ฉบับที่ 21/2543
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน 2543
การเงินและการธนาคาร
ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2543 สาขาธนาคารพาณิชยมียอดเงินฝากคงคาง 271,835.5
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 464.4 ลานบาท หรือรอยละ 0.2 และเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 เมือ่
เทียบกับเดือนเดียวกันปกอน จากรายไดของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว และจากการ
จําหนายสินคาทางเกษตร เงินฝากเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดลําพูน กําแพงเพชร อุตรดิตถ ลําปาง
และแมฮองสอน
ทางดานสินเชือ่ มียอดคงคาง 175,030.1 ลานบาท ลดลงสุทธิจากเดือนกอน 2,125.8
ลานบาท หรือรอยละ 1.2 และลดลงรอยละ 14.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน เนือ่ งจากยัง
มีการโอนสินเชือ่ บางสวนไปบริหารทีส่ ว นกลางและบริษทั บริหารสินทรัพย (AMC) รวมทั้งการ
คืนหนีซ้ ่ึงเปนผลมาจากความคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ อยางไรก็ตาม ธนาคาร
พาณิชยยังคงมีการใหสินเชื่อในกลุมอุตสาหกรรมถนอมอาหาร กลุมผลิตหัตถกรรมเพื่อการ
สงออก และธุรกิจเลี้ยงสัตว สินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดอุตรดิตถ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และแพร
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคาร ทรง
ตัวจากเดือนกอน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจํา 3 เดือนอยูที่ระดับรอยละ 3.00 ตอป
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 12 เดือนอยูที่ระดับรอยละ 3.50 ตอป และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 24 เดือนอยูที่ระดับรอยละ 4.00-4.25 ตอป สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกลูกคาชั้น
ดี (MLR) อยูท ร่ี ะดับรอยละ 7.50-8.25 ตอป
ปริมาณการใชเช็คในเดือนพฤศจิกายน 2543 มีปริมาณ 357,438 ฉบับ มูลคา 22,800.2
ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 7.9 และรอยละ 8.2 ตามลําดับ โดยลดลงมากในจังหวัด
อุทัยธานี เชียงราย พิจติ ร นครสวรรค และเพชรบูรณ ทางดานปริมาณและมูลคาเช็คคืนลดลง
จากเดือนกอนรอยละ 2.7 และรอยละ 6.1 เหลือ 6,665 ฉบับ มูลคา 358.2 ลานบาท ปริมาณ
และมูลคาเช็คคืนมีสัดสวนรอยละ 1.9 และรอยละ 1.6 ของปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บ
ใกลเคียงกับรอยละ 1.8 และรอยละ 1.5 เมื่อเดือนกอน และระยะเดียวกันปกอ น
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลในภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2543 มีเงินในงบประมาณขาดดุล
7,194.8 ลานบาท ลดลงเทียบกับที่ขาดดุล 7,823.9 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอน จากการใช
จายที่ลดลงเปนสําคัญ
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รายไดรฐั บาลที่นาํ สงคลังจังหวัดทัง้ 20 แหงในภาคเหนือ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 9.2 เหลือ 740.2 ลานบาท โดยการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงรอยละ 2.3
เหลือ 235.6 ลานบาท โดยลดลงมากในสวนของการจัดเก็บจากเงินไดดอกเบีย้ รอยละ 29.5
เหลือ 77.9 ลานบาท จากอัตราดอกเบีย้ อยูใ นเกณฑตาํ่ และการจัดเก็บรายไดอื่นลดลงรอยละ
50.2 เหลือ 113.5 ลานบาท ขณะที่การจัดเก็บเงินไดภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 18.7
เปน 139.0 ลานบาท และภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 เปน 252.2 ลานบาท จากการ
เรงรัดจัดเก็บภาษี
รายจายรัฐบาลที่จายผานคลังจังหวัดในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
8.2 เหลือ 7,935.0 ลานบาท ลดลงมากในสวนของรายจายลงทุนเปนสําคัญโดยลดลงรอยละ
24.8เหลือ 2,272.7 ลานบาท ขณะที่รายจายประจําเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.8 เปน 5,662.3 ลานบาท
จากรายจายงบกลางทีเ่ พิ่มขึ้นรอยละ 24.7 เปน 1,193.2 ลานบาท เพื่อจายเงินขวัญถุงแก
ขาราชการทีเ่ กษียณอายุกอ นกําหนดเปนสําคัญ
การคาตางประเทศ
การสงออก ของภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2543 มีมูลคา 125.6 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 36.7 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 5,469.2 ลานบาท เพิม่ ขึ้น
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 54.4) จากการเพิ่มขึ้นทัง้ การสงออกผานทาอากาศยาน
เชียงใหมและการสงออกผานชายแดน
การสงออกผานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 104.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 28.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 4,561.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 45.0) เปนการเพิ่มขึ้นทัง้ การสงออกสินคาจากนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือและการสงออกสินคาเกษตรแปรรูป โดยการสงออกจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมี
มูลคา 93.2 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 27.8 จากความตองการ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะจากตลาดเอเชีย เชน สิงคโปร ไตหวัน เกาหลี และญี่ปุน
กอปรกับในชวงที่ผานมาโรงงานหลายแหงในนิคมฯไดขยายกําลังการผลิต ทําใหสามารถสงออก
ไดเพิม่ ขึน้
สวนการสงออกนอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมูลคา 11.6 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 33.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 505.1 ลานบาท เพิม่ ขึน้
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 50.6) จากการสงออกลําไยแปรรูปเปนสําคัญ
การสงออกผานชายแดน มีมลู คา 20.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันป
กอนกวาเทาตัว (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 907.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวา
เทาตัว) จากการเพิ่มขึ้นของการสงออกไปพมาเปนสําคัญ
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การสงออกไปพมา มีมลู คา 17.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอน
กวา 2 เทาตัว (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 745.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวา 2
เทาตัว) เนื่องจากพมามีความตองการสินคาไทยเพิ่มขึ้น สวน การสงออกไปจีน (ตอนใต) และ
ลาว มีมลู คา 2.3 ลานดอลลาร สรอ. และ 1.4 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอน
รอยละ 19.1 และรอยละ 8.6 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาท มีมลู คา 100.9 ลานบาท ลดลงจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 19.1 สวนการสงออกไปลาวมีมูลคา 61.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.2)
การนําเขา มูลคาสินคานําเขามีมลู คา 119.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 53.3 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 5,194.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ปกอนรอยละ 73.1) จากการเพิ่มขึ้นของการนําเขาผานทาอากาศยานเชียงใหมเปนสําคัญ
การนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 115.5 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึ้น
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 57.1 (ในรูปเงินบาทมีมูลคา 5,027.7 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 77.4) จากการนําเขาสินคาในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปน
สําคัญ โดยการนําเขาในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมลู คา 115.0 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 57.6 จากการนําเขาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นตามการสงออก และ
สวนหนึง่ ยังมีการนําเขาเครื่องจักรเพือ่ ขยายกําลังการผลิตเพิม่ ขึน้ สวนการนําเขาสินคานอก
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ผานทาอากาศยานเชียงใหม) มีมลู คา 0.5 ลานดอลลาร สรอ.
ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 7.2 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 23.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 4.8)
การนําเขาสินคาจากชายแดน มีมลู คา 3.8 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกันป
กอนรอยละ 11.0 จากการนําเขาสินคาจากจีน (ตอนใต) และลาวลดลง เปนสําคัญ (ในรูปเงิน
บาทมีมลู คา 167.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 0.5)
การนําเขาสินคาจากพมา มีมลู คา 2.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันป
กอนรอยละ 44.3 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 88.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
62.9) ตามความตองการที่มีเพิ่มขึ้น การนําเขาจากลาว มีมลู คา 0.6 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 40.8 (ในรูปเงินบาทมีมูลคา 27.0 ลานบาท ลดลงจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 33.2) เนือ่ งจากมีการนําเขาโค-กระบือจากพมาทดแทนมากขึ้น สวน การ
นําเขาจากจีน (ตอนใต) มีมูลคา 1.2 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
36.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 51.2 ลานบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 28.2) จากการ
นําเขาแอปเปลลดลงเปนสําคัญ
ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนพฤศจิกายน 2543 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 0.2 และรอยละ 2.5 ตามลําดับ โดยดัชนีราคาสินคาหมวดอืน่ ๆที่มใิ ชอาหารและ
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เครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.3 ขณะทีด่ ัชนีราคาสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่
ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.4
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงจากเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 0.4
และรอยละ 0.5 ตามลําดับ เนื่องจากสินคากลุมผักและผลไมราคาลดลงมากถึงรอยละ 2.9
รองลงมาไดแก กลุมไขและผลิตภัณฑนมลดลงรอยละ 0.8 กลุมเนื้อสัตวเปดไกและสัตวน้ําลดลง
รอยละ 0.2 เนื่องจากผลผลิตเขาสูตลาดมากขึ้น สวนกลุมอาหารที่ซื้อจากตลาดราคาลดลงรอย
ละ 0.3 ตามภาวะการแขงขันของผูประกอบการ ขณะที่กลุม ขาวแปงและผลิตภัณฑจากแปง
ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 เนื่องจากตางประเทศมีความตองการขาวหอมมะลิเพิ่มขึ้น สวนกลุม
อื่นๆ ราคาไมเปลีย่ นแปลง
หมวดอื่นๆที่มิใชอาหาร ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 0.3
และรอยละ 3.9 ตามลําดับ ทั้งหมวดพาหนะและการสื่อสาร และหมวดเคหสถานราคาเพิ่มขึ้น
มากทีส่ ุดรอยละ 0.5 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 หมวด
เครื่องนุงหมราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 ขณะทีห่ มวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล และ
หมวดการบันเทิง การอานและการศึกษาราคาไมเปลี่ยนแปลง
การใชจายภาคเอกชน
การใชจายภาคเอกชนของภาคเหนือขยายตัวขึ้นตามฤดูกาล โดยเฉพาะในจังหวัดทีเ่ ปน
แหลงทองเที่ยว ภาษีมลู คาเพิม่ (ใชฐานภาษีรอยละ 7) ทีจ่ ดั เก็บไดในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.0 เปน 252.2 ลานบาท สวนหนึง่ เปนผลจากการเรงรัด
จัดเก็บภาษีและการใชจายของประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว
สําหรับการจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต ในเดือนตุลาคม 2543 เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอน โดยปริมาณรถยนตจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.6 เปน 1,655 คัน สวน
ปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียน มีจาํ นวน 12,697 คัน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอย
ละ 90.0 โดยขยายตัวมากในจังหวัดลําปาง และลําพูน โดยเปนผลตอเนื่องจากอุตสาหกรรม
สงออกในจังหวัดดังกลาวจางแรงงานเพิ่มขึ้น ทําใหความตองการมีเพิ่มขึ้น
ทางดานการใหสินเชือ่ เพือ่ อุปโภคบริโภคยังคงหดตัว ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2543 สินเชือ่
เพื่ออุปโภคบริโภคของสาขาธนาคารพาณิชยมียอดคงคาง 37,673.2 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.9
จากระยะเดียวกันปกอ น จากการทีธ่ นาคารพาณิชยยงั ระมัดระวังการใหสนิ เชือ่ และบางสวนจาก
การโอนสินเชื่อไปบริหารที่สํานักงานใหญ
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

