Press Release on the Economic and Monetary Conditions
for May 2017
In May 2017, the Thai economy continued to expand. Details of the economic conditions are
as follows.
Merchandise exports continuously expanded, with a growth of 10.6% compared to the same
period last year

2016

2017

, or 14.1% when excluding gold, thanks to growth in

various categories. Improving export trends, albeit inventory rundown and low-based effect
in certain categories, led to the expansion of overall manufacturing production.
Tourism sector continued to expand at a 4.6% annual growth

2016

2017

. After

seasonal adjustment, the number of foreign tourists increased by 1.5% from the previous
month. In particular, Chinese tourists reverted to the level of pre-illegitimate tour operator
crackdown.
Merchandise imports grew by 18.2% from the same period last year

2016

2017

.

Excluding gold, the value of merchandise imports expanded by 17.9%. The increase was
mainly from imports of raw and intermediate materials, particularly for electronic parts used
in the production of smartphones.
On the stability front, headline inﬂation continually decelerated to -0.04% from 0.38% in
the previous month

2016

2017

. This was attributed to a decrease in fresh food prices,

especially fruits and vegetables, as a result of this year’s improved supply and high base
effect from last year’s drought.
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