ฉบับที่ 15/2543
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือน สิงหาคม 2543
การเงินและการธนาคาร
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2543 สาขาธนาคารพาณิชยมยี อดเงินฝากคงคาง 270,614.0 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 2,874.7 ลานบาท หรือรอยละ 1.1 และเพิม่ ขึ้นรอยละ 1.8 เมือ่ เทียบ
กับระยะเดียวกันปกอน สวนหนึ่งจากผูถือตั๋วสัญญาใชเงินและบัตรเงินฝากในโครงการ
แลกเปลี่ยนตั๋วของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ที่มีตั๋วเงินครบกําหนด นําเงินทีไ่ ดรบั สวนหนึง่ มาฝาก
ไวทร่ี ะบบธนาคารพาณิชย อีกทัง้ มีรายไดจากการจําหนายพืชผลทีส่ ําคัญทางการเกษตร เชน
ลําไย และพืชไร เงินฝากเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดลําพูน อุทัยธานี ลําปาง พะเยา และเชียงใหม
ทางดานสินเชือ่ มียอดคงคาง 202,563.0 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอน 860 ลานบาท
หรือรอยละ 0.4 และลดลงรอยละ 3.2 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน เทียบกับที่ลดลงรอยละ
11.6 ของเดือนเดียวกันปกอน เนือ่ งจากมีการชําระคืนหนีซ้ ง่ึ เปนผลจากความกาวหนาในการ
ปรับโครงสรางหนี้และอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตาม ยังคงมีการใหสินเชื่อในบาง
ประเภทธุรกิจ เชน สินเชื่อสงออก สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และสินเชื่อแกธุรกิจหองเชา สินเชือ่
ลดลงมากที่จังหวัดลําพูน เพชรบูรณ เชียงใหม พิจิตร และลําปาง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคาร ทรง
ตัวจากเดือนกอน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจํา 3 เดือน อยูที่ระดับรอยละ 3.25 ตอ
ป อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนอยูท ่ีระดับรอยละ 3.75 ตอป และอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประเภท 24 เดือน อยูที่ระดับรอยละ 4.00-4.75 ตอป สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแก
ลูกคาชัน้ ดี (MLR) อยูที่ระดับรอยละ 8.00-8.50 ตอป
ปริมาณการใชเช็คในเดือนสิงหาคม 2543 มีปริมาณ 380,876 ฉบับ มูลคา 24,904.6
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 10.0 และรอยละ 10.1 ตามลําดับ ปริมาณและมูลคาเช็ค
เรียกเก็บเพิ่มขึน้ เกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือ ยกเวนที่จังหวัดนานและอุทัยธานี โดยเพิม่ ขึน้
มากที่จังหวัดอุตรดิตถ พะเยา ลําปาง แพร และแมฮองสอน ทางดานปริมาณเช็คคืนเพิม่ ขึ้นจาก
เดือนกอนรอยละ 2.1 เปน 7,395 ฉบับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.9 ของปริมาณเช็คเรียกเก็บ
แตมูลคาเช็คคืนลดลงจากเดือนกอนรอยละ 11.8 เหลือ 334.6 ลานบาท หรือรอยละ 1.3 ของ
มูลคาเช็คเรียกเก็บ สัดสวนทั้งปริมาณและมูลคาเช็คคืนปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 2.1 และ
รอยละ 1.7 เดือนกอน และรอยละ 2.0 และรอยละ 1.7 ระยะเดียวกันปกอน
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ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลในภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2543 มีเงินในงบประมาณขาดดุล
9,158.9 ลานบาท เทียบกับทีข่ าดดุล 8,346.4 ลานบาท เดือนเดียวกันปกอน เนือ่ งจากรายจาย
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.4 เปน 10,033.1 ลานบาท ขณะที่รายไดเพิ่มขึ้นรอยละ
5.9 เปน 874.2 ลานบาท
รายไดทร่ี ัฐบาลนําสงคลังจังหวัดทัง้ 20 แหงในภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 เปน 874.2
ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 20.0 เดือนเดียวกันปกอน จากการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 71.8 เปน 303.6 ลานบาท เนือ่ งจากมีการชําระภาษีกาํ ไรสุทธิรอบครึง่ ป 2543
ตามปกติ ขณะทีป่  2542 มีการผอนผันใหเลื่อนชําระออกไป สวนการ จัดเก็บภาษีอื่นๆ ลดลงทุก
ประเภท โดยการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงรอยละ 7.1 เหลือ 262.4 ลานบาท เทียบ
กับที่ลดลงรอยละ 43.9 เดือนเดียวกันปกอน ลดลงมากในสวนที่จัดเก็บจากเงิน ไดดอกเบี้ยรอย
ละ 26.2 เหลือ 94.4 ลานบาทจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยูในเกณฑต่ํา สวนภาษีมูลคาเพิ่ม
ลดลงเล็กนอยรอยละ 1.9 เหลือ 242.8 ลานบาท เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 14.5 เดือนเดียวกัน
ปกอ น จากการใชจายภาคเอกชนทีช่ ะลอตัวลง
ทางดานรายจายรัฐบาลเพิม่ ขึน้ รอยละ 9.4 เปน 10,033.1 ลานบาท เทียบกับที่ลดลง
รอยละ 19.0 เดือนเดียวกันปกอน เนื่องจากสวนราชการเรงเบิกจายในชวงปลายปงบประมาณ
โดยราย จายลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 25.2 เปน 3,637.6 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 37.3
เดือนเดียวกัน ปกอ นเพิ่มขึ้นในหมวดเงินอุดหนุนทีใ่ หกับสถาบันการศึกษา เพื่อใชในการ
กอสรางและจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ รอยละ 83.1 เปน 1,373.8 ลานบาท และหมวดครุภณ
ั ฑฯรอยละ
11.6 เปน 2,123.0 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับรายจายประจําเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 2.1 เปน
6,395.5 ลานบาท เทียบกับที่ลดลง รอยละ 6.3 เดือนเดียวกันปกอน โดยเพิ่มขึ้นในหมวด
รายจายอืน่ รอยละ 62.1 เปน 149.0 ลานบาท หมวดคาจางชั่วคราวรอยละ 12.1 เปน 167.3
ลานบาท และหมวดคาตอบแทนรอยละ 11.9 เปน 1,286.3 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
เมือ่ รวมกับรายจายตามมาตรการเพิม่ การใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ทีม่ ี
การเบิกจายในเดือนนีจ้ ํานวน 114.1 ลานบาท สงผลใหรายจายรัฐบาล ภาคเหนือโดยรวม
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 เปน 10,147.2 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 12.7 เดือนเดียวกันปกอน
รายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ณ สิ้น
เดือน สิงหาคม 2543 มีวงเงินทีไ่ ดรับอนุมตั ทิ ง้ั สิน้ 8,514.8 ลานบาท เบิกจายแลว 7,941.9 ลาน
บาท หรือ รอยละ 93.3 ของวงเงินอนุมัติ จังหวัดที่มีอัตราเบิกจายสูงสุด 3 ลําดับคือ จังหวัด
แมฮองสอน เชียงราย และเชียงใหม รอยละ 97.6 รอยละ 97.3 และรอยละ 97.0 ของวงเงิน
อนุมัติตามลําดับ
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การคาตางประเทศ
การสงออก ของภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2543 มีมลู คา 136.7 ลานดอลลาร สรอ.
เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนรอยละ 18.6 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 62.2
(ในรูปเงินบาทมีมลู คา 5,561.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
20.6 และรอยละ 73.8 ตามลําดับ) จากการเพิ่มขึ้นทัง้ การสงออกผานทาอากาศยานและผาน
ชายแดน
การสงออกผานทาอากาศยาน มีมลู คาสงออก 116.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึ้นจาก
เดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 17.8 และรอยละ 57.4 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาท มี
มูลคา 4,750.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 19.8 และรอยละ
68.6 ตามลําดับ) จากการเพิ่มขึ้นของการสงออกสินคาจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและการ
สงออกผลผลิตลําไยเปนสําคัญ โดยการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 7.3 และรอยละ 36.8 เปนผล
จากความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกยังมีสูงโดยเฉพาะจากตลาดเอเชีย ทําให
อุตสาหกรรมบางแหงเตรียมขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น สวนมูลคาการสงออกนอกนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือมีมลู คา 31.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนรอยละ 60.9 และ
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนเกือบ 2 เทาตัว (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 1,272.0 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนรอยละ 63.6 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนเกือบ 2 เทาตัว) จากการ
สงออกลําไยเปนสําคัญ
การสงออกผานชายแดน มีมลู คา 19.9 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและ
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 23.8 และรอยละ 98.0 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 811.3 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 25.9 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวาเทาตัว) จาก
การเพิ่มขึ้นทั้งการสงออกไปพมา ลาว และจีน (ตอนใต)
การสงออกไปพมา มีมลู คา 15.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 20.1 และรอยละ 85.7 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 611.5 ลานบาท
เพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 22.1 และรอยละ 98.9 ตามลําดับ)
ความตองการของสินคาเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะชายแดนดานจังหวัดตาก สวน การสงออกไปลาว มี
มูลคา 1.1 ลานดอลลาร เทากับเดือนกอนแตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 39.9 (ในรูป
เงินบาทมีมูลคา 43.3 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 1.2 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันป
กอนรอยละ 49.8) และ การสงออกไปจีน (ตอนใต ) มีมลู คา 3.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จาก
เดือนกอนรอยละ 54.7 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวา 2 เทาตัว (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
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156.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 57.3 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวา 2
เทาตัว) จากการสงออกลําไยอบแหง เพิม่ ขึ้นเปนสําคัญ
การนําเขา มูลคาสินคานําเขามีมลู คา 110.2 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน
และเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 28.1 และรอยละ 74.6 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 4,481.1 ลานบาท
เพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 30.2 และรอยละ 87.0 ตามลําดับ) จาก
การ เพิ่มขึ้นของการนําเขาผานทาอากาศยานเปนสําคัญ
การนําเขาผานดานทาอากาศยาน มีมลู คา 107.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือน
กอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 28.5 และรอยละ 77.6 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาท มีมลู คา
4,354.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 30.6 และรอยละ 90.2
ตามลําดับ) เปนการนําเขาในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 106.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้
จากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 28.8 และรอยละ 77.6 ตามลําดับ จากการสงออก
ที่เรงตัวขึ้นทําใหตองนําเขาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น อีกทัง้ โรงงานบางแหงยังมีการนําเขาเครือ่ งจักรเพือ่
เพิ่มกําลังการผลิต สวนการนําเขาสินคาผานทาอากาศยาน (นอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)
มีมลู คา 0.7 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 10.8 แตก็เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ปกอนรอยละ 76.9 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 28.5 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 9.3 แต
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 89.4)
การนําเขาสินคาจากชายแดน มีมลู คา 3.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและ
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 15.6 และรอยละ 10.9 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 126.3 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 17.5 และรอยละ 18.7 ตามลําดับ)
จากการนําเขาสินคาจากพมาและลาวเพิม่ ขึน้ เปนสําคัญ
การนําเขาสินคาจากพมา มีมลู คา 1.9 ลานดอลลาร สรอ. เทากับเดือนกอน แตเพิ่มขึ้น
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 12.4 (ในรูปเงินบาทมีมูลคา 75.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
กอนรอยละ 1.4 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 20.4) เนื่องจากมีการนําเขาโคกระบือมากขึ้นหลังจากชะลอการนําเขาในชวงกอนหนา สวน การนําเขาจากลาว มีมลู คา 0.8
ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 11.9 และรอยละ 59.4
ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 33.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอน
รอยละ 13.7 และรอยละ 70.7 ตามลําดับ) จากการนําเขากระบือมีชวี ติ และไมแปรรูปเพิม่ ขึ้น
สวน การนําเขาจากจีน (ตอนใต) มีมลู คา 0.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนเกือบ 4
เทา แตลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 32.8 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 17.3 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนเกือบ 4 เทาตัว แตลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 28.0) จากการ
นําเขาแอปเปลลดลง
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ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนสิงหาคม 2543 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.5 และเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยเปนผลจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาสินคาทัง้ ใน
หมวดอาหารและเครือ่ งดื่มและหมวดอืน่ ๆที่มใิ ชอาหารและเครือ่ งดืม่ รอยละ 0.7 และรอยละ 0.4
จากเดือนกอนตามลําดับ
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นมากในเดือนนี้จากที่โนมต่ําลงมาตลอดในชวงกอน
หนา โดยเฉพาะหมวดผักและผลไมซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนถึงรอยละ 4.3 เนื่องจากผลผลิต
หลายชนิดเปนชวงปลายฤดูกาล ทําใหผลผลิตเขาสูตลาดลดลง รองลงมาไดแก สินคากลุม ขาว
แปงและผลิตภัณฑจากแปงราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 โดยเฉพาะขาวสารเจาหอมมะลิ ปลา ไขไก
และสัตวน้ํา ซึ่งเพิ่มขึ้นตามความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ตาม
ราคาสินคากลุมอาหารที่ซื้อจากตลาดและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลราคาลดลงรอยละ 0.5
เทากัน
สําหรับหมวดอืน่ ๆ ที่มิใชอาหารและเครื่องดื่ม ราคายังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากเดือน
กอน ตามราคาน้าํ มันในประเทศสูงขึน้ เปนสําคัญ และเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 จากระยะเดียวกันป
กอน โดยราคาสินคาหมวดยานพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ
1.0 รองลงมาไดแก หมวดเคหสถานเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 จากการเพิ่มขึ้นของคากระแสไฟฟา
เนือ่ งจากตนทุนราคา เชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตสูงขึ้น
การใชจายภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเริ่มมีสญ
ั ญาณบางดานปรับตัวลดลง ทั้งนี้เครื่องชี้ในสวน
ของภาษีมูลคาเพิ่ม (คํานวณจากฐานภาษีรอยละ 7) ที่จดั เก็บไดในเดือนสิงหาคม 2543 ลดลง
จากเดือน เดียวกันปกอนรอยละ 1.9 ตอเนื่องจากที่ลดลงรอยละ 0.9 เดือนกอน ทั้งนีเ้ ปนผลจาก
ผูบ ริโภคปรับลด การใชจา ยจากราคาน้ํามันทีส่ งู ขึ้น และภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟนตัวไมเต็มที่
อยางไรก็ตาม ปริมาณรถยนต และรถจักรยานยนตจดทะเบียนและการใชไฟฟาของครัวเรือน
เดือนกรกฎาคม 2543 ยังอยูใ นเกณฑ ขยายตัว โดยปริมาณรถยนตจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 34.8 ชะลอตัวจากที่ ขยายตัวในเกณฑสูงชวง 5 เดือนแรกป 2543
แตสาํ หรับปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียนและการใช ไฟฟาของครัวเรือนยังขยายตัวใน
เกณฑสูง โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 50.4 และรอยละ 6.3 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 18.0 และ 0.2 เดือน
เดียวกันปกอน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
28 กันยายน 2543

