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ความเสี่ยงเงินเฟ้อ: อาจเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าที่คาด สอดคล้องกับความเสี่ยงเศรษฐกิจที่มากขึ้น

ความเสี่ยงเศรษฐกิจ: อาจขยายตัวต่่าลง จากปัจจัยต่างประเทศและความไม่แน่นอนทางการเมือง

วัตถุประสงค์หลักในการด่าเนินนโยบายการเงนิ

การเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

เสถียรภาพราคา

เสถียรภาพระบบการเงิน

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงศักยภาพ 
จากแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง

ระบบการเงินมีความเสี่ยงบางจุดที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) การก่อหนี้ของภาคครัวเรือน 
(2) search for yield ที่อาจน่าไปสู่ underpricing of risk โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์
และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และ (3) ความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่คาด โดยราคาอาหารสดปรับ
เพิ่มขึ้นจากภัยแล้ง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ตามช่องว่างการผลิตที่จะทยอยปิดในระยะต่อไป



• เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกบัศักยภาพ
แม้จะชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้จากอุปสงค์ต่างประเทศ
ที่ชะลอลง อุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง

• อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ 
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

• ประมาณการเศรษฐกิจอาจขยายตัวต่่าลงตามความเสี่ยงดา้น
ต่างประเทศเป็นส่าคัญ 

• ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอาจ
เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดตามความเสี่ยงของเศรษฐกิจ

สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

2561* 2562 2563

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 4.1 3.8 3.9

(4.0)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1.1 1.0 1.1

(1.0)

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.7 0.8 0.9

(0.9)

* ข้อมูลจริง, (  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2561
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ประมาณการเศรษฐกิจในรายงานนโยบายการเงิน
เดือนมีนาคม 2562

• การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ืองตามรายไดค้รัวเรอืน
ทั้งในและนอกภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้น 
ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ 
แต่ยังได้รับแรงกดดันจากหนี้ครวัเรือนที่อยูใ่นระดับสูง

• การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามการย้ายฐาน
การผลิตมายังไทย และโครงการร่วมลงทุนของรฐัและเอกชน
ในโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่อยู่ในเกณฑด์ี 

• การใช้จ่ายภาครัฐชว่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง แม้มีแนวโน้ม
ขยายตัวต่่ากว่าที่ประเมินไว้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความล่าช้าของ
โครงการลงทุนของรฐัวิสาหกิจบางแห่ง 

• การส่งออกสินค้าขยายตัวชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้ตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผล
ของมาตรการกีดกนัทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 

• การท่องเที่ยวยังขยายตวัได้ดีต่อเนื่อง

(% YoY) 2561*
2562 2563

ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มี.ค. 62
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 4.1 4.0 3.8 3.9
- การบริโภคภาคเอกชน 4.6 4.0 3.9 3.7
- การลงทุนภาคเอกชน 3.9 4.5 4.4 5.0
- การอุปโภคภาครัฐ 1.8 2.6 2.3 2.6
- การลงทุนภาครัฐ 3.3 6.6 6.1 6.6
- ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ 4.2 4.1 3.1 3.7
- ปริมาณการน่าเข้าสินค้าและบริการ 8.6 3.2 2.7 4.2
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)** 35.2 34.5 34.5 31.5
- มูลค่าการส่งออกสินค้า 7.2 3.8 3.0 4.1
- มูลค่าการน่าเข้าสินค้า 14.3 3.8 3.1 4.8

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป 1.1 1.0 1.0 1.1
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.7 0.9 0.8 0.9
ข้อสมมติ
- จ่านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน) 38.3 40.0 40.4 42.0
- ราคาน้่ามันดิบดูไบ (USD/Barrel) 69.6 66.0 66.0 66.0

หมายเหตุ: *ข้อมูลจริง **ข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดปี 2561 เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ล่าสุดเมื่อ 29 มี.ค. 2562 4/12



มูลค่าการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง
จากเศรษฐกิจประเทศคูค่้า และปรมิาณการค้าโลกที่ชะลอลง

• มูลค่าการส่งออกสินค้าในปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง
มากกว่าที่ประเมินไว้เดิม ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณ
การค้าโลกที่ชะลอลงเป็นส่าคัญ

• อย่างไรก็ดี การส่งออกของไทยในระยะต่อไปยังมีปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ การย้ายฐานการผลิตในบางอุตสาหกรรมมายังไทย 
การย้ายค่าสั่งซื้อจากจีนมาไทยจากผลของสงครามการค้า
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ประมาณการมูลค่าการส่งออกสินค้า (ในรูปดอลลาร์ สรอ.)

% YoY 2561* 2562 2563

ณ มี.ค. 62
7.2

3.0 4.1

ณ ธ.ค. 61 3.8 -
* ข้อมูลจริง

World Trade Volume

ปริมาณการค้าโลกมีแนวโน้มชะลอลงจากร้อยละ 3.9 ในปี 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ในปี 2562

ที่มา: CPB World Trade Monitor January 2019, World Economic Outlook (IMF) April 2019
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แนวโน้มการจ้างงาน
ของภาคธุรกิจ
ใน 3 เดือนหน้า

อัตราการขยายตัวของเงินเดือน
พนักงานภาคเอกชน

อัตราการว่างงาน
ตามมาตรฐานสหรัฐฯ

สัดส่วนผู้มีงานท่าต่อ
ประชากรอายุ 25-54 ปี

สัดส่วนการมีส่วนร่วม
ในก่าลังแรงงานของ

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

อัตราการว่างงาน
ตามมาตรฐานสากล

อัตราการว่างงานตามมาตรฐานสากล
และรวมผู้ท่ีท่างานต่่ากว่าระดับ 

(ท่างาน<35 ชม. และต้องการท่างานเพิ่ม)

จ่านวนผู้ว่างงาน
ท่ีไม่เคยท่างานมาก่อน

จ่านวนผู้ท่างานมากกว่า 
50 ชม.ในภาคการผลิต จ่านวนผู้ท่างานมากกว่า 50 ชม.

นอกภาคเกษตรท่ีมีทักษะไม่สูงนัก

จ่านวนผู้ว่างงาน
ระยะสั้น

ความเชื่อมั่น

ศักยภาพแรงงาน

พฤติกรรมของนายจ้าง1 2

3

การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่อง
จากตลาดแรงงานที่ดีขึ้นในหลายมิติ

• การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่อง 
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือน
ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมท่ีมแีนวโน้มขยายตัว
ต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับดีขึน้ รวมถึง
นโยบายภาครัฐท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคของ
ครัวเรือน

• อย่างไรก็ดี แนวโน้มการบริโภคหมวดสินค้าคงทนชะลอ
ลงบ้าง โดยเฉพาะหมวดรถยนต์ที่เร่งตัวมากในปี 2561

• ในระยะต่อไป ยังมีปัจจัยกดดันการบริโภค ได้แก่

– หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
– การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงาน อาทิ 

การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิต

หมายเหตุ: พัฒนาตามแนวทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนต้า โดยก่าหนดให้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้่าหนัก 5 ปีย้อนหลัง (current trend) เป็นค่ากลาง 
(Z-score=0) ดัชนียิ่งออกห่างจากศูนย์กลาง สะท้อนสถานการณ์ตลาดแรงงานยิ่งปรับดีขึ้น (ค่าของดัชนีแต่ละด้านขึ้นกับ Z-score โดยมีค่าต้ังแต่ -2 ถึง 2)
ท่ีมา: ส่านักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีวัฏจักรของตลาดแรงงานไทย ปี 2561

6/12ดูเพ่ิมเติม บทความในกรอบ: นัยที่อยู่เบื้องหลังอัตราการว่างงานที่ต่่า รายงานนโยบายการเงิน มีนาคม 2562



การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

• การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
จากการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณเ์ป็นส่าคัญ 
โดยมีแรงสนับสนุนจาก
- การย้ายฐานการผลิตมาไทยของอตุสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ตามแผนการลงทุนเดิม และแนวโน้มการย้ายฐาน
การผลิตมาไทยเพิ่มเติมของหลายอุตสาหกรรมที่ได้รบัผลกระทบ
จากมาตรการกดีกันทางการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจีน

- ความเชื่อม่ันด้านการลงทุนท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี 

• ส่าหรับการลงทุนภาคเอกชนในปี 2563 ได้รับแรงสนับสนุนจาก
การปรับรูปแบบการลงทุน PPP บางโครงการให้ด่าเนินการ
โดยภาคเอกชนมากขึ้น
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ม.ค. 58 ม.ค. 59 ม.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ค. 62

การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การลงทุนในการก่อสร้าง

ค่าเฉลี่ย 2560-2561

Diffusion Index (Unchanged = 50)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ด้านการลงทุนใน 3 เดือนหน้า

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ค่าเฉลี่ย 2560-2561
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใกล้เคยีงเดิม
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นคอ่ยไป

• ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม 
โดยราคาหมวดพลังงานยังมีแรงกดดันที่ท่าให้ราคาปรับสูงขึ้น
จากอุปทานน้่ามันดิบที่มีแนวโน้มตึงตัว ซึ่งชดเชยอุปสงค์ที่
ชะลอลงตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ขณะที่ราคาหมวดอาหารสด
สูงกว่าคาดจากสถานการณ์ภัยแล้ง

• ประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน แม้ปรับลดลงในช่วงต้นของ
ประมาณการตามข้อมูลจริงในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่ต่่ากว่าคาด 
แต่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างช้า ๆ ตามช่องว่างการผลิตที่จะทยอย
ปิดในระยะต่อไป

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ค่านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย, ( ) แสดงสัดส่วนในตะกร้าเงินเฟ้อท่ัวไป

% YoY 2561* 2562 2563

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป
1.1

1.0 1.1

(1.0)

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
0.7

0.8 0.9

(0.9)
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2557 2558 2559 2560 2561 2562
อาหารสด (15.69%) พลังงาน (11.75%) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (72.56%) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ก.พ. 62 = 0.73%

%YoY
แหล่งที่มาของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ประมาณการอัตราเงนิเฟ้อ

* ข้อมูลจริง, ( ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2561
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ระบบการเงินมีความเสีย่งบางจุดที่ต้องติดตาม 
ได้แก่ (1) พฤติกรรมการก่อหนี้ของภาคครัวเรือน
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ส่วนบุคคล

2561
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8.4 9.4
6.4 7.8
12.5 12.6
8.2 7.4
8.8 10.1

อัตราการขยายตัวของสินเช่ืออุปโภคบริโภคของ ธพ.

หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อเชา่ซื้อรถยนต์ และ
สินเชื่อส่วนบุคคล

ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

ดูเพ่ิมเติม บทความในกรอบ: วินัยทางการเงินของครัวเรือนไทย และบทบาทของ ธปท. ในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน, รายงานนโยบายการเงิน มีนาคม 2562
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(2) พฤติกรรม search for yield ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด underpricing of risks ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และธุรกิจขนาดใหญ่ และ (3) ความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรพัย์

แหล่งที่มา (contribution) ของการขยายตัวของสินทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นต่อเนือ่ง สะท้อนจากสินทรัพย์ท่ี
ยังขยายตัวสูงแม้ชะลอลงบ้าง โดยต้องติดตามความเสี่ยงเชิงระบบจากการกู้ยืม
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

0

5

10

15

ธ.ค.-57 ธ.ค.-58 ธ.ค.-59 ธ.ค.-60 มี.ค.-61 มิ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62

เงินสดและเงินฝาก เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ

เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพย์อื่น เงินให้กู้ยืม - สมาชิก

สินทรัพย์รวม

หมายเหตุ: หน่วยงานภาครัฐเริ่มก่ากบัดูแลสหกรณอ์อมทรพัย์ตั้งแต่ครึง่หลังของปี 2560
ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
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สหราชอาณาจักร

ญี่ปุ่น

อ่ืนๆ

มูลค่าเงินโอนจากต่างชาติเพื่อซื้ออาคารชุดไทย

อุปสงค์อาคารชุดไทยของต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเพิ่มขึ้นตอ่เนื่อง ซึ่งอาจ
ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและความไม่แน่นอนของ
การเมืองไทย นอกจากน้ี ยังต้องติดตามผลของมาตรการ LTV ต่อการปรับตัว
ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

พันล้านบาท

หมายเหตุ: มูลค่าเงินโอนเพื่อซื้ออาคารชุดของชาวต่างชาติ ค่านวณจากมูลค่าการขายเงินตราต่างประเทศเพื่อจ่ายเงิน
ดาวน์หรือซื้ออาคารชุด และมูลค่าการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อซื้ออาคารชุด
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

43%

92

71
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มติ กนง. ในการด่าเนินนโยบายการเงิน

มติ กนง. วันที่ 20 มี.ค. 62 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี

ความเห็นของ กนง.

• นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับ
เป้าหมายเงินเฟ้อ ประกอบกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยในประเทศมีสูงขึ้น ในการ
ประชุมครั้งนี้จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เพื่อรอประเมินผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ให้ชัดเจนขึ้น

• การลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินในช่วงต่อไปยังจ่าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลด้วยเครื่องมือ
ท่ีหลากหลายทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสม มาตรการก่ากับดูแลรายสถาบันการเงิน 
(microprudential) และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน (macroprudential)

มติเป็นเอกฉันท์ใหค้ง
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“ในระยะข้างหน้า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ตามพัฒนาการของข้อมูลเป็นส่าคัญ (data-dependent) โดยจะประเมินการขยายตัว

ของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 

อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการด่าเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป”

แนวทางการด่าเนินนโยบายการเงนิในระยะต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 2/2562

ประเด็นที่ต้องติดตาม

• ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกที่อาจกระทบต่อการส่งออก อาทิ Trade war 
Brexit และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

• ตลาดแรงงานอาจได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอลง 
• ปัญหาภัยแล้งอาจกระทบก่าลังซื้อและการบริโภคของเกษตรกร
• ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจกระทบวัฏจักรการลงทุนไทยที่ก่าลังเริ่มต้น
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ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ปรับปัจจัยเสี่ยง

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปท่ีปรับปัจจัยเสี่ยง ประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ปรับปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟอ้โน้มไปด้านต่่า
เอกสารแนบ
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% YoY 2561*
2562 2563

ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มี.ค. 62

ราคาน่้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล) 69.6 66.0 66.0 66.0

รายได้เกษตรกร (% YoY) 0.3 -0.4 1.0 0.7

การใช้จ่ายภาครัฐ

- การอุปโภคภาครัฐ ณ ราคาประจ่าปี (พันล้านบาท)1/ 2,637 2,786 2,771 2,918

- การลงทุนภาครัฐ ณ ราคาประจ่าปี (พันล้านบาท)1/ 962 1,056 1,034 1,122

อัตราดอกเบี้ย Fed funds (% ณ สิ้นป)ี 2/ 2.125 2.875 2.625 2.625

อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า (% YoY)3/ 3.6 3.3 3.2 3.2

ดัชนีค่าเงินในภูมิภาค (ไม่รวมจีน) ต่อดอลลาร์ สรอ.4/ 153.8 158.7 154.5 153.3

หมายเหตุ: 1/รวมข้อสมมติการใช้จ่ายตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
2/การประเมิน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ก่อนที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) จะประชุมในวันที่ 

20 มีนาคม 2562 ซึ่งผลการประชุมสื่อสารแนวนโยบายการเงินที่ dovish กว่าที่ตลาดคาดไว้มาก
3/ถ่วงน้่าหนักด้วยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยงัประเทศคู่ค้า
4/ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแสดงการอ่อนค่า ตัวเลขที่ลดลงแสดงการแข็งค่า
* ข้อมูลจริง

สรุปข้อสมมติส่าคัญประกอบประมาณการ Baseline

14
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หมายเหตุ: * ข้อมูลจริง
** ถ่วงน้่าหนักด้วยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกจากไทยไป 7 ประเทศคู่ค้าในปี 2557: สิงคโปร์ (6.5%) ฮ่องกง (7.9%) มาเลเซีย (8.0%) 

ไต้หวัน (2.5%) อินโดนีเซีย (5.9%) เกาหลีใต้ (2.8%) และฟิลิปปินส์ (3.7%)
*** ถ่วงน้่าหนักด้วยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกจากไทยไป 13 ประเทศคู่ค้าในปี 2557

% YoY Weight 2561*
2562 2563

ธ.ค 61 มี.ค. 62 มี.ค. 62

สหรัฐฯ 14.9 2.9 2.6 2.5 1.9

กลุ่มประเทศยูโร 10.0 1.8 1.6 1.1 1.5

ญี่ปุ่น 13.6 0.8 1.0 0.9 0.4

จีน 15.7 6.6 6.2 6.2 6.0

เอเชีย** 37.4 4.1 3.9 3.7 3.7

รวม*** 100 3.6 3.4 3.2 3.2

สรุปข้อสมมติเศรษฐกิจประเทศคู่คา้

15
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บทความในกรอบ: การสร้าง ecosystem เพื่อรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น

ที่มา: รายงานนโยบายการเงิน มีนาคม 2562

ธปท. ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของตลาดการเงินไทย (ecosystem) 
ให้สามารถรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและกระแสเงินทนุเคลื่อนย้ายได้ 

รวมทั้งให้ผู้ประกอบการไทยสามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมและสม่่าเสมอ

o ใช้เงินสกุลท้องถิ่น (local currency) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินสกุลหลัก โดย ธปท. ได้ส่งเสริมการใช้เงินสกุล
ท้องถิ่นโดยเริ่มจากคู่ค้าส่าคัญ (จีนและญี่ปุ่น) และขยายไปยังประเทศอื่น ๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย CLMV

o ฝากบัญชเีงินฝากเงินตราต่างประเทศ (foreign currency deposit: FCD) ผู้ประกอบการที่ต้องใช้เงินตราต่างประเทศในอนาคต
สามารถฝากบัญชี FCD ไว้ก่อนได้ โดย ธปท. ได้เผยแพร่อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมใน BOT website

o ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่น การท่าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(FX forward) การจองสิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX options)

นอกจากนี้ ธปท. ยังให้ความส าคัญกับสร้างความสมดุลของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และได้ด าเนินการตาม
“แผนปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (FX Regulations Reform)” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560

เอกสารแนบ


