ฉบับที่ 37/2562
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2562
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือ นมิถุนายน 2562 ซึ่งมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจของสาธารณชนเกี่ ย วกั บ แนวทางการด าเนิ น นโยบายการเงิ น และ
การประเมินภาวะเศรษฐกิจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
การดาเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าและบริการที่มีแนวโน้ม
ขยายตั ว ต่ ากว่ า ที่ ป ระเมิ น ไว้ ม าก อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปและอั ต ราเงิ น เฟ้ อ พื้ น ฐานมี แ นวโน้ ม ทรงตั ว ใกล้ เ คียง
ประมาณการเดิม ขณะที่ระบบการเงินมีความเสี่ยงในบางจุดที่อาจสร้างความเปราะบางให้กับเสถียรภาพของ
ระบบการเงินในอนาคต คณะกรรมการฯ จึงมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี
ในการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และ 26 มิถุนายน 2562 โดยเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายใน
ระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ นอกจากนี้
คณะกรรมการฯ มีความกังวลต่อการแข็งค่าของเงินบาทซึ่งอาจไม่ส อดคล้ องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
จึ งเห็ น ควรให้ ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ ยนและการไหลเข้าของเงินทุนอย่างใกล้ ชิด ส าหรับการลด
ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินในช่วงต่อไปยังจาเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
ทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสม มาตรการกากับดูแลรายสถาบันการเงิน (microprudential) และมาตรการ
ดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน (macroprudential) ที่จะต้องให้ความสาคัญเพิ่มขึ้นกับความสามารถในการชาระหนี้
ของลูกหนี้
ในระยะข้ า งหน้ า ภายใต้ ค วามไม่ แ น่ น อนที่ สู ง ขึ้ น จากทั้ ง ปั จ จั ย ต่ า งประเทศและในประเทศ
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันจึงยังมีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการ
ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ เสถียรภาพระบบการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบของบรรยากาศการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบ
การดาเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป
การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดาเนินนโยบายการเงิน
1. เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง เนื่องจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ที่ รุ น แรงขึ้ น ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณการค้ า โลกและความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ปรั บ ลดลงเป็ น ส าคั ญ อย่ า งไรก็ ดี
ตลาดแรงงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จของภาครัฐในประเทศ
อุตสาหกรรมหลักจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่สาคัญในระยะต่อไป คณะกรรมการฯ จึงปรับลดข้อสมมติ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าลงเป็นร้อยละ 3.0 ในปี 2562 และร้อยละ 2.8 ในปี 2563
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังมีโอกาสขยายตัวต่ากว่ากรณีฐาน ตามความไม่แน่นอนของมาตรการ
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กีดกันทางการค้าฯ ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงโอกาสที่สหราชอาณาจักรอาจ
ออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลง (no-deal Brexit) ที่ปรับเพิ่มขึ้น
ทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางส่วนใหญ่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยคาดว่าธนาคารกลาง
สหรั ฐ ฯ (Fed) จะปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย 1 ครั้ ง ในปี 2562 และปรั บ ลดอี ก 1 ครั้ ง ในปี 2563
จากเดิมที่คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 ครั้งในปี 2562 ส่วนธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้ม
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึงครึ่งแรกของปี 2563 รวมถึงจะดาเนินการเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงิน
ผ่านมาตรการ targeted longer-term refinancing operations (TLTROs) เป็นครั้งที่ 3 สาหรับธนาคารกลาง
ญี่ปุ่น (BOJ) จะยังคงเป้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2563
สาหรับธนาคารกลางที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง บางแห่งเป็นธนาคารกลางที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
หลายครั้งในช่วงปีก่อน อาทิ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ขณะที่ธนาคารกลางหลายแห่ง
ยังคงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ อาทิ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) และธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI)
เงินทุนเคลื่อนย้ายในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging markets: EMs) ผันผวน โดยเงินทุน
เคลื่อนย้ายไหลออกจาก EMs ในช่วงที่บรรยากาศการกีดกันทางการค้าฯ ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งการประกาศขึ้น
อัตราภาษีสินค้านาเข้าตอบโต้กันระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงการที่สหรัฐฯ ประกาศคว่าบาตรบริษัทเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่ของจีนจากเหตุผลด้านความมั่นคง อย่างไรก็ดี เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลกลับเข้า EMs โดยเฉพาะไทยและ
อินเดีย หลังจากธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมหลักมีทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินในเชิงผ่อนคลาย
(dovish) มากขึ้น โดยไทยได้รับปัจจัยสนุนจากสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ชัดเจนขึ้นและการเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนหุ้นและพันธบัตรไทยของกองทุนต่างชาติตามการเพิ่มน้าหนักตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ไทยในดัชนี
MSCI และ JP Morgan
2. ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย
ภาวะการเงินไทยยังมีแนวโน้มผ่อนคลาย สะท้อนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงโดยรวมที่ยังอยู่ใน
ระดับผ่อนคลายและอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ EMs อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดการเงินไทย
และอัตราผลตอบแทนพัน ธบั ตรรั ฐ บาลระยะสั้ นทรงตัว ใกล้ เ คียงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลางถึงยาวปรับลดลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สาหรับสินเชื่อ
ภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงส่วนหนึ่งเพราะธุรกิจขนาดใหญ่ชาระคืนเงินกู้บางส่วนจากการระดมทุนผ่านตลาด
ตราสารหนี้แทน โดยการระดมทุนผ่านตราสารหนี้และตราสารทุนเพิ่ม ขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือน
ขยายตัวต่อเนื่องในทุกประเภท ด้านเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากสิ้นไตรมาสก่อน โดยเฉพาะช่วง
หลังจากบรรยากาศการกีดกันทางการค้าฯ ที่รุนแรงขึ้นและสถานการณ์ทางการเมืองไทยชัดเจนขึ้น ดัชนีค่าเงินบาท
ที่แท้จริง (REER) แข็งค่าขึ้นเช่นกัน ส่วนหนึ่งตามการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับสกุลคู่ค้าคู่แข่งส่วนใหญ่
ระบบการเงินไทยมีความเสี่ยงในบางจุดที่อาจสร้างความเปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงิน
ในอนาคต จาก (1) การก่อหนี้ของภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นและความสามารถในการชาระหนี้ของครัวเรือนบางกลุ่ม
และธุรกิจขนาดเล็กลดลง (2) พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) โดยเฉพาะสหกรณ์
ออมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และ (3) ความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ อาทิ อุปสงค์ของต่างชาติใน
ตลาดอาคารชุดไทยที่อาจปรับลดลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตั วซึ่งอาจส่งผลให้ระยะเวลาการขาย
อาคารชุดคงค้างนานขึ้น สาหรับความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับการดูแลไปบางส่วนจากเกณฑ์การกากับ
ดูแลสิ น เชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัย ที่ป รับ ปรุงใหม่ (LTV) สะท้อนจากการปรับตัวของผู้ ประกอบการที่ชะลอการเปิด
โครงการใหม่ ดั ช นี ร าคาที่ อ ยู่ อ าศั ย ในภาพรวมที่ ค่ อ นข้ า งทรงตั ว รวมถึ ง สถาบั น การเงิ น มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม
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ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหลัง ที่ 2 ขึ้นไปของ
ผู้กู้รายเดิม
3. แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 3.3 และ 3.7 ในปี 2562 และ 2563 ตามลาดับ
ต่ ากว่ า ที่ ป ระเมิ น ไว้ ใ นรายงานนโยบายการเงิ น ฉบั บ ก่ อ นจากอุ ป สงค์ ต่ า งประเทศเป็ น ส าคั ญ โดยปริ ม าณ
การส่งออกสินค้าและบริการมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่ประเมินไว้ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก
ที่ชะลอลง ประกอบกับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเติบโตชะลอลงจากปีก่อน ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐ
ยังคงเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต่ากว่าที่ประเมินไว้เดิม
มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2562 มีแนวโน้มไม่ขยายตัวจากปีก่อน ซึ่งต่ากว่าที่เคยประเมินไว้
จากผลของมาตรการกีดกัน ทางการค้าฯ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งกระทบต่อปริมาณการค้าโลกและอุป สงค์
ต่างประเทศ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าของไทยในระยะข้างหน้าจะยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการย้ายฐาน
การผลิตของผู้ประกอบบางรายมายังไทย รวมถึงแนวโน้มการลงทุนในโครงสร้างพื้ นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G
ในหลายประเทศที่จะช่วยสนับสนุนการค้าโลกและการลงทุน อาจส่งผลดีต่อการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ของไทยในระยะต่อไป
การส่งออกบริการมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงและต่ากว่าคาด ตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและ
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนที่ ลดลง โดยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ประเทศในภูมิภาครวมถึงไทยมีแนวโน้มชะลอลง อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป การขยายระยะเวลามาตรการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival: VOA) ออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม
2562 รวมถึงการส่ งเสริ มการท่องเที่ย วของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่มากขึ้น อาจช่ว ยชดเชยผลกระทบ
ได้บางส่วน โดยรวมแล้วประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562 และ 2563 จึงปรับลดลงอยู่ที่ 39.9 และ
41.3 ล้านคน ตามลาดับ
การบริโภคภาคเอกชนในปี 2562 ขยายตัวชะลอลงจากที่ขยายตัวสูงในปีก่อน แต่ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการที่มีอย่างต่อเนื่ อง
รวมถึงนโยบายภาครัฐที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคของครัวเรือน อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนในระยะ
ต่อไปจะยังได้รับแรงกดดันจากรายได้ ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่เริ่มมีสัญญาณชะลอลงโดยเฉพาะภาคการผลิต
ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกสินค้า และความเชื่อมั่นของครัวเรือนรายได้น้อยที่ปรับลดลงเพราะหนี้ครัวเรือนอยู่ใน
ระดับสูง
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้จะต่ากว่าที่ประเมินไว้จากแนวโน้ม การส่งออก
ที่ชะลอลงและความเชื่อมั่นในการลงทุนของธุรกิจที่ลดลง อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนในปี 2563 มีแนวโน้ม
ขยายตัวสูงกว่าปีนี้จากโครงการลงทุน ขนาดใหญ่บางโครงการที่มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น แนวโน้มการย้ายฐาน
การผลิ ตมาไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าฯ รวมถึง
ความคืบหน้าในโครงสร้างพื้นฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจต่ากว่าที่คาดไว้ จากด้านการลงทุนเป็นสาคัญ โดย
การลงทุนภาครัฐปรับลดลงทั้งในส่วนของรัฐบาลกลางตามความล่าช้าของการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากการจัดตั้งรัฐ บาลใหม่ใช้เวลานาน รวมถึงการลงทุ น ของ
รัฐวิสาหกิจที่ปรับลดลงเช่นกันจากการเลื่อนแผนการลงทุนในบางโครงการ เนื่องจากการทบทวนการจัดทาสัญญา
รวมถึงปัญหาการเข้าพื้นที่และการปรับ แบบก่อสร้าง สาหรับด้านอุปโภคภาครัฐมีแนวโน้มชะลอลงเล็ กน้ อย
ตามรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่มีแนวโน้มปรับลดลง
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มทรงตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและราคา
อาหารสดมีแนวโน้มต่ากว่าที่คาดตามข้อมูลจริงในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ประกอบกับแรงกดดัน
ด้านอุปสงค์มีแนวโน้มต่าลง ขณะที่ราคาพลังงานมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะในปี 2562 จึงช่วยชดเชยให้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่คาด คณะกรรมการฯ จึงประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2562
และ 2563 ที่ร้อยละ 1.0 เท่ากัน และประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปี 2562 และ 2563 ที่ร้อยละ 0.7
และ 0.9 ตามลาดับ
ประมาณการเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงที่จะต่ากว่ากรณีฐาน จาก (1) มาตรการกีดกันทางการค้าฯ
ที่อาจรุนแรงขึ้น จนส่งผลให้ปริมาณการค้าโลกชะลอลงกว่าที่คาดและส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย
(2) การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่อาจต่ากว่าคาด โดยเฉพาะในกรณีที่สหราชอาณาจักรอาจออกจาก
สหภาพยุ โ รปโดยไม่ มี ข้ อ ตกลง (no-deal Brexit) รวมถึ ง ปั ญ หาเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ การเงิ น ของจี น และ
ความเสี่ ย งด้านภูมิรั ฐ ศาสตร์ (3) การจั ดตั้งรัฐ บาลที่ล่ าช้า อาจส่ งผลต่ อ ความต่ อ เนื่ องของการเบิ กจ่า ยและ
การดาเนิ น นโยบายภาครั ฐ และ (4) จ านวนนักท่องเที่ยวจีน อาจชะลอลงกว่า ที่ คาดหากรัฐ บาลจีนกระตุ้ น
การท่องเที่ยวในประเทศ อย่างไรก็ดี โอกาสที่เศรษฐกิจไทยอาจขยายตั วสูงกว่ากรณีฐานมาจาก (1) เศรษฐกิจ
คู่ค้าที่อาจขยายตัวมากกว่าคาด หากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติม หรือในกรณีที่บรรยากาศการกีดกัน
ทางการค้าฯ มีพัฒนาการดีกว่าคาด และ (2) อุปสงค์ในประเทศที่อาจขยายตัวมากกว่าคาดจาก (2.1) การลงทุน
ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานของภาครั ฐ และโครงการ PPP และการลงทุ น ภาคเอกชนที่ อ าจเกิ ด เร็ ว กว่ า คาด
(2.2) การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่อาจทาได้มากกว่าที่คาด หากรัฐบาลใหม่มีมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายหรือ
มี ม าตรการที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การใช้ จ่ า ยภาคเอกชนเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ ประมาณการอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปและ
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังมีความเสี่ยงที่จะต่ากว่ากรณีฐานเช่นกัน สอดคล้องกับความเสี่ยงของประมาณการ
เศรษฐกิจและข้อสมมติราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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