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เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ 2549
เศรษฐกิจโดยรวมเดือนกุมภาพันธ 2549 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน โดยดานอุปสงค ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
และมูลคาการสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดานปริมาณสงออกเรงตัวขึ้นมาก ขณะที่มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นในอัตราที่
ต่ํากวา ทําใหดุลการคาขาดดุลลดลง อยางไรก็ตาม ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนลดลงจากระยะเดียวกันปกอนเล็กนอย
ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรขยายตัวดีตอเนื่อง โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งดานราคาพืชผลที่ยังคงขยายตัวสูง และ
ผลผลิตพืชผลหลักก็เพิ่มสูงขึ้นจากเดือนกอนหนา ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก ตามอุปสงคจาก
ตางประเทศเปนสําคัญ สําหรับภาคบริการ จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศโดยรวมขยายตัวในเกณฑดีจากระยะเดียวกัน
ปกอน สวนหนึ่งเปนผลจากฐานปกอนที่อยูในระดับต่ําเพราะไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี โดยดานฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ฐานะดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลตอเนื่อง และอัตราเงินเฟอทั่วไปลดลงจากเดือนกอน ตามการชะลอลงของราคาในหมวดอาหารสด อยางไรก็ตาม
อัตราเงินเฟอพื้นฐานสูงขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน จากผลของการปรับขึ้นคาโดยสารรถสาธารณะ
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนกุมภาพันธ 2549 มีดังนี้
1. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ 2549 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.8 เรงขึ้นมาก
จากเดือนกอน โดยเฉพาะในหมวดอิเล็กทรอนิกส หมวดยานยนตและอุปกรณขนสง ตามการสงออกที่ขยายตัวดีและ
การออกรถยนตนั่งรุนใหม ขณะที่หมวดเครื่องดื่มขยายตัวดีตอเนื่องจากเดือนกอน และหมวดสิ่งทอขยายตัวตามการสงออก
เสื้อผาสําเร็จรูป สวนหมวดปโตรเลียมขยายตัวสูง โดยเปนผลจากฐานปกอนอยูในระดับต่ําเนื่องจากการปดซอมบํารุง
โรงกลั่นและมีปญหาการนําเขาน้ํามันดิบลาชา สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้อยูที่รอยละ
72.3 ลดลงจากรอยละ 73.4 ในเดือนกอน ตามปจจัยฤดูกาลที่เดือนนี้มีจํานวนวันทําการนอย แตเมื่อหักผลของปจจัยทาง
ฤดูกาลออกแลว อัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงรอยละ 0.1 จากระยะเดียวกันปกอน เทียบกับเดือนกอนที่ขยายตัว
รอยละ 0.9 เปนผลจากการลดลงอยางตอเนื่องของปริมาณการใชน้ํามันเบนซินและแกสโซฮอลและปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนต ขณะที่เครื่องชี้การบริโภคสินคาไมคงทนอื่นยังขยายตัวในเกณฑดี สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
(เบื้ อ งต น ) ขยายตั ว ร อ ยละ 5.4 จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ น ตามการขยายตั ว ของการลงทุ น ในหมวดเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร
เปนสําคัญ โดยมูลคาการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ และปริมาณการจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปกอน สวนการลงทุนในหมวดกอสรางลดลงตอเนื่องตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ชะลอตัวลง
3. ภาคการคลังเดือนกุมภาพันธ 2549 รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 113.7 พันลานบาท ขยายตัวรอยละ 6.9 จาก
ระยะเดียวกันปกอน รายไดปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนหนาโดยเฉพาะภาษีที่จัดเก็บจากฐานรายได ซึ่งขยายตัวรอยละ 15.5
ตามการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 33.9 เนื่องจากการปรับเงินเดือนและจายโบนัสของภาคเอกชน
นอกจากนี้ รายไดที่มิใชภาษีก็ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน เนื่องจากบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) นําสงรายไดมากขึ้น
และโรงงานยาสูบนําสงรายไดตอเนื่องจากเดือนมกราคม สําหรับดุลเงินสดของรัฐบาลในเดือนนี้ขาดดุล 13.1 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศเดือนกุมภาพันธ 2549 ดุลการคาขาดดุล 24 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงเมื่อเทียบกับการขาดดุล
388 ลานดอลลาร สรอ. ในเดือนกอน ทั้งนี้ การสงออกขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 23.3 คิดเปนมูลคา 9,425 ลาน
ดอลลาร สรอ. โดยเปนการขยายตัวจากทั้งดานราคาและปริมาณ จากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมซึ่งยังคงขยายตัวไดดี
โดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส ยานพาหนะและชิ้นสวน ตลอดจนเคมีภัณฑและผลิตภัณฑปโตรเลียม นอกจากนี้ ปริมาณ
การสงออกสินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้นจากยางพาราและมันสําปะหลัง สําหรับการนําเขามีมูลคา 9,449 ลานดอลลาร สรอ.

-2ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 15.3 โดยเฉพาะน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาเปนสําคัญ ดุลบริการ รายได
และเงินโอนเกินดุล 690 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนที่เกินดุล 893 ลานดอลลาร สรอ. จากการเพิ่มขึ้นของรายจาย
ผลประโยชนการลงทุนโดยเฉพาะการสงกลับกําไรและเงินปนผล ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 666 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น
จากที่เกินดุล 504 ลานดอลลาร สรอ. ในเดือนกอน ดุลการชําระเงินเกินดุล 1,610 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่เกินดุล 624
ลานดอลลาร สรอ. ในเดือนกอน เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2549 อยูที่ระดับ 54.4 พันลานดอลลาร
สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิจํานวน 4.6 พันลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ 2549 อยูที่รอยละ 5.6 ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 5.9 ในเดือนกอน
เปนผลจากการชะลอลงของราคาในหมวดอาหารสดโดยรวมเนื่องจากมีผลผลิตออกสูตลาดมาก ซึ่งสงผลใหราคาผักและผลไม
ชะลอลง และราคาไขไกปรับลดลง สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานอยูที่รอยละ 2.7 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนที่มีอัตรารอยละ 2.5
ซึ่งเปนผลจากการปรับขึ้นคาโดยสารสาธารณะ ตามการปรับอัตราคาโดยสารรถรวมบริการในเขตกรุงเทพฯ และ บขส.
ดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.0 ชะลอลงจากเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 9.5 ตาม
ราคาหมวดผลผลิตเกษตรกรรม และหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ชะลอลงจากเดือนกอน
6. ภาวะการเงินเดือนกุมภาพันธ 2549 เงินฝากธนาคารพาณิชย เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 27.5 พันลานบาท
และขยายตัวถึงรอยละ 10.1 จากระยะเดียวกันปกอน สวนหนึ่งเปนผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหม ซึ่งเมื่อหักผล
ดังกลาวออกแลว เงินฝากธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 6. 1 และอยูในแนวโนมเรงตัวตอเนื่องจากชวงกลางป 2548
สําหรับสินเชื่อภาคเอกชนของธนาคารพาณิชย (รวมการถือครองหลักทรัพยของภาคเอกชน) ขยายตัวรอยละ 7.6 จาก
ระยะเดียวกันปกอน เมื่อหักผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหมและบวกกลับผลของการตัดหนี้สูญ สินเชื่อออกจาก
บัญชีและการโอนทางบัญชีกับ AMC แลวขยายตัวรอยละ 7.5 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่ต่ํากวาในเดือนมกราคมเล็กนอย
เนื่องจากการถือครองหลักทรัพยลดลง อยางไรก็ดี ในสวนของสินเชื่อยังขยายตัวดีใกลเคียงกับเดือนกอน
ฐานเงินขยายตัวรอยละ 3.6 จากระยะเดียวกันปกอนแตลดลง 29.3 พันลานบาทจากเดือนกอน เนื่องจากในเดือน
มกราคมมีการเพิ่มขึ้นของเงินสดในมือประชาชนจากความตองการใชเงินสดในชวงเทศกาลตรุษจีน สวนปริมาณเงิน M2
M2a และ M3 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนที่รอยละ 10.1 6.9 และ 7.2 ตามลําดับ ใกลเคียงกับอัตราการขยายตัวในเดือน
มกราคม
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ทั้งอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ธนาคารระยะ 1 วั น ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2549 อยู ใ นระดั บ ใกล เ คี ย งกั บ ช ว งปลายเดื อ นมกราคมภายหลั ง การประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549
7. คาเงินบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2549 เฉลี่ยอยูที่ 39.41 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นจากคาเฉลี่ย 39.62
บาทตอดอลลาร สรอ. ในเดื อนมกราคม สอดคลองกับคาเงินในภูมิภาค เนื่ องจากการไหลเขาอยางตอเนื่องของเงินทุน
เพื่อมาลงทุนในตลาดหลักทรัพยในภูมิภาค
ระหวางวันที่ 1-23 มีนาคม 2549 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 38.99 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นอีกสอดคลองกับ
คาเงินในภูมิภาค เนื่องจากคาเงินดอลลาร สรอ. ออนลง ประกอบกับมีเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศในชวงครึ่งแรกของ
เดือนเพื่อซื้อกิจการของบริษัทเอกชน
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 มีนาคม 2549
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