ฉบับที่ 10/2544
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนเมษายน 2544
การเงินและการธนาคาร
ยอดเงินฝากคงคางทีธ่ นาคารพาณิชยในเขตภาคเหนืออยูใ นระดับใกลเคียงกับเดือน
กอน ณ สิน้ เดือนเมษายน 2544 มียอดคงคางรวม 275,882.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 4.6 จากการจําหนายพืชผลการเกษตร เชน ออยที่ราคารับซื้อสูงขึ้น เงิน
ฝากเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย นาน และแมฮองสอน
ทางดานสินเชื่อมียอดคงคาง 169,088.6 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอย
ละ 15.2 ลดลงมากที่จังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร แมฮองสอน และลําปาง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคาร ยังคงทรงตัวตอเนื่อง
จากเดือนกอน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยอยูที่ระดับรอยละ 2.00 ตอป อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 3 เดือน และ 12 เดือน อยูที่ระดับรอยละ 2.50 และรอยละ 3.00 ตอป ตามลําดับ
สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกลูกคาชั้นดี (MLR) ปรับตัวลดลงจากเดือนกอนเล็กนอย จาก
รอยละ 7.25-7.75 ตอป เหลือ รอยละ 7.25-7.70 ตอป
ปริมาณการใชเช็คในเดือนเมษายน 2544 มีปริมาณ 346,230 ฉบับ มูลคา 22,840.0
ลานบาท เพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ17.5 และรอยละ 12.4 โดยเพิม่ ขึ้นมากทีส่ ํานัก
หักบัญชีจังหวัดสุโขทัย แมฮองสอน อุตรดิตถ และพิษณุโลก สวน ปริมาณเช็คคืน เพิ่มขึ้นรอย
ละ 2.0 เปน 6,540 ฉบับ ขณะที่มูลคาเช็คคืนลดลงรอยละ 8.7 เหลือ 390.3 ลานบาท ปริมาณ
และมูลคาเช็คคืนมีสัดสวนรอยละ 1.9 และรอยละ 1.7 ของปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บ เทียบ
กับรอยละ 1.9 และรอยละ 1.5 เมื่อเดือนกอน และรอยละ 2.2 และรอยละ 2.1 ของระยะเดียวกัน
ปกอ น
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลในภาคเหนือเดือนเมษายน 2544 มีเงินในงบประมาณขาดดุล
6,941.7 ลานบาท ลดลงเทียบกับที่ขาดดุล 7,241.9 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอน จากการ
จัดเก็บรายไดที่เพิ่มขึ้นรอยละ 19.4 ขณะที่รายจายลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.6
รายไดท ่ีรฐั บาลนําสงคลังจังหวัดทัง้ 20 แหงในภาคเหนือ เดือนเมษายน 2544 เพิ่มขึ้น
รอยละ 19.4 เปน 1,028.6 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 15.6 ระยะเดียวกันปกอน เพิม่ ขึน้
ในสวนของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรอยละ 41.1 และรอยละ 67.5 เปน 400.0
ลานบาท และ 157.5 ลานบาท ตามลําดับ สวนภาษีมูลคาเพิ่ม เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 11.9 เปน 284.7 ลานบาท จากการเรงรัดจัดเก็บภาษี
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ทางดานรายจายรัฐบาลลดลงรอยละ 1.6 เหลือ 7,970.3 ลานบาท เทียบกับทีเ่ พิ่มขึ้น
รอยละ 3.6 ระยะเดียวกันปกอน จากรายจายลงทุนทีล่ ดลงรอยละ 11.3 เหลือ 2,406.1 ลานบาท
โดยลดลงมากทั้งในหมวดคาครุภัณฑฯและหมวดเงินอุดหนุนรอยละ 17.0 และรอยละ 17.3
เหลือ 1,128.7 ลานบาท และ 827.9 ลานบาท ตามลําดับ ขณะที่รายจายประจําเพิ่มขึน้ จากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 3.2 เปน 5,564.2 ลานบาท โดยเพิม่ ขึน้ ในหมวดรายจายอื่นและคา
สาธารณูปโภค ถึงกวาเทาตัวและ รอยละ 12.9 เปน 165.5 ลานบาทและ 68.7 ลานบาท
ตามลําดับ
การคาตางประเทศ
การสงออก ของภาคเหนือในเดือนเมษายน 2544 มีมลู คา 87.7 ลานดอลลาร สรอ.
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.7 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,968.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.7) จากการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ที่ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.2 เหลือ 68.4 ลานดอลลาร สรอ. โดยลดลง
เปนเดือนแรกหลังจากที่เริ่มชะลอตัวลงตั้งแตปลายปกอนตามความตองการชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสของตางประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก และการสงออกผานชายแดน
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 27.7 เหลือ 392.4 ลานบาท (ในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา
8.7 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 39.7) โดยการสงออกไปพมาลดลง
จากระยะเวลาเดียวปกอ นรอยละ 54.2 เหลือ 216.1 ลานบาท (ในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 4.8
ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกัน ปกอนรอยละ 61.8) จากปญหาประเทศเพื่อนบาน
ยังคงเขมงวดการนําเขาและปดดานการคาชายแดนบางแหง และทางการไทยเขมงวดการ
สงออกสินคายุทธปจจัย ขณะทีม่ ลู คาการสงออกไปจีน (ตอนใต) และลาว เพิม่ ขึน้ จากระยะ
เดียวกันปกอนเกือบ 4 เทาตัว และรอยละ 27.4 เปน 117.4 ลานบาท และ 58.9 ลานบาท
ตามลําดับ
การนําเขา ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.9 เหลือ 74.8 ลานดอลลาร สรอ.
(ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,387.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.6) จากการนําเขาวัตถุดิบเพื่อผลิต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนสําคัญ โดยการนําเขาวัตถุดบิ ของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือมีมลู คา 70.2 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
8.4 ขณะทีก่ ารนําเขาผานชายแดนมีมลู คา 171.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอย
ละ 63.5 จากการนําเขาสินคาเพิม่ ขึ้นทัง้ จากพมา ลาว และจีน โดยการนําเขาจากพมามีมูลคา
84.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 51.2 สวนใหญเปนการนําเขาโคมีชีวิต
อาหารทะเล และเฟอรนเิ จอรไมเพิ่มขึน้ การนําเขาจากลาวมีมลู คา 55.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย
ละ 37.5 และการนําเขาจากจีนมีมลู คา 31.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเกือบ 3
เทาตัว สวนใหญเปนสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา ดุลการคาในเดือนนีเ้ กินดุล 12.8 ลาน
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ดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ กินดุล 14.6 ลานดอลลาร สรอ. ในเดือนเดียวกันปกอน (ในรูปเงิน
บาทเกินดุล 581 ลานบาท เทียบกับทีเ่ กินดุล 550.5 ลานบาท เดือนเดียวกันปกอน)
ระดับราคา
ระดับราคาสินคาในเดือนเมษายน 2544 สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.0 จาก
การสูงขึ้นของราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 1.2 และหมวดไมรวมอาหารและ
เครื่องดื่มรอยละ 3.7
ราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.2 จากการ
สูงขึ้นของราคาสินคากลุมผักและผลไมมากที่สุดถึงรอยละ 6.8 เนื่องจากสภาพอากาศรอนทําให
พืชผักโตชาและเสียหายบางสวน รองลงมาคือกลุม ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง ราคาสูงขึน้
รอยละ 5.3 กลุมไขและผลิตภัณฑนมราคาสูงขึ้นรอยละ 1.0 กลุมเนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา
ราคาสูงขึน้ รอยละ 0.5 อยางไรก็ตาม ราคาสินคากลุมอาหารที่ซื้อจากตลาดลดลงมากที่สุดถึง
รอยละ 3.2 และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลราคาลดลงรอยละ 2.9 จากการลดราคาเพื่อสงเสริม
การขายของผูประกอบการ
สวนราคาสินคาหมวดไมรวมอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
3.7 โดยในหมวดยานพาหนะ การขนสงและสื่อสารสูงขึ้นมากที่สุดถึงรอยละ 7.6 ตามภาวะราคา
น้ํามันที่สูงขึ้น รองลงมาไดแก หมวดยาสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลราคาสูงขึ้นรอยละ 5.3
จากการที่รัฐบาลปรับภาษีสรรพสามิตสูงขึ้นในเดือนนี้ สวนหมวดเคหสถานสูงขึ้นรอยละ 2.1
จากการปรับคาตนทุนกระแสไฟฟาสูงขึน้ สําหรับราคาสินคาในหมวดอืน่ ๆ เปลีย่ นแปลงไมมาก
นัก
การใชจายภาคเอกชน
การใชจายภาคเอกชนยังมีทิศทางที่ชะลอตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยยอดจดทะเบียน
รถจักรยานยนตเดือนมีนาคม 2544 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.7 เปน 12,802 คัน
ชะลอตัวเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 24.6 เดือนกอน สวนยอดจดทะเบียนรถยนตลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 13.7 เหลือ 2,057 คัน ลดลงตอเนือ่ งจากเดือนกอน ขณะทีก่ ารจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มเดือนเมษายน 2544 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.9 เปน 284.7
ลานบาท เพิ่มขึ้นมากในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน จากการเรงรัดจัดเก็บ
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
31 พฤษภาคม 2544

