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ฉบับที่ 46/2552

เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม 2552
การฟนตัวทางเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคมโดยรวมแผวลงจากเดือนกอน หลังจากปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องในชวงกอนหนา
สะทอนการฟนตัวในลักษณะที่คอยเปนคอยไป โดยเครื่องชี้ภาคการผลิต การบริโภคภาคเอกชน และการนําเขาที่ปรับฤดูกาลแลว
หดตัวจากเดือนกอน ขณะที่การสงออกทรงตัว อยางไรก็ดี เครื่องชี้หลายตัวยังคงปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง ทั้งการลงทุนภาคเอกชน
การทองเที่ยว ผลผลิตและรายไดเกษตรกรจากพืชผลสําคัญ รวมทั้งแรงกระตุนจากการใชจายภาครัฐ
เสถี ย รภาพด า นต า งประเทศอยู ใ นเกณฑ ดี ต อ เนื่ อ งจากการเกิ น ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด และเงิ น สํ า รองระหว า งประเทศ
ที่อยูในระดับสูง สําหรับเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟออยูในระดับต่ํา ขณะที่การจางงานปรับดีขึ้น โดยเฉพาะการจางงาน
ในภาคการผลิตที่กลับมาขยายตัว
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคม 2552 มีดังนี้
1. ดั ช นีผ ลผลิ ตอุต สาหกรรม (เบื้องตน ) เมื่อ ปรับฤดูกาลแล ว หดตัวรอยละ 3.6 เมื่อเที ยบกับเดือนก อน โดยเป น
การหดตั วทั้งการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศและเพื่อสงออก สวนหนึ่งเนื่องจากการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นในชวงกอนหนา อาทิ
หมวดสิ่งทอ และหมวดอิเล็กทรอนิกส ประกอบกับปญหาขาดแคลนวัตถุดิบในหมวดอาหาร ขณะที่หมวดเครื่องดื่มผลิตลดลง
หลังจากที่เรงผลิตกอนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต และหมวดปโตรเลียมและยาสูบผลิตลดลงจากการปดซอมบํารุงโรงงาน ทําให
โดยรวม ดัชนีฯ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนหดตัวมากขึ้นที่รอยละ 10.3 จากรอยละ 7.1 ในเดือนกอน สอดคลองกับอัตรา
การใชกําลังการผลิตที่ลดลงมาอยูที่รอยละ 60
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวรอยละ 4.4 จากระยะเดียวกันปกอน และหดตัวรอยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนกอน ตามการลดลงของการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคที่เรงตัวมากในเดือนกอน และภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่โดยเฉพาะ
ที่เก็บจากการนําเขา ขณะที่ปริมาณจําหนายหมวดเชื้อเพลิงลดลงจากราคาขายปลีกน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ดัชนีหมวด
ยานยนตแ ละปริ ม าณการใชไ ฟฟา สํา หรั บ ที่อ ยูอ าศั ย ปรับ ตัว ดีขึ้น ตอ เนื่อ ง สว นดัช นีก ารลงทุน ภาคเอกชน (ประมาณการ)
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนหดตัวรอยละ 13.3 แตขยายตัวรอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง
โดยเฉพาะเครื่องชี้ในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ ขณะที่หมวดกอสรางคอนขางทรงตัว
3. ภาคการคลัง รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 225.3 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 13.0 จากรายไดภาษี
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 15.6 ทั้งจากภาษีฐานรายไดและฐานการบริโภค เปนสําคัญ โดยภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นมากจากฐานต่ํา
ในปกอน เนื่องจากวันสุดทายของการเสียภาษีจากกําไรสุทธิรอบครึ่งปตรงกับวันหยุดราชการจึงไดมีการเลื่อนเวลาชําระภาษี
ออกไปอีก 1 วัน ทําใหภาษีสวนหนึ่งเหลื่อมไปอยูในเดือนกันยายน สําหรับภาษีฐานการบริโภคขยายตัวรอยละ 2.5 จากภาษี
สรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 45.7 เนื่องจากปกอนมีการลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซลและแกสโซฮอลตาม 6 มาตรการ 6 เดือน
ของรัฐบาล กอปรกับมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันในปนี้
ทั้งนี้ การใชจายของภาครัฐยังเปนปจจัยที่ชวยกระตุนเศรษฐกิจ โดยในเดือนสิงหาคม รัฐบาลขาดดุลเงินสด 28.6 พันลาน
บาท ซึ่งชดเชยการขาดดุลดวยการกูยืมสุทธิ 20.7 พันลานบาท และใชเงินคงคลัง 7.9 พันลานบาท ทําใหเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม 2552 ลดลงเปน 271.3 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคาเกินดุล 2,271 ลานดอลลาร สรอ. การสงออก มีมูลคา 13,181 ลานดอลลาร สรอ. หดตัว
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 17.9 โดยเปนการหดตัวนอยลงจากทั้งสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม โดยสินคาเกษตรหดตัว
นอยลงทั้งดานราคาและปริมาณ ในขณะที่สินคาอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงจากดานปริมาณเปนสําคัญ ซึ่งเมื่อปรับฤดูกาลแลว
ปริมาณการสงออกรวมใกลเคียงกับเดือนกอนหนา การนําเขา มีมูลคา 10,910 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 33.8 ใกลเคียงกับเดือนกอน เมื่อปรับฤดูกาลแลวปริมาณการนําเขาหดตัวจากเดือนกอนหนารอยละ 11.4 ตามการลดลง
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ของหมวดเชื้อเพลิงเปนสําคัญ เนื่องจากมีการปดซอมบํารุงโรงกลั่นน้ํามัน ขณะที่ปริมาณการนําเขาในหมวดอื่นๆ ลดลงจากเดือน
กอนหนาเล็กนอยในทุกหมวดยกเวนสินคาทุนที่นําเขาเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 3
ดุล บริก าร รายได และเงินโอน ขาดดุล 356 ลานดอลลาร สรอ. จากรายไดท องเที่ ยวที่ลดลงและกํ าไรสงกลับของ
ภาคธุรกิจเอกชนที่มิใชธนาคาร แตดุลการคาที่เกินดุล สงผลใหดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1,916 ลานดอลลาร สรอ. เงินทุน
เคลื่อนยาย1/ เกินดุล 667 ลานดอลลาร สรอ. จากการไหลเขาของเงินทุนภาคธนาคารเปนสําคัญ เนื่องจากนักลงทุนและผูสงออก
เพิ่มการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ทําใหโดยรวมดุลการชําระเงินเกินดุล 2,570 ลานดอลลาร สรอ. และเงินสํารอง
ระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2552 อยูที่ 127.3 พันลานดอลลาร สรอ. ขณะที่ยอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาสุทธิเทากับ 12.6 พันลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ติดลบรอยละ 1.0 และ 0.2 ตามลําดับ ซึ่งเปนการติดลบในอัตรา
ที่นอยลง เนื่องจากมาตรการชวยเหลือคาครองชีพครบ 1 ป รวมทั้งผลจากฐานราคาน้ํามันเริ่มลดลง สวนดัชนีราคาผูผลิตลดลง
รอยละ 10.4 ติดลบนอยลงจากราคาในหมวดผลิตภัณฑจากเหมืองและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน
ตามราคาในตลาดโลก
6. ภาคการเงิน2/ เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน (Depository Corporations) ขยายตัวรอยละ 7.8 หากนับรวม
การออกตราสารหนี้ประเภทตั๋ วแลกเงิน แลว เงิ น ฝากขยายตัวรอยละ 8.0 สวนสินเชื่ อ ภาคเอกชนของสถาบัน รับ ฝากเงิน
ขยายตัวรอยละ 1.3 ชะลอลงตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจที่ยังคงลดลงเปน สํา คัญ ขณะที่
สินเชื่อที่ใหแกภาคครัวเรือนยังคงขยายตัว
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2552 และในชวงวันที่ 1-25 กันยายน 2552 อัตราดอกเบี้ย
ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน และอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วัน เฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.25 และ 1.15 ตอป ตามลําดับ
ทรงตัวตอเนื่องตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย
7. อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีคาเงินบาท ดัชนีคาเงินบาท (NEER) ในเดือนสิงหาคม 2552 ออนคาลงเล็กนอยมาอยูที่
ระดับ 77.05 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร สรอ. เคลื่อนไหวอยูในชวงแคบๆ เฉลี่ยอยูที่
34.02 บาทตอ ดอลลาร สรอ. ใกลเ คี ย งกั บ เดือ นกอ นเฉลี่ย อยูที่ 34.05 บาทตอ ดอลลาร สรอ. จากแรงซื้ อ ขายดอลลาร สรอ.
ที่คอนขางสมดุล อยางไรก็ดี ในชวงวันที่ 1-25 กันยายน 2552 คาเงินบาทปรับแข็งคาขึ้นจากเดือนสิงหาคมมาเฉลี่ยอยูที่ 33.87 บาท
ตอดอลลาร สรอ. จากคาเงินดอลลาร สรอ. ที่ออนคาลง เนื่องจากนักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงมากขึ้น
ธนาคารแหงประเทศไทย
30 กันยายน 2552
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เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิในเดือนลาสุดเปนขอมูลเร็วเบื้องตน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงและแกไขในเดือนถัดไป
ตั้งแตเดือนกันยายน 2551 ธปท. ไดปรับปรุงขอมูลปริมาณเงินตามความหมายกวาง เงินฝากและสินเชื่อภาคเอกชน ใหครอบคลุมขอมูลจากสหกรณ
ออมทรัพย และกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Funds) นอกจากนี้ ปริมาณเงินตามความหมายกวางยังนับรวมการออกตราสารหนี้
ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เขาไวดวย

