ฉบับที่ 19/2553
เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 3 ของป 2553
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ของป 2553 ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
และจากไตรมาสที่ผานมา ตามการขยายตัวของการใชจายภาคเอกชน เนื่องจากรายไดของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นตามราคา
ขาวเปลือกเหนียว และขาวโพดเลี้ยงสัตว และการผลิตภาคอุตสาหกรรม เปนสําคัญ การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัว
ในเกณฑดี ประกอบกับการใชจายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นตามโครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ทําใหมีการลงทุนและการ
กอสรางในภาคอยางตอเนื่อง
การคาชายแดนไทย - สปป.ลาว และไทย - กัมพูชา ยังคงขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน ขณะที่สินเชื่อ
ธนาคารพาณิชยยังคงขยายตัว โดยสิน เชื่อที่ขยายตัวสูง ไดแก สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ตัวกลางทางการเงินและบริการดาน
อสังหาริมทรัพย สําหรับสินเชื่อของธนาคารเฉพาะกิจชะลอตัวลงเล็กนอย
อัตราเงินเฟอทั่วไป เพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 สูงขึ้นจากไตรมาสกอนซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 เปนผลจากราคาใน
หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผักสด และขาวเหนียว ซึ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตลดลง สําหรับอัตรา
เงินเฟอพื้นฐาน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 ขยายตัวจากไตรมาสกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2
สําหรับรายละเอียด มีดังตอไปนี้
1. ภาคเกษตรกรรม ดัชนีมูลคาผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 42.8 ขยายตัว
จากไตรมาสกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 36.2 โดยดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 1.1 ชะลอตัวจาก
ไตรมาสกอนตามการลดลงของผลผลิตมันสําปะหลังเปนสําคัญ ขณะที่ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
รอยละ 41.2 ขยายตัวจากไตรมาสกอนตามราคาขาวเปลือกเหนียว และขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนสําคัญ
ขาว ราคาขายสงขาวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยเกวียนละ 13,731 บาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
รอยละ 7.6 ลดลงตอเนื่องจากไตรมาสกอน สวนหนึ่งเปนผลจากราคาที่อยูในระดับสูง ทําใหประเทศผูบริโภคขาวหัน
ไปนําเขาจากประเทศเวียดนามมากขึ้น สงผลใหโรงสีและผูสงออกชะลอการรับซื้อ ขณะที่ราคาขายสงขาวเปลือกเหนียว
10 % (เมล็ดยาว) ราคาเฉลี่ยอยูที่เกวียนละ 15,063 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 98.3 ขยายตัวจาก
ไตรมาสกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 57.9 สวนสําคัญเปนผลจากความตองการของตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน
มันสําปะหลัง ราคาขายสงหัวมันสดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.05 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
รอยละ 120.0 ชะลอตัวจากไตรมาสกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 128.5 ตามราคาตลาดตางประเทศที่ลดลงเนื่องจากประเทศ
อินโดนีเซียมีการสงออกมากขึ้น สําหรับราคามันเสนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.68 บาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอน
รอยละ 61.1 ชะลอตัว จากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้น รอยละ 77.4 สวนหนึ่งเปนผลจากการระบายสต็อกมัน เสน ปก ารผลิต
2550/51 ของรัฐบาล
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาขายสงขาวโพดเลี้ยงสัตวเฉลี่ยกิโ ลกรัมละ 8.41 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอนรอยละ 43.2 ขยายตัวจากไตรมาสกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 19.8 เนื่องจากโรงงานอาหารสัตวยังมีความ
ตองการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการผลิตปศุสัตว ประกอบกับผลผลิตขาวโพดรุน 1 เขาสูตลาดนอยลง เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากภัยแลง
2. ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 1.6 ขยายตัว
จากไตรมาสกอนที่หดตัวรอยละ 12.3 ทั้งนี้เปนผลจากอุต สาหกรรมน้ําตาลเพิ่มขึ้นรอยละ 68.3 ตามความตองการ
บริโภคภายในประเทศและสงออกไปตางประเทศตามราคาน้ําตาลโลกที่ปรับสูงขึ้น อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง
เพิ่มขึ้น รอยละ 2.1 และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็ก ทรอนิก สในกลุม Hard Disk Drive (HDD) ยังคงขยายตัว
ตอเนื่องจากไตรมาสกอนรอยละ 15.7 ตามความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ สวนอุตสาหกรรมที่มีการ
ผลิตลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอลหดตัวรอยละ 1.5
3. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
รายไดจากภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นตามราคาสินคาเกษตรที่ยังอยูในระดับสูง ทําใหประชาชนมีอํานาจซื้อมากขึ้น โดย
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ขยายตัวจากไตรมาส
กอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 ทั้งนี้มีเครื่องชี้ที่สําคัญ ไดแก
ภาษีมูลคาเพิ่ม จัดเก็บไดเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 14.0 เรงตัวขึ้นจากไตรมาสกอน
สวนหนึ่งเปนผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากหางสรรพสินคา กิจการจําหนายรถยนต และกิจการคาปลีกวัสดุกอสราง
การจดทะเบียนรถทุกชนิด เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยรถยนตนั่งสวนบุคคล รถยนต
บรรทุกสวนบุคคล และรถจักรยานยนต เพิ่มขึ้นรอยละ 61.6 รอยละ 30.5 และรอยละ 15.7 ตามลําดับ เนื่องจากกิจกรรม
สงเสริมการขายที่มีอยางตอเนื่องและสถาบันการเงินลดความเขมงวดในการใหสินเชื่อรวมทั้งเงื่อนไขการผอนชําระที่
ผอนปรนมากขึ้น ประกอบกับราคาสินคาเกษตรที่ยังอยูในเกณฑดี
ปริมาณการใชไฟฟาเพื่อที่อยูอาศัย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 7.0
4. การลงทุ น ภาคเอกชน ขยายตัว ทั้งจากไตรมาสกอ นและไตรมาสเดียวกั น ของป กอน เนื่องจาก
นักลงทุนมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ ทําใหลงทุนเพิ่ม โดยมีเครื่องชี้ที่สําคัญ ดังนี้
จํานวนเงินลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปกอน สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากโครงการผลิตพลังงานทดแทน ไดแก การผลิตเอทานอล การผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และจากชีวมวล รวมทั้งสิ้น 11 แหง 20,149 ลานบาท
ปริมาณการใชไฟฟาเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.0
แตอยางไรก็ตาม พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปกอนรอยละ 7.3 แตเนื่องจากในชวงเดียวกันของปกอนมีหางสรรพสินคาขนาดใหญในจังหวัดขอนแกน
ยื่นขอเปลี่ยนแปลงแบบ 198,378 ตารางเมตร ซึ่งหากไมนับรวมจะทําใหพื้นที่รับอนุญาตกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 30.0
โดยมีการกอสรางหางสรรพสินคาขนาดใหญ โรงแรม และอาคารชุด
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จํานวนเงินทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนรอยละ 37.6 เนือ่ งจากในไตรมาสเดียวกันของปกอนมีจํานวนเงินทุนสูงจากโรงงานขนาดใหญที่มี
เงินทุนตั้งแต 160 ลานบาทขึ้นไป 8 แหง รวม 2,256.6 ลานบาท แตหากไมนับรวมแลวยังคงเพิ่มขึ้นรอยละ 50.5 ทั้งนี้
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนสูงหลายแหง ไดแก โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา 4 แหง 410.7 ลานบาท โรงงานผลิต
ยางเครป ยางแทง เอสทีอาร20 ยางผสม 1 แหง เงินทุน 279.0 ลานบาท และโรงงานอบขาวเปลือก 1 แหง เงินทุน 121
ลานบาท
สําหรับทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนลดลงรอยละ 2.8 แตหาก
ไมนับรวมการแปรสภาพจากหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัดในชวงเดียวกันของปกอนแลวทุนจดทะเบียนจะเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.2 โดยธุรกิจตั้งใหมที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป ไดแก ธุรกิจใหเชาอาคารในจังหวัดศรีสะเกษ
1 แหง เงินทุน 90 ลานบาท ธุรกิจขายสงวัสดุกอสรางในจังหวัดสุรินทร 1 แหง 60 ลานบาท ธุรกิจขายสงขายปลีกทั่วไป
ในจังหวัด นครราชสีมา 1 แหง 50 ลานบาท และธุร กิจ ใหเชา ขาย ซื้อและบริก ารดานอสังหาริ มทรัพยใ นจังหวั ด
นครราชสีมา 1 แหง 50 ลานบาท
5. ภาคการคลัง รายไดของภาครัฐบาล ไตรมาสนี้สามารถจัดเก็บภาษีอากรรวมทั้งสิ้น 10,469.0 ลานบาท
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 9.5 ขยายตัวจากไตรมาสกอนที่เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.0 ตามการขยายตัว
ของภาษีสรรพากรและอากรขาเขา มีรายละเอียดดังนี้
ภาษีสรรพากรจัดเก็บได 6,498.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.7 ขยายตัวจากไตรมาสกอนที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 11.2 เปนผลจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ สงผลใหภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินไดนิติบุคคลจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น
ภาษีอากรขาเขาจัดเก็บได 57.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26.8 จากการนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปและ
อุปกรณตกแตง และกระเทียมผานดานศุลกากรมุกดาหารเพิ่มขึ้น
ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บได 3,912.5 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนที่หดตัว
รอยละ 11.3 เปนผลจากภาษีสุราปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน
การเบิกจายงบประมาณ ในไตรมาสนี้ มีการเบิกจายรวมทั้งสิ้น 53,342.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 14.8
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดย รายจายประจํา 43,509.8 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.5 รายจายลงทุน 9,832.4
ลานบาท ลดลงรอยละ 42.3 โดยเฉพาะรายจายหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสราง หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจลดลง แตเมื่อรวมกับงบไทยเขมแข็งการเบิกจายยังคงขยายตัวรอยละ 9.8 จากสาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร
สาขาการศึกษา และสาขาการลงทุนในระดับชุมชน ตามลําดับ
สวนราชการที่มีการเบิกจายลดลง ไดแก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานทางหลวง
สํานักงานทางหลวงชนบท สําหรับสวนราชการที่เบิกจายเพิ่มขึ้น ไดแก สํานักงานปกครอง สํานักงานสาธารณสุข
6. การคาตางประเทศ
การคาชายแดนไทย - ลาว ในไตรมาส 3 ป 2553 มีมูลคาการคา 24,396.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอนรอยละ 45.3 ตามรายละเอียดดังนี้
การสงออก มีมูลคา 19,599.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 49.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน เปน ผลจากการส งออกชิ้ น สว นคอมพิว เตอรไปยั งประเทศจีน ผา นทางดา นศุลกากรมุก ดาหาร เปน สําคั ญ
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นอกจากนั้นสินคาอื่นที่มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง สินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน วัสดุกอสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ ผาและอุปกรณตัดเย็บ เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑพลาสติก
แตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2553 มีการสงออกเครื่องจักรอุปกรณทใี่ ชในการขุดเจาะน้ํามันผานดาน
ศุลกากรมุกดาหารมูลคาสูง
การนําเขา มีมูลคา 4,796.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 30.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของ
ปกอน แตหดตัวจากไตรมาสที่ 2 ป 2553 รอยละ 14.4 มูลคาสินคานําเขาสําคัญที่เพิ่มขึ้นไดแก สินแรทองแดง เสื้อผาเครื่อง
แตงกายจากประเทศจีน วัสดุอุปกรณไฟฟาจากเวียดนาม และการนํากลับเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในโครงการตางๆ
การคาชายแดนไทย - กัมพูชา ในไตรมาส 3 ป 2553 มีมูลคาการคา 13,898.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 27.4 จากการเพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออกและการนําเขา ตามรายละเอียดดังนี้
การสงออก มีมูลคา 12,403.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน แตหดตัวจากไตรมาสที่ 2 ป 2553 รอยละ 10.2 ซึ่งมีมูลคาการคา 13,812.7 ลานบาท คาดวาสวนหนึ่งเกิดจาก
การฟน ตัว ในภาคอสังหาริมทรัพยของกัมพูชา โดยสินคาสงออกที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น ไดแก สินคาอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน น้ําตาลทราย วัสดุกอสราง น้ํามันเชื้อเพลิง รถยนตและสวนประกอบ อะไหลรถจัก รยานยนต เครื่องจัก ร
อุปกรณที่ใชในภาคการเกษตร กอสราง และอุตสาหกรรม และวัตถุดิบประเภทผาและผลิตภัณฑพลาสติก
แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีสินคาสงออกสําคัญที่มูลคาลดลง ไดแก อาหารสัตว ปุย และสุกรมีชีวิต
โดยเฉพาะในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายนมีมูลคาลดลงมาก เนื่องจากมีการระบาดของโรคสุกรในกัมพูชา
การนําเขา มีมูลคา 1,495.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น รอยละ 114.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน และขยายตัวรอยละ 39.2 จากไตรมาสที่ 2 ป 2553 ซึ่งมีมูลคา 883.8 ลานบาท จากการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว
เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งไดรับผลจากการลดภาษีนําเขาลงเทากับ 0 เศษเหล็ก และเศษอลูมิเนียม และเศษทองแดงตามราคา
ที่ปรับตัวสูงขึ้นกวาปกอน และการนํากลับเครื่องจักรอุปกรณ
7. ระดับราคา ไตรมาสที่ 3 ป 2553 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ
4.8 เปนผลจากราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 และหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.5 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สินคาที่มีราคาเพิ่มขึ้นมากไดแก ผักสดรอยละ 42.1 ขาวรอยละ 34.2โดยเฉพาะขาว
เหนียวที่ผลผลิตออกสูตลาดนอยกวาความตองการของตลาด สําหรับหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดืม่ สินคาที่มี
ราคาเพิ่มขึ้นมากไดแก คาน้ําประปารอยละ 81.9 เนื่องจากรัฐบาลไดยกเลิกการชวยเหลือคาน้ําประปา สําหรับดัชนีราคา
ผูบริโภคพื้นฐานในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2
8. ภาคการจางงาน ดานภาวะการจางงาน ในไตรมาสที่ 3 ป 2553 มีตําแหนงงานวาง 15,370 อัต รา
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 2.5 มีผูสมัครงาน 24,970 คน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ
19.0 และมีผูที่ไดรับการบรรจุเขาทํางาน 17,859 คน ลดลงรอยละ 14.0 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากเปนชวง
ฤดูการเพาะปลูก แรงงานมีการเคลื่อนยายไปทํางานดานการเกษตร
สําหรับคนไทยในภาคที่ขออนุญาตเดินทางไปทํางานตางประเทศมีจํานวน 25,098 คน เพิ่มขึ้นจากไตร
มาสเดียวกันของปกอนรอยละ 2.4 ตามการเพิ่มขึ้น ของแรงงานที่เดิน ทางไปทํางานในประเทศฟน แลนด ซึ่ งเปน
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แรงงานในการเก็บผลไมปา เชน บลูเบอรรี่ที่ออกผลเฉพาะชว งเดือนกรกฎาคม-กัน ยายน รองลงมาเปน ประเทศ
อิสราเอล เดนมารก และไตหวัน จังหวัดที่มีคนไทยขออนุญาตเดินทางไปทํางานตางประเทศมากไดแก อุดรธานี ชัยภูมิ
และนครราชสีมา
9. ภาคการเงิน ธนาคารพาณิชย ณ ไตรมาสที่ 3 ป 2553 ปริมาณเงิน ฝากของธนาคารพาณิชยในภาค
มียอดคงคาง 415,569 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 9.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เปนการขยายตัวของเงินฝาก
ออมทรัพยรอยละ 13.6 และเงินฝากกระแสรายวันรอยละ 31.2 โดยสวนใหญเปนเงินฝากของสวนราชการและองคการ
บริหารสวนทองถิ่นเพื่อรอการใชจายตามงบประมาณ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ และเงินฝากประจําขยายตัว
รอยละ 1.5 เนื่องจากธนาคารพาณิชยทยอยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ดานเงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง 433,773 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 17.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ และความตองการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ที่สําคัญไดแก สินเชื่อประเภทอุปโภคบริโภค
สวนบุคคล ขายสงขายปลีก การผลิต ตัวกลางทางการเงิน บริการดานอสังหาริมทรัพย และโรงแรม โดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ตัว กลางทางการเงิน ขยายตัว ถึง รอยละ 52.7 จากไตรมาสกอนที่ข ยายตัว รอยละ 26.2 รองลงมาไดแกบริก ารดา น
อสังหาริมทรัพยขยายตัวรอยละ 15.1 จากที่หดตัวเมื่อไตรมาสกอน สําหรับสินเชื่อที่ยังหดตัวไดแกสิน เชื่อเพื่อการ
กอสราง
อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝากรอยละ 104.4 ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนที่อัตรารอยละ 96.9
ธนาคารเฉพาะกิจ ณ ไตรมาสที่ 3 ของป 2553 เงิน ฝากของธนาคารเฉพาะกิจในภาคมียอดคงคาง
212,306 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ชะลอจากไตรมาสกอน โดยเงินฝากของ
ธนาคารออมสินจากขยายตัว รอยละ 6.2 เทียบกับที่ข ยายตัว รอยละ 11.1 เมื่อไตรมาสกอน เงินฝากธนาคารอาคาร
สงเคราะหหดตัวรอยละ 3.9 ในขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรขยายตัวรอยละ 11.5
สําหรับดานเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 517,549 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 20.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน ชะลอจากไตรมาสกอนที่ขยายตัวรอยละ 27.1 โดยเปนการชะลอตัวของสินเชื่อธนาคารออมสิน โดย
ขยายตัวรอยละ 48.0 และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ขยายตัวรอยละ 50.2 สวน
ธนาคารอาคารสงเคราะหหดตัว รอยละ 19.0 ในขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรยังคงขยายตัว
รอยละ 14.1
ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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