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สรุ ป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั ง้ ที่ 4/2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “Quarterly Economic Assessment and Outlook ครัง้ ที่ 4/2560” ณ ธปท. เมื่อวันที่
3 ม.ค. 61 โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 60-61


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 60 และ ปี 61 ขยายตัว 3.9% YoY เท่ากัน ปรับเพิม่ จากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 60 ทีข่ ยายตัว 3.8% YoY เท่ากัน
โดยเป็ นผลจากการส่งออกสินค้ า และการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะทีก่ ารใช้ จา่ ยภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
แต่เริ่ มกระจายตัวมากขึ ้น รวมทังยั
้ งมีแรงกระตุ้นต่อเนื่องจากภาครัฐ

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 60-61


การส่งออกสินค้ า ขยายตัวต่อเนือ่ งในหลายหมวดสินค้ า และเกือบทุกตลาดหลัก โดย ธปท. ปรับประมาณการส่งออก ปี 60 เป็ น
ขยายตัว 9.3% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 60 ที่ 8.0% YoY ทังนี
้ ้ การส่งออกสินค้ าขยายตัวดีขึ ้น โดยเฉพาะสินค้ า
หมวดชิ ้นส่วนยานยนต์ สินค้ าเกษตรแปรรูป หมวดสินค้ าโภคภัณฑ์ และหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตจากกระแส Internet of Things
(IoT) และการย้ ายฐานการผลิตมาไทย เช่น สมาร์ ทโฟน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การส่งออกของไทยยังได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจ
โลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยกลุม่ G3 อุปสงค์ในประเทศมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่อง และการลงทุนมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวชัดเจน ส่วนเอเชีย
ปรับตัวดีขึ ้นตามการส่งออกที่ดีขึ ้นตามอุปสงค์โลกและวัฏจักรเทคโนโลยีของสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนปี 61 ขยายตัว 4.0% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 60 ที่ 3.2% YoY โดยการส่งออกยังขยายตัวได้ ตอ่ เนื่อง แต่
อัตราการขยายตัวลดลงหลังจากที่เร่งตัวสูงในปี ก่อน รวมถึงผลดีจากปั จจัยพิเศษทีจ่ ะทยอยลดลง เช่น การย้ ายฐานการผลิตมาไทย เป็ น
ต้ น อย่างไรก็ดี ธปท. คาดว่ามูลค่าการส่งออกเฉลีย่ ต่อเดือนในปี 61 จะสูงถึง 20.3 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นระดับสูงที่สดุ ในรอบหลาย
ปี สอดคล้ องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่เข้ มแข็งมากขึ ้น



การท่องเที่ยวขยายตัวดีตอ่ เนื่อง โดย ธปท. ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว ปี 60 อยูท่ ี่ 35.6 ล้ านคน ส่วน ปี 61 อยูท่ ี่ 37.3 ล้ านคน
เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน ทังนี
้ ้ การท่องเที่ยวได้ รับผลดีจากการเปิ ดเส้ นทางบินใหม่ตรงจากจีนมายังจังหวัดท่องเที่ยวของไทยใน
ภาคใต้ ทาให้ นกั ท่องเที่ยวจีนขยายตัวทังประเภทกลุ
้
ม่ ทัวร์ และประเภทนักท่องเทีย่ วอิสระซึง่ มีกาลังซื ้อสูง (Free Individual Traveler:
FIT) นอกจากนี ้ เศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึ ้น ช่วยสนับสนุนให้ จานวนนักท่องเที่ยวโดยรวมและค่าใช้ จา่ ยของนักท่องเที่ยวต่อคนเพิ่มขึ ้น



การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ภาคเกษตรกรรมที่ปรับตัวดีขึ ้นตามปริมาณ
ผลผลิตที่ออกสูต่ ลาดมากขึ ้น การจ้ างงานในภาคบริ การและภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ ้น ภาระหนี ้จากมาตรการ
รถยนต์คนั แรกที่ทยอยหมดลง รวมทังผลดี
้ จากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็ นต้ น อย่างไรก็
ตาม กาลังซื ้อโดยรวมยังไม่เข้ มแข็งนัก โดยเฉพาะในกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยยังฟื น้ ตัวไม่ชดั เจน ซึง่ เป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง
เศรษฐกิจทีม่ ีการใช้ เครื่ องจักรทดแทนการใช้ แรงงานมากขึ ้น และปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง ทาให้ ประชาชนยังระมัดระวัง
การใช้ จา่ ย

1

TH: Special Report
Research Department

Quarterly Economic Assessment and Outlook
3 มกราคม 2561



การใช้ จา่ ยภาครัฐยังมีบทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ การใช้ จา่ ยภาครัฐในปี 60 ยังขยายตัวต่อเนื่อง แม้ การลงทุนของรัฐบาลจะช้ า
กว่าทีค่ าด เนื่องจากข้ อจากัดด้ านประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและการก่อสร้ างที่ลา่ ช้ าจากฝนตกหนัก ส่วนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ส่วน
ใหญ่ดาเนินได้ ตามแผน แต่ลา่ ช้ าในบางโครงการ เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมริ ะยะที่ 2 โครงการปรับปรุงและขยาย
ระบบส่งไฟฟ้ าระยะที่ 12 เป็ นต้ น ส่วนปี 61 กรอบวงเงินลงทุนรวมของรัฐบาลกลางเพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อน โดยจัดสรรให้ หน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายดี ประกอบกับมีการลงทุนของรัฐวิสาหกิจหลายโครงการที่เลือ่ นมาจากปี 60 อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสีย่ ง
จาก พ.ร.บ. การจัดซื ้อจัดจ้ างและบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อาจส่งผลให้ การเบิกจ่ายของบางหน่วยงานอาจล่าช้ าไปบ้ างใน
ระยะแรก โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทีย่ งั ไม่เคยดาเนินการตามระบบใหม่นี ้มาก่อน



การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มฟื น้ ตัว แต่ยงั ขยายตัวในระดับตา่ และเริ่ มมีสญ
ั ญาณฟื น้ ตัวในบางธุรกิจ เช่น การผลิตสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ การ
ผลิตเพื่อการส่งออก เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจบางส่วนยังชะลอการลงทุนเนื่องจากยังมีกาลังการผลิตส่วนเกิน ทังนี
้ ้ การดาเนิน
นโยบายภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงการประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ. พื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) จะช่วยสนับสนุนให้ การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ ้นในระยะต่อไป

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 60-61


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 60 ขยายตัว 0.7% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 60 ที่ 0.6% YoY ส่วน
Core Inflation ขยายตัว 0.6% YoY เท่ากับประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 60



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 61 ขยายตัว 1.1% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 60 ที่ 1.2% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.8% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 60 ที่ 0.9% YoY



อัตราเงินเฟ้ อทรงตัวอยูใ่ นระดับตา่ จากปั จจัยด้ านอุปทานที่สภาพอากาศเอื ้ออานวยให้ ผลผลิตออกสูต่ ลาดมาก แต่ในระยะต่อไปมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จากแรงกดดันด้ านอุปสงค์ที่ทยอยปรับสูงขึ ้นตามแนวโน้ มเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากผลดีจากการ
เติบโตของเศรษฐกิจยังกระจายตัวไม่ทวั่ ถึง จึงทาให้ การส่งผ่านแรงกดดันด้ านอุปสงค์ยงั ค่อนข้ างจากัด ส่วนแรงกดดันด้ านต้ นทุนก็มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้น จากผลของการปรับขึ ้นอัตราภาษี สรรพสามิตสุรา เบียร์ ยาสูบ และเครื่ องดื่มทีม่ คี วามหวาน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัย
ถ่วงที่ทาให้ อตั ราเงินเฟ้ อเพิ่มขึ ้นช้ า ได้ แก่ ต้ นทุนราคาอาหารสดทีอ่ ยูใ่ นระดับต่า และปั จจัยเชิงโครงสร้ าง อาทิ การทาธุรกิจในรูปแบบ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ เกิดการแข่งขันมากขึ ้น การปรับราคาสินค้ าจึงทาได้ ยาก รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต ทาให้ ต้นทุนการผลิตลดลง เป็ นต้ น
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นโยบายการเงิน
 ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป แบ่งเป็ น 4 ด้ าน 1. ด้ านเศรษฐกิจโลก ได้ แก่ ความไม่แน่นอนของนโยบาย
เศรษฐกิจและการค้ าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ซึง่ รวมถึงผลจากการปฏิรูประบบภาษี ที่จะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจคูค่ ้ า อัตรา
เงินเฟ้ อและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรในสหรัฐฯ และความเสีย่ งด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ของโลก 2. ด้ านเศรษฐกิจไทย ได้ แก่ ความ
เข้ มแข็งของการฟื น้ ตัวของอุปสงค์ในประเทศที่ยงั กระจายตัวไม่ทวั่ ถึง แรงส่งจากการใช้ จา่ ยภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของโครงการลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐาน และพลวัตเงินเฟ้ อไทยที่เปลีย่ นไปเพราะปั จจัยเชิงโครงสร้ าง 3. ด้ านตลาดการเงิน ได้ แก่ การดาเนินนโยบายการเงิน
ของประเทศเศรษฐกิจหลัก และความผันผวนของเงินทุนเคลือ่ นย้ ายระยะสัน้ 4. ด้ านเสถียรภาพระบบการเงินไทย ได้ แก่ ความสามารถ
ในการชาระหนี ้ของภาคครัวเรื อนและธุรกิจ SME ที่ยงั เปราะบาง และความเสีย่ งจากพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่าภายใต้
ภาวะอัตราดอกเบี ้ยที่อยูใ่ นระดับต่ามานาน โดยเฉพาะการลงทุนของประชาชนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสีย่ งสูงขึ ้น ทังนี
้ ้ ธปท.
จะดาเนินนโยบายการเงินให้ สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นสาคัญ
ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ
 ธปท. ปรับลดประมาณการการลงทุนภาคเอกชน (PII) ในปี 60 และปี 61 ขยายตัว 1.6% YoY และ 2.3% YoY ตามลาดับ ส่วนหนึง่ เนื่องจาก
ข้ อมูล PII ของสภาพัฒน์ฯ ในช่วง Q3/60 ออกมาต่ากว่าที่คาด โดยเฉพาะกลุม่ ก่อสร้ างจากฝนตกหนัก นอกจากนี ้ การลงทุนภาคเอกชนยังมี
ปั จจัยเสีย่ งเนื่องจากภาคเอกชนยังรอความชัดเจนของ พ.ร.บ. พื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึง่ คาดว่าเม็ดเงินลงทุนใหญ่ ๆ ใน
โครงการ EEC จะเกิดขึ ้นปลายปี 61 รวมถึงภาคธุรกิจยังมีกาลังการผลิตส่วนเกิน
 การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ส่วนหนึง่ จากรายได้ เกษตรกรได้ รับปั จจัยบวกจากผลผลิตที่ขยายตัว ส่งผลให้
รายได้ เกษตรกรสูงขึ ้น รวมถึงหากเศรษฐกิจจีนขยายตัวดี อาจส่งผลให้ ราคายางพาราสูงขึ ้น
 ปั จจุบนั ภาคการผลิตมีการใช้ เครื่ องจักรทดแทนการใช้ แรงงานมากขึ ้น โดยเฉพาะในกลุม่ อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก อาทิ กลุม่ อิเล็กทรอนิกส์
และกลุม่ อาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้ น ทาให้ มีการโยกย้ ายแรงงานออกจากภาคการผลิตไปสูภ่ าคบริ การที่มีรายได้ เฉลีย่ ต่ากว่า ส่งผลให้ รายได้
ลูกจ้ างนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ ้นไม่มากนัก
 ปั จจัยที่ ธปท. นามาพิจารณาในการดาเนินนโยบายการเงิน ได้ แก่ เสถียรภาพราคา โดยพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปให้ สงู กว่าขอบล่างของ
เป้าหมายอย่างยัง่ ยืน และ ธปท. คาดว่าเงินเฟ้ อจะทยอยปรับเพิ่มขึ ้นอย่างช้ า ๆ และปรับเข้ าสูก่ รอบเป้าหมายในช่วง H1/61
 ธปท. ปรับเพิ่ม GDP ในปี 60 และปี 61 อยูท่ ี่ 3.9% YoY เท่ากัน โดยองค์ประกอบของ GDP ปรับลดลงเกือบทุกตัว ยกเว้ น ภาคส่งออก และ
ส่วนเปลีย่ นแปลงสินค้ าคงเหลือซึง่ เป็ นผลจากสินค้ าเกษตร เพราะผลผลิตออกมามาก
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การคาดการณ์ เครื่องชีท้ างเศรษฐกิจที่สาคัญ
% YoY
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
การบริ โภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐ
ปริ มาณการส่งออกสินค้ าและบริ การ
ปริ มาณการนาเข้ าสินค้ าและบริ การ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bn USD)*
มูลค่าการส่งออกสินค้ า *
มูลค่าการนาเข้ าสินค้ า *
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)
อัตราเงินเฟ้อพืนฐาน
้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

2560E

2559**
ก.ย. 60
3.8
3.3
2.3
2.1
5.0
5.9
6.5
42.4
8.0
14.0
35.6
0.6
0.6

3.2
3.1
0.4
1.7
9.9
2.1
-1.4
48.2
0.1
-5.1
32.5
0.7
0.2

2561E
ธ.ค. 60
3.9
3.1
1.6
1.5
0.9
6.1
6.4
48.6
9.3
14.0
35.6
0.6
0.7

ก.ย. 60
3.8
3.0
3.0
2.7
9.8
3.3
3.3
38.6
3.2
6.3
37.3
0.9
1.2

ธ.ค. 60
3.9
3.1
2.3
3.2
9.0
3.7
3.5
43.1
4.0
7.5
37.3
0.8
1.1

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
E is Estimated
* ตัวเลขปรั บให้เป็ นไปตามนิยามใหม่ (BPM6) และตามฐานข้ อมูลใหม่ ของกระทรวงพาณิชย์
** ข้ อมูลจริ ง

สรุ ปปั จจัยที่มีผลต่ อการประมาณการเศรษฐกิจของ ธปท. เมื่อเทียบกับประมาณการครัง้ ก่ อน
ปั จจัยเสี่ยงจากต่ างประเทศ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจกลุม่ ยูโร
เศรษฐกิจญี่ ปนุ่
เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจเอเชีย (ไม่รวมญี่ ปนและจี
ุ่
น)
Fed
ราคาน ้ามันดิบดูไบ
ปั จจัยเสี่ยงภายในประเทศ
CPI
Core CPI
การส่งออกสินค้ า
การท่องเที่ยว
การบริ โภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐ

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
ลดลง
ทรงตัว
เพิ่มขึน้
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ลดลง

ทรงตัว

เพิ่มขึน้

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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