รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
“เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีสญ
ั ญาณทรงตัว โดยการบริโภคภาคเอกชนสะท้อนจากภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีจ่ ดั เก็บได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในขณะทีป่ ริมาณ
จาหน่ายรถยนต์นงั่ ยังขยายตัวได้ดี สาหรับการลงทุนภาคเอกชนทีส่ ะท้อนจากปริมาณจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์ยงั ขยายตัวได้ดตี อ่ เนือ่ ง แต่ปริมาณจาหน่าย
ปูนซีเมนต์และเหล็กกลับลดลงเล็กน้อย สาหรับด้านอุปทาน จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติขยายตัวชะลอลงตามนักท่องเทีย่ วจีนทีล่ ดลง และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตเกษตรและรายได้เกษตรกรยังขยายตัวต่อเนือ่ งตามราคาสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวเป็นบวกในรอบ 22 เดือน ประกอบกับดัชนีความเชือ่ มัน่ ภาคอุตสาหกรรมที่
ปรับตัวสูงสุดในรอบ 73 เดือน ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยูใ่ นเกณฑ์ทมี่ นั่ คง”

1. การบริโภคภาคเอกชน

2. การลงทุนภาคเอกชน

การบริโภคภาคเอกชนในเดือน ก.พ. 62 ชะลอตัวลงเล็กน้อย สะท้อนจำก VAT ที่หดตัว
-0.5% ต่อปี ขณะที่ กำรบริโภคสินค้ำคงทนจำก ปริมาณจาหน่ายรถยนต์นั่ง ขยำยตัวที่ 9.2%
ต่อปี ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ กลับมำขยำยตัวที่ 0.4% ต่อปี และดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม (CCI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 69.0 นับเป็น
กำรปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน

การลงทุนภาคเอกชนในเดือน ก.พ. 62 ยังขยายตัวในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร
สะท้อนจำกปริมาณจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ขยำยตัวที่ 9.0% ต่อปี และปริมำณ
จำหน่ำยรถกระบะ 1 ตัน ขยำยตัวที่ 10.1% ต่อปี ในขณะที่การลงทุนในหมวด
ก่อสร้าง สะท้อนจำกปริมำณจำหน่ำยปูนซีเมนต์ภำยในประเทศ หดตัวที่ –3.0% ต่อปี
อย่ำงไรก็ดี ภาษีธุรกรรมอสังหาฯ ขยำยตัวที่ 7.4% ต่อปี
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ทั้งนี้ ผลของมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำที่มำกกว่ำมูลค่ำกำรนำเข้ำสินค้ำส่งผลให้ดุลกำรค้ำใน
เดือนก.พ. 62 เกินดุลจำนวน 4.0 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

5. เสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภาพภายนอกประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคง
อัตราการว่างงาน ก.พ. 62 = 0.8% ของกำลังแรงงำนรวม
หนีส้ าธารณะ ณ สิ้นเดือน ม.ค. 62 = 41.7% ของ GDP
ทุนสารองระหว่างประเทศ ก.พ. 62 อยู่ที่ 212.5 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
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อุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ก.พ. 62 หดตัวร้อยละ
–1.6% ต่อปี ตำมกำรหดตัวของอุตสำหกรรมยำงและพลำสติก
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
เป็นสำคัญ ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI)
ในเดือน ก.พ. 62 อยู่ที่ระดับ 95.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือน
ก่อนหน้ำ ซึ่งนับเป็นกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 73 เดือน
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ท่องเที่ยว

จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศทีเ่ ดินทางเข้าประเทศไทย
ในเดือน ก.พ. 62 มีจำนวน 3.57 ล้ำนคน ขยำยตัวในอัตรำ
ชะลอ 0.2% จำกกำรหดตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวชำวจีน
เป็นสำคัญ อย่ำงไรก็ดี นักท่องเที่ยวประเทศอื่นยังคงขยำยตัว
ได้ดี ได้แก่ นักท่องเที่ยวมำเลเซีย เกำหลี และญี่ปุ่น เป็นต้น
สำหรับรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศในเดือน ก.พ. 62
มีมูลค่ำ 191.85 พันล้ำนบำท หดตัวเล็กน้อยที่ -0.8% ต่อปี
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ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือน ก.พ. 62 ขยำยตัว 3.2%
ต่อปี โดยเป็นกำรขยำยตัวในหมวดพืชผลสำคัญ และหมวด
ปศุสัตว์ ที่ขยำยตัว 3.8% และ 1.6% ต่อปี ตำมลำดับ ทำให้
รำยได้เกษตรกรที่แท้จริงในเดือน ก.พ. 62 ขยำยตัว 3.5% ต่อปี
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4. เครื่องชี้ด้านการผลิต

การส่งออกสินค้าในเดือน ก.พ. 62 ขยายตัวจากปัจจัยพิเศษ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้ามี
มูลค่า 21.55 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 5.9% ต่อปี ทั้งนี้ หำกหักสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับ
น้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกยังคงชะลอที่ –4.9% ต่อปี อย่ำงไรก็ดี
ตลำดส่งออกสำคัญที่ขยำยตัวได้ดี ได้แก่ สหรัฐฯ สิงคโปร์ เวียดนำม และ ASEAN (5) ญี่ปุ่น
อินเดีย ทั้งนี้ สินค้ำที่สนับสนุนกำรส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยำง ทองคำ เครื่องสำอำง
เหล็กและผลิตภัณฑ์ ผักผลไม้สดแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป เครื่องดื่ม เป็นต้น สำหรับมูลค่ำกำร
นำเข้ำในเดือน ก.พ. 62 มีมูลค่ำ 17.52 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็นกำรหดตัวที่ -10.0% ต่อปี
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3. การส่งออก-นาเข้า
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