ฉบับที่ 4/2546
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนมกราคม 2546
นายบัณฑิต นิจถาวร ผูชวยผูว าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนมกราคม 2546 ในวันที่ 31 มกราคม
2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงิน
ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟอในปจจุบัน
ขอมูลเบื้องตนในไตรมาสที่ 4 ชี้วาเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไดตอเนื่องทั้งทางดานการผลิตและการใช
จายของภาคเอกชน สวนการสงออกยังคงเรงตัวขึ้นทั้งในดานปริมาณและราคา ทําใหคาดวาอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 จะอยูใ นระดับที่นาพอใจ โดยอัตราเงินเฟอพื้นฐานยังคงอยูในเกณฑต่ําเฉลี่ยอยูที่
รอยละ 0.2 ในไตรมาสที่ 4 หรือรอยละ 0.4 สําหรับทั้งป 2545
สวนเสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดี โดยดุลบัญชีเดินสะพัดในป 2545 เกินดุล 7.6 พันลาน
ดอลลาร สรอ. หนี้ตางประเทศลดลงมาอยูที่ 59.6 พันลานดอลลาร สรอ. ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ทนุ
สํารองทางการ ณ สิ้นปอยูท3ี่ 8.9 พันลานดอลลาร สรอ.
อยางไรก็ตาม ความไมแนนอนจากปจจัยภายนอกโดยเฉพาะสถานการณความตึงเครียดในตะวันออก
กลางที่คณะกรรมการฯ ประเมินวาจะสงผลใหราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นบางในระยะสั้น
ประกอบกับความไมแนนอนของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ในระยะตอไป

การดําเนินนโยบายในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 คณะกรรมการฯ มี
ความเห็นวาความไมแนนอนดานตางประเทศมีอยูตอเนือ่ ง และมีความชัดเจนมากขึน้ วาการฟน ตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ยังคงเปราะบาง ดังนั้นเพื่อรองรับความไมแนนอนของภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจตางประเทศ และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหการขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2546 คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหลดอัตราดอกเบี้ย
ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันลงเหลือรอยละ 1.75 ตอป
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 และ 20 มกราคม 2546 คณะ
กรรมการฯ มีความเห็นวาเศรษฐกิจไทยในป 2545 ขยายตัวในเกณฑทนี่ าพอใจ แตยงั มีความไมแนนอนเกีย่ วกับ
สถานการณความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่อาจจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานใน
ระยะ 8 ไตรมาสขางหนายังคงอยูในระดับต่ําและภายในเปาหมาย คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ย
ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันไวที่รอยละ 1.75 ตอป แตจะติดตามประเมินสถานการณเศรษฐกิจตางประเทศ
อยางใกลชิด
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อสามเดือนกอนหนา คณะกรรมการฯ เห็นวา
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาต่ําลงกวาที่ประเมินไวคราวกอน โดยเฉพาะประเทศใน
กลุมยุโรปที่ยังคงอยูในภาวะซบเซาอยางตอเนื่อง
2. แมวาการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดวาจะดีขึ้นในชวงครึ่งหลังของป แตความไมแนนอน
เกี่ยวกับการทําสงครามกับอิรัก ทําใหคาดวาธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลาย
ตอไป โดยจะคงอัตราดอกเบี้ยไวที่รอยละ 1.25 ตอปจนถึงไตรมาสที่ 3 ของป 2546 แลวคอยปรับตัวขึ้นเล็กนอย
เมื่อเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณการฟนตัวที่ชดั เจนขึ้น
3. คณะกรรมการฯ ประเมินวาราคาน้ํามันดิบดูไบจะเริ่มลดลงหลังไตรมาสที่ 1 ของป 2546 โดยมี
ปจจัยสนับสนุน (1) แนวโนมที่ภาวะสงครามระหวางสหรัฐฯ และอิรักจะจบลงอยางรวดเร็ว (2) กําลังการผลิต
สวนเกินตลอดจนอุปทานของน้ํามันดิบในตลาดโลกอยูใ นระดับสูง (3) กลุมประเทศผูสงออกน้ํามันโอเปกตกลง
ที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตอีก 1.5 ลานบารเรลตอวันเพื่อชดเชยปริมาณการผลิตที่ลดลงจากการนัดหยุดงานในเวเน

ซูเอลา คณะกรรมการฯ ใชขอสมมติใหราคาน้ํามันดิบจะปรับตัวสูงขึน้ เฉพาะในชวงไตรมาสแรกของป 2546
โดยเฉลี่ยอยูที่ 26 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล และลดลงเหลือเฉลี่ย 23 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ตลอดชวงที่เหลือ
ของการประมาณการ
4. แมวาจะมีมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2545 ใหขยายเวลาการใชอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
(VAT) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2546 แตคณะกรรมการฯ ใชขอสมมติอัตราภาษีมูลคาเพิ่มใหคงไวทรี่ อยละ 7
ตลอดชวงประมาณการ เนื่องจากฐานะการคลังปรับตัวดีขึ้นพอควรในป 2545 และมีแนวโนมที่จะปรับตัวดีขึ้น
ตอเนื่องในป 2546 ในขณะที่ความเสี่ยงจากสงครามอาจกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเปนเหตุผลให
รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการปรับภาษีมูลคาเพิม่ ตอไปอีก
5. ขอสมมติดานอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันคงไวที่ระดับรอยละ 1.75 ตอป
ตลอดชวงประมาณการจากขอมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ที่ขยายตัวถึงรอยละ 5.8 เทียบกับชวง
เดียวกันปกอน และจากขอมูลเบื้องตนที่ชี้วา เศรษฐกิจยังคงสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องในไตรมาสที่ 4 ทํา
ใหคณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยในป 2545 จะขยายตัวประมาณรอยละ 5 ซึ่งจะเปนฐานที่ดีตอการ
ขยายตัวตอไป และปรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2546 สูงขึ้น โดยใหขยายตัวรอยละ 3.5 – 4.5 เพื่อสะทอน
แนวโนมที่ดีขนึ้ กวาเดิม และความไมแนนอนเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามที่ยังมีอยู ซึ่งโอกาสที่เศรษฐกิจจะ
ขยายตัวในชวงดังกลาวมีอยูป ระมาณรอยละ77 สวนในป 2547 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.5 – 5 โดยมีโอกาส
รอยละ 80
แนวโนมอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
คณะกรรมการฯ คาดวาอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานและอัตราเงินเฟอทั่วไปจะอยูในระดับต่ํากวาที่ประมาณไว
ในรายงานฉบับกอน ซึ่งเปนผลจากการตั้งขอสมมติของคณะกรรมการฯ ที่ใหมกี ารเลื่อนการปรับขึ้นอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยคาดวา อัตราเงินเฟอพืน้ ฐานและอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.5 – 1.5 และ 1 – 2 ตอ
ป ในป 2546 และ ป 2547ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราเงินเฟอพื้นฐานที่อยูในระดับต่ํา และอยูภ ายในเปาหมายที่รอยละ
0 – 3.5 ตอป จะชวยใหการดําเนินนโยบายการเงินอยูใ นทิศทางที่เอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 มกราคม 2546

