ฉบับที่ 48/2560
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2560
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง.
ในวันที่ 27 กันยายน 2560
คณะกรรมการฯ มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ ค งอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายไว้ ที่ ร้ อ ยละ 1.50 ต่ อ ปี โดย
ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการ 1 ท่าน ลาประชุม
ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าที่ประเมิน
ไว้เดิมจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการ รวมทั้งอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและเริ่ม
กระจายตัวมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นแต่ในอัตราที่ชะลอลงกว่าประมาณการเดิมจากปัจจัย
ด้านอุปทานโดยเฉพาะราคาอาหารสดเป็นสาคัญ ขณะที่ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อ
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงิน ที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วย
สนั บ สนุ น การขยายตัว ของเศรษฐกิจ และเอื้ อให้ อัตราเงินเฟ้ อทั่ว ไปกลั บสู่ เป้ าหมายได้ แม้อาจต้องใช้เวลา
อีกระยะหนึ่ง จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้
เศรษฐกิจ ไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัว ชัดเจนขึ้นจากการส่ งออกสิ นค้าและการท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็งมากขึ้น ส่วนการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้นใน
หมวดบริ ก ารและสิ น ค้ า คงทน แม้ โ ดยรวมจะยั ง มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปตามก าลั ง ซื้ อ ที่
ยังไม่เข้มแข็งนัก โดยเฉพาะของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน การลงทุนภาคเอกชนในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับดีขึ้นในหลายธุรกิจและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่การลงทุน
ภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แม้จะชะลอลงบ้างในระยะสั้นหลังจากเร่งเบิกจ่ายไปในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้
เศรษฐกิจ ไทยยั งเผชิญ กับ ความเสี่ย งจากปั จ จัยภายในและภายนอกประเทศที่ต้องติดตามพัฒ นาการต่อไป
อย่างใกล้ชิด อาทิ ผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ
และการค้าของสหรัฐฯ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้น ช้ากว่าที่ประเมินไว้เดิม เล็กน้อยจากราคาอาหารสดที่ปรับลดลงตาม
ผลผลิตผักและผลไม้ที่เพิ่มสูงขึ้นตามสภาวะอากาศที่เอื้ออานวย ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ ยังอยู่ใน
ระดับต่า รวมทั้งยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต
ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีทิศทางปรับสูงขึ้นอย่างช้า ๆ ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ และการปรับขึ้น
อัตราภาษีสรรพสามิต รวมถึงผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่อาจมีต่อค่าจ้างแรงงานใน
ระยะข้างหน้า ส่วนการคาดการณ์เงินเฟ้อของสาธารณชนยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่ากลางของกรอบเป้าหมาย
ภาวะการเงิน โดยรวมอยู่ ในระดับ ผ่ อนคลายและเอื้ อ ต่ อ การขยายตัว ของเศรษฐกิจ สภาพคล่ อ ง
ในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่า
และภาคธุรกิจสามารถระดมทุนได้เพิ่มขึ้นทั้งจากสินเชื่อสถาบันการเงินและตลาดทุน ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ปรับแข็งค่าขึ้นบ้างจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ สรอ. และการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดของไทยเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทเทียบกับเงินสกุลประเทศคู่ค้าคู่แข่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ส าหรั บ ในระยะข้ า งหน้ า อั ต ราแลกเปลี่ ย นจะยั ง มี แ นวโน้ ม ผั น ผวนสู ง จากความไม่ แ น่ น อนใน
ต่างประเทศ อาทิ ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการดาเนินนโยบายการเงินของประเทศ
เศรษฐกิจหลัก คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ตดิ ตามสถานการณ์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด
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คณะกรรมการฯ เห็นว่าระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงในบางจุด ที่
อาจจะสร้ า งความเปราะบางให้ กั บ เสถี ย รภาพระบบการเงิ น ได้ ใ นอนาคต โดยเฉพาะพฤติ ก รรมแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่าเป็นเวลานาน ซึ่งอาจนาไปสู่การประเมิน
ความเสี่ยงต่ากว่าที่ควร (underpricing of risks) นอกจากนี้ ยังต้องติดตามความสามารถในการชาระหนี้ของ
ภาคครั ว เรื อนและธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงโครงสร้างและรูปแบบการทาธุรกิจ
มองไปข้างหน้า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะจาก
ปั จ จั ย ด้ า นต่ า งประเทศ ในขณะที่ ยั ง ต้ อ งติ ด ตามความเข้ ม แข็ ง ของการฟื้ น ตั ว ของอุ ป สงค์ ใ นประเทศ
คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่
มีอยู่เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
27 กันยายน 2560
ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน โทร: 0-2283-6196, 0-2356-7872

แถลงขาวผลการประชุม กนง.

สรุปแนวโนมเศรษฐกิจไทย

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟอทัว่ ไป
อัตราเงินเฟอพืน้ ฐาน
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* ขอมูลจริง, ( ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2560

• เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวชัดเจนขึ้นจาก
การสงออกสินคาและบริการที่ปรับดีขึ้น รวมทั้ง
อุปสงคในประเทศที่ฟนตัวตอเนื่องและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น
• ประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไปปรับสูงขึ้นชากวา
ที่เคยประเมินไวเดิมเล็กนอยจากราคาอาหารสด
ที่ปรับลดลงเปนสําคัญ
• ความเสี่ยงตอประมาณการเศรษฐกิจปรับสมดุล
มากขึ้นในระยะสั้น แตโดยรวมยังโนมไปดานต่ํา
ขณะทีค่ วามเสี่ยงตอประมาณการอัตราเงินเฟอ
คอนขางสมดุล โดยความเสี่ยงดานสูงมาจากผลกระทบ
ของมาตรการจัดระเบียบแรงงานตางดาวที่อาจมากกวาคาด
ขณะที่ความเสี่ยงดานต่ํามาจากปจจัยเชิงโครงสราง
ที่อาจกดดันใหอัตราเงินเฟอปรับเพิ่มขึ้นชากวาในอดีต
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ประมาณการเศรษฐกิจในรายงานนโยบายการเงิน
เดือนกันยายน 2560
(% YoY)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
- การบริโภคภาคเอกชน
- การลงทุนภาคเอกชน
- การอุปโภคภาครัฐ
- การลงทุนภาครัฐ
- ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ
- ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.)
- มูลคาการสงออกสินคา
- มูลคาการนําเขาสินคา
อัตราเงินเฟอทั่วไป
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
ขอสมมติ
- จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ (ลานคน)
- ราคาน้ํามันดิบดูไบ (USD/Barrel)
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• การสงออกสินคาและการทองเที่ยวขยายตัวดีขึ้น
สอดคลองกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
ที่เขมแข็งมากขึ้น
• การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป
ตามกําลังซื้อโดยรวมที่ยังไมเขมแข็งนัก โดยเฉพาะ
ของกลุมผูมีรายไดนอยที่รายไดยังฟนตัวไมชัดเจน
• การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นในหลายธุรกิจ
และมีแนวโนมขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป
• การใชจายภาครัฐเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทีส่ ําคัญ แมจะชะลอลงบางในระยะสั้นหลังจาก
เรงเบิกจายไปในชวงกอนหนา
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* ขอมูลจริง
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