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เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม และทั้งป 2548
เศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2548 เครื่องชี้เศรษฐกิจดานอุปสงคโดยรวมมีระดับใกลเคียงเดือนกอน แตอัตราขยายตัว
ของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน อยางไรก็ตาม การนําเขาลดลงจากเดือนกอนหนา แตมี
อัตราการขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนสูงขึ้น เนื่องจากฐานปกอนที่ต่ํากวาปกติ
ดานอุปทาน ชะลอตัวจากเดือนกอน โดยรายไดเกษตรกรชะลอลง จากปจจัยดานผลผลิตพืชผลหลักลดลงเปน
สําคัญ โดยเฉพาะยางพาราที่ไดรับผลกระทบจากภาวะฝนตกชุกและน้ําทวม ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงจาก
เดือ นก อน โดยบางสวนเปนผลจากปจ จัยชั่ว คราวและฐานการผลิตที่อยูใ นระดั บสู งในปก อน สํา หรั บภาคบริก าร จํานวน
นักทองเที่ยวตางประเทศโดยรวมและจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศในภาคใตปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับ
เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี โดยดานฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ฐานะดุลบัญชี
เดินสะพัดปรับตัวดีตอเนื่อง และแรงกดดันตออัตราเงินเฟอทั่วไปชะลอตัวลง
สําหรับทั้งป 2548 เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวจากป 2547 ทั้งดานอุปทานและอุปสงค โดยไดรับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ การเพิ่มสูงขึ้นมากของราคาน้ํามัน และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเปนสําคัญ ขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดุล
บัญชีเดินสะพัดทั้งปขาดดุล โดยขาดดุลมากในครึ่งแรกของป แตกลับเกินดุลชวงครึ่งหลังของป สวนอัตราเงินเฟอเรงตัวขึ้นชวง
ครึ่งหลังของป ตามการลอยตัวของราคาน้ํามัน และสินคาในหมวดอาหารสดเปนสําคัญ อยางไรก็ดี มีเงินทุนไหลเขาสุทธิ และ
ฐานะเงินสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นและอยูในเกณฑมั่นคง อัตราวางงานอยูในระดับต่ํา
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนธันวาคม 2548 และทั้งป 2548 มีดังนี้
1. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2548 ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 6.1 ชะลอลงจาก
เดือนกอน โดยการชะลอตัวเนื่องจากการผลิตในบางหมวดอุตสาหกรรมลดลงจากปจจัยชั่วคราว ไดแก หมวดอาหารที่การผลิต
น้ําตาลลดลงมากเนื่องจากโรงงานน้ําตาลเปดหีบออยชากวาปกอน และหมวดผลิตภัณฑเคมีที่ยังมีการปดซอม ขณะที่บาง
หมวดอุตสาหกรรมเปนผลจากฐานที่สูงในปกอน ไดแก หมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม และหมวดยาสูบ อยางไรก็ตาม สินคา
หลายหมวดยังขยายตัวในเกณฑดี ไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกสตามการขยายตัวของการสงออก IC และ Hard Disk Drive
หมวดยานยนตและอุปกรณขนสงตามการออกรถยนตนั่งรุนใหม สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมใน
เดือนนี้อยูที่รอยละ 74.3 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 71.1 ในเดือนกอน
สําหรับป 2548 ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 9.2 ชะลอลงจากรอยละ 11.5 ในป 2547 โดยเฉพาะหมวด
ยานยนต หมวดสิ่งทอ หมวดเครื่องหนัง หมวดเครื่องใชไฟฟา และหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี การผลิตในหมวด
อิเล็กทรอนิกสยังขยายตัวในเกณฑสูง สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่ระดับรอยละ 72.6 เพิ่มขึ้นจากรอยละ
70.7 ในป 2547 หมวดที่เพิ่มขึ้นมากไดแก หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ และหมวดวัสดุกอสราง
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 2.3 จากระยะเดียวกันปกอน เทียบกับที่หดตัวรอยละ 0.2
ในเดือนกอน โดยเปนผลมาจากการเรงขึ้นของมูลคาสินคาอุปโภคบริโภคนําเขา ณ ราคาคงที่ และภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่
(สวนหนึ่งเนื่องจากฐานต่ําในปกอน) รวมทั้งปริมาณจําหนายรถยนตนั่งขยายตัวเนื่องจากมีรถยนตรุนใหมเปดตัวในตลาด ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน (เบื้องตน) ขยายตัวรอยละ 5.4 จากระยะเดียวกันปกอน เรงขึ้นจากเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 1.7
ตามการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรเปนสําคัญ โดยมูลคานําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ ขยายตัวอยูใน
เกณฑสูง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากฐานต่ําในปกอน
ในป 2548 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 0.6 ชะลอลงจากปกอนที่ขยายตัวรอยละ 3.9 ซึ่ง
เปนการชะลอตัวลงทั้งการบริโภคสินคาในกลุมคงทนและไมคงทน โดยเฉพาะปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งและปริมาณการ
ใชน้ํามันเบนซินและแกสโซฮอลที่ลดลงจากปกอน เนื่องจากราคาน้ํามันที่ทรงตัวอยูในระดับสูง อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับสูงขึ้น ทําใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 8.6 ชะลอตัวลงจากป

-2กอนที่ขยายตัวรอยละ 10.0 สอดคลองกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่อยูในระดับที่ต่ํากวา 50 ตอเนื่องมาจากปกอน อยางไรก็
ตาม การลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัวอยูในเกณฑดี ขณะที่การลงทุนในหมวดกอสรางชะลอตัวลงจากปกอน
มาก ตามการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
3. ภาคการคลังเดือนธันวาคม 2548 รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 98.7 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 0.1 ชะลอลงจากเดือนกอน โดยรายไดที่มิใชภาษีลดลงรอยละ 25.6 จากการนําสงรายไดของรัฐวิสาหกิจลดลงรอยละ
56.1 เพราะเดือนเดียวกันปกอนมีการนําสงรายไดของรัฐวิสาหกิจในระดับสูง ขณะที่รายไดภาษีเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 จากระยะ
เดียวกันปกอน โดยภาษีบนฐานการบริโภคปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวดีในภาษีมูลคาเพิ่ม แตภาษีบนฐานรายไดชะลอตัวลง
จากเดือนกอน สําหรับดุลเงินสดรัฐบาลในเดือนนี้ขาดดุล 30.7 พันลานบาท
ในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2549 รายไดจัดเก็บของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.4 และ
รัฐบาลขาดดุลเงินสด 109.0 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศ เดือนธันวาคม 2548 ดุลการคาขาดดุล 176 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนที่ขาด
ดุล 201 ลานดอลลาร สรอ. ทั้งนี้ การสงออกขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.6 คิดเปนมูลคา 9,352 ลานดอลลาร
สรอ. ตามการขยายตัวในหมวดสินคาอุตสาหกรรม สําหรับการนําเขาขยายตัวรอยละ 26.0 (รวมการนําเขาเครื่องบิน 1 ลํา)
สูงกวาเดือนกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 13.7 จากฐานที่ต่ําในปกอนหนาเปนสําคัญ คิดเปนมูลคา 9,528 ลานดอลลาร สรอ. โดยการ
นําเขาขยายตัวทุกหมวด ยกเวนหมวดเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑที่ชะลอลง ดุลบริการ รายได และเงินโอนเกินดุล 577 ลาน
ดอลลาร สรอ. ลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนที่เกินดุล 643 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงกลับกําไรและเงินปนผลของบริษัทขาม
ชาติ ดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุล 401 ลานดอลลาร สรอ. สวนดุลการชําระเงินเกินดุล 942 ลานดอลลาร สรอ. เงินสํารอง
ระหวางประเทศ ณ สิ้ นเดือนธั นวาคม 2548 อยูที่ ระดับ 52.1 พันล านดอลลาร สรอ. โดยมี ยอดคงคางการซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาสุทธิจํานวน 3.8 พันลานดอลลาร สรอ.
สําหรับป 2548 ดุลการคาขาดดุล 8,578 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับปกอนที่เกินดุล 1,460 ลานดอลลาร สรอ.
โดยการสงออกขยายตัวรอยละ 15.0 คิดเปนมูลคา 109,211 ลานดอลลาร สรอ. ที่สําคัญ ไดแก สินคาในกลุมอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีในการผลิตสูง สวนการนําเขาขยายตัวรอยละ 26.0 คิดเปนมูลคา 117,788 ลานดอลลาร สรอ. ที่สําคัญ ไดแก เหล็ก
ทองคํา และน้ํามัน ดุลบริการ รายได และเงินโอนเกินดุล 4,864 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากปกอนที่เกินดุล 5,405 ลาน
ดอลลาร สรอ. จากผลกระทบของเหตุการณสึนามิที่ทําใหรายรับจากการทองเที่ยวชะลอลง รวมทัง้ รายจายผลประโยชนการลงทุนที่
ปรับสูงขึ้นตามผลประกอบการของธุรกิจในประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 3,714 ลานดอลลาร สรอ. จากการขาด
ดุลการคาเปนสําคัญ สวนดุลการชําระเงินเกินดุล 5,422 ลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไปเดือนธันวาคม 2548 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.8 ชะลอลงจากเดือนกอนที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 โดยเปนผลจากราคาผักและผลไมที่ชะลอลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดมากขึ้นจากภาวะน้ําทวมที่
คลี่คลายและสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย ประกอบกับราคาไกเนื้อและไขไกยังคงทรงตัวอยูในระดับต่ําเนื่องจากภาวะการระบาด
ของโรคไข ห วั ดนกสง ผลใหผู บริ โ ภคบางส วนยั ง ขาดความเชื่อมั่ น ในการบริโ ภค กอปรกั บผู ผ ลิต ยัง คงเรง ระบายผลผลิ ต
ออกจําหนายมากขึ้นเพื่อใหทันราคาที่โนมต่ําลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งราคาในหมวดพลังงานปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงในประเทศ โดยราคาน้ํามันเบนซิน 95 และเบนซิน 91 ปรับเพิ่มขึ้น 3 ครั้งในเดือนธันวาคมรวม 1.20 บาท และราคา
น้ํามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 2 ครั้งรวม 0.80 บาท สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับสูงขึ้นจากเดือนกอนมาอยูที่รอยละ 2.6 โดย
เปนการเพิ่มขึ้นของราคาในหมวดยาสูบเปนสําคัญ เนื่องจากการปรับขึ้นของอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ทําใหราคาขายปลีกใน
ประเทศปรับสูงขึ้น
ดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.0 เทียบกับเดือนกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 ตามราคา
หมวดผลิตภัณฑจากเหมืองและหมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เนื่องจากตนทุนที่สูงขึ้นตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ในป 2548 อัตราเงินเฟอทั่วไป อัตราเงินเฟอพื้นฐาน และดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
4.5 1.6 และ 9.2 ตามลําดับ
6. ภาวะการเงินเดือนธันวาคม 2548 เงินฝากธนาคารพาณิชยลดลงจากเดือนกอน 26.0 พันลานบาท แต
ขยายตัวรอยละ 8.4 จากระยะเดียวกันปกอน สวนหนึ่งเปนผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหม ซึ่งเมื่อหักผลดังกลาว
ออกแลว เงินฝากธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 4.8 เรงขึ้นจากชวงกลางป เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นมีสวนชวย

-38.1 จากระยะเดียวกันปกอน และเมื่อหักผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหมขยายตัวรอยละ 4.0 เรงขึ้นจาก
อัตราการขยายตัวในชวงกลางปเชนกัน สอดคลองกับการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ ในป 2548 เมื่อพิจารณาหักผลจากการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหมแลว เงินฝากขยายตัวคอนขางต่ําชวงตนป
ขณะที่สินเชื่อภาคเอกชนอยูในแนวโนมชะลอตัว แตนับจากชวงกลางปเปนตนมา เงินฝากขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น สวนหนึ่ง
เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นมีสวนชวยจูงใจผูฝากเงิน ขณะที่สินเชื่อภาคเอกชนเรงตัวขึ้นเปนลําดับเชนกัน
ฐานเงิน ขยายตัวรอยละ 5.2 จากระยะเดียวกันปกอน สวนปริมาณเงิน M2 M2a และ M3 ขยายตัว จากระยะ
เดียวกันปกอนที่ รอยละ 8.2 5.3 และ 6.2 ตามลําดับ และอยูในแนวโนมเรงตัว
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ในเดือนธันวาคม 2548 ปรับเพิ่มขึ้นตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
รอยละ 0.25 อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วันเฉลี่ยเทากันที่รอยละ
3.85 สูงขึ้นจากคาเฉลี่ยของเดือนกอน
ในป 2548 อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่ง
มีการปรับขึ้นรวม 6 ครั้งในป 2548 จากรอยละ 2.00 ตอป เปนระยะ 4.00 ตอป
7. คาเงินบาทเดือนธันวาคม 2548 เฉลี่ยอยูที่ 41.07 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นจากคาเฉลี่ย 41.12 บาท
ตอดอลลาร สรอ. ในเดือนพฤศจิกายน โดยมีปจจัยสนับสนุน ไดแก การประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ของไทยที่สูงกวา
การคาดการณของตลาด และการที่อัตราเงินเฟอทั่วไปเริ่มชะลอลงในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม รวมทั้งความเชื่อมั่นใน
เงินดอลลาร สรอ. ที่ลดลง
สําหรับทั้งป 2548 เงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 40.29 บาท ตอดอลลาร สรอ. ใกลเคียงกับคาเฉลี่ย 40.28 บาทในป 2547
ระหวางวันที่ 1-24 มกราคม 2549 คาเงินบาทเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลาร สรอ. เฉลี่ยแข็งคาขึ้นกวาเดือนกอน
โดยมีปจจัยสนับสนุนสําคัญ คือ การไหลเขาของเงินทุนเพื่อมาลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทย ประกอบกับความเชื่อมั่นตอเงิน
ดอลลาร สรอ. ลดลง
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 มกราคม 2549
ขอมูลเพิ่มเติม: คุณคุณทิพย ตรงธรรมกิจ โทร. 0 283 5639, 0 2283 5648 e-mail: kuntipt@bot.or.th

