ฉบับที่ 40/2547
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนตุลาคม 2547
นางอัจนา ไวความดี ผูชวยผูว าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนตุลาคม 2547 ในวันที่ 28 ตุลาคม
2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงิน
ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของป 2547 ขยายตัวรอยละ 6.3 ชะลอลงจากรอยละ 6.6 ในไตรมาสกอนหนา
เปนผลจากการระบาดของโรคไขหวัดนกในสัตวปก และราคาน้ํามันทีส่ ูงขึ้น สําหรับในไตรมาสที่ 3 จากการ
ประเมินขอมูลเศรษฐกิจการเงินเบื้องตนชีว้ า ภาวะเศรษฐกิจปจจุบันไดรบั ผลกระทบมากขึ้นจากราคาน้ํามันใน
ประเทศที่ทยอยปรับสูงขึ้น ทําใหกจิ กรรมทางเศรษฐกิจในบางดาน เชน การใชจายเพื่อการบริโภคเริ่มชะลอลง
แตความเขมแข็งของพื้นฐานของเศรษฐกิจบวกกับฐานะทางการคลังของประเทศที่อยูในเกณฑดี จะชวยให
เศรษฐกิจไทยขยายตัวไดในเกณฑทดี่ ีพอควร โดยมีแนวโนมการขยายตัวของการสงออก การลงทุนภาคเอกชน
และการลงทุนของภาครัฐเปนปจจัยสนับสนุน
เสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจยังอยูใ นเกณฑดี แมวาอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานใน
ไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.3 และ 0.6 ตามลําดับ เรงตัวขึ้นจากไตรมาสกอนหนา
สําหรับแนวโนมอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานอาจจะสูงขึ้นไดอีกจากแรงกดดันดานตนทุนการ
ผลิตที่มากขึ้น โดยเฉพาะจากราคาน้ํามันที่มแี นวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับเสถียรภาพดานตางประเทศยัง
อยูในเกณฑดี โดยดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลและเงินทุนสํารองระหวางประเทศปรับสูงขึ้น ตลอดจนหนี้
ตางประเทศปรับลดลงเปนลําดับ

การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อ 3 เดือนกอนหนา คณะกรรมการฯ เห็นวา
1. แมวาธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2547 มาอยูที่รอยละ 1.75
ตอป แตแรงกดดันดานราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นมาก สงผลใหอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ สูงขึ้น ขณะที่
ความเสี่ยงตอการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีมากขึน้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงตองระมัดระวังในการขึ้น
อัตราดอกเบี้ย ทําใหคณะกรรมการฯ ปรับขอสมมติใหอัตราดอกเบี้ย Fed funds เพิ่มสูงขึ้นอยางคอยเปนคอยไป
ตลอดชวงประมาณการ แตในอัตราที่ชาลงในป 2548
2. ราคาน้ํามันดิบดูไบปรับสูงขึ้นกวาที่ประเมินไวคราวกอนคอนขางมาก เนื่องจากความไมแนนอนของ
สถานการณการกอการรายในประเทศตางๆ และภัยธรรมชาติ
ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลยกเลิกมาตรการตรึงราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 และมี
แนวโนมจะยกเลิกการตรึงราคาน้ํามันดีเซลในตนปหนา คณะกรรมการฯ จึงปรับขอสมมติราคาขายปลีกน้ํามัน
ในประเทศสูงขึ้นสอดคลองกับขอสมมติน้ํามันดิบดูไบ
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาในป 2547 โดยรวมปรับตัวดีขึ้นกวาทีป่ ระเมินไวคราว
กอน โดยเฉพาะเศรษฐกิจญีป่ ุนและเอเชีย
4. ผลกระทบจากโรคไขหวัดนกสูงขึ้นกวาที่เคยคาดไวในเดือนเมษายน
จากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติประกอบการคาดการณในขางตน ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยง
ตางๆ ที่มีตอเศรษฐกิจในระยะตอไป ไดแก การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา แนวโนมราคาน้ํามันใน
ประเทศ การระบาดของโรคไขหวัดนก ความไมสงบในภาคใต แผนการปรับลดภาษีของรัฐบาล รวมทั้ง
มาตรการปรับขึ้นเงินเดือนลูกจางและขาราชการ ตลอดจนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่อาจมีเพิ่มเติม
ทําใหคณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยทั้งในป 2547 และ 2548 จะขยายตัวลดลงจากประมาณการเดิม
โดยอยูที่ประมาณรอยละ 5.5 - 6.5 โดยโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวในชวงดังกลาวมีอยูประมาณรอยละ 92 และ
80 ตามลําดับ

สําหรับการคาดการณแนวโนมเงินเฟอนั้น คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการปรับสูงขึ้นของ
ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกทีม่ ีผลตอแนวโนมราคาน้ํามันในประเทศ ผลของโรคไขหวัดนกที่มีตอราคาอาหารสด
ภาวะตึงตัวในตลาดแรงงาน การปรับอัตราคาจางแรงงานและการปรับขึน้ เงินเดือนขาราชการที่อาจสรางแรงกดดัน
ดานราคาในระยะตอไป สงผลทําใหอัตรา เงินเฟอของไทยเรงตัวขึน้ โดยคาดวาอัตราเงินเฟอทัว่ ไปเฉลี่ยในป 2547
และ 2548 จะเรงตัวขึ้นมาอยูท ี่รอยละ 2.5 - 3.0 และ 3.0 - 4.0 ตอป ตามลําดับ แตภาวะการแขงขันของผูประกอบการ
ที่คอนขางสูง และการปรับราคาสินคาและบริการสวนใหญตองขออนุญาตจากทางการ ซึ่งระยะหลังไดขอความ
รวมมือใหผูประกอบการตรึงราคาสินคาและบริการไว ทําใหยังมีความหนืดในการสงผานจากอัตราเงินเฟอทั่วไปไป
ยังอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ทําใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยในป 2547 ยังเทากับรอยละ 0.0 - 1.0 ที่ประมาณการไวเดิม
สวนในป 2548 ที่คาดวาจะมีการยกเลิกการตรึงราคาน้ํามันดีเซล ประกอบกับการอั้นการปรับราคาสินคาไวระยะหนึ่ง
แลว จะทําใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานเรงขึ้นมาอยูที่รอยละ 1.5 - 2.5
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
การตัดสินดานนโยบายของคณะกรรมการฯ มีประเด็นสําคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา
เศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง โดยมีการสงออกและการลงทุนภาคเอกชนเปนปจจัยสนับสนุน แตอัตราเงิน
เฟอเรงตัวขึ้นชัดเจน และมีแนวโนมเรงตัวขึ้นอีกจากแรงกดดันดานราคาน้ํามัน อัตราการใชกําลังการผลิตที่สูง
ตอเนื่องและตลาดแรงงานที่เริ่มตึงตัวขึ้น โดยไดประเมินความเสี่ยงที่จะมีตอเศรษฐกิจจากราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้น
และเห็นวาราคาน้ํามันที่สูงขึ้นจะมีผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหความ
จําเปนของอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ําเชนในปจจุบันมีนอยลง และนโยบายการเงินควรปรับทิศทางเพื่อให
เหมาะสมกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืน
พันธบัตรระยะ 14 วันรอยละ 0.25 ตอป จากรอยละ 1.25 ตอป เปนรอยละ 1.50 ตอป และใหติดตามปจจัยทีจ่ ะมีผล
ตอแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอในระยะตอไปอยางใกลชิด โดยเฉพาะราคาน้ํามันในตลาดโลก
2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา
เศรษฐกิจปจจุบันไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันในประเทศที่แพงขึ้น แตความสามารถของเศรษฐกิจที่จะขยายตัว
ไดตอเนื่องในระยะตอไปยังอยูในเกณฑดพี อควร แตยังมีความเสี่ยงจากราคาน้ํามันและแนวโนมเศรษฐกิจโลกทีม่ ี
ความไมแนนอนมากขึ้น อยางไรก็ตาม แรงกดดันเงินเฟอมีสูงขึ้นอยางชัดเจนทั้งจากราคาน้ํามัน อัตราการใชกําลัง
การผลิตที่สูงขึ้น ภาวะ ตึงตัวของตลาดแรงงาน การขยายตัวของสินเชื่อและราคาสินคาที่อาจปรับขึ้นเนื่องจากตนทุน

ที่สูงขึ้น คณะกรรมการฯ เห็นวาอัตราดอกเบี้ยในประเทศควรปรับสูงขึ้นเพื่อกลับเขาสูระดับที่เหมาะสมตอการดูแล
เสถียรภาพเศรษฐกิจ โดยการปรับเปลี่ยนควรเกิดขึน้ อยางคอยเปนคอยไป คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันอีกรอยละ 0.25 ตอป จากรอยละ 1.50 ตอป เปนรอยละ 1.75 ตอป และจะ
ติดตามผลกระทบของปจจัยที่จะมีผลตอเสถียรภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งสองดาน เพื่อกําหนดนโยบาย
การเงินที่เหมาะสมกับสถานการณตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
28 ตุลาคม 2547
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