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เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมกราคม 2551
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนมกราคม 2551 ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยมีแรงขับเคลื่อนจากทั้งอุปสงคในประเทศ
ที่ปรับตัวดีขึ้นและการสงออกที่ยังขยายตัวดี สอดคลองกับการนําเขาที่ขยายตัวในระดับสูง ขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวไดดี
ตามอุปสงคในประเทศและการสงออก เชนเดียวกับการทองเที่ยวที่ยังอยูในเกณฑดีตามปจจัยฤดูกาล สวนดัชนีผลผลิตพืชผลสําคัญ
ชะลอลงบางจากเดือนกอน แตรายไดเกษตรกรยังคงขยายตัวดีตามราคาพืชผลสําคัญ ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา การขยายตัวของเครื่องชี้หลายตัว
ในเดือนนี้ สวนหนึ่งเปนผลจากฐานต่ําในปกอนดวย
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ โดยรวมอยู ใ นเกณฑ ดี ต อ เนื่ อ ง โดยดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด เกิ น ดุ ล และเงิ น สํ า รองระหว า งประเทศ
อยูในระดับสูง อยางไรก็ดี อัตราเงินเฟอทั่วไปเรงตัวขึ้นมากจากเดือนกอน
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนมกราคม 2551 มีดังนี้
1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องตน) ขยายตัวดีตอ เนื่องที่รอยละ 12.5 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการผลิตในหมวด
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หมวดเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และหมวดอาหาร ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากอุ ป สงค จ ากต า งประเทศ ขณะที่ ห มวดยานยนตข ยายตั วสูง
โดยเฉพาะรถยนตนั่ง สวนหนึ่งจากการผลิตรถยนตรุนใหมที่ใชพลังงานทางเลือกหรือ E20 สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้อยูที่รอยละ 76.9 ซึ่งเมื่อปรับฤดูกาลแลวใกลเคียงกับเดือนกอน
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 8.5 จากระยะเดียวกันปกอน ปรับดีขึ้นทุกองคประกอบ โดยเฉพาะเครื่องชี้
ปริมาณจําหนายรถยนตนั่ง ซึ่งมีการชะลอการซื้อจากปลายปกอนมาเปนเดือนนี้ เพื่อรับประโยชนจากนโยบายภาษีสําหรับรถยนต
ที่ใช E20 สําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวสูงจากการบริโภคภายในประเทศและการนําเขาที่ดีขึ้น เชนเดียวกับเครื่องชี้มูลคา
การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคขยายตัวอยูในเกณฑสูงเชนกัน สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ประมาณการ) ทรงตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอน แตเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนขยายตัวรอยละ 4.6 โดยเปนผลจากมูลคาการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ ซึ่งขยายตัวสูง
3. ภาคการคลัง รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 122.1 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.6 ตามรายไดภาษีซึ่งขยายตัว
ในทุกฐานภาษี โดยเฉพาะภาษีฐานการบริโภคที่เรงตัวขึ้นตามภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับรายไดที่มิใชภาษีลดลงตามการจัดเก็บรายได
ของรัฐวิสาหกิจที่ลดลงเนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแหง ไดนําสงรายไดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผานมา ดุลเงินสด รัฐบาลขาดดุล 60.8 พันลาน
บาท เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนลดลง 18.0 พันลานบาท อยูที่ 51.1 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคา เกินดุล 170 ลานดอลลาร สรอ. โดยมูลคาการสงออกเทากับ 13,843 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น
ร อ ยละ 33.6 เป น การขยายตั ว ในทุ ก หมวด โดยเฉพาะสิ น ค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ยานยนต ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย ม ผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก
รวมทั้งอัญมณีและทองคํา ประกอบกับหมวดสินคาเกษตรที่สงออกไดดีตามการสงออกขาว ยางพารา และไกสดแชเย็นแชแข็ง สําหรับ
การนําเขามีมูลคา 13,673 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวถึงรอยละ 40.1 ซึ่งเปนการขยายตัวในทุกหมวดเชนกัน เมื่อรวมกับดุลบริการ
รายได และเงินโอนที่เกินดุล 1,226 ลานดอลลาร สรอ. จากดุลการทองเที่ยวที่เกินดุลเพิ่มขึ้นและการสงกลับกําไรและเงินปนผลที่ลดลง
ตามปจจัยฤดูกาล ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุล 1,396 ลานดอลลาร สรอ. ดุลการชําระเงิน เกินดุล 3,300 ลานดอลลาร สรอ. เงินสํารอง
ระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2551 อยูที่ระดับ 92.8 พันลานดอลลาร สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิ
จํานวน 21.9 พันลานดอลลาร สรอ.
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5. อัตราเงินเฟอทั่วไป อยูที่รอยละ 4.3 เรงขึ้นจากเดือนกอน จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินคาในหมวดพลังงานและอาหารสด
โดยเฉพาะราคาผักและผลไมที่ เรงตัวมากจากผลผลิตที่เสียหายเนื่องจากฝกตกนอกฤดู ดานอัตราเงิน เฟ อพื้นฐานอยูที่ร อ ยละ 1.2
เทากับเดือนกอน สวนหนึ่งเนื่องจากการปรับลดคาธรรมเนียมรถโดยสาร บขส. และการปรับภาษีสรรพสามิตรถยนต แมราคาในหมวดอื่น
ปรั บ เพิ่ ม ขึ้น ส วนดัช นีราคาผูผ ลิตสู งขึ้ นรอ ยละ 10.0 เรง ขึ้น จากเดื อ นก อ นโดยเป น ผลจากการปรับ ตัว สู งขึ้ นของทั้ งราคาผลผลิ ต
อุตสาหกรรมและราคาผลผลิตเกษตรกรรม
6. ภาวะการเงิน เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน 1/ (Depository Corporations) ขยายตัวรอยละ 1.3 จากระยะเดียวกันปกอน
เปนการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนจากการไหลกลับเขามาของเงินฝากภายหลังจากการคํานวณภาระการนําสงเงินใหกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กอปรกับธนาคารพาณิชยหลายแหงเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อจูงใจผูฝากดวย สําหรับ
สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวเรงขึ้นรอยละ 4.5 โดยเฉพาะสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจที่เริ่มมีสัญญาณฟนตัวขึ้น
โดยขยายตัวรอยละ 1.5 จากระยะเดียวกันของปกอน
ฐานเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2551 ขยายตัวรอยละ 8.6 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ปริมาณเงินตามความหมายกวาง
(Broad Money) ขยายตัวรอยละ 1.2 จากการขยายตัวของเงินฝากที่สถาบันการเงินยังคงอยูในระดับต่ํา
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันทรงตัวอยูที่รอยละ 3.25 ตอปตามทิศทาง
ดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วันลาสุดระหวางวันที่ 1-22 กุมภาพันธ 2551 เฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.20 ตอป
เนื่องจากธนาคารพาณิชยมีสภาพคลองเหลือจึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยการใหกูยืมระหวางธนาคารลง
7. คาเงินบาทและดัชนีคาเงินบาท ในเดือนมกราคม 2551 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ระดับ 33.18 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้น
จากคาเฉลี่ยในเดือนธันวาคมที่ 33.70 บาทตอดอลลาร สรอ. จากคาเงินดอลลาร สรอ. ที่ออนลงตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการคาดการณวา
คาเงินบาทจะมีทิศทางแข็งคาตอไป ทําใหมีการขายดอลลาร สรอ. ของผูมีรายไดเปนเงินตราตางประเทศ สงผลใหดัชนีคาเงินบาท
(NEER) ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 77.78 ในเดือนธันวาคม 2550 มาอยูที่ระดับ 78.06
ในชวงวันที่ 1-22 กุมภาพันธ 2551 คาเงิน บาทแข็งคาขึ้น อยางตอ เนื่อ ง และมีคา เฉลี่ย อยูที่ 32.77 บาทตอดอลลาร สรอ.
แข็งคาขึ้นจากการเรงขายเงินตราตางประเทศลวงหนาของผูสงออก เนื่องจากมีการคาดการณวาจะยกเลิกมาตรการดํารงเงินสํารอง
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