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นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม
กนง. ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
คณะกรรมการฯ มี ม ติ 4 ต่ อ 3 เสี ย งให้ ค งอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายไว้ ที่ ร้ อ ยละ 1.50 ต่ อ ปี
โดย 3 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี
ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง
แม้อุปสงค์ต่างประเทศมีสัญญาณชะลอลงบ้าง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีทิศทางเพิ่มขึ้น
ใกล้ เ คี ย งกั บ ที่ ป ระเมิ น ไว้ เ ดิ ม ภาวะการเงิ น โดยรวมยั ง อยู่ ใ นระดั บ ผ่ อ นคลายและเอื้ อ ต่ อ การขยายตั ว
ทางเศรษฐกิ 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 เห็ นว่ า นโยบายการเงิ นที่ ผ่ อนคลายในระดั บปั จจุ บั นมี ส่ วนช่ วยสนั บสนุ นการขยายตั ว
ของเศรษฐกิจและสอดคล้ องกับกรอบเป้ าหมายเงินเฟ้อ กรรมการส่ วนใหญ่จึงเห็ นควรให้ คงอัตราดอกเบี้ ย
นโยบายไว้ ส่วนกรรมการ 3 ท่านเห็นว่าความต่อเนื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนเพียงพอ
และภาวะการเงินที่ผ่ อนคลายมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่ งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจประเมิน
ความเสี่ยงของภาวะการเงินในอนาคตต่่ากว่าที่ควร จึงเห็นควรให้ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้ง นี้
เพื่อลดความเสี่ ย งด้ านเสถี ย รภาพระบบการเงินซึ่ งจะมีผ ลต่ อ การขยายตัว ของเศรษฐกิจ อย่า งยั่ง ยื น ใน
ระยะยาว และเพื่อเริ่มสร้างขีดความสามารถในการด่าเนินนโยบายการเงิน (policy space) ส่าหรับอนาคต
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องแม้ว่าการส่งออกจะมีสัญญาณชะลอลงบ้าง
โดยส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน วัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์
ที่ชะลอลง และผลจากสภาวะอากาศของประเทศคู่ค้าที่เป็น ปัจจัยชั่วคราว ขณะที่การท่องเที่ยวชะลอลง
โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีน อย่างไรก็ตาม แรงส่งของอุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวต่อเนื่อง การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตั ว ตามรายได้ และการจ้ างงานนอกภาคเกษตรที่ ปรั บดี ขึ้ น แต่ ยั งได้ รั บแรงกดดั นจาก
หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่าหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตามการย้ายฐานการผลิต
มายังไทย และโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว
ชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้เดิมจากความล่าช้าในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ บางแห่ง ในภาพรวมเศรษฐกิจไทย
ยังขยายตัวดีแต่เผชิญความเสี่ยงด้านต่่าเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีนทีอ่ าจมากกว่าคาด รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปียังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม
แต่มีความเสี่ยงด้านต่่าเพิ่มขึ้นตามความผันผวนของราคาพลังงานและราคาอาหารสด อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิมตามแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ที่ปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจ
e-commerce การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น รวมถึง พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ท่าให้ต้นทุนการผลิตลดลง
ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต

2
ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพคล่อง
ในระบบการเงิน อยู่ ในระดับสูง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ปรับเพิ่มขึ้น เล็ กน้อย ขณะที่
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่่า ท่าให้ภาคเอกชนสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง โดยสินเชื่อขยายตัว ทั้ง
สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค ด้านอัตราแลกเปลี่ยนนับจากการประชุมครั้งก่อน เงินบาทเทียบกับ
เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเช่นเดียวกับเงินสกุลภูมิภาคจากความกังวลต่อความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่
เพิ่มขึ้น ในระยะข้างหน้ า อัตราแลกเปลี่ยนยัง มีแนวโน้มผันผวน คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ ติด ตาม
สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป
ระบบการเงิ นโดยรวมมี เสถี ยรภาพ แต่ ยั งต้ องติ ดตามความเสี่ ยงที่ อาจสร้ างความเปราะบางให้
เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สู งขึ้น (search for yield)
ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่่าเป็นเวลานาน ซึ่งอาจน่าไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่่ากว่าที่ควร (underpricing of risks)
ส่ า หรั บ ภาวะการแข่ ง ขั น ในตลาดสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ส่ ง ผลให้ ม าตรฐานการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ลดลง
ได้รับการดูแลในระดับหนึ่งด้ว ยการปรับปรุงหลั กเกณฑ์การก่ากับดูแลสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี้
คณะกรรมการฯ ให้ติดตามพฤติกรรมการก่อหนี้ของภาคครัวเรือน และความสามารถในการช่าระหนี้ของ
ภาคธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงโครงสร้างและรูปแบบ
การท่าธุรกิจ
มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้แรงส่งจากอุปสงค์
ต่างประเทศชะลอลงบ้างและอาจมีความเสี่ยงจากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และ
จีนที่มากกว่าคาด รวมถึงต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อ และความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน
ในระยะต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อไป แต่การด่าเนิน
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับปัจจุบันจะทยอยลดความจ่าเป็นลง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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