ฉบับที่ 179/2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

เป้ าหมายของนโยบายการเงิน ประจาปี 2562
______________________________
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุ มตั ิเป้ าหมายของนโยบายการเงิน
ประจาปี 2562 ซึ่ ง เป็ นข้อตกลงร่ วมกันระหว่า งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรี ว่า การ
กระทรวงการคลัง เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 28/8 แห่ งพระราชบัญญัติธนาคารแห่ งประเทศไทย
พุทธศักราช 2485 ที่แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุ ปได้ ดังนี้
1. กาหนดให้อตั ราเงิ นเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยทั้งปี ที่ร้อยละ 2.5 + 1.5 เป็ นเป้ าหมายของนโยบายการเงิน
หรับระยะปานกลางสา และเป็ นเป้ าหมายสาหรับปี 2562
2. รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารแห่ งประเทศไทยในฐานะประธาน
กนง.ได้ลงนามในข้อตกลงร่ วมกันในการกาหนดเป้ าหมายของนโยบายการเงิน ประจาปี 2562 โดยข้อตกลง
ดังกล่าวมีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 เป้าหมายของนโยบายการเงินสาหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสาหรับปี 2562
กนง. ดาเนิ นนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้ าหมายเงิ นเฟ้ อแบบมีความยืดหยุ่น ซึ่ งเป็ นกรอบ
ที่ให้ความสาคัญกับการรักษาเสถี ยรภาพราคาระยะปานกลาง ควบคู่กบั การดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิ จและการรักษา
เสถี ย รภาพระบบการเงิ น โดย กนง. จะพิ จ ารณารั ก ษาความสมดุ ล ของเป้ าหมายด้า นต่ า ง ๆ อย่า งเหมาะสม
และมี ค วามพร้ อมที่ จะใช้ เครื่ องมื อในการด าเนิ นนโยบายการเงิ นที่ มี อยู่ สนับสนุ นให้ ระดับราคามี เสถี ยรภาพ
และเป็ นไปตามเป้ าหมาย เศรษฐกิ จของประเทศเติ บโตเต็ มศักยภาพและยัง่ ยื น และไม่ ก่ อให้ เกิ ดความเปราะบาง
ต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและ กนง. จึงมีขอ้ ตกลงร่ วมกันโดยกาหนดให้อตั รา
เงิ น เฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ ย ทั้ง ปี ที่ ร้อยละ 2.5 + 1.5 เป็ นเป้ าหมายของนโยบายการเงิ นสาหรับระยะปานกลาง และ
เป็ นเป้ าหมายส าหรั บ ปี 2562 เนื่ อ งจากอัตราเงิ นเฟ้ อดัง กล่ า วยัง เป็ นระดับ ที่ เอื้ อ ต่ อการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
สอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของทั้งเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิ จ ไทยได้ส่ ง ผลให้พ ลวัต ของอัต ราเงิ น เฟ้ อเปลี่ ย นแปลงไป และอาจทาให้ผ ลของการดาเนิ น
นโยบายการเงิ น ที่มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพราคาเป็ นหลักมีผลกระทบต่อการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน ซึ่ ง
กนง. จะพิจารณารักษาความสมดุ ลของเป้ าหมายด้านต่าง ๆ ควบคู่กนั ไป นอกจากนี้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยจะ
ติดตามการเปลี่ ยนแปลงเชิ งโครงสร้ างดังกล่าว รวมทั้งพัฒนากรอบการประเมินความเสี่ ยงต่อเสถี ยรภาพระบบ
การเงินที่ครอบคลุมมิติที่สาคัญ เพื่อให้กรอบการดาเนิ นนโยบายการเงินยืดหยุน่ เพียงพอและสามารถนาผลของ

-2การชั่ง น้ า หนัก ข้อ ดี แ ละข้อ เสี ย ของการดาเนิ นนโยบายการเงิ น ในแต่ล ะทางเลื อ ก (Policy Trade-off) มา
พิจารณาได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
2.2 การติดตามความเคลือ่ นไหวของเป้าหมายของนโยบายการเงิน
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่ งประเทศไทยจะจัดให้มีการหารื อร่ วมกันเป็ นประจา และ/
หรื อเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่นตามที่ท้ งั สองหน่วยงานจะเห็นสมควร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายของนโยบายการเงิ น
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้การดาเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเป็ นไปในทิศทางที่สอดประสานกัน
และ กนง. จะจัดท ารายงานผลการด าเนิ นนโยบายการเงิ นทุ กครึ่ งปี ซึ่ งมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ (1) การด าเนิ น
นโยบายการเงิ นในช่ วงที่ผ่านมา (2) แนวทางการดาเนิ นนโยบายการเงิ นในระยะถัดไป และ (3) การคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิ จ ในอนาคต เพื่ อแจ้งให้ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง ทราบ รวมถึ ง จะเผยแพร่ ร ายงาน
นโยบายการเงิ นทุกไตรมาสเป็ นการทัว่ ไป อันจะช่ วยเพิ่มความรั บรู ้ ถึงแนวทางการตัดสิ นใจนโยบายการเงิ น
ของ กนง. ให้แก่ ส าธารณะ ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ ต่อการเพิ่ ม ความโปร่ ง ใสและประสิ ท ธิ ภาพของการดาเนิ น
นโยบายการเงินในอนาคต
2.3 การเคลือ่ นไหวของอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปออกนอกกรอบเป้าหมาย
กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในระยะต่อไปอาจมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของ
ราคาพลังงานและอาหารสด ความเสี่ ยงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริ กา และ
มาตรการตอบโต้ของประเทศคู่คา้ ต่าง ๆ ดังนั้น หากอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้ าหมาย กนง.
จะมีจดหมายเปิ ดผนึ กถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง โดยจะชี้ แจงถึ ง (1) สาเหตุของการเคลื่ อ นไหวออก
นอกกรอบเป้ าหมายดังกล่ าว (2) แนวทางการดาเนิ นนโยบายการเงินในช่วงที่ผา่ นมาและในระยะต่อไปเพื่อนา
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปกลับเข้าสู่ เป้ าหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม และ (3) ระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปจะกลับ
เข้าสู่ เป้ าหมาย โดยจะรายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปั ญหาเป็ นระยะตามสมควร
2.4 การแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงิน
ในกรณี ที่ มีเหตุ อนั สมควรหรื อจาเป็ น รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และ กนง.
อาจตกลงร่ วมกันเพื่อแก้ไขเป้ าหมายของนโยบายการเงินได้ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
________________________________________
สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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