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ฉบับที่ 26/2552

เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม 2552
ภาวะเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมโดยรวมคอนขางทรงตัวจากเดือนเมษายน และหดตัวจากระยะเดียวกันปกอนในอัตรา
ที่ใกลเคียงกับเดือนกอน ทั้งการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน การสงออกและการนําเขา
อยางไรก็ดี ผลผลิตและราคาพืชผลสําคัญในภาคเกษตรหดตัวมากขึ้น ทําใหรายไดเกษตรกรจากพืชผลสําคัญลดลงตอเนื่อง ขณะที่
ภาคการทองเที่ยวหดตัวมากขึ้น สวนหนึ่งเนื่องจากนักทองเที่ยวยังไมแนใจในสถานการณทางการเมืองของไทย
เสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดีจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และเงินสํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง
สําหรับเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟอต่ําตอเนื่อง สวนการวางงานปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคม 2552 มีดังนี้
1. ดัช นีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องตน) หดตัวรอ ยละ 10.0 เทียบกับระยะเดียวกันปกอน ใกลเคียงกับเดือ นกอ นที่ห ดตัว
รอยละ 9.7 เมื่อปรับฤดูกาลแลวดัชนีหดตัวรอยละ 1.2 จากเดือนกอนหนาจากการผลิตในกลุมอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
ที่สําคัญ ไดแก การผลิตรถยนตนั่ง ซึ่งเปนผลมาจากการระบายสินคาคงคลัง และหมวดเครื่องดื่มและยาสูบที่ เรงผลิตในเดือนกอ น
อยางไรก็ตาม การผลิตในหมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงคจากตางประเทศ ขณะที่อัตราการใชกําลัง
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ปรับฤดูกาลแลวลดลงจากเดือนกอนเล็กนอย
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวรอยละ 4.7 จากระยะเดียวกันปกอน และหดตัวรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอน
ตามการหดตัวของเครื่องชี้หมวดยานยนต การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค ณ ราคาคงที่ และภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ เปนสําคัญ ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน (ประมาณการ) หดตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 16.5 ซึ่งใกลเคียงกับเดือนกอน โดยเปนการหดตัวของ
การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอัตราการใชกําลังการผลิตที่ยังอยูในระดับต่ํา ขณะที่หมวด
กอสรางคอนขางทรงตัว
3. ภาคการคลัง รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 237.8 พันลานบาท หดตัวรอยละ 20.1 โดยรายไดภาษีหดตัวรอยละ 24.8 เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปกอนจากภาษีฐานรายไดที่หดตัวรอยละ 30.3 โดยเฉพาะภาษีเงินไดนิติบุคคลหดตัวรอยละ 38.6 จากภาษีกําไรสุทธิที่ลดลง
จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับวันสุดทายของการยื่นชําระภาษีกําไรสุทธิรอบสิ้นป 2551 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงมี
การเลื่อนระยะเวลาชําระออกไป ทําใหรายไดสวนหนึ่งเหลื่อมไปอยูในเดือนมิถุนายน สวนภาษีฐานการบริโภคลดลงจากภาษีมูลคาเพิ่ม
เปนสําคัญ ขณะที่ภาษีธุร กิ จ เฉพาะขยายตั ว ร อ ยละ 20.1 ซึ่ง เปน ผลชั่ว คราวจากการกลั บ ไปเก็บ ภาษีธุร กิ จ เฉพาะสํา หรั บ การขาย
อสังหาริมทรัพยในอัตราเดิมที่รอยละ 3 ในชวงที่พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลามาตรการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการขาย
อสังหาริมทรัพยยังไมลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และภาษีสรรพสามิตขยายตัวรอยละ 17.2 จากภาษีสรรพสามิตน้ํามัน สุราและเบียร
เนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราภาษี สําหรับรายไดท่ีมิใชภาษีขยายตัวรอยละ 77.5 จากการนําสงรายไดของรัฐวิสาหกิจบางแหงที่ขอเลื่อน
มานําสงในเดือนนี้
ดุลเงินสด รัฐบาลขาดดุลเงินสด 36.7 พันลานบาท ซึ่งชดเชยการขาดดุลดวยการกูสุทธิ 40.4 พันลานบาท ทําใหเงินคงคลัง
เพิ่มขึ้นจาก 98.2 พันลานบาท ณ สิ้นเดือนเมษายน เปน 101.9 พันลานบาทในเดือนพฤษภาคม
4. ภาคตางประเทศ การสงออก มีมูลคา 11,547 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวรอยละ 26.5 ซึ่งเปนการหดตัวในทุกหมวดโดยเฉพาะ
หมวดสินคาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง เชน ยานยนต คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา ตามการหดตัวของปริมาณ ขณะที่สินคาเกษตร
หดตัวทั้งราคาและปริมาณ ดานการนําเขา มีมูลคา 9,208 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวรอยละ 34.3 โดยเปนการหดตัวในทุกหมวดสินคา
การนําเขาในหมวดเชื้อเพลิงหดตัวตามราคานําเขาน้ํามันดิบเปนสําคัญ ขณะที่หมวดวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางหดตัวสูงในผลิตภัณฑ
เหล็ก ผลิตภัณฑเคมีและพลาสติก ตามการหดตัวดานปริมาณ สงผลใหดุลการคาเกินดุล 2,339 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อรวมกับ ดุลบริการ

-2-

รายได และเงิ น โอน ที่ข าดดุล 949 ล า นดอลลาร สรอ. ตามการลดลงของนัก ท อ งเที่ ย วตา งชาติ แ ละเปน ช ว งตกงวดสง กลับ กํา ไร
และเงินปนผล ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1,390 ลานดอลลาร สรอ. เงินทุนเคลื่อนยาย 1/ ขาดดุล 979 ลานดอลลาร สรอ. จาก
การไหลออกสุทธิของภาคธุรกิจที่มิใชธนาคารเปนสําคัญ โดยสวนใหญเปนการไหลออกของเงินลงทุนในหลักทรัพยของคนไทยที่ลงทุน
ในตราสารหนี้ในประเทศเกาหลี โดยรวมดุลการชําระเงินเกินดุล 602 ลานดอลลาร สรอ. และเงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม 2552 อยูที่ 121.5 พันลานดอลลาร สรอ. ขณะที่ยอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิอยูที่ 6.3 พันลานดอลลาร
สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไป หดตัวรอยละ 3.3 ตามราคาในหมวดพลังงานที่ยังอยูในระดับต่ํา ขณะที่ราคาในหมวดอาหารสดเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่ชะลอลง นอกจากนี้ อัตราเงินเฟอพื้นฐานหดตัวรอยละ 0.3 ซึ่งติดลบเปนเดือนแรกนับตั้งแตเดือนมกราคม 2547 โดยเปนผล
จากนโยบายเรียนฟรี 15 ปของรัฐบาล ประกอบกับฐานราคาสินคาและบริการหลายรายการที่คอนขางสูงในปกอน สวนดัชนีราคาผูผลิต
หดตัวตอเนื่องที่รอยละ 7.2 จากราคาในหมวดผลิตภัณฑจากเหมืองและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ยังอยูในระดับต่ํา และราคาผลผลิต
เกษตรกรรมที่ชะลอลงมากจากฐานสูงในปกอนโดยเฉพาะราคาขาวและยางพารา
6. ภาคการเงิน 2/ ฐานเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2552 ขยายตัวรอยละ 5.8 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ปริมาณเงินตาม
ความหมายกวาง (Broad Money) ขยายตัวรอยละ 9.2 สําหรับเงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน (Depository Corporations) ทรงตัว
ใกลเคี ยงกับ เดือ นกอ นหนาโดยขยายตัวอยูที่รอ ยละ 6.2 หากนับรวมการออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินแลว เงินฝากขยายตัว
รอยละ 8.8 ดานสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวรอยละ 4.5 จากระยะเดียวกันปกอน ซึ่งเปนอัตราที่ชะลอลงตอเนื่อง
ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยเปนการชะลอลงในสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจเปนสําคัญ กอปรกับมีการขายสินเชื่อดอยคุณภาพแกบรรษัท
บริหารสินทรัพยจํานวนหนึ่ง หากบวกกลับการขายสินเชื่อดอยคุณภาพดังกลาวแลวพบวายอดคงคางสินเชื่อภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
จากเดือนกอน
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2552 และในชวงวันที่ 1-26 มิถุนายน 2552 อัตราดอกเบี้ยธุรกรรม
ซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน และอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วัน เฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.25 และ 1.15 ตอป ตามลําดับ
7. อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีคาเงินบาท ในเดือนพฤษภาคม 2552 คาเงินบาทเคลื่อนไหวสอดคลองกับคาเงินภูมิภาค สงผลให
ดัชนีคาเงินบาททรงตัวอยูที่ 77.22 ใกลเคียงกับเดือนเมษายนที่ระดับ 77.32 แมวาอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร สรอ. ปรับแข็งคาขึ้น
เล็กนอยจากการที่นักลงทุนกลาลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง (Risk Appetite) เพิ่มขึ้น สงผลใหมีเงินทุนไหลเขามายังตลาดหลักทรัพยไทย
และภูมิภาค ประกอบกับแรงขายดอลลาร สรอ. ของผูสงออก โดยคาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 34.57 บาทตอดอลลาร สรอ. เทียบกับ 35.46 บาท
ตอดอลลาร สรอ. ในเดือนเมษายน
ในชวง 1-26 มิถุนายน 2552 คาเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. เคลื่อนไหวในชวงแคบๆ โดยเฉลี่ยแลวยังคงแข็งคาขึ้น
ตอเนื่องจากเดือนพฤษภาคมมาอยูที่ 34.15 บาทตอดอลลาร สรอ. จาก Risk Appetite ในตลาดการเงินโลกโดยเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย
สกุลภูมิภาคเปนสําคัญ
ธนาคารแหงประเทศไทย
30 มิถุนายน 2552
ขอมูลเพิ่มเติม: พรรณพิลาส เรืองวิสุทธิ์
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เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิในเดือนลาสุดเปนขอมูลเร็วเบื้องตน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงและแกไขในเดือนถัดไป
ตั้งแตเดือนกันยายน 2551 ธปท. ไดปรับปรุงขอมูลปริมาณเงินตามความหมายกวาง เงินฝากและสินเชื่อภาคเอกชน ใหครอบคลุมขอมูลจากสหกรณออมทรัพย
และกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Funds) นอกจากนี้ ปริมาณเงินตามความหมายกวางยังนับรวมการออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange) เขาไวดวย

