ฉบับที่ 17/2559
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2559
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2559
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินนโยบายการเงิน และ
การประเมินภาวะเศรษฐกิจของ กนง. สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ทิศทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ขยายตัวใกล้เคียงกับที่คาด แต่แผ่วลงในเดือนมกราคม
2559 จากการส่งออกสินค้าที่ต่ากว่าคาด ท่าให้การใช้จ่ายภาคเอกชนฟื้นตัวช้ากว่าคาดเช่นกัน และส่งผลให้
ในระยะต่อไปเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าที่เคยประเมินไว้ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออก
บริการที่ขยายตัวดีกว่าคาดสามารถชดเชยแรงส่งที่ต่าลงจากการส่งออกสินค้าได้เพียงบางส่วน ส่าหรับอัตรา
เงินเฟ้อมีแนวโน้มต่่ากว่าคาดจากแรงกดดันที่ลดลงทั้งด้านต้นทุนและด้านอุปสงค์ ทั้งนี้ พัฒนาการสาคัญที่
คณะกรรมการฯ ได้นามาพิจารณาเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า ได้แก่ (1) เศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่ าที่เคยประเมินไว้ (2) ผลกระทบจากปัญหาเชิงโครงสร้างต่อการส่งออก
สินค้าไทยชัดเจนขึ้น (3) จานวนนั กท่องเที่ยวมีแนวโน้มสู งกว่าที่เคยประเมินไว้ (4) การลงทุน และมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด และ (5) ราคาน้ามันในตลาดโลกต่ากว่าคาด
การส่งออกสินค้าไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าคาดเนื่องจาก (1) เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้ม
ขยายตัว ต่ ากว่ าที่คาดไว้ เดิม โดยเฉพาะเศรษฐกิจ เอเชี ย (2) ผลกระทบของปัญ หาเชิงโครงสร้างชัดเจนขึ้ น
ทั้งจากปัจจัยภายนอกประเทศที่ทาให้ปริมาณการค้าโลกชะลอตัว และปัจจัยภายในประเทศที่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิต ไทยยังต้องใช้เวลาในการแก้ไข ทาให้เศรษฐกิจไทยได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัว
เศรษฐกิ จ คู่ค้า ไม่ เต็มที่ และ (3) ราคาสิ น ค้ าส่ งออกปรับลดลงตามราคาน้ามัน ดิบและราคาสิ นค้ าโภคภัณ ฑ์
จึงปรับประมาณการมูลค่าการส่งออกสินค้าในปี 2559 เป็นหดตัว ทั้งนี้การส่งออกสินค้าที่ลดลงจะส่งผลต่อเนื่อง
ทาให้การบริโภคอุปโภคภาคเอกชนในระยะต่อไปชะลอลงกว่าคาดการณ์เดิม โดยเฉพาะหลังจากที่การบริโภค
บางส่วนถูกดึงไปใช้ในช่วงปลายปี 2558 ที่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและมีการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนการขึ้นภาษี
สรรพสามิต ส่วนการลงทุนภาคเอกชนในระยะต่อไปปรับลดลงจากประมาณการเดิมตามแนวโน้มการส่งออก
สินค้า แม้จ ะมีการลงทุน โดยธุร กิจ โทรคมนาคมหลังได้รับสั มปทานคลื่ น ความถี่ช่วยพยุงไว้บางส่ว น สาหรับ
ภาครัฐมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้ จ่ายในโครงการลงทุนของรัฐบาลกลางที่
มากกว่าคาด รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายภาคเอกชน นอกจากนี้ การส่งออก
บริการยังมีแนวโน้มขยายตัวดีตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ ประเมินไว้ อย่างไรก็ตาม
แรงส่งจากภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นไม่สามารถชดเชยแรงส่งส่วนที่ลดลงได้ทั้งหมด
แรงกดดันเงินเฟ้อปรับลดลง ทั้งจากต้นทุนทีป่ รับลดตามราคาน้ามันดิบและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน
ตลาดโลก และจากแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่ต่าลงเพราะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจล่าช้า อย่างไรก็ดี มีการปรับขึ้น
ภาษีสรรพสามิตยาสูบและรถยนต์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ซึ่งทาให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2559 โดยเฉพาะ
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงไม่มากนัก
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2. ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
คณะกรรมการฯ ปรับลดคาดการณ์อัตรา
สรุปผลประมาณการ
การขยายตั วทางเศรษฐกิจ ตลอดช่ วงประมาณการ
ร้อยละต่อปี
2558*
2559
2560
2.8
3.1
3.3
โดยได้รวมผลกระทบของปัญหาเชิงโครงสร้างในภาค อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(3.5)
การส่งออกสิน ค้าที่เริ่ มเห็นชัดเจนขึ้น เข้าไว้ในกรณี อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
-0.9
0.6
2.2
(0.8)
ฐาน จึ งท่า ให้ความเสี่ยงต่อประมาณการเศรษฐกิจ
1.1
0.8
1.1
เข้า ใกล้สมดุ ลมากขึ้น แต่ ยัง ประเมิน ว่า ความเสี่ย ง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
(0.9)
ด้านต่่ายังมีมากกว่าด้านสูง โดยเศรษฐกิจอาจขยายตัว หมายเหตุ: * ข้อมูลจริง
( ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับธันวาคม 2558
ต่ากว่ากรณีฐานหาก (1) เศรษฐกิจจีนและประเทศใน ที่มา: ส่านักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์
และประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ภูมิภาคเอเชียขยายตัวชะลอลง และส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักมากกว่าคาด และ (2) ปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคการส่งออกสินค้ารุนแรงกว่าคาด
ในทางตรงกันข้าม เศรษฐกิจอาจขยายตัวสูงกว่ากรณีฐานหาก (1) การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะโครงการลงทุน ทา
ได้เร็วและมากกว่าคาด รวมถึงมาตรการภาครัฐ สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายภาคเอกชนได้มากกว่าที่คาด และ
(2) จานวนนักท่องเที่ยวมากกว่าคาด นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและ
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปี 2559 ลงจากประมาณการครั้งก่อน แต่ยังปรับเข้าใกล้เป้าหมายในปี 2560 ตาม
แนวโน้มราคาน้่ามันที่ทยอยเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจไทยที่ ค่อยๆ ขยายตัวดีขึ้น โดยประเมินให้ความเสี่ยงต่อ
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั้งสองยังโน้มไปด้านต่่า ตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่อาจน้อยกว่าคาดตามเศรษฐกิจ
ที่อาจขยายตัวต่ากว่ากรณีฐาน
3. การด่าเนินนโยบายการเงิน
ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และ 23 มีนาคม 2559 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 โดยประเมินว่า แม้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีสัญญาณอ่อนแรงลง
แต่ยังอยู่ในแนวทางฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และนโยบายการเงินในระดับปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ผ่อนปรน
เพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และช่วยให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทยอยกลับเข้าใกล้ค่ากลางของ
กรอบเป้ า หมายในระยะเวลาที่ เ หมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เห็ น ความส าคั ญ ของการรั ก ษา
ขีดความสามารถในการดาเนินนโยบาย (policy space) ไว้ใช้ในยามจาเป็น รวมทั้งยังคงต้องระมัดระวัง
ความเสี่ ย งด้านเสถีย รภาพทางการเงิน ที่มีสั ญญาณเพิ่มขึ้นบ้างจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สู งกว่า
(search for yield) และปัจจัยเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะด้านต่างประเทศที่มี
ความไม่ แ น่ น อนสู ง จึ ง เห็ น ควรให้ ค งอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายไว้ ที่ ร ะดั บ ปั จ จุ บั น ทั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ
เห็นว่าทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักที่แตกต่างกันมากขึ้นได้ส่งผลให้เงินทุน
เคลื่อนย้ายมีความผันผวนและเงินบาทแข็งค่าขึ้นในบางช่วงซึ่งอาจไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเท่าที่ควร
ในระยะต่อไป คณะกรรมการฯ เห็นว่า นโยบายการเงิน ควรอยู่ในระดับผ่อนปรนอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง เพื่อสนั บสนุ นการฟื้น ตัว ของเศรษฐกิจไทย โดยจะติดตามพัฒ นาการของเศรษฐกิจการเงิ นโลก
รวมทั้ ง ภาวะการเงิน และอั ตราแลกเปลี่ ย นของไทยอย่ างใกล้ ชิด และพร้ อ มใช้เ ครื่อ งมือ เชิง นโยบายที่มี อ ยู่
อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 มีนาคม 2559
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