ฉบับที่ 34/2562
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 4/2562
นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม
กนง. ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี
ในการตั ด สิ น นโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมิ น ว่ า เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ ม ขยายตัว ต่่า กว่า
ที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าและบริการเป็นส่าคัญ อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้
ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ
เสถียรภาพระบบการเงินที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย
ในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้
เศรษฐกิจ ไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัว ต่่ากว่าที่ประเมินไว้ โดยการส่งออกสิ นค้าขยายตัว
ชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้มากตามเศรษฐกิจคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลงจากสภาวะการกีดกันทาง
การค้าที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯ และจีน ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าที่ประเมินไว้
จากจ่านวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก ส่าหรับด้านอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเนื่องแต่ ยังได้รั บแรงกดดันจากหนี้ ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสู ง รวมถึงรายได้และการจ้างงานที่มีสั ญญาณ
ชะลอลงในภาคการผลิตเพื่อส่งออก การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ดี การย้ายฐาน
การผลิตมายังไทยและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยสนับสนุนการลงทุนใน
ระยะต่อไป ขณะทีก่ ารใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าที่ประเมินไว้จากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คาดว่าจะล่าช้าและการเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ จะติดตามความเสี่ยงด้านต่างประเทศจากสภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ แนวโน้ม
การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลมาสู่อุปสงค์ในประเทศ และความเสี่ยงด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ รวมทั้งจะติดตามการด่าเนินนโยบายของรัฐบาลใหม่และการใช้จ่ายภาครัฐ ตลอดจนความคืบหน้า
ของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ส่าคัญและผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้ม
การขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป
อัตราเงินเฟ้ อทั่วไปเฉลี่ ย ทั้ง ปี มีแ นวโน้ ม ทรงตัว ใกล้ เ คีย งกับ ที่ ประเมิน ไว้ โดยราคาอาหารสด
มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากการประชุมครั้งก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมิน
ไว้เดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัว ของ
ธุรกิจ e-commerce การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น รวมถึง พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ท่าให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต
ภาวะการเงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพคล่อง
ในระบบการเงิน อยู่ ในระดับ สู ง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ ในระดับต่่า ภาคเอกชนยัง สามารถระดมทุ น
ได้ต่อเนื่อง โดยสินเชื่อขยายตัว ต่อเนื่องทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาททีแ่ ข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็วและแข็งค่าน่าเงินสกุลภูมิภาคเป็นผลจากเงินดอลลาร์ สรอ. มีทิศทางอ่อนค่าลง
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การไหลเข้าของเงินทุนในช่วงสั้น ๆ และปัจจัยในประเทศ คณะกรรมการฯ มีความกังวลต่อการแข็งค่าของ
เงิ น บาทซึ่ ง อาจไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ จึ ง เห็ น ควรให้ ติ ด ตามสถานการณ์ อั ต รา
แลกเปลี่ยนและการไหลเข้าของเงินทุนอย่างใกล้ชิด
ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสร้างความเปราะบางให้
เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต คณะกรรมการฯ เห็นว่า มาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้
ด่ า เนิ น การไปและการปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายที่ ผ่ า นมาช่ ว ยดู แ ลการสะสมความเปราะบางใน
ระบบการเงินจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่า ซึ่งอาจ
น่ าไปสู่ การประเมิ นความเสี่ ยงต่่ ากว่ าที่ ควร (underpricing of risks) ได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง แต่ ยั ง ต้ อ งติ ด ตาม
การก่ อ หนี้ ข องภาคครั ว เรื อ นที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะสิ น เชื่ อ รถยนต์ การขยายสิ น ทรั พ ย์ แ ละ
ความเชื่อมโยงภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ การปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ภายหลัง การปรับปรุง
เกณฑ์การก่ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) มีผลบังคับใช้ รวมถึงการก่อหนี้ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ที่อาจประเมินความเสี่ยงต่่ากว่าที่ควร ทั้งนี้ การลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินในช่วงต่อไปยังจ่าเป็น
ที่จะต้องได้รับการดูแลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสม มาตรการก่ากับดูแล
สถาบันการเงิน (microprudential) และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน (macroprudential) ที่จะต้องให้
ความส่าคัญเพิ่มขึ้นกับความสามารถในการช่าระหนี้ของลูกหนี้
มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว ชะลอลงตามแรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศเป็น
ส่าคัญ คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงิ นเฟ้อ และเสถียรภาพ
ระบบการเงิน รวมทั้งปั จ จั ย เสี่ย งต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบของสภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการด่าเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย
26 มิถุนายน 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน
โทรศัพท์: 0 2283 6186, 0 2356 7872
E-mail: MPStrategyDiv@bot.or.th

สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
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* ข้อมูลจริง, ( ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2562

• เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าทีประเมินไว้จาก
การส่งออกสินค้าและบริการเป็นส่าคัญ
• อัตราเงินเฟ้อทัวไปเฉลียทั้งปีมีแนวโน้มทรงตัวใกล้เคียงกับ
ทีประเมินไว้ โดยราคาอาหารสดมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจาก
การประชุมครั้งก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกับทีประเมินไว้เดิม
• คณะกรรมการฯ จะติดตามความเสียงด้านต่างประเทศจาก
สภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ แนวโน้ม
การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลัก
และความเสียงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมทั้งจะติดตามการด่าเนิน
นโยบายของรัฐบาลใหม่และการใช้จ่ายภาครัฐ ตลอดจน
ความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทีส่าคัญ
และผลต่อเนืองไปยังการลงทุนภาคเอกชน
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ประมาณการเศรษฐกิจในรายงานนโยบายการเงิน
เดือนมิถุนายน 2562
2562E

2563E

(% YoY)

2561*

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
- การบริโภคภาคเอกชน
- การลงทุนภาคเอกชน
- การอุปโภคภาครัฐ
- การลงทุนภาครัฐ
- ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ
- ปริมาณการน่าเข้าสินค้าและบริการ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)**
- มูลค่าการส่งออกสินค้า
- มูลค่าการน่าเข้าสินค้า
อัตราเงินเฟ้อทัวไป
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
ข้อสมมติ
- จ่านวนนักท่องเทียวต่างประเทศ (ล้านคน)
- ราคาน้่ามันดิบดูไบ (USD/Barrel)
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• การส่งออกสินค้าขยายตัวชะลอลงกว่าทีประเมิน
ไว้มากตามเศรษฐกิจคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที
ชะลอลงจากสภาวะการกีดกันทางการค้าทีรุนแรงขึ้น
โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯ และจีน
• การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนือง
แต่ยังได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนทีอยู่ใน
ระดับสูง รวมถึงรายได้และการจ้างงานทีมีสัญญาณ
ชะลอลงในภาคการผลิตเพือส่งออก
• การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง
แต่การย้ายฐานการผลิตมายังไทยและการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในระยะ
ต่อไป
• การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที
ประเมินไว้ จากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณฯ
พ.ศ. 2563 ทีคาดว่าจะล่าช้าและการเลือนการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง

* ข้อมูลจริง
E = ข้อมูลประมาณการ
** ข้อมูลจริงปี 2561 และข้อมูลประมาณการรอบเดือน มิ.ย. 2562 ได้รวมผลเรืองการปรับปรุงรายได้ภาคการท่องเทียวตามหลักดุลการช่าระเงินแล้ว
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