ฉบับที่ 5/2544
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ 2544
การเงินและการธนาคาร
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2544 สาขาธนาคารพาณิชยมียอดเงินฝากคงคาง 275,193.2
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 1,096.4 ลานบาท หรือรอยละ 0.4 และเพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 เมือ่
เทียบกับเดือนเดียวกันปกอน จากการจําหนายสินคาทางเกษตร เงินฝากเพิ่มขึ้นมากในจังหวัด
ตาก แมฮองสอน กําแพงเพชร และเพชรบูรณ ทางดานสินเชื่อมียอดคงคาง 175,100.2 ลาน
บาท ลดลงสุทธิจากเดือนกอน 2,306.2 ลานบาท หรือรอยละ 1.3 และลดลงรอยละ 11.9 เมือ่
เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น ลดลงมากที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ นครสวรรค และลําปาง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคาร ลดลงจากเดือน
กอน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยอยูที่ระดับรอยละ 2.00 ตอป ลดลงจากรอยละ 2.50
ตอป เมื่อเดือนกอน อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 3 เดือน และ 12 เดือน อยูที่ระดับรอยละ 2.50
และรอยละ 3.00 ตอป ลดลงจากรอยละ 3.00 และรอยละ 3.50 ตอป เมื่อเดือนกอน สําหรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกลูกคาชั้นดี (MLR) อยูที่ระดับรอยละ 7.25-7.75 ตอป ลดลงจากรอยละ
7.50- 8.25 ตอป
ปริมาณการใชเช็คในเดือนกุมภาพันธ 2544 มีปริมาณ 344,447 ฉบับ มูลคา 22,209.4
ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 8.9 และรอยละ 8.5 ตามลําดับ โดยลดลงมากทีส่ าํ นักหัก
บัญชีจงั หวัดเชียงราย นาน แพร ลําปาง และพิจิตร ทางดานปริมาณและมูลคาเช็คคืนลดลงจาก
เดือนกอนรอยละ 11.1 และรอยละ 9.1 เหลือ 6,000 ฉบับ มูลคา 326.2 ลานบาท ปริมาณและ
มูลคาเช็คคืนมีสัดสวนรอยละ 1.7 และรอยละ 1.5 ของปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บใกลเคียง
เมื่อเทียบกับสัดสวน รอยละ 1.8 และรอยละ 1.5 ของทั้งเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลในภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2544 มีเงินในงบประมาณขาดดุล
8,825.5 ลานบาท เพิม่ ขึน้ เทียบกับทีข่ าดดุล 7,373.8 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอน รายไดท่ี
รัฐบาลนําสงคลังจังหวัดทัง้ 20 แหงในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.7
เหลือ 735.5 ลานบาท จากการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงรอยละ 1.6 เหลือ 278.9
ลานบาท โดยลดลงมากในสวนของการจัดเก็บจากเงินไดดอกเบีย้ รอยละ 17.9 เหลือ 86.6 ลาน
บาท จากอัตราดอกเบี้ยอยูในเกณฑต่ํา สวนภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 42.0 เหลือ 92.1 ลานบาท เนือ่ งจากในปนร้ี ัฐไมขยายเวลาการยื่นชําระภาษีจากกําไร
สุทธิใหแกผูประกอบการเชนปกอน ขณะทีก่ ารจัดเก็บภาษีมลู คาเพิ่มเพิม่ ขึ้นรอยละ 37.6 เปน
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315.6 ลานบาท สวนใหญจากการเรงรัดจัดเก็บภาษี และบางสวนเพิ่มขึ้นจากการใชจายของ
ประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดทีเ่ ปนแหลงทองเที่ยว รายจายรัฐบาลในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 16.6 เปน 9,560.9 ลานบาท โดยรายจายลงทุนเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 38.3 เปน 3,444.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากในสวนของหมวดเงินอุดหนุนที่รัฐใหแก
องคการบริหารสวนทองถิ่น เพื่อใชกอสรางสาธารณูปโภคในทองถิ่น ขณะที่รายจายประจํา
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 เปน 6,116.1 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นมากในรายจายอื่นและคาสาธารณูปโภค
ถึงเกือบ 6 เทาตัว และเกือบ 3 เทาตัว เปน 366.8 ลานบาท และ 199.8 ลานบาท ตามลําดับ
รายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ 2544 มีวงเงินที่ไดรบั อนุมตั ทิ ง้ั สิน้ 8,453.5 ลานบาท เบิกจายแลว 8,225.1 ลานบาท
หรือรอยละ 97.3 ของวงเงินอนุมัติ จังหวัดที่มีอัตราเบิกจายสูงสุด 3 ลําดับคือ จังหวัดลําปาง
แมฮองสอน และเชียงราย รอยละ 99.6 รอยละ 99.2 และรอยละ 98.9 ของวงเงินอนุมัติ
ตามลําดับ
การคาตางประเทศ
การสงออก ของภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2544 มีมลู คา 93.3 ลานดอลลาร สรอ.
ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 0.9 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 4,041.6 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 14.5) เนื่องจากการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสชะลอตัวลงและ
ปญหาการปดดานการคาชายแดนไทย-พมา
การสงออกผานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 84.7 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปกอนเพียงรอยละ 9.8 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,668.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 26.9) เนื่องจากการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเริ่มมีแนวโนม
ชะลอตัวลงโดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา โดยการสงออกจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมี
มูลคา 75.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนเพียงรอยละ 9.5 เทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 49.8 ปกอ น โดยชิ้นสวนอุปกรณที่ใชกับคอมพิวเตอรและโทรทัศนสงออกลดลง
แตชิ้นสวนที่ใชกับอุปกรณสํานักงานและโทรศัพทมือถือยังคงมีคําสั่งซื้อ สวนการสงออกนอก
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมูลคา 9.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอย
ละ 12.8 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 391.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน เดียวกันปกอนรอยละ 30.3)
สวนหนึ่งจากการสงออกลําไยอบแหงเพิ่มขึ้น
การสงออกผานชายแดน มีมลู คา 8.6 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกัน ป
กอนถึงรอยละ 49.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 373.4 ลานบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอน รอย
ละ 41.5) จากการลดลงของการสงออกไปพมาเปนสําคัญ
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การสงออกไปพมา มีมลู คา 5.4 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอย
ละ 65.2 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 234.4 ลานบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 59.8)
จากการปดดานศุลกากรแมสาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2544 จาก
เหตุการณความไมสงบบริเวณชายแดนไทย-พมา ดานจังหวัดเชียงรายเปนสําคัญ สวน การ
สงออกไปจีน (ตอนใต) มีมลู คา 2.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนมาก (ใน
รูปเงินบาทมีมลู คา 97.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากจากเดือนเดียวกันปกอน) ขณะที่การสงออกไป
ลาว มีมลู คา 1.0 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 21.1 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 41.5 ลานบาท
ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 8.9)
การนําเขา สินคานําเขามีมูลคา 86.6 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอน
รอยละ 10.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,749.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
3.6) จากการลดลงของการนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือเปนสําคัญ
การนําเขาผานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 81.1 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 13.3 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,514.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ปกอนรอยละ 0.2) จากการนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรลดลง โดยการนําเขาในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือมีมลู คา 80.6 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
13.2 สวนการนําเขานอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ผานทาอากาศยานเชียงใหม) มีมลู คา
0.5 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 18.6 (ในรูปเงินบาทมีมูลคา 23.2
ลานบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 6.0)
การนําเขาผานชายแดน มีมูลคา 5.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันป
กอนรอยละ 79.2 จากการนําเขาสินคาเพิ่มขึน้ ทัง้ จากพมา ลาว และจีน (ตอนใต) (ในรูปเงินบาท
มีมลู คา 235.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวาเทาตัว) การนําเขาจากพมาและ
ลาว มีมลู คา 2.5 ลานดอลลาร สรอ. และ 2.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากเดือนเดียวกันป
กอนรอยละ 53.1 และกวาเทาตัวตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 107.5 ลานบาท และ 102.4
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 77.0 และกวาเทาตัว ตามลําดับ) จากการ
นําเขาโค-กระบือมากขึ้น สวน การนําเขาจากจีน (ตอนใต) มีมลู คา 0.6 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวาเทาตัว (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 25.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปกอนกวาเทาตัว)
ระดับราคา
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ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนกุมภาพันธ 2544 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.2
จากราคาสินคาในหมวดอืน่ ๆ ที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ขณะที่ราคาสินคาใน
หมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 0.1
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ 0.1 โดยลดลงมากที่สุดในกลุมอาหารที่ซื้อ
จากตลาดถึงรอยละ 5.1 จากภาวะการแขงขัน รองลงมาไดแก กลุมเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา
ลดลง รอยละ 2.0 จากปริมาณเนื้อสุกรที่ออกสูตลาดมากขึ้น เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลลดลง
รอยละ 1.8 กลุมไข และผลิตภัณฑนมลดลงรอยละ 0.9 ขณะทีก่ ลุม ขาว แปงและผลิตภัณฑจาก
แปงราคาเพิ่มขึ้น รอยละ 4.1 จากความตองการขาวหอมมะลิทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้น กลุม
ผักและผลไมราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 เนื่องจากภาวะฝนทิ้งชวงทําใหผักออกสูตลาดลดลง และ
กลุม อาหารที่ซอ้ื บริโภคราคาเพิม่ ขึ้นรอยละ 0.4 เนื่องจากผูประกอบการมีตนทุนเชื้อเพลิงและคา
ขนสงเพิ่มขึ้น
หมวดอื่นๆ ทีม่ ใิ ชอาหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมวดพาหนะ
การขนสงและการสือ่ สารทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึงรอยละ 6.9 จากการเพิม่ ขึ้นของราคาสินคาในกลุม
ยานพาหนะและการขนสงสาธารณะรอยละ 7.7 และรอยละ 5.2 ตามลําดับ ตามราคาน้ํามันที่
สูงขึ้น ราคาสินคาในหมวดเคหสถานเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 จากการปรับคากระแสไฟฟาตามตนทุน
การผลิต สวนราคาสินคาในหมวดอื่นๆ เพิม่ ขึน้ ไมมากนัก
การใชจายภาคเอกชน
เครื่องชี้การใชจายภาคเอกชนที่สําคัญยังคงปรับตัวชะลอลง เพราะแมวาการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ 2544 จะเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 37.6 เปน
315.6 ลานบาท แตเปนผลจากการเรงรัดจัดเก็บภาษีเปนสําคัญ สวนการใชไฟฟาของครัวเรือน
ในเดือนมกราคมเพิม่ ขึ้นรอยละ 8.7 เปน 204.9 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ชะลอตัวลงเมือ่ เทียบกับที่
ขยายตัวรอยละ 11.1 เดือนกอน สําหรับปริมาณรถยนตจดทะเบียนในเดือนมกราคมลดลงรอย
ละ 10.3 เปน 2,764 คัน เทียบกับที่ลดลงรอยละ 10.8 เดือนกอน ขณะที่ปริมาณรถจักรยานยนต
จดทะเบียนยังคงขยายตัวใน เกณฑดีตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 31.7 เปน 10,677 คัน เทียบ
กับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 28.0 เดือนกอน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
29 มีนาคม 2544

