ประจาเดือน

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

กุมภาพันธ์2563

“เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีสัญญาณชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวเป็นอย่างมาก จากจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หดตัวเมือ่ เทียบกับ
ปีที่แล้ว ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรมีสัญญาณชะลอตัวจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ดี
การจับจ่ายใช้สอยสินค้าทั่วไปยังคงขยายตัวได้ สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ ณ ระดับราคาคงที่”

การบริโภคภาคเอกชน
การบริโ ภคภาคเอกชนในเดือน ก.พ.63 ภาพรวมทรงตัว จากการจั บจ่า ยใช้ สอยสิน ค้าทั่ วไป
ขยายตั ว ได้ สะท้ อ นจากการจั ด เก็ บ VAT ณ ราคาคงที่ กลั บ มาขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.6 ต่ อ ปี
อย่ า งไรก็ ดี ก ารบริ โ ภคในหมวดสิ น ค้ า คงทน ชะลอลงจากเ ดื อ นก่ อ น สอดคล้ อ งกั บ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม (CCI) ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 52.5

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
บนฐานการใช้จ่ายภายในประเทศ
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อุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ก.พ.63

ร้อยละ -4.5 ต่อปี จากการลดลงของผลผลิตในหมวดพืชผล
แต่ ห มวดประมงและหมวดปศุ สั ต ว์ ข ยายตั ว ขณะที่
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยายตั วร้อยละ 8.7 ต่อปี ส่งผลให้
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง ขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่อปี
ชะลอลงร้ อ ยละ -5.2 ต่ อปี โดยเฉพาะอุต สาหกรรมยานยนต์
และน้าตาล ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI)
ในเดื อ น ก.พ.63 อยู่ ที่ ร ะดั บ 90.2 จากเดื อ นก่ อ นหน้ า
ที่ระดับ 92.2
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จานวนนักท่ องเที่ย วต่างประเทศที่เ ดินทางเข้า ไทย
ในเดือน ก.พ. 63 มีจ้านวน 2.06 ล้านคน ชะลอตัวร้อยละ -42.5
ต่ อ ปี โดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น เกาหลี ใ ต้ และฮ่ อ งกง
เนื่อ งจากผลกระทบของเชื อไวรัส COVID-19 ส่ งผลให้ รายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ลดลงร้อยละ -43.9 ต่อปี
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การลงทุนภาคเอกชน

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

การลงทุ น ภาคเอกชนในเดื อ น ก.พ.63 ยั ง คงชะลอตั ว โดยในหมวดเครื่ อ งจั กรเครื่ อ งมื อ
สะท้อนจากปริมาณจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ชะลอตัวร้อยละ -18.1 ต่อปี ขณะที่การลงทุน
ในหมวดก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย สะท้อนจากปริมาณจาหน่ายปูนซีเมนต์ หดตัวชะลอลง
ที่ร้อยละ -1.9 ต่อปี ขณะที่ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ที่ยังคงชะลอตัวร้อยละ -18.8 ต่อปี

เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคง
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ก.พ. 63 = 1.1% ของก้าลังแรงงานรวม
ณ สินเดือน ม.ค. 63 = 41.3% ของ GDP
ก.พ. 63 อยู่ที่ 229.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
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การส่งออก-นาเข้า
การส่ง ออกสิน ค้า ในเดื อน ก.พ.63 มีมู ลค่ า 20.64 พั นล้ านดอลลาร์ส หรั ฐ ชะลอตั วลง
ร้อยละ -4.5 ต่อปี ตามการลดลงในหมวดสิ นค้าเกษตร และเครื่อ งใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ ดี
ตลาดส่งออกส้าคัญที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ ไต้หวัน และอาเซียน-9 ส้าหรับมูลค่าการนาเข้า
มี มู ล ค่ า 16.75 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ชะลอตั ว ร้ อ ยละ -4.3 ต่ อ ปี ตามการน าเข้ า
ก.พ. 63
กลุ่มสินค้าสาคัญที่ลดลง ได้แก่ สินค้าวัตถุดิบ สินค้าทุน และสินค้าที่เกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภค เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
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ทังนี มูลค่าการส่งออกสินค้าที่มากกว่ามูลค่าการน้าเข้าสินค้าส่งผลให้
ดุลการค้าในเดือน ก.พ. 63 เกินดุลจ้านวน 3.9 พันล้านดอลาร์สหรัฐ
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