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Key point  คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มมีตเิอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี ่1.50% ในการ
ประชุมวนัที ่14 กนัยายน 2016  

  เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ยงัเผชญิกบัความไม่แน่นอนทัง้ในและต่างประเทศ 
เศรษฐกจิขยายตวัโดยมภีาคการท่องเทีย่วและการใชจ้่ายภาครฐัเป็นแรงขบัเคลื่อน ขณะทีก่ารลงทุน
ภาคเอกชนอยู่ในระดบัต ่าและการสง่ออกหดตวัลงตามเศรษฐกจิเอเชยี ขณะทีคุ่ณภาพของสนิเชื่อใน
บางภาคธุรกจิดอ้ยลงในระยะขา้งหน้า 

  อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปมแีนวโน้มกลบัสูก่รอบเป้าหมายในช่วงครึง่ปีหลงั 

  ภาวะการเงินโดยรวมยงัอยู่ในระดบัผ่อนคลาย ในขณะที่เงินบาทแขง็ค่าขึ้นบ้างเมื่อเทยีบกบัคู่ค้า
ส าคญัซึง่อาจไม่เป็นผลดต่ีอการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย 

  ความไม่แน่นอนของทศิทางนโยบายการเงนิของประเทศอุตสาหกรรมหลกัมมีากขึน้ ส่งผลต่อความ
ผนัผวนของการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนและอตัราแลกเปลีย่น 

Implication อีไอซคีาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ตลอดปี 2016 

  เพื่อสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศ 

  เพื่อรกัษาขดีความสามารถในการด าเนินนโยบาย (policy space) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนง. คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% มองเงินบาทแข็งค่า อาจไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
 

14 กันยายน 2016 
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ตารางสรปุค าแถลงการณ์ของ ธปท.  เทียบกบัการประชุมครัง้ก่อน 
 
หัวข้อ การประชุมครั้งก่อน 

(3 ส.ค. 2016) 
การประชุมครั้งนี้ 
(14 ก.ย. 2016) 

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกจิไทยยงัฟ้ืนตวัอยา่งคอ่ยเป็นค่อยไป โดยมแีรงขบัเคลื่อน
หลกัจากการใช้จ่ายภาครฐัและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตวัด ี
ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัได้ตามรายได้และความ
เชื่อมัน่ของครัวเรือนในภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้น แต่การลงทุน
ภาคเอกชนยงัอยู่ในระดบัต ่า และการส่งออกสินค้ายงัคงหดตวั
ตามเศรษฐกิจเอเชียที่ชะลอลงมากกว่าที่คาด ความเสี่ยงจาก
ปจัจยัต่างประเทศสูงขึ้น เช่น ความไม่แน่นอนภายหลงั Brexit 
ปญัหาภาคการเงินในยุโรป และพัฒนาการทางการเมืองใน
ต่างประเทศ ในขณะทีค่วามเสีย่งในภาคการเงนิจนียงัมอียู่ 

เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยังเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนทัง้ในและต่างประเทศ เศรษฐกิจไทยในไตร
มาส 2 ขยายตวัได้สูงกว่าที่คาดจากการบริโภคภาคเอกชนที่
ขยายตวัด ีสว่นหน่ึงจากปจัจยัชัว่คราวและมาตรการกระตุ้นของ
ภาครฐั ภาคการท่องเทีย่วและการใชจ้า่ยภาครฐัยงัคง  
เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อเน่ือง ในด้านการลงทุน
ภาคเอกชนอยู่ในระดบัต ่า การผลิตสนิค้าอุตสาหกรรมและการ
ส่งออกสินค้าหดตวัตามเศรษฐกิจเอเชียที่ชะลอลงและปญัหา
เชงิโครงสรา้งของเศรษฐกจิไทย ขณะที่คุณภาพของสนิเชื่อใน
บางภาคธรุกจิดอ้ยลงในระยะขา้งหน้า  

สถานการณ์
เงินเฟ้อ 

อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปในเดอืนกรกฎาคมชะลอลงเลก็น้อยตามราคา
อาหารสดเป็นส าคญั ขณะที่อตัราเงนิเฟ้อพื้นฐานทรงตวั อตัรา
เงนิเฟ้อทัว่ไปยงัคงมแีนวโน้มกลบัเขา้สู่กรอบเป้าหมาย  
แต่ระยะเวลาอาจเลื่อนออกไปบ้างขึ้นอยู่กับทิศทางของราคา
น ้ามนัโลกเป็นส าคญั 

อตัราเงนิเฟ้อยงัมแีนวโน้มกลบัเขา้สู่กรอบเป้าหมายภายในปีน้ี
ตามที่คาดไวเ้ดมิ โดยในเดอืนสงิหาคมอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปปรบั
สูงขึน้เลก็น้อยตามราคาอาหารสด ขณะที่อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน
ทรงตวัในระดบัต่่าตามอุปสงคท์ี่ยงัฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
 

ความเส่ียงท่ี 
กนง. ติดตาม 

1.พฤตกิรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่งูขึน้ (search for yield) 
2.การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทีย่งัเปราะบาง 
3.ความไมแ่น่นอนของทศิทางการด าเนินนโยบายการเงนิของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลกั 

1.พฤตกิรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่งูขึน้ (search for yield) 
2.การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทีย่งัเปราะบาง 
3.ความไมแ่น่นอนของทศิทางการด าเนินนโยบายการเงนิของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลกั 
4.พฒันาการทางการเมอืงในต่างประเทศ 

อตัราดอกเบี้ย
นโยบาย 

มตเิอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้ไวท้ี ่1.50% มตเิอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้ไวท้ี ่1.50% 

เหตผุลของ
กนง. 

นโยบายการเงินในปจัจุบนัอยู่ในระดบัที่ผ่อนปรนเพยีงพอและ
ต่อเน่ือง และควรรกัษาขดีความสามารถในการด าเนินนโยบาย
(policy space) 

นโยบายการเงนิในปจัจุบนัอยู่ในระดบัที่ผ่อนปรนเพยีงพอและ
ต่อเน่ือง และควรรกัษาขดีความสามารถในการด าเนินนโยบาย
(policy space) 
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