ฉบับที่ 58/2557
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2557
นายเมธี สุภาพงษ ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) แถลงรายงานนโยบายการเงิ น ฉบั บ เดื อ นธั น วาคม 2557
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับ แนวทางการดําเนินนโยบายการเงิน และ
การประเมินภาวะเศรษฐกิจของ กนง. สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. ทิศทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง แตขยายตัวต่ํากวาที่เคยประเมินไวตลอดชวงประมาณการ
ทั้งอุปสงคในประเทศและการสงออก โดยการใชจายภาคครัวเรือนปรับ ดีขึ้นอยางชาๆ ตามการจางงานและ
รายไดนอกภาคเกษตรที่คอยๆ ปรับดีขึ้น และกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันที่ลดลง อยางไรก็ตาม การใชจาย
ในสินคาคงทนโดยเฉพาะยานยนตฟนตัวชากวาคาด เนื่องจากขอจํากัดจากหนี้ครัวเรือนที่อยูในระดับสูง ประกอบกับ
มาตรการชวยเหลือของรัฐไมสามารถชดเชยรายไดที่ลดลงจากราคาสินคาเกษตรไดทั้งหมด นอกจากนี้การใชจาย
ภาครัฐ มีแนวโนมลาชาและต่ํากวาคาดโดยเฉพาะการลงทุน สวนหนึ่ง จากการตรวจสอบความโปรง ใสและ
การทบทวนโครงการลงทุน ขอจํากัดดานประสิท ธิภาพการเบิกจายของหนวยงานภาครัฐที่เพิ่ม ขึ้นไมทันกับ
ขนาดของโครงการลงทุน รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานในภาคกอสราง ซึ่งเมื่อรวมกับอุปสงคในประเทศที่ฟนตัวชา
สงผลใหการลงทุนภาคเอกชนสวนใหญมีแนวโนมชะลอออกไป ยกเวนการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ้น
ในครึ่ ง หลั ง ของป 2557 เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการใช อิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง และเครื อ ข า ย 3G ส ว น
การสงออกสินคามีแนวโนมฟนตัวชาตามเศรษฐกิจคูคาทีข่ ยายตัวต่ํากวาคาด โดยเฉพาะกลุมประเทศยูโร ญี่ปุน
และจีน ซึ่ง สง ผลกระทบตอการสง ออกของเอเชียรวมทั้ง ไทย แมเ ศรษฐกิจสหรัฐฯ จะฟนตัวตอเนื่องก็ตาม
นอกจากนี้ ราคาสินคาโภคภัณฑที่ ลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลก และขอจํากัดดานการผลิตที่ตองใชเวลา
ในการแก ไ ขยั ง คงเป น ป จ จั ย กดดั น การส ง ออกไปอี ก ระยะหนึ่ ง สํ า หรั บ การสง ออกบริ ก ารปรั บ ดีขึ้ น ตาม
นักทองเที่ยวจีนที่ความเชื่อมั่นฟนตัวเร็ว และในระยะขางหนาคาดวาจะไดรับปจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากราคา
น้ํามันที่ลดลง แตโดยรวมการฟนตัวยังคอนขางจํากัดเนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของกลุมนักทองเที่ยว
จากยุโรปและรัสเซีย รวมทั้งนักทองเที่ยวบางสวนอาจยังกังวลตอสถานการณทางการเมืองในไทย
แรงกดดันเงินเฟอลดลงมากจากดา นตนทุนเปนสํา คัญ โดยราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลงมากและ
มีแนวโน ม อยู ในระดั บ ต่ํา ตลอดชว งประมาณการ เนื่อ งจากอุ ป ทานจากกลุ ม ประเทศ Non-OPEC เพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะการผลิต Shale Oil ของสหรัฐฯ ขณะที่กลุม OPEC คงระดับการผลิตไวเพื่อรักษาสวนแบงตลาด
ประกอบกับความตองการน้ํามันในตลาดโลกยังมีไมมากตามเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวชา ทั้งนี้ ราคาน้ํามันที่อยู
ในระดับต่ํากดดันใหราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกและอัตราเงินเฟอโลกลดลง เชนเดียวกับอัตราเงินเฟอไทยที่
มีแนวโนม ลดลงตั้งแตป ลายป 2557 และคาดวาจะลดลงตอเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง อยางไรก็ตาม การปฏิรูป
โครงสรางราคาพลังงานในประเทศและเงินบาทที่ออนคาไดทอนผลของราคาน้ํามันดิบตอเงินเฟอลงบาง สําหรับ
แรงกดดันดานอุปสงคตอเงินเฟอต่ํากวาที่ประเมินไวในรายงานฉบับกอนตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ชากวาคาด
สะทอนจากชองวางการผลิตที่คาดวายังไมปดตลอดชวงประมาณการ เชนเดียวกับการคาดการณเงินเฟอที่ลดลง
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2. ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟอ
คณะกรรมการฯ ประเมิ น ว า เศรษฐกิ จ จะ
สรุปผลประมาณการ
ขยายตัวต่ํากวาที่เคยประเมินไวตลอดชวงประมาณการ
รอยละตอ ป
2556*
2557
2558
2.9
0.8
4.0
โดยความเสี่ยงตอประมาณการเศรษฐกิจสมดุลเนื่องจาก อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(1.5)
(4.8)
โอกาสที่ เ ศรษฐกิ จ จะขยายตั ว ต่ํ า กว า กรณี ฐ าน จาก อัตราเงินเฟอทั่วไป
2.2
1.9
1.2
(2.2)
(2.1)
(1) เศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวกวาคาด และสงผลกระทบ อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
1.0
1.6
1.2
ตอการฟนตัวของการสงออกสินคา และ (2) รายไดเกษตร
(1.6)
(1.3)
อมูลจริง
ที่หดตัวอาจสงผลตอการบริโภคของครัวเรือนมากกวาคาด หมายเหตุ: *()ขรายงานนโยบายการเงิ
นฉบับกันยายน 2557
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงพาณิชย
ใกลเคียงกับโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวสูงกวากรณีฐาน
และประมาณการโดยธนาคารแหงประเทศไทย
จากภาครัฐที่ อาจเรงเบิก จายได เ ร็วและทํา ใหก ารใชจาย
ภาคเอกชนฟนตัวเร็วกวาคาดตามไปดวย แผนภาพรูปพัด (Fan Chart) ของประมาณการเศรษฐกิจ จึงสมดุล
ตลอดชวงประมาณการ สวนประมาณการอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับลดลงเล็กนอยในป 2558 ขณะที่อัตรา
เงินเฟอทั่วไปปรับลดลงตลอดชวงประมาณการ โดยความเสี่ยงตอประมาณการอัตราเงินเฟอสมดุล เนื่องจาก
โอกาสที่เงินเฟอจะสูงกวากรณีฐานจากราคาน้ํามันที่อาจสูงกวาคาดหากกลุมประเทศ OPEC ปรับลดกําลังการผลิต
ใกลเ คีย งกั บ โอกาสที่ เ งิ น เฟ อจะต่ํ ากว ากรณี ฐานจากราคาน้ํ ามั น ที่อ าจต่ํา กว า คาดหากจากเศรษฐกิ จ โลก
ฟนตัวชา แผนภาพรูปพัด (Fan Chart) ของการประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานจึง
สมดุลตลอดชวงประมาณการ
3. การดําเนินนโยบายการเงิน
คณะกรรมการฯ ประเมินวานโยบายการเงินปจจุบันยังผอนปรนเพียงพอตอเศรษฐกิจที่คาดวาจะ
ทยอยฟนตัวตอเนื่อง และสอดคลองกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว ในการประชุมเมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจมีแนวโนม ฟนตัวอยางชาๆ แตต่ํากวาที่เคยประเมินไว
ตามการใชจายในประเทศซึ่งรวมถึงการใชจายภาครัฐที่ต่ํากวาคาด ประกอบกับการสงออกสินคาฟนตัวชาจาก
ขอจํากัดดานการผลิต และความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวบางกลุมยังฟนตัวไมเต็มที่ อยางไรก็ดี โดยรวมเศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโนมที่จะฟนตัวชัดเจนขึ้นในป 2558 คณะกรรมการจึงมีมติ 6 ตอ 1 เสียงใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว
ที่รอยละ 2.00 ตอป ตอมาในการประชุม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการฯ ยัง คงประเมินวา
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง แมอัตราการขยายตัวป 2558 จะต่ํากวาที่เคยประเมินไว จากขอจํากัดดาน
การใชจายภาครัฐที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งสงผลใหภาคธุรกิจเลื่อนการลงทุนออกไป ขณะทีก่ ารสงออกมีความเสี่ยงมากขึ้น
จากเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวชา สวนแรงกดดันเงินเฟอยังไมต่ําลงจนนากังวลเพราะเปนผลจากราคาพลังงานที่ลดลง
เปนสําคัญ และเสถียรภาพทางการเงินโดยรวมยังอยูในเกณฑดี โดยความเสี่ยงสะสมจากอัตราดอกเบี้ยที่อยูใน
ระดับต่ํามาระยะหนึ่งยังอยูในวงจํากัด คณะกรรมการฯ จึงมีมติ 5 ตอ 2 เสียงใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่
รอยละ 2.00 ตอป ทั้งนี้ ในระยะตอไป คณะกรรมการฯ เห็นสอดคลองกันวานโยบายการเงินควรอยูในระดับ
ผอนปรน เพื่อชวยประคองใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวไดเขมแข็งขึ้น ซึ่งปจจัยที่สําคัญอีกประการคือการเรงรั ด
การใชจายภาครัฐใหเปนไปไดตามเปาหมาย
ธนาคารแหงประเทศไทย
26 ธันวาคม 2557
ขอมูลเพิ่มเติม: ณฐภัชช พงษเลื่องธรรม
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