ฉบับที่ 41/2551

เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกันยายนและไตรมาสที่ 3 ป 2551
ภาวะเศรษฐกิจในเดือนกันยายน 2551 ในดานอุปทานมีแนวโนมชะลอลง โดยผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอลงตอเนื่องจากเดือน
กอน ขณะที่ราคาพืชผลสําคัญยังขยายตัวตอเนื่องแมผลผลิตจะชะลอลง ทําใหรายไดเกษตรกรจากพืชผลสําคัญยังอยูในเกณฑดี สําหรับ
การทองเที่ยวหดตั วลงเนื่องจากไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมื องเป นสําคั ญ สํ าหรับดานอุปสงค การลงทุ น
ภาคเอกชนชะลอตอเนื่องจากเดือนกอน ขณะที่เครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นโดยเปนผลจากราคาน้ํามันและ
อัตราเงินเฟอที่ลดลง สําหรับปริมาณการสงออกและนําเขาเรงตัวขึ้นจากเดือนกอน
เมื่อพิจารณาทั้งไตรมาสที่ 3 ป 2551 เศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณการชะลอตัว เนื่องจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักธุรกิจ
ต่ําลงจากปจจัยการเมืองภายในประเทศ ประกอบกับความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกมากขึ้น แมวาจะมีปจจัยบวกจาก
ราคาน้ํามันและอัตราเงินเฟอที่ลดลง สําหรับภาคการสงออก ปริมาณการสงออกชะลอตัวลงสอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขณะที่ภาคการทองเที่ยวหดตัวลง อยางไรก็ดี ผลผลิตและราคาพืชผลสําคัญขยายตัวในเกณฑดี สงผลใหรายไดเกษตรกรจากพืชผลสําคัญ
ขยายตัวดีตอเนื่อง
เสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดีจากเงินสํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง แมวาดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ดาน
เสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับลดลงตอเนื่อง
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนกันยายนและไตรมาสที่ 3 ป 2551 มีดังนี้
1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องตน) ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.6 ชะลอลงจากเดือนกอน ตามการชะลอตัว
ของการผลิตในหมวดอิเล็กทรอนิกส ที่อุปสงคจากตางประเทศชะลอตัวลง หมวดเหล็กและหมวดวัสดุกอสราง จากภาวะกอสรางที่ชะลอ
ตัว หมวดเครื่องดื่ม ที่เรงผลิตในเดือนกอนหนา ประกอบกับการผลิตในหมวดปโตรเลียม หดตัวเนื่องจากมีการปดซอมโรงกลั่นบางสวน
สําหรับหมวดการผลิตที่มีการขยายตัวดี ไดแก หมวดยานยนต เนื่องจากเดือนนี้มีการเปดตัวรถยนตรุนใหมทั้งรถยนตเชิงพาณิชยและ
รถยนตนั่งขนาดเล็ก สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ในเดือนนี้อยูที่รอยละ 68.2 ลดลงจากเดือนกอน
ในไตรมาสที่ 3 ป 2551 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (เบื้องตน) ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.7 ชะลอลงจาก
ไตรมาสกอน ในเกือบทุกหมวดสินคาตามการออนตัวของอุปสงคทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตใน
ไตรมาสที่ 3 ลดลงมาอยูที่รอ ยละ 69.6
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 1/ ขยายตัวรอยละ 5.9 จากระยะเดียวกันปกอน ปรับดีขึ้นจากเดือนกอนตามการขยายตัว
ของการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค ณ ราคาคงที่และภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ที่เรงตัวขึ้น รวมทั้งเครื่องชี้หมวดยานยนตที่ขยายตัวจาก
ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตท่ียังขยายตัวในเกณฑดีเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน สําหรับดัชนีก ารลงทุน
ภาคเอกชน (ประมาณการ) ขยายตัวรอยละ 2.6 จากระยะเดียวกันปกอน ทั้งนี้ แมการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ขยายตัวในเกณฑดี
แตปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยและปูนซีเมนตในประเทศยังคงหดตัวตอเนื่องเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน
เมื่อพิจารณาทั้งไตรมาสที่ 3 ป 2551 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 5.2 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน
ตามการขยายตัวของเครื่องชี้เกือบทุกหมวด ยกเวนหมวดเชื้อเพลิงที่หดตัวเนื่องจากราคาน้ํามันที่อยูในระดับสูง สวนดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (ประมาณการ) ขยายตัวรอยละ 2.6 ชะลอลงตอเนื่องจากไตรมาสกอน ตามการลดลงของเครื่องชี้เกือบทุกหมวด ยกเวนการ
นําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ ที่ยังคงขยายตัวในเกณฑดีเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน
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ในเดือนนี้ มีการปรับปรุงวิธีการคํานวณดัชนีการบริโภคภาคเอกชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ (หรือที่ www.bot.or.th )

-23. ภาคการคลัง ในเดือนกันยายน 2551 รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 180.1 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 30.0
จากรายไดภาษีเปนสําคัญ โดยเฉพาะภาษีฐานรายไดเพิ่มขึ้นมากจากภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากในเดือนนี้มีการชําระภาษีเหลื่อมเดือน
มาจากเดือนสิงหาคม สําหรับภาษีฐานการบริโภค เพิ่มขึ้นจากภาษีมูลคาเพิ่ม ขณะที่ภาษีสรรพสามิตและภาษีธุรกิจเฉพาะหดตัวตอเนื่อง
จากผลของมาตรการของรัฐบาล สําหรับรายไดที่มิใชภาษี ลดลงรอยละ 65.2 เนื่องจากฐานสูงในปกอนที่มีการนําสงรายไดจากการยุบ
เลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 37 พันลานบาท สําหรับดุลเงินสด รัฐบาลเกินดุล 63.5 พันลานบาท ประกอบกับมีการกูสุทธิ
26.6 พันลานบาท ทําใหเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนเพิ่มขึ้น 90.1 พันลานบาทเปน 229.9 พันลานบาท
สํา หรั บ ทั้ ง ป ง บประมาณ 2551 รั ฐ บาลมี ร ายได จั ด เก็ บ รวม 1,839.6 พั น ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นหน า ร อ ยละ 8.0
สวนดุลเงินสดขาดดุลทั้งสิ้น 24.0 พันลานบาท โดยมีการกูในประเทศสุทธิ 173.0 พันลานบาท และชําระคืนเงินกูตางประเทศสุทธิ 61.9
พันลานบาท ทําใหเงินคงคลังเพิ่มขึ้น 87.1 พันลานบาทเปน 229.9 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคา เกินดุล 142 ลานดอลลาร สรอ. การสงออก มีมูลคา 15,665 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัว
รอยละ 19.5 เรงขึ้นจากเดือนกอนจากดานปริมาณเปนสําคัญ ขณะที่ราคาชะลอลงเกือบทุกหมวดยกเวนหมวดสินคาประมง โดยมูลคาการ
สงออกสินคาเกษตรขยายตัวจากราคาที่ยังอยูในเกณฑสูง แตมีทิศทางชะลอลงตามราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก สําหรับการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมเรงขึ้นตามการสงออกเครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอร และผลิตภัณฑโลหะ สําหรับการนําเขา มีมูลคา 15,523 ลาน
ดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 38.6 เรงขึ้นจากเดือนกอน โดยปริมาณการนําเขาเพิ่มขึ้นในทุกหมวดสินคาโดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบที่เรง
ขึ้นมากตามการนําเขาเคมีภัณฑและโลหะ ขณะที่ราคาชะลอลงทุกหมวดโดยเฉพาะหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม
เมื่อรวมกับดุลบริการ รายได และเงินโอน ที่ขาดดุล 845 ลานดอลลาร สรอ. ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 703 ลานดอลลาร
สรอ. เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิ 2/ เกินดุล 1,808 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนการเกินดุลสุทธิของภาคธนาคารจากการลดสินทรัพย
ตางประเทศ โดยรวมดุลการชําระเงินเกินดุล 2,033 ลานดอลลาร สรอ. เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551 เทากับ
102.4 พันลานดอลลาร สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิ จํานวน 13.4 พันลานดอลลาร สรอ.
สําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2551 ดุลการคา ขาดดุล 1,296 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาที่เรงขึ้นมากกวาการสงออกเมื่อรวมกับ
ดุลบริการ รายไดและเงินโอนที่ขาดดุล 1,166 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากรายไดจากการทองเที่ยวชะลอลงประกอบกับมีการสงกลับ
กําไรและเงินปนผลของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นมากกวาระยะเดียวกันปกอน ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัด ขาดดุล 2,461 ลานดอลลาร สรอ.
สําหรับเงินทุนเคลื่อนยายสุทธิ ซึ่งเปนตัวเลขเบื้องตนเกินดุล 573 ลานดอลลาร สรอ. โดยรวมดุลการชําระเงินเกินดุล 503 ลานดอลลาร
สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไป ชะลอตัวลงตอเนื่องจากเดือนกอนมาเทากับรอยละ 6.0 ตามการลดลงของราคาน้ํามันและมาตรการของ
รัฐบาลเปนสําคัญ แมวาราคาอาหารสดจะเรงตัวขึ้นจากพืชผลที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานชะลอลง
เล็กนอยมาเทากับรอยละ 2.6 สวนดัชนีราคาผูผลิตเทากับรอยละ 19.0 ชะลอลงตามราคาสินคาโภคภัณฑสําคัญในตลาดโลก โดยเฉพาะ
ราคาในหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม อยางไรก็ดี ราคาในหมวดผลผลิตเกษตรยังปรับตัวสูงขึ้น จากภาวะน้ําทวมในแหลงผลิตที่สําคัญ
ในไตรมาสที่ 3 ของป 2551 อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเทากับรอยละ 7.3 และ 2.9 ตามลําดับ ใกลเคียงกับ
ไตรมาสกอ นจากผลของราคาน้ํา มัน ที่ ล ดลงและมาตรการของรัฐ บาลเปน สํา คัญ แม ร าคาอาหารสดเร ง ตัว ขึ้น จากพืช ผลที่ไ ดรับ
ความเสียหายจากอุท กภัย และมีการทยอยสงผานตนทุน ไปยังราคาอาหารบริโภคในและนอกบาน สวนดัชนีร าคาผูผลิตเรงตัวขึ้น
จากไตรมาสกอนมาเทากับรอยละ 20.6
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เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิในเดือนลาสุดเปนขอมูลเร็วเบื้องตนซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงและแกไขในเดือนถัดไป

-36. ภาคการเงิน 3/ ฐานเงิน ณ สิ้นเดือ นกันยายน 2551 ขยายตัวรอ ยละ 5.5 จากระยะเดียวกันปกอ น ขณะที่ปริม าณเงิน
ตามความหมายกวาง (Broad Money) ขยายตัวรอยละ 4.8 สําหรับเงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน (Depository Corporations)
ขยายตัวเพียงรอยละ 1.4 แตหากนับรวมการออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ซึ่งมีลักษณะคลายการรับฝาก
เงินเขาไปในเงินฝากแลว เงินฝากจะขยายตัวรอยละ 4.0 สวนสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวรอยละ 10.8 ตาม
การขยายตัวในเกณฑดตี อเนื่องของสินเชื่อที่ใหกับภาคครัวเรือนและการเรงตัวของสินเชื่อที่ใหกับภาคธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินปรับสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 สงผลใหใน
เดือนกันยายนอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วันเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดือนสิงหาคมมา
อยูที่รอยละ 3.75 และ 3.74 ตอป ตามลําดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาตลอดทั้งไตรมาสที่ 3 ของป 2551 อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินปรับ
สูงขึ้นจากไตรมาสกอนหนา ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมรอยละ 0.50 ตอปในไตรมาสนี้ สําหรับในชวงวันที่ 1-28 ตุลาคม
2551 อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินทรงตัวใกลเคียงกับเดือนกันยายนเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติใหคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551
7. อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีคาเงินบาท ในเดือนกันยายน 2551 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเทากับ 34.29 บาทตอดอลลาร สรอ. โดย
มีความเคลื่อนไหวที่คอนขางผันผวน และเฉลี่ยทั้งเดือนออนคาลงจากเดือนสิงหาคมเนื่องจากภาวะ Risk aversion ในตลาดการเงินทั่ว
โลก ซึ่งสงผลใหนักลงทุนตางชาติลดการลงทุนในตลาดเกิดใหม (Emerging markets) อยางตอเนื่อง รวมถึงตลาดหลักทรัพยไทย
อยางไรก็ดี ดัชนีคาเงินบาท (NEER) ปรับแข็งคาขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอนมาอยูที่ระดับ 76.79 เพราะแมวาเงินบาทออนคาลงเมื่อเทียบกับ
เงินดอลลาร สรอ. แตออนลงนอยกวาอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศสวนใหญ สวนหนึ่งเพราะการไหลออกของเงินทุนจากประเทศไทยมี
ความรุนแรงนอยกวาประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับคาเงินของประเทศคูคาคูแขงสําคัญโดยรวม คาเงินบาทจึงแข็งคา
ขึ้นเล็กนอย
เมื่อพิจารณาทั้งไตรมาสที่ 3 ของป 2551 อัตราแลกเปลี่ยนออนคาลงจากคาเฉลี่ยที่ 32.33 บาทตอดอลลาร สรอ. ในไตรมาสที่ 2
มาเทากับ 33.89 บาทตอดอลลาร สรอ. ขณะที่ดัชนีคาเงินบาท (NEER) ออนลงรอยละ 2.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา
ในชวงวันที่ 1-28 ตุลาคม 2551 อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร สรอ. เฉลี่ยเทากับ 34.36 บาทตอดอลลาร สรอ. ใกลเคียงกับ
เดือนกันยายน
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 ตุลาคม 2551
ขอมูลเพิ่มเติม: พรรณพิลาส เรืองวิสุทธิ์
โทร. 0-2283-5648, 0-2283-5639
e-mail: punpilay@bot.or.th

วิสัยทัศน เปนองคกรที่มองการณไกล พนักงานมีความสามารถสูง
และอุทิศตนเพื่อดูแลเศรษฐกิจใหผานพนความผันผวนไดอยางราบรื่น
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ตั้งแตเดือนกันยายน 2551 ธปท. ไดปรับปรุงขอมูลปริมาณเงินตามความหมายกวาง เงินฝากและสินเชื่อภาคเอกชน ใหครอบคลุมขอมูลจากสหกรณออมทรัพย
และกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Funds) นอกจากนี้ ปริมาณเงินตามความหมายกวางยังนับรวมการออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange) เขาไวดวย

