27 กันยายน 2017
กนง. คงดอกเบี้ย มองเศรษฐกิจไทยเติบโตชัดเจนขึ้น พร้อมปรับคาดการณ์ทั้งปีโต 3.8%
Key point

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็ นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ท่ี 1.50% ใน
การประชุมวันที่ 27 กันยายน 2017
กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนขึน้ จากการส่งออกสินค้าและการท่องเทีย่ วที่
ขยายตัวต่อเนื่องตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็ง ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
สูงขึน้ ในหมวดบริการและสินค้าคงทน แต่กาลังซือ้ ยังไม่เข้มแข็งนักโดยเฉพาะในกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อย
การลงทุน ภาคเอกชนในหมวดเครื่องจัก รและอุป กรณ์ ป รับ ดีข้นึ ในหลายธุรกิจ ขณะที่ การลงทุ น
ภาครัฐยังเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ กนง. ปรับคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี
2017 จาก 3.5% มาอยู่ท่ี 3.8% และปรับขึน้ คาดการณ์ปี 2018 จาก 3.7% มาที่ 3.8%
อัตราเงินเฟ้อทัวไปปรั
่
บสูงขึ้นช้ากว่าที่ กนง. ประเมินไว้เดิม จากราคาอาหารสดที่ปรับลดลงตาม
ผลผลิตผักและผลไม้ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ และการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างทีท่ าให้เงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ ช้าลง ทัง้ นี้
อัตราเงินเฟ้อทัวไปมี
่ ทศิ ทางปรับสูงขึน้ อย่างช้าๆ ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ และการปรับ
ขึน้ อัตราภาษีส รรพสามิต รวมถึงผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่ างด้าวที่อาจมีต่ อ
ค่าจ้างแรงงานในระยะข้างหน้า โดย กนง.คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัวไปและอั
่
ตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย
ทัง้ ปี 2017 อยู่ท่ี 0.6% และ 0.6% ลดลงจากคาดการณ์ครัง้ ก่อนซึง่ อยู่ท่ี 0.8% และ 0.6% ตามลาดับ
เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้ บ้างจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และการเกินดุลบัญชี
เดิน สะพัด ของไทย อย่ างไรก็ดี ค่ า เงิน บาทเทีย บกับ ค่ า เงิน ของประเทศคู่ แ ข่ ง ในภู มิภ าคไม่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ กนง. มองว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะยังมีแนวโน้ มผันผวนสูงจาก
ความไม่แน่ นอนในต่างประเทศ อาทิ ความไม่แน่ นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ การดาเนิ น
นโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก เป็ นต้น
กนง. มองเศรษฐกิจไทยยังเสี่ยงจากปจั จัย ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ผลกระทบจาก
มาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ความไม่แน่ นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ
และความเสีย่ งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์

Implication

อีไอซีคาด กนง. คงดอกเบี้ยตลอดปี 2017
อีไอซีคาด กนง. จะคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 1.50% ตลอดทัง้ ปี 2017 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย
ทีย่ งั คงขยายตัวแบบไม่ทวถึ
ั ่ ง ควบคู่กบั การรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศที่ยงั มีความเสีย่ ง
จากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นและการประเมิน ความเสี่ยงต่ ากว่าที่ควร อย่างไรก็ดี
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทัวไปจะลดลงจากที
่
ป่ ระเมินไว้เดิม แต่เงินบาททีเ่ ริม่ อ่อนค่าลงตามการแข็งค่าของ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทยโดยเฉพาะภาคส่งออกจะช่วยลด
แรงกดดันในการลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงได้
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ตารางสรุปคาแถลงการณ์ของ ธปท. เทียบกับการประชุมครังก่
้ อน

หัวข้อ
เศรษฐกิ จไทย

การประชุมครัง้ ก่อน
(16 ส.ค. 2017)

การประชุมครัง้ นี้
(27 ก.ย. 2017)

เศรษฐกิจ ไทยในภาพรวมขยายตัว ชัด เจนต่ อ เนื่ อ ง จากการ
ส่ง ออกสิน ค้าที่ข ยายตัวมากขึ้น และการท่ อ งเที่ย วที่ฟ้ื น ตัวเร็ว
ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตามรายได้ภาคเกษตร แต่
รายได้แ รงงานภาคการผลิต ยัง ไม่ ไ ด้ ร บั ผลดี ช ัด เจนจากการ
ส่งออก การใช้จ่ายภาครัฐยังเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สาคัญ
ขณะที่ ก ารลงทุ น ภาคเอกชนฟื้ นตัว อย่ า งช้ า ๆ อย่ า งไรก็ ดี
เศรษฐกิ จ ไทยยัง ต้ อ งระมัด ระวัง ป จั จัย เสี่ย งจากต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะความไม่แน่ นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของ
สหรัฐฯ นโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก การปรับ
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ จี น ความเสี่ ย งจากภู ม ิ ร ัฐ ศาสตร์ และ
สถานการณ์แรงงานต่างด้าว

สถานการณ์
เงิ นเฟ้ อ

อัตราเงินเฟ้อ ทั ่วไปชะลอตัวลง จากผลผลิตผักและผลไม้ท่ีเพิ่ม
สูงขึ้น และผลของฐานสูงจากภาวะภัย แล้งในปี ก่อ นท าให้ราคา
ลดลง และราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับลดลง อย่างไรก็ดี อัตรา
เงินเฟ้อทั ่วไปจะทยอยปรับสูงขึน้ อย่างช้า ๆ

เศรษฐกิจ ไทยมีแ นวโน้ ม ขยายตัว ชัด เจนขึ้น จากการส่งออก
สิน ค้าและการท่ อ งเที่ย วที่ ข ยายตัว ต่ อ เนื่ อ ง ด้านการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้นในหมวดบริการและสินค้าคงทน แม้
โดยรวมจะยัง มีแ นวโน้ ม ขยายตัว อย่างค่อ ยเป็ น ค่อ ยไปตาม
กาลังซื้อที่ยงั ไม่เข้มแข็งนัก โดยเฉพาะกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อย การ
ลงทุ นภาคเอกชนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับดีข้นึ ใน
หลายธุ ร กิ จ ขณะที่ ก ารลงทุ น ภาครัฐ ยัง เป็ น แรงขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจแม้จะชะลอลงบ้างในระยะสัน้ ทัง้ นี้ เศรษฐกิจไทยยัง
เผชิญ กับ ความเสี่ย งจากป จั จัย ภายในและภายนอกประเทศ
อาทิ ผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ความ
ไม่แน่ นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ และ
ความเสีย่ งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์
อัตราเงินเฟ้ อทั ่วไปปรับสูงขึ้น ช้ากว่าที่ กนง. ประเมินไว้เดิม
เล็กน้ อ ย จากราคาอาหารสดที่ปรับ ลดลงตามผลผลิตผัก และ
ผลไม้ท่เี พิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้ อัตราเงินเฟ้อทั ่วไปมีทศิ ทางปรับสูงขึ้น
อย่างช้าๆ ตามการฟื้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศ การปรับขึ้น
อัตราภาษีสรรพสามิต และมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ทีอ่ าจมีต่อค่าจ้างแรงงานในระยะข้างหน้า
1. นโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ
2. ความเสีย่ งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์
3. ความสามารถชาระหนี้ของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม
4. พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ (search for yield)
5. การดาเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก
6. สถานการณ์แรงงานต่างด้าว
มติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ท่ี 1.50%

ความเสี่ยงที่
กนง. ติ ดตาม

1. นโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ
2. แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้
3. ความสามารถชาระหนี้ของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม
4. พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ (search for yield)
5. เงิน บาทที่ แ ข็ง ค่ า กว่ า สกุ ล เงิน ภู ม ิภ าคอาจกระทบต่ อ การ
ปรับตัวของธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ย มติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ท่ี 1.50%

นโยบาย
เหตุผลของ
กนง.

นโยบายการเงินควรอยู่ในระดับ ผ่อ นปรนต่อ ไป โดยเศรษฐกิจ นโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อไป โดยเศรษฐกิจมี
ไทยขยายตัวชัดเจนมากขึน้ แต่อุปสงค์ในประเทศยังไม่กระจาย แนวโน้ ม ขยายตัว ชัด เจนต่ อ เนื่ อ ง ขณะที่ อุ ป สงค์ในประเทศ
ตัวเท่าทีค่ วร
ขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป แต่ยงั ไม่กระจายตัวเท่าทีค่ วร

Disclaimer : The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any
representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly
disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective
views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It
does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies
mentioned herein.

โดย:

พิมพ์นิภา บัวแสง (pimnipa.booasang@scb.co.th)

Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
EIC Online: www.scbeic.com

Disclaimer : The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any
representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly
disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective
views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It
does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies
mentioned herein.

