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


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 60 และ ปี 61 ขยายตัว 3.8% YoY เท่ากัน ปรับเพิม่ จากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 60 ที่ 3.5% YoY และ 3.7% YoY
ตามลาดับ โดยเป็ นผลจากการส่งออกสินค้ า และการท่องเที่ยวทีป่ รับดีขึ ้นต่อเนือ่ ง รวมถึงการใช้ จา่ ยภาครัฐยังมีบทบาทสาคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจ ขณะที่การใช้ จ่ายภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปแต่เริ่ มกระจายตัวมากขึ ้น

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 60-61


การส่งออกสินค้ า ขยายตัวต่อเนือ่ งในหลายหมวดสินค้ า และเกือบทุกตลาดหลัก โดย ธปท. ปรับประมาณการส่งออก ปี 60 เป็ น
ขยายตัว 8.0% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 60 ที่ 5.0% YoY ส่วนปี 61 ขยายตัว 3.2% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณ
การเมื่อเดือน มิ.ย. 60 ที่ 1.7% YoY ทังนี
้ ้ การส่งออกสินค้ าขยายตัวดีขึ ้น จากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยกลุม่ G3 มีแนวโน้ ม
ขยายตัวต่อเนื่อง จากการบริ โภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดี และตลาดแรงงานที่เข้ มแข็งขึ ้น ส่วนเอเชีย ปรับตัวดีขึ ้นตามการส่งออกที่ดีขึ ้น
ตามอุปสงค์โลกและวัฏจักรเทคโนโลยีของสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่เศรษฐกิจจีน ยังมีแนวโน้ มชะลอลงจากการปฏิรูปโครงสร้ าง
เศรษฐกิจ นอกจากนี ้ การส่งออกของไทยยังได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากความต้ องการใช้ สนิ ค้ ากลุม่ อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ ้น จากกระแส
Internet of Things (IoT) ที่กาลังเติบโต ประกอบกับราคาสินค้ าส่งออกมีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามราคาน ้ามันดิบ โดยเฉพาะสินค้ าโภคภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องกับน ้ามัน



การท่องเที่ยวขยายตัวดีตอ่ เนื่อง โดย ธปท. ปรับประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว ปี 60 มาอยูท่ ี่ 35.6 ล้ านคน ปรับเพิ่มจากประมาณ
การเมื่อเดือน มิ.ย. 60 ที่ 34.9 ล้ านคน ส่วน ปี 61 อยูท่ ี่ 37.3 ล้ านคน เท่าเดิม ทังนี
้ ้ การท่องเที่ยวได้ รับผลดีจากการเปิ ดเส้ นทางบินใหม่
ตรงจากจีนมายังจังหวัดท่องเที่ยวของไทย ทาให้ นกั ท่องเทีย่ วจีนขยายตัวทังประเภทกลุ
้
ม่ ทัวร์ และประเภทนักท่องเทีย่ วอิสระที่มีกาลังซื ้อ
สูง (Free Individual Traveler: FIT) นักท่องเที่ยวอาเซียนทีเ่ พิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับเศรษฐกิจภูมิภาคที่ปรับตัวดีขึ ้น นอกจากนี ้ เศรษฐกิจ
โลกที่ปรับดีขึ ้น ช่วยสนับสนุนให้ จานวนนักท่องเที่ยวโดยรวมและค่าใช้ จา่ ยของนักท่องเที่ยวต่อคนเพิ่มขึ ้น



การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ภาคเกษตรกรรมที่ปรับตัวดีขึ ้นตาม
ปริ มาณผลผลิตที่ออกสูต่ ลาดมากขึ ้น การจ้ างงานในภาคบริ การและภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ ้น รวมทังผลดี
้ จาก
มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย อาทิ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ 9101 ตามรอยเท้ าพ่อภายใต้ ร่มพระบารมีเพือ่ การ
พัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กาลังซื ้อโดยรวมยังไม่เข้ มแข็งนัก โดยเฉพาะในกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยยังฟื น้ ตัวไม่
ชัดเจน เนื่องจากรายได้ จากการจ้ างงานทีเ่ พิ่มขึ ้นยังจากัดอยูเ่ ฉพาะในบางอุตสาหกรรม เช่น อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น รวมถึงการ
ใช้ เครื่ องจักรทดแทนการใช้ แรงงานมีแนวโน้ มมากขึ ้น ปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง ทาให้ ประชาชนยังระมัดระวังการใช้ จ่าย
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การใช้ จา่ ยภาครัฐยังมีบทบาทสาคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ โดยการอุปโภคภาครัฐยังทาได้ ตอ่ เนื่อง และมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นตามการ
ปรับเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณในปี 61 ขณะที่การลงทุนของรัฐบาลมีแนวโน้ มชะลอลงหลังจากเร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงก่อนหน้ า
และบางหน่วยงานมีข้อจากัดด้ านการเบิกจ่าย ส่วนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายได้ ตามแผนที่วางไว้ มีเพียงบางโครงการที่อาจ
ล่าช้ าไปบ้ าง อาทิ โครงการรถไฟชานเมือง บางซื่อ-หัวหมาก และบางซื่อ-หัวลาโพง เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสีย่ งจาก พ.ร.บ.
การจัดซื ้อจัดจ้ างและบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อาจส่งผลให้ การเบิกจ่ายของบางหน่วยงานที่กฎหมายขยายขอบเขตการบังคับใช้
ไปถึงอาจล่าช้ าไปบ้ างในระยะแรก โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ยงั ไม่เคยดาเนินการตามระบบใหม่นี ้มาก่อน



การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มฟื น้ ตัว แต่ยงั ขยายตัวในระดับตา่ และมีสญ
ั ญาณฟื น้ ตัวในบางธุรกิจ อาทิ การผลิตสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ การ
ผลิตเพื่อการส่งออก เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจบางส่วนยังชะลอการลงทุนเนื่องจากยังมีกาลังการผลิตส่วนเกิน และรอความ
ชัดเจนของนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป หากการลงทุนของภาครัฐทาได้ ตอ่ เนื่อง
และประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ. พื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จะช่วยสนับสนุนให้ การลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวดีขึ ้น

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 60-61


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 60 ขยายตัว 0.6% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 60 ที่ 0.8% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.6% YoY เท่ากับประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 60



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 61 ขยายตัว 1.2% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 60 ที่ 1.6% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.9% YoY เท่ากับประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 60



อัตราเงินเฟ้ อในระยะสันทรงตั
้
วอยูใ่ นระดับต่าจากปั จจัยด้ านอุปทาน ซึง่ เป็ นผลจากราคาอาหารสดที่มีแนวโน้ มอยูใ่ นระดับตา่ ทาให้
ราคาอาหารสาเร็ จรูปปรับขึ ้นน้ อยกว่าที่คาด ทังนี
้ ้ ในระยะต่อไปอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปมีแนวโน้ มทยอยปรับสูงขึ ้นจากแรงกดดันด้ านอุปสงค์
แต่ช้ากว่าที่เคยประเมินไว้ จากปั จจัยเชิงโครงสร้ าง อาทิ การทาธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ เกิด
การแข่งขันมากขึ ้น การปรับราคาสินค้ าจึงทาได้ ยาก รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 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 ทีก่ ระทบต่อการค้ าโลกและเศรษฐกิจเอเชียรวมถึงไทย การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจจีน
และความเสีย่ งด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ของโลก 2. ด้ านเศรษฐกิจไทย ได้ แก่ ความเข้ มแข็งของการฟื น้ ตัวของอุปสงค์ในประเทศที่ยงั กระจายตัว
ไม่ทวั่ ถึง ผลกระทบของมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้ าว และผลของ พ.ร.บ. จัดซื ้อจัดจ้ างฯ ที่อาจชะลอการใช้ จา่ ยภาครัฐ 3. ด้ าน
ตลาดการเงิน ได้ แก่ การดาเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก ปั ญหาเงินทุนเคลือ่ นย้ ายและอัตราแลกเปลีย่ นอาจผันผวน
สูงขึ ้นได้ การบริ หารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นอย่างเหมาะสมของภาคเอกชนจึงมีความสาคัญมากขึ ้น
4. ด้ านเสถียรภาพ
ระบบการเงินไทย ได้ แก่ ความสามารถในการชาระหนี ้ของภาคครัวเรื อนและธุรกิจ SME ที่ยงั เปราะบาง และความเสีย่ งจากพฤติกรรม
การแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่าภายใต้ ภาวะอัตราดอกเบี ้ยที่อยูใ่ นระดับตา่ มานาน โดยเฉพาะการลงทุนของประชาชนในสินทรัพย์ท าง
การเงินที่มีความเสีย่ งสูงขึ ้น ทังนี
้ ้ ธปท. จะดาเนินนโยบายการเงินให้ สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นสาคัญ
ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ
 การฟื น้ ตัวของการบริ โภคภาคเอกชนที่ไม่ทวั่ ถึง โดยเป็ นการฟื น้ ตัวเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจภาคส่งออก และภาคการท่องเที่ยว และเป็ นการฟื น้ ตัวใน
กลุม่ ลูกจ้ างนอกภาคเกษตรที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 1-3 หมื่นบาทขึ ้นไป ขณะที่ลกู จ้ างกลุม่ ที่มีรายได้ ต่ากว่า 1 หมื่นบาท อาจต้ องใช้ เวลาอีกพักหนึง่
ส่วนหนึง่ เนื่องจากกระแสการใช้ เครื่ องจักรทดแทนแรงงานมากขึ ้น
 ธปท. ประมาณการการลงทุนภาคเอกชนปี 60 ขยายตัว 2.3% YoY โดยในช่วง H1/60 หดตัว 0.8% YoY หากทังปี
้ จะขยายตัว 2.3% YoY แสดง
ว่าในช่วง H2/60 จะต้ องขยายตัวเกือบ 4% YoY ซึง่ เป็ นไปได้ เพราะเกิดจากฐานต่าในปี ที่แล้ ว
 Private Investment Index (PII) ของ ธปท. และของสภาพัฒน์ฯ บางครัง้ ให้ ข้อมูลในทิศทางที่ตา่ งกัน คือ การลงทุนภาคเอกชนของสภาพัฒน์ฯ
ในช่วง Q2/60 ขยายตัว 3.2% YoY ส่วน PII ของ ธปท. ในช่วง Q2/60 หดตัว 0.3% YoY ซึง่ เป็ นผลจากข้ อมูลของสภาพัฒน์ฯ เป็ นข้ อมูลชุดเต็ม
ส่วนข้ อมูลของ ธปท. เป็ นการเลือกเครื่ องชี ้ภาคเอกชนที่สาคัญ เช่น การจาหน่ายปูนซีเมนต์ การจาหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ การนาเข้ า
สินค้ าทุน และพื ้นที่รับอนุญาตก่อสร้ าง เป็ นต้ น ซึง่ ธปท. อยูร่ ะหว่างทบทวนปรับปรุงข้ อมูลเพื่อให้ สะท้ อนความเป็ นจริงมากขึ ้น
 ปั จจัยที่ ธปท. นามาพิจารณาในการดาเนินนโยบายการเงิน ได้ แก่ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายในภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั มีโอกาสเกิดขึ ้นค่อนข้ างน้ อย ยกเว้ นหากเกิด Shock หรื อวิกฤติขึ ้น รวมถึง
เห็นว่าการลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไม่ช่วยแก้ ปัญหาอัตราเงินเฟ้ อที่อยูใ่ นระดับต่า ซึง่ เกิดจากด้ านอุปทานเป็ นสาคัญ
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การคาดการณ์ เครื่องชีท้ างเศรษฐกิจที่สาคัญ
% YoY
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(มิ .ย. 60)
การบริ โภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐ
ปริ มาณการส่งออกสินค้ าและบริ การ
ปริ มาณการนาเข้ าสินค้ าและบริ การ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bn USD)*
มูลค่าการส่งออกสินค้ า *
มูลค่าการนาเข้ าสินค้ า *
อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน
(มิ .ย. 60)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(มิ .ย. 60)

2559**
3.2
3.1
0.4
1.7
9.9
2.1
-1.4
47.7
0.1
-5.1
0.7
0.2

2560E
3.8
(3.5)
3.3
2.3
2.1
5.0
5.9
6.5
42.4
8.0
14.0
0.6
(0.6)
0.6
(0.8)

2561E
3.8
(3.7)
3.0
3.0
2.7
9.8
3.3
3.3
38.6
3.2
6.3
0.9
(0.9)
1.2
(1.6)

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
E is Estimated
* ตัวเลขปรั บให้เป็ นไปตามนิยามใหม่ (BPM6) และตามฐานข้ อมูลใหม่ของกระทรวงพาณิชย์
** 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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