ฉบับที่ 9/2557
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2557
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะ
เลขานุ การคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือ นมีนาคม 2557
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินนโยบายการเงิน และ
การประเมินภาวะเศรษฐกิจของ กนง. สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ทิศทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่เศรษฐกิจไทยในปีนี้มีแนวโน้มชะลอลง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี
จากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ ขณะที่การส่งออกทยอยฟื้นตัวตามเศรษฐกิจคู่ค้า ส่วนแรงกดดันเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้นจากด้านต้นทุนเป็นสาคัญ
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศหลัก (G3) เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับ
ดีขึ้นจากแรงส่งของการบริโภคภาคเอกชนและฐานะทางการเงินภาคธุรกิจ ที่แข็งแกร่งขึ้น กอปรกับแรงฉุดภาค
การคลังลดลง เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยู โรขยายตัวดีขึ้นช้าๆ ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้ม ชะลอลงหลังการ
ปรับขึ้นภาษีการบริโภคในเดือนเมษายนนี้ โดยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐอาจช่วยบรรเทาผลกระทบได้บางส่วน
ด้ า นเศรษฐกิ จ เอเชี ย ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งตามการส่ ง ออกที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ หลั ก
ส่วนเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะการลงทุนทีเ่ ริ่มมีสัญญาณชะลอตัว
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 เนื่องจากแรงส่งเศรษฐกิจในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2556 ต่ากว่าที่คาด ตามอุปสงค์ในประเทศที่ลดลงและการส่งออกที่ฟื้นตัวช้า นอกจากนี้ สถานการณ์
ทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อ มาจากปลายปี 2556 ส่งผลให้การใช้จ่ายของภาครัฐ ล่าช้าออกไป โดยเฉพาะ
รายจ่ายนอกงบประมาณที่จะเหลือเพียงโครงการเร่งด่วนและโครงการต่อเนื่องที่มีความพร้อม และกระทบความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน ทาให้อุปสงค์ในประเทศยังคงอ่อนแอ รวมถึงส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัว
อย่ างไรก็ ดี การส่ งออกทยอยฟื้ นตัว ตามเศรษฐกิจคู่ค้า และจะเป็นแรงขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จในปีนี้ ทั้งนี้ หาก
สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายภายในครึ่งแรกของปี การใช้จ่ายในประเทศจะปรับดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชน
จะค่อยๆ ฟื้นตัว โดยเฉพาะเมื่อการใช้จ่ายในสินค้าคงทนเริ่มกลับมาภายหลังจากที่พักฐาน ขณะที่การลงทุนจะ
กลับมาขยายตัวหลังจากภาคธุรกิจเริ่มมั่นใจในกาลังซื้อผู้บริโภคและภาคการส่งออกที่ฟื้นตัว ส่วนภาคท่องเที่ยวมี
แนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วหลังจากภาพลักษณ์ของประเทศด้านความปลอดภัยดีขึ้น สาหรับปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจ
ไทยจะขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากการใช้จ่ายภาคเอกชนและการท่องเที่ยวจะกลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
การส่งออกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมถึงรายจ่ายภาครัฐจะกลับมามีบทบาทสนับสนุนเศรษฐกิจมากขึ้น
แรงกดดันเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารเป็นสาคัญ การทยอยลดการอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในหมวดอาหารสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่อัตราเงินเฟ้อในหมวดอื่นมี
แนวโน้มทรงตัว เนื่องจากแรงกดดันด้านอุปสงค์ต่าและทิศทางราคาน้ามันดิบทรงตัว ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังคง
ข้อสมมติยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ามันดีเซลไว้ตลอดช่วงประมาณการ และให้การปรับขึ้นราคาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคขนส่ งเลื่อนไปจากเดือนมีนาคม 2557 โดยไม่มีกาหนด ตามมติของคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

-22. ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
คณะกรรมการฯ คาดว่ า เศรษฐกิ จ ไทยในปี
2557 จะชะลอลงเล็ ก น้ อ ยจากปี ก่ อ น และกลั บ มา
2556* 2557
2558
ขยายตัวดีขึ้นในปี 2558 โดยเห็นว่าความเสี่ยงด้านต่า
2.9
2.7
4.8
ต่ อ เศรษฐกิ จ ยั ง มี อ ยู่ ม ากจากความไม่ แ น่ น อนของ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และผลกระทบของ
2.2
2.5
2.3
การทยอยปรั บ ลดมาตรการอั ด ฉี ด สภาพคล่ อ งของ
1.0
1.5
1.3
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจทาให้เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่
ชะลอตั ว เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การไหลออกของเงิ น ทุ น
:*
เคลื่ อนย้ ายและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
:
อาจส่งผลให้การส่งออกของไทยฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่คาดไว้
แผนภาพรู ป พัด (Fan Chart) ของประมาณการ
เศรษฐกิ จ จึ งเบ้ ล งตลอดช่ ว งประมาณการ ส่ ว นประมาณการอัต ราเงิน เฟ้ อ ทั่ว ไปและพื้น ฐานปรั บ เพิ่ มขึ้ น
โดยเฉพาะปี 2557 โดยความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อค่อนข้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่าน
ต้นทุนก๊าซหุงต้มครัวเรือนไปยังราคาอาหารที่อาจสูงกว่าที่ประเมินไว้ และความเสี่ยงด้านต่าจากแรงกดดันด้าน
อุปสงค์ที่มีน้อยกว่าที่คาดหากเศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่ากรณีฐาน
3. การดาเนินนโยบายการเงิน
คณะกรรมการฯ เห็นว่า นโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ในช่วงที่เศรษฐกิจยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวและแรงกดดันเงินเฟ้อยังไม่น่ากังวล โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2556 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 ขยายตัวต่ากว่าที่คาดจากการใช้จ่ายในประเทศและ
การส่งออกที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และมีความเสี่ยงมากขึ้นจากความล่าช้าในการลงทุนภาครัฐและความเชื่อมั่น
ภาคเอกชนที่อาจเปราะบางขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมือง ภายใต้แรงกดดันด้านราคาที่ยังต่าและสินเชื่อภาค
ครัวเรือนที่มีแนวโน้มชะลอลง จึงมีมติ 6 ต่อ 1 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จากร้อยละ
2.50 เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี จากนั้นในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 คณะกรรมการฯ ประเมินว่า
เศรษฐกิจ G3 มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนาโดยสหรัฐฯ แต่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 มีแนวโน้ม
ขยายตัวต่ากว่าที่เคยประเมินไว้ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองบั่นทอนความเชื่อมั่นภาคเอกชนลง และ
การส่งออกยังขยายตัวต่า ตลอดจนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มล่าช้าออกไปอีก หลังการยุบสภา
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ เห็นว่า นโยบายการเงินที่ผ่อนปรนในขณะนั้นยังเอื้อต่อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โดยที่ก ารรั ก ษาเสถี ย รภาพทางการเงิ น ยั งเป็นปั จจั ยส าคั ญต่อ การฟื้ นตั ว ของเศรษฐกิจ ในระยะต่ อไป คณะ
กรรมการฯ จึงมีมติ 4 ต่อ 3 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ต่อมาในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
คณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อ เนื่องตามเศรษฐกิจ G3 ขณะที่เศรษฐกิจไทยชะลอลงตาม
อุปสงค์ในประเทศที่หดตัว โดยการใช้จ่ายในประเทศได้รับผลกระทบมากขึ้นจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นัก
ลงทุน และนักท่องเที่ยวที่ลดลง คณะกรรมการฯ เห็นว่า ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไปมีมากขึ้นท่ามกลาง
สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ แม้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่า จึงมีมติ 4 ต่อ 3 เสียงให้ลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี
ธนาคารแห่งประเทศไทย
21 มีนาคม 2557
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