ฉบับที่ 43/2562
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 5/2562
นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม
กนง. ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562
คณะกรรมการฯ มี มติ 5 ต่ อ 2 เสี ยงให้ ลดอั ตราดอกเบี้ ยนโยบายร้ อยละ 0.25 ต่ อปี จาก
ร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ขณะที่ 2 เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี
ในการตั ด สิ น นโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมิ น ว่ า เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ ม ขยายตัว ต่่า กว่า
ที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าที่หดตัวและเริ่มส่งผลไปสู่อุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้ม
ต่่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย เสถียรภาพระบบ
การเงินได้รับการดูแลไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น
จะมีส่ ว นช่ว ยสนั บ สนุ น การขยายตัว ของเศรษฐกิจ และเอื้ อให้ อัต ราเงิน เฟ้ อทั่ว ไปกลั บสู่ กรอบเป้า หมาย
กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในภาวะที่นโยบายการเงินอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายอยู่แล้ว อาจไม่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเพิ่มได้มากนัก เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง ยังมี
ความจ่ า เป็ น ที่ ต้ อ งรั ก ษาขี ด ความสามารถในการด่ า เนิ น นโยบายการเงิ น (policy space) เพื่ อ รองรั บ
ความเสี่ยงในอนาคต
เศรษฐกิจ ไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัว ต่่ากว่าที่ประเมินไว้เดิม และต่่ากว่า ระดับศักยภาพ
โดยการส่งออกสินค้า หดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ ตามเศรษฐกิจคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลงจาก
สภาวะการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัว
ชะลอลง ส่าหรับด้านอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ม ชะลอลงตามรายได้ของครัวเรือน
นอกภาคเกษตรและการจ้างงานที่ปรับลดลง โดยเฉพาะการจ้างงานในภาคการผลิตเพื่อส่งออก รวมทั้งยังได้รับ
แรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ ในระดับสูง การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว ชะลอลง อย่างไรก็ดี
การย้ายฐานการผลิตมายังไทยและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยสนับสนุน
การลงทุนในระยะต่อไป การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าที่ประเมินไว้ตามการลงทุนภาครัฐซึ่งส่วนหนึ่ง
จากข้อจ่ากัดด้านการเบิกจ่าย รวมทั้งการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่คาดว่าจะล่าช้า ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามความเสี่ยงด้านต่างประเทศจากสภาวะการกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศที่สูงขึ้น แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลมาสู่อุปสงค์
ในประเทศ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมทั้งจะติดตามการด่าเนินนโยบายของรัฐบาลใหม่และการใช้จ่าย
ภาครั ฐ ตลอดจนความคื บหน้ าของการลงทุ นในโครงสร้ างพื้ นฐานที่ ส่ าคั ญและผลต่ อเนื่ องไปยั งการลงทุ น
ภาคเอกชน ซึง่ อาจส่งผลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ ย ทั้งปี มีแนวโน้ม ต่่ากว่าขอบล่ างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ จากราคา
พลังงานที่ปรับลดลงเร็ว รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่มีแนวโน้มชะลอลงตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่ปรับ
ลดลง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจ

2
e-commerce การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น รวมถึง พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ท่าให้ต้นทุนการผลิตลดลง
ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต
ภาวะการเงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลาย สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่่า ภาคเอกชนยังสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง แต่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัว
ชะลอลงทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค ด้านอัตราแลกเปลี่ยน คณะกรรมการฯ ยังมีความกังวลต่อ
สถานการณ์เงินบาทที่ แข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจมากขึ้นใน
สภาวะที่การกีดกันทางการค้ารุน แรงขึ้น จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและเงิน ทุน
เคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประเมินความจ่าเป็นของการด่าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม
ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสร้างความเปราะบางให้
เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต คณะกรรมการฯ เห็นว่า มาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้
ด่าเนินการไปช่วยดูแลการสะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องติดตามการก่อหนี้
ของภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การขยายสินทรัพย์และความเชื่อมโยงภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์
รวมถึ ง การก่ อ หนี้ ข องกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ที่ อ าจประเมิ น ความเสี่ ย งต่่ า กว่ า ที่ ค วร ทั้ งนี้ ในระยะต่ อไป
ที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลงและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่่าต่อเนื่อง มาตรการก่ากับดูแลสถาบันการเงิ น
(microprudential) และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน (macroprudential) ยิ่งต้องมีบทบาทมากขึ้น
ในการดูแลความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน
มองไปข้างหน้า คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบของสภาวะการกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการด่าเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบกับความสามารถในการแข่งขันและแนวโน้ม
การขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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