รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ประจาเดือนพฤศจิกายน ปี 2562
“เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยการบริโภคภายในประเทศ
ที่สะท้อนจากการขยายตัวต่อเนื่องของยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ บนฐานการใช้จ่ายภายในประเทศ และเศรษฐกิจด้านอุปทาน
จากจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศ
ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าชะลอตัว ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี”

1. การบริโภคภาคเอกชน

2. การลงทุนภาคเอกชน

การบริโภคภาคเอกชนในเดือน พ.ย.62 ในภาพรวมยังคงขยายตัว โดยการจัดเก็บ VAT บนฐาน
การใช้จ่ายในประเทศ ขยายตัวร้อยละ 3.7 ต่อปี เช่นเดียวกับปริมาณนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค
ขยายตัวร้อยละ 1.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ หดตัวร้อยละ -6.8
ต่อปี ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม (CCI) ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 56.4
จากเดือนก่อนที่ระดับ 57.9
CCI

การลงทุนภาคเอกชนในเดือน พ.ย.62 ยังส่งสัญญาณชะลอตัว โดยในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร
สะท้อนจากปริมาณนาเข้าสินค้าทุน หดตัวร้อยละ -11.2 ต่อปี และปริม าณจาหน่า ยรถยนต์
เชิงพาณิชย์ หดตัวร้อยละ -16.1 ต่อปี ขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสร้าง หดตัวในอัตราชะลอลง
สะท้อนจากปริมาณจาหน่ายปูนซีเมนต์ ปรับตัวดีขึ้นที่ร้อยละ -2.2 ต่อปี จากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว
ร้อยละ -9.0 ต่อปี ขณะที่ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ -6.3 ต่อปี

พ.ย.62 = 56.4

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ บนฐานการ
ใช้จ่ายภายในประเทศ

ปริมาณรถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่

ปริมาณนาเข้าสินค้าทุน

ปริมาณจาหน่ายปูนซีเมนต์

3. การส่งออก-นาเข้า
การส่ งออกสิ นค้ าในเดื อน พ.ย.62 มี มู ลค่ า 19.66 พั นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ หดตั วร้ อยละ
-7.4 ต่อปี ตามแนวโน้มการค้าโลกและอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าสาคัญ โดยตลาดส่งออกสาคัญ
ที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ จีน ฮ่องกง และไต้หวัน เป็นต้น สาหรับสินค้าที่สนับสนุนการส่งออก
ที่สาคัญ ได้แก่ น้าตาลทราย เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
เป็ น ต้ น ส าหรั บ มู ล ค่า การนาเข้า ในเดือ น พ.ย.62 มี มู ลค่ า 19.11 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
หดตัวร้อยละ -13.8 ต่อปี จากการนาเข้ากลุ่มสินค้าสาคัญส่วนใหญ่ที่หดตัว ยกเว้นการนาเข้า
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังคงขยายตัว
ทั้งนี้ ผลของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่มากกว่ามูลค่าการนาเข้าสินค้าส่งผลให้ดลุ การค้า
ในเดือน พ.ย.62 ยังคงเกินดุลจานวน 0.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

4. เครื่องชี้ด้านการผลิต
เกษตรกรรม

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือน พ.ย.62 หดตัวร้อยละ -2.7 ต่อปี ตาม
การหดตัวในหมวดพืชผลสาคัญ และหมวดประมงร้อยละ -2.7 และ -5.8
ต่อ ปี ตามล าดั บ อย่ า งไรก็ดี ผลจากดั ชนี ร าคาสิ น ค้ าเกษตรที่ขยายตั ว
สูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ร้อยละ 5.4 ต่อปี ตามการขยายตัวในทุกหมวดสินค้า
ส่งผลให้รายได้เกษตรกรที่แท้จริงในเดือน พ.ย.62 ขยายตัวร้อยละ 1.8 ต่อปี

อุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน พ.ย.62 หดตัวร้อยละ -8.3 ต่อปี
ตามการหดตั ว ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ถ่ า นโค้ ก และปิ โ ตรเลี ย ม
เป็นต้น ที่ร้อยละ -3.4 และ -1.9 ต่อปี ตามลาดับ สาหรับ ดัชนีความเชื่อมั่ น
ภาคอุตสาหกรรม (TISI) ในเดือน พ.ย.62 อยู่ที่ระดับ 92.3 เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้าที่ระดับ 91.2

ท่องเที่ยว

จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในเดือน พ.ย.
62 มีจานวน 3.36 ล้านคน ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 5.9 ต่อปี ตามจานวน
นักท่องเที่ยวประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย และลาว ที่ขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ
18.3 22.6 10.4 และ 9.7 ต่อปีตามลาดับ ส่งผลให้รายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศในเดือน พ.ย.62 มีมูลค่า 166.9 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
3.0 ต่อปี

พ.ย.62 = 2.3%

น้าตาลทราย

พ.ย.62 = 2.6%

เฟอร์นิเจอร์และ พ.ย.62 = 26.4%
ชิ้นส่วน

พ.ย.62 = 6.5%

รถจักรยานยนต์ พ.ย.62 = 25.9%
และส่วนประกอบ

พ.ย.62 = 105.3%

จีน

ฮ่องกง

ไต้หวัน

5. เสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภาพภายนอกประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคง
อัตราการว่างงาน พ.ย.62 = 1.1% ของกาลังแรงงานรวม
หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน ต.ค.62 = 41.0% ของ GDP
ทุนสารองระหว่างประเทศ พ.ย.62 อยู่ที่ 221.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินเฟ้อทั่วไป

เงินเฟ้อพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
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