ฉบับที่ 28/2550
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม 2550
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนพฤษภาคม 2550 ดานอุปทาน ผลผลิตพืชผลขยายตัวเรงขึ้นทําใหรายไดเกษตรกรจากการขาย
พืชผลหลักปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง สะทอนกําลังซื้อของเกษตรกรที่ยังอยูในเกณฑดี ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวใกลเคียงกับ
เดือนกอน สวนการทองเที่ยวชะลอลง เนื่องจากเริ่มเขาสูชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว สําหรับดานอุปสงค การสงออกยังคงขยายตัวไดดี
ตอเนื่อง ขณะที่อุปสงคในประเทศมีอัตราขยายตัวใกลเคียงกับเดือนกอน
สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี โดยเงินสํารองระหวางประเทศอยูในเกณฑสูง และยังไมมีแรงกดดันดานเงินเฟอ
โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานอยูในระดับต่ํา
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคม 2550 มีดังนี้
1. ดัช นีผ ลผลิต อุต สาหกรรม (เบื้อ งตน ) ขยายตัว จากระยะเดีย วกัน ปกอ นรอ ยละ 6.3 โดยการผลิต ในกลุม สิน คา ที่ผ ลิต
เพื่อ การสงออก ไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกส และหมวดเครื่องหนัง ยังขยายตัวดี ขณะที่หมวดสิ่งทอเพิ่มขึ้นตามอุปสงคจากตางประเทศ
นอกจากนี้ หมวดอาหารยังขยายตัวไดดีตามการผลิตน้ําตาลเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม ยังมีสินคาในบางหมวดที่การผลิตยังคงหดตัว ไดแก
หมวดผลิตภัณฑเหล็กและวัสดุกอสราง ที่ชะลอตัวตามภาวะการกอสราง และหมวดเครื่องใชไฟฟา ตามการผลิตเครื่องรับโทรทัศนท่ีมี
การปรับเปลี่ยนไปผลิตจอ LCD ที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น กอปรกับฐานที่สูงในปกอนจากอุปสงคที่เพิ่มขึ้นชวงกอนเทศกาลฟุตบอลโลก
สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 77.7 เพิ่มขึ้นมากจากเดือนกอนตามปจจัยฤดูกาล แตเมื่อปรับฤดูกาลแลวอัตรา
การใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนเล็กนอย อยางไรก็ตาม มีบางหมวดที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตลดลง ไดแก หมวดอาหาร
ในสวนของอุตสาหกรรมน้ําตาลที่โรงงานเริ่มทยอยปดหีบ และหมวดปโตรเลียมที่มีการปดซอมฉุกเฉิน
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.4 เทากับเดือนกอน โดยเครื่องชี้ในหมวดสินคา
คงทนปรับตัวดีขึ้นทั้งจากปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตเนื่องจากมีอุปสงคเพิ่มขึ้น ขณะที่เครื่องชี้หมวดสินคา
ไมคงทนชะลอตัวลง ตามการลดลงของภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และปริมาณการใชน้ํามันเบนซินและแกสโซฮอลที่ลดลงเนื่องจาก
ราคาขายปลีกน้ํามันที่ปรับสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอน สําหรับ
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (เบื้องตน) หดตัวรอยละ 3.1 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยเครื่องชี้ในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ
ยังคงขยายตัวจากการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ที่ยังคงขยายตัวได แมจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจาก
ฐานปกอนที่มีการนําเขาดาวเทียม ขณะที่เครื่องชี้ในหมวดกอสราง ไดแก ปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศหดตัวตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนและเปนการเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอนหนา สอดคลองกับ
องคประกอบของดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะองคประกอบดานการลงทุนที่อยูเหนือระดับ 50
3. ภาคการคลัง รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 274.3 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.6 โดยภาษีจากฐานรายได
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 จากทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการในปบัญชี 2549 อยางไรก็ตาม
รายไดจากภาษีที่เก็บจากฐานการบริโภคลดลงรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ตามภาษีมูลคาเพิ่มที่ลดลงรอยละ 2.6
โดยภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บจากการนําเขาลดลงจากผลของคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นและการนําเขาที่ชะลอตัวลง สําหรับรายไดที่มิใชภาษี
ขยายตัวรอยละ 118.8 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแหงเลื่อนการนําสงรายไดจากเดือนกอนมาเปนเดือนนี้ ดุลเงินสดรัฐบาลขาดดุล 22.4
พันลานบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนลดลง 0.3 พันลานบาท อยูที่ 54.7 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคา เกินดุล 656 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกที่ขยายตัวสูงตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 19.9
คิดเปนมูลคาสงออก 12,839 ลานดอลลาร สรอ. โดยเปนการขยายตัวในทุกหมวดสินคา รวมทั้งหมวดสินคาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานสูง
ที่กลับมาขยายตัวหลังจากที่หดตัวในเดือนกอน ดานการนําเขามีมูลคา 12,183 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 6.2 ซึ่งชะลอจาก
เดือนกอนตามการนําเขาที่ชะลอตัวในทุกหมวดสินคา รวมทั้งหมวดเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑน้ํามันที่ยังคงลดลงตอเนื่อง ดุลบริการ
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รายได และเงินโอน ขาดดุล 410 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากรายจายผลประโยชนจากการลงทุนซึ่งเปนชวงตกงวดการสงกลับกําไร
และเงินปนผลของภาคเอกชน ขณะที่ดุลการทองเที่ยวลดลงจากเดือนกอน เมื่อรวมกับดุลการคา ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 246
ลานดอลลาร สรอ. และดุลการชําระเงิน เกินดุล 660 ลานดอลลาร สรอ. เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2550 อยูที่
ระดับ 71.1 พันลานดอลลาร สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิจํานวน 9.8 พันลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไปในเดือนพฤษภาคม 2550 อยูที่รอยละ 1.9 สูงขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 1.8 ในเดือนกอนหนา ตามราคา
ในหมวดอาหารสดโดยเฉพาะ ไกสด ไขไก และผักสดที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนราคานมสดและ ผลิตภัณฑนมสดที่ปรับตัวสูงขึ้น
ภายหลังการยกเลิกประกาศของ คปค. ฉบับที่ 8 เรื่องการควบคุมราคาสินคาฯ และราคาในหมวดพลังงานที่สูงขึ้นตามการปรับขึ้นราคา
น้ํามันเบนซิน สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานลดลงมาอยูที่รอยละ 0.7 จากรอยละ 1.2 ในเดือนกอน จากฐานที่สูงในปกอนที่มีการปรับขึ้น
คาโดยสารสาธารณะหลายรายการ เปนสําคัญ ขณะที่ดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 เทากับเดือนกอน
6. ภาวะการเงิน เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน 1/ เริ่มทรงตัวหลังจากที่ชะลอตัวตอเนื่องมาตั้งแตกลางป 2549 โดยในเดือน
พฤษภาคม 2550 เงินฝากขยายตัวรอยละ 5.7 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเงินฝากของภาครัฐเรงตัวขึ้นในชวง 2-3 เดือนที่ผานมา
เนื่องจากมีการนําเงินงบประมาณบางสวนมาฝากไวกับธนาคารพาณิชยเพื่อรอการเบิกจาย
สําหรับสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงิน ขยายตัวรอยละ 2.4 ชะลอลงจากเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 2.9 จากสินเชื่อ
ที่ใหแกภาคธุรกิจที่ชะลอตัวตอเนื่องตามภาวะอุปสงคภายในประเทศเปนสําคัญ ในขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือนยังคงขยายตัวดี
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2550 ฐานเงิน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ปริมาณเงินตามความหมาย
กวาง (Broad Money) ขยายตัวรอยละ 4.7 และอยูในแนวโนมชะลอตัวตอเนื่องสอดคลองกับอุปสงคในประเทศและอัตราเงินเฟอที่
ชะลอตัวลงในชวงที่ผานมา
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ในเดือนพฤษภาคม 2550 อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ย
ระหวางธนาคารระยะ 1 วันปรับลดลงจากเดือนเมษายนมาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.85 และ 3.89 ตอป ตามลําดับ ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย
นโยบายขาลง
สําหรับชวงวันที่ 1-26 มิถุนายน 2550 อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน และอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคาร
ระยะ 1 วันปรับลดลงมาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.50 และ 3.54 ตอปตามลําดับ
7. คาเงินบาทและดัชนีคาเงินบาท ในเดือนพฤษภาคม 2550 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 34.62 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้น
เล็ กนอยจากเดือนเมษายน สวนหนึ่งจากการเรงขายดอลลาร สรอ. ของผูสงออกอยางตอ เนื่อ ง ประกอบกับ นักลงทุนตางชาติเขา
มาลงทุนในตลาดหลักทรัพยอยางตอเนื่อง
ดัชนีคาเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate: NEER) ในเดือนพฤษภาคม 2550 อยูที่ระดับ 78.78 ปรับสูงขึ้นจาก
เดือนกอนเล็กนอย โดยคาเงินบาทมีแนวโนมแข็งขึ้นตามคาเงินในภูมิภาคซึ่งสวนใหญเกิดจากการไหลเขาของเงินลงทุนจากตางประเทศ
เพื่ อ เข า มาลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ นภู มิ ภ าค ประกอบกั บ ค า เงิ น เยนโน ม อ อ นค า ลงจากการกู ยื ม เงิ น เยนที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย ต่ํา
ไปลงทุนในประเทศอื่นที่ใหผลตอบแทนที่สูงกวา (Carry Trade) เพิ่มมากขึ้น
สําหรับชวงวันที่ 1-26 มิถุนายน 2550 คาเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ โดยเฉลี่ยอยูที่ 34.59 บาทตอดอลลาร สรอ.
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