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สรุ ปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั ง้ ที่ 2/2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครัง้ ที่ 2/2562” ณ ธปท. เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 โดย
มีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 62-63


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 62 ขยายตัว 3.8% YoY ปรับลดจากประมาณการเมือ่ เดือน ธ.ค. 61 ที่ 4.0% YoY ส่วนปี 63 ขยายตัว 3.9% YoY
ซึง่ เป็ นผลจากอุปสงค์ตา่ งประเทศชะลอลงตามเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าและปริ มาณการค้ าโลกทีช่ ะลอตัว ขณะที่อปุ สงค์ในประเทศยังคงเป็ นแรง
ขับเคลือ่ นที่สาคัญ

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 62


การส่งออกสินค้ า มีแนวโน้ มขยายตัวชะลอลงตามอุปสงค์โลก โดย ธปท. ปรับประมาณการส่งออก ปี 62 ขยายตัว 3.0% YoY ปรับลด
จากประมาณการเมื่อเดือน ธ.ค. 61 ที่ 3.8% YoY ส่วนปี 63 ขยายตัว 4.1% YoY ทังนี
้ ้ การส่งออกสินค้ าชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้
สอดคล้ องกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าและปริ มาณการค้ าโลก รวมถึงผลของมาตรการกีดกันทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ
และจีน อย่างไรก็ดี การส่งออกของไทยในระยะต่อไป ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการย้ ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการบางรายมายัง
ไทย เช่น ฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ และเครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้ น และการย้ ายคาสัง่ ซื ้อจากจีนมาไทย เช่น ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยางล้ อ และ
โทรทัศน์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในหลายประเทศ อาจส่งผลดีตอ่ การส่งออกชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยในระยะต่อไป



การท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ ดีตอ่ เนื่อง โดย ธปท. ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว ปี 62 อยูท่ ี่ 40.4 ล้ านคน ปรับเพิ่มจากประมาณการ
เมื่อเดือน ธ.ค. 61 ที่ 40.0 ล้ านคน ส่วน ปี 63 อยูท่ ี่ 42.0 ล้ านคน จากความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติตอ่ มาตรฐานความปลอดภัย
ของไทยที่ปรับดีขึ ้น รวมถึงผลดีจากการขยายระยะเวลามาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้ าเมือง (Visa
on Arrival) ให้ กบั นักท่องเทีย่ ว 21 ประเทศ จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 62



การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวดีตอ่ เนื่อง แม้ จะชะลอลงบ้ างหลังจากหมวดสินค้ าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์ที่เร่งตัวมากใน
ปี 61 ทังนี
้ ้ การบริ โภคภาคเอกชนยังได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ครัวเรื อนทังในและนอกภาคเกษตรที
้
่ขยายตัวและกระจายตัวมากขึ ้น
ประกอบกับการจ้ างงานที่มีแนวโน้ มปรับเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องในหลายภาคเศรษฐกิจหลัก อีกทัง้ ยังได้ รับผลดีจากมาตรการช่วยเหลือผู้มี
รายได้ น้อย เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม หนี ้ครัวเรื อนที่อยูใ่ นระดับสูงยังคงเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การบริ โภค
รวมถึงผลจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจที่มีการใช้ เครื่ องจักรทดแทนการใช้ แรงงานมากขึ ้น รวมถึงอัตราเงินเฟ้ อที่อยูใ่ นระดับ
ต่า ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการไม่จาเป็ นต้ องเพิม่ ค่าจ้ างมากนัก ส่งผลให้ กาลังซื ้อฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป



การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนือ่ ง จากการลงทุนในหมวดเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นสาคัญ โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการ
ขยายกาลังการผลิตและการย้ ายฐานการผลิตมาไทย เช่น อุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ที่ได้ รับผลกระทบจากมาตรการกีด
กันทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ความคืบหน้ าในโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานตามแผนการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) จะช่วย
สนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในระยะต่อไป
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การใช้ จา่ ยภาครัฐช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจต่อเนื่อง แม้ มีแนวโน้ มขยายตัวต่ากว่าที่ประเมินไว้ โดยการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้ มล่าช้ าทัง้
ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
โดยการลงทุนของรัฐบาลยังได้ รับผลกระทบจากการลดกรอบวงเงินค่าก่อสร้ างและการขยายระยะเวลา
ก่อสร้ างของโครงการมอเตอร์ เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ส่วนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีการเลือ่ นการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา การทบทวนการจัดทาสัญญา และการปรับรูปแบบการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้ าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ ให้ ดาเนินการโดยภาคเอกชน (PPP) รวมถึงการจัดสรรงบประมาณปี 63 สาหรับชดใช้ เงินคงคลังสูงกว่าคาด ทาให้
สัดส่วนงบลงทุนและงบประจาปรับลดลง

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 62-63


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 62 ขยายตัว 1.0% YoY เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน ส่วน Core Inflation ขยายตัว 0.8%
YoY ปรับลดจากประมาณการเมือ่ เดือน ธ.ค. 61 ที่ 0.9% YoY



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 63 ขยายตัว 1.1% YoY ส่วน Core Inflation ขยายตัว 0.9% YoY



อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปใกล้ เคียงกับทีป่ ระเมินไว้ เดิม โดยราคาพลังงานปรับสูงขึ ้นจากการประมาณการครัง้ ก่อนจากอุปทานน ้ามันดิบที่มี
แนวโน้ มตึงตัว และราคาอาหารสดที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นจากปั ญหาอุปทานส่วนเกินที่ลดลงในเนื ้อหมู และไข่ไก่ และภาวะภัยแล้ งที่อาจ
รุนแรงขึ ้น ช่วยชดเชยอุปสงค์ทชี่ ะลอลงตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ขณะที่ประมาณการอัตราเงินเฟ้ อพื ้นฐาน แม้ ปรับลดลงในช่วงต้ นของ
ประมาณการตามข้ อมูลจริ งใน Q1/62 ที่ต่ากว่าคาด แต่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นอย่างช้ า ๆ ตามช่องว่างการผลิตที่ จะทยอยปิ ดในระยะต่อไป
นอกจากนี ้ ผลจากการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้ างและพฤติกรรม ทาให้ ราคาสินค้ าเพิ่มขึ ้นได้ ยาก อาทิ การทาธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ เกิดการแข่งขันมากขึ ้น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ทาให้ ต้นทุนการผลิตลดลง เป็ น
ต้ น ส่งผลให้ อตั ราเงินเฟ้ อมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นช้ ากว่าในอดีต

เสถียรภาพระบบการเงิน
 เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมยังมีความเสีย่ งบางจุดที่ต้องติดตาม ได้ แก่ พฤติกรรมการก่อหนี ้ของภาคครัวเรื อน จะเห็นได้ วา่ หนี ้
ครัวเรื อนมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ และสินเชื่อส่วนบุคคล ภาวะอัตราดอกเบี ้ยต่าเป็ นเวลานาน ส่งผล
ให้ เกิดพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่า อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์แสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึ ้นต่อเนื่อง สะท้ อนจากสินทรัพย์ที่
ยังขยายตัวสูง โดยต้ องติดตามความเสีย่ งเชิงระบบจากการกู้ยมื ระหว่างสหกรณ์ ออมทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึ ้นต่อเนื่อง และความเสีย่ งในภาค
อสังหาริ มทรัพย์ พิจารณาจากอุปสงค์อาคารชุดในไทยของต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ซึง่ อาจได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีนและความไม่แน่นอนของการเมืองไทย นอกจากนี ้ ยังต้ องติดตามผลของมาตรการ LTV ต่อตลาดอสังหาริ มทรัพย์
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ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ
 ธปท. มีความกังวลในปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง และคาดว่าจะเป็ นปั ญหาระยะยาว เพราะส่วนใหญ่เป็ นหนี ้เพื่อการ
บริ โภคและเป็ นหนี ้ตังแต่
้ อายุยงั น้ อย โดยผู้ที่มีอายุ 30 ปี เป็ นหนี ้ถึง 50% และเป็ นหนี ้เสียถึง 20% ส่งผลให้ ธปท. ต้ องออกมาตรการควบคุม
เป็ นระยะ อาทิ มาตรการควบคุมบัตรเครดิต มาตรการ LTV เพื่อดูแลภาคอสังหาริ มทรัพย์ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการกากับ
ดูแลสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน เป็ นต้ น
 ธปท. ติดตามความเสี่ยงด้ านเสถียรภาพทางการเงิน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลโดยตรงของ ธปท. แต่อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของกรมส่งเสริ มสหกรณ์ แต่หลังจากออก พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
ส่งผลให้ ธปท. และกระทรวงการคลัง สามารถเข้ าไปดูแลกฎเกณฑ์ได้ มากขึ ้น ผ่านการออกกฎกระทรวงเพื่อกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 ธปท. ปรับประมาณการ GDP ปี 62 ขยายตัว 3.8% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ธ.ค. 61 ที่ 4.0% YoY ซึง่ เป็ นผลจากแรงส่งจาก
อุปสงค์ตา่ งประเทศชะลอลง โดย ธปท. ได้ คานึงถึงปั จจัยการเมืองเข้ าไปด้ วย ซึง่ มีสมมติฐานว่ารัฐบาลจะสามารถจัดตังได้
้ สาเร็ จในเดือน มิ.ย. 62
ภายหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตังอย่
้ างเป็ นทางการในวันที่ 9 พ.ค. 62 แต่หากการจัดตังรั้ ฐบาลล่าช้ าไปถึงเดือน ส.ค.-ก.ย. 62 อาจส่งผล
ให้ GDP ขยายตัวลดลง จากความล่าช้ าของงบประมาณรัฐบาลในปี 63 โดยเฉพาะโครงการลงทุนใหม่ และนโยบายค่าจ้ างขันต
้ า่ ที่รอนโยบายจาก
รัฐบาลใหม่
 ธปท. คาดว่าเศรษฐกิจไทย ปี 62 จะต่าสุดในช่วง H1/62 และปรับตัวดีขึ ้นในช่วง H2/62 จากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกมากในช่วง Q1/62
 ธปท. เห็นว่าการปรับเปลีย่ นโครงสร้ างการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ ้น การแข่งขันด้ านอุปทาน ทาให้ ราคาสินค้ าปรับเพิ่มขึ ้นได้ ยาก
ส่งผลให้ ธปท. ไม่กงั วลเรื่ องเงินเฟ้ อที่บางช่วงเวลาอาจจะต่ากว่ากรอบล่าง
 ในช่วงที่ผา่ นมาสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคมีการขยายตัวสูง โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย และสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ซึง่ ที่ผา่ นมา ธปท. ได้
ออกมาตรการ LTV เพื่อดูแลภาคอสังหาริ มทรัพย์ เนื่องจาก ธปท. มองว่าสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยมีความเสีย่ งมากกว่าสินเชื่อรถยนต์ เนื่องจาก
การเก็งกาไรในภาคอสังหาริ มทรัพย์ หากเกิดฟองสบูแ่ ตก จะส่งผลด้ าน Wealth Effect และมีผลกระทบเป็ นวงกว้ าง
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การคาดการณ์ เครื่องชีท้ างเศรษฐกิจที่สาคัญ
% YoY

2561**

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)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อัตราเงินเฟ้อพืนฐาน
้

4.1
4.6
3.9
1.8
3.3
4.2
8.6
35.2
7.2
14.3
38.3
1.1
0.7

2562E
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
1.0
0.9

มี .ค. 62
3.8
3.9
4.4
2.3
6.1
3.1
2.7
34.5
3.0
3.1
40.4
1.0
0.8

2563E
มี .ค. 62
3.9
3.7
5.0
2.6
6.6
3.7
4.2
31.5
4.1
4.8
42.0
1.1
0.9

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
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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