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เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤศจิกายน 2551
ภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวมในเดือ นพฤศจิก ายน 2551 ชะลอตัว ลงชั ด เจน แมว  า ในภาคเกษตรผลผลิต พื ช ผลสํ า คั ญ
ขยายตัวสูงขึ้น ทําใหรายไดเกษตรกรจากพืชผลสําคัญปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน แตราคายังมีแนวโนมชะลอลงตอเนื่อง ดานจํา นวน
นั ก ทอ งเที่ ย วชาวตา งชาติล ดลงมากเนื่ อ งจากสถานการณก ารเมือ งและการป ด สนามบิน สุว รรณภูมิแ ละสนามบิ น ดอนเมือ ง
ในชว งปลายเดือ น ขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมและมูล คา การสง ออกหดตัว เป น ครั้ง แรกในรอบหลายป เชน เดีย วกั บ การบริโ ภค
ภาคเอกชนที่ ห ดตั วในเดือ นนี้ ซึ่ง สอดคลองกับความเชื่อ มั่นที่ลดลงตอ เนื่ อ งจากความกัง วลเกี่ย วกับ ภาวะเศรษฐกิจ และการเมือ ง
ในประเทศ ส งผลใหป ริมาณการนําเข าหดตัวลงเชนกัน
แมดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงขาดดุล แตเสถียรภาพดานตางประเทศยังอยูในเกณฑดีจากเงินสํารองระหวางประเทศ
ที่อยูในระดับสูง ดานเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟอปรับลดลงตอเนื่องตามราคาน้ํามันในตลาดโลก
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายน 2551 มีดังนี้
1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องตน) หดตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.6 โดยเปนการหดตัวในเกือบทุกหมวดการผลิต
อาทิ หมวดอิเล็กทรอนิกส หมวดอาหาร และหมวดเครื่องใชไฟฟา ที่การผลิตลดลงตามอุปสงคจากตางประเทศ อยางไรก็ดี การผลิต
ในบางหมวดยังขยายตัวแมชะลอลงบางจากเดือนกอน ไดแก หมวดยานยนต ตามการผลิตรถยนตนั่งขนาดเล็ก และหมวดปโตรเลียม ซึ่ง
เปนผลจากฐานต่ําในปกอนที่มีการปดซอมโรงงาน สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ลดลงจากเดือนกอนมาอยูที่
รอยละ 61.2
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวรอยละ 1.6 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการลดลงของเครื่องชี้ในเกือบทุกหมวด
ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ดัชนีหมวดเชื้อเพลิง และการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค ณ ราคาคงที่ ขณะที่เครื่องชี้หมวดยานยนต
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ประมาณการ) ขยายตัวรอยละ 1.2 ชะลอลงตอเนื่องตามการนําเขาสินคาทุน
ณ ราคาคงที่ เปนสําคัญ
3. ภาคการคลัง รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 126.5 พันลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.1 จากรายไดภาษีที่ลดลง
รอยละ 8.7 ตามการลดลงของภาษีฐานการบริโภคที่หดตัว ทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ลดลงจากผลของ
มาตรการของรัฐบาล สําหรับรายไดที่มิใชภาษีเพิ่มขึ้น สวนหนึ่งจากการจัดเก็บคาภาคหลวงปโตรเลียมไดสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ํามันดิบ
ที่อยูในระดับสูงในชวงที่ผานมา สําหรับดุลเงินสด รัฐบาลขาดดุล 86.1 พันลานบาท เมื่อรวมกับการชําระคืนเงินกูสุทธิ 3.4 พันลานบาท
ทําใหเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนลดลง 89.5 พันลานบาท มาเปน 91.0 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศ การสงออกมีมูลคา 11,759 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวรอยละ 17.7 ซึ่งเปนการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแตเดือน
มีนาคม 2545 โดยเปนการหดตัวในเกือบทุกหมวด ยกเวน หมวดอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบในประเทศ และหมวดประมงที่มูลคาสงออก
ยังขยายตัวเล็กนอยจากดานราคาเปนสําคัญ ขณะที่ปริมาณสงออกหดตัวในทุกหมวด ดานการนําเขามีมูลคา 12,655 ลานดอลลาร สรอ.
ขยายตัวเพียงรอยละ 0.2 เนื่องจากการนําเขาวัตถุดิบที่หดตัว การสงออกที่ลดลงมากสงผลใหดุลการคาขาดดุล 896 ลานดอลลาร สรอ.
เมื่อรวมกับดุลบริการ รายได และเงินโอน ที่ขาดดุล 39 ลานดอลลาร สรอ. จากการลดลงของรายรับจากการทองเที่ยว ทําใหดุลบัญชี
เดินสะพัดขาดดุล 935 ลานดอลลาร สรอ. ขณะที่ เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิ 1/ คาดวาขาดดุล 214 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนการ
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ไหลออกสุทธิของภาคธนาคารจากการชําระคืนเงินกูเปนสําคัญ โดยรวมดุลการชําระเงินเกินดุล 2,212 ลานดอลลาร สรอ. และ เงินสํารอง
ระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2551 เพิ่มขึ้นเปน 106.3 พันลานดอลลาร สรอ. โดยมียอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาสุทธิ จํานวน 6.5 พันลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไป เทากับรอยละ 2.2 ลดลงตามราคาน้ํามันที่ปรับลดลงเปนสําคัญ สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานเทากับรอยละ
2.0 ลดลงจากการปรับลดคาโดยสารสาธารณะที่เริ่มปรับลดมาตั้งแตเดือนตุลาคม สวนดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกอนรอยละ
1.9 ชะลอลงมากจากเดือนกอนตามราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑจากเหมืองเปนสําคัญ
6. ภาคการเงิน 2/ ฐานเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2551 ขยายตัวรอยละ 8.6 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ปริมาณเงินตาม
ความหมายกวาง (Broad Money) ขยายตัวรอยละ 7.3 สําหรับเงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน (Depository Corporations) ขยายตัว
รอยละ 4.5 เรงขึ้นมากจากชวงกอนหนาสวนหนึ่งเปนผลจากการที่ภาคครัวเรือนหันมาฝากเงินในระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หาก
นับรวมการออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ซึ่งมีลักษณะคลายการรับฝากเงินเขาไปในเงินฝากแลว เงินฝากจะ
ขยายตัวรอยละ 6.7 ซึ่งเปนอัตราที่เรงขึ้นเชนกัน สวนสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวรอยละ 10.2 โดยเริ่มมีแนวโนม
ชะลอตัวจากเดิมที่เรงขึ้นตอเนื่องตลอด 10 เดือนแรกของป
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินทรงตัวใกลเ คีย งกับ เดือ นกอ น จากการที่อัต ราดอกเบี้ย นโยบายไมเ ปลี่ย นแปลงตลอด
ทั้งเดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันและอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วัน เฉลี่ยเทากันอยูที่รอยละ 3.75
ตอป สําหรับในชวงวันที่ 1-25 ธันวาคม 2551 อัตราดอกเบี้ยทั้งคูเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.87 ตอป ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551
7. อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีคาเงินบาท ในเดือ นพฤศจิก ายน 2551 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยูที่ 35.09 บาทตอดอลลาร สรอ.
ออนคาลงจากคาเฉลี่ยในเดือนตุลาคม โดยเฉพาะในชว งปลายเดือนเงินบาทปรับ ออ นคาลงอยางรวดเร็วจากปจ จัย ทางการเมือ งที่ท วี
ความรุนแรงจากการปด สนามบิน และขา วลือ การปฏิวัติ ทําใหคา เงิน บาทโนม ออ นคาต่ําสุด ในรอบ 21 เดือ น สวนดัชนีคา เงิน บาท
(NEER) ในเดือนพฤศจิกายนยังทรงตัวใกลเคียงกับเดือนตุลาคม
ในชว งวัน ที่ 1-25 ธัน วาคม 2551 อัต ราแลกเปลี่ย นบาทตอ ดอลลาร สรอ. เฉลี่ย อยูที่ 35.05 บาทตอ ดอลลาร สรอ.
ใกลเ คียงกับ คาเฉลี่ย เดือ นพฤศจิกายน จากปจ จัย ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ตอ เนื่อ งมาถึงตนเดือ นธัน วาคม แตห ลัง จากชวงกลางเดือ น
คา เงิน บาทกลับ แข็ง คา ขึ้น เมื่อ เทีย บกับ ดอลลาร สรอ. เนื่อ งจากความกัง วลในภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยของสหรัฐ ฯ ประกอบกับ
การจัดตั้งรัฐบาลไทยมีความชัดเจนขึ้นเปนลําดับ
ธนาคารแหงประเทศไทย
30 ธันวาคม 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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ตั้งแตเ ดือ นกันยายน 2551 ธปท. ไดปรับปรุงขอมูลปริ มาณเงินตามความหมายกวา ง เงินฝากและสิ นเชื่อภาคเอกชน ให ครอบคลุม ขอ มูลจากสหกรณ
ออมทรัพย และกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Funds) นอกจากนี้ ปริมาณเงินตามความหมายกวางยังนับรวมการออกตราสารหนี้ประเภท
ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เขาไวดวย

