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เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมกราคม 2549
เครื่องชี้เศรษฐกิจโดยรวมเดือนมกราคม 2549 ชะลอลงจากเดือนกอน โดยดานอุปสงค ดัชนีการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาเดือนกอน อยางไรก็ตาม ภาคตางประเทศอยูในเกณฑดี โดยมูลคาการสงออก
ขยายตัวตอเนื่อง ขณะที่มูลคาการนําเขาขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนเพียงเล็กนอย
ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน โดยนอกจากปจจัยดานราคาที่ยังเพิ่มขึ้นในเกณฑสูงแลว
ผลผลิตพืชผลหลั ก ก็ปรับตัวดีขึ้น เพราะสภาวะอากาศที่เอื้ออํานวย ดานการผลิต ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวตอเนื่อ งจาก
เดือนกอน โดยบางสวนเปนผลจากการปดซอมบํารุงโรงงานและอุปสงคที่ชะลอตัวลงในบางสินคา สําหรับภาคบริการ จํานวน
นักทองเที่ยวตางประเทศโดยรวมและจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศในภาคใตปรับตัวดีขึ้น สวนหนึ่งจากฐานปกอนที่อยูใน
ระดับต่ําเพราะไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี โดยดานฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ฐานะดุลบัญชี
เดินสะพัดปรับตัวดีตอเนื่อง และอัตราเงินเฟอทั่วไปเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนเล็กนอย ตามการปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ํามัน
ในประเทศ ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานชะลอตัวจากเดือนกอน
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนมกราคม 2549 มีดังนี้
1. การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2549 ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 5.8 ชะลอลง
จากเดือนกอน อันเปนผลจากการผลิตหดตัวในบางหมวดอุตสาหกรรม ไดแก หมวดยาสูบ เพราะการปดซอมบํารุงโรงงาน
หมวดเครื่องหนัง เพราะเสียสวนแบงตลาดใหกับสินคาจากประเทศจีน หมวดอาหาร เพราะภัยแลงทําใหการผลิตน้ําตาล
ลดลง และ หมวดเครื่องใชไฟฟา เพราะการผลิตเครื่องรับโทรทัศนที่มีคุณภาพสูงขึ้น ทําใหปริมาณลดลง อยางไรก็ตาม
สิน คาในหลายหมวดยังคงขยายตั วในเกณฑดี ตามอุปสงคจากตางประเทศ ไดแ ก หมวดอิ เล็กทรอนิก ส หมวดสิ่งทอ
และหมวดยานยนตและอุปกรณขนสง สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้อยูที่รอยละ 73.3
ลดลงจากรอยละ 74.2 ในเดือนกอน
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (เบื้องตน) เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.7 ชะลอลงจาก
เดือนธันวาคมที่ขยายตัวรอยละ 2.2 เปนผลมาจากการลดลงของปริมาณจําหนายรถยนตนั่งและรถจักรยานยนต โดยเฉพาะ
ปริม าณจํา หนา ยรถจัก รยานยนตที่ ลดลง เนื่ องจากผูบริ โ ภคได เร งซื้อ ในชว งที่ผ า นมา และดัช นีก ารลงทุน ภาคเอกชน
(เบื้องตน) ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.7 จากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรที่ยังขยายตัวไดอยาง
ตอเนื่อง แมวาปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยลดลงเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่การลงทุนในหมวดกอสราง
ลดลงตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย
3. ภาคการคลังเดือนมกราคม 2549 รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 111.0 พันลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.8 จาก
ระยะเดียวกันปกอน รายไดปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนหนาในทุกฐานภาษี โดยภาษีจากฐานรายไดขยายตัวรอยละ 13.1 จาก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เปนสําคัญ สําหรับภาษีจากฐานการบริโภคขยายตัวรอยละ 7.9 โดยเฉพาะจากภาษี
มูลคาเพิ่ม ประกอบกับภาษีสรรพสามิตเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ํามัน 0.50 บาทตอลิตร ตั้งแต
1 ธันวาคม 2548 สําหรับรายไดที่มิใชภาษีลดลงจากระยะเดียวกันปกอน เนื่องจากฐานสูงในเดือนเดียวกันปกอน ที่มีการนําสง
รายไดจากบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ถึง 3 พันลานบาท สําหรับดุลเงินสดรัฐบาลในเดือนนี้ขาดดุล 13.4 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศเดือนมกราคม 2549 ดุลการคาขาดดุล 388 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับเดือนธันวาคม
ที่ข าดดุล 176 ล า นดอลลาร สรอ. โดยการส งออกมี มู ล ค า 8,807 ล า นดอลลาร สรอ. ขยายตั ว จากระยะเดี ย วกัน ป ก อ น
รอยละ 14.5 ตามการสงออกสินคาอุตสาหกรรมสําคัญ ไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกส ยานพาหนะและชิ้นสวน และอัญมณี

-2และเครื่องประดับ สําหรับการนําเขามีมูลคา 9,195 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.4 ชะลอลง
จากเดือนกอน ตามการลดลงของการนําเขา ที่สําคัญโดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบและยานพาหนะและชิ้น สวน ซึ่งในปกอนมี
การนําเขาเหล็กสูงมาก ดุลบริการ รายได และเงินโอนเกินดุล 893 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนที่เกินดุล 577
ลานดอลลาร สรอ. จากการลดลงของรายจายดอกเบี้ยและเงินปนผล ประกอบกับรายไดจากการทองเที่ยวก็เพิ่มขึ้นในเกณฑดี
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 504 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากที่เกินดุล 401 ลานดอลลาร สรอ. ในเดือนกอน ดุลการชําระเงิน
เกินดุล 625 ลานดอลลาร สรอ. เงินทุนสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2549 อยูที่ระดับ 53.2 พันลาน
ดอลลาร สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิจํานวน 5.9 พันลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไปเดือนมกราคม 2549 อยูที่รอยละ 5.9 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอนซึ่งอยูที่รอยละ 5.8
โดยเปนผลจากการปรับขึ้นราคาในหมวดพลังงาน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่เรงตัวจากเดือนกอนหนา โดยราคาน้ํามันเบนซิน 95
เบนซิน 91 และดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 3 ครั้งในเดือนมกราคมรวม 1.20 บาท สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับตัวลดลงจาก
เดือนกอนมาอยูที่รอยละ 2.5 โดยเปนการลดลงของราคาในหมวดการสื่อสาร (คาบริการใชโทรศัพทมือถือ) และอาหาร
ที่บริโภคนอกบาน
ดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.5 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาหมวดผลิตภัณฑจาก
เหมืองและหมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จากตนทุนที่สูงขึ้นตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
6. ภาวะการเงินเดือนมกราคม 2549 เงินฝากธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 228.5 พันลานบาท
และขยายตัวถึงรอยละ 10.3 จากระยะเดียวกันปกอน สวนหนึ่งเปนผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหม ซึ่งเมื่อหักผล
ดังกลาวออกแลว เงินฝากธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 6.3 เรงขึ้นตอเนื่องจากชวงกลางป 2548 เพราะอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่เพิ่มขึ้นนาจะมีสวนชวยจูงใจผูฝากเงิน สําหรับสินเชื่อภาคเอกชนของธนาคารพาณิชย (รวมการถือครอง
หลักทรัพยของภาคเอกชน) ขยายตัวรอยละ 8.3 จากระยะเดียวกันปกอน เมื่อหักผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหม
และบวกกลับผลของการตัดหนี้สูญ สิน เชื่อออกจากบัญชีและการโอนทางบัญชีกับ บริษัทบริหารสินทรัพย (AMC) แลวจะ
ขยายตัวรอยละ 8.6 เรงขึ้นตอเนื่องจากชวงกลางปกอนเชนกัน
ฐานเงินขยายตัวรอยละ 9.9 จากระยะเดียวกันปกอนและเพิ่มขึ้น 11.8 พันลานบาทจากเดือนกอน ซึ่งสวนใหญ
เปนการเพิ่มขึ้นของเงินสดในมือประชาชนจากความตองการใชเงินสดในชวงเทศกาลตรุษจีน สวนปริมาณเงิน M2 M2a
และ M3 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนที่รอยละ 10.7 7.5 และ 7.5 ตามลําดับ และอยูในแนวโนมเรงตัวตอเนื่องจาก
ชวงกลางป 2548
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ในเดือนมกราคม 2549 ทั้งอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน
และอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วันเฉลี่ยเทากันที่รอยละ 4.03 ตอป สูงขึ้นจากคาเฉลี่ยของเดือนกอนตามการปรับขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกรอยละ 0.25 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549
7. คาเงินบาท ในเดือนมกราคม 2549 เฉลี่ยอยูที่ 39.62 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นจากคาเฉลี่ย 41.07 บาท
ตอดอลลาร สรอ. ในเดือนธันวาคม 2548 จากการไหลเขา ของเงิน ทุน ตางประเทศเพื่อมาลงทุนในตลาดหลัก ทรั พยไ ทย
และความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร สรอ. ที่ลดลงเนื่องจากตลาดในขณะนั้นเห็นวาวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในสหรัฐฯ อาจสิ้นสุด
เร็วกวาที่เคยคาดการณไว
ระหวางวันที่ 1-22 กุมภาพันธ 2549 คาเงินบาทเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลาร สรอ. เฉลี่ยแข็งคาขึ้นอีกสอดคลอง
กับคาเงินในภูมิภาค เนื่องจากการไหลเขาอยางตอเนื่องของเงินทุนตางประเทศเพื่อมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย ในภูมิภาค
ธนาคารแหงประเทศไทย
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