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Key point  คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มมีตเิอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี ่1.50% ในการ
ประชุมวนัที ่9 พฤศจกิายน 2016  

  เศรษฐกจิไทยยงัคงขยายตวัไดต่้อเนื่องในอตัราทีใ่กลเ้คยีงกบัทีป่ระเมนิไวก้่อนหน้า แมม้คีวามเสีย่ง

เพิม่ขึน้จากปจัจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยมการสง่ออกสนิคา้อุตสาหกรรมและการใชจ้่าย

ภาครฐัเป็นแรงขบัเคลื่อน นอกจากนี้ การบรโิภคเอกชนยงัคงขยายตวัไดแ้มม้กีจิกรรมบางประเภท

ชะลอตวั ขณะทีภ่าคการท่องเทีย่วมแีนวโน้มชะลอลงและการลงทุนโดยรวมยงัคงทรงตวัอยู่ในระดบั

ต ่า 

  อตัราเงนิเฟ้ออาจกลบัสู่เป้าหมายชา้กว่าที่เคยประเมนิไว ้ โดยขึน้อยู่กบัราคาอาหารสดและราคา

น ้ามนัโลก  

  ภาวะการเงนิโดยรวมยงัอยู่ในระดบัผ่อนคลาย ในขณะที่เงนิบาทในช่วงที่ผ่านมายงัคงแขง็ค่าเมื่อ
เทยีบกบัประเทศคู่คา้ส าคญัซึง่อาจไม่เป็นผลดต่ีอการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย 

  ความไม่แน่นอนของทศิทางนโยบายการเงนิของประเทศอุตสาหกรรมหลกัมมีากขึน้ ส่งผลต่อความ
ผนัผวนของการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนและอตัราแลกเปลีย่น 

Implication อีไอซคีาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ตลอดปี 2016 

  เพื่อสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศและเฝ้าดูทศิทางเศรษฐกจิโลกทีอ่าจกระทบ
เศรษฐกจิไทยในอนาคต 

  เพื่อรกัษาขดีความสามารถในการด าเนินนโยบาย (policy space) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนง. คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% มองความเส่ียงภายนอกมีผลต่อเศรษฐกิจไทยสูงข้ึน 
 

9 พฤศจิกายน 2016 
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ตารางสรปุค าแถลงการณ์ของ ธปท.  เทียบกบัการประชุมครัง้ก่อน 
 
หัวข้อ การประชุมครั้งก่อน 

(14 ก.ย. 2016) 
การประชุมครั้งนี้ 
(9 พ.ย. 2016) 

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยงัเผชญิกบัความ
ไม่แน่นอนทัง้ในและต่างประเทศ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 
ขยายตวัได้สูงกว่าที่คาดจากการบรโิภคภาคเอกชนที่ขยายตวัด ี
สว่นหน่ึงจากปจัจยัชัว่คราวและมาตรการกระตุ้นของภาครฐั ภาค
การท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกจิไดต้่อเน่ือง ในดา้นการลงทุนภาคเอกชนอยู่ในระดบัต ่า 
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการส่งออกสินค้าหดตัวตาม
เศรษฐกจิเอเชยีที่ชะลอลงและปญัหาเชงิโครงสรา้งของเศรษฐกิจ
ไทย ขณะที่คุณภาพของสนิเชื่อในบางภาคธุรกจิด้อยลงในระยะ
ขา้งหน้า 

เศรษฐกิจไทยยงัขยายตัวได้ต่อเน่ืองในอตัราที่ใกล้เคียงกบัที่
ประเมินไว้ก่อนหน้า โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวดีกว่าคาด และการใช้จ่ายภาครฐัยงัคงเป็นแรง
ขบัเคลื่อนให้แก่เศรษฐกิจได้ต่อเน่ือง  ขณะที่การลงทุน
ภาคเอกชนโดยรวมยงัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า ภาคการท่องเที่ยว
มแีนวโน้มชะลอลงจากมาตรการจดัระเบียบทวัร์ศูนย์เหรียญ 
และการบริโภคภาคเอกชนยงัคงขยายตัวได้แม้กิจกรรมบาง
ประเภทอาจชะลอลงบ้างชัว่คราว แต่มีความเสี่ยงด้านต ่า
เพิ่มขึ้นจากจ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะน้อยกว่า
ประมาณการเดิม และมีความไม่แน่นอนที่สืบเน่ืองจาก
พฒันาการทางการเมอืงในสหรฐัฯ และยโุรป 

สถานการณ์
เงินเฟ้อ 

อตัราเงินเฟ้อยงัมแีนวโน้มกลบัเข้าสู่กรอบเป้าหมายภายในปีน้ี
ตามที่คาดไว้เดมิ โดยในเดอืนสงิหาคมอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปปรบั
สูงขึ้นเล็กน้อยตามราคาอาหารสด ขณะที่อตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน
ทรงตวัในระดบัต ่าตามอุปสงคท์ีย่งัฟ้ืนตวัอยา่งคอ่ยเป็นค่อยไป 

อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นอย่างช้าๆ และมคีวาม
เสีย่งทีจ่ะกลบัเขา้สูก่รอบเป้าหมายชา้กวา่ทีป่ระเมนิไวเ้ดมิ โดย  
อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปในเดอืนตุลาคมชะลอลงเล็กน้อยตามราคา
อาหารสด ขณะที่อ ัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยงัทรงตัวในระดบัที่
ใกลเ้คยีงกบัทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

ความเส่ียงท่ี 
กนง. ติดตาม 

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

1.พฤตกิรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่งูขึน้ (search for yield) 
2.การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทีย่งัเปราะบาง 
3.ความไม่แน่นอนของทิศทางการด าเนินนโยบายการเงนิของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลกั 
4.พฒันาการทางการเมอืงในสหรฐัฯ และยโุรป 

อตัราดอกเบี้ย
นโยบาย 

มตเิอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้ไวท้ี่ 1.50% มตเิอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้ไวท้ี ่1.50% 

เหตผุลของ
กนง. 

นโยบายการเงินในปจัจุบนัอยู่ในระดบัที่ผ่อนปรนเพยีงพอและ
ต่อเน่ือง และควรรกัษาขดีความสามารถในการด าเนินนโยบาย
(policy space) 

นโยบายการเงนิในปจัจุบนัอยู่ในระดบัที่ผ่อนปรนเพยีงพอและ
ต่อเน่ือง และควรรกัษาขดีความสามารถในการด าเนินนโยบาย
(policy space) 

 
โดย:    วรินัตภ์รณ์ โรจนวภิาตวนิช (wirunpon.rochanavibhatavanich@scb.co.th) 
 Economic Intelligence Center (EIC) 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 EIC Online: www.scbeic.com 
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