ฉบับที่ 24 /2550
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน 2550
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนเมษายน 2550 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน สะทอนไดจากรายไดเกษตรกรจากการขายพืชผล
หลักที่ขยายตัวสูงขึ้นจากผลผลิตเปนสําคัญ เชนเดียวกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เรงตัวขึ้นจากเดือนกอน ขณะที่เครื่องชี้ดานอุปสงค
ทั้งดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (เบื้องตน) ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน สอดคลองกับการนําเขาที่
เรงตัวขึ้น ทั้งนี้ การสงออกยังคงขยายตัวไดตอเนื่อง และการทองเที่ยวโดยรวมยังอยูในเกณฑดีแมเผชิญปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
ตอนบน
สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี โดยฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูงตอเนื่อง สวนอัตราเงินเฟอ
ทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานลดลงตอเนื่อง
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนเมษายน 2550 มีดังนี้
1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องตน) ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.7 เรงขึ้นจากเดือนกอน ตามการผลิตในกลุม
สินคาที่ผลิตเพื่อการสงออก ไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกสที่ยังขยายตัวตอเนื่อง และหมวดเครื่องหนังที่ขยายตัวเนื่องจากคําสั่งซื้อพิเศษ
นอกจากนี้ หมวดยาสูบขยายตัวสูงเพราะฐานต่ําเนื่องจากปกอนมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต ทําใหมีการผลิตต่ําและมีสต็อกไวในชวง
กอนแลว อยางไรก็ต าม กลุม ที่ผ ลิตทั้ง เพื่อ สงออกและขายในประเทศยังคงชะลอตัว อาทิ หมวดยานยนต และหมวดผลิตภัณ ฑ
เหล็ก เปนตน
สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 72.0 ปรับลดลงจากเดือ นกอนตามปจจัยฤดูกาลที่เดือ นนี้มีวันทําการนอ ย
เนื่องจากเทศกาลสงกรานต อยางไรก็ตาม มีบางหมวดที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปดซอมบํารุงโรงงานใน
เดือนกอน ไดแก หมวดปโตรเลียม และหมวดผลิตภัณฑเคมี เริ่มทยอยกลับมาดําเนินการ หากปรับฤดูกาลแลวการใชกําลังการผลิต
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงรอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน เครื่องชี้ในหมวดสินคาเพื่อการยัง
ชีพปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจน ทั้งมูลคาการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค ณ ราคาคงที่ และภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ รวมทั้งปริมาณการใช
ไฟฟาสําหรับที่อยูอาศัยที่ขยายตัวสูงตอเนื่องจากเดือนกอน แตเครื่องชี้ในหมวดสินคาคงทน ไดแก ปริมาณจําหนายรถยนตนั่งและ
รถจักรยานยนตยังคงหดตัวตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินและแกสโซฮอลขยายตัวไมมากนักเนื่องจากราคาขาย
ปลีกน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นในเดือนนี้ สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (เบื้องตน) หดตัวรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน
ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนตามเครื่องชี้ในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณโดยเฉพาะมูลคาการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ ที่กลับมา
ขยายตัวในเดือนนี้ ขณะที่เครื่องชี้ในหมวดกอสราง ไดแก ปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศหดตัวตอเนื่องตามการชะลอตัวของ
ภาคอสังหาริมทรัพย
3. ภาคการคลัง รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 122.1 พันลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.0 จากรายไดที่มิใชภาษีที่
ลดลงเนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแหงไมสามารถนําสงรายไดทันในเดือนนี้ อยางไรก็ตาม รายไดภาษีขยายตัว โดยเฉพาะภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาที่ขยายตัวรอยละ 29.1 เนื่องจากวันสุดทายของการเสียภาษีเลื่อนมาเปนวันที่ 2 เมษายน 2550 รวมทั้งภาษีฐานการบริโภคก็
ขยายตัวตามภาษีมูลคาเพิ่มจากอุปสงคในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นบาง เชนเดียวกับภาษีธุรกิจเฉพาะที่ขยายตัวตามการจัดเก็บภาษีของ
สถาบันการเงิน ขณะที่ภาษีสรรพสามิตหดตัวเล็กนอยเนื่องจากมีการปรับลดอัตราภาษีโทรคมนาคมเปนสําคัญ ดุลเงินสด รัฐบาลขาด
ดุล 20.3 พันลานบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนเมษายนลดลง 15.8 พันลานบาท มาอยูที่ 55.0 พันลานบาท
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4. ภาคตางประเทศ ดุลการคาขาดดุล 97 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งเปนการขาดดุลครั้งแรกในรอบ 9 เดือน โดยเปนผลจาก
การนําเขาที่เรงตัวขึ้นมาก โดยขยายตัวรอยละ 11.2 คิดเปนมูลคา 10,725 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งรวมการนําเขาเครื่องบิน 2 ลํา มูลคา
215 ลานดอลลาร สรอ. ทั้งนี้ หากไมรวมการนําเขาเครื่องบิน มูลคาการนําเขาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 ตามการขยายตัวเกือบทุกหมวด
สินคา ยกเวนหมวดเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑน้ํามันที่ลดลงตามการนําเขาน้ํามันดิบเนื่องจากการปดซอมโรงกลั่น ดานการสงออก มี
มูล คา 10,628 ลา นดอลลารส รอ. ขยายตัว รอ ยละ 16.5 ชะลอลงบา งจากเดือ นกอ นตามการสง ออกสิน คา อุต สาหกรรมที ่ใ ช
เทคโนโลยีใ นการผลิต สูง ที่ช ะลอตัว และสิน คา อุต สาหกรรมที่ใ ชแ รงงานสูง ที่ยัง หดตัว ตอ เนื่อ งจากเดือ นกอ น อยา งไรก็ดี การ
สงออกในหมวดอื่นๆ ยังคงขยายตัวดี ดุลบริการ รายได และเงินโอน เกินดุล 141 ลานดอลลาร สรอ. ตามการเพิ่มขึ้นของดุลการ
ทอ งเที่ย วเปนสํา คัญ สว นรายจา ยผลประโยชนจ ากการลงทุน ลดลงจากปกอ นเล็ก นอ ยตามการสง กลับ กํา ไรและเงิน ปน ผลของ
ภาคเอกชนที่ลดลง เมื่อรวมกับดุลการคาที่ขาดดุล ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพียง 44 ลานดอลลาร สรอ. และดุลการชําระเงิน
ขาดดุล 193 ลานดอลลาร สรอ. เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2550 อยูที่ระดับ 71.1 พันลานดอลลาร สรอ. โดย
มียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิจํานวน 9.4 พันลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไปในเดือนเมษายน 2550 อยูที่รอยละ 1.8 ชะลอลงจากรอยละ 2.0 ในเดือนกอนหนา ตามราคาในหมวด
อาหารสดที่ชะลอลง สวนใหญมาจากการชะลอตัวของราคาผักและผลไมจากฐานที่สูงในปกอน สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานอยูที่รอยละ
1.2 ต่ําลงจากเดือนกอนหนาเล็กนอย ขณะที่ดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอนตามราคาปโตรเลียม และกาซ
ธรรมชาติ เปนสําคัญ
6. ภาวะการเงิน ในเดือนเมษายน 2550 เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน 1/ ขยายตัวรอยละ 6.0 จากระยะเดียวกันปกอ น
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน จากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากจากภาคธุรกิจเปนสําคัญ สําหรับสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงิน
ข
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รอยละ 2.9 จากระยะเดียวกันปกอน เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ใหแกภาคครัวเรือน
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2550 ฐานเงิน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 จากระยะเดียวกันปกอน เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินสดในมือประชาชนในชวงวันหยุดเทศกาล ขณะที่ปริมาณเงินตามความหมายกวาง (Broad Money) ขยายตัวรอยละ 5.0 จากระยะ
เดียวกันปกอน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน สวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่สถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ในเดือนเมษายน 2550 อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ย
ระหวางธนาคารระยะ 1 วันปรับลดลงจากเดือนมีนาคม มาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 4.17 และ 4.21 ตอป ตามลําดับ ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย
นโยบายขาลง
สําหรับชวงวันที่ 1-25 พฤษภาคม 2550 อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน และอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคาร
ระยะ 1 วันปรับลดลงมาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.91 และ 3.95 ตอป ตามลําดับภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายอีกรอยละ 0.5 ตอป ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2550
7. คาเงินบาทและ ดัชนีคาเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate: NEER) ในเดือนเมษายน 2550 คาเงินบาทเฉลี่ยอยู
ที่ 34.87 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นจากเดือนมีนาคม สวนหนึ่งจากการขายดอลลาร สรอ. ของผูสงออก ประกอบกับนักลงทุน
ตางชาติเขามาลงทุนซื้อหุนเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชยไทยและลงทุนในตลาดหลักทรัพย
ดัชนีคาเงินบาท (NEER) ในเดือนเมษายน 2550 ทรงตัวที่ระดับ 78.3 โดยเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. เงิน
เยน และเงินสกุลในภูมิภาค แตออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินยูโรและคาเงินประเทศคูคาอื่น
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สถาบันรับเงินฝาก หมายถึง สถาบันรับฝากเงินทุกประเภท ยกเวน ธนาคารแหงประเทศไทย
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ระหวางวันที่ 1-25 พฤษภาคม 2550 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 34.62 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นตอเนื่องจากเดือนเมษายน
จากเงินทุนไหลเขาเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยและการขายดอลลาร สรอ. ของผูสงออก
ธนาคารแหงประเทศไทย
30 พฤษภาคม 2550
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