ฉบับที่ 15/2549

เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคมและไตรมาสแรก ป 2549
เศรษฐกิจโดยรวมเดือนมีนาคม 2549 ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน แมวาราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นและมี
ความกังวลตอสถานการณทางการเมือง โดยดานอุปสงค เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน มูลคา
การสงออกยังขยายตัวตอเนื่อง ขณะที่มูลคาการนําเขาขยายตัวในอัตราต่ํา ทําใหดุลการคาเกินดุล อยางไรก็ตาม ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอน
ดานอุปทาน โดยรายไดเกษตรกรยังคงขยายตัวดีตอเนื่อง โดยเฉพาะปริมาณพืชผลที่ขยายตัวดีขึ้น ดานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงจากเดือนกอน จากปจจัยดานการปดซอมบํารุงโรงกลั่นและปรับปรุงเครื่องจักร และการชะลอตัว
ของภาคการกอสราง สําหรับภาคบริการ จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศโดยรวมอยูในระดับใกลเคียงเดือนกอนและขยายตัว
ในเกณฑดีจากระยะเดียวกันปกอน
เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อยู ใ นเกณฑ ดี โดยด า นฐานะเงิ น สํ า รองระหว า งประเทศอยู ใ นระดั บ สู ง ฐานะดุ ล บั ญ ชี
เดินสะพัดเกินดุลตอเนื่อง อัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา และอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน จาก
การลดลงของราคาหมวดอาหารบริโภคในบาน เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม อัตราเงินเฟอทั่วไปเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจาก
การเพิ่มขึ้นของราคาผักและผลไม
สําหรับไตรมาสแรก ป 2549 เศรษฐกิจขยายตัวในเกณฑดี โดยดานอุปสงค การสงออกขยายตัวอยูในเกณฑดี
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2548 ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวใกลเคียงกับไตรมาสกอน แตการลงทุนภาคเอกชน
ชะลอตัวลง ดานอุปทาน ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงกวาไตรมาสกอน สวนภาคบริการปรับตัวดีขึ้น
เปนลําดับ สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดีทั้งเสถียรภาพภายในและนอกประเทศ โดยเงินสํารองระหวางประเทศ
อยูในระดับมั่นคง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟอทั่วไปลดลงจากไตรมาสกอนเล็กนอย แตอัตราเงินเฟอ
พื้นฐานเพิ่มขึ้นตอจากไตรมาสกอน
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม และไตรมาสแรก ป 2549 มีดังนี้
1. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2549 ดัชนียังเพิ่มขึ้นตอเนื่อง แตอัตราขยายตัวจากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 8.2 ชะลอลงจากเดือนกอน ทั้งนี้ หมวดยานยนต และหมวดอิเล็กทรอนิกส ยังคงขยายตัวดีตามอุปสงคจาก
ตางประเทศ แตหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียมลดลงเพราะการปดซอมบํารุงโรงกลั่นบางสวน หมวดเหล็กและผลิตภัณฑลดลง
ตามอุปสงคจากภาคกอสรางที่ชะลอลง สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้อยูที่รอยละ 79.8
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 72.4 ในเดือนกอน สวนหนึ่งเนื่องจากมีจํานวนวันทําการที่มากกวา
สําหรับไตรมาสแรกป 2549 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.8 เรงตัวขึ้นจาก
รอยละ 7.2 ในไตรมาสกอน โดยอุตสาหกรรมที่การสงออกนอยกวารอยละ 30 เรงตัวขึ้น ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ในหมวดปโตรเลียมที่กลับมาเปดดําเนินการตามปกติ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่การสงออกมากกวารอยละ 60 ยังขยายตัวได
ตอเนื่องแตในอัตราที่ชะลอตัวลง ตามการชะลอตัวลงของการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา สวนอัตรา
การใชกําลังการผลิตทั้งไตรมาสอยูที่รอยละ 75.2 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยที่รอยละ 72.3 ในปกอน
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 3.6 จากระยะเดียวกันปกอน ขยายตัวสูงกวาเดือนกอน
เกือบทุกองคประกอบ โดยเฉพาะปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง รถจักรยานยนต และการใชไฟฟาเพื่อที่อยูอาศัยซึ่งเพิ่มขึ้นมาก
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (เบื้องตน) ขยายตัวรอยละ 1.4 จากระยะเดียวกันปกอน ชะลอลงจากรอยละ 5.3 ในเดือนกอน
ตามการชะลอตั ว ของการลงทุ น ในหมวดเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ซึ่ ง เป น ผลจากการลดลงของปริม าณการจํ า หน า ยรถยนต
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ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศที่ยังคงลดลงตอเนื่อง
สําหรับดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนไตรมาสแรกของป 2549 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
1.2 เทียบกับรอยละ 1.0 ในไตรมาสกอน โดยเพิ่มขึ้นตามการใชไฟฟาสําหรับที่อยูอาศัยและปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง
เปน สํา คัญ อยางไรก็ตาม ทั้งไตรมาสปริมาณการใชน้ํา มันเบนซินและแกสโซฮอลและปริมาณจําหนายรถจักรยานยนต
ยังลดลงจากระยะเดียวกันปกอน สวนดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (เบื้องตน) ขยายตัวรอยละ 1.4 ชะลอตัว จากรอยละ 5.0
ในไตรมาสกอน โดยเปนผลจากการลงทุนในหมวดกอสรางหดตัวตอเนื่อง ขณะที่การลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร
ยังคงขยายตัวแตมีอัตราที่ชะลอลง
3. ภาคการคลังเดือนมีนาคม 2549 รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 122.9 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 9.4 ตามการนําสงรายไดรัฐพาณิชยเปนสําคัญ ขณะที่รายไดภาษีขยายตัวรอยละ 4.6 ชะลอลงจากเดือนกอนหนา
แมภาษีจากฐานรายไดขยายตัวใกลเคียงกับเดือนกอนเนื่องจากภาษีเงินไดนิติบุคคลยังขยายตัวดี แตภาษีสรรพสามิตลดลง
โดยเฉพาะในหมวดยาสูบและน้ํามัน ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มยังขยายตัวตอเนื่อง นอกจากนี้ ภาษีจากฐานการคา
ระหวางประเทศลดลงตอเนื่อง สวนหนึ่งเกิดจากการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมบางประเภท สําหรับดุลเงินสดรัฐบาลในเดือนนี้ขาดดุล 2.3 พันลานบาท
ไตรมาสที่ 2 ของป งบประมาณ 2549 รายไดจัดเก็บของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดี ยวกั นปกอนรอยละ 7.5
และรัฐบาลขาดดุลเงินสด 28.8 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศเดือนมีนาคม 2549 ดุลการคาเกินดุล 187 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกมีมูลคา
10,859 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 16.2 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการขยายตัวในทุกหมวดสินคา โดยเฉพาะ
สินคาอุตสาหกรรม ไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกส ยานพาหนะและชิ้นสวน ผลิตภัณฑพลาสติกและผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําหรับการนําเขามีมูลคา 10,672 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 เพิ่มขึ้นทุกหมวด ยกเวนหมวดวัตถุดิบ สวนการนําเขา
เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นจากปจจัยดานราคา ขณะที่ปริมาณนําเขาน้ํามันลดลงจากระยะเดียวกันปกอน ดุลบริการ
รายได และเงินโอน เกินดุล 298 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนที่เกินดุล 690 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของรายจายผลประโยชนการลงทุน เปนสําคัญ สวนหนึ่งเปนเพราะในเดือนนี้เปนชวงปดงวดบัญชีของบริษัทญี่ปุน
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 485 ลานดอลลาร สรอ.ลดลงจากเดือนกอนที่เกินดุล 666 ลานดอลลาร สรอ. ดุลการชําระเงิน
เกินดุล 764 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากที่เกินดุล 1,611 ลานดอลลาร สรอ. ในเดือนกอน เงินสํารองระหวางประเทศ
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2549 อยูที่ระดับ 55.3 พันลานดอลลาร สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
สุทธิจํานวน 4.1 พันลานดอลลาร สรอ.
ไตรมาสแรกของป 2549 ดุล การคา ขาดดุล 224 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกมีมูลคา 29,091 ลา น
ดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 17.9 การนําเขามีมูลคา 29,316 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 สวนหนึ่งเนื่องจาก
ไตรมาสแรกปกอนมีการเรงนําเขาเหล็ก ทองคํา และน้ํามัน ดุลบริการ รายได และเงินโอนเกินดุล 1,881 ลานดอลลาร สรอ.
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1,656 ลานดอลลาร สรอ. และดุลการชําระเงินเกินดุล 2,999 ลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไปเดือนมีนาคม 2549 อยูที่รอยละ 5.7 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 5.6 ในเดือนกอน
โดยเพิ่มขึ้ น ตามราคาในหมวดอาหารสดที่ป รับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน โดยเฉพาะราคาผั กและผลไม สวนราคา
ในหมวดพลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น ในอัต ราที่ช ะลอลงจากป กอ น ตามราคาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งในประเทศ ถึ งแมร าคาน้ํ า มั น เบนซิ น
และดีเซลจะปรับขึ้น 3 ครั้งในเดือนมีนาคมรวม 1.20 บาท สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานลดลงเล็กนอยมาอยูที่รอยละ 2.6
เปนผลจากราคาของหมวดอาหารบริโภคในบาน และสิ่งที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน ขณะที่
ราคาน้ําตาลทรายเพิ่มขึ้นอีก 3 บาทตอกิโลกรัม สงผลใหราคาสินคาเครื่องประกอบอาหารปรับสูงขึ้น
ดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.5 ชะลอลงจากรอยละ 9.0 ในเดือนกอน โดยเปนผลจาก
ราคาสินคาในหมวดผลผลิตเกษตรกรรมที่ชะลอลงและราคาในหมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน ผลิตภัณฑปโตรเลียม
เปนสําคัญ

-3สําหรับไตรมาสแรกของป 2549 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน และดัชนีราคาผูผลิต
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.7 2.6 และ 8.7 ตามลําดับ
6. ภาวะการเงินเดือนมีนาคม 2549 เงินฝากธนาคารพาณิชยขยายตัวถึงรอยละ 11.6 จากระยะเดียวกันปกอน
เนื่ อ งจากธนาคารพาณิ ช ย มี ก ารแข ง ขั น ระดมเงิ น ฝาก โดยออกผลิ ต ภั ณ ฑ พิ เ ศษและเพิ่ ม อั ต ราดอกเบี้ ย ให จู ง ใจมากขึ้ น
สําหรับสินเชื่อภาคเอกชนของธนาคารพาณิชย (รวมการถือครองหลักทรัพยของภาคเอกชน) ขยายตัวรอยละ 7.9
จากระยะเดียวกันปกอน แตเมื่อหักผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหม และบวกกลับผลของการตัดหนี้สูญสินเชื่อ
ออกจากบัญชีและการโอนทางบัญชีกับ AMC แลว ขยายตัวรอยละ 7.4 ซึ่งชะลอลงจากเดือนกอนเล็กนอย เพราะเงินลงทุน
ในหลักทรัพยที่ลดลงเปนสําคัญ
ฐานเงินขยายตัวรอยละ 10.0 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ปริมาณเงิน M2 M2a และ M3 ขยายตัวในอัตรา
รอยละ 11.9 8.4 และ 8.5 ตามลําดับ เรงขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน สําหรับปริมาณเงินตามความหมายกวาง 1 (Broad
Money) ขยายตัวรอยละ 8.8 ตามการเรงตัวของเงินฝากในชวงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น โดยเฉพาะเงินฝากประเภทที่มีระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ทั้งอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ย
ระหวางธนาคารระยะ 1 วันโนมสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ประกอบกับสภาพคลองที่ตึงตัวขึ้นบางชวงในระบบธนาคาร
พาณิชยจากการยายเงินฝากของลูกคา
ไตรมาสที่ 1 ป 2549 อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ
1 วันโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากไตรมาสกอนประมาณรอยละ 0.50 ตอป มาอยูที่รอยละ 4.15 และ 4.16 ตอป ตามลําดับ
ตามการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ๆ ละรอยละ 0.25 ตอปในเดือนมกราคมและมีนาคม 2549
ในชวงวันที่ 1-24 เมษายน 2549 อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ธนาคารระยะ 1 วั น ปรั บ สู ง ขึ้ น จากเดื อ นก อ นในขนาดที่ ใ กล เ คี ย งกั บ การปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายร อ ยละ 0.25
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549
7. คาเงินบาทในเดือนมีนาคม 2549 เฉลี่ยอยูที่ 38.98 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นจากคาเฉลี่ย 39.41
บาทต อ ดอลลาร สรอ. ในเดือ นกุม ภาพัน ธ สอดคล อ งกั บการแข็ งคา ขึ้น ของสกุล เงิ น ในภูมิ ภาค เนื่ องจากนัก ลงทุ น จาก
ตางประเทศยังคงสนใจลงทุนในภูมิภาคนี้ ประกอบกับมีเงินทุนไหลเขาเพื่อซื้อหุนกิจการในประเทศไทย
ในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2549 เงินบาทปรับแข็งคาขึ้นมาเฉลี่ยอยูที่ 39.32 บาทตอดอลลาร สรอ. จากคาเฉลี่ย
41.04 บาทตอดอลลาร สรอ. ในไตรมาสกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ คือ (1) ความเชื่อมั่นในคาเงินของดอลลาร สรอ.
ที่ลดลง สงผลใหมีเงินทุนไหลเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยของภูมิภาคอยางตอเนื่อง และ (2) ปจจัยเฉพาะของไทยเกี่ยวกับ
การเขาซื้อกิจการของบริษัทเอกชน
ระหวางวันที่ 1-24 เมษายน 2549 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 38.12 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นอีกสอดคลอง
กับคาเงินในภูมิภาค และเงินบาทแข็งคาที่สุดในรอบ 6 ปที่ระดับ 37.66 บาทตอดอลลาร สรอ. ในวันที่ 24 เมษายน 2549
ธนาคารแหงประเทศไทย
28 เมษายน 2549
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หมายถึง ปริมาณเงินในความหมายที่กวางกวา M3 โดยไดรวมเงินรับฝากหรือเงินกูยืมที่มีลักษณะทดแทนเงินฝากไดของสถาบันรับฝากเงินอื่น
นอกเหนือจาก ธพ. บง. ธนาคารเฉพาะกิจ ในการจัดทําปริมาณเงินตามความหมายกวางนี้ ธปท. ไดอางอิงคูมือ Monetary and Financial Statistics Manual
(MFSM2000) ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ รายละเอียดเกี่ยวกับนิยาม หลักการ และวิธีการจัดทําสามารถอางอิงไดจาก
http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/EconData/summary_of_change_MS_th.doc ทั้งนี้ ตั้งแต ป 2550 ธปท. จะเผยแพรปริมาณเงินตาม
ความหมายกวางแทนปริมาณเงินอื่นๆ

