ฉบับที่ 49/2559
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนกันยายน 2559
นายจาตุร งค์ จั น ทรั งษ์ ผู้ ช่ว ยผู้ ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.)
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนกันยายน
2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินนโยบายการเงิน
และการประเมินภาวะเศรษฐกิจของ กนง. สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ทิศทางเศรษฐกิจ
ประมาณการเศรษฐกิจ ไทยในปี 2559 มีแ นวโน้มขยายตัวสูงกว่า ที่เ คยประเมิน ไว้ เ ล็กน้อย
จากการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 ทีส่ ูงกว่าคาดซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของปัจจัยชั่วคราว ขณะที่การขยายตัว
ของการส่งออกลดลงตามเศรษฐกิจ คู่ค้า ที่มีแ นวโน้มฟื้น ตัวช้า กว่า คาด และภาคการท่องเที่ยวอาจได้รั บ
ผลกระทบระยะสั้ น จากปั จ จั ย ในประเทศ ทั้ ง นี้ พั ฒ นาการส าคั ญ ที่ กนง. ได้ น ามาพิ จ ารณาเพื่ อ ประเมิ น
ภาวะเศรษฐกิ จ และเงิ น เฟ้ อ ในระยะข้ า งหน้ า ได้ แ ก่ (1) เศรษฐกิ จ ประเทศคู่ ค้ า มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ต่ ากว่ า
ที่เคยประเมินไว้จากผลของการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ที่ทาให้เศรษฐกิจ
ยุโรปชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อการส่ งออกของประเทศในภูมิภ าคเอเชีย (2) จานวนนักท่องเที่ยวต่ากว่า
ที่เคยประเมินไว้เนื่องจากได้รับผลกระทบระยะสั้นจากเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ในเดือนสิงหาคม
และมาตรการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ (3) ราคาน้ามันในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่เคยประเมินไว้ และ
(4) การใช้จ่ายภาครัฐในระยะต่อไปมีมากกว่าที่ เคยประเมินไว้ ทาให้โดยรวมเศรษฐกิจปี 2560 มีแนวโน้ม
ขยายตัวใกล้เคียงเดิม สาหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานใกล้เคียงกับที่เคยประเมินไว้เช่นกัน ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ปรับลดลงตลอดช่วงประมาณการตามแนวโน้มราคาน้ามันดิบ
ปริมาณการส่งออกสินค้า มีแนวโน้มหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้เดิมตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ฟื้นตัวช้า
และยังเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าส่งออกบางประเภท
เช่น ราคาสินค้าเกษตรที่สูงกว่าคาดช่วยชดเชยปริมาณการส่งออกที่ต่ากว่าคาด ทาให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทย
ในปี 2559 ใกล้เคียงเดิม สาหรับการบริโภคภาคเอกชนในระยะต่อไปมีแนวโน้ม ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมและภาคบริการที่ขยายตัว ขณะที่รายได้ในภาคการผลิต
เพื่อส่งออกฟื้นตัวช้าตามการส่งออกสินค้าที่ซบเซา ทางด้านการใช้จ่ายภาครัฐในระยะต่อไปมีแนวโน้มเบิกจ่าย
ได้มากกว่าที่เคยประเมิน ไว้ เนื่ องจากผลการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ช่วยให้ รัฐ บาลสามารถผลั กดัน
นโยบายได้ต่อเนื่อง ทาให้โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่เดิมมีความไม่แน่นอนมีความชัดเจนมากขึ้น
สาหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่เคยคาด ตามการส่งออกสินค้าที่ซบเซา ขณะที่การบริโภค
และการส่ ง ออกบริ ก ารที่ ยั งขยายตัว และนโยบายภาครัฐ ที่ มี ความต่ อเนื่ อง จะช่วยสนับสนุนการลงทุ น บ้ าง
แต่เกิดขึ้นเฉพาะในบางภาคธุรกิจ
เศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น เล็กน้อย ทาให้แรงกดดัน เงินเฟ้อ ด้านอุปสงค์ใกล้เคียงกับ ที่เคยประเมิน ไว้
ขณะทีแ่ รงกดดันเงินเฟ้อด้านต้นทุนลดลงตามราคาน้ามันดิบ
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2. ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
สรุปผลประมาณการ
กนง. ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัว
ร้อยละต่อปี
2558*
2559
25 0
ของเศรษฐกิ จ ในปี 2559 เล็ กน้ อยและคงประมาณการ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2.8
3.2
3.2
ในปี 2560 พร้ อมกั บประเมิ น ว่ าความเสี่ ย งด้ า นต่ าต่ อ
(3.1)
(3.2)
-0.9
0.3
2.0
ประมาณการเศรษฐกิ จ มี ม ากขึ้ น โดยปั จ จั ย ลบมาจาก อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(0.6)
(2.2)
(1) Brexit ที่ อ าจบั่ น ทอนความเชื่ อ มั่ น ภาคเอกชนและ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
1.1
0.8
1.0
(0.8)
(1.0)
ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก (2) ความเสี่ยง หมายเหตุ: * ข้อมูลจริง
( ) รายงานนโยบายการเงินฉบับมิถุนายน 2559
ในภาคการเงิน ของจีน (3) ความสามารถของภาคเอกชน
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์
ในการรองรั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งทางเศรษฐกิ จ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
และประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ในอนาคต และ (4) ผลกระทบของการจัดระเบียบผู้ประกอบการตลาดทัวร์จีน ต่อภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี
มีปั จ จั ย บวกที่ อาจท าให้ ป ระมาณการเศรษฐกิ จ ขยายตัว สู ง กว่ า กรณี ฐ าน คือ การใช้จ่ายภาครั ฐ โดยเฉพาะ
โครงการลงทุนที่อาจทาได้เร็วและมากกว่าคาด รวมถึงผลของมาตรการภาครัฐ ต่อเศรษฐกิจที่อาจสูงกว่าที่คาด
นอกจากนี้ กนง. คงประมาณการอัต ราเงิน เฟ้อพื้น ฐานในปี 2559 และ 2560 แต่ปรั บลดประมาณการ
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปในปี 2559 และ 2560 เป็ น ผลจากราคาน้ามั น ที่ ต่ ากว่ า คาดไว้ เ ดิ ม โดยประเมิน ให้
ความเสี่ยงต่อประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั้งสองโน้มไปด้านต่ามากขึ้น สอดคล้องกับความเสี่ยงต่อประมาณการ
เศรษฐกิจ
3. การดาเนินนโยบายการเงิน
ในการประชุมเมื่อวัน ที่ 3 สิงหาคม และ 14 กัน ยายน 2559 กนง. มีมติเ ป็น เอกฉัน ท์ ให้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะโน้มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงครึ่งหลัง ของปี ขณะที่ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ
ผ่อนคลายและยัง เอื้อต่อการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจ จากอัตราดอกเบี้ยแท้จริง และอัตราผลตอบแทนพันธบั ตร
ที่อยู่ในระดับต่า และการระดมทุนโดยรวมของภาคธุรกิจและสินเชื่อภาคครัวเรือนที่ยังขยายตัว ได้ แม้ธุรกิจ
บางกลุ่มยังมีข้อจากัดในการได้รับสินเชื่อ ทั้งนี้ กนง. มีความเห็นว่า เงินบาทที่โน้มแข็งค่าขึ้นบ้างเมื่อเทียบกับ
สกุลคู่ค้าคู่แข่งสาคัญ อาจไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
กนง. เห็ นว่ าการรั กษาขี ดความสามารถในการด าเนิ นนโยบาย (policy space) ยั งมี ความส าคั ญ
เพราะในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจไทยอาจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ที่ยั งเปราะบาง และความไม่แน่ น อนของทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลั ก
ที่จะส่งผลให้เงินทุนเคลื่ อนย้ ายและอัตราแลกเปลี่ ยนผันผวนมากขึ้น นอกจากนี้ กนง. เห็นว่ายังต้องติดตาม
ความเสี่ ย งต่อเสถี ย รภาพการเงิน รวมทั้งพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สู ง กว่า (search for yield) จาก
การที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่าเป็นเวลานาน
ในระยะต่อไป กนง. เห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อเนื่อง และพร้อมที่จะใช้
เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กั บ
การรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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