
 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

“ทิศทางเศรษฐกิจ และการด าเนินนโยบายการเงินในอนาคต” 
ดร.สุรจิต  ลักษณะสุต 

รองผู้อ านวยการ ส านักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ  
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
วันที่  20  ตุลาคม  2561 

 



ทิศทางเศรษฐกิจ
และการด าเนินนโยบายการเงินของไทย

ดร. สุรจิต ลักษณะสุต
20 ตุลาคม 2561



2/22

1. ทิศทางเศรษฐกิจไทย

2. การด าเนินนโยบายการเงินของไทย

หัวข้อการบรรยายวันนี้

2



3/22

ทิศทางเศรษฐกิจไทย



4/22

• สหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องตามพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
• กลุ่มยูโร มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากการบริโภคภาคเอกชน

เป็นส าคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาการเมืองในกลุ่มประเทศยูโร 
• ญี่ปุ่น มีแนวโน้มชะลอลงในปี 2562 จากผลกระทบของ Trade 

protectionism 
• จีนและเอเชีย มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง จากผลของ Trade 

protectionism ที่รุนแรงข้ึน รวมถึงภาวะการเงินทีต่ึงตัวข้ึนในบาง
ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

• ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกโน้มไปด้านต่ า แม้จะรวมผลกระทบ
บางส่วนของนโยบายขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ต่อสินค้าน าเข้าจากจีนมูลค่า 
$200 bn ในกรณีฐานแล้ว แต่ยังคงมีความเป็นไปได้ที่ Trade 
protectionism อาจรุนแรงมากข้ึน

• แนวโน้มการด าเนินนโยบายดอกเบี้ยของ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 4 ครั้งในปี 2561 และอีก 3 ครั้งในปี 2562
รวมทั้งจะทยอยปรับลดขนาดงบดุลตามขั้นตอนที่ประกาศไว้

• ธนาคารกลางส่วนใหญ่ยังคงทิศทางด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ขณะที่ธนาคารกลางในภูมิภาคบางแห่ง
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาทิ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

การด าเนินนโยบายการเงินของต่างประเทศ

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงบ้างในปี 2562
จากผลกระทบของ Trade protectionism เป็นส าคัญ

การส่งออกเอเชียในระยะต่อไปมีแนวโน้มชะลอลงบา้ง
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ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน

ดัชนี (ไม่เปลี่ยนแปลง = 50)

หมายเหตุ: *ประกอบด้วย ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน และสิงคโปร์
ที่มา: J.P. Morgan, CPB
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• การส่งออกสินค้าของไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์
ดี ส่วนหนึ่งเพราะปัจจัยพิเศษจากการย้ายฐานการผลิต
มายังไทยของอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อส่งออกที่ส าคัญ
คืออุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

• อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกสินค้าปี 2562 มีแนวโน้ม
ขยายตัวชะลอลง เมื่อพิจารณาผลกระทบบางส่วนจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในปี 2562 

• ทั้งน้ี พัฒนาการของ Trade protectionism
ทีท่วีความรุนแรงขึ้นและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตของโลกและต่อภาคธุรกิจ
ไทยอย่างใกล้ชิด

ประมาณการมูลค่าการส่งออกสนิค้า (ในรูปดอลลาร์ สรอ.)

% YoY 2560* 2561 2562

ณ ก.ย. 61
9.8

9.0 4.3

ณ มิ.ย. 61 9.0 5.0
* ข้อมูลจริง

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยรายหมวดสินค้า
ดัชนีปรับฤดูกาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน (ม.ค. 2556 = 100)

หมายเหตุ: ตัวเลขใน ( ) แสดงสัดส่วนต่อการส่งออกทั้งหมดในปี 2560
ที่มา: กรมศุลกากร ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการส่งออกสินคา้ในปี 2562 
คาดว่าจะชะลอลงจากผลกระทบของ Trade protectionism
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ประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ล้านคน 2560* 2561 2562

ณ ก.ย. 61
35.4

38.3 40.6

ณ มิ.ย. 61 38.3 40.0

* ข้อมูลจริง

• จ านวนนักท่องเที่ยวใน Q2 ที่สูงกว่าคาดช่วยชดเชย
จ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่จะปรับลดลงในช่วง H2/61 
จากเหตุการณเ์รือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต 
โดยเริ่มเห็นการฟื้นตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวจีน 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งท าการตลาดในจีน
และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ ททท.
ตลอดจนการเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

• ส าหรับปี 2562 จ านวนนักท่องเที่ยวสูงขึ้น
จาก (1) ความเชื่อม่ันของนักท่องเท่ียวที่ปรับดีขึ้น 
(2) การเปิดเส้นทางการบินจากประเทศในกลุ่มอาเซียน
มายังไทยมากขึ้น และ (3) ความสามารถในการบริหาร
จัดการของสายการบินและสนามบินที่ส่งผลให้
ท่าอากาศยานหลักสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น 

ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่อง 
โดยเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ตมีผลน้อยกว่าคาด

ดัชนีจ านวนนักท่องเที่ยวรายประเทศ

หมายเหตุ: ตัวเลขใน ( ) แสดงสัดส่วนนักท่องเที่ยวในปี 2560
ที่มา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
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• รายได้ครัวเรือนที่ปรับดีขึ้น

o รายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรในกลุ่มผู้มีรายได้
ปานกลางถึงสูงขยายตัวดีต่อเนื่อง ส าหรับในกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อยขยายตัว ตามการจ้างงานที่ปรับดีขึ้น
ในเกือบทุกสาขา

o รายได้ครัวเรือนภาคเกษตรขยายตัว
ตามปริมาณสินค้าเกษตรที่มากขึ้น 
และราคาที่มีทิศทางปรับดีขึ้นเป็นล าดับ

• มีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ เช่น 
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 1 และ 2
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และโครงการปฏิรูปการเกษตร

• อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเชิงโครงสร้างยังส่งผลต่อการขยายตัวในระยะต่อไป

o หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
o การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงาน อาทิ การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิต

การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดี 
ตามแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรอืนที่ปรบัดีขึ้น 

ดัชนีปรับฤดูกาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน (ม.ค. 2557 = 100)

ดัชนีรายได้เกษตรกรและรายได้ลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรม

ก.ค. 61
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ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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• การลงทุนภาคเอกชนปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวดี ตาม
การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดีกว่าคาด  และการลงทุน
เพื่อการย้ายฐานการผลิตมายังไทยของบางอุตสาหกรรมท่ี
ผลิตเพื่อส่งออกในช่วงปลายปี 2561 และต่อเน่ืองไปยังปี 
2562

• นอกจากนี้ มีแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐ ความต่อเนื่องของแผนการลงทุน
ใน EEC และ โครงการ PPP รวมถึงการร่วมลงทุน
ของภาคเอกชนกลุ่มต่างๆ ในการประมูลโครงการรถไฟฟ้า 
และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ดัชนีปรับฤดูกาลเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน (เฉลี่ยปี 2553 = 100)
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนขึน้ในระยะข้างหน้า
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พันล้านบาท 2560* 2561 2562

การอุปโภคภาครัฐ
2,532

2,656 2,786

(2,669) (2,819)

การลงทุนภาครัฐ
926

992 1,082

(1,028) (1,115)

* ข้อมูลจริง, (  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2561

ข้อสมมติการใช้จ่ายภาครัฐ ณ ราคาประจ าปี (ปีปฏิทิน)

การใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคญั 
แม้มีแนวโน้มต่ ากว่าที่คาดไว้บ้าง

• การอุปโภคภาครัฐมีแนวโน้มปรับลดลงบ้างตามแนวโน้ม
รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร  โดยเฉพาะเงินเดือนและค่า
รักษาพยาบาลตามนโยบายทดแทนอัตราว่างด้วยพนักงาน
สัญญาจ้าง 

• การลงทุนภาครัฐปรับลดลง ทั้งในส่วนรัฐบาลกลางและ
รัฐวิสาหกิจ
o การลงทุนของรัฐบาลกลางปรับลดลงตามประสิทธิภาพ

การเบิกจ่ายของบางหน่วยงานที่ลดลงจากปัญหา
การก่อสร้าง เช่น อุปสรรคในการเวนคืนที่ดิน 
รวมถึงผลกระทบของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ที่ยังมีอยู่บ้าง

o การลงทุนของรัฐวิสาหกิจปรับลดลงจากปัญหา
ในการด าเนินการในบางโครงการ เช่น โครงการรถไฟทางคู่
ระยะที่ 2 และโครงการรถไฟชานเมือง บางซื่อ-หัวหมาก 
และบางซื่อ-หัวล าโพง ที่มีแนวโน้มล่าช้ากว่าคาด
จากการทบทวนผลการศึกษาและปรับรูปแบบโครงการ
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ความเสี่ยงต่อประมาณการเศรษฐกิจโน้มไปด้านต่ าน้อยกว่าที่เคยประเมินไว้
โดยมีความเสี่ยงด้านบวกเพิ่มขึ้นจากมาตรการภาครัฐ

เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายภาคเอกชนที่อาจมากกว่าคาด

ความเสี่ยงด้านลบ

 ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ยังมีอยู่ แม้จะรวม
ผลกระทบบางส่วนของการประกาศเก็บภาษสีินค้าที่สหรัฐฯ น าเข้าจากจีน (มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.) 
ในกรณีฐานแล้ว

 ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและปัญหาเศรษฐกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
 ก าลังซื้อในประเทศที่ยังไม่กระจายตัวเต็มทีอ่าจส่งผลให้การบริโภคขยายตัวน้อยกว่าคาด
 การใช้จ่ายภาครัฐอาจต่ ากว่าคาด จากผลของ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และการทบทวนรายงานขออนุมัติโครงการ

ลงทุนด้านคมนาคมขนสง่

ความเสี่ยงด้านบวก

 เศรษฐกิจคู่ค้าขยายตัวดีกว่าที่คาด เป็นผลจากการปฏิรูปภาษขีองสหรัฐฯ และเศรษฐกิจจีนอาจชะลอตัวช้ากว่าที่คาด
 การใช้จ่ายในประเทศอาจมากกว่าคาด ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการร่วมลงทุนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน (PPP) รวมทั้งมาตรการภาครัฐเพ่ือสนับสนนุการใช้จ่ายของภาคเอกชนที่อาจออกมาเพิ่มเติมในระยะต่อไป
 จ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่อาจมากกว่าคาดจากการฟื้นตัวหลังเหตกุารณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภเูก็ต
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อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งขึ้นอย่างชา้ๆ 

• ในช่วงที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้น
ตามราคาหมวดพลังงานเป็นส าคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐานชะลอลงเล็กน้อย

• ในระยะต่อไป อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น                 
โดยแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานและหมวดอาหารสดที่
ชะลอลงจะถูกชดเชยโดยอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่
สูงขึ้นตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก 

• ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ท าให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปยังคงอยู่ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการผลิตช่วยให้ต้นทุนของสินค้าและบริการลดลง 
การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่สูงขึ้นส่งผลให้
ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาได้ยาก รวมทั้งปัจจัยเชิง
โครงสร้างในตลาดแรงงาน 

แหล่งที่มาของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

ส.ค. 61
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-2
-1
0
1
2
3

2557 2558 2559 2560 2561
อาหารสด (15.69%) พลังงาน (11.75%)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (72.56%) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

% YoY 2560* 2561 2562

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
0.7

1.1 1.1

(1.1) (1.2)

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
0.6

0.7 0.8

(0.7) (0.9)

* ข้อมูลจริง, (  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2561

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย, ( ) แสดงสัดส่วนในตะกร้าเงินเฟ้อทั่วไป
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เครื่องชี้เสถียรภาพด้านต่างประเทศ

เสถียรภาพด้านต่างประเทศยังเข้มแข็งจากดุลบญัชีเดินสะพัดที่เกนิดลุ
ต่อเนื่อง และสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ GDP ที่ต่ ากว่าเกณฑ์สากล

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง โดยมีสัดส่วน
เงินส ารองฯ ต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้นสูงถงึ 3.5 เท่า

เกณฑ์
สากล

2560
P

2561
P

H1 มิ.ย. ก.ค.E

เคร่ืองชี้ด้านความสามารถในการช าระหนี้

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (ร้อยละ) > -2 11.2 8.4

หนี้ต่างประเทศต่อ GDP (ร้อยละ) < 80 35.3 33.4

เคร่ืองชี้ด้านสภาพคล่อง

เงินส ารองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่าง
ประเทศระยะสั้น (เท่า)

> 1 เท่า 3.2 3.4 3.4 3.5

เงินส ารองระหว่างประเทศต่อการน าเข้า1/

(เท่า)
> 3 เท่า 9.8 9.3 9.3 9.1

หนี้ระยะสั้นต่อหนี้ท้ังหมด (ร้อยละ) 42.1 41.2 41.2 40.7

หมายเหตุ: 1/ การน าเข้าสินคา้และบริการเฉลี่ยรายเดือน (เฉลี่ย 1 ปีย้อนหลัง)
P คือ ข้อมูลเบื้องต้น E คือ ข้อมูลประมาณการ

เสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยเข้มแข็ง ช่วยรองรับผลกระทบ
จากความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินทั้งในและต่างประเทศได้ 

เงินส ารองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้น

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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พันล้านดอลลาร์ สรอ.
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* ข้อมูลจริง, (  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2561

2560* 2561 2562

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 3.9 4.4 4.2

(4.4) (4.2)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.7 1.1 1.1

(1.1) (1.2)

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.6 0.7 0.8

(0.7) (0.9)

• เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเน่ือง
ตามแรงส่งจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ

• ประมาณการเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงด้านต่ า
และมีความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้า
ของสหรัฐฯ ที่อาจประกาศเพิ่มเติม และมาตรการตอบโต้
จากประเทศคู่ค้าส าคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีทิศทาง
เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม

• ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีความเสี่ยงด้านต่ า
จากราคาอาหารสดที่ผันผวนสูงตามสภาพภูมิอากาศ
และปริมาณผลผลิต รวมทั้งปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ที่อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต

สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
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การด าเนินนโยบายการเงินของไทย
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ด าเนินการภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุน่ (Flexible Inflation Targeting-FIT)

วิธีการด าเนินนโยบายการเงิน

เป้าหมายเงินเฟ้อ
เป็นตัวเลขที่ชัดเจน 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปร้อยละ 2.5 ± 1.5 
เป็นเป้าหมายระยะปานกลาง*
และมีความชัดเจนช่วยยึดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อของประชาชน

Institutional setup กระบวนการที่โปร่งใส และการสื่อสารกับสาธารณชนอย่าง
สม่ าเสมอช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของธนาคารกลาง

เน้นความโปร่งใส
และการแสดง

ความรับผิดชอบ

มีความยืดหยุ่นเพียงพอ
• ดูแลทั้งเสถียรภาพราคา การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน
• ใช้เครื่องมืออย่างผสมผสาน แต่ส่งสัญญาณผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นหลัก

* ธปท. ตั้งใจให้เป็นเป้าหมายระยะปานกลาง แต่ข้อกฏหมายบังคับให้ต้องทบทวนเป้าหมายเป็นรายปี
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กรรมการภายใน 3 ท่าน

กรรมการภายนอก 4 ท่าน

คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
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ความไม่แน่นอนอื่นๆ

การตัดสินนโยบายในการประชุมแต่ละครัง้ขึ้นอยู่กับ
การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงนิ เงินเฟ้อ และความเสี่ยง

Economic 
needs

Inflation

Financial 
conditions

Financial 
Stability

ความเสี่ยงที่อาจกระทบ
แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ 

ทั้งจากปัจจัยต่างประเทศและใน
ประเทศ

…แต่จังหวะ/ช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนด้วย

ทิศทาง/ท่าทีนโยบายการเงิน (policy stance) ถูกก าหนด
โดยความต้องการทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเป็นหลัก
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ประเด็นที่พิจารณาในการด าเนนินโยบายการเงิน

การเติบโต
ของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตามแรงส่งจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องตามรายได้และการจ้างงานที่ปรับดีขึ้นในเกือบทุกสาขา การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว
น้อยกว่าที่ประเมินไว้เดิมจากข้อจ ากัดด้านการเบิกจ่าย รวมถึงการทบทวนและปรับรูปแบบโครงการ 
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้านการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวยังคงขยายตัว แต่การส่งออก
สินค้ามีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงบ้างจากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 

เสถียรภาพ
ราคา

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานมีทิศทางเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม
แต่ยังมีความเสี่ยงด้านต่ าจากราคาอาหารสดที่ผันผวนสูงตามสภาพอากาศและปริมาณผลผลิต 
ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีตแม้เศรษฐกิจจะขยายตัวได้เต็มศักยภาพ 

เสถียรภาพ
ระบบการเงิน

เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสะสมความเปราะบาง
ในระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะภาวะการแข่งขันในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยท่ีส่งผลให้มาตรฐาน
การปล่อยสินเชื่อลดลง พฤติกรรม search for yield ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ าเป็นเวลานาน และ
ความสามารถในการช าระหน้ีของครัวเรือนและ SMEs ที่ยังไม่ปรับดีขึ้นชัดเจน
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สัดส่วนจ านวนบัญชีสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ จ าแนกตาม
อัตราส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (LTV) และ

อัตราส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อรายผู้กู้ (LTI) 

เสถียรภาพระบบการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี แตย่ังมีความเสี่ยงในบางจุด
ท่ีต้องติดตาม อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ และภาคอสังหาริมทรัพย์

ท่ีมีความเปราะบางมากขึ้นจากการแข่งขันกันปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

ความสามารถในการช าระหนี้ภาคครัวเรือน โดยเฉพาะในหมวด
เพ่ือที่อยู่อาศัยยังคงด้อยลง ขณะที่หมวดอื่นๆ ปรับดีขึ้น

สถาบันการเงินแข่งขันกันปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยยอมรับ
ความเสี่ยงสูงขึ้น สะท้อนจากสัดส่วนจ านวนบัญชีที่มีอัตราสว่น
LTV เกินร้อยละ 90 เพ่ิมขึ้น และจ านวนบัญชีที่มี LTI สูงเพ่ิมขึ้น

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อครัวเรือน 
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ร้อยละของ
จ านวนบัญชี Loan-to-value (LTV) > 90%

Loan-to-income (LTI) > 5 เท่า
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พฤติกรรม search for yield จากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ าเป็นเวลานาน
ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม
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สัดส่วนสินทรัพย์ในตราสารหนี้ต่อเงินฝาก
สัดส่วนสินทรัพย์ในตราสารทุนต่อเงินฝาก
สัดส่วนสินทรัพย์ในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อเงินฝาก
สัดส่วนสินทรัพย์ในกองทุนรวมต่อเงินฝาก

ที่มา: ธปท. ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

สัดส่วนสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ของครัวเรือน สัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมประเภทต่างๆ

ที่มา: ก.ล.ต.

Top 10
43%

Top 11-20
5%

อ่ืน ๆ
52%

ท่ีมา: (1) บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (2) ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ 
(3) นายหน้าค้าหลักทรัพย์ และ (4) ธปท.ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค านวณโดย ธปท.
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เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อ่ืนๆ เงินลงทุนในตราสารหน้ี
เงินลงทุนในตราสารทุน เงินสดและเงินฝาก
เงินให้กู้ยืม - สมาชิก สินทรัพย์รวม (%YoY growth)

หมายเหตุ: หน่วยงานภาครัฐเริ่มออกประกาศก ากับดูแลสหกรณอ์อมทรพัย์ตั้งแต่ 2560H2

สินทรัพย์ของครัวเรือนอยู่ในกองทุนรวมและสหกรณ์ออมทรัพย์มากขึ้น การลงทุนในกองทุนรวมอยู่ในประเภทสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น

สัดส่วนยอดคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชน (ณ มิ.ย. 61)

การออกตราสารหนี้ภาคธุรกิจกระจุกตัวอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ 
ซึ่งมีแนวโน้มลงทุนในธุรกิจ non-core และในต่างประเทศมากขึ้น

อัตราการขยายตัวของสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์แยกตามประเภท 
(contribution to growth)

สหกรณ์ออมทรัพย์มีแรงกดดันที่ต้องแสวงหาก าไร (search for yield) 
มากขึ้นทั้งในตราสารหนี้ และในเงินกู้ยืมที่ให้แก่สหกรณ์อ่ืนๆ 

%

% YoY



21/22

• กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 ในการประชุมวันที่ 8 ส.ค. 61 และ มติ 5 ต่อ 2 ในการประชุมวันที่ 19 ก.ย. 61 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 
1.50 ต่อปี

• กรรมการเสียงส่วนน้อยให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี

ผลการตัดสินนโยบายการเงิน 

• กรรมการส่วนใหญ่เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ เนื่องจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันยังมีความจ าเป็นต่อ
การสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างชัดเจนต่อเนื่อง ขณะที่ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจัดการได้

• กรรมการที่ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเห็นว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนเพียงพอและเกินกว่าระดับศักยภาพ ประกอบกับนโยบาย
การเงินอยู่ในวัฏจักรขาลง (down cycle) ตั้งแต่ปี 2554 และอยู่ในระดับต่ าต่อเนื่องนานที่สุดเมื่อเทียบกบัในอดีต จึงเห็นว่าการลดระดบั
ความผ่อนคลายของนโยบายการเงินลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับปกติจะไม่ส่งผลกระทบตอ่การขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่จะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

ความเห็นของกรรมการนโยบายการเงิน

• คณะกรรมการฯ เห็นว่าหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวได้ดตี่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย 
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับปัจจุบันจะเร่ิมทยอยลดลง และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ือ
สร้าง policy space ในอนาคตจะมีความส าคัญมากขึ้น คณะกรรมการฯ จะประเมินสถานการณ์ตามพัฒนาการของข้อมูล (data-
dependent) ทั้งแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากปัจจัย
ต่างประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไป

แนวทางการด าเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป

ผลการตัดสินนโยบายการเงนิและ
แนวทางการด าเนินนโยบายการเงนิในระยะต่อไป
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