ฉบับที่ 41/2548
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤศจิกายน 2548
เครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยรวมชะลอตัวลงจากเดือนกอนหนา โดยเฉพาะเครื่องชี้
อุปสงคในประเทศ อยางไรก็ตาม ภาคตางประเทศปรับตัวดีขึ้น โดยการสงออกขยายตัวสูงกวาเดือนกอน และ
การนําเขาชะลอตัวลง
ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรขยายตัวสูงตอเนื่อง จากปจจัยดานราคาเปนสําคัญ สวนผลผลิตพืชผลหลัก
เพิ่มขึ้นเล็กนอย ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงจากเดือนกอนเล็กนอย ทั้งนี้ บางสวนเปนผลจาก
ปจจัยชัว่ คราว ขณะที่การผลิตเพื่อสงออกยังขยายตัวในเกณฑดี สําหรับในภาคบริการปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับ
โดยจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเล็กนอย
เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี โดยดานฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูใ นเกณฑดีตอเนื่อง
ฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขึ้น คาเงินบาทเคลื่อนไหวอยางมีเสถียรภาพ และแรงกดดันตออัตราเงินเฟอ
ทั่วไปเริ่มออนตัวลง
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายน ป 2548 มีดังนี้
1. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2548 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.0 ชะลอ
ตัวลงเล็กนอยจากเดือนกอน การชะลอตัวดังกลาวเนื่องจากการผลิตในบางหมวดอุตสาหกรรมลดลงจากปจจัย
ชั่วคราว ไดแก หมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม และหมวดผลิตภัณฑเคมีทมี่ ีการปดซอมบํารุงโรงงาน ขณะที่บาง
หมวดอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบจากอุปสงคในประเทศที่ชะลอตัวลง เชน หมวดยาสูบไดรับผลกระทบจาก
มาตรการหามแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย หมวดวัสดุกอสราง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กชะลอตัวตามภาคการ
กอสราง อยางไรก็ตาม สินคาหลายหมวดยังขยายตัวในเกณฑดีตามอุปสงคจากตางประเทศ เชน หมวด
อิเล็กทรอนิกสที่อยูในวัฏจักรขาขึ้น หมวดอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเลกระปองเพิม่ ขึ้นมากตามความตองการ
จากตางประเทศ หมวดสิ่งทอขยายตัวดีตามการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป หมวดยานยนตและอุปกรณขนสง
โดยเฉพาะรถยนตพาณิชยทอี่ ุปสงคในประเทศและตางประเทศยังขยายตัวดี สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้อยูที่รอยละ 70.3 ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 72.3 ในเดือนกอน

2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงรอยละ 0.2 จากระยะเดียวกันปกอน เปนผลมาจากการลดลง
ของปริมาณการใชไฟฟาและภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม _ปริมาณจําหนายรถยนตนั่ง
ขยายตัวเนื่องจากมีรถยนตรนุ ใหมเปดตัวในตลาด ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (เบื้องตน) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จาก
ระยะเดียวกันปกอน ขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน ตามการลดลงของการลงทุนในหมวดกอสราง
สอดคลองกับภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ชะลอตัวลง ตามแนวโนมพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล
และปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ เชนเดียวกับการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรชะลอตัวลง
ตามมูลคานําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ และปริมาณการจําหนายรถยนตเชิงพาณิชย
3. ภาคการคลังเดือนพฤศจิกายน 2548 รัฐบาลมีรายไดจดั เก็บ 111.3 พันลานบาท เพิม่ ขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 2.3 ชะลอลงตามรายไดภาษีที่ขยายตัวเพียงรอยละ 3.1 แมภาษีจัดเก็บจากฐานรายไดยัง
ขยายตัวดี แตภาษีจากฐานการบริโภคและฐานการคาระหวางประเทศจัดเก็บไดลดลง สวนหนึ่งเนือ่ งจากฐานใน
ระยะเดียวกันปกอนอยูใ นระดับสูง และการชะลอตัวของการใชจายในประเทศ ประกอบกับการปรับลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตน้ํามันและภาษีศุลกากร ขณะที่รายไดที่มิใชภาษีลดลงรอยละ 4.9 สําหรับดุลเงินสดรัฐบาลใน
เดือนนี้ขาดดุล 27.8 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคาขาดดุล 201 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงเมื่อเทียบกับการขาดดุล 372 ลาน
ดอลลาร สรอ. ในเดือนกอนหนา โดยการสงออกขยายตัวรอยละ 13.8 จากระยะเดียวกันปกอน เพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 7.7 ในเดือนกอน คิดเปนมูลคาการสงออกรวม 9,678 ลานดอลลาร สรอ. โดยสินคาออกสําคัญที่ขยายตัว
สูงขึ้น ไดแก สินคาในหมวดอุตสาหกรรม เชน เสื้อผาสําเร็จรูป อัญมณี คอมพิวเตอร และแผงวงจรรวมและ
ชิ้นสวน รวมทั้งยานพาหนะและชิน้ สวน สําหรับการนําเขาขยายตัวรอยละ 13.7 ชะลอลงจากเดือนกอนจากฐาน
ที่สูง มูลคาการนําเขารวม 9,879 ลานดอลลาร สรอ. โดยสินคานําเขาที่ยังคงขยายตัวตอเนื่อง ไดแก เชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑ และสินคาวัตถุดบิ เชน ผลิตภัณฑโลหะและพลาสติก ในขณะทีก่ ารนําเขาสินคาทุน (รวมการนําเขา
เครื่องบิน 1 ลํา) ชะลอลงจากเดือนกอน ดุลบริการ รายได และเงินโอนเกินดุล 643 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น
จากเดือนกอนที่เกินดุล 440 ลานดอลลาร สรอ. จากรายรับจากการทองเที่ยวที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนกอนและ
การลดลงของเงินสงกลับกําไรและเงินปนผลของบริษัทขามชาติ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 441 ลานดอลลาร
สรอ. สวนดุลการชําระเงินเกินดุล 1,315 ลานดอลลาร สรอ. เงินทุนสํารองระหวางประเทศ ณ สิน้ เดือน
พฤศจิกายน 2548 อยูที่ระดับ 50.7 พันลานดอลลาร สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
สุทธิจํานวน 2.7 พันลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน 2548 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.9 ชะลอจาก
เดือนกอนที่เพิม่ ขึ้นรอยละ 6.2 โดยเปนผลจากการลดลงของราคาสินคาหมวดพลังงานเปนสําคัญ ซึ่งราคาใน
หมวดพลังงานที่ลดลงไดแก ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ โดยราคาน้ํามันเบนซิน 95 และเบนซิน 91 ปรับ

ลดลง 3 ครั้งในเดือนนี้รวม 1.30 บาท และราคาน้ํามันดีเซลปรับลดลง 3 ครั้งเชนกันรวม 1.10 บาท ขณะที่ราคา
หมวดอาหารสดปรับสูงขึ้นเทียบกับปกอน โดยเฉพาะผักและผลไม ไขและผลิตภัณฑจากนม เนื่องจากยังไดรับ
ผลกระทบจากภาวะน้ําทวม นอกจากนี้ ราคาสินคาสําคัญที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาไดแก คาโดยสาร
สาธารณะ ราคาในหมวดยานพาหนะ และหมวดแอลกอฮอลจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราตั้งแตเดือนกันยายน
สงผลใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 เทากับเดือนกอน
ดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.8 ลดลงจากเดือนกอนที่รอยละ 8.8 ตามราคา
หมวดผลิตภัณฑจากเหมืองและหมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ชะลอลง เนื่องจากตนทุนที่ลดลงตามราคาน้ํามัน
ในตลาดโลก
6. ภาวะการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2548 เงินฝากธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 7.8 จากระยะเดียวกันป
กอน และเพิ่มขึ้น 85.0 พันลานบาทจากเดือนตุลาคม อยางไรก็ดี เมื่อหักผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหง
ใหมและการโอนสินทรัพยหนี้สินระหวางบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชยบางแหงตามนโยบาย One Presence
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 เปนตนมาแลว เงินฝากธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 4.6 เรงขึ้นจากอัตราการ
ขยายตัวในชวงตนป เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากที่เพิม่ ขึ้นมีสวนชวยจูงใจผูฝากเงิน สําหรับสินเชื่อ
ภาคเอกชนของธนาคารพาณิชย (รวมการถือครองหลักทรัพยของภาคเอกชน) ขยายตัวรอยละ 6.4 จากระยะ
เดียวกันปกอน แตเมื่อหักผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหมตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 เปนตน
มา สินเชื่อในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 3.5 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่ต่ํากวาในชวงปลายป 2547 สอดคลองกับ
การชะลอตัวของกิจกรรมในประเทศ
ฐานเงิน ขยายตัวรอยละ 1.8 จากระยะเดียวกันปกอน เปนอัตราที่ชะลอตัวลงตอเนื่องจากตนป สวนหนึ่ง
เปนผลจากฐานสูงในเดือนเดียวกันปกอนซึ่งเปนชวงที่เริ่มเปดศูนยจัดการธนบัตร ปริมาณเงิน M2 M2aและ M3
ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนที่รอยละ 7.2 4.8 และ 5.2 ตามลําดับ เรงตัวขึ้นจากเดือนตุลาคมเนือ่ งจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินฝากทั้งจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเปนผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยใหม
และนโยบาย One Presence
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ในเดือนพฤศจิกายน 2548 อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ
1 วันและอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วันเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.69 และ 3.68 ตอป ตามลําดับ สูงขึ้นจาก
เดือนกอนตามแนวโนมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
7. คาเงินบาทในเดือนพฤศจิกายนเฉลี่ยอยูท ี่ 41.12 บาทตอดอลลาร สรอ. ออนคาลงจากคาเฉลี่ย 40.91
บาทตอดอลลาร สรอ. ในเดือนตุลาคม เนือ่ งจากขณะนัน้ ความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร สรอ. ดีขึ้นจากการประกาศ
ตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐฯ ที่สูงกวาการคาดการณของตลาด ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed funds rate อีกรอยละ 0.25 ตอป เปนรอยละ 4.00 ตอป

ระหวางวันที่ 1-24 ธันวาคม 2548 คาเงินบาทเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลาร สรอ. เฉลี่ยใกลเคียงกับเดือน
กอน โดยมีปจจัยสนับสนุน ไดแก ตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ของไทย ซึ่งสูงกวาที่ตลาดคาดการณไว สําหรับ
ความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนเพราะตลาดคาดวาวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึน้ ของสหรัฐฯ
ใกลจะสิ้นสุดแลว

ธนาคารแหงประเทศไทย
30 ธันวาคม 2548
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