ฉบับที่ 61/2561
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2561
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม
กนง. ในวันที่ 19 กันยายน 2561
คณะกรรมการฯ มี ม ติ 5 ต่ อ 2 เสี ย งให้ ค งอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายไว้ ที่ ร้ อ ยละ 1.50 ต่ อ ปี
โดย 2 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี
ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตาม
แรงส่ งจากอุป สงค์ ทั้งในและต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่ว ไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีทิศทางเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ เดิม ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จ เสถี ย รภาพระบบการเงิ น โดยรวมอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี แต่ ต้ อ งติ ด ตามความเสี่ ย งที่ อ าจสะสม
ความเปราะบางในระบบการเงิน ได้ ใ นอนาคต โดยเฉพาะจากภาวะการเงิ น ที่ ผ่ อ นคลายเป็ น เวลานาน
คณะกรรมการฯ เห็นว่า นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้
ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นว่าความต่อเนื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนเพียงพอ และภาวะ
การเงินที่ผ่อนคลายมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงของ
ภาวะการเงินในอนาคตต่่ากว่าที่ควร จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้ง นี้เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งจะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนในระยะยาว และเพื่อเริ่ม
สร้างขีดความสามารถในการด่าเนินนโยบายการเงิน (policy space) ส่าหรับอนาคต
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้า
และการท่องเที่ยวตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว รวมถึงอุปสงค์ในประเทศที่มีแรงส่งต่อเนื่อง โดยการส่งออก
สินค้ามีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงบ้างจากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน
แต่ได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรมมายังไทยซึ่งช่วยลดทอนผลกระทบได้บางส่วน
การบริ โภคภาคเอกชนขยายตั ว ดี ขึ้ นต่ อเนื่ องตามปั จจั ยสนั บสนุ นจากรายได้ และการจ้ างงานที่ ปรั บดี ขึ้ น
อย่างไรก็ตาม หนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงท่าให้ก่าลังซื้อฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการใช้จ่าย
ภาครัฐขยายตัวน้อยกว่าที่ประเมินไว้เดิมจากข้อจ่ากัดด้านการเบิกจ่าย ส่าหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่องและได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการลงทุนย้าย
ฐานการผลิตมายังไทย แต่ยังต้องติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนต่าง ๆ ในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ เศรษฐกิจ
ไทยยังมีความเสี่ยงด้านต่่าและเผชิญความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่อาจประกาศ
เพิ่มเติมและมาตรการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าส่าคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปียังมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม
แต่ยังมีความเสี่ยงด้านต่่าจากราคาอาหารสดที่ผันผวนสูงตามสภาพภูมิอากาศและปริมาณผลผลิต ในขณะที่
อัตราเงิน เฟ้อพื้น ฐานมีแนวโน้ มเพิ่ม ขึ้น ช้ากว่าที่ประเมินไว้เดิมบ้างตามแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ ที่
ปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป คณะกรรมการฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอาจส่งผลให้อัตราเงิน
เฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต แม้ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้เต็มตามศักยภาพ อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัว
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ของธุรกิจ e-commerce การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ท่าให้ต้นทุน
การผลิตลดลง ส่าหรับการคาดการณ์เงินเฟ้อของสาธารณชนโดยรวมค่อนข้างทรงตัว
ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพคล่อง
ในระบบการเงิน อยู่ ในระดับ สู ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น เล็กน้อย ขณะที่
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่่า ท่าให้ภาคเอกชนสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง โดยสินเชื่อขยายตัวใน
อัตราที่สูงขึ้น ทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค ด้านอัตราแลกเปลี่ยน นับจากการประชุมครั้งก่อน
เงินบาทแข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินสกุลภูมิภาคจากความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพด้านต่างประเทศของกลุ่ ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่ ในระยะข้างหน้า อัตราแลกเปลี่ยนยังมีแนวโน้มผันผวน คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้
ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป
ระบบการเงิ นโดยรวมมี เสถี ยรภาพ แต่ ยั งต้ องติ ดตามความเสี่ ยงที่ อาจสร้ างความเปราะบางให้
เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สู งขึ้น (search for yield)
ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่่าเป็นเวลานาน ซึ่งอาจน่าไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่่ากว่าที่ควร (underpricing of risks)
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ แสดงความกังวลต่อภาวะการแข่งขันในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ส่งผลให้
มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลดลง รวมทั้งให้ติดตามภาวะอุปทานคงค้างของอาคารชุดในบางพื้นที่ ตลอดจน
พฤติกรรมการก่อหนี้ของภาคครัวเรือน เนื่องจากสถานะหนี้ครัวเรือนยังไม่ปรับตัวดีขึ้น และความสามารถ
ในการช่าระหนี้ ของภาคธุร กิจ SMEs โดยเฉพาะกลุ่ มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของปั จ จั ย
เชิงโครงสร้างและรูปแบบการท่าธุรกิจ
มองไปข้ า งหน้ า เศรษฐกิ จ ไทยในภาพรวมมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง จากปั จ จั ย
ด้านต่างประเทศและในประเทศ แต่ต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบ
การเงินในระยะต่อไป รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจจากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ
และการตอบโต้จากประเทศเศรษฐกิจส่าคัญ คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับ
ผ่อนปรนต่อไป แต่การด่าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับปัจจุบันจะทยอยลดความจ่าเป็นลง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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สรุปแนวโนมเศรษฐกิจไทย

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟอทัว่ ไป
อัตราเงินเฟอพืน้ ฐาน
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* ขอมูลจริง, ( ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2561

• เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่องตามแรงสง
จากอุปสงคทั้งในและตางประเทศ
• ประมาณการเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงดานต่ําและ
มีความไมแนนอนจากนโยบายกีดกันทางการคาของสหรัฐฯ
ทีอ่ าจประกาศเพิ่มเติม และมาตรการตอบโตจากประเทศคูคา
สําคัญ รวมถึงความเสี่ยงดานภูมริ ัฐศาสตร
• อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานมีทิศทางเพิ่มขึ้น
อยางคอยเปนคอยไปใกลเคียงกับที่ประเมินไวเดิม
• ประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไปยังมีความเสี่ยงดานต่ําจากราคา
อาหารสดที่ผันผวนสูงตามสภาพภูมิอากาศและปริมาณผลผลิต
รวมทั้งปจจัยเชิงโครงสรางที่อาจสงผลใหอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้น
ไดชากวาในอดีต
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ประมาณการเศรษฐกิจในรายงานนโยบายการเงิน
เดือนกันยายน 2561
(% YoY)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
- การบริโภคภาคเอกชน
- การลงทุนภาคเอกชน
- การอุปโภคภาครัฐ
- การลงทุนภาครัฐ
- ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ
- ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.)
- มูลคาการสงออกสินคา
- มูลคาการนําเขาสินคา
อัตราเงินเฟอทั่วไป
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
ขอสมมติ
- จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ (ลานคน)
- ราคาน้ํามันดิบดูไบ (USD/Barrel)
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• การสงออกสินคาขยายตัวชะลอลงบางจาก
ผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการคาระหวาง
สหรัฐฯ และจีน แตไดรับผลดีจากการยายฐาน
การผลิตซึ่งชวยลดทอนผลกระทบไดบางสวน
• การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นตอเนื่องจาก
รายไดและการจางงานที่ปรับดีขึ้น
• การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง
จากโครงการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึง
การลงทุนยายฐานการผลิตมายังไทย
• การใชจายภาครัฐขยายตัวนอยกวาที่ประเมินไวเดิม
จากขอจํากัดดานการเบิกจาย

E = ประมาณการ
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