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สรุ ป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั ง้ ที่ 2/2558
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “Quarterly Economic Assessment and Outlook ครัง้ ที่ 2/2558” ณ ธปท. เมื่อวันที่
22 มิ.ย. 58 โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 58-59


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 58 ขยายตัว 3.0% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 58 ที่ 3.8% YoY ซึง่ เป็ นผลจากเศรษฐกิจโลกฟื น้ ตัว
ช้ ากว่าทีค่ าด ส่งผลให้ การส่งออกลดลงต่อเนื่อง กระทบต่อความเชื่อมัน่ ของภาคเอกชนและรายได้ ครัวเรื อน ส่งผลให้ การใช้ จา่ ยและการลงทุนของ
ภาคเอกชนมีแนวโน้ มชะลอตัว ถึงแม้ วา่ การท่องเที่ยวจะขยายตัวดีและการลงทุนภาครัฐเร่งตัวขึ ้น แต่ไม่สามารถชดเชยการส่งออกสินค้ า
และการใช้ จา่ ยภาคเอกชนที่ชะลอลงได้ ทงหมด
ั้



ธปท. ประมาณการ GDP ปี 59 ขยายตัว 4.1% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 58 ที่ 3.9% YoY เนือ่ งจากการส่งออกปรับตัวดีขึ ้น
ตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก และความต่อเนื่องของการลงทุนของภาครัฐ ช่วยสร้ างความมัน่ ใจให้ ภาคเอกชนใช้ จา่ ยเพิม่ ขึ ้น และการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวตามไปด้ วย

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 58


การส่งออกสินค้ าลดลงตามเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ ตัวช้ าและมีความเสีย่ งเพิม่ ขึ ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเอเชีย โดยเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ มีแนวโน้ มฟื น้ ตัวตามการจ้ างงานและฐานะทางการเงินของครัวเรื อนที่ปรับตัวดีขึ ้น ส่วนเศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรและญี่ปนุ่
ฟื น้ ตัวอย่างช้ า ๆ แต่เศรษฐกิจจีนชะลอตัว อีกทังลดการน
้
าเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ การส่งออกของเอเชียและอาเซียนชะลอตัว
รวมถึงการค้ าภายในภูมิภาคและการลงทุนภาคเอกชนลดลงตามไปด้ วย นอกจากนี ้ การส่งออกของไทยยังเผชิญปั ญหาเชิงโครงสร้ าง
จากการขาดการลงทุนใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการของตลาดโลก ดังนัน้ ธปท. จึงประมาณการส่งออก ปี 58 หดตัว
1.5% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 58 ทีข่ ยายตัวเพียง 0.8% YoY ส่วนในปี 59 ชยายตัว 2.5% YoY ปรับลดจาก
ประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 58 ที่ 4.0% YoY



การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวตา่ กว่าที่คาด เนื่องจากความเชื่อมัน่ ของภาคเอกชนได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ฟืน้ ตัวช้ า และการ
ส่งออกที่ลดลงซึง่ กระทบการจ้ างงาน และเริ่ มส่งผลต่อรายได้ ของครัวเรื อนนอกภาคเกษตร อีกทังรายได้
้
เกษตรกรที่ตกต่าเป็ นเวลานาน
และหนี ้ครัวเรื อนที่อยูใ่ นระดับสูง ส่งผลให้ ภาคครัวเรื อนใช้ จา่ ยอย่างระมัดระวังขึ ้น



การลงทุนภาคเอกชนฟื น้ ตัวช้ า เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากการส่งออกและการบริ โภคภาคเอกชนที่ฟืน้ ตัวช้ า และยังมีกาลังการผลิต
เหลืออยูม่ าก อีกทังสถาบั
้
นการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้ ภาคเอกชนชะลอการลงทุนออกไป



การลงทุนภาครัฐสูงกว่าคาด โดยเฉพาะการลงทุนใน Q1/58 ที่สงู กว่าคาดและมีแนวโน้ มการใช้ จ่ายที่ทาได้ ตอ่ เนื่อง จากการเร่งรัดก่อหนี ้
ผูกพันที่มากกว่าคาด รวมถึงการใช้ จา่ ยนอกงบประมาณภายใต้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 อาทิ โครงการบริ หารจัดการน ้า
และโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน เป็ นต้ น



ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวดี โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจากจีนยังมาเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ การยกเลิกอัยการศึกในเดือน
เม.ย. 58 และเศรษฐกิจกลุม่ ยูโรที่ฟืน้ ตัวชัดเจนขึ ้นเป็ นปั จจัยสนับสนุนในระยะต่อไป ดังนัน้ ธปท. จึงประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว
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ปี 58 จานวน 28.8 ล้ านคน ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 58 ที่ 27.0 ล้ านคน ส่วนในปี 59 จานวน 29.5 ล้ านคน ปรับเพิ่ม
จากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 58 ที่ 29.0 ล้ านคน
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 58-59


ธปท. ประมาณการเงินเฟ้ อ Headline Inflation และ Core Inflation ปี 58 หดตัว 0.5% YoY และขยายตัว 1.0% YoY ตามลาดับ ปรับ
ลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 58 ที่ 0.2% YoY และ 1.2% YoY ตามลาดับ



ธปท. ประมาณการเงินเฟ้ อ Headline Inflation และ Core Inflation ปี 59 ขยายตัว 1.6% YoY และ 1.0% YoY ตามลาดับ ปรับลดจาก
ประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 58 ที่ 2.2% YoY และ 1.2% YoY ตามลาดับ



แรงกดดันอัตราเงินเฟ้ อลดลงมากจากทังด้
้ านต้ นทุนและอุปสงค์ โดยด้ านต้ นทุนเป็ นผลมาจากราคาน ้ามันขายปลีกในประเทศที่ลดลง
เนื่องจากภาครัฐปรับลดอัตราการจัดเก็บเงินเข้ ากองทุนน ้ามัน ขณะที่ แรงกดดันด้ านอุปสงค์ลดลง ตามการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจทีช่ ้ ากว่า
คาด สะท้ อนจากช่องว่างการผลิต (Output Gap) ยังคงติดลบ

นโยบายการเงิน
 ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป ได้ แก่ ความชัดเจนในการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
จีนและเอเชีย ความต่อเนื่องของการลงทุนของภาครัฐ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ความเชื่อมัน่ และการลงทุนภาคเอกชน ประสิทธิผลของการผ่อน
คลายนโยบายการเงินต่อภาวะการเงินและเศรษฐกิจ รวมถึงความไม่สมดุลทางการเงินที่อาจก่อตัวภายใต้ ภาวะอัตราดอกเบี ้ยในประเทศ
ที่อยูใ่ นระดับตา่ เป็ นเวลานาน ทังนี
้ ้ ธปท. จะดาเนินนโยบายการเงินให้ สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นสาคัญ
การคาดการณ์ เครื่องชีท้ างเศรษฐกิจที่สาคัญ
% YoY
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(มี .ค. 58)
การบริ โภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐ
ปริ มาณการส่งออกสินค้ าและบริ การ
ปริ มาณการนาเข้ าสินค้ าและบริ การ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bn USD)*
มูลค่าการส่งออกสินค้ า *
มูลค่าการนาเข้ าสินค้ า *

2557**
0.9
0.6
-2.0
1.7
-4.9
0.0
-5.4
14.2
-0.3
-8.5

อัตราเงินเฟ้อพืนฐาน
้
(มี .ค. 58)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(มี .ค. 58)

1.6
1.9

2558E
3.0
(3.8)
2.0
2.7
3.3
16.3
2.2
2.7
19.5
-1.5
-2.4

2559E
4.1
(3.9)
3.1
6.3
3.5
6.0
3.6
4.3
8.3
2.5
7.6

1.0
(1.2)
-0.5
(0.2)

1.0
(1.2)
1.6
(2.2)

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


ธปท. คาดการณ์วา่ มูลค่าส่งออกในช่วง H2/58 จะปรับตัวดีขึ ้น เนื่องจากได้ รับปั จจัยสนับสนุนด้ านราคา และการส่งออกไปสหรัฐฯ กลุม่
ประเทศยูโร และญี่ปนุ่ รวมถึงการส่งออกไปกลุม่ CLMV ยังขยายตัวดี



ธปท. มองกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายเมื่อวันที่ 11 มี.ค. และ 29 เม.ย. 58 รวม 0.50% มีผลการส่งผ่านนโยบายผ่านธนาคาร
พาณิชย์คอ่ นข้ างจากัด และยังอาจจะลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงได้ อีก เพราะเศรษฐกิจไทยยังมีความเสีย่ งโน้ มไปทางด้ านตา่ และยังมี
ปั จจัยเสีย่ งเพิ่มเติมทังจากการชะลอตั
้
วของเศรษฐกิจจีน โรคเมอร์ ส และปั ญหาภัยแล้ ง



ธปท. ประเมินความเสีย่ งของกรีซ กับยูโรโซน เป็ น 2 กรณี คือ Base Case ไม่ผิดนัดชาระหนี ้ และ Worse Case ผิดนัดชาระหนี ้ แต่ยงั ไม่
ออกจากยูโรโซน
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