ฉบับที่ 10/2560
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 2/2560
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง.
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดี ขึ้นและดี กว่าที่
ประเมินไว้เดิม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับ
ปัจจัยเสี่ยงอีกมากโดยเฉพาะจากด้านต่างประเทศ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายใน
การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ได้
อย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้ มขยายตัว ดีขึ้นจากการส่ งออกสินค้าที่เริ่มฟื้นตัวชัดเจน ในขณะที่
ภาคการท่ องเที่ ยวยั งมี แนวโน้ ม ฟื้ นตั ว และการใช้ จ่ ายของภาครั ฐยั งเป็ นแรงขั บเคลื่ อนส าคั ญของเศรษฐกิ จ
ส่วนการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด ทั้งผลของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ ปัญหาเสถียรภาพการเงินจีน รวมถึงพัฒนาการทางการเมืองและปัญหาภาคการเงินในยุโรป
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้น แต่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่า และ
อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางของสาธารณชนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่ากลางของกรอบเป้าหมา ย
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอาจผันผวนในระยะสั้นจากผลของฐานและมีความเสี่ยงด้านต่าเพิ่มขึ้นจากพัฒนาการราคาน้ามัน
ในตลาดโลก สาหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ผ่านมาปรับลดลงบ้าง ส่วนหนึ่งจากฐานภาษีสรรพสามิตที่สูงในปีก่อน
แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ภาวะการเงินโดยรวมยั งอยู่ ในระดับที่ผ่ อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สะท้อนจาก
สภาพคล่ องในระบบการเงิ น ที่ ยั งอยู่ ในระดั บสู ง และอั ตราดอกเบี้ ยที่ แท้ จริ ง ที่ ยั งอยู่ ในระดั บต่ า อย่ างไรก็ ดี
เงินบาทโน้มแข็งค่าขึ้นบ้างเมื่อเทีย บกับ สกุล คู่ค้าคู่แข่งสาคัญ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ
ไทยเท่า ที่ค วร คณะกรรมการฯ มองว่า ในระยะข้า งหน้าอัต ราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนสูง ขึ้น ได้จ ากความ
ไม่แน่นอนของปัจจัยต่างประเทศ
คณะกรรมการฯ เห็นว่าระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ สามารถรับมือกับความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจการเงินทั้งในและต่างประเทศได้ค่อนข้างดี แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงในบางจุด อาทิ ความสามารถ
ในการชาระหนี้ของธุรกิจที่ด้อยลง และพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ในภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยทีต่ ามาเป็
่
นเวลานาน ซึ่งอาจนาไปสู่การประเมินความเสี่ยงของตลาดที่ต่ากว่าที่ควร (underpricing of risks)
มองไปข้างหน้า แม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยชัดเจนมากขึ้น แต่ยังต้องเผชิญความไม่แน่นอนอยู่มาก
โดยเฉพาะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอนของการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ การเงินของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลัก ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่า คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า
นโยบายการเงินยังควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อเนื่อง และพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อให้
ภาวะการเงินโดยรวมเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงิ นของ
ประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 มีนาคม 2560
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สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
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* ข้อมูลจริง
( ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2559

• ประมาณการเศรษฐกิจปี 2560 ขยายตัวสูงกว่าที่คาด
ไว้เดิม จากการส่งออกสินค้าที่เริ่มฟื้นตัวชัดเจน
• ประมาณการเศรษฐกิจปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง
และมีแรงขับเคลื่อนที่สมดุลมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
จากทั้งการใช้จ่ายในประเทศและภาคการส่งออก
ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง
• ประมาณการอัตราเงินเฟ้อ มีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้น
และค่อยๆ กลับเข้าสู่ค่ากลางของเป้าหมาย แม้จะต่่ากว่า
ที่เคยประเมินไว้จากข้อมูลจริง และราคาน้่ามันดิบ
• ความเสี่ยงต่อประมาณการเศรษฐกิจโน้มไปด้านต่่ามาก
ขึ้น จากด้านต่างประเทศเป็นส่าคัญ ขณะทีค่ วามเสี่ยงต่อ
ประมาณการเงินเฟ้อโน้มไปด้านต่่าเช่นกัน ตามความ
เสี่ยงของเศรษฐกิจและราคาน้่ามันที่อาจต่่ากว่าคาด
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ประมาณการเศรษฐกิจในรายงานนโยบายการเงินเดือนมีนาคม 2560
(%YoY)
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ข้อสมมติ

• การบริโภคภาคเอกชน มีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้
ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการเป็นหลัก
• การลงทุนภาคเอกชน มีแนวโน้มปรับดีขึ้นบ้าง
ตามการฟื้นตัวของภาคการส่งออก
• ภาครัฐ ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่าคัญ
ผ่านการลงทุนโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่
• การส่งออกสินค้า ได้รับผลดีจากแนวโน้ม
ความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น
• การส่งออกบริการ ขยายตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัว
ของภาคท่องเที่ยว
• ราคาน้่ามัน ต่่ากว่าประมาณการเดิมเล็กน้อย
จากอุปทานน้่ามันที่ออกมาสูงกว่าคาด แต่ในระยะต่อไป
ยังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่ขยายตัวตาม
เศรษฐกิจโลก
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