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สรุ ป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั ง้ ที่ 4/2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “Quarterly Economic Assessment and Outlook ครัง้ ที่ 4/2561” ณ ธปท. เมื่อวันที่
10 ม.ค. 62 โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 61-62


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 61 และ ปี 62 ขยายตัว 4.2% และ 4.0% YoY ตามลาดับ ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 61 ที่ 4.4% และ
4.2% YoY ตามลาดับ ซึง่ เป็ นผลจากการส่งออกสินค้ าและการท่องเทีย่ วเริ่มขยายตัวชะลอลง ขณะที่อปุ สงค์ในประเทศยังเป็ นแรงขับเคลือ่ นที่
สาคัญ โดยเฉพาะการบริ โภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดีตอ่ เนื่อง

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 61-62


การส่งออกสินค้ า มีแนวโน้ มขยายตัวชะลอลงตามอุปสงค์โลก โดย ธปท. ประมาณการการส่งออก ปี 61 และปี 62 ขยายตัว 7.0% และ
3.8% YoY ตามลาดับ ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 61 ที่ 9.0% และ 4.3% YoY ตามลาดับ ทังนี
้ ้ การส่งออกสินค้ าชะลอตัวลง ส่วน
หนึง่ เป็ นผลจากราคาสินค้ าส่งออกที่มีแนวโน้ มปรับลดลงตามราคาน ้ามันดิบ และปั จจัยชัว่ คราวจากภัยธรรมชาติในญี่ปนุ่ ฮ่องกง และ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ รวมทังแรงส่
้
งจากอุปสงค์ตา่ งประเทศเริ่มชะลอลง จากมาตรการกีดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม บางอุตสาหกรรม
ได้ รับผลดีจากการย้ ายคาสัง่ ซื ้อและย้ ายฐานการผลิตจากจีนมายังไทยมากขึ ้น อาทิ อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเม็ด
พลาสติกคุณภาพสูง เป็ นต้ น ซึง่ จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนการส่งออกของไทยในระยะต่อไป



การท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงตามจานวนนักท่องเทีย่ วจีนที่ฟืน้ ตัวช้ า โดย ธปท. ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว ปี 61 และปี 62 อยูท่ ี่
38.0 และ 40.0 ล้ านคน ตามลาดับ ปรับลดประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 61 ที่ 38.3 และ 40.6 ล้ านคน ตามลาดับ จากจานวน
นักท่องเที่ยวจีนที่หดตัวสูง เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่ภเู ก็ตรุนแรง และยาวนานกว่าที่คาด โดยเฉพาะการ
ลดลงของนักท่องเที่ยวกลุม่ ทัวร์ ขณะที่นกั ท่องเทีย่ วประเภท FIT (Free and Independent Traveler) ยังขยายตัวดี นอกจากนี ้ ยังได้ รับ
ผลกระทบเพิ่มเติมจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง และเงินหยวนทีอ่ อ่ นค่า อย่างไรก็ตาม จานวนนักท่องเที่ยวจีนเริ่ มปรับตัวดีขึ ้น หลังจาก
ภาครัฐเร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้ านการท่องเทีย่ วและจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย อาทิ มาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตรา (VISA) ให้ กบั นักท่องเที่ยว 21 ประเทศ ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 ครม. ได้ ขยายระยะเวลามาตรการข้ างต้ นจากเดิมสิ ้นสุด
วันที่ 14 ม.ค. 62 เป็ นสิ ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 62



การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวดีตอ่ เนื่องในเกือบทุกหมวดสินค้ า โดยเฉพาะหมวดสินค้ าคงทนและสินค้ ากึ่งคงทนที่ขยายตัว
เร่งขึ ้น ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากมาตรการรถยนต์คนั แรกทีต่ ้ องถือครอง 5 ปี ทยอยหมดลง รวมถึงได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ครัวเรื อนนอก
ภาคเกษตรที่ขยายตัวและกระจายตัวมากขึ ้น และการจ้ างงานทีม่ ีแนวโน้ มปรับเพิม่ ขึ ้นต่อเนื่องในหลายภาคเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี ้
ยังได้ รับผลดีจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ผลจากการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้ างเศรษฐกิจทีม่ ีการใช้ เครื่องจักรทดแทนการใช้ แรงงานมากขึ ้น และปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูง ทาให้ ประชาชนยัง
ระมัดระวังการใช้ จ่าย ส่งผลให้ กาลังซื ้อจึงฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
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การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวใกล้ เคียงเดิม โดยปี 62 มีแนวโน้ มปรับดีขึ ้นจากปี 61 จากการลงทุนในหมวดเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ น
สาคัญ โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการเพิม่ ประสิทธิภาพและการขยายกาลังการผลิต รวมถึงการย้ ายฐานการผลิตมาไทยของบางอุตสาหกรรม
ที่ผลิตเพือ่ ส่งออก นอกจากนี ้ มาตรการพิเศษของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เพื่อกระตุ้นการลงทุน ความคืบหน้ าในโครงการ
ลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานตามแผนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) การร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ในการเข้ าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้ า และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จะช่วย
สนับสนุนให้ การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ ้น



การใช้ จา่ ยภาครัฐมีแนวโน้ มขยายตัวชะลอลง จากการลงทุนภาครัฐเป็ นสาคัญ ขณะที่การอุปโภคภาครัฐขยายตัวใกล้ เคียงเดิม ทังนี
้ ้
การลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้ มล่าช้ าทังของรั
้
ฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจ
โดยการลงทุนของรัฐบาลกลางปรับลดลงจากการอนุมตั ิคา่
เวนคืนทีด่ ินล่าช้ าของโครงการมอเตอร์ เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี รวมถึงความล่าช้ าในการจัดทาแผนแม่บทภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ชาติ ส่งผล
ให้ หน่วยงานภาครัฐชะลอการก่อหนี ้ผูกพันในบางโครงการ
ส่วนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจปรับลดลงตามการเลือ่ นการลงทุนของ
โครงการรถไฟทางคูร่ ะยะที่ 2 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่อยูร่ ะหว่างทบทวนลาดับความสาคัญของโครงการ

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 61-62


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 61 ขยายตัว 1.1% YoY เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน ส่วน Core Inflation ขยายตัว 0.7%
YoY เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 62 ขยายตัว 1.0% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 61 ที่ 1.1% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.9% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 61 ที่ 0.8% YoY



อัตราเงินเฟ้ อมีแนวโน้ มใกล้ เคียงกับที่ประเมินไว้ เดิม อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปมีแนวโน้ มลดลงเล็กน้ อยจากราคาน ้ามันดิบที่ลดลง แม้ จะถูก
ชดเชยด้ วยผลจากค่าไฟฟ้ าผันแปร (Ft) ที่จะปรับเพิม่ ขึ ้น ส่วนอัตราเงินเฟ้ อพื ้นฐานมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นเล็กน้ อย จากการปรับเพิ่มอัตราค่า
โดยสารรถประจาทางในเดือน ม.ค. 62 สาหรับแรงกดดันด้ านอุปสงค์มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างช้ า ๆ ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้ าง ทาให้ ราคาสินค้ าเพิ่มขึ ้นได้ ยาก อาทิ การทาธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ เกิดการ
แข่งขันมากขึ ้น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ทาให้ ต้นทุนการผลิตลดลง เป็ นต้ น ส่งผลให้ อตั ราเงินเฟ้ อมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นช้ ากว่า
ในอดีต

เสถียรภาพระบบการเงิน
 เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสีย่ งบางจุดที่ยงั ไม่ปรับดีขึ ้นชัดเจนจากภาวะอัตราดอกเบี ้ยตา่ เป็ น
เวลานาน ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่าภายใต้ ภาวะอัตราดอกเบี ้ยที่อยูใ่ นระดับต่ามานาน อาทิ สินทรัพย์
และเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ขยายตัวในอัตราสูง แม้ จะชะลอลงบ้ าง แต่การกู้ยืมระหว่างสหกรณ์ฯ ที่มากขึ ้น ทาให้ ความเสีย่ ง
เชิงระบบสูงขึ ้น เป็ นต้ น ความเสีย่ งในภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลงในระดับหนึง่ จากมาตรการสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันอสังหาริมทรัพย์
(LTV) แต่อตั ราส่วนสินเชื่อต่อรายได้ (LTI) ยังมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น รวมทังยั
้ งต้ องติดตามความเสีย่ งจากภาวะอุปทานคงค้ าง และหนี ้
ครัวเรื อนที่คงอยูใ่ นระดับสูง ทังนี
้ ้ หนี ้ครัวเรื อนต่อ GDP ใน Q3/61 อยูท่ ี่ 77.8% อีกทัง้ ยังต้ องติดตามความสามารถในการชาระหนี ้ของ
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ครัวเรื อนบางกลุม่ หากพิจารณาจากความสามารถในการชาระหนี ้ภาคครัวเรื อนโดยรวมยังทรงตัว แต่สดั ส่วน NPL ของสินเชื่อเพือ่ ที่อยู่
อาศัยยังอยูใ่ นระดับสูง ขณะที่สนิ เชื่อเช่าซื ้อรถยนต์และบัตรเครดิตมีสดั ส่วน NPL เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ
 คณะกรรมการนโยบายการ (กนง.) ดาเนินนโยบายการเงินภายใต้ กรอบเป้าหมายเงินเฟ้ อแบบมีความยืดหยุน่ โดยกาหนดให้ อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไป
เฉลีย่ ทังปี
้ ที่ 2.5±1.5% เป็ นเป้าหมายของนโยบายการเงินสาหรับระยะปานกลาง และเป็ นเป้าหมายสาหรับปี 62 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ อ
ดังกล่าวเป็ นระดับที่เอื ้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึง่ ธปท. ตระหนักว่าพัฒนาการเงินเฟ้ อในปั จจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงจากอดีต ซึง่ เป็ นผล
จากการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้ าง เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทาให้ ต้นทุนการผลิตลดลง การทาธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ เกิดการแข่งขันมากขึ ้น เป็ นต้ น จึงทาให้ เงินเฟ้ อเพิ่มขึ ้นไม่มากนัก ทังนี
้ ้ กนง. จะพิจารณา
รักษาความสมดุลของเป้าหมายด้ านต่าง ๆ ควบคูก่ นั ไป ทังด้
้ านการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน เสถียรภาพราคา และเสถียรภาพของระบบ
การเงิน
 ถึงแม้ ในช่วงที่ผา่ นมาดัชนี NEER เพิ่มขึ ้นมาตลอดในช่วง 3 ปี แต่อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเติบโตค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับประเทศ
ในกลุม่ อาเซียน ซึง่ เป็ นผลมาจากไทยมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้ างสูง แต่หากพิจารณา Potential Growth จะค่อนข้ างต่า ซึง่ เป็ นผล
จากปั ญหาเชิงโครงสร้ างทีต่ ้ องแก้ ไขเชิงนโยบาย แต่ในระยะข้ างหน้ า ไทยจะมีการลงทุนมากขึ ้น ทาให้ บญ
ั ชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง ส่งผลให้
ดัชนี NEER ปรับลดลง
 ปั จจุบนั อัตราเงินเฟ้ อค่อนข้ างต่าและเข้ าใกล้ กรอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้ อ โดยตัวแปรเงินเฟ้ อที่สาคัญมาจากราคาพลังงานเป็ นสาคัญ
ซึง่ เป็ นความผันผวนที่ควบคุมไม่ได้ การพิจารณาของ กนง. จะกังวลกับเงินเฟ้ อที่เข้ าใกล้ กรอบบนมากกว่า
 ธปท. เห็นว่าการไม่เปิ ดเผยผลการลงมติของ กนง. เป็ นรายบุคคลเหมาะสมแล้ วสาหรับประเทศไทย
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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

2561E

2560**
ก.ย. 61
4.4
4.2
3.7
2.3
6.1
5.5
7.5
35.4
9.0
16.9
38.3
0.7
1.1

3.9
3.2
1.7
0.5
-1.2
5.5
6.8
50.2
9.8
13.2
35.6
0.6
0.7

2562E
ธ.ค. 61
4.2
4.7
3.6
2.1
4.6
3.7
7.6
33.1
7.0
15.3
38.0
0.7
1.1

ก.ย. 61
4.2
3.7
4.5
2.2
7.7
4.1
3.3
36.3
4.3
5.6
40.6
0.8
1.1

ธ.ค. 61
4.0
4.0
4.5
2.6
6.6
4.1
3.2
34.5
3.8
3.8
40.0
0.9
1.0

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
เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจกลุม่ ยูโร
เศรษฐกิจญี่ ปนุ่
เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจเอเชีย (ไม่รวมญี่ ปนุ่ และจีน)
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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