ฉบับที่ 39/2556
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม 2556
เศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2556 ชะลอลงตอเนื่องจากเดือนกอนตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ที่ล ดลงจากการซื้อรถยนตและสินคาคงทนอื่น ขณะที่ การสงออกสินคาลดลงจากอุป สงคตางประเทศที่ยัง
เปราะบางและขอจํากัดดานวัตถุดิบของไทย สง ผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชน
หดตัวตาม อยางไรก็ดี ภาคการทองเที่ยวขยายตัวดีตอเนื่อง
สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอชะลอลง อัตราการวางงานทรงตัวในระดับ ต่ํา ดุล บัญ ชี
เดินสะพัดขาดดุลจากการนําเขาทองคําและการสงกลับกําไรและเงินปนผลไปตางประเทศเปนสําคัญ ดุลเงินทุน
เคลื่อนยายขาดดุลจากการชําระคืนเงินกูระยะสั้นของสถาบันการเงิน และดุลการชําระเงินขาดดุล
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอลง โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวรอยละ 0.7 จาก
ระยะเดียวกันปกอน ตามการซื้อรถยนตและสินคาคงทนอื่น ซึ่งเปนผลจากการสงมอบรถยนตในมาตรการ
คื น เงิ น ภาษี ร ถยนต คั น แรกที่ ท ยอยหมดลง รวมทั้ ง คํ า สั่ ง ซื้ อ ใหม มี น อ ยลง ขณะเดี ย วกั น ครั ว เรื อ นเพิ่ ม
ความระมัดระวัง การใชจายจากภาระหนี้ ที่สูง ขึ้น อยางไรก็ดี การใชจายในหมวดสินคาไมคงทนยัง ขยายตัว
สะทอนจากการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ปริมาณการใชเชื้อเพลิง และปริมาณ
การใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
การสงออกสินคาลดลงจากอุปสงคตางประเทศที่ชะลอลงและปญหาดานอุปทานจากการขาดแคลนกุง
เนื่องจากประสบปญหาโรคระบาด สงผลใหการสงออกมีมูลคา 18,804 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวรอยละ 1.3
จากระยะเดียวกันปกอน ตามการหดตัวของการสงออกสินคาเกษตร ประมง และอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสินคา
เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑปโ ตรเคมี และชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา นอกจากนี้ การสงออกยานยนตล ดลงจาก
ผลกระทบของปญหาความไมสงบในกลุมประเทศตะวันออกกลาง
การบริโ ภคภาคเอกชนและการสง ออกที่ลดลงสงผลใหก ารผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการลงทุน
ภาคเอกชนหดตั ว ตาม โดยดั ช นีผ ลผลิต ภาคอุ ตสาหกรรมหดตั ว รอ ยละ 4.5 จากระยะเดี ยวกั นป ก อ น
ตามการลดลงของ 1) การผลิตยานยนตและเครื่องใชไฟฟาเนื่องจากอุปสงคทั้งในและตางประเทศชะลอลง
2) การผลิตอาหารทะเลแปรรูปจากปญหาการขาดแคลนกุง และ 3) การผลิตฮารดดิสกไดรฟที่ผูบริโภคเปลี่ยน
ความนิย มไปใช Tablet และ Smartphone มากขึ้น ส ว นดั ช นี การลงทุนภาคเอกชนหดตัว รอ ยละ 5.4
จากระยะเดียวกันปกอน ตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณโดยเฉพาะของอุตสาหกรรมที่ผลิต
เพื่อสงออก ประกอบกับเปนผลของฐานสูงในปกอนที่ผูประกอบการเรงลงทุนเพื่อทดแทนความเสียหายจาก
มหาอุทกภัย อยางไรก็ดี การลงทุนในหมวดกอสรางขยายตัวตามการกอสรางที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชยกรรม
ที่เพิ่มขึ้น
การสงออกสินคา การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอลง สงผลใหการนําเขา
ชิ้ น ส ว นยานยนต แ ละการนํ า เข า สิ น ค า ทุ น ลดลง ขณะที่ ก ารนํ า เข า สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคยั ง ขยายตั ว ได

-2โดยการนําเขามีมูลคา 18,546 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวรอยละ 0.2 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหัก
การนําเขาทองคํา การนําเขามีมูลคา 17,137 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวรอยละ 4.1 จากระยะเดียวกันปกอน
รายไดเกษตรกรหดตัวรอยละ 1.2 จากระยะเดียวกันปกอน ตามผลผลิตที่หดตัวรอยละ 2.7 จาก
การลดลงของผลผลิตขาวเนื่องจากปริมาณน้ําไมเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกขาว และปญหาโรคระบาดในกุง
สวนราคาสินคาเกษตรขยายตัวรอยละ 1.5 จากระยะเดียวกันปกอน ตามราคากุงที่ผลผลิตลดลง ราคาปศุสัตว
จากสภาพอากาศที่ไมเ อื้อ อํานวย และราคามันสําปะหลัง ที่ มีความตองการใช เ พื่อ ผลิตเอทานอลเพิ่ม ขึ้ น
อยางไรก็ดี ราคายางพาราลดลงตามคําสั่งซื้อจากจีนที่ยังชะลอตัว ขณะที่ราคาขาวต่ําลงตามอุปสงคตางประเทศ
ที่ลดลง
สําหรับภาคการทองเที่ยวขยายตัวดีตอเนื่อง นักทองเที่ยวตางประเทศมีจํานวน 2.2 ลานคน ขยายตัว
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 22.5 ตามการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวจีน มาเลเซีย และรัสเซียเปนสําคัญ
ภาครัฐ รายจายคาจางเงินเดือนและรายจายลงทุนเพื่องานดานชลประทานและคมนาคมเพิ่ม ขึ้น
สว นรายได ข ยายตั ว ตามการจั ดเก็ บ ภาษี เ งิ น ไดนิ ติ บุ ค คลและภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดา แม ก ารจั ด เก็ บ
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิตจากรถยนตลดลง รายจายที่มากกวารายไดทําใหรัฐบาลขาดดุลเงินสด 41.9
พันลานบาท
สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอชะลอลงจากเดือนกอนมาอยูที่รอยละ 2 ตามการชะลอตัว
ของราคาอาหารสดและอัตราเงินเฟอพื้นฐาน อัตราการวางงานทรงตัวในระดับต่ํา ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจาก
การนําเขาทองคํา และการสงกลับกําไรและเงินปนผลไปตางประเทศเปนสําคัญ โดยเฉพาะจากธุรกิจยานยนตที่
ผลประกอบการคอนขางสูงประกอบกับคาเงินเยนออนลงมากเมื่อเทียบกับปกอน ดุลเงินทุนเคลื่อนยายขาดดุล
จากการชําระคืนเงินกูระยะสั้นของสถาบันการเงิน สวนดุลการชําระเงินขาดดุล
ธนาคารแหงประเทศไทย
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