ฉบับที่ 14 /2551

เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ป 2551
ภาวะเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม 2551 โดยรวมยังคงฟนตัวตอเนื่อง แรงสงที่สําคัญมาจากอุปสงคในประเทศ ทั้งจากการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน สวนการสงออกแมจะชะลอลงบางแตยังอยูในเกณฑดี การทองเที่ยวยังคงขยายตัวดีตอเนื่อง แตผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรชะลอตัวลง โดยในภาคเกษตรเปนผลของการเลื่อนการเก็บเกี่ยว จึงทําใหรายไดเกษตรกรชะลอตัวลงบาง
แมราคาพืชผลหลักจะเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ในไตรมาสแรกป 2551 เศรษฐกิจ ไทยโดยรวมขยายตัว ไดดีตอ เนื่อ งจากไตรมาสก อ น อุป สงคใ นประเทศมีบ ทบาท
ตอ การขยายตัว ของเศรษฐกิจ มากขึ้น สงผลใหการนําเขาเรงตัว ขึ้น ขณะที่การสงออกยังคงขยายตัวอยูในเกณฑดี ในดานอุป ทาน
ทั้งผลผลิตและราคาพืชผลขยายตัวดี สงผลใหรายไดเกษตรกรขยายตัวในอัตราที่เรงขึ้น เชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
ที่ขยายตัวในเกณฑสูง
เสถีย รภาพทางเศรษฐกิ จ โดยรวมอยูในเกณฑดี ดุ ลบั ญ ชีเดินสะพัดยั งคงเกินดุลต อ เนื่ อ งและเงิ นสํา รองระหวางประเทศ
อยูในระดับสูง อยางไรก็ดี แรงกดดันตอเงินเฟอมีมากขึ้นจากราคาพลังงานและอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนมีนาคมและไตรมาสที่ 1 ป 2551 มีดังนี้
1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องตน) ขยายตัวรอยละ 10.1 จากระยะเดียวกันปกอน ชะลอลงจากเดือนกอนตามการผลิต
ในหมวดอิเล็กทรอนิกส ซึ่งขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเปนสําคัญ อยางไรก็ดี ในหมวดเครื่องใชไฟฟา และหมวดยานยนตยังคงขยายตัว
ในเกณฑดีตามความตองการทั้งในและตางประเทศ สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้อยูที่รอยละ 78.1
แตเมื่อปรับฤดูกาลแลวลดลง ซึ่งสอดคลองกับการขยายตัวของผลผลิตที่ชะลอลง
ในไตรมาสแรกของป 2551 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.9 สูงขึ้นจากไตรมาสกอน
เล็ กนอ ย ตามการผลิตสินคาเพื่ อการส งออกเปน หลัก ขณะเดียวกันหมวดที่ผลิตเพื่อขายในประเทศเปน หลักปรับ ตัวดีข้ึนมากจาก
ไตรมาสกอน โดยมีอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 76.3
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 6.8 จากระยะเดียวกันปกอน โดยมูลคาสินคาอุปโภคบริโภคนําเขา
ณ ราคาคงที่ และภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวสูง เชนเดียวกับดัชนีหมวดยานยนต (Car index) ซึ่งเปนผลจากการออกรถยนต
รุนใหมและการสงเสริมการขายในงานมอเตอรโชวเปนสําคัญ ขณะที่รถจักรยานยนตขยายตัวสูงจากรายไดเกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้น
กอปรกับฐานต่ําในปกอน สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ประมาณการ) ขยายตัวรอยละ 7.2 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน
โดยเครื่องชี้ในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณยังคงขยายตัวในเกณฑดี นอกจากนี้ ยังเปนผลของฐานที่ต่ําในปกอน
ไตรมาสที่ 1 ป 2551 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 7.0 จากระยะเดียวกันปกอน ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน
จากเครื่องชี้ทุกตัวที่ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวขึ้น โดยเฉพาะดัชนีหมวดยานยนต ซึ่งยอดจําหนายรถยนตนั่งขยายตัวสูงมากจากการเลื่อน
การซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล เพื่อรับประโยชนจากนโยบายภาษีสําหรับรถยนตที่ใชพลังงานทางเลือก (E20) ที่มีผลตั้งแตตนปที่ผานมา
สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ประมาณการ) ขยายตัวรอยละ 7.2 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ตามเครื่องชี้หมวดเครื่องจักร
และอุปกรณ โดยเฉพาะมูลคาการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ ซึ่งขยายตัวดีเปนสําคัญ
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3. ภาคการคลัง รัฐบาลจัด เก็บ รายไดไ ด 125.9 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.0 ชะลอลงตามรายได
ที่มิใชภาษีที่หดตัวลงมาก เนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแหงไมสามารถนําสงรายไดตามแผนที่กําหนดไว สวนรายไดภาษียังคงเพิ่มขึ้น
ในทุก ฐานภาษี โดยภาษีจ ากฐานรายไดเ พิ่ม ขึ้น ทั้ง ภาษีเ งิน ไดบุค คลธรรมดาและนิติบุค คล สว นภาษีที่เ ก็บ จากฐานการบริโ ภค
ขยายตัว ตามภาษีมูล คา เพิ่ม เปน สํา คัญ ขณะที่ภ าษีธุร กิจ เฉพาะหดตัว ทั้ง จากภาษีธุร กรรมสถาบัน การเงิน และการชะลอธุร กรรม
การซื้อขายอสังหาริมทรัพยเพื่อรอการประกาศใชมาตรการลดหยอนภาษี ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2551 ดุลเงินสด
รัฐบาลขาดดุล 48.6 พันลานบาท เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนลดลง 12.7 พันลานบาท อยูที่ 54.4 พันลานบาท
ในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 2551 รัฐบาลจัดเก็บรายได 381.6 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.6
ดุลเงินสดขาดดุล 108.1 พันลานบาท โดยมีการกูยืมสุทธิ 93.4 พันลานบาท และใชเงินคงคลังเพื่อชดเชยการขาดดุล 14.6 พันลานบาท
สงผลใหเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เปน 54.4 พันลานบาท ลดลงจาก 69.1 พันลานบาทเมื่อสิ้นไตรมาสแรก
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคา เกินดุล 342 ลานดอลลาร สรอ. โดยมูลคาการนําเขาและการสงออกขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
เล็กนอยจากเดือนกอน การสงออกมีมูลคา 14,648 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 15.1 จากราคาสงออกที่ยังขยายตัวดีในทุกหมวด
โดยเฉพาะหมวดเกษตร ขณะที่ปริมาณสงออกชะลอลงจากการสงออกสินคาประมงที่หดตัว และสินคาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง
ชะลอลงตามการสงออกสินคาแผงวงจรรวม สวนสินคาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานในการผลิตสูงเรงขึ้นมากจากเดือนกอนตามการสงออก
อัญมณีและเครื่องประดับ สําหรับการนําเขา มีมูลคา 14,306 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 31.2 ตามการขยายตัวของราคาโดยเฉพาะ
หมวดเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑน้ํามัน สวนปริมาณยังเพิ่มขึ้นทุกหมวดตามอุปสงคในประเทศที่ฟนตัวและการขยายตัวของการสงออก
เมื่อรวมกับดุลบริการ รายได และเงินโอนที่เกินดุล 579 ลานดอลลาร สรอ. ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุล 920 ลานดอลลาร สรอ.
ดุลการชําระเงิน เกินดุล 8,611 ลานดอลลาร สรอ. เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2551 อยูที่ระดับ 110 พันลานดอลลาร
สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิ จํานวน 21.1 พันลานดอลลาร สรอ.
ไตรมาสที่ 1 ป 2551 ดุลการคาขาดดุล 109 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาที่เรงขึ้น ขณะที่การสงออกชะลอลงเล็กนอย
โดยการนําเขามีมูลคา 41,494 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 34.5 ตามการนําเขาที่เรงขึ้นในทุกหมวด สําหรับการสงออกมีมูลคา
41,385 ล า นดอลลาร สรอ. ขยายตั ว ร อ ยละ 21.1 ตามการส ง ออกสิ น ค า เกษตรที่ ดี ทั้ ง ราคาและปริ ม าณ รวมทั้ ง การส ง ออกสิ น ค า
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานในการผลิตสูงเรงขึ้นมากจากการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงสินคาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ในการผลิตสูงที่ยังคงขยายตัวดีตอเนื่อง เมื่อรวมกับ ดุลบริการ รายไดและเงินโอน ที่เกินดุล 3,177 ลานดอลลาร สรอ. สูงกวาชวงเดียวกัน
ปกอนที่เกินดุล 1,371 ลานดอลลาร สรอ. ตามการเพิ่มขึ้นของดุลการทองเที่ยวและรายรับผลประโยชนจากการลงทุนของภาครัฐที่
เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของเงินสํารองระหวางประเทศ ทําให ดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุล 3,068 ลานดอลลาร สรอ. สวนดุลการชําระเงิน
เกินดุล 18,483 ลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไป อยูที่รอยละ 5.3 ลดลงจากเดือนกอนเล็กนอย เนื่องจากราคาสินคาในหมวดอาหารสดและหมวดพลังงาน
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่ราคาสินคาในหมวดที่ไมใชอาหารสดและพลังงานปรับสูงขึ้นตามราคาอาหารบริโภคในและนอกบาน
สงผลใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานเรงตัวขึ้นจากเดือนกอนมาอยูที่รอยละ 1.7 สวนดัชนีราคาผูผลิตสูงขึ้นรอยละ 11.1 ลดลงจากเดือนกอน
เล็กนอย จากการปรับลดลงของราคาในหมวดผลผลิตเกษตรกรรมเปนสําคัญ
สําหรับ ไตรมาสแรกป 2551 อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอ พื้นฐานอยูที่รอยละ 5.0 และ 1.5 ตามลําดับ เรงขึ้นจาก
ไตรมาสกอน ที่อยูที่รอยละ 2.9 และ 1.1 ตามลําดับ
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6. ภาวะการเงิน เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน 1/ (Depository Corporations) ขยายตัวรอยละ 2.6 จากระยะเดียวกันปกอน
และหากนับรวมการออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เขาไปในเงินฝากแลว เงินฝากของสถาบันการเงินจะขยายตัว
รอยละ 8.2 เรงตัวขึ้นจากเดือนกอนหนา สําหรับสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวรอยละ 5.9 เรงตัวขึ้นจากเดือนกอน
เชนกัน ตามการฟนตัวของสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจ
ฐานเงิน ณ สิ้น เดือ นมีน าคม 2551 ขยายตัว รอ ยละ 12.0 จากระยะเดีย วกัน ปกอ น ขณะที่ป ริม าณเงิน ตามความหมาย
กวา ง (Broad Money) ขยายตัว รอ ยละ 2.3 อยา งไรก็ดี ปริม าณเงิน ดัง กลา วยัง ไมไ ดนับ รวมการออกตั๋ว แลกเงิน โดยธนาคาร
พาณิชยซึ่งมีลักษณะคลายการรับฝากเงิน สงผลใหปริมาณเงินตามความหมายกวางขยายตัวในอัตราที่ต่ํากวาปกติ
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน อั ตราดอกเบี้ยนโยบายที่ ทรงตัวอยูที่รอยละ 3.25 ตอ ป ทํ าใหอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
ในตลาดเงินไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ โดยอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วันเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.21 และ 3.22 ตอป
ในเดือ นมีน าคมและในช ว งวัน ที่ 1-23 เมษายน ตามลํา ดับ และปรับ ลดลงเพีย งเล็ก นอ ยเมื่อ เที ย บกับ ค า เฉลี่ย ที่รอ ยละ 3.25 ตอ ป
ในไตรมาสที่ 4 ของป 2550
7. อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีคาเงินบาท ในเดือนมีนาคม 2551 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 31.46 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้น
จากคาเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธที่ 32.60 บาทตอดอลลาร สรอ. ทั้งจากการออนคาของดอลลาร สรอ. ในภาวะที่สัญญาณความออนแอของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรากฏชัดเจนขึ้นและธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Fed funds ลงอีกเพื่อชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ดังกลาว และจากการยกเลิกมาตรการดํารงเงินสํารองเงินนําเขาระยะสั้นโดย ธปท. เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งทําใหคาเงินบาท
แข็งคาขึ้นเทียบกับหลายสกุลเงิน ไมเฉพาะดอลลาร สรอ. ดังสะทอนจากดัชนีคาเงินบาท (NEER) ที่ปรับสูงขึ้นจากระดับ 78.94 ในเดือนกอน
มาอยูที่ระดับ 79.97 ในเดือนนี้
เมื่อพิจารณาทั้งไตรมาสแรกของป 2551 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 32.42 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นรอยละ 4.7 จากไตรมาสกอน
ที่เฉลี่ยอยูที่ 33.94 บาทตอดอลลาร สรอ. ขณะที่ดัชนีคาเงินบาท (NEER) ปรับแข็งคาขึ้นรอยละ 2.1 ซึ่งนอยกวาการแข็งคาของอัตรา
แลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร สรอ. เนื่องจากในชวงดังกลาวคาเงินดอลลาร สรอ. โนมออนลงเทียบกับหลายสกุลเงินไมเฉพาะแตเงินบาท
ในชวงวันที่ 1-23 เมษายน 2551 คาเงินบาทออ นคาลงเล็กน อยจากเดือ นก อนมาเฉลี่ย อยูที่ 31.56 บาทตอดอลลาร สรอ.
สวนหนึ่งเพราะผูนําเขาซื้อเงินดอลลาร สรอ. มากขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นในคาเงินดอลลาร สรอ. ปรับตัวดีขึ้นบาง
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