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ของเศรษฐกิจไทย

ดานผลผลิตขยายตัวรอยละ 3.3 เรงตัวขึ้นจาก
ไตรมาสกอน เปนการขยายตัวในการผลิตเพื่อ
ตอบสนองท้ังอุปสงคในประเทศ และการสงออก
โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรม
สินคาทุนและเทคโนโลยี
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ไตรมาสที่ 4 ของป 2561 สาขาบริการที่ขยายตัว ไดแก สาขาการขายสง การขายปลีก และการ
ซอมแซม ขยายตัวรอยละ 7.5 ตอเน่ืองจากไตรมาสกอนหนา จากปริมาณการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
และการใหบริการดานยานยนตและการซอมแซมของใชในครัวเรือน สาขาการขนสง และการคมนาคม 
ขยายตัวรอยละ 6.1 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.3 ในไตรมาสที่ 3 จากการขยายตัวของการขนสงทางบก
และทางอากาศ สอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักทองเท่ียว และการขยายตัวของผลประกอบการ
ในหมวดคมนาคม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวรอยละ 5.3 เพิ่มขึ ้นจากรอยละ 4.1
ในไตรมาส 3 มาจากการท่ีคนไทยและชาวตางชาติเดินทางทองเท่ียวในประเทศมากข้ึน สอดคลองกับ
อัตราเขาพักเฉล่ียท่ีอยูในระดับสูง โดยจำนวนนักทองเท่ียวตางประเทศในไตรมาสน้ี เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.3
สาขากอสราง ชะลอตัวลงเหลือรอยละ 3.4 ตามการกอสรางที่อยูอาศัยลดลงทั้งภาครัฐและเอกชน 

ผลผลิตชะลอตัวที ่รอยละ 1.9 มาจากหมวด
ปศุสัตว ดานราคาสินคาเกษตร ลดลงรอยละ 1.3
ตามการลดลงของพืชผลสำคัญ ไดแก ออย
ยางพารา ปาลมน้ำมัน และผัก รวมทั้ง หมวด
ปศุสัตวและประมง

ไตรมาสที่ 4 ของป 2561 ขยายตัวรอยละ 3.7 สูงกวาไตรมาสกอนหนา ที่รอยละ 3.2 รวมทั้งป 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 4.1

โดยการขยายตัวมีปจจัยขับเคล�อนสำคัญ คือการสงออกสินคา การทองเที่ยว และบริการ ทั้งนี้โครงสรางเศรษฐกิจไทย แบงตามสัดสวน

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเปน 5 ดาน ไดแก ภาคการผลิต คิดเปนรอยละ 34 ภาคบริการ รอยละ 27 ภาคการคา รอยละ 18

ภาคอสังหาริมทรัพย รอยละ 13 และภาคเกษตร รอยละ 9

โครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย
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อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
(GDP Growth)

ภาคเกษตร / อุตสาหกรรมเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ

การเติบโตของเศรษฐกิจทั้งป 2561 อยูที่รอยละ 4.1



การสงออกท้ังป 2561

ขยายตัวรอยละ 6.7

ไตรมาสท ี ่  4 ของป   2561 ขยายต ัวร อยละ 0.6 
เปนผลมาจากสินคาอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวสำคัญ ไดแก
ส ินคาในกลุ มโลหะชิ ้นสวนยานพาหนะ เคมีภัณฑ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี และผลิตภัณฑปโตรเลียม นอกจากน้ี
สินคาอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก น้ำตาล ก็ขยายตัวตามการเรงนำเขาของ
ประเทศคูคา ทั้งนี้ การสงออกทองคำยังขยายตัวในเกณฑสูงและเปนปจจัย
สนับสนุนใหการสงออกโดยรวมในไตรมาส 4 ปรับตัวดีข้ึน โดย การสงออกท้ังป

ขยายตัวอยูที่รอยละ 6.7 

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 5.3    เรงขึ ้นจากรอยละ 5.2 ในไตรมาสกอนหนา ตามปจจัยเงินเฟอที่ยังอยูในระดับต่ำ สินเชื่อเพื่อการบริโภคของ
ธนาคารพาณิชยขยายตัวอยางตอเนื่อง รายไดครัวเรือนทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรเติบโต รวมทั้ง การบริโภคสินคาคงทนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหมวดยานพาหนะ
การบริโภคภาคเอกชนท้ังป ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 4.6  

                         ขยายตัวรอยละ 5.6 ลดลงจากรอยละ 11.0 ในไตรมาสกอน
                         มาจากการนำเขาวัตถุดิบสำคัญ อาทิ น้ำมันดิบ และสินคา
                         กลุมโลหะตามการขยายตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
                         เชนเดียวกับการนำเขาช้ินสวนยานยนตท่ีเพ่ิมข้ึนตามการ
ผลิตรถยนตในประเทศท่ีขยายตัวอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี การนำเขาสินคาอุปโภค
บริโภคยังขยายตัว สอดคลองกับอุปสงคจากภาคครัวเรือน ท้ังกลุมสินคาคงทน
และไมคงทน เชน กลุมอาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองนุมหม เปนตน โดย การนำเขา

ท้ังปอยูท่ีรอยละ 12.5 ดุลการคาไตรมาส 4 ขาดดุล 392.4 ลานเหรียญสหรัฐ
ดุลการคาทั้งป 2561 ยังเกินดุลอยูที่ 3,254.5 ลานเหรียญสหรัฐ

การสงออกสินคา

การบริโภคในประเทศ

ในไตรมาสที่ 4 ป 2561 ลดลงเหลือรอยละ 0.9 จากรอยละ 1.0 ในไตรมาส 3 โดยมีผูวางงานทั้งสิ้นจำนวน 349,000 คน ซึ่งสอดคลองกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง

อัตราการวางงาน

ในไตรมาสท่ี 4 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 1.75 ตอป จากรอยละ 1.5 ตอปในไตรมาส 3 เน่ืองจาก กนง. เห็นวาเงินเฟอเร่ิมเขาใกลเปาหมาย เสถียรภาพดานการเงินของประเทศ
ยังอยูในระดับดี โดยเฉพาะบัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุลอยางตอเนื่อง และความผันผวนของตลาดเกิดใหม เชน อินโดนิเซีย อินเดีย เวเนซุเอลา อารเจนตินา และ
ตุรกี ท่ีกำลังประสบปญหาจากความไมม่ันใจของนักลงทุน ทำใหทุนตางชาติชวงปลายไตรมาส 3 ไหลจากประเทศดังกลาวมายังไทยมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลดีตอตลาดทุนไทย
และความม่ันใจในเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

การลงทุนของภาคเอกชน เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 5.5 จากรอยละ 3.8 ในไตรมาสกอน ตามการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนเคร่ืองจักรและการกอสราง การลงทุนภาคเอกชน
ทั้งป อยูที่รอยละ 3.9  |  การลงทุนของภาครัฐ หดตัวที่รอยละ 0.1 เทียบจากการขยายตัวรอยละ 4.2 ในไตรมาสที่แลว โดยการลงทุนดานกอสรางยังขยายตัว
แตการลงทุนดานเครื่องมือเครื่องจักรกลับหดตัวลง รวมทั้งป การลงทุนภาครัฐขยายตัวรอยละ 3.3  |  การลงทุนทางตรงของตางชาติ (FDI) จำนวนการลงทุน
สะสมในไตรมาสท่ี 3 ของป 2561 (ม.ค.- ก.ย.) มีจำนวนโครงการย่ืนขอสงเสริม จำนวน 722 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 135,000 ลานบาท เปนการเขามาของนักลงทุนญ่ีปุน
เปนอันดับหน่ึง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ท้ังน้ี จีน มีปริมาณเงินลงทุนในการย่ืนขอสงเสริม คิดเปนรอยละ 17 ของมูลคาการลงทุนจากตางชาติท้ังหมด
โดยลงทุนในโครงการ อาทิ กิจการผลิตรถยนต ศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจการผลิตเหล็ก เปนตน

การลงทุน

การนำเขาสินคา

ในไตรมาสที่ 4 ของป 2561 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที ่ 32.81 บาทตอดอลลารสหรัฐ แข็งคาขึ้นรอยละ 0.5 เทียบกับ 32.97 บาทตอดอลลารสหรัฐ ในไตรมาส 3
เปนผลมาจากสงครามการคาที่ทำใหภาคการผลิตของสหรัฐฯ เผชิญกับปจจัยลบ และ ภาคบริการที่ลดตัวลง ประกอบกับเกิดความไมมั่นใจในเงินดอลลารสหรัฐ ทำให
นักลงทุนโยกยายการลงทุนในดอลลารสหรัฐเปนสินทรัพยอื่น เชน ทองคำ หรือ ตราสารหนี้ในประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำกวาหรือใหผลตอบแทนดีกวา ซึ่งไทย
เปนตัวเลือกหนึ่งที่นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนเปนจำนวนมาก จึงสงผลใหคาเงินบาทมีทิศทางแข็งคาขึ้นอยางชัดเจน 

อัตราแลกเปลี่ยน
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      หากพิจารณาถึง “ดัชนีความเชื่อมั่น” ในไตรมาสที่ 4 ป 2561 ที่จัดทำโดย
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณิชย พบวา
ผูประกอบการและนักธุรกิจภาคการสงออก รูสึก “ไมมีความเชื่อมั่นตอภาวะ
เศรษฐกิจ” เนื่องจากตนทุนวัตถุดิบและการแขงขันที่สูง ราคาผลผลิตทางการ
เกษตรตกต่ำ ผู บริโภคมีกำลังซื ้อนอยลง ประกอบกับการผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน สอดคลองกับ ตัวเลขของภาวะธุรกิจสงออก และดัชนีมูลคาสงออก
ที่ปรับลดลงเชนกัน เปนผลจากการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ผลกระทบ
จากสงครามการคา การชะลอตัวของเศรษฐกิจคูคา รวมทั้งมีการสั่งซื้อสินคา
ลวงหนาเพื่อผลิตและขายในชวงเทศกาลปใหมไปแลวกอนหนานี้ 
      อยางไรก็ดี จากนโยบายของภาครัฐท่ีกระตุนการลงทุนภาครัฐ เรงรัดเบิกจาย
งบลงทุน แกไขราคาสินคาเกษตร รวมท้ัง กระตุนเศรษฐกิจดานกำลังซ้ือ สงผลให
ผูประกอบการ “มีความมั่นใจ” วาคาดการณ 3 เดือนขางหนา (ไตรมาส 1
ของป 2562) ภาวะเศรษฐกิจจะมีทิศทางดีขึ้น แตอาจขยายตัวแบบชะลอตัว
ตามความไมชัดเจนของการฟนตัวเศรษฐกิจโลก
      ดัชนีความเชื ่อมั ่นผู บริโภค ของไตรมาส 4 ป 2561 ปรับตัวลดลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยยังคงอยูในระดับที่ “ไมมีความเชื่อมั่น” ตอ
ภาวะเศรษฐกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต เปนผลมาจากรายจายของครัวเรือน
ยังสูงกวารายไดราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ความเจริญกระจุกตัวอยูท่ีเฉพาะ
หัวเมืองใหญทำใหมีความเหล่ือมล้ำระหวางชุมชนเมืองกับชนบท อยางไรก็ดี หาก
พิจารณาการใชจายสินคาอุปโภคบริโภคของผูบริโภค จะพบวาแมจะรูสึกวา
เศรษฐกิจภาพรวมยังไมดีข้ึน แตผูบริโภคยังมีความเช่ือม่ันและสามารถใชจายสินคา
เพ่ืออุปโภคบริโภคอยางตอเน่ือง อันเปนผลจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
ที่พยายามอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุม
ผูมีรายไดนอยและเกษตรกร

ดัชนีความเช�อมั่น

      สำหรับสถานการณดานราคาสินคาในประเทศ สนค. ไดประเมินสภาวะราคา
สินคาและบริการแตละเดือน ผานการจัดทำดัขนีราคาสินคาและบริการ ประกอบดวย
 1  ดัชนีราคาผูบริโภค หรืออัตราเงินเฟอ  2  ดัชนีราคาผูผลิต ซึ่งแสดงถึงระดับ
ราคาสินคาท่ีนำมาผลิตในภาคสวนตางๆ  3  ดัชนีราคาวัสดุกอสราง และ  4  ดัชนี
ราคาสินคานำเขาสงออก  ในชวงสามเดือนที่ผานมา (ก.ค. - ก.ย. 2561)
     ดัชนีราคาผูบริโภค มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.84 เปนการขยายตัวที่
ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา สาเหตุมาจากราคาพลังงาน และราคา
ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดปรับตัวลดลง ทั้งนี้ อัตราเงินเฟอทั่วไป เฉลี่ยทั้งป
2561 สูงข้ึนรอยละ 1.07 ซ่ึงยังอยูในกรอบคาดการณเงินเฟอท่ัวไปของกระทรวง
พาณิชย ที่รอยละ 0.8 – 1.6  
     ดัชนีราคาผูผลิต ในไตรมาส 4 ของป 2561 เพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยรอยละ 0.7
เปนการขยายตัวในอัตราที ่ชะลอตัวลง เปนผลจากดัชนีราคาหมวดผลผลิต
เกษตรกรรมที่ขยายตัวสูงขึ้น แตหมวดผลิตภัณฑจากเหมือง และ ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ขยายตัวในอัตราท่ีชะลอตัวลง โดยท้ังป 2561 ดัชนีราคาผูผลิตปรับตัว
สูงขึ้นที่รอยละ 0.4 จากหมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเหมือง
      ดัชนีราคาวัสดุกอสราง ในไตรมาส 4 ป 2561 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 1.0
เปนการชะลอตัวลงจากไตรมาสท่ีผานมา เปนผลจากการลดลงของราคาเหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก โดยทั้งป 2561 ดัชนีราคาวัสดุกอสราง ขยายตัวรอยละ 2.6
เปนผลมาจากการขยายตัวภาคกอสรางจากการลงทุนทั้งทางตรงและทางออม
การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ 
      ดัชนีราคาสินคานำเขา ไตรมาส 4 ป 2561 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 1.6
ซึ ่งชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ผานมา เปนผลจากความกังวลตอสถานการณ
เศรษฐกิจโลก ประกอบกับคาเงินบาทแข็งคาขึ้น โดยเฉลี่ยทั้งป 2561 ขยายตัว
รอยละ 3.4 สวนดัชนีราคานำเขา ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.7 ซึ่งชะลอตัว
ลงจากไตรมาสที่ผานมา เฉลี่ยทั้งป 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยรอยละ 5.7
ทั้งนี ้ สำหรับป 2562 ดัชนีราคาสงออกและนำเขา คาดวาจะตองเผชิญกับ
ปจจัยเสี่ยงและแรงกดดันตางๆ ทั้งสถานการณเศรษฐกิจโลก ราคาสินคาเกษตร
การแขงขันที่รุนแรงจากประเทศคูแขง รวมถึง ความผันผวนของราคาน้ำมัน
ที่สงผลตอราคาสินคานำเขา

ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบดูไบในไตรมาสที่ 4 ป 2561 มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 66.28 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ลดลงจาก 71.90 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในไตรมาสที่ 3
สาเหตุจาก    1    สหรัฐฯ ออกมาประกาศผอนผันให 8 ประเทศผูนำเขาน้ำมันดิบจากอิหราน ซึ่งไดแก จีน อินเดีย กรีซ อิตาลี ไตหวัน ญี่ปุน ตุรกี และเกาหลีใต
ยังสามารถนำเขาน้ำมันดิบไดในชวง 180 วันแรกหลังการคว่ำบาตรอิหราน   2    สหรัฐฯ ปรับเพ่ิมกำลังการผลิตแตะระดับสูงสุดเปนประวัติการณท่ี 11.7 ลานบารเรลตอวัน
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากระดับในชวงตนปท่ีประมาณ 10 ลานบารเรลตอวัน โดยราคาน้ำมันดิบดูไบเฉล่ียท้ังป 2561 อยูท่ี 69 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล

ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบดูไบในไตรมาสที่ 4 ป 2561 มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 66.28 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ลดลงจาก 71.90 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในไตรมาสที่ 3
สาเหตุจาก    1    สหรัฐฯ ออกมาประกาศผอนผันให 8 ประเทศผูนำเขาน้ำมันดิบจากอิหราน ซึ่งไดแก จีน อินเดีย กรีซ อิตาลี ไตหวัน ญี่ปุน ตุรกี และเกาหลีใต
ยังสามารถนำเขาน้ำมันดิบไดในชวง 180 วันแรกหลังการคว่ำบาตรอิหราน   2    สหรัฐฯ ปรับเพ่ิมกำลังการผลิตแตะระดับสูงสุดเปนประวัติการณท่ี 11.7 ลานบารเรลตอวัน
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากระดับในชวงตนปท่ีประมาณ 10 ลานบารเรลตอวัน โดยราคาน้ำมันดิบดูไบเฉล่ียท้ังป 2561 อยูท่ี 69 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล

ราคาน้ำมัน

ดัชนีราคา



แนวโนมเศรษฐกิจไทย

ไตรมาส 1 ป 2562

เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัว จากความกังวลเรื่องการเจรจาการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน
โดยการหดตัวของกำลังซื้อภาคเอกชนและการผลิต การนำเขาสินคาทุนของสหรัฐฯ และการที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ สงสัญญาณชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ทำใหนักลงทุนหาแหลง
ทำกำไรใหม โดยเฉพาะแถบเอเชีย ซ่ึงไทยก็เปนหน่ึงในเปาหมาย เน่ืองจากถูกมองวามีความม่ันคง
และปลอดภัยจากความเส่ียง สงผลใหมีเงินทุนไหลเขาไทยมากข้ึน เพ่ิมความเช่ือม่ันของประเทศ
แตในอีกดานหน่ึง ก็สงผลใหคาเงินบาทแข็งตัวมากข้ึน และอาจสงผลกระทบตอการสงออกของไทย  

เศรษฐกิจไทยเร่ิมมีสัญญาณท่ีดีจากปจจัยในประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดวันเลือกต้ังท่ีแนนอนแลว
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยบวกจากการลงทุนของภาครัฐในสวนของรถไฟฟา และการลงทุนของ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะ EEC ซ่ึงจะมีการเปดซองประมูลโครงการ EECD ในวงเงินถึง 4,342 ลานบาท
อีกทั้ง มีการขอสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม New S-Curve มากถึง 7,700 ลานบาท
อันจะเปนสวนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานสภา-
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประมาณการตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2562 ไวที่
รอยละ 4.1 เปนผลจากการเติบโตของอุปสงคในประเทศเปนสำคัญ และคาดวาทั้งป 2562
จะเติบโตอยูที่รอยละ 3.5-4.5

ภาคการทองเท่ียวของไทยมีแนวโนมขยายตัวตอเน่ือง หลังรัฐบาลมีนโยบายยกเวนคาธรรมเนียม
วีซาจากนักทองเที่ยว 21 ประเทศ ทำใหนักทองเที่ยวจากประเทศอยางมาเลเซีย และอินเดีย
เพ่ิมข้ึนอยางมากท้ังในดานจำนวนนักทองเท่ียว และรายรับจากนักทองเท่ียว อีกท้ัง นักทองเท่ียว
จากจีนก็เร่ิมกลับเขามาหลังผานพนวิกฤติการทองเท่ียวในชวงกลางป 2561 นอกจากน้ี ยังมีการ
เจาะตลาดนักทองเที่ยวจากญี่ปุนและเกาหลีใตเพิ่มเติม คาดวาจำนวนนักทองเที่ยวในป 2562
จะเพิ่มขึ้นเปน 40 ลานคน จาก 38 ลานคนในป 2561

สถานการณราคาน้ำมันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ต้ังแตชวงปใหมเปนตนมา เน่ืองจากกลุมโอเปกและรัสเซีย
บรรลุขอตกลงลดการผลิตน้ำมัน เพื่อรักษาระดับราคาไมใหตกต่ำ แมจะมีอุปทานเพิ่มขึ้น
จากการผลิตในฝงสหรัฐฯ รวมทั้ง การที่สหรัฐฯ ตกลงใหชาติพันธมิตรซื้อน้ำมันจากอิหรานได
180 วันแลวก็ตาม

อัตราดอกเบ้ียนโยบายมีแนวโนมปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 0.25 ซ่ึงอาจทำใหการบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตัวลงเล็กนอย โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพยที่อาจไดรับผลกระทบมากที่สุด ทั้งนี้
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 มีผลตอกำลังซื้อที่จะลดลงรอยละ 2 อยางไรก็ดี
สภาพเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ยังมีเสถียรภาพมาก ทุนสำรองระหวางประเทศยังมีอยูมาก
ในขณะที่อัตราเงินเฟอยังอยูในระดับต่ำ กนง. จึงใหความเห็นวาอาจใชระยะเวลาพอสมควร
กวาจะมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง โดยคาดวาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในไตรมาส 1/2562 จะยังคงที่อยูที่รอยละ 1.75 ในขณะที่ทั้งป 2562 คาดวาจะอยูที่รอยละ 2
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