ฉบับที่ 9/2543
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2543
การเงินและการธนาคาร
เงินฝากทีส่ าขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิน้ เดือนเมษายน 2543 มียอดคงคาง
ทั้งสิ้น 264,153.8 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนรอยละ 0.2 และเพิ่มจากเดือนเดียวกันปกอน
รอยละ 0.6 จากรายไดจากการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร เชน ขาวและออย เงินฝากเพิม่ ขึ้น
มากที่จงั หวัดพิจติ ร กําแพงเพชร อุตรดิตถและนครสวรรค
สินเชือ่ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2543 มียอดคงคาง 201,328.3 ลานบาท ลดลงจาก เดือน
กอนรอยละ 1.3 และลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 6.4 จากการเขมงวดในการปลอย
สินเชือ่ ของธนาคารพาณิชยและการ ชําระหนี้ของลูกคารายใหญบางราย เชน โรงงานน้ําตาล
ทราย อยางไรก็ตาม สาขาธนาคารพาณิชยหลายแหงไดมีการปลอยสินเชื่อใหกับลูกคารายยอย
เพือ่ ใชในการซือ้ ทีอ่ ยูอ าศัยและเดินทางไปทํางานตางประเทศ ในเดือนนี้สินเชื่อลดลงมากที่
จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค กําแพงเพชรและพิจิตร อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยยังทรงตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญ 5 ธนาคาร ประเภท 3 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน อยูท ร่ี อ ยละ 3.50 ตอป
รอยละ 3.75-4.00 ตอป และรอยละ 4.00-4.75 ตอป ตามลําดับ สวนอัตราดอกเบี้ยสําหรับ
สินเชื่อลูกคารายใหญ(MLR) อยูที่รอยละ 8.00-8.50 ตอป
ปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บ ผานสํานักหักบัญชีในภาคเหนือเดือนเมษายน 2543
ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 23.1 และรอยละ 21.5 เหลือ 294,759 ฉบับ และ 20,327.9 ลานบาท
จากการที่มีวันหยุดติดตอกันในชวงเทศกาลสงกรานตเปนสําคัญ ปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บ
ลดลงมากทีส่ ํานักหักบัญชีเชียงใหม-ลําพูน รองลงมาไดแก นครสวรรค เชียงรายและพิษณุโลก
ตามลําดับ ทางดานปริมาณเช็คคืนลดลงจากเดือนกอนรอยละ 10.8 เหลือ 6,411 ฉบับ ขณะที่
มูลคาเช็คคืนเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 11.6 เปน 427.5 ลานบาท สงผลใหสัดสวนปริมาณ
และมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บสูงขึ้นจากรอยละ 1.9 และรอยละ 1.5 เดือนกอนเปนรอยละ
2.2 และรอยละ 2.1 เดือนนี้ แตยังคงลดลงเมื่อเทียบกับรอยละ 2.3 และรอยละ 3.2 ระยะ
เดียวกันปกอน ตามลําดับ
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลในภาคเหนือเดือนเมษายน 2543 มีเงินในงบประมาณขาดดุล
7,241.9 ลานบาท เทียบกับทีข่ าดดุล 6,800.9 ลานบาท เมื่อเดือนเดียวกันปกอน จากรายจาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 เปน 8,103.5 ลานบาท ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ขณะที่รายไดลดลง
รอยละ 15.6 เหลือ 861.6 ลานบาท เนือ่ งจากภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากและ
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ภาษีมูลคาเพิ่มจัดเก็บไดลดลงและการปรับลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตเมื่อรวมกับการ
รับจายของเงินนอกงบประมาณซึ่งเกินดุล 7,228.4 ลานบาท สงผลใหมีเงินสดขาดดุล 13.5 ลาน
บาท เทียบกับทีเ่ กินดุล 1,626.7 ลานบาท เดือนเดียวกันปกอน
รายไดนําสงคลังจังหวัดและคลัง จังหวัด ณ อําเภอ ทัง้ 19 แหงในภาคเหนือ ลดลงจาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 15.6 เหลือ 861.6 ลานบาท โดยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงรอย
ละ 29.1 เหลือ 283.6 ลานบาท เนื่องจากเงินไดที่จัดเก็บจากดอกเบี้ยลดลงถึงรอยละ 50.0 เหลือ
92.1 ลานบาท จากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีอ่ ยูใ นเกณฑตาํ่ สวนภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาที่
จัดเก็บจากการจางงานลดลงรอยละ 11.2 เหลือ 191.5 ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.2
เดือนเดียวกัน ปกอ น จากผลของการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในชวงเงินไดสุทธิ 50,000
บาทแรก สวนภาษีมูลเพิ่มลดลงรอยละ 22.3 เหลือ 254.5 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 4.5
เดือนเดียวกันปกอน จากการปรับลดอัตราจัดเก็บ ขณะที่ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ
15.0 เปน 94.0 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 2.1 เดือนเดียวกันปกอน จากการเรงรัด
จัดเก็บภาษีเปนสําคัญ
รายจายรัฐบาลในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 3.6 เปน 8,103.5
ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 23.6 เดือนเดียวกันปกอน โดยรายจายประจําเพิม่ ขึน้ รอยละ
3.2 เปน 5,390.0 ลานบาท เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้น รอยละ10.5 เดือนเดียวกันปกอน ทัง้ นีร้ ายจายงบ
กลางเพิ่มขึ้นรอยละ 16.8 เปน 840.6 ลานบาท และหมวดคาจางชั่วคราวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.8
เปน 152.8 ลานบาท ขณะที่รายจายลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 เปน 2,713.5 ลานบาท เทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 61.9 เดือนเดียวกันปกอน โดยรายจายหมวดเงินอุดหนุนและหมวดครุภัณฑฯ
เพิ่มขึ้นรอยละ 54.2 และรอยละ 14.1 เปน 1,001.5 ลานบาทและ 1,360.1 ลานบาท ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม เมือ่ รายจายจากงบประมาณภาครัฐกับรายจายตามมาตรการ เพิม่ การใชจาย
ภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ(มิยาซาวา) ซึ่งการเบิกจายงวดลงแลว โดยมีเพียง 119.2 ลานบาท
เดือนนี้ เทียบกับ 487.4 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น ทําใหรายจายรวมลดลงรอยละ 1.0 เหลือ
8,222.7 ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 31.3 เดือนเดียวกันปกอน
อนึ่ง รายจายตามมาตรการเพิม่ การใชจายภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ใน
ภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2543 มีวงเงินอนุมัติ 8,401.8 ลานบาท เบิกจายแลว 7,616.1
ลานบาท หรือรอยละ 90.6 ของวงเงินอนุมัติ จังหวัดที่มีอัตราการเบิกจายสูงสุด ไดแก จังหวัด
แมฮองสอน พะเยาและลําพูน รอยละ 97.2 รอยละ 96.5 และรอยละ 96.3 ของวงเงินอนุมัติ
ตามลําดับ
การคาตางประเทศ
การสงออกของภาคเหนือเดือนเมษายน 2543 มีมลู คา 94.9 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง
จากเดือนกอนรอยละ 13.9 เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญหยุดประกอบการในชวงเทศกาล
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สงกรานต แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 29.7 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,584.1 ลาน
บาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 13.7 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 31.3) โดย
เพิ่มขึ้นจากการสงออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและการคาชายแดนเปนสําคัญ
การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหมมี มูลคา 80.6 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจาก
เดือนกอนรอยละ 12.6 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 32.6 (ในรูปเงินบาทมี มูลคา
3,042.9 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 12.4 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
34.0) เพิ่มขึ้นจากการสงออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูนเปนสําคัญ โดยการ
สงออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมูลคา 71.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันปกอน รอยละ 41.6 เนือ่ งจากความตองการจากตางประเทศ เชน ยุโรป สหรัฐอเมริกา
และเอเชีย ยังคงเพิม่ ขึ้น ขณะที่การสงออกนอกนิคมอุตสาหกรรมซึ่งสวนใหญเปนสินคาประเภท
แปรรูปการเกษตรมีมลู คา 9.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 10.8
จากปริมาณวัตถุดบิ ทีล่ ดลง
การสงออกผานชายแดนมีมูลคา 14.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนรอยละ
20.7 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 15.3 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 541.2 ลานบาท
ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 20.5 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 16.6) เพิ่มขึ้นทั้ง
จากการ สงออกไปพมา ลาวและจีน (ตอนใต) โดยการสงออกไปพมา มีมลู คา 12.5 ลานดอลลาร
สรอ. เพิม่ ขึน้ จากเดือนเดียวกัน ปกอนรอยละ 7.5 จากความตองการสินคาอุปโภคบริโภค
เพิม่ ขึน้ สวนการสงออกไปลาวมีมูลคา 1.2 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอน
รอยละ 55.1 จากความตองการวัสดุอุปกรณกอสรางที่เพิ่มขึ้น สวนการสงออกไปจีน (ตอนใต) มี
มูลคา 0.7 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอน 16 เทาตัว จากการสงออกสินคา
ประเภทยางรถยนตทเ่ี พิ่มขึ้น
การนําเขาของภาคเหนือเดือนเมษายน 2543 มีมลู คา 80.4 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง
จากเดือนกอนรอยละ 8.8 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 9.8 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
3,034.3 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 8.6 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
11.0) เพิม่ ขึน้ จากการนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหมเปนสําคัญ
การนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหมมีมูลคา 77.6 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจาก
เดือนกอนรอยละ 7.6 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 10.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
2,929.9 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 7.4 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
11.6 ) โดยการนําเขาของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือมี มูลคา 76.7 ลานดอลลาร สรอ. และ 0.9 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 10.2 และรอยละ 31.0 ตามลําดับ จากการนําเขา วัตถุดิบเพื่อใชในการ
ผลิตตามการสงออกที่เพิ่มขึ้น
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การนําเขาผานชายแดนมีมูลคา 2.8 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 33.3 และรอยละ 3.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 104.4 ลานบาท ลดลงจาก
เดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 33.3 และรอยละ 2.6) ตามการนําเขาจากพมาและ
ลาว ที่ลดลงเปนสําคัญ โดยการนําเขาจากพมามีมลู คา 1.5 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 10.3 จากการนําเขาโค กระบือและไมทอน ลดลง สวนการนําเขาจากลาว
มีมลู คา 1.1 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกัน ปกอนรอยละ 9.1 จากการนําเขา
เครื่องจักรกลที่เขาไปทํางานในลาวที่ลดลง ทางดานการนําเขาจากจีน (ตอนใต) มีมลู คา 0.2
ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวา 2 เทาตัว จากการนําเขาแอปเปล และ
สินคาอุปโภคที่เพิ่มขึ้น
ดุลการคาระหวางภาคเหนือกับตางประเทศ เดือนเมษายน 2543 เกินดุล 14.6 ลาน
ดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ กินดุล 22.1 ลานดอลลาร สรอ. เดือนกอน และเกินดุลเล็กนอย เมือ่
เดือนเดียวกันปกอน ตามมูลคาการสงออก ทีเ่ พิม่ ขึ้นเปนสําคัญ
ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนเมษายน 2543 ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.4 จากการ ลดลง
ของราคาสินคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม และหมวดอื่นที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ
0.3 และรอยละ 0.4 ตามลําดับ ราคาสินคาที่ลดลงมาก ไดแก ราคาสินคาในหมวดพาหนะการ
ขนสงและการสื่อสาร ลดลงรอยละ 1.6 จากการลดลงของราคาน้ํามันเชือ้ เพลิง ราคาสินคาใน
หมวดไขและผลิตภัณฑนม ลดลงรอยละ 0.9 จากปริมาณผลผลิตไขไกที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ความตองการบริโภคลดลง ขณะที่ราคาสินคาที่เพิ่มขึ้นไดแก ราคาสินคาในหมวดเคหสถาน
สูงขึน้ รอยละ 0.2 ตามตนทุนคากระแสไฟฟาที่สูงขึ้น
อยางไรก็ตาม ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนเมษายน 2543 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอน
รอยละ 1.5 จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาหมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 3.6 จากราคาน้ํามันทีส่ ูงขึน้ ประกอบกับคากระแสไฟฟาสูงขึ้น ขณะที่ราคาสินคาในหมวด
อาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 2.4 จากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยลดลงมากในราคาสินคา
หมวดอาหารที่ซื้อจากตลาด ไขและผลิตภัณฑนม ผักและผลไม และหมวดเนื้อสัตว เปด ไก และ
สัตวน้ํา ตามลําดับ
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
พฤษภาคม 2543

