ฉบับที่ 3/2556
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมกราคม 2556
นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แถลงวา
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดเผยแพรรายงานนโยบายการเงิน1 ฉบับแรกเดือนมกราคม 2556 โดยมี
วัตถุประสงคเ พื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท.
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. ทิศทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งหลังของป 2555 ขยายตัวไดดีกวา คาด จากอุป สงคภาคเอกชนที่มีแรงสง
ตอเนื่องและไมไดรับผลกระทบมากนักจากการสงออกที่ชะลอตัว การขยายตัวที่สูงกวาคาดมาจากการลงทุนเพื่อ
ซอมสรางที่มีตอเนื่อง การลงทุนของผูประกอบการในชวงปลายปหลังรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณน้ําทวม
รวมทั้งผลจากมาตรการรถคันแรกที่สูงกวาที่ประเมินไว สงผลใหเศรษฐกิจไทยทั้งป 2555 มีแนวโนมขยายตัวได
สูงกวาประมาณการเดิมเล็กนอย
คณะกรรมการฯ ประเมินวา อุ ปสงคภ าคเอกชนยัง มีแ นวโน มขยายตัวไดดีต อเนื่ องในระยะต อไป
โดยเฉพาะการลงทุนมีแนวโนมดีกวาที่ประเมินไวครั้งกอน จากการลงทุนของภาคธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุปสงคในประเทศ การลงทุนปรับโครงสรางการผลิตเพื่อทดแทนแรงงาน รวมทั้งการขยายตลาดไปยังประเทศ
เพื่อนบาน โดยมีแรงสนับสนุนตอเนื่องจากความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ ภาวะการเงินที่เอื้ออํานวย รวมทั้งการลงทุน
ภาครัฐที่คาดวาจะชวยกระตุนการลงทุนภาคเอกชนไดสวนหนึ่ง นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนยังมีแนวโนมที่
จะเติบโตสูงกวาระดับปกติตอไปอีกระยะหนึ่ง จากผลตอเนื่องของมาตรการรถคันแรกและการปรับโครงสราง
อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่จะเริ่มบังคับใช โดยรายไดภาคครัวเรือน ความเชื่อมั่นผูบริโภค ผลจากมาตรการ
กระตุนการบริโภคของภาครัฐ และภาวะการเงินที่ผอนคลาย จะชวยรักษาแรงสง ของการบริโภคใหมีตอเนื่อง
ในระยะตอไป สําหรับภาคการสงออกยังคงไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก แตคาดวาไดผานจุดต่ําสุดไปแลว
และเริ่มมีสัญญาณปรับดีขึ้นอยางคอยเปนคอยไป โดยการสงออกสินคาอุตสาหกรรมจะยังขยายตัวต่ํากวาปกติ
ในชวงครึ่งแรกของป 2556 กอนจะปรับดีขึ้นในชวงครึ่งปหลังพรอมกับอุปสงคในตลาดโลกที่จะทยอยปรับดีขึ้น
สวนภาคการทองเที่ยวขยายตัวดีตอเนื่อง
เศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบางยังเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญตอเศรษฐกิจไทย โดยยังมีแนวโนมออนแอจาก
เศรษฐกิจกลุม ประเทศยูโ รและญี่ปุน ขณะที่เ ศรษฐกิจ สหรัฐฯ และจีนมีสัญญาณการปรับ ตัวที่ดีขึ้น ซึ่งจะชวย
สนับสนุนใหเศรษฐกิจโลกฟนตัวเปนลําดับ อยางไรก็ดี ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกในกรณีเลวราย (Worse Case)
ปรับลดลงจากครั้งกอน เนื่องจากความเสี่ยงที่กรีซจะตองออกจากกลุมประเทศยูโรลดลง ประกอบกับการแกปญหา
ทางการคลังในสหรัฐฯ มีความชัดเจนมากขึ้น
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เปลี่ย นชื่อ จากรายงานแนวโนม เงิน เฟ อ ซึ่ งใชมาตั้งแต ธปท. เริ่ม ดําเนิน นโยบายการเงินภายใตก รอบเป าหมายเงิน เฟอ แบบยืด หยุ น
(Flexible Inflation Targeting) ในป 2543
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2. แรงกดดันเงินเฟอ
แรงกดดันเงิ นเฟอ ในภาพรวมมีแ นวโนมทรงตัว ใกลเคี ย งกับ ประมาณการครั้ง กอน แมแรงกดดั น
ดานอุป สงคเ พิ่มขึ้นเล็กนอยตามเศรษฐกิจ ในประเทศที่ขยายตัวดีก วาคาด แตแรงกดดันดานตนทุนมีแนวโนม
ชะลอลงกวาที่เ คยประเมินไวเ ดิม สวนหนึ่ง จากราคาสินคาโภคภัณฑที่มิใช เ ชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ต่ํากวาคาด
ในชวงปลายป 2555 ขณะที่ร าคาน้ํามันดิบ ในตลาดโลกมีแนวโนม ทรงตัวตลอดช วงประมาณการ เนื่องจาก
ปจจัยพื้นฐานทั้งดานอุปสงคและอุปทานยังอยูในระดับที่คอนขางสมดุลไมตางจากครั้งกอน
3. ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟอ
สรุปผลประมาณการ
คณะกรรมการฯ ประเมินวา เศรษฐกิ จไทยในป
รอยละตอป
2555
2556
2557
2556 จะขยายตัวไดดีกวาที่ประเมินไวเดิม จากการใชจาย
5.9
4.9
4.8
ในประเทศที่ มี แ รงสนั บ สนุ น ที่ ดี ต อ เนื่ อ งจากป 2555 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(5.7)
(4.6)
สว นภาคการสง ออกคาดว าจะทยอยฟ น ตัว จนกลั บ มามี อัตราเงินเฟอทั่วไป
3.0*
2.8
2.6
(3.0)
(2.8)
บทบาทต อ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ มากขึ้ น ตั้ ง แต
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
2.1*
1.7
1.6
ชวงครึ่งหลังของป 2556 เปนตนไป ซึ่งจะชวยรักษาแรงสง
(2.1)
(1.7)
ของเศรษฐกิจไทยใหมีตอเนื่องหลังจากที่ มาตรการภาครัฐ หมายเหตุ: * ขอมูลจริง
( ) รายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับตุลาคม 2555
บางส ว นสิ้ น สุ ด ลง ทั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ ประเมิ น ว า ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และประมาณการโดยธนาคารแหงประเทศไทย
ความเสี่ยงดานต่ําจากเศรษฐกิจโลกแมจะลดลงแตยังอยูใน
ระดับสูง แผนภาพรูปพัด (Fan Chart) ของประมาณการเศรษฐกิจไทยจึงยังคงเบลงแตในขนาดที่ต่ํากวาครั้งกอน

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯ คงประมาณการอัตราเงินเฟอในป 2556 และประเมินวาอัตราเงินเฟอจะ
ทรงตัวตอเนื่องในป 2557 สําหรับความเสี่ยงตอเงินเฟอในระยะขางหนาคาดวาจะกลับมาสมดุล จากเดิมที่ใหโนม
ไปทางด า นต่ํ า เนื่ อ งจากความเสี่ ย งด า นต่ํ า จากเศรษฐกิ จ ในประเทศลดลงจากครั้ ง ก อ น แผนภาพรู ป พั ด
(Fan Chart) ของประมาณการอัตราเงินเฟอจึงปรับจากเบลงเปนสมดุล
4. การดําเนินนโยบายการเงิน
ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพและ
มีแนวโนมดีขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวไดดีโดยอาศัยแรงสงจากอุปสงคในประเทศ กอปรกับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกยังจํากัดอยูเฉพาะในภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการสงออกสินคาเทานั้น คณะกรรมการฯ เห็นว า
ในภาวะที่ความเสี่ยงดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดลง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟอยัง ทรงตัวอยูในระดับ ต่ํา
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในปจจุบันยังอยูในระดับผอนปรนและเหมาะสมตอการเติบโตของเศรษฐกิจ จึงมีมติเปน
เอกฉันท ใหค งอั ตราดอกเบี้ย นโยบายไว ที่รอ ยละ 2.75 ตอ ป และพรอ มจะดํา เนิน นโยบายที่เ หมาะสมตาม
ความจําเปนตอไป
ตอมาในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจโลกในภาพรวม
ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไปตามที่คาดไวและมีสัญญาณดีขึ้นจากการประชุมครั้งกอน โดยความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลก
จะถดถอยมีนอยลง ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวไดสูงกวาที่เคยคาดไวทั้งในป 2555 และ 2556 โดยมี
อุป สงคภาคเอกชนเป นแรงขับ เคลื่อนสําคั ญ และเริ่ม เห็นสั ญ ญาณการฟนตัว ของภาคการสง ออกในวงกวา ง

-3สวนแรงกดดันเงินเฟอยังทรงตัวใกลเคียงกับการประชุมครั้งกอน แตตองติดตามผลกระทบจากการปรับขึ้นคาจาง
แรงงานขั้นต่ําเพิ่มเติมในรอบที่สอง คณะกรรมการฯ เห็นวา ภายใตภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไมแนนอนและ
แนวโนม อัตราเงินเฟอยัง อยูในกรอบเปาหมาย การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับปจจุบันยังเปนนโยบายที่
เหมาะสมในการสนับสนุนเศรษฐกิจ จึงมีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 2.75 ตอป โดยที่
ยังตองติดตามความเสี่ยงดานเสถียรภาพการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเรงตัวของสินเชื่อและหนี้ภาคครัวเรือน
รวมทั้งความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนยายอยางใกลชิดตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
18 มกราคม 2556
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