการเงิน โดยรวมมีความเปราะบางมากขึ้นจากแนวโน้มเศรษฐกิจ ที่ช ะลอตัว โดยเฉพาะ
ความสามารถในการช่าระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการการเงิน
การคลั งต่าง ๆ ที่ภ าครั ฐ และ ธปท. ได้เร่งด่าเนินการเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ
จะติ ด ตามประสิ ท ธิ ผ ลของมาตรการต่ า ง ๆ อย่ า งใกล้ ชิ ด รวมถึ ง ติ ด ตามพฤติ ก รรมการก่ อ หนี้ แ ละ
ความสามารถในการช่าระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นใน
ภาวะดอกเบี้ยต่่า การขยายสินทรัพย์และความเชื่อมโยงภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการก่อหนี้ของ
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจน่าไปสู่ การประเมินความเสี่ยงต่่ากว่าที่ควร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรใช้
มาตรการก่ า กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น (microprudential) และมาตรการดู แ ลเสถี ย รภาพระบบการเงิ น
(macroprudential) ร่วมกันในจังหวะที่เหมาะสม
มองไปข้างหน้า คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี และภัยแล้ง เพื่อประกอบการด่าเนินนโยบายการเงิน
ในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายอย่างเหมาะสม รวมทั้งจะติดตามปัญหาเชิงโครงสร้างที่
กระทบกับ ความสามารถในการแข่งขัน และแนวโน้มการขยายตัว ของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน
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