ฉบับที่ 17/2545
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ เดือนเมษายน 2545
นายบัณฑิต นิจถาวร ผูชวยผูว าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพร รายงานแนวโนมเงินเฟอ เดือนเมษายน 2545 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2545 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกีย่ วกับแนวทาง การดําเนินนโยบายการเงิน
ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟอในปจจุบัน
ขอมูลเบื้องตนของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป 2545 ชี้ใหเห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะทางดานการผลิต อัตราการใชกําลังการผลิตปรับสูงขึ้น โดยอยูที่รอยละ 58.4 สอดคลองกับการลงทุน
ภาคเอกชนที่ขยายตัวตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคการกอสราง อยางไรก็ตามยังมีปจจัยเสีย่ งหลายประการที่อาจสงผล
กระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ อาทิ (1) ราคาน้ํามันอาจสูงขึ้นมากจากความความตึงเครียดในภูมภิ าค
ตะวันออกกลาง (2) ความไมแนนอนของการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา (3) แรงกระตุนจากภาคการคลังที่
ลดลงหลังจากเรงใชจายในครึ่งแรกของปงบประมาณ 2545 อีกทั้งความจําเปนที่จะตองรักษาวินัยทางการคลัง ทํา
ใหการเพิ่มงบประมาณการใชจายเปนไปไดในวงจํากัด (4) ระบบสถาบันการเงินทีย่ งั ไมพรอมรองรับการขยาย
ธุรกิจ และการสงผานนโยบายการเงิน
สวนดานเสถียรภาพในประเทศยังอยูในเกณฑดี อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) ในไตรมาสที่
1 ของป 2545 ชะลอตัวตอเนือ่ งอยูที่รอยละ 0.6 เทียบกับรอยละ 1.6 และ 1.1 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของป 2544
ตามลําดับ สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐาน (Core Inflation) อยูที่รอยละ 0.9 ชะลอลงจากไตรมาสกอนๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับที่คณะกรรมการฯ ไดประมาณการไวในรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับกอน อีกทั้งฐานะการเงิน
ดานตางประเทศมีความมั่นคง โดยพิจารณาจากภาระหนี้ตางประเทศที่มีแนวโนมลดลง และทุนสํารองระหวาง
ประเทศอยูใ นระดับสูง

แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม และ 22 เมษายน 2545 คณะกรรมการฯ ไดพจิ ารณาถึงภาวะเศรษฐกิจ
ที่ฟนตัวขึน้ แตยังมีความเสีย่ งหลายประการทําใหยังตองการแนวนโยบายที่สนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ
แตพิจารณาแลวเห็นวาการลดอัตราดอกเบีย้ 2 ครั้งกอนหนาเพียงพอตอการสงสัญญาณใหตลาดการเงินใน
ประเทศมีการปรับตัวสอดคลองกับนโยบาย ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยขนาดใหญไดทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากและเงินกูอ ยางตอเนื่อง แมวาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูชากวาอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก แตเมื่อธนาคาร
พาณิชยสามารถปรับฐานะทางการเงินและการบริหารสภาพคลองไดแลว คาดวาอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชยจะสามารถปรับลดลงไดอีก ดังนัน้ คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตร
ระยะ 14 วันไวในระดับเดิม คืออัตรารอยละ 2 ตอป
การคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแนวโนมเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อ 3 เดือนกอนหนา คณะกรรมการฯ เห็นวา
1. แมวาเศรษฐกิจญี่ปุนคาดวายังหดตัวตอเนื่อง แตการปรับตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และไดผาน
จุดต่ําสุดในไตรมาสที่ 4 ของป 2544 โดยไมมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสใดเปนลบเลยนั้น ทําให
ขอสมมติการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาปรับตัวดีขึ้นจากทีค่ ณะกรรมการฯ ไดประเมินไวในครั้ง
กอน โดยคาดวาจะเริ่มเปนบวกตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2545 และอัตราการขยายตัวเฉลี่ยทั้งป 2545 เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 1.7 เทียบกับที่คาดไวเดิมเพียงรอยละ 0.9 ทั้งนี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟนตัวชัดเจน ทําใหคณะกรรมการฯ
ใชขอสมมติวาธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Funds แรงและเร็วกวาเดิม โดยจะปรับขึ้นใน
ไตรมาสที่ 3 ของป 2545 รอยละ 0.50 ตอป และปรับขึ้นตอเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 3 ของป 2546
2. แนวโนมเศรษฐกิจโลกทีป่ รับตัวสูงขึ้น ขณะทีย่ ังมีความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทําให
คณะกรรมการฯ ใชขอสมมติราคาน้ํามันดิบดูไบปรับสูงขึ้นไปเคลื่อนไหวอยูในชวง 20-23 ดอลลาร สรอ. ตอ
บารเรล ในป 2545 และเฉลี่ยที่ 22 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ในป 2546 สูงขึ้นตลอดชวงประมาณการเมื่อเทียบ
กับขอสมมติที่ใชในรายงานฉบับกอนที่เฉลี่ย 18-19 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ในป 2545 และ 20 ดอลลาร สรอ.
ตอบารเรล ในป 2546
3. ขอสมมติดานรายจายภาครัฐในปงบประมาณ 2545 และ 2546 ยังคงเดิม แตมีการเรงเบิกจายมากขึ้น
ในครึ่งแรกของป 2545 ตามที่ปรากฏจริง ทําใหคาดวาจะมีเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจนอยลงในครึ่งหลังของป
สวนขอสมมติการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ 7 เปนรอยละ 10 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2546 ที่ใชใน

รายงานฉบับกอนนั้น คาดวาจะยังไมพิจารณาบังคับใชในระยะตอไป ดังนั้น ในรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการฯ
จึงใชขอสมมติอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่รอยละ 7 ตลอดชวงประมาณการ
4. อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันคงไวที่ระดับรอยละ 2 ตอป ตลอดชวงประมาณการ5.
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒน) ไดปรับขอมูลรายได
ประชาชาติ ยอนหลังไปจนถึงป 2536 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในป 2543 และ 2544 มากที่สุด ทําใหอัตราการ
ขยายตัวขององคประกอบรายไดประชาชาติเปลี่ยนแปลงไป
จากขอมูลลาสุดของสภาพัฒนที่เศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 4 ของป 2544 ขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 2.1 สูงกวาที่ไดประมาณไว เนื่องจากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนเปนสําคัญ สะทอนผลของแรงกระตุนจากภาคการคลัง ในขณะเดียวกันการหดตัวของการสงออก
สินคาและบริการนอยกวาทีป่ ระมาณการไวเดิมแสดงใหเห็นวาผลของการกอวินาศกรรมในสหรัฐฯ ที่มีตอ
เศรษฐกิจไทยไมมากดังคาด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสกอนหนาที่เรงขึ้นนี้ สรางแนวโนมการใชจายและการลงทุนที่ดีขึ้น
ประกอบกับแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่สูงขึ้นและเร็วกวาที่คาดไวเดิม สงผลใหการ
สงออกปรับตัวดีขึ้น สําหรับราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นและเปนปจจัยเสี่ยงที่อาจบั่นทอนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกนั้น คณะกรรมการฯ ประเมินวาเปนไปตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ทําใหความตองการ
ใชน้ํามันสูงขึน้ ราคาจึงปรับขึ้นจากเดิมบาง แตที่สูงขึ้นมากในชวงเดือนเมษายนจะเปนเพียงชั่วคราวจาก
สถานการณไมสงบในภูมภิ าคตะวันออกกลาง ดังนั้น ปจจัยภายนอกประเทศนับวาเอือ้ ตอการฟนตัวของการ
สงออกของไทย เมื่อรวมปจจัยภายในทั้งนโยบายการเงินและการคลัง และจากทีต่ ัวเลขเศรษฐกิจของป 2544
ออกมาสูงกวาที่คาดไวเดิมแลว คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหใชประมาณการเศรษฐกิจไทยในป 2545 และ 2546
สูงขึ้นจากที่ประมาณไวในรายงานฉบับกอนกลาวคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2545 จะอยูทเี่ ฉลี่ยรอยละ
2.5 –3.5 โดยมีโอกาสความเปนไปไดรอยละ 73.6 สวนในป 2546 นั้น คาดวาจะมีโอกาสประมาณรอยละ 80 ที่
จะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.5- 4
แนวโนมอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
คณะกรรมการฯ คาดวาอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานจะอยูในระดับต่ํา แมวาราคาน้ํามันดิบและราคาสินคาโภค
ภัณฑในตลาดโลกปรับสูงขึ้น ขณะที่อุปสงคภายในประเทศฟนตัว แตยังไมสรางแรงกดดันดานราคา อีกทั้งการ
เลื่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลคาเพิ่มออกไป ทําใหประมาณวาอัตราเงินเฟอพื้นฐานจะเฉลี่ยเพียงรอยละ 0.5 – 1
ตอป ในป 2545 และเพิ่มขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ 1- 2 ตอป ในป 2546 ซึ่งอยูภายในเปาหมายตลอด 8 ไตรมาส

ขางหนา และเมื่อเทียบกับแนวโนมอัตราเงินเฟอเฉลี่ยของประเทศคูคาที่สําคัญของไทยที่มีแนวโนมต่ําแลว อัตรา
เงินเฟอของไทยนับวาไมต่ําเกินไปและไมเปนอุปสรรคตอความสามารถในการสงออกของไทย ขณะเดียวกันก็
เอื้อตอการใชนโยบายการเงินที่ผอนคลาย โดยไมสรางแรงกดดันดานเงินเฟอ

ธนาคารแหงประเทศไทย
30 เมษายน 2545

