ฉบับที่ 68/2559
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2559
นายจาตุร งค์ จั น ทรั งษ์ ผู้ ช่ว ยผู้ ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.)
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม
2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินนโยบายการเงิน
และการประเมินภาวะเศรษฐกิจของ กนง. สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ทิศทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 และ 2560 มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ ประเมินไว้ในรายงาน
นโยบายการเงินฉบับก่อน โดยการส่งออกสินค้าและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น ช่วยชดเชยการส่งออก
บริ การในส่วนของการท่ องเที่ ยว และการลงทุนภาคเอกชนที่ ขยายตั วต่่ากว่าคาด ขณะที่ การใช้จ่ายภาครั ฐ
ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาการสาคัญที่ กนง. ได้นามาพิจารณาเพื่อประเมิน
ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าเปรียบเทียบกับที่ประเมินไว้ในรายงานนโยบายการเงินฉบับก่อน ได้แก่
(1) แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและตลาดการเงินโลกมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น จากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
สหรั ฐฯ ชุ ดใหม่ที่ยั งไม่ชัดเจนในหลายด้ าน และการปรับขึ้ นอั ตราดอกเบี้ ยนโยบายของธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ
ที่เร็วขึ้น แม้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าโดยรวมยังมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม (2) ราคาน้ามันดิบ
ในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ (3) จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงมากกว่าคาดจากการปราบปราม
ทัวร์ผิดกฎหมายเป็นสาคัญ (4) รายได้เกษตรกรที่ดีขึ้น และ (5) โครงการและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติม
มูลค่าการส่งออกสินค้า ปรับดีขึ้นบ้างจากประมาณการครั้งก่อน แต่จากัดอยู่ในบางอุตสาหกรรม
ที่มีการขยายกาลังการผลิตตามการย้ายฐานและการขยายตลาด และกลุ่มสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ามัน
ที่ปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้า อื่นมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ที่ขยายตัว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงปัจจัยเชิ งโครงสร้างที่ใช้เวลาในการแก้ไข สาหรับการบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้น
และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่ อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่ ดี ขึ้น และมาตรการสนับสนุน
ระยะสั้นจากภาครัฐ ขณะที่การส่งออกบริการมีแนวโน้มขยายตัว ต่ากว่าที่คาดไว้เดิม ตามจานวนนักท่องเที่ยว
ต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ในระยะต่ อ ไปคาดว่ า บรรยากาศการท่ อ งเที่ ย วจะค่ อ ยๆ ปรั บ ดี ขึ้ น หลั ง จากที่ ช ะลอตั ว
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ประกอบกับมาตรการภาครัฐช่วยประคับประคอง การส่งออกบริการจึงยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ในปี 2560 สาหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่าต่อเนื่อง และจากัดในภาคบริการ
และสาธารณูปโภค โดยธุรกิจในภาคการผลิต ยังชะลอการลงทุน เนื่องจากมีกาลังการผลิตเหลือ ประกอบกับ
ยั ง รอการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ทางด้ า นการใช้ จ่ า ยภาครั ฐยั ง มี บ ทบาทขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ แม้ ในปี 2559
มี อั ตราการขยายตั วต่ ากว่ าประมาณการเดิ มบ้ าง จากการใช้ จ่ ายในไตรมาสที่ 3 ที่ ต่ ากว่ าที่ คาดไว้ โดยเฉพาะ
การอุปโภคภาครัฐ แต่ในปี 2560 อัตราการขยายตัวสูงกว่าเดิม เนื่องจากแนวโน้มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ยังใกล้เคียงกับที่คาดไว้เดิม ประกอบกับมีเม็ดเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการประชารัฐสร้างไทย
ส่ า หรั บ แรงกดดั น เงิ น เฟ้ อ ลดลงกว่ า ที่ เ คยประเมิ น ไว้ จ ากด้ า นต้ น ทุ น เป็ น ส่ า คั ญ ขณะที่
แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ใกล้เคียงเดิมตามเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว แรงกดดันเงินเฟ้อด้านต้นทุน ลดลง
ตามราคาอาหารสดที่ ป รั บ ลดลงเร็ ว กว่า คาดอย่ างมี นัย ตั้ง แต่เ ดื อนกั นยายน เนื่องจากผลผลิ ต เกษตรกรรม
ปรับเพิ่มขึ้นหลังภัยแล้งคลี่ คลาย ส่งผลให้ราคาอาหารสดในระยะข้างหน้ามีแนวโน้ม ชะลอลงกว่าที่คาดและ
กลับเข้าสู่ระดับปกติ แม้ว่าต้นทุนในหมวดเชื้อเพลิงจะสูงขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนตามราคาน้ามัน
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2. ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
สรุปผลประมาณการ
กนง. คงประมาณการอัตราการขยายตัวของ
อปี
2558*
2559
2560
เศรษฐกิจในปี 2559 และ 2560 แต่ประเมินว่าความเสี่ยง อัตราการขยายตัร้อวยละต่
ทางเศรษฐกิจ
2.8
3.2
3.2
ด้านต่่าต่อประมาณการเศรษฐกิจมีมากขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยง
(3.2)
(3.2)
-0.9
0.2
1.5
เพิ่มเติมที่สาคัญมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายด้านการค้า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(0.3)
(2.0)
1.1
0.7
0.8
ของสหรั ฐฯ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ แนวโน้ ม การขยายตั ว อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
(0.8)
(1.0)
ของเศรษฐกิจ โลก ขณะที่ปั จ จั ย เสี่ ย งเดิมยั งคงมีอยู่ ได้แก่ หมายเหตุ: * ข้อมูลจริง
( ) รายงานนโยบายการเงินฉบับกันยายน 2559
(1) ความเสี่ยงในภาคการเงินของจีนที่อาจทาให้เศรษฐกิจจีน ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์
และประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ขยายตัวต่ากว่าคาด และ (2) จานวนนักท่องเที่ยวจีนที่อาจ
ต่ากว่าคาด จากผลของการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี โอกาสทีเ่ ศรษฐกิจจะขยายตัวสูงกว่ากรณีฐาน
ยังมีอยู่บ้าง จากมาตรการของภาครัฐที่อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้ มากกว่าคาด และนโยบายการคลังเพื่อ กระตุ้น
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่อาจทาให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ กนง. ปรับลดประมาณการอัตราเงิน
เฟ้ อ พื้ น ฐานและอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปในปี 2559 และ 2560 จากผลของราคาอาหารสดที่ ข ยายตั ว
ต่่ากว่าคาดอย่างมีนัย อย่างไรก็ดี คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับสู่ กรอบเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560
และประเมินว่าประมาณการอัตราเงินเฟ้อ ทั้งสองมีความเสี่ยงด้านต่ามากกว่าด้านสูง สอดคล้องกับความเสี่ยงต่อ
ประมาณการเศรษฐกิจ และมีความไม่แน่นอนของประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยประเมินไว้ ตามความไม่แน่นอน
ของราคาน้ามันและประมาณการเศรษฐกิจ
3. การด่าเนินนโยบายการเงิน
ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน และ 21 ธันวาคม 2559 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง
อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายไว้ ที่ ร้ อ ยละ 1.50 โดยประเมิ นว่ า เศรษฐกิ จ ไทยในภาพรวมมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ได้
ในอัตราใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้น โดยคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบ
เป้าหมายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ขณะทีอ่ ัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางของสาธารณชนยังอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับค่ากลางของกรอบเป้าหมายที่ร้อยละ 2.5 สาหรับภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและ
เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพคล่องในระบบการเงินยังอยู่ในระดับสูง และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ยังอยู่ในระดับต่า แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับสูงขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของปีก่อน
ทั้งนี้ กนง. มีความเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. โน้มอ่อนค่าแต่ในอัตราที่น้อยกว่าคู่ค้าคู่แข่ง
สาคัญโดยรวม ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเท่าที่ควร
กนง. เห็นว่าระบบการเงิ นโดยรวมมีเสถียรภาพ สามารถรับมือกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิ จ
การเงินทั้งในและต่างประเทศได้ค่อนข้างดี แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในบางจุด เช่น คุณภาพสินเชื่ อ
ของธุรกิจบางกลุ่ มที่ด้อยลง และพฤติ กรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สู ง ขึ้น (search for yield) จากการที่อัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่าเป็นเวลานาน
ในระยะต่อไป กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น จึงเห็นว่า
นโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อเนื่อง และพร้อมที่จะใช้ เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 ธันวาคม 2559
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