ฉบับที่ 39/2545
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนตุลาคม 2545
นายบัณฑิต นิจถาวร ผูชวยผูว าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับ เดือนตุลาคม 2545 ในวันที่ 31 ตุลาคม
2545 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของ สาธารณชนเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงิน
ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟอในปจจุบัน
ขอมูลเบื้องตนของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ขยายตัวในเกณฑทนี่ าพอใจ ทั้งทางดานการผลิตและ
การใชจายภายในประเทศ ในขณะทีก่ ารสงออกขยายตัวไดมากขึ้นทั้งปริมาณและมูลคา ทําใหคาดวาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ของปนี้ยังอยูใ นระดับใกลเคียงกับไตรมาสที่ 2 ในไตรมาสที่ 3 อัตราเงิน
เฟอพื้นฐานอยูใ นเกณฑต่ําเฉลี่ยรอยละ 0.3 ในขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจดานตางประเทศอยูใ นเกณฑดี อยางไร
ก็ตามภาวการณในเศรษฐกิจโลกในปจจุบนั มีความไมแนนอน อยูหลายจุดโดยเฉพาะความไมแนนอนในภาวะ
สงครามระหวางสหรัฐฯและอิรัก การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภาวะตกต่ําของตลาดหลักทรัพยใน
ตางประเทศ และลาสุดผลกระทบของสถานการณกอการราย ดังนั้น แมภาพรวมเศรษฐกิจไทยในชวง 9 เดือน
แรกของป 2545 อยูในเกณฑนาพอใจ แตภาวการณดานตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยมีความ
ไมแนนอนเพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับรายงานฉบับกอน
การดําเนินนโยบายในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 10 กันยายน และ 21 ตุลาคม 2545 คณะ
กรรมการฯ มีความเห็นวา เศรษฐกิจไทยในป 2545 ขยายตัวในเกณฑที่นาพอใจ ซึ่งจะเปนฐานที่ดตี อการขยายตัว
ในป 2546 ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานในระยะ 8 ไตรมาสขางหนายังคงอยูในระดับต่าํ และภายในเปาหมาย คณะ
กรรมการฯ จึงมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันไวที่รอยละ 2 ตอป แตจะติดตาม
ประเมินสถานการณเศรษฐกิจตางประเทศ อยางใกลชิด มากขึ้น และพรอมที่จะพิจารณาปรับนโยบายการเงินให
ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกรณีที่ความเสี่ยงตอเศรษฐกิจมีมากขึน้

การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อสามเดือนกอนหนา คณะกรรมการฯ เห็นวา
1.ความไมแนนอนของการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคามีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐฯ และญี่ปุน
ทําใหคณะกรรมการฯ ใชขอ สมมติวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ชะลอลงกวาที่ไดประมาณการ
ไวเดิม
2. จากที่ความไมแนนอนในการฟนตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐฯมีเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการฯ จึงใชขอ
สมมติวา ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงดําเนินนโยบายแบบผอนคลายตอไป โดยยังคงอัตราดอกเบี้ย Fed Funds
จนถึงไตรมาสที่ 2 ของป 2546 จากเดิมที่คาดวาจะปรับขึน้ ในไตรมาสที่ 1 ของป 2546
3. ความกังวลตอสถานการณในตะวันออกกลางทําใหราคาน้ํามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 3 ของป 2545
เพิ่มขึ้นสูงกวาที่ใชเปนขอสมมติในรายงานฉบับกอน คือ เพิ่มขึ้นเปนเฉลี่ย 25.57 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล คณะ
กรรมการฯ คาดวาสถานการณความไมแนนอนดังกลาว จะสามารถคลี่คลายลงไดกอนไตรมาสที่ 2 ของป 2546
จึงใชราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ 27 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ในไตรมาสสุดทายของป 2545 และไตรมาส
แรกของป 2546 จากนั้นปรับลดลงมาที่ 23 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ในชวงที่เหลือของการประมาณการ
4. จากการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อเดือนสิงหาคม 2545 ใหขยายเวลาการใชอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
(VAT) ในระดับรอยละ 7 ตอไปอีก 1 ป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2546 จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2545
คณะกรรมการฯ จึงใชขอสมมติอัตราภาษีมลู คาเพิ่มที่รอยละ 10 ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2546
5. ขอสมมติดานอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันคงไวที่ระดับ รอยละ 2 ตอป ตลอด
ชวงประมาณการ จากขอมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวถึงรอยละ 5.1 เทียบกับชวง
เดียวกันปกอน และจากขอมูลเบื้องตนที่ชี้วา เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ยังอยูในเกณฑดี ประกอบกับฐานในการ
คํานวณในไตรมาสที่ 3 ของปกอนคอนขางต่ํา ทําใหคาดวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ของปนี้ยัง
อยูในอัตราทีใ่ กลเคียงกับไตรมาสที่ 2 โดยคณะกรรมการฯ ประเมินวามีความเปนไปไดสูงที่เศรษฐกิจไทยในป
2545 จะขยายตัว ในอัตรารอยละ 4 – 4.5 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัว ในระดับที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดแถลงไปแลวเมื่อเดือนกันยายน และจะเปนฐานที่ดีตอการขยายตัวในปตอไป แต
จากภาวการณเศรษฐกิจโลกที่จะกระทบตอเศรษฐกิจไทยมีความไมแนนอนเพิ่มขึ้น ดังกลาว คณะกรรมการฯ จึง
คงประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ในป 2546 ไวที่รอยละ 3-4 เชนเดิม โดยโอกาสที่เศรษฐกิจจะ

ขยายตัวในชวงดังกลาว มีอยูป ระมาณรอยละ 67 ในขณะที่โอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวสูงกวาชวงดังกลาวนี้มี
มากกวาเดิม เนื่องจากพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นในป 2545
แนวโนมอัตราเงินเฟอพืน้ ฐาน
คณะกรรมการฯ คาดวาอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานจะอยูในระดับต่ําเปนเฉลี่ยรอยละ 0.5 – 1 และ 1 – 2 ตอป
ในป 2545 และ 2546 ตามลําดับ สวนอัตราเงินเฟอทัว่ ไปสูงขึ้นจากที่ คาดการณไวเดิมสวนหนึ่งเปนผลจากราคา
น้ํามันดิบ และราคาสินคาเกษตรที่ปรับสูงขึ้น โดยคาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปจะเฉลี่ยที่รอยละ 0.5 – 1 ในป 2545
และเพิ่มขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ 1 – 2 ในป 2546 เชนกัน ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาอัตราเงินเฟอพื้นฐานและอัตราเงินเฟอ
ทั่วไปที่ปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของป 2546 เปนผลจากการตั้งขอสมมติของคณะกรรมการฯ
ที่มีการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ 7 เปนรอยละ 10
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 ตุลาคม 2545

การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อสามเดือนกอนหนา คณะกรรมการฯ เห็นวา
1.ความไมแนนอนของการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคามีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐฯ และญี่ปุน ทําให
คณะกรรมการฯ ใชขอสมมติวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ชะลอลงกวาที่ไดประมาณการไวเดิม
2. จากที่ความไมแนนอนในการฟนตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐฯมีเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการฯ จึงใชขอสมมติวา
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงดําเนินนโยบายแบบผอนคลายตอไป โดยยังคงอัตราดอกเบี้ย Fed Funds จนถึง
ไตรมาสที่ 2 ของป 2546 จากเดิมที่คาดวา
จะปรับขึ้นในไตรมาสที่ 1 ของป 2546
3. ความกังวลตอสถานการณในตะวันออกกลางทําใหราคาน้ํามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 3 ของป 2545 เพิ่มขึ้นสูง
กวาที่ใชเปนขอสมมติในรายงานฉบับกอน คือ เพิ่มขึ้นเปนเฉลี่ย 25.57 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล คณะ
กรรมการฯ คาดวาสถานการณความไมแนนอนดังกลาว จะสามารถคลี่คลายลงไดกอนไตรมาสที่ 2 ของป 2546
จึงใชราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ 27 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ในไตรมาสสุดทายของป 2545 และไตรมาส
แรกของป 2546 จากนั้นปรับลดลงมาที่ 23 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ในชวงที่เหลือของการประมาณการ
4. จากการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อเดือนสิงหาคม 2545 ใหขยายเวลาการใชอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ใน
ระดับรอยละ 7 ตอไปอีก 1 ป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2546 จากเดิมทีส่ ิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2545 คณะ
กรรมการฯ จึงใชขอสมมติอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่รอยละ 10 ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2546
5. ขอสมมติดานอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันคงไวที่ระดับ รอยละ 2 ตอป ตลอดชวง
ประมาณการ จากขอมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวถึงรอยละ 5.1 เทียบกับชวงเดียวกันป
กอน และจากขอมูลเบื้องตนที่ชี้วาเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ยังอยูในเกณฑดี ประกอบกับฐานในการคํานวณใน
ไตรมาสที่ 3 ของปกอนคอนขางต่ํา ทําใหคาดวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ของปนี้ยังอยูในอัตรา
ที่ใกลเคียงกับไตรมาสที่ 2 โดยคณะกรรมการฯ ประเมินวามีความเปนไปไดสูงที่เศรษฐกิจไทยในป 2545 จะ
ขยายตัว ในอัตรารอยละ 4 – 4.5 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัว ในระดับที่สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดแถลงไปแลวเมื่อเดือนกันยายน และจะเปนฐานที่ดีตอ
การขยายตัวในปตอไป แตจากภาวการณเศรษฐกิจโลกที่จะกระทบตอเศรษฐกิจไทยมีความไมแนนอนเพิ่มขึ้น
ดังกลาว คณะกรรมการฯ จึงคงประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ในป 2546 ไวที่รอยละ 3-4 เชนเดิม

โดยโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวในชวงดังกลาว มีอยูประมาณรอยละ 67 ในขณะที่โอกาสที่เศรษฐกิจจะ
ขยายตัวสูงกวาชวงดังกลาวนี้มีมากกวาเดิม เนื่องจากพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นในป 2545
แนวโนมอัตราเงินเฟอพืน้ ฐาน
คณะกรรมการฯ คาดวาอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานจะอยูในระดับต่ําเปนเฉลี่ยรอยละ 0.5 – 1 และ 1 – 2 ตอป ในป
2545 และ 2546 ตามลําดับ สวนอัตราเงินเฟอทั่วไปสูงขึ้นจากที่ คาดการณไวเดิมสวนหนึ่งเปนผลจากราคา
น้ํามันดิบ และราคาสินคาเกษตรที่ปรับสูงขึ้น
โดยคาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปจะเฉลี่ยที่รอยละ 0.5 – 1 ในป 2545 และเพิ่มขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ 1 – 2 ในป 2546
เชนกัน ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาอัตราเงินเฟอพื้นฐานและอัตราเงินเฟอทั่วไปที่ปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4
ของป 2546 เปนผลจากการตัง้ ขอสมมติของคณะกรรมการฯ
ที่มีการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ 7 เปนรอยละ 10
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 ตุลาคม 2545

