ฉบับที่ 44 /2550
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม 2550
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนกรกฎาคม 2550 ดานอุปทาน ผลผลิตพืชผลหลักยังขยายตัวอยูในเกณฑดี แตราคาที่ชะลอลง
สงผลใหรายไดเกษตรกรชะลอลงเล็กนอย ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวไดดีเชนกัน อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวชะลอตัว
เนื่องจากยังมีเหตุการณประทวงทางการเมืองและความไมสงบในภาคใต ในดานอุปสงค เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงเล็กนอย เชนเดียวกับการสงออกและการนําเขาที่ชะลอลง ทําใหดุลการคา
และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง ทั้งนี้ เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑดีตอเนื่อง โดยเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง
และอัตราเงินเฟออยูในระดับต่ํา
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม 2550 มีดังนี้
1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องตน) ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.2 เรงขึ้นจากเดือนกอน โดยหมวดอิเล็กทรอนิกส
และหมวดยานยนตยังคงขยายตัวไดตอเนื่อง ตามอุปสงคจากตางประเทศใน Hard Disk Drive และอุปสงคของรถยนตนั่งจากทั้งในและ
ตางประเทศ จากการออกรถยนตรุนใหม นอกจากนี้ ยังมีผลของปจจัยชั่วคราวในหมวดยาสูบที่เรงผลิตเพื่อชดเชยสต็อกที่ลดลงมาก
ขณะที่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กและหมวดเครื่องใชไฟฟาขยายตัวสูงขึ้นจากผลของฐานต่ํา อยางไรก็ดี หมวดที่การผลิตหดตัว
ไดแก หมวดเครื่องดื่ม การผลิตเบียรลดลงเนื่องจากสต็อกสูงในชวงกอนหนา หมวดอาหาร การผลิตอาหารทะเลกระปอง และสับปะรด
กระปอง ลดลงเนื่องจากประสบปญหาวัตถุดิบขาดแคลน หมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม จากการปดซอมบํารุงโรงงานบางสวน และหมวด
สิ่งทอ ตามการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปที่สูญเสียความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขง
สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้อยูที่รอยละ 75.0 ลดลงจากเดือนกอนตามการผลิตในหมวด
เครื่องหนัง เครื่องใชไฟฟา อาหาร และเครื่องดื่ม ทั้งนี้ อัตราการใชกําลังการผลิตที่ปรับฤดูกาลแลวอยูในระดับที่ใกลเคียงกับเดือนกอน
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ชะลอลงจากเดือนกอน โดยเครื่องชี้
ที่ชะลอลง ไดแก ปริมาณการใชไฟฟาสําหรับที่อยูอาศัย ปริมาณการใชน้ํามันเบนซินและแกสโซฮอล มูลคาการนําเขาสินคาอุปโภค
บริโภค ณ ราคาคงที่ รวมทั้งปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตซึ่งหดตัวคอนขางมาก อยางไรก็ตาม เครื่องชี้ที่ปรับตัวดีขึ้น ไดแก
ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งที่กลับมาขยายตัวในเดือนนี้ เนื่องจากมีการเปดตัวรถยนตรุนใหม เชนเดียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ที่ขยายตัว สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (เบื้องตน) หดตัวรอยละ 3.0 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน แตหากเปรียบเทียบกับ
เดือนกอนดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 1.0 โดยเครื่องชี้ที่ปรับตัวดีขึ้น ไดแก ปริม าณการจําหนายรถยนตเชิงพาณิชย
การนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ และปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ
3. ภาคการคลัง ในเดือนกรกฎาคม 2550 รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 111.0 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.6
โดยเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดที่มิใชภาษี ซึ่งขยายตัวจากรายไดนําสงของรัฐวิสาหกิจซึ่งฐานต่ําในปกอน สวนรายไดภาษีเพิ่มขึ้นรอยละ
4.3 ตามภาษีจากฐานรายได ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เพิ่มขึ้นตามการจัดเก็บภาษีเงินไดจากเงินเดือนและดอกเบี้ย และ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากคาบริการ คาจําหนายกําไร และภาษีหัก ณ ที่จายภาคเอกชน สําหรับภาษีฐานการบริโภคเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ตามภาษีมูลคาเพิ่มที่กลับมาขยายตัวในเดือนนี้จากภาษีที่เก็บจากการบริโภคภายในประเทศที่สูงขึ้นเปนสําคัญ ขณะที่ภาษีสรรพสามิต
ยังคงหดตัว จากภาษีน้ํามันและภาษีเบียร ดุลเงินสด รัฐบาลขาดดุล 54.1 พันลานบาท เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมลดลง 51.3
พันลานบาท อยูที่ 57.9 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคา เกินดุล 41 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนตามการสงออกที่ชะลอตัว โดยการสงออก
ขยายรอยละ 6.2 คิดเปนมูลคา 11,725 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งเปนการชะลอลงทุกหมวดสินคา โดยเฉพาะหมวดเกษตรลดลงรอยละ 7.5
ตามการสงออกขาวและมันสําปะหลัง เนื่องจากฐานสูงในปกอนและมีการเรงสงออกไปกอนหนา รวมทั้งการสงออกปโตรเลียมที่ลดลง
จากการปดซอมโรงกลั่นน้ํามัน ดานการนําเขาขยายตัวรอยละ 3.7 คิดเปนมูลคา 11,684 ลานดอลลาร สรอ. โดยการนําเขาวัตถุดิบ อาทิ
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โลหะ เคมีภัณฑ สิ่งทอและอิเล็กทรอนิกส ชะลอตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 หลังจากที่ขยายตัวสูงในชวง 5 เดือนแรกของป ขณะที่
การนําเขาสินคาทุนลดลงตามการนําเขาหมวดเครื่องจักร และหมวดเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑน้ํามันลดลงตอเนื่องตามปริมาณนําเขา
น้ํามันดิบเปนสําคัญ ดุลบริการ รายได และเงินโอน เกินดุล 325 ลานดอลลาร สรอ. ตามดุลการทองเที่ยวที่ยังคงเกินดุลตอเนื่อง และ
การสง กลับ กํา ไรและเงิน ปน ผลภาคเอกชนลดลงจากเดือ นกอ น ทํา ใหด ุล บัญ ชีเ ดิน สะพัด เกิน ดุล 367 ลา นดอลลาร สรอ.
ดุลการชําระเงินเกินดุล 245 ลานดอลลาร สรอ. เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2550 อยูที่ระดับ 74.0 พันลานดอลลาร
สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิ จํานวน 12.3 พันลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไปในเดือนกรกฎาคม 2550 อยูที่รอยละ 1.7 ลดลงจากเดือนกอน เนื่องจากการชะลอตัวของราคาสินคา
ในหมวดอาหารสดจากราคาผักและผลไม และราคาสินคาในหมวดพลังงานตามการปรับลดราคาน้ํามันเบนซินรวม 3 ครั้งในเดือนนี้
และการปรับลดคากระแสไฟฟา FT ในเดือ นมิถุนายน สวนอัตราเงิน เฟอพื้น ฐานอยูที่รอ ยละ 0.8 สูงขึ้นเล็กนอยจากเดือ นกอ น
จากการปรับ ขึ้นราคาหนังสือ พิม พ รายวันทุกฉบับจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น สวนดัชนี ราคาผูผลิตเพิ่ม ขึ้นรอยละ 1.2 ลดลงจาก
เดือนกอนซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 จากการชะลอตัวของราคาในหมวดเกษตรกรรมเปนสําคัญ โดยเฉพาะราคายางพารา ราคาปาลมน้ํามัน
และราคาพืชผัก กอปรกับราคาในหมวดผลิตภัณฑจากเหมืองและหมวดอุตสาหกรรมที่ยังคงปรับตัวลดลงตอเนื่อง
6. ภาวะการเงิน ในเดือนกรกฎาคม 2550 เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน 1/ (Depository Corporations) ในเดือนกรกฎาคม
2550 ขยายตัวรอยละ 4.8 จากระยะเดียวกันปกอน โดยยังอยูในแนวโนมชะลอตัวเมื่อเทียบกับชวงตนป อยางไรก็ดี เงินฝากเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนเนื่องจากมีการไหลกลับของเงินฝากจากการที่ธนาคารพาณิชยตองการลดฐานเงินฝากเพื่อลดภาระเงินนําสง
กองทุน เพื่อ การฟน ฟูฯ ในเดือ นมิถุน ายน สว นสิน เชื่อ ภาคเอกชนขยายตัว รอ ยละ 2.7 จากระยะเดีย วกัน ปกอ น ชะลอลงตาม
การลดลงของสินเชื่อภาคธุรกิจเปนสําคัญ
ฐานเงิน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ปริมาณเงินตามความหมายกวาง (Broad
Money) ขยายตัวรอยละ 4.0 ตามการเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย
สําหรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ทั้งอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคาร
ระยะ 1 วันลดลงในเดือนกรกฎาคมตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยเฉลี่ยทั้งเดือนเทากันอยูที่รอยละ 3.39 ตอป
7. คาเงินบาทและดัชนีคาเงินบาท ในเดือนกรกฎาคม 2550 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 33.71 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นอยาง
รวดเร็วจากเดือนมิถุนายนที่ระดับ 34.58 บาทตอดอลลาร สรอ. โดยเฉพาะในชวงตนเดือนจากการไหลเขาของเงินทุนที่เขามาลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยเปนจํานวนมากและความกังวลของผูสงออกทําใหมีการเรงขายดอลลารลวงหนา สําหรับดัชนีคาเงินบาท (NEER)
ในเดือนกรกฎาคมอยูที่ระดับ 80.4 ปรับสูงขึ้นจากระดับ 79.1 ในเดือนกอน จากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลหลักและสกุลเงิน
ในภูมิภาค
สําหรับชวงวันที่ 1-28 สิงหาคม 2550 ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคซบเซาลงจากปญหาสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สําหรับผูกูที่มีความนาเชื่อถือต่ํา (Subprime) ในสหรัฐฯ ที่ขยายวงกวางขึ้น ทําใหนักลงทุนตางชาติเริ่มมีความกังวลและลดความเสี่ยง
ในการลงทุนโดยถอนเงินลงทุนในหลักทรัพยในภูมิภาคและหันกลับไปซื้อดอลลาร สรอ. สงผลใหเงินบาทออนคาลงมาเฉลี่ยอยูที่ 34.18
บาทตอดอลลาร สรอ.
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 สิงหาคม 2550
ขอมูลเพิ่มเติม: พรรณพิลาส เรืองวิสุทธิ์
โทร. 0-2283-5648, 0-2283-5639
e-mail: punpilay@bot.or.th
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