ฉบับที่ 18/2549
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน ป 2549
เศรษฐกิจโดยรวมเดือนเมษายน 2549 ดานอุปสงคชะลอตัวจากเดือนกอนทั้งเครื่องชี้การบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน อยางไรก็ตาม การสงออกและรายไดรัฐบาลยังคงขยายตัวในเกณฑดี
ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรยังคงขยายตัวดีตอเนื่อง โดยเฉพาะราคาพืชผลที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ขณะที่ผลผลิตเกษตร
ขยายตัวตอเนื่อง ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงจากเดือนกอน ตามการชะลอตัวของอุปสงคในประเทศเปนสําคัญ
สําหรับภาคบริการ จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศโดยรวมขยายตัวในเกณฑดีจากระยะเดียวกันปกอน สวนหนึ่งเปนผลของ
ฐานที่ต่ําในเดือนเดียวกันปกอน
เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ในเดื อ นนี้ มี แ รงกดดั น ต อ อั ต ราเงิ น เฟ อ และดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด เพิ่ ม มากขึ้ น โดยทั้ ง อั ต รา
เงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับเพิ่มสูงขึ้น ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาขาดดุลในเดือนนี้ อยางไรก็ตาม ฐานะเงินสํารอง
ระหวางประเทศอยูในเกณฑดี และอัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนเมษายน ป 2549 มีดังนี้
1. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2549 ชะลอตัวจากเดือนกอน โดยขยายตัวจากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 7.2 ทั้งนี้ หมวดอิเล็กทรอนิกสยังขยายตัวดีตามอุปสงคจากตางประเทศ ในขณะที่บางหมวดชะลอลงที่สําคัญ
ไดแก หมวดยานยนตตามอุปสงคในประเทศ หมวดอาหารตามวัตถุดิบออยที่มีนอยในชวงปลายฤดูการผลิต หมวดที่การ
ผลิตหดตัว ไดแก หมวดเครื่องใชไฟฟา หมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก และหมวดยาสูบ เนื่องจากอุปสงคในประเทศ
ชะลอตัว สวนอัตราการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้อยูที่รอยละ 71.3 ลดลงจากรอยละ 80.5 ในเดือนกอน
อันเปนผลจากปจจัยฤดูกาลเปนสําคัญ
2. ดัช นี ก ารอุป โภคบริโ ภคภาคเอกชน เพิ่ม ขึ้น จากระยะเดี ย วกั น ป กอ นร อยละ 0.8 ชะลอตัว จากรอยละ 3.7
ในเดือนกอน โดยเครื่องชี้การบริโภคเกือบทุกตัวชะลอตัวจากเดือนกอนหนา ยกเวนปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต
ที่ขยายตัวสูงกวาเดือนกอน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (เบื้องตน) ขยายตัวรอยละ 1.5 จากระยะเดียวกันปกอน ชะลอลง
จากรอ ยละ 2.2 ในเดือ นกอ น เนื่ อ งจากการชะลอตั ว ของการลงทุ น ในหมวดเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อย า งไรก็ ตาม มู ล ค า
การจําหนายเครื่องจักรในประเทศ ณ ราคาคงที่ ยังขยายตัวในเกณฑดี ขณะที่การลงทุนในหมวดกอสรางหดตัวตอเนื่อง
ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย
3. ภาคการคลังเดือนเมษายน 2549 รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 127.4 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 12.7 ตามการนําสงรายไดรัฐพาณิชยเปนสําคัญ ขณะที่รายไดภาษีขยายตัวรอยละ 3.3 ชะลอลงจากเดือนกอนหนา
จากการชะลอตัวของภาษี เงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคา เพิ่มเปน สํา คัญ สําหรั บดุลเงินสดรัฐบาลในเดือนนี้เกินดุลเปน
เดือนแรกในปงบประมาณ 2549 จํานวน 10.6 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศเดือนเมษายน 2549 ดุลการคาขาดดุล 520
ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกที่ขยายตัว
ในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 11.8 คิดเปนมูลคา 9,122 ลานดอลลาร สรอ. สินคาออกสําคัญที่ขยายตัว
ในอัตราที่ชะลอลง ไดแก เครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอรและชิ้นสวน ยานพาหนะและชิ้นสวน ขณะที่การนําเขามีมูลคา 9,642
ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.1 สินคานําเขาที่ลดลงที่สําคัญ ไดแก ยานพาหนะและชิ้นสวน
เครื่องจักร เหล็กและเคมีภัณฑ สวนการนําเขาเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑขยายตัวสูงทั้งราคาและปริมาณ ดุลบริการ รายได
และเงินโอนเกินดุล 238 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนที่เกินดุล 298 ลานดอลลาร สรอ. จากรายจาย
ผลประโยชนการลงทุนและรายจายทองเที่ยวขาออกที่เพิ่มขึ้น ดุลบัญชีเดินสะพัด
ขาดดุล 283 ลานดอลลาร สรอ.
ดุลการชําระเงิน เกินดุล 811 ลานดอลลาร สรอ. เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2549 อยูที่ระดับ 57.2
พันลานดอลลาร สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิจํานวน 5.1 พันลานดอลลาร สรอ.

-25. อัตราเงินเฟอทั่วไปเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 6.0 ตามราคาในหมวดอาหารสดที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน
โดยเฉพาะราคาผักและผลไมซึ่งเพิ่มขึ้นมาก สวนราคาในหมวดพลังงานชะลอลงจากเดือนกอนเล็กนอย ตามราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงในประเทศ สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนมาอยูที่รอยละ 2.9 เปนผลจากราคาสินคาในหมวด
อาหารบริโภคนอกบาน คาโดยสารสาธารณะ และการสื่อสาร ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน
ดัชนีราคาผูผลิตเรงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.7 โดยเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาในหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรมเปนสําคัญ
6 . ภาวะการเงินในเดือนเ มษายน 2549 เงินฝากธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 93.0 พันลานบาท
ขยายตัวถึงรอยละ 12.8 จากระยะเดียวกันปกอน เนื่องจากการแขงขันระดมเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยยังคงเขมขน
โดยมี การเสนอผลิตภัณฑพิเศษและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญเพื่อจูงใจผูฝากเงิน สําหรับสิทธิเรียกรองจาก
ภาคเอกชนของธนาคารพาณิชย 1/ ขยายตัวรอยละ 7.9 จากระยะเดียวกันปกอน แตเมื่อหักผลของการจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยแหงใหม และบวกกลับผลของการตัดหนี้สูญสินเชื่อออกจากบัญชีและการโอนทางบัญชีกับ AMC แลว ขยายตัวรอยละ
6.5 ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับเดือนกอน
ฐานเงินขยายตัวรอยละ 6.1 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ปริมาณเงิน M2 M2a และ M3 ขยายตัวรอยละ 12.9
9.1 และ 9.3 ตามลําดับ และอยูในแนวโนมที่ขยายตัวเรงขึ้นตอเนื่องตั้งแตชวงกลางป 2548 สําหรับปริมาณเงินตาม
ความหมายกวาง 2/ (Broad Money) ขยายตัวรอยละ 9.5 สอดคลองกับการเรงตัวของปริมาณเงินอื่นๆ โดยเปนการเรงตัวของ
เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยเปนสําคัญ โดยเฉพาะเงินฝากประเภทมีระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ทั้งอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ธนาคารระยะ 1 วันปรับสูงขึ้นจากเดือนกอนในขนาดที่ใกลเคียงกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549
ในชวงวันที่ 1-26 พฤษภาคม 2549 อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินเคลื่อนไหวในชวงแคบๆ ใกลเคียงกับระดับ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่รอยละ 4.75 ตอป
7. คาเงินบาทในเดือนเมษายน 2549 โนมแข็งขึ้นอยางรวดเร็วตลอดทั้งเดือน และทําสถิติแข็งคาที่สุดในรอบกวา
6 ปที่ระดับ 37.47 บาทตอดอลลาร สรอ. ในชวงปลายเดือน โดยมีปจจัยหลักจากสถานการณทางการเมืองที่คลี่คลายลง
สงผลใหมีเงินทุนไหลเขาในตลาดหลักทรัพยไทยจํานวนมาก เมื่อพิจารณาตลอดทั้งเดือน คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 37.99 บาท
ตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นจากคาเฉลี่ยของเดือนกอนรอยละ 2.5
ระหวางวันที่ 1-26 พฤษภาคม 2549 คาเงินบาทเริ่มปรับออนคาลงเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. ในชวงสัปดาหที่ 2
ของเดือน สอดคลองกับคาเงินในภูมิภาคและคาเงินสกุลหลักที่ไมใชดอลลาร สรอ. เนื่องจากนักลงทุนตองการลดความเสี่ยง
จึงลดการลงทุนใน Emerging Markets ลงบาง
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 พฤษภาคม 2549
ขอมูลเพิ่มเติม: คุณคุณทิพย ตรงธรรมกิจ
โทร. 0-2283-5639, 0-2283-5648
e-mail: kuntipt@bot.or.th

วิสัยทัศน เปนองคกรที่สังคมเชื่อถือและศรัทธา
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หมายถึง สินเชื่อภาคเอกชนรวมการถือครองหลักทรัพยของธนาคารพาณิชย
หมายถึง ปริมาณเงินในความหมายที่กวางกวา M3 โดยไดรวมเงินรับฝากหรือเงินกูยืมที่มีลักษณะทดแทนเงินฝากไดของสถาบันรับฝากเงินอื่น
นอกเหนือจาก ธพ. บง. และธนาคารเฉพาะกิจ ในการจัดทําปริมาณเงินตามความหมายกวางนี้ ธปท. ไดอางอิงคูมือ Monetary and Financial
Statistics Manual (MFSM2000) ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ รายละเอียดเกีย่ วกับนิยาม หลักการ และวิธีการจัดทําสามารถอางอิงไดจาก
http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/EconData/EconFinance/download/MS06T.doc ทั้งนี้ ตั้งแต ป 2550 ธปท. จะเผยแพรปริมาณ
เงินตามความหมายกวางแทนปริมาณเงินอื่นๆ
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