ประเมิ น กนง. ส่งไม้ต่อให้ รฐั บาล ดันจีดีพี
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิ จทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics คาด กนง.จะมีมติ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่รอ้ ยละ 1.50 ในการ
ประชุมวันที่ 4 พฤศจิ กายนนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประสิ ทธิ ผลของการลดดอกเบีย้ มีอย่างจากัด ส่งไม้การกระตุ้น
เศรษฐกิ จต่อให้รฐั บาล หลังคณะรัฐมนตรีออกมาตรการกระตุ้นอย่างต่อเนื่ อง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครัง้ ก่อนในวันที่ 16 กันยายนทีผ่ ่านมา คณะกรรมการมีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ทร่ี อ้ ยละ 1.50 หลังค่าเงินบาทมีทศิ ทางอ่อนค่า ช่วยเกือ้ หนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้
กนง.ยังมองว่าการลดดอกเบีย้ เพิม่ เติมอาจไม่สามารถช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจได้มากนัก แต่จะเป็นการเพิม่ ความเสีย่ งต่อเสถียรภาพ
ทางการเงินในระยะต่อไป
อย่างไรก็ตาม การฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จไทยในช่วงที่ผา่ นมา นับว่ายังอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ โดยเฉพาะการส่งออก
สินค้าทีห่ ดตัวแรงต่อเนื่องถึงแม้ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงมามากก็ตาม โดยการส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐหดตัวลงถึงร้อยละ 5.3 ใน
ไตรมาสสาม ด้านเศรษฐกิจในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนยังทรงตัวอยู่ในระดับต่าหลังได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้งและราคา
ั
สินค้าเกษตรทีต่ กต่า รวมถึงปญหาหนี
้ครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ในทางกลับกันการลงทุนภาคเอกชนเติบโตดีขน้ึ ได้เล็กน้อย แต่
อัตราการใช้กาลังการผลิตทีอ่ ยูใ่ นระดับต่าและแนวโน้มหนี้เสียทีป่ รับตัวสูงขึน้ ทาให้ภาคธนาคารระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อยัง
เป็ นปจั จัยกดดันการลงทุนภาคเอกชน และถึงแม้ภาคการท่องเทีย่ วของไทยจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ระเบิดที่
ราชประสงค์ แต่กย็ งั ไม่สามารถชดเชยเครื่องยนต์ดา้ นอื่นๆทีอ่ ่อนแรงลงมาก
ท่ามกลางเครือ่ งยนต์ทางเศรษฐกิ จหลายๆ ตัวที่ฝืดเคือง
ความหวังจึงตกอยู่กบั แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการชุดแรกทีอ่ อกมา ได้แก่ การปล่อยกูผ้ ่านกองทุนหมู่บา้ น
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระดับชุมชุน และการเร่งรัดการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ นอกจากนี้ยงั มีมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่องแก่เอสเอ็มอี ไม่
ว่าจะเป็ นวงเงินกูด้ อกเบีย้ ต่า และการลดภาษีนิตบิ ุคคลให้แก่เอสเอ็มอี
รวมถึงมาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้น้อย
กูผ้ ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลดหย่อนภาษีเงินได้สว่ นบุคคล
และลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจานอง ล่าสุด รัฐบาลได้ออก
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว เช่นการ
ลดดอกเบีย้ เงินกูแ้ ละปล่อยสินเชื่อแก่สหกรณ์ นอกจากนี้ รัฐบาลมี
แนวโน้มทีจ่ ะออกมาตรการกระตุน้ การลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วงเงินรวมกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท รวมถึงการลงทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานอีกกว่า 1.79 ล้านล้านบาท ดังนัน้ ศูนย์วเิ คราะห์ฯจึงเชื่อว่าเราจะได้เห็นมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอื่นๆ จากรัฐบาลออกมาอีก
ั่
ฝงนโยบายการเงิ
น จากข้อเท็จจริงทีก่ นง.ได้ออกโรงช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจเช่นกันในช่วงต้นปี 2558 โดยกนง. มีมติปรับลด
ดอกเบีย้ นโยบายลงไป 2 รอบ ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ นโยบายในปจั จุบนั ลงมาอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 1.50 แต่ประสิทธิผลในการกระตุน้
เศรษฐกิจมีค่อนข้างจากัด เนื่องจากปญั หาของเศรษฐกิจไทยในปจั จุบนั ไม่ใช่ตน้ ทุนทางการเงิน แต่เป็ นปญั หาทางด้านอุปสงค์ทห่ี ด
ตัวลงไปมาก ดังนัน้ ศูนย์วิเคราะห์ฯ จึงมองว่า กนง. จะมีมติ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่รอ้ ยละ 1.50 ในการประชุมวันที่ 4
พฤศจิ กายนนี้
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กนง. น่าจะส่งไม้ต่อให้แก่รฐั บาลในการกระตุน้ เศรษฐกิจ เนื่องจากการกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านมาตรการ
ทางการคลังน่าจะเป็ นยาทีถ่ ูกขนานต่อปญั หาของเศรษฐกิจไทยในปจั จุบนั มากกว่านโยบายทางการเงิน ประกอบกับรัฐบาลมีการเร่ง
กระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ การที่ กนง. จะลดดอกเบีย้ ลงอีกจึงมีความจาเป็ นน้อยลง ศูนย์วเิ คราะห์ฯ จึงมองว่าดอกเบีย้
นโยบายจะถูกคงไว้ทร่ี อ้ ยละ 1.50 ในช่วงทีเ่ หลือของปี น้ี 
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the public. Although the information contained herein is believed to be gathered from reliable sources, TMB makes no
guarantee to its accuracy and completeness. TMB may have issued, and may in the future issue, other reports that are
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