ฉบับที่ 13 /2551
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนเมษายน 2551
นางสาวดวงมณี วงศประทีป ผูชวยผูวาการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนเมษายน 2551 ในวันที่ 22 เมษายน 2551
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท.
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบนั
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของป 2550 ขยายตัวรอยละ 5.7 จากระยะเดียวกันปกอน ซึ่งเปนอัตราการ
ขยายตัวที่สูงกวาในชวง 3 ไตรมาสแรกของป โดยไดรับแรงสนับสนุนจากการเรงตัวของการสงออกสุทธิและการ
ลงทุนภาคเอกชนเปนสําคัญ ขณะที่การขยายตัวของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนใกลเคียงกับในไตรมาสกอนหนา
ทําใหทั้งป 2550 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 4.8
สําหรับขอมูลเครื่องชี้การอุปโภคบริโภคและการลงทุนลาสุดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธของป 2551
แสดงถึงภาวะการใชจายภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ของป 2550 โดยมีปจจัยสนับสนุน
หลายประการ อาทิ แรงสงที่ดีในชวงปลายป 2550 ความชัดเจนและความตอเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม และผลของนโยบายการเงินที่ไดผอนคลายมาระยะหนึ่ง แมวาอัตราเงินเฟอที่เรงตัวขึ้น
จะสงผลกระทบตอคาครองชีพของประชาชนบาง แตไมถงึ กับบั่นทอนการใชจายในสวนที่ถูกชะลอมานาน
นอกจากนี้ แรงกระตุนจากภาครัฐยังดีอยู และการสงออกยังขยายตัวไดดีเกินคาด
สําหรับเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ แรงกดดันดานราคาเพิ่มขึ้นชัดเจนในไตรมาสที่ 1 ของป 2550
จากราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลกและราคาในหมวดอาหารสดที่เรงขึ้น
มากตามราคาสินคาเกษตร อาทิ ขาว เนื้อสัตว ผัก และผลไม ซึ่งสงผลใหราคาสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดืม่
ปรับตัวสูงขึ้นมากเชนกัน โดยเฉพาะอาหารบริโภคทั้งในและนอกบาน นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากการทยอย
ปรับขึ้นราคาสินคาและบริการเพื่อสงผานตนทุนที่สูงขึน้ ไปยังราคาสินคาอื่นๆ ในหมวดที่ไมใชอาหารสดและ
พลังงาน ทําใหในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานปรับสูงขึ้นจากรอยละ 2.9
และ 1.1 ในไตรมาสกอนมาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 5.0 และ 1.5 ตามลําดับ
อุปสงคในประเทศที่ฟนตัวขึ้นเปนลําดับชวยใหเสถียรภาพของกลุมธุรกิจที่พึ่งพาตลาดในประเทศเปนหลัก
ปรับตัวดีขึ้น โดยมียอดขายและอัตรากําไรสูงขึ้นแมวาตนทุนการผลิตจะปรับตัวเพิม่ ขึ้น อยางไรก็ดี กลุมธุรกิจที่พงึ่ พา
ตลาดตางประเทศเปนหลักยังมีอัตรากําไรที่ปรับลดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น และ
คาเงินบาทที่แข็งขึ้นทําใหกาํ ไรในรูปเงินบาทลดลง แตความสามารถในการชําระหนีแ้ ละสภาพคลองในภาพรวม
ของธุรกิจกลุมนี้ยังจัดวาอยูใ นเกณฑดี สําหรับฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนยังดีอยู สวนหนึ่งเพราะมีการเพิม่
ความระมัดระวังในการกอหนี้และใชจาย และเสถียรภาพของภาคสถาบันการเงินดีเชนกัน เพราะแมวาธนาคาร

พาณิชยไทยจะมีผลขาดทุนสิทธิในไตรมาสที่ 4 ของป 2550 จากการกันสํารองตามมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ
(IAS 39) ที่ตองเสร็จสิ้นภายในป 2550 แตอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงยังอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานสากล และสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดปรับลดลงตามการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
เสถียรภาพตางประเทศโดยรวมอยูในเกณฑดี ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตอเนื่องในไตรมาสที่ 4 ของป 2550
และ 2 เดือนแรกของป 2551 สาเหตุหลักมาจากดุลบริการที่เกินดุลตอเนื่อง สวนดุลการคาเกินดุลในไตรมาสที่ 4
ของป 2551 แตขาดดุลเล็กนอยในชวง 2 เดือนแรกของป 2551 จากการนําเขาที่เรงขึ้นมากตามการฟน ตัวของ
อุปสงคในประเทศ
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อ 3 เดือนกอนหนา
1. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบในป 2551 และ 2552 ปรับสูงขึ้นมาเฉลี่ยอยูที่ 93.3 และ 94.0 ดอลลาร สรอ.
ตอบารเรลตามลําดับ สอดคลองกับทิศทางราคาน้ํามันในชวงที่ผานมาที่เรงขึ้นเร็วกวาที่เคยประเมินไวคอนขางมาก
และสงผลใหราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศปรับสูงขึ้นเชนกัน
2. ขอสมมติราคาสินคาเกษตรและขอสมมติราคาสินคาโภคภัณฑที่มิใชเชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับสูงขึ้น
จากราคาสินคาเกษตรหลายชนิด ซึ่งสวนหนึ่งใชเปนวัตถุดิบทดแทนเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ และจากราคา
สินคาในหมวดโลหะพื้นฐานที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกวาทีค่ าดไวในชวงที่ผานมา
3. ขอสมมติอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ปรับลดลงมากเมื่อเทียบกับขอสมมติเดิมตามแนวโนมการผอน
คลายนโยบายการเงินเพื่อแกไขปญหาสภาพคลองในระบบการเงินและชวยกระตุนเศรษฐกิจของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ทั้งนี้ คาดวาอัตราดอกเบี้ย Fed Funds จะปรับลดลงเหลือรอยละ 1.50 ตอป ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2551
และทรงตัวอยูท ี่ระดับดังกลาวตลอดชวงทีเ่ หลือของการประมาณการ
4. ขอสมมติอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาในป 2551 และ 2552 ต่ํากวาที่ประเมินไวครั้ง
กอนจากปญหา Subprime ในสหรัฐฯ ซึ่งคาดวาจะยืดเยื้อและสงผลกระทบเปนวงกวางไปยังสหภาพยุโรปและญี่ปุน
ที่มีความเชื่อมโยงทางการเงินและการคากับสหรัฐฯ สูง ตลอดจนจะกระทบตอภูมภิ าคเอเชียในระดับหนึ่งดวย
5. คาเงินในภูมิภาคมีแนวโนมแข็งคาขึ้นมากกวาขอสมมติเดิมจากแนวโนมคาเงินดอลลาร สรอ. ที่ออนลง
6. ขอสมมติรายจายเพื่อการอุปโภคและการลงทุนของภาครัฐในปงบประมาณ 2551 ไมเปลี่ยนแปลงจาก
ขอสมมติเดิม แตในปงบประมาณ 2552 สูงขึ้นกวาทีเ่ คยคาดไว สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2551 ซึ่งอนุมัติงบประมาณขาดดุลมากขึ้นเปนรอยละ 2.5 ของ GDP
สําหรับประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไปนั้น ความเสี่ยงสําคัญที่อาจทําใหเศรษฐกิจ
ขยายตัวต่ํากวากรณีฐาน ไดแก ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่อาจปรับสูงขึ้นอีกจากอุปทานน้ํามันทีค่ อนขางตึงตัว
ตลอดจนความผันผวนของพฤติกรรมการเก็งกําไรในตลาดซื้อขายน้ํามันลวงหนา เศรษฐกิจของประเทศคูคาที่อาจ
ขยายตัวต่ํากวาที่คาดจากปญหา Subprime ในสหรัฐฯ ที่อาจรุนแรงกวาที่คาด ซึ่งนาจะทําใหคาเงินดอลลาร สรอ.
ยิ่งออนคาเร็ว และสงผลใหคาเงินภูมภิ าคและคาเงินบาทแข็งคาเร็วขึน้ ดวย ขณะทีค่ วามเสี่ยงสําคัญที่อาจทําให
เศรษฐกิจขยายตัวสูงกวากรณีฐาน ไดแก มาตรการผอนคลายทางภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและความ

ชัดเจนของนโยบายรัฐบาลทีส่ ามารถชวยสงเสริมบรรยากาศการลงทุนและสงผลดีเกินคาดตอความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคและนักลงทุน แมวา ในขณะเดียวกันจะยังมีความเสี่ยงจากความไมแนนอนทางการเมืองที่อาจเปนปจจัย
บั่นทอนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนอยูบาง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป
2551 และ 2552 จะเฉลี่ยอยูทรี่ อยละ 4.8-6 และ 4.5-6 ตามลําดับ โดยโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีประมาณรอยละ 93.9
และ 82 ตามลําดับ
สวนประมาณการอัตราเงินเฟอในระยะตอไปนัน้ ความเสี่ยงสําคัญที่อาจทําใหอตั ราเงินเฟอสูงกวากรณีฐาน
ไดแก ราคาน้ํามันและราคาสินคาโภคภัณฑที่มิใชเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมทั้งราคาพืชผลเกษตรที่อาจสูงกวาคาด และการ
สงผานตนทุนที่อาจรุนแรงกวาที่ประเมินไวในกรณีฐาน แตในขณะเดียวกัน ความเขมงวดของมาตรการกํากับดูแล
ราคาสินคาและบริการอาจทําใหการสงผานตนทุนทําไดนอยกวาที่คาด นอกจากนั้น คาเงินบาทที่อาจโนมแข็งขึ้นอีก
จากการออนคาของเงินดอลลาร สรอ. อาจทําใหอัตราเงินเฟอต่ํากวากรณีฐานได ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวา
อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2551 และ 2552 จะสูงกวาประมาณการเดิม โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 4-5 และ 2.8-4.3 ซึ่ง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีประมาณรอยละ 92 และ 83.9 ตามลําดับ สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานในป 2551 และ 2552
คาดวาจะสูงกวาประมาณการเดิมเชนกัน โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.5-2.5 และ 2-3 ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึน้ มีประมาณ
รอยละ 99.4 และ 84.9 ตามลําดับ
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
การตัดสินนโยบายของคณะกรรมการฯ มีประเด็นสําคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการฯ เห็นวา
เศรษฐกิจไทยมีแรงสงที่ดีขึ้นจากอุปสงคภายในประเทศ ขณะที่การสงออกขยายตัวไดดี สําหรับอัตราเงินเฟอทั่วไป
ปรับสูงขึ้นและอาจเรงตัวตอไปอีกระยะหนึ่งตามราคาน้าํ มันและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก แตคาดวาจะ
ปรับลดลงในระยะตอไป และอัตราเงินเฟอพื้นฐานจะอยูภายในชวงเปาหมายตลอด 8 ไตรมาสขางหนา อยางไรก็ดี
มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจออนแอลงกวาที่เคยประเมินไวและสงผลตอเศรษฐกิจไทย คณะกรรมการฯ จึงมีมติ
ใหยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 3.25 ตอป
2. ตอมาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2551 คณะกรรมการฯ เห็นวา
เศรษฐกิจไทยมีแรงสงที่ดีตอเนื่องจากอุปสงคภายในประเทศ และการสงออกยังขยายตัวดี แตภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอลงอาจมีผลตอการขยายตัวของการสงออกในระยะตอไป ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงดานราคาเพิ่มสูงขึ้น
จากราคาน้ํามัน ราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก รวมทั้งการสงผานตนทุนไปยังราคาสินคาในประเทศที่มีมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม คาดวาแรงกดดันเหลานี้จะผอนคลายลงในชวงหลังของปตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ในภาพรวมความเสี่ยงทั้งดานเงินเฟอและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีมากขึน้ คณะกรรมการฯ จึงใหคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอ ยละ 3.25 ตอป ตอไปอีกระยะหนึ่ง
ธนาคารแหงประเทศไทย
22 เมษายน 2551
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