ฉบับที่ 36/2550
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่ 2 ป 2550
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนมิถุนายน 2550 อุปสงคในประเทศปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนทั้งการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน เชนเดียวกับการสงออกที่ยังคงขยายตัวสูง สําหรับดานอุปทาน ผลผลิตหลักชะลอตัวจากเดือนกอนหลังจากที่ขยายตัวสูง
ตอเนื่องในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอน สวนการทองเที่ยว
ชะลอลงจากความกังวลในเรื่องสถานการณความไมสงบและเหตุระเบิดในภาคใตเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อยูในเกณฑดี โดยเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูงและอัตราเงินเฟอทรงตัวเทากับเดือนกอน
โดยรวมไตรมาสที่ 2 ป 2550 อุปสงคในประเทศมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน ขณะที่การสงออกยังคงขยายตัว
ไดดีตอเนื่อง ดานอุปทาน ผลผลิตพืชผลหลักขยายตัวในเกณฑสูง แตราคาชะลอตัวลง ทําใหรายไดเกษตรกรชะลอลงเล็กนอยจาก
ไตรมาสกอน สวนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวไดใกลเคียงกับไตรมาสกอนโดยเฉพาะการผลิตเพื่อการสงออก ดานการทองเที่ยว
ชะลอลงจากไตรมาสกอนเนื่องจากปจจัยลบตาง ๆ อาทิ ปญหาหมอกควันในภาคเหนือ พายุดีเปรสชั่น การประทวงทางการเมืองและ
ความไมสงบในภาคใต อยางไรก็ดี เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑดีทั้งเสถียรภาพภายในและตางประเทศ
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่ 2 ป 2550 มีดังนี้
1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องตน) ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.9 ชะลอลงจากเดือนกอน ตามอุตสาหกรรม
ที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ อาทิ หมวดผลิตภัณฑเหล็กและหมวดวัสดุกอสราง รวมทั้งหมวดเครื่องดื่มที่มีสต็อกสูง ขณะที่หมวด
อาหารลดลงตามการผลิตอาหารทะเลกระปอง สับปะรดกระปองและน้ํามันพืช ที่ลดลงเนื่องจากประสบปญหาวัตถุดิบขาดแคลนและมี
ราคาแพง อยางไรก็ดี หมวดที่ผลิตเพื่อการสงออกเปนหลักยังขยายตัวไดดี โดยหมวดอิเล็กทรอนิกส ตามการสงออก Hard Disk Drive
หมวดเครื่องหนัง เนื่องจากไดรับคําสั่งซื้อพิเศษจากสหรัฐอเมริกา และหมวดเครื่องใชไฟฟาตามการผลิตเครื่องรับโทรทัศนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากผูผลิตเรงผลิตสินคารุนใหมเพื่อวางจําหนายในตางประเทศ สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนนี้อยูที่รอยละ 76.3
ลดลงจากเดือนกอนตามการทยอยปดหีบออยของอุตสาหกรรมน้ําตาลในหมวดอาหาร และการปดซอมโรงงานในหมวดปโตรเลียม
หมวดปโตรเคมี หมวดยาสูบและหมวดเหล็ก อยางไรก็ดี อัตราการใชกําลังการผลิตที่ปรับฤดูกาลในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเล็กนอย
เมื่อเทียบกับเดือนกอน
โดยรวมไตรมาสที่ 2 ป 2550 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.8 ใกลเคียงกับไตรมาสกอน
ตามการผลิตที่ขยายตัวในหมวดอิเล็กทรอนิกส หมวดเครื่องหนัง หมวดอาหาร และหมวดเครื่องดื่มที่ยังอยูในเกณฑดี สําหรับอัตราการ
ใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรม อยูที่รอยละ 75.2 ลดลงจากรอยละ 76.0 ในไตรมาสกอน จากการผลิตที่ลดลงในหมวดอาหาร
หมวดเครื่องดื่ม หมวดผลิตภัณฑยาง และหมวดกอสรางเปนสําคัญ
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยเครื่องชี้ทั้งในหมวดสินคาคงทน
และไมคงทนหลายรายการปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน ทั้งปริมาณการใชน้ํามันเบนซินและแกสโซฮอล ปริมาณการใชไฟฟาสําหรับ
ที่อยูอาศัย ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง ขณะที่มูลคาการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค ณ ราคาคงที่ยังคง
ขยายตัวแตในอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนกอน สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (เบื้องตน) หดตัวรอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ปกอน แตหากเปรียบเทียบกับเดือนกอนดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 1.0 ทั้งนี้ เครื่องชี้ในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ
ปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณการจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่เครื่องชี้ในหมวดกอสรางยังคงชะลอตัว แมวาปริมาณ
จําหนายปูนซีเมนตในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น
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โดยรวมไตรมาสที่ 2 ป 2550 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนทรงตัวเทากับระยะเดียวกันปกอนและปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน
จากเครื่องชี้หลายตัวที่ปรับตัวดีขึ้น ไดแก ปริมาณการใชไฟฟาสําหรับที่อยูอาศัย มูลคาการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค ณ ราคาคงที่และ
ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (เบื้องตน) ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนโดยเฉพาะเครื่องชี้ในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ ขณะที่หมวดกอสรางยังคงชะลอตัว
3. ภาคการคลัง ในเดือนมิถุนายน 2550 รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 121.8 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.0
ตามการเพิ่มขึ้นของรายไดภาษีที่ขยายตัวรอยละ 6.1 ตามภาษีจากฐานรายไดซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามการจัดเก็บ
ภาษีเงินไดจากดอกเบี้ย และภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากคาบริการ คาจําหนายกําไร และภาษีหัก ณ ที่จายภาคเอกชน อยางไรก็ตาม
ภาษีจากฐานการบริโภคหดตัวตามภาษีมูลคาเพิ่มที่ลดลงเนื่องจากภาษีที่เก็บจากการนําเขาลดลงตามการนําเขาที่ชะลอตัวลงและจากผล
ของคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น สําหรับรายไดที่มิใชภาษีลดลงเนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแหงไดนําสงรายไดไปแลวในเดือนกอน ดุลเงินสด
รัฐบาลเกินดุล 87.4 พันลานบาท เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนเพิ่มขึ้น 54.5 พันลานบาท อยูที่ 109.2 พันลานบาท
โดยรวมไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2550 รายไดจัดเก็บเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.3 โดยรายไดภาษีและ
รายไดที่มิใชภาษีขยายตัวรอยละ 5.3 และ 4.7 ตามลําดับ รัฐบาลเกินดุลเงินสดทั้งสิ้น 44.8 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคา เกินดุล 1,099 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกที่ขยายตัวสูงตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 18.1
คิดเปนมูลคาสงออก 12,714 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งเปนการขยายตัวในทุกหมวดสินคา ดานการนําเขามีมูลคา 11,616 ลานดอลลาร สรอ.
ขยายตัวรอยละ 3.8 ชะลอลงตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบและสินคาทุน รวมทั้งหมวดเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑน้ํามัน
ที่ยังคงลดลงตอเนื่อง เมื่อรวมกับ ดุลบริการ รายได และเงินโอน ที่เกินดุล 103 ลานดอลลาร สรอ. ตามการทองเที่ยวที่เกินดุลเพิ่มขึ้น
รวมทั้งในเดือนนี้ไมไดตกชวงการสงกลับกําไรและเงินปนผลของภาคเอกชน ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1,202 ลานดอลลาร สรอ.
และดุลการชําระเงิน เกินดุล 1,877 ลานดอลลาร สรอ. เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2550 อยูที่ระดับ 73.0 พันลาน
ดอลลาร สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิจํานวน 9.5 พันลานดอลลาร สรอ.
สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2550 ดุลการคา เกินดุล 1,489 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกที่ขยายตัวดีตอเนื่องที่รอยละ 18.3
คิดเปนมูลคาการสงออก 36,182 ลานดอลลาร สรอ. ขณะที่การนําเขาขยายตัวรอยละ 7.4 คิดเปนมูลคา 34,693 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อรวม
กับดุลบริการฯ ที่ขาดดุล 166 ลานดอลลาร สรอ. ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1,322 ลานดอลลาร สรอ. และดุลการชําระเงินเกินดุล
2,344 ลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไปในเดือนมิถุนายน 2550 อยูที่รอยละ 1.9 เทากับเดือนกอน เนื่องจากราคาสินคาในหมวดพลังงานลดลง
ตามการปรับลดคาไฟฟาและการปรับลดราคาน้ํามันเบนซิน ชวยชดเชยราคาสินคาในหมวดอาหารสดที่สูงขึ้น สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
อยูที่รอยละ 0.7 เทากับเดือนกอน เนื่องจากมีการปรับขึ้นราคาคาเชาบานและเครื่องประกอบอาหารใกลเคียงกับการปรับลดราคาของ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล อาหารบริโภคในบานนอกบาน และการตรวจรักษา สวนดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 เทากับเดือนกอน
จากราคาสินคาเกษตรกรรมที่สูงขึ้น ขณะที่ราคาสินคาในหมวดอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงจากราคาปโตรเลียม และกาซธรรมชาติ เปนสําคัญ
ในไตรมาสที่ 2 ป 2550 ทั้งอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานลดลงจากไตรมาสแรก โดยอยูที่ระดับรอยละ 1.9 และ
0.8 ตามลําดับ เทียบกับไตรมาสแรกที่อยูที่รอยละ 2.4 และ 1.4 ตามลําดับ
6. ภาวะการเงิน ในเดือนมิถุนายน 2550 เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน 1/ (Depository Corporations) ขยายตัวรอยละ 4.2
จากระยะเดียวกันปกอน ชะลอลงจากรอยละ 5.7 ในเดือนกอน สวนหนึ่งเพราะปจจัยฤดูกาล ไดแก การลดฐานเงินฝากเพื่อลดภาระ
เงินนําสงกองทุ นเพื่อการฟนฟูฯ ในชวงกลางป สวนสิน เชื่อภาคเอกชนขยายตัวรอ ยละ 3.5 เพิ่ม ขึ้นจากรอ ยละ 2.4 ในเดือนกอน
โดยสินเชื่อภาคครัวเรือนเรงตัวขึ้น แตสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน

1/

สถาบันรับฝากเงิน หมายถึง สถาบันรับฝากเงินทุกประเภท ยกเวน ธนาคารแหงประเทศไทย
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ฐานเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ปริมาณเงินตามความหมายกวาง (Broad
Money) ขยายตัวรอยละ 3.5 และยังอยูในแนวโนมชะลอตัวตอเนื่อง
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ในเดือนมิถุนายน 2550 อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ย
ระหวางธนาคารระยะ 1 วันปรับลดลงจากเดือนพฤษภาคมมาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.50 และ 3.54 ตอป ตามลําดับ กอนปรับลดลงอีกในชวง
วันที่ 1-25 กรกฎาคม มาอยูท่รี อยละ 3.42 และ 3.41 ตอป ตามลําดับ ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในไตรมาสที่ 2 ป 2550 คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินต่ํากวาคาเฉลี่ยในไตรมาสกอน โดยอัตราดอกเบี้ยซื้อคืน
พันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วันเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.84 และ 3.88 ตอป ตามลําดับ ลดลงจากรอยละ
4.69 และ 4.73 ตอป ในไตรมาสที่ 1 ตามลําดับ
7. คาเงินบาทและดัชนีคาเงินบาท ในเดือนมิถุนายน 2550 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 34.58 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้น
เล็กนอยจากเดือนกอน โดยอุปสงคและอุปทานของเงินดอลลาร สรอ. คอนขางสมดุล แมวายังมีเงินทุนไหลเขาสูตลาดหลักทรัพยไทย
อยางตอเนื่อง แตในขณะเดียวกันผูนําเขาและบริษัทน้ํามันมีการซื้อดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นเชนกัน สําหรับดัชนีคาเงินบาท (NEER) ในเดือน
มิถุนายนอยูที่ระดับ 79.1 ปรับสูงขึ้นเล็กนอยจากระดับ 78.8ในเดือนกอน เนื่องจากคาเงินในภูมิภาคแข็งคาขึ้นพรอม ๆ กับคาเงินบาท
จากการไหลเขาของเงินลงทุนสูตลาดหลักทรัพยทั้งภูมิภาค
ในไตรมาสที่ 2 ป 2550 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 34.68 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งขึ้นจากคาเฉลี่ย 35.59 บาทตอดอลลาร สรอ.
ในไตรมาสแรก ขณะที่ NEER แข็งคาขึ้นประมาณรอยละ 1.5 จากคาเฉลี่ยของไตรมาสกอน
ระหวางวันที่ 1-25 กรกฎาคม 2550 เงินบาทแข็งคาขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉลี่ยอยูที่ 33.71 บาทตอดอลลาร สรอ. จากการไหลเขา
ของเงินทุนที่มาลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนจํานวนมาก ประกอบกับความกังวลของผูสงออกทําใหมีการเรงขายดอลลาร สรอ.
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