ฉบับที่ 37/2551
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม 2551
ภาวะเศรษฐกิ จ ในเดื อ นสิ ง หาคม 2551 โดยรวมชะลอลงจากเดื อ นก อ นหน า โดยเครื่ อ งชี้ ก ารอุ ป โภคบริ โ ภคและ
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เชนเดียวกับการสงออกและการนําเขา สําหรับเครื่องชี้ดานอุปทาน ผลผลิตและ
ราคาพืชผลสําคัญที่ขยายตัวใกลเคียงกับเดือนกอน สงผลใหรายไดเกษตรกรจากพืชผลสําคัญยังอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตาม ผลผลิต
อุตสาหกรรมชะลอลงจากเดือนกอน ในขณะที่การทองเที่ยวชะลอลงคอนขางมาก สวนหนึ่งเนื่องจากไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบทางการเมือง
เสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดีจากเงินสํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง แมวาดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
ดานเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับลดลงจากเดือนกอน
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคม 2551 มีดังนี้
1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องตน) ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.9 ชะลอลงจากเดือนกอน ตามการผลิต
ในหมวดเครื่องใชไฟฟา และหมวดยานยนต โดยเปนการชะลอลงจากอุปสงคตางประเทศ เปนสําคัญ อยางไรก็ดี หมวดที่การผลิต
ขยายตัวดี ไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกส ที่ยังคงมีอุปสงคจากตางประเทศตอเนื่อง สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ในเดือนนี้อยูที่รอยละ 70.5 ทรงตัวจากเดือนกอน
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 7.2 จากระยะเดียวกันปกอน ชะลอลงจากเดือนกอนตามภาษีมูลคาเพิ่ม
ณ ราคาคงที่ และมูลคาการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค ณ ราคาคงที่ ที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง อยางไรก็ดี ปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนตยังคงขยายตัวตามรายไดเกษตรกรที่อยูในเกณฑดี สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ประมาณการ) ขยายตัวรอยละ 3.8
จากระยะเดียวกันปกอน ชะลอลงจากเดือนกอนตามมูลคาการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ เปนสําคัญ ขณะที่เครื่องชี้หมวดกอสรางยังคง
หดตัวตอเนื่อง
3. ภาคการคลัง รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 199.1 พันลานบาท หดตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.9 จากรายไดภาษีที่หดตัว
รอยละ 14.9 เปนสําคัญ โดยเฉพาะภาษีฐานรายไดที่หดตัวจากภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากเดือนนี้เปนเดือนสุดทายของการยื่นชําระ
ภาษีกําไรสุทธิ แตวันสุดทายของการยื่นชําระภาษีตรงกับวันอาทิตยจึงไดมีการยืดระยะเวลาการยื่นชําระภาษีมาเปนวันที่ 1 กันยายน 2551
ทําใหรายไดจากภาษีดังกลาวสวนหนึ่งเหลื่อมไปเดือนกันยายน สําหรับภาษีฐานการบริโภคหดตัวเล็กนอยจากภาษีสรรพสามิตน้ํามัน
ซึ่ง เปน ผลจากมาตรการของรัฐ บาล สํา หรับ ดุลเงิน สด รัฐ บาลเกิน ดุล 7.7 พัน ลา นบาท ประกอบกับ มีก ารกูเ งิน ในประเทศสุท ธิ
32.7 พันลานบาทและชําระคืนเงินกูตางประเทศ 27.8 พันลานบาท ทําใหเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนเพิ่มขึ้น 12.6 พันลานบาท เปน 139.8
พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคา ขาดดุล 675 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกและนําเขาชะลอลงจากเดือนกอน การสงออก
มีมูลคา 15,788 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 15.5 ชะลอลงจากเดือนกอนจากดานปริมาณ เปนสําคัญ โดยหมวดสินคาเกษตร
การสงออกขาวชะลอลงทั้งราคาและปริมาณ สวนยางพาราชะลอลงตามปริมาณเปนสําคัญ หมวดสินคาอุตสาหกรรมชะลอลงตาม
การสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม อัญมณีและเครื่องประดับ คอมพิวเตอร ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องใชไฟฟา การนําเขา มีมูลคา 16,463
ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 26.9 ชะลอตัวลงจากเดือนกอนตามปริมาณการนําเขาที่ชะลอตัวลงในทุกหมวด ยกเวนทองคํา
ที่เดือนนี้มีการนําเขาเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากราคาในตลาดโลกออนตัวลง

-2เมื่อรวมกับดุลบริการ รายได และเงินโอนที่ขาดดุล 177 ลานดอลลาร สรอ. ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 853 ลานดอลลาร
สรอ. เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิ 1/ เดือนสิงหาคมเกินดุลสุทธิ 123 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนการเกินดุลสุทธิของภาคธนาคาร
เปนสําคัญ โดยรวมดุลการชําระเงินขาดดุล 850 ลานดอลลาร สรอ. เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 อยูที่ 101.2
พันลานดอลลาร สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิ จํานวน 15.8 พันลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไป ลดลงจากเดือนกอนมาอยูที่รอยละ 6.4 โดยเปนผลจากมาตรการของรัฐบาลและราคาน้ํามันที่ปรับลดลง
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ คาน้ําประปา และคาโดยสารสาธารณะทั้งในสวนของรถโดยสารประจําทางและรถไฟที่ลดลงจากมาตรการ
ของรัฐบาล สงผลใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานชะลอลงมาอยูที่รอยละ 2.7 สวนดัชนีราคาผูผลิตปรับตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
ถึงรอยละ 21.6 จากการปรับสูงขึ้นของดัชนีราคาในหมวดผลผลิตเกษตรกรรมเปนสําคัญ
6. ภาคการเงิน เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน 2/ (Depository Corporations) ขยายตัวรอยละ 0.3 จากระยะเดียวกันปกอน
แตหากนับรวมการออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ซึ่งมีลักษณะคลายการรับฝากเงินเขาไปในเงินฝากแลว
เงิน ฝากจะขยายตัว รอ ยละ 3.6 จากระยะเดีย วกัน ปก อ น สํา หรับ สิน เชื่ อ ภาคเอกชนของสถาบัน รับ ฝากเงิน ขยายตั ว รอ ยละ 11.3
จากระยะเดียวกันปกอนตามการเรงตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจ ขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือนยังขยายตัวตอเนื่อง
ฐานเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 ขยายตัวรอยละ 10.5 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ปริมาณเงินตามความหมายกวาง
(Broad Money) ขยายตัวรอยละ 0.7 จากระยะเดียวกันปกอน อยางไรก็ดี ปริมาณเงินดังกลาวยังไมไดนับรวมการออกตั๋วแลกเงิน
โดยธนาคารพาณิชย ซึ่งหากรวมการออกตั๋วแลกเงินจะขยายตัวรอยละ 4.0 จากระยะเดียวกันปกอน
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ปรับสูงขึ้นในชวงปลายเดือนตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากรอยละ 3.50
เปนรอยละ 3.75 ตอป ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 สงผลใหอัตราดอกเบี้ยซื้อคืน
พันธบัตรระยะ 1 วัน และอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วัน เฉลี่ยสูงขึ้นจากเดือนกอนมาอยูที่รอยละ 3.54 และ 3.52 ตอป
ตามลําดับ
ในชวงวันที่ 1-26 กันยายน 2551 อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน และอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วัน
ทรงตัวใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.75 และ 3.74 ตอป ตามลําดับ
7. อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีคาเงินบาท ในเดือนสิงหาคม 2551 คาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 33.86 บาทตอดอลลาร สรอ. ออนคาลง
จากคาเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมที่ 33.50 บาทตอดอลลาร สรอ. เนื่องจากความเชื่อมั่นในคาเงินดอลลาร สรอ. ปรับดีขึ้น ประกอบกับ
ผูนําเขายังมีความตองการซื้อดอลลาร สรอ. และนักลงทุนตางชาติยังขายหุนในตลาดหลักทรัพยไทยอยางตอเนื่อง สวนดัชนีคาเงินบาท
(NEER) ปรับแข็งคาขึ้นจากเดือนกอนที่ระดับ 75.68 มาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 76.46 แมวาเงินบาทออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร สรอ.
แตยังคงแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาค
ในชวงวันที่ 1-26 กันยายน 2551 อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร สรอ. เฉลี่ยออนลงมาอยูที่ 34.32 บาทตอดอลลาร สรอ.
ตามคาเงินภูมิภาค ประกอบกับความตองการซื้อดอลลาร สรอ. ของผูนําเขาและการขายหุนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนตางชาติ
อยางตอเนื่อง
ธนาคารแหงประเทศไทย
30 กันยายน 2551
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เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิในเดือนลาสุดเปนขอมูลเร็วเบื้องตนซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงและแกไขในเดือนถัดไป
สถาบันรับฝากเงิน หมายถึง สถาบันรับฝากเงินทุกประเภท ยกเวน ธนาคารแหงประเทศไทย ทัง้ นี้ ขอมูลปจจุบันยังไมนับรวมสหกรณออมทรัพย และกองทุน
รวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Funds)

