ฉบับที่ 3/2543
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ 2543
การเงินและการธนาคาร
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2543 เงินฝากทีส่ าขาธนาคารพาณิชยมยี อดคงคาง 263,887.3
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.4 เนื่องจากมีเงินโอนของธุรกิจเพื่อชําระคาสินคา และ
เงินฝากของสวนราชการเขามาฝากพักไว แตยังคงลดลงจากเดือนนี้ปกอนรอยละ 0.3 เนือ่ งจาก
อัตราดอกเบี้ยยังทรงตัวในระดับต่ํา ทําใหมเี งินฝากบางสวนเปลีย่ นไปลงทุนในตราสารทาง
การเงินและลงทุนในตลาดหลักทรัพย เงินฝากเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดลําปาง นครสวรรค และตาก
สินเชื่อมียอดคงคาง 203,777.9 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.1 และลดลงรอย
ละ 5.9 เทียบกับเดือนนี้ปก อน สินเชื่อยังลดลงตอเนื่องจากผลความคืบหนาในการประนอมหนี้
และอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา ทําใหมีการเรงชําระหนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการ
พาณิชยกรรมจากธุรกิจคาสง-ปลีก และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล นอกจากนีท้ ง้ั
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่อจากบัตรเครดิตก็ลดลง สินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดนครสวรรค
ลําปาง และสุโขทัย อยางไรก็ดี สินเชื่อเพิ่มขึ้นที่จังหวัดกําแพงเพชร จากความตองการใชเงิน
ในชวงเปดหีบออยของโรงงานน้ําตาล
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยยังคงทรงตัวอยูในระดับต่ํา
โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 3 เดือน ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 ธนาคาร อยูที่
ระดับรอยละ 3.50 ตอป สวนอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อแกลูกคารายใหญ (MLR) อยูท ร่ี ะดับ
รอยละ 8.00 –8.50 ตอป
ปริมาณการใชเช็คผานสํานักหักบัญชีในภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2543 เช็คเรียกเก็บ
มีจํานวน 343,836 ฉบับ มูลคา 21,939.5 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 5.7 และรอยละ
12.1 ตามลําดับ เนื่องจากธุรกรรมการรับซื้อพืชผลเกษตรเริ่มเบาบางลง ประกอบกับใน เดือน
กอนความตองการใชเช็คเพิ่มขึ้นจาก ปกติในบางจังหวัด เพื่อใชซื้อพันธบัตร รัฐบาล ทําให
ปริมาณความตองการใชเช็คลดลงทีส่ าํ นักหักบัญชีเชียงใหม-ลําพูน ลําปาง นครสวรรค
พิษณุโลก เพชรบูรณ และเชียงราย สวนเช็คคืนมีจาํ นวน 6,152 ฉบับ มูลคา 331.7 ลานบาท
ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 3.2 และรอยละ 5.0 โดยลดลงทีส่ าํ นักหักบัญชีเชียงใหม-ลําพูน
พิษณุโลก และลําปาง ทางดานสัดสวนจํานวนและมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บอยูที่ระดับรอยละ
1.8 และ 1.5 สูงกวารอยละ 1.7 และ รอยละ 1.4 เดือนกอน แตลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ปกอ น

-2-

ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ 2543 เงินในงบประมาณขาดดุล 7,373.8 ลาน
บาท ลดลงเทียบกับทีข่ าดดุล 7,719.7 ลานบาท เดือนเดียวกันปกอน จากรายจายทีล่ ดลงรอยละ
5.8 เทียบกับทีเ่ พิ่มขึ้นรอยละ 7.4 เมื่อเดือนเดียวกันปกอน โดยลดลงในสวนของรายจายจาก
งบประมาณปกอ น จากการที่รัฐบาลเขมงวดการกันเงินเบิกเหลื่อมปของสวนราชการ สําหรับ
รายไดยังคงลดลงตอเนื่อง เนื่องจากการจัดเก็บรายไดจากดอกเบี้ยลดลงและการปรับลด
ภาษีมูลคาเพิ่ม เมือ่ รวมกับการรับจายของเงินนอกงบประมาณทีเ่ กินดุล 10,090.4 ลานบาท
สงผลใหเกินดุลเงินสด 2,716.6 ลานบาท เทียบกับที่ขาดดุล 1,035.1 ลานบาท เดือนเดียวกันป
กอน
รายไดนําสงคลังจังหวัดทัง้ 19แหงในภาคเหนือ 823.5 ลานบาท ลดลง รอยละ 16.3
เทียบกับที่ลดลงรอยละ 6.7 เดือนเดียวกันปกอน จากการลดลงของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
และภาษีมลู คาเพิม่ เปนสําคัญ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ําลงและการปรับลดอัตรา
จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงรอยละ 25.7 เทียบกับที่ลดลงรอยละ
17.5 เดือนเดียวกันปกอน ลดลงมากในสวนที่จัดเก็บจากเงินไดดอกเบี้ยถึงรอยละ 46.1 เทียบ
กับที่ลดลงรอยละ 25.7 เดือนเดียวกันปกอน และภาษีมูลคาเพิ่มลดลงรอยละ 26.3 เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 5.7 เดือนเดียวกันปกอน ขณะที่ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 เทียบกับ
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 79.1 เดือนเดียวกันปกอน เนือ่ งจากมีการเรงรัดการจัดเก็บ
รายจายรัฐบาลในภาคเหนือ 8,197.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.8 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 7.4 เดือนเดียวกันปกอน โดยรายจายลงทุนลดลงรอยละ 25.6 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2
ระยะเดียวกันปกอน โดยลดลงในสวนของรายจายจากงบประมาณปกอนที่ลดลงถึงรอยละ 40.0
ขณะที่รายจายประจําเพิม่ ขึ้นรอยละ 6.6 เทียบกับทีเ่ พิ่มขึน้ รอยละ 7.5 เดือนเดียวกันปกอน จาก
รายจายในหมวดงบกลางทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 30.5 อยางไรก็ตาม การใชจายภาครัฐเมือ่ รวมรายจาย
ตามมาตรการเพิ่มการใชจายภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ลดลงเล็กนอยรอยละ 2.9
รายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ใน
ภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2543 มีวงเงินอนุมัติ 8,260.2 ลานบาท มีการเบิกจายทัง้ สิน้
7,316.0 ลานบาท หรือรอยละ 88.6 ของวงเงินอนุมัติ โดยรอยละ 60 ของการเบิกจายใชในการ
จางงาน วงเงินสวนที่เหลือสวนใหญเปนโครงการกอสรางที่อยูระหวางการดําเนินการ คาดวาจะ
ดําเนินเสร็จสิ้นประมาณกลางป 2543
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การคาตางประเทศ
การสงออก มูลคาสินคาสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ 2543
ในรูปดอลลาร สรอ. เทากับ 94.2 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 4.9 ตาม
ฤดูกาลสั่งซื้อสินคาอิเล็กทรอนิกส แตยังคงเพิ่มขึ้นรอยละ 41.6 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันป
กอน (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,528.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 9.5 ตามการ
ออนตัวของคาเงินบาทและเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 44.2) จากการ
เพิ่มขึ้นทั้งการสงออกผานทาอากาศยานเชียงใหม และการสงออกผานชายแดน
การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คาสงออก 77.1 ลานดอลลาร สรอ.
ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 5.2 เนื่องจากความตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของ
ตางประเทศเพื่อผลิตสินคาลดลงตามฤดูกาล แตมูลคาการสงออกยังคงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 42.8
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชียปรับตัวดีขึ้น ทํา
ใหความตองการใชผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ
และคอมพิวเตอร สําหรับการสงออกสินคานอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นทั้งจากเดือน
กอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 5.6 และรอยละ 2.0 ตามลําดับ เนื่องจากผลผลิต
ทางการเกษตรมีเพิ่มขึ้น
การสงออกผานชายแดนมีมูลคา 638.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 2.9 และรอยละ 38.7 ตามลําดับ จากการสงออกทั้งพมา ลาว และจีน
(ตอนใต) เพิม่ ขึน้ (ในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 17.0 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอน
หนารอยละ 3.5 เนือ่ งจากคาเงินบาทออนตัวลง แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 36.2)
การสงออกไปพมามีมูลคา 583.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 9.7 และรอยละ 39.4 ตามลําดับ เนื่องจากไมมีปญหาทางการพมา
เขมงวดทางการคาเชนปกอ น โดยเฉพาะดานแมสอด จังหวัดตาก มูลคาเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวเปน
324.0 ลานบาท ขณะที่ดานอื่นๆ ก็เพิม่ ขึน้ เชนกันแตไมสงู มากนัก สินคาสําคัญที่สงออกไดมาก
ยังคงเปนผงชูรส น้ํามันพืช และสินคาอุปโภคบริโภคทัว่ ไป โดยสินคาสวนใหญจะถูกสงไป
จําหนายทีเ่ มืองยางกุง สวนการสงออกไปลาวมีมูลคา 45.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนกอน
หนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 15.1 และรอยละ 22.9 ตามลําดับ เนื่องจากลาวนําเขาวัสดุ
กอสรางมากขึ้นเพื่อใชกอสรางอาคารและที่อยูอาศัยในแขวงบอแกวและหลวงพระบางมากขึ้น
ทําใหตองนําเขายานยนต เครื่องจักรและน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น สวนการสงออกไปจีน (ตอนใต)
มีมลู คา 9.2 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 81.2 ตามฤดูกาล แตเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปกอนยังเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว เนื่องจากสามารถสงออกผลิตภัณฑยางไดมากถึง 7.5 ลาน
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บาท แมวาราคาผลิตภัณฑยางของไทยจะสูงกวายางของจีนแตก็มีคุณภาพดีกวา ทําใหเปนที่
ตองการในตลาดยางคุณภาพดี
การนําเขา มูลคาสินคานําเขาในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 96.6 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 24.9 และรอยละ 57.9 ตามลําดับ(ใน
รูปเงินบาทมีมลู คา 3,619.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนกอนหนาและเดือเดียวกันปกอนรอย
ละ 33.2 และรอยละ 60.8 ตามลําดับ) โดยเพิ่มขึน้ จากการนําเขาผานทาอากาศยาเชียงใหมเปน
สําคัญ ขณะทีก่ ารนําเขาผานชายแดนมีมลู คาลดลงหลังจากนําเขามากแลวในชวงที่ผา นมา
การนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 93.5 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึ้นทัง้
จากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 27.5 และรอยละ 63.9 ตามลําดับ จากการ
นําเขาในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนสําคัญ โดยการนําเขาผานดานนิคมฯมีมลู คา 92.9
ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 27.5 และรอย
ละ 64.5 ตามลําดับ เนื่องจากตองนําเขาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นตามภาวะการผลิตเพื่อการสงออกที่
ขยายตัว กอปรกับมีโรงงานหลายแหงกําลังขยายกําลังการผลิตจึงมีการนําเขาเครือ่ งจักร
การนําเขาสินคาจากชายแดน ในรูปเงินบาทมีมลู คา 113.8 ลานบาท ลดลงทั้งจากเดือน
กอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 17.6 และรอยละ 25.0 ตามลําดับ (ในรูปดอลลาร สรอ.
มีมลู คา 3.0 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงทั้งจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 22.8
และรอยละ 26.3 ตามลําดับ) จากการลดลงทัง้ การนําเขาสินคาจากพมา ลาว และจีน (ตอนใต)
การนําเขาสินคาจากพมา มีมลู คา 60.8 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนหนาและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 15.0 และรอยละ 29.0 หลังจากมีการนําเขาโค-กระบือมากในชวง 2-3
เดือนที่ผานมา แตเปนทีส่ งั เกตวามีการนําเขาอาหารทะเลจากพมา ผานดานแมสอดมากขึ้น
เนือ่ งจากมีราคาต่ํากวาในไทย ขณะทีก่ ารนําเขาจากลาวมีมลู คา 44.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนกอนหนารอยละ 2.2 แตก็ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 3.3 จากการนําเขาไมลดลง
สวนการนําเขาจากจีน (ตอนใต) มีมลู คา 8.9 ลานบาท ลดลงทั้งจากเดือนกอนหนาและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 62.1 และรอยละ 56.5 ตามลําดับ เนื่องจากความตองบริโภคแอปเปลสด
จากจีนลดลง แมวาผลผลิตจะมีราคาถูกแตคุณภาพดอยและเก็บรักษาไดไมนาน ทําใหผูบริโภค
เปลี่ยนไปบริโภคแอปเปลจากอเมริกาและยุโรปมากขึ้น ซึ่งมีราคาต่ํากวาปกอน
ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนกุมภาพันธ 2543 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 0.2 เปนผล
จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาหมวดอืน่ ๆ ที่มิใชอาหารรอยละ 0.3 สวนหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงเล็กนอยรอยละ 0.1
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หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.1 จากการลดลงของราคา
หมวดขาวแปงและผลิตภัณฑจากแปงรอยละ 0.3 และหมวดผักและผลไมลดลงรอยละ 0.5
เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมากขึ้น สวนหมวดสินคายอยอื่นๆที่ราคาลดลงไดแก
เนื้อสัตว ไขและผลิตภัณฑนม และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล เปนตน
หมวดอื่นๆที่มิใชอาหาร เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.3 เปนผลจากการเพิ่มของราคา
สินคาหมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 ตามการปรับเพิม่ ราคา
ยานพาหนะและจากการเพิ่มขึน้ ของราคาน้ํามันในตลาดโลก หมวดการตรวจรักษาและบริการ
สวนบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 สวนหมวดเคหสถานและหมวดการบันเทิงและการศึกษาราคาทรง
ตัวอยูในระดับเดียวกับเดือนกอน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
30 มีนาคม 2543
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ขอมูลเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ
ก.พ.

2542
พ.ย.

2543

ธ.ค.
ม.ค.
(พันลานบาท)
ภาคการเงิน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
264.7
267.3
255.5
262.8E
0
-0.8
(-3.2)
(-0.5)
สินเชือ่ ธนาคารพาณิชย
216.4
204.3
204
204.0E
(-11.4)
(-7.7)
(-7.2)
(-6.5)
มูลคาเช็คเรียกเก็บผานสํานักหักบัญชี
21.4
22.7
23.2
24.9
(-24.8)
(-12.7)
(-4.6)
-8.8
มูลคาเช็คคืน
0.5
0.3
0.3
0.3
(-51.3)
(-27.3)
(-38.0)
(-41.0)
สัดสวนมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บ (รอยละ)
2.3
1.5
1.4
1.4
(สัดสวนในชวงเดียวกันปกอน)
-3.5
-1.8
-2.2
-2.6
มูลคารับซื้อเงินตราตางประเทศ (ลาน USD.)
11.8
10.3
8.4
9.9
-2.7
(-4.0)
(-16.8)
(-16.0)
(ลานบาท)
ภาคการคลัง
รายได
983.9
815.4
813.1
900.4
(-6.7)
(-26.4)
(-22.1)
(-17.7)
รายจาย
8,703.60 8,639.30
8,559.10
8,988.60
-7.4
-14.2
(-2.9)
-16.7
ดุลเงินในงบประมาณ
-7,719.70 -7,823.90
-7,746.00 -8,088.20
ดุลเงินนอกงบประมาณ
6,684.60 5,416.50
-9,468.30 22,914.30
ดุลเงินสด
-1,035.10 -2,407.40 -17,214.30 14,826.10
(ลานบาท)
ภาคการคาตางประเทศ (การคาผานดานศุลกากร)
สินคาออก
2,447.20 3,542.20
3,845.30
3,478.10
(-18.6)
-39.6
-36.9
-39.8
สินคาเขา
2,251.10 2,997.20
3,402.50
2,716.90
(-12.6)
-26.2
-37.6
-29.1
ดุลการคา
196
545
442.8
761.2
(% การเปลี่ยนแปลงจากเดือนกอน)
ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภค
0
0
0.5
-0.1
อาหาร
-0.1
0.1
0.2
-0.4
มิใชอาหาร
0.1
0
0.7
0.2
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอ น

ก.พ.
263.9E
(-0.3)
203.8E
(-5.9)
21.9
-2.3
0.3
(-32.5)
1.5
-2.3
n.a.
( -)
823.5
(-16.3)
8,197.30
(-5.8)
-7,373.80
10,090.40
2,716.60
3,528.90
-44.2
3,619.40
-60.8
-90.5
0.2
-0.1
0.3

