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สรุ ป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั ง้ ที่ 1/2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “Quarterly Economic Assessment and Outlook ครัง้ ที่ 1/2560” ณ ธปท. เมื่อวันที่
10 เม.ย. 60 โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 60-61


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 60 ขยายตัว 3.4% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมือ่ เดือน ธ.ค. 59 ที่ 3.2% YoY ส่วนปี 61 ขยายตัว 3.6%
YoY ตามลาดับ ซึง่ เป็ นผลจากการส่งออกสินค้ าที่ฟืน้ ตัวชัดเจน การบริ โภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ ้น รวมถึงการใช้ จา่ ยภาครัฐยังมีบทบาทในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 60-61


การส่งออกสินค้ าดีกว่าประมาณการเมื่อเดือน ธ.ค. 59 โดยธปท. ปรับประมาณการส่งออก ปี 60 เป็ นขยายตัว 2.2% YoY ปรับเพิ่มจาก
ประมาณการเมื่อเดือน ธ.ค. 59 ทีท่ รงตัว YoY ส่วนปี 61 ขยายตัว 2.0% YoY ทังนี
้ ้ การส่งออกสินค้ าขยายตัวดีขึ ้น เป็ นผลจากเศรษฐกิจ
โลกที่มีแนวโน้ มฟื น้ ตัวชัดเจนมากขึ ้น โดยเฉพาะกลุม่ G3 ฟื น้ ตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ตลาดแรงงานฟื น้ ตัวแข็งแกร่ง
และเริ่ มมีสญ
ั ญาณการลงทุนเพิม่ กลุม่ ประเทศยูโรมีแรงส่งจากการบริ โภคในประเทศ และเศรษฐกิจญี่ปนทยอยฟื
ุ่
น้ ตัวได้ ตอ่ เนื่อง อีกทัง้
ยังได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากความต้ องการใช้ สนิ ค้ ากลุม่ อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ ้น เนื่องจากความนิยมใช้ สมาร์ ทโฟนและอุปกรณ์ Internet
of Things (IoT) ที่กาลังเติบโต ราคาน ้ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ ้น รวมถึงการย้ ายฐานการผลิตมาไทยทาให้ มีกาลังการผลิต
สูงขึ ้น อาทิ แผ่นกาเนิดไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และยางรถยนต์ เป็ นต้ น



การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ครัวเรื อนในภาคบริ การและภาค
เกษตรกรรมที่ปรับดีขึ ้น และกาลังซื ้อบางส่วนที่เพิม่ ขึ ้นหลังรายจ่ายผ่อนชาระรถยนต์ที่ทยอยหมดลงหลังครบระยะ 5 ปี ตามเงื่อนไขของ
มาตรการรถยนต์คนั แรก อย่างไรก็ตาม ในระยะสัน้ การบริ โภคภาคเอกชนยังไม่ได้ รับผลดีจากการส่งออกสินค้ าที่ฟืน้ ตัวมากนัก
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าที่เน้ นการใช้ เครื่ องจักรในการผลิตที่มกี ารจ้ างงานตา่



การใช้ จา่ ยภาครัฐมีบทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง โดยรัฐบาลดาเนินนโยบายขาดดุลต่อเนื่องในปี งบประมาณ 61
และมีแนวโน้ มใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้นจากที่เคยประเมินไว้ จากโครงการประชารัฐสร้ างไทย และโครงการยกระดับโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ทีเ่ บิกจ่ายได้ เร็วขึ ้น แม้ จะมีการเลือ่ นแผนลงทุนรถไฟทางคูบ่ างส่วนออกไปเป็ นปี 61 ตามการทบทวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง



การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวในระยะต่อไป แต่ยงั ขยายตัวในอัตราที่ตา่ จะเห็นได้ วา่ การลงทุนภาคเอกชนมีสญ
ั ญาณฟื น้ ตัวใน
บางธุรกิจ อาทิ การผลิตสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจพลังงานทดแทน เป็ นต้ น โดยในช่วงแรกการลงทุนภาคเอกชนอาจได้ รับผลดีไม่
มากนักจากการส่งออกและการบริ โภคภาคเอกชนที่ฟืน้ ตัว เนื่องจากยังมีกาลังการผลิตส่วนเกินค่อนข้ างมาก แต่ในระยะต่อไป การ
ลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวสูงขึ ้นหลังจากที่การบริ โภคภาคเอกชน และการส่งออกขยายตัวชัดเจนขึ ้น รวมถึงยังมีปัจจัย
สนับสนุนเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ อาทิ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) และการ
พัฒนาที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็ นต้ น
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การท่องเที่ยวฟื น้ ตัวได้ เร็ ว และมีแนวโน้ มขยายตัวดีตอ่ เนื่อง โดยธปท. ปรับประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว ปี 60 เป็ น 34.5 ล้ านคน
ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน ธ.ค. 59 ที่ 34.1 ล้ านคน ส่วนปี 61 จานวน 37.1 ล้ านคน ทังนี
้ ้ ภาคการท่องเที่ยวฟื น้ ตัวได้ เร็ ว
หลังจากได้ รับผลกระทบจากการปราบปรามทัวร์ ผิดกฎหมายในช่วงต้ นปี 60 ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากมาตรการลดและยกเว้ นค่าธรรมเนียม
วีซา่ ของไทย อาทิ การยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซา่ ณ ประเทศต้ นทาง สาหรับนักท่องเทีย่ ว 19 ประเทศ จากสิ ้นสุด ก.พ. 60 เป็ น ส.ค. 60
เป็ นต้ น รวมถึงมาตรการจากัดการขายแพจเกจท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ของทางการจีน ทาให้ นกั ท่องเทีย่ วจีนบางส่วนเปลีย่ นมาเทีย่ วไทยมากขึ ้น

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 60-61


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 60 ขยายตัว 1.2% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ธ.ค. 59 ที่ 1.5% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.7% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ธ.ค. 59 ที่ 0.8% YoY



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 61 ขยายตัว 1.9% YoY ส่วน Core Inflation ขยายตัว 1.0% YoY



แรงกดดันเงินเฟ้ อด้ านอุปสงค์ยงั คงอยูใ่ นระดับตา่ ขณะที่แรงกดดันด้ านต้ นทุนเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างช้ าตามราคาน ้ามัน ประกอบกับการ
ส่งผ่านต้ นทุนมายังราคาผู้บริ โภคมีคอ่ นข้ างน้ อย ทังนี
้ ้ ในระยะต่อไปอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปมีแนวโน้ มทยอยปรับสูงขึ ้นและปรับเข้ าหาค่า
กลางของกรอบเป้าหมายตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ ้น

นโยบายการเงิน
 ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป ได้ แก่ นโยบายการค้ าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ที่กระทบต่อการค้ าโลก
และเศรษฐกิจเอเชียรวมถึงไทย พัฒนาการทางการเมืองในยุโรป ปั ญหาภาคการเงินทังในจี
้ นและยุโรป ความสามารถในการชาระหนี ้
ของธุรกิจ SMEs ที่ด้อยลง ความเสีย่ งจากพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่าภายใต้ ภาวะอัตราดอกเบี ้ยที่อยูใ่ นระดับต่ามา
นาน โดยเฉพาะการลงทุนของประชาชนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสีย่ งสูงขึ ้น และปั ญหาเงินทุนเคลือ่ นย้ ายและอัตราแลกเปลีย่ น
อาจผันผวนสูงขึ ้นได้ จากความไม่แน่นอนของปั จจัยต่างประเทศ
การบริ หารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นอย่างเหมาะสมของ
ภาคเอกชนจึงมีความสาคัญมากขึ ้น ทังนี
้ ้ ธปท. จะดาเนินนโยบายการเงินให้ สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นสาคัญ
ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ
 ธปท. คาดการณ์วา่ ปี 60 การส่งออก และการท่องเที่ยวจะฟื น้ ตัว แม้ วา่ ค่าเงิน THB จะมีแนวโน้ มแข็งค่ากว่าสกุลเงินอื่นในภูมิภาค แต่ THB
ยังคงทิศทางอ่อนค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาค
 อัตราดอกเบี ้ยนโยบายอยูใ่ นระดับต่ามานานถึง 2 ปี แต่การลงทุนภาคเอกชนยังคงไม่ขยายตัวมากนัก เนื่องจากมีเพียงบางอุตสาหกรรมที่ได้ รับ
ประโยชน์ เช่น โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานทดแทน และสินค้ าที่ผลิตเพื่อการส่งออก เป็ นต้ น แต่ ธปท. คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการลงทุน
ภาคเอกชนได้ ในระยะยาว
 เดือน เม.ย. 60 ธปท. ลดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย: ระยะสัน้ เป็ นการส่งสัญญาณว่า ธปท. ได้ ติดตามการเก็งกาไรในพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย: ระยะสัน้
 แม้ วา่ ธปท. จะปรับเพิ่มการคาดการณ์เศรษฐกิจ ปี 60 แต่การฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจไม่ได้ ช่วยเพิ่มการจ้ างงานมากนัก
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การคาดการณ์ เครื่องชีท้ างเศรษฐกิจที่สาคัญ
% YoY
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(ธ.ค. 59)
การบริ โภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐ
ปริ มาณการส่งออกสินค้ าและบริ การ
ปริ มาณการนาเข้ าสินค้ าและบริ การ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bn USD)*
มูลค่าการส่งออกสินค้ า *
มูลค่าการนาเข้ าสินค้ า *
อัตราเงินเฟ้อพืนฐาน
้
(ธ.ค. 59)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(ธ.ค. 59)

2559**
3.2
3.1
0.4
1.6
9.9
2.1
-1.4
46.4
0.0
-4.7
0.7
0.2

2560E
3.4
(3.2)
2.7
2.4
2.2
11.8
2.1
2.6
36.9
2.2
7.2
0.7
(0.8)
1.2
(1.5)

2561E
3.6
3.1
3.7
1.9
7.5
2.8
2.9
33.1
2.0
5.3
1.0
1.9

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 จจัยเสี่ยงจากต่างประเทศ
เศรษฐกิจประเทศ G3
เศรษฐกิจเอเชีย
นโยบายการเงินของธนาคารกลาง
Fed
ราคาน ้ามันดิบดูไบ: ระยะสัน้
ราคาน ้ามันดิบดูไบ: ระยะต่อไป
ปั จจัยเสี่ยงภายในประเทศ
CPI
Core CPI
การส่งออกสินค้ า
การท่องเที่ยว
การบริ โภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐ
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