ฉบับที่ 30/2551

เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ป 2551
ภาวะเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน 2551 โดยรวมยังคงขยายตัวไดตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเฉพาะดานอุปทานที่ขยายตัว
ในเกณฑดี ทั้งผลผลิตพืชผลสําคัญ และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สําหรับดานอุปสงค ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน และดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน ตามการนําเขาที่เรงตัวขึ้น เชนเดียวกับการสงออกที่ขยายตัวในเกณฑดี
เมื่ อ พิ จ ารณาทั้ ง ไตรมาสที่ 2 ป 2551 เครื่ อ งชี้ ด า นอุ ป สงค แ สดงภาวะการใช จ า ยของภาคเอกชนที่ ยั ง คงขยายตั ว ต อ เนื่ อ ง
จากไตรมาสแรก แตแรงสงไมสูงนัก เนื่องจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักธุรกิจต่ําลงจากตนทุนการผลิตและคาครองชีพที่สูงขึ้น
ตามแรงกดดันของราคาน้ํามันเปนสําคัญ กอปรกับความไมแนนอนทางการเมืองที่มีอยูตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การใชจายของภาครัฐ
และมาตรการบรรเทาผลกระทบจากคาครองชีพ และการสงออกที่ยังคงขยายตัวอยูในเกณฑดี รวมทั้งผลผลิตและราคาพืชผลสําคัญ
ขยายตัวดี สงผลใหรายไดเกษตรกรจากพืชผลสําคัญขยายตัวในอัตราที่เรงขึ้น และมีสวนชวยประคองใหเศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัว
ไดดีตอเนื่องจากไตรมาสกอน
เสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดี ดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุล และเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง ทางดาน
เสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานยังคงเรงตัวขึ้นตอเนื่อง
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน 2551 และไตรมาสที่ 2 ป 2551 มีดังนี้
1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องตน) ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.2 สูงขึ้นจากเดือนกอน หมวดที่การผลิต
ขยายตัวดี ไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกส หมวดอาหาร และหมวดยานยนต ตามอุปสงคจากตางประเทศ
สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้อยูที่รอยละ 73.0 ลดลงจากรอยละ 74.5 ในเดือนกอน
ทั้งนี้ หากพิจารณาทั้งไตรมาสที่ 2 ป 2551 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 10.2 จากระยะเดียวกันปกอน ชะลอลง
จากไตรมาสกอนที่ขยายตัวรอยละ 12.6 จากระยะเดียวกันปกอน สอดคลองกับอัตราการใชกําลังการผลิตในไตรมาสนี้อยูที่รอยละ 72.3
ลดลงจากรอยละ 76.7 ในไตรมาสกอน
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 6.5 จากระยะเดียวกันปกอน ตามมูลคาการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค
ณ ราคาคงที่ ที่ เ ร ง ตั ว ขึ้ น จากการนํ า เข า สิ น ค า ประเภทอาหาร นาฬิ ก าและเครื่ อ งประดั บ เครื่ อ งสํ า อาง และเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ส ว น
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และดัชนีหมวดเชื้อเพลิงขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ประมาณการ)
ขยายตัวรอยละ 4.2 จากระยะเดียวกันปกอน แตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน ตามการเรงตัวขึ้นของมูลคาการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่
โดยเฉพาะการนําเขาในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณไฟฟา ขณะที่การลงทุนในหมวดกอสรางยังคงทรงตัวในระดับต่ํา โดยปริมาณ
การจําหนายปูนซีเมนตในประเทศหดตัวลง
ในไตรมาสที่ 2 ป 2551 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 6.9 จากระยะเดียวกันปกอน ซึ่งเปนอัตราการขยายตัว
ที่ใกลเคียงกับไตรมาสกอน โดยดัชนีหมวดเชื้อเพลิงเรงขึ้นตามการใชพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ขณะที่เครื่องชี้การอุปโภค
บริโภคอื่น ๆ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสกอน สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ประมาณการ) ขยายตัวรอยละ 4.2 ชะลอตัวลง
จากไตรมาสกอน ตามการชะลอลงของทั้งการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ และหมวดกอสราง

-23. ภาคการคลัง รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 132.8 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.1 จากรายไดที่มิใชภาษี
เปนสําคัญ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแหงนําสงรายไดที่คางสงจากปกอน และกรมธนารักษนําสงรายไดจากคาเชาอสังหาริมทรัพยสูงกวา
ที่ประมาณการไว สําหรับรายไดภาษี เพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 ตามการขยายตัวของเกือบทุกฐานภาษี ยกเวนภาษีจากฐานรายไดที่หดตัวจาก
ภาษีเงินไดปโตรเลียม เนื่องจากปกอนมีการชําระภาษีเหลื่อมเดือน ขณะที่ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลชะลอลง
ตามภาษีหัก ณ ที่จาย และจากกําไรสุทธิที่ลดลง ตามลําดับ ภาษีฐานการบริโภคเพิ่มขึ้นตามภาษีมูลคาเพิ่มที่ขยายตัวตามการนําเขาและ
ราคาสินคาภายในประเทศที่สูงขึ้น เชนเดียวกับภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นจากภาษีสุราและเบียรเปนสําคัญ ในขณะที่ภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง
ตอเนื่องจากผลของมาตรการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการขายอสังหาริมทรัพย ประกอบกับการจัดเก็บภาษีธุรกรรมของสถาบัน
การเงินที่ยังคงลดลงตอเนื่อง สําหรับดุลเงินสด รัฐบาลเกินดุล 141.5 พันลานบาท เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนเพิ่มขึ้น 116.4 พันลานบาท
อยูที่ 188.9 พันลานบาท เนื่องจากเปนการนําสงภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลื่อมเดือน
ในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2551 รัฐบาลจัดเก็บรายได 576.3 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.5
ดุลเงินสดเกินดุล 119.2 พันลานบาท เนื่องจากเปนชวงตกงวดภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยกูยืมสุทธิ 15.3 พันลานบาท ทําใหเงินคงคลังเพิ่มขึ้น
134.4 พันลานบาท สงผลใหเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นเปน 188.9 พันลานบาท จาก 54.5 พันลานบาท เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคา เกินดุล 926 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกและนําเขาเรงขึ้นจากเดือนกอน การสงออกมีมูลคา
16,145 ล า นดอลลาร สรอ.ขยายตั ว ร อ ยละ 28.5 จากการส งออกสิ น ค า เกษตร และสิ นค า อุต สาหกรรม เช น ผลิ ต ภั ณฑ ป โ ตรเลี ย ม
คอมพิวเตอร อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งสวนหนึ่งเปนการสงออกทองคําที่เพิ่มขึ้น สําหรับการนําเขา มีมูลคา 15,220 ลานดอลลาร สรอ.
ขยายตัวรอยละ 31.5 โดยราคาเรงขึ้นในทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ ขณะที่ปริมาณนําเขาขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ที่หดตัวในเดือนกอน ตามการนําเขาในหมวดสินคาอุปโภคบริโภค สินคาทุน รวมทั้งการนําเขาวัตถุดิบสอดคลองกับการสงออกที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ในหมวดเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑน้ํามันเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของราคาเปนสําคัญ เมื่อรวมกับดุลบริการ รายได และเงินโอน
ที่ขาดดุล 203 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากเปนชวงสงกลับกําไรและเงินปนผลของบริษัทเอกชน ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุล 722
ลานดอลลาร สรอ. และดุลการชําระเงินขาดดุล 3,752 ลานดอลลาร สรอ. เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551 อยูที่
ระดับ 105.7 พันลานดอลลาร สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิ จํานวน 18.4 พันลานดอลลาร สรอ.
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ทั้งนี้ จากขอมูลเร็วเบื้องตน เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิ เดือนมิถุนายน 2551 ขาดดุลสุทธิ 3,856 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญ
จากการไหลออกของเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งของตางชาติและคนไทย
สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2551 ดุลการคา เกินดุล 425 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกที่ขยายตัวดี โดยมูลคาการสงออกเทากับ
45,072 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 26.3 ตามการสงออกสินคาเกษตรที่ขยายตัวดีจากราคาเปนสําคัญ สําหรับการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมขยายตัวไดดี ตามการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงสินคาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีในการผลิตสูงที่ยังคง
ขยายตัวดีตอเนื่อง ดานการนําเขามีมูลคา 44,647 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 29.3 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาที่เรงขึ้น ขณะที่ปริมาณ
การนําเขาชะลอลงจากไตรมาสกอนโดยเฉพาะหมวดเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ และหมวดสินคาทุน เมื่อรวมกับดุลบริการ รายไดและเงินโอน
ขาดดุล 733 ลานดอลลาร สรอ. เปลี่ยนจากชวงเดียวกันปกอนที่เกินดุลเล็กนอย เนื่องจากการสงกลับกําไรและเงินปนผลของภาคเอกชน
ที่เพิ่มขึ้นกวาชวงเดียวกันปกอน ประกอบกับรายรับผลประโยชนจากการลงทุนในตางประเทศของภาคเอกชนลดลงจากอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับลดลงและการลดลงของสินทรัพยตางประเทศของธนาคารพาณิชย ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัด ขาดดุล 308 ลานดอลลาร สรอ.
สําหรับเงินทุนเคลื่อนยายสุทธิในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเปนตัวเลขเบื้องตนขาดดุลตามการไหลออกของเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งของตางชาติ
และคนไทย ดุลการชําระเงิน จึงขาดดุล 2,491 ลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไป ในเดือนมิถุนายน 2551 อยูที่รอยละ 8.9 เรงตัวตอเนื่องจากเดือนกอน จากการเพิ่มขึ้นของราคาในหมวด
พลังงานและอาหารสด ทําใหมีการสงผานตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นไปยังราคาในหมวดที่ไมใชพลังงานและอาหารสด สงผลใหอัตรา
เงินเฟอพื้นฐานเรงตัวขึ้นมาอยูที่รอยละ 3.6 โดยราคาสินคาที่ปรับเพิ่มขึ้น ไดแก อาหารบริโภคในและนอกบาน เครื่องประกอบอาหาร
คาโดยสารสาธารณะ และผลิตภัณฑทําความสะอาด สวนดัชนีราคาผูผลิตปรับตัวสูงขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนรอยละ 18.6 จากการปรับ
สูงขึ้นของราคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม ขณะที่ราคาในหมวดผลผลิตเกษตรกรรมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
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เงินทุนเคลือ่ นยายสุทธิในเดือนมิถุนายนเปนขอมูลเร็วเบื้องตนซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงและแกไขในเดือนถัดไป

-3สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2551 อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเทากับรอยละ 7.5 และ 2.8 ตามลําดับ เรงขึ้นจาก
ไตรมาสกอนที่อยูที่รอยละ 5.0 และ 1.5 ตามลําดับ ตามราคาสินคาและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นในเกือบทุกหมวด
6. ภาวะการเงิน เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน 2/ (Depository Corporations) ทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน แตหากนับรวม
การออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ซึ่งมีลักษณะคลายการรับฝากเงินเขาไปในเงินฝากแลว เงินฝากของสถาบัน
รับฝากเงินจะขยายตัวรอยละ 3.2 สําหรับสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวรอยละ 9.3 เรงตัวขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน
ตามการฟนตัวของสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจ ในขณะที่สินเชื่อที่ใหแกภาคครัวเรือนยังคงขยายตัวดี
ฐานเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551 ขยายตัวรอยละ 13.6 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ปริมาณเงินตามความหมายกวาง
(Broad Money) ขยายตัวรอยละ 0.3 จากระยะเดียวกันปกอน อยางไรก็ดี ปริมาณเงินดังกลาวยังไมไดนับรวมการออกตั๋วแลกเงิน
โดยธนาคารพาณิชย ซึ่งหากรวมการออกตั๋วแลกเงินจะขยายตัวรอยละ 3.4 จากระยะเดียวกันปกอน
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ โดยอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วันเฉลี่ย
อยูที่รอยละ 3.23 และ 3.22 ตอป ในเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่ 2 ป 2551 ตามลําดับ สอดคลองกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวอยูที่
รอยละ 3.25 ตอป
ในชวงวันที่ 2-25 กรกฎาคม 2551 อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วัน
ปรับเพิ่มขึ้นมาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.35 และ 3.32 ตอป ตามลําดับ ตามมติ กนง. ที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2551 รอยละ 0.25 เปนรอยละ 3.50 ตอป
7. อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีคาเงินบาท ในเดือนมิถุนายน 2551 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร สรอ. เฉลี่ยอยูที่ 33.20
บาทตอดอลลาร สรอ. ออนคาลงจากคาเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมที่ 32.11 บาทตอดอลลาร สรอ. โดยเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ
คาเงินภูมิภ าค จากความตอ งการดอลลาร สรอ. ของผูนํา เขา และการขายหุน ในตลาดหลัก ทรัพ ยข องนัก ลงทุน ตางชาติ สวนดัช นี
คาเงินบาท (NEER) ออนตัวลงจากระดับ 78.94 ในเดือนกอนมาอยูที่ระดับ 76.76 ในเดือนนี้ จากการที่คาเงินบาทออนลงเทียบกับ
เงินสกุลหลักเปนสําคัญ
เมื่อพิจารณาทั้งไตรมาสที่ 2 ป 2551 อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร สรอ. เฉลี่ยอยูที่ 32.33 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้น
จากไตรมาสกอนเล็กนอย โดยในระหวางไตรมาสมีการปรับทิศทางจากการแข็งคาเปนการออนคาลงโดยเฉพาะในชวงปลายไตรมาส
จากปจจัยภายในและภายนอกประเทศประกอบกัน สงผลใหดัชนีคาเงินบาท (NEER) ออนลงรอยละ 0.7 จากคาเฉลี่ยในไตรมาสกอน
ในชวงวันที่ 2-25 กรกฎาคม 2551 อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร สรอ. เฉลี่ยออนลงมาอยูที่ 33.50 บาทตอดอลลาร สรอ.
จากการที่ผูนําเขายังมีความตองการซื้อดอลลาร สรอ. อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีเงินทุนไหลออกจากนักลงทุนตางชาติที่ยังคงขายหุนในตลาด
หลักทรัพยไทยอยางตอเนื่องอีกดวย
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 กรกฎาคม 2551
ขอมูลเพิ่มเติม: ธรรมนูญ สดศรีชัย
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