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Key point  คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี ่1.50% ใน
การประชุมวนัที ่24 พฤษภาคม 2017   

  กนง. ประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยโดยรวมขยายตวัดขีึน้ชดัเจน เน่ืองจากการส่งออกทีข่ยายตวัไดด้ใีน
หลายหมวดสนิคา้ ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิประเทศคู่คา้ ดา้นการบรโิภคภาคเอกชนปรบัตวัดี
ขึ้น ตามรายได้เกษตรกรและความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคที่ เพิ่มขึ้น ขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัว
ต่อเนื่องโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจนีและมาเลเซยี และการขยายตวัของการใชจ้่ายภาครฐัยงัคง
เป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกจิทีส่ าคญั อย่างไรกต็าม การลงทุนภาคเอกชนยงัคงฟ้ืนตวัในระดบัต ่า และ
เศรษฐกจิไทยยงัคงเผชญิความเสีย่งทัง้จากในและนอกประเทศ คอื ความสามารถในการช าระหนี้
ของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และความกงัวลต่อสถานการณ์การเมอืงสหรฐัฯ ทีอ่าจส่งผลต่อ
นโยบายเศรษฐกจิและการคา้ระหวา่งประเทศ ขณะที ่กนง. ไม่ไดก้ล่าวถงึประเทศเสถยีรภาพการเงนิ
จนี และภาวะทางการเมอืงและปญัหาการเงนิในยุโรปแลว้ 

  อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปชะลอลงตามราคาอาหารสด ซึง่เป็นผลจากผลผลติผกัผลไม้ทีเ่พิม่ขึน้และปจัจยั
ฐานสงูในปีก่อน ขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานทรงตวัตามแรงกดดนัดา้นอุปสงคท์ีอ่ยู่ในระดบัต ่า 

  ในช่วงที่ผ่านมา เงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ แขง็ค่าขึ้น เนื่องจากนักลงทุนกงัวลต่อสถานการณ์
การเมอืงสหรฐัฯ ทีอ่าจท าใหน้โยบายเศรษฐกจิสหรฐัฯ ล่าชา้ ท าใหม้เีมด็เงนิไหลเขา้สูภู่มภิาคเอเชยี 

Implication อีไอซคีาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ตลอดปี 2017 

  
 

 

 

 

การคงอตัราดอกเบีย้นโยบายของ กนง. เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัธนาคารกลางของประเทศใน
แถบเอเชีย อาทิ ฟิลิปปินส ์อนิโดนีเซีย มาเลเซีย และเกาหลีใต้ แม้ว่าธนาคารกลางของประเทศ
เศรษฐกจิหลกัอย่างสหรฐัฯ และยุโรปด าเนินนโยบายการเงนิเขา้สูภ่าวะปกตแิลว้ 

เศรษฐกจิไทยที่ขยายตวัดขีึน้ชดัเจน โดยเฉพาะการส่งออกและการบรโิภคภาคเอกชน ท าใหค้วาม
จ าเป็นในการปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิลดน้อยลง ขณะเดยีวกนัแรงกดดนั
ด้านเงินเฟ้อที่มีน้อย เนื่ องจากอุปสงค์ในประเทศยังคงฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ 
เงินบาทที่ยงัทรงตัวในระดบัแขง็ค่า ท าให้การคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นผลดีต่อภาพรวม
เศรษฐกจิมากกว่า อไีอซจีงึมองว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายของไทยจะคงอยู่ที ่1.5% ตลอดปี 2017 

 
 
 

กนง. คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% สนับสนุนเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง 
 

24 พฤษภาคม 2017 
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ตารางสรปุค าแถลงการณ์ของ ธปท.  เทียบกบัการประชุมครัง้ก่อน 
 
หัวข้อ การประชุมครั้งก่อน 

(29 มี.ค. 2017) 
การประชุมครั้งนี้ 
(24 พ.ค. 2017) 

เศรษฐกิจไทย ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยขยายตวัดกีว่าที่ประเมนิไว้เดมิ จาก

การใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออกสินค้าที่ ฟ้ืนตัวดีจากอุปสงค์

ต่างประเทศทีด่ขีึน้ต่อเน่ือง และภาคการท่องเที่ยวทีฟ้ื่นตวัชดัเจน 

เน่ืองจากนักท่องเทียวจีนที่ ได้ร ับผลกระทบจากมาตรการ

ปราบปรามทวัรผ์ดิกฎหมายในช่วงก่อนหน้าเริม่เดนิทางกลบัเข้า

มา ขณะที่การลงทุนและการบรโิภคภาคเอกชนยงัคงฟ้ืนตวัอย่าง

คอ่ยเป็นค่อยไป ทัง้น้ี ความเสีย่งภายในประเทศดา้นการเงนิ เช่น 

การผิดนัดช าระหน้ีของภาคเอกชนเริ่มผ่อนคลายขึ้น อย่างไรก็

ตาม การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยยงัคงเผชิญกบัความเสี่ยง

จากต่างประเทศ ทัง้นโยบายเศรษฐกจิและการคา้ระหวา่งประเทศ

ของสหรฐัฯ เสถียรภาพการเงนิจนี และภาวะทางการเมืองและ

ปญัหาการเงนิในยโุรป 

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตวัชดัเจนขึ้น จาก

การสง่ออกสนิคา้ที่ฟ้ืนตวัต่อเน่ือง การบรโิภคภาคเอกชนปรบัดี

ขึน้บ้างตามรายไดเ้กษตรกรและความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค การ

ท่องเที่ยวมแีนวโน้มฟ้ืนตวัได้ดแีละการใช้จ่ายของภาครฐัเป็น

แรงขบัเคลื่อนเศรษฐกจิส าคญั ขณะทีก่ารลงทุนภาคเอกชนยงัมี

แนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยงัต้อง

ระมัดระวังปจัจัยเสี่ยงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผลของ

นโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของสหรฐัฯ การ

ปรบัโครงสรา้งของเศรษฐกจิจนี และปญัหาภูมริฐัศาสตรโ์ลก 

สถานการณ์
เงินเฟ้อ 

อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปทยอยปรบัตวัสูงขึ้น แม้ราคาน ้ามนัดบิจะฟ้ืน

ตวัช้ากว่าที่คาด ขณะที่อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานในช่วงที่ผ่านมาปรบั

ลดลง ทัง้น้ี เพราะแรงกดดนัเงนิเฟ้อด้านอุปสงคท์ี่ยงัอยู่ในระดบั

ต ่า และฐานภาษสีรรพสามติทีส่งูในปีก่อน 

อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปมีแนวโน้มชะลอลง จากราคาอาหารสดที่

ปรบัลดลง ผลของฐานสูงจากภาวะภยัแล้งในปีก่อน และแรง

กดดันด้านอุปสงค์อยู่ในระดบัต่่า อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อ

ทัว่ไปมทีศิทางทยอยปรบัสงูขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี  

ความเส่ียงท่ี 
กนง. ติดตาม 

1. พฤตกิรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่งูขึน้ (search for yield) 

2. ความไมแ่น่นอนทางการเมอืงและปญัหาภาคการเงนิในยุโรป 

3. นโยบายทางเศรษฐกจิและการคา้ระหวา่งประเทศของสหรฐัฯ 

4. เสถยีรภาพการเงนิจนี 

1. นโยบายทางเศรษฐกจิและการคา้ระหวา่งประเทศของสหรฐัฯ 

2. ความสามารถช าระหน้ีของธรุกจิขนาดกลางขนาดยอ่ม 

3. พฤตกิรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่งูขึน้ (search for yield) 

อตัราดอกเบี้ย
นโยบาย 

มตเิอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้ไวท้ี่ 1.50% มตเิอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้ไวท้ี ่1.50% 

เหตผุลของ
กนง. 

นโยบายการเงนิในปจัจุบนัอยู่ในระดบัที่ผ่อนปรนต่อเน่ือง และ

พร้อมใช้เครื่องมอืนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เอื้อต่อ

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจควบคู่กบัการรกัษาเสถียรภาพทางการ

เงนิ 

นโยบายการเงนิควรอยู่ในระดบัที่ผ่อนปรนต่อไป และพรอ้มใช้

เครื่องมือนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อ สนับสนุนให้

เศรษฐกิจขยายตัวต่อเน่ืองควบคู่กับการรกัษาเสถียรภาพ

ทางการเงนิ 
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