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สรุ ป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั ง้ ที่ 4/2559
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “Quarterly Economic Assessment and Outlook ครัง้ ที่ 4/2559” ณ ธปท. เมื่อวันที่
4 ม.ค. 60 โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 59-60


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 59 และ ปี 60 ขยายตัว 3.2% YoY และ 3.2% YoY ตามลาดับ เท่ากับประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 59 ซึง่ เป็ นผลจาก
การส่งออกสินค้ าและการบริ โภคภาคเอกชนทีป่ รับตัวดีขึ ้น ช่วยชดเชยภาคการท่องเที่ยว และการลงทุนภาคเอกชนทีข่ ยายตัวต่ากว่าคาด ขณะที่
การใช้ จา่ ยภาครัฐยังมีบทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 59-60


การส่งออกสินค้ าดีกว่าประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 59 โดยธปท. ปรับประมาณการส่งออก ปี 59 เป็ นหดตัวเพียง 0.6% YoY ปรับเพิ่ม
จากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 59 ที่หดตัว 2.5% YoY ส่วนปี 60 ทรงตัว YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 59 ที่หดตัว
เพียง 0.5% YoY ทังนี
้ ้ การส่งออกสินค้ าขยายตัวดีขึ ้น เนื่องจากราคาน ้ามันที่ปรับสูงขึ ้น และการขยายตัวของการส่งออกในบาง
อุตสาหกรรมที่มกี ารขยายกาลังการผลิตจากการย้ ายฐาน และการเปิ ดตลาดใหม่ในหมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า หมวดรถยนต์และชิ ้นส่วน และ
หมวดอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การย้ ายฐานการผลิต HDD และถุงมือยางจากมาเลเซียมาไทย เพื่อการประหยัดจากขนาด เป็ นต้ น ขณะที่
การส่งออกสินค้ าอื่น ๆ ยังมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวช้ าตามเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ า เช่น กลุม่ ประเทศ G3 มีเพียงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีม่ ีแนวโน้ มฟื น้
ตัวได้ ตอ่ เนื่อง แต่ญี่ปนและกลุ
ุ่
ม่ ประเทศยูโรมีแนวโน้ มขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ขณะทีจ่ ีนยังมีแนวโน้ มชะลอตัวตามการปฏิรูป
โครงสร้ างเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างของการค้ าโลก ทาให้ ปริ มาณการค้ าโลกชะลอลง และปั ญหาความสามารถ
ในการแข่งขันของไทยยังต้ องใช้ เวลาในการแก้ ไข



การบริ โภคภาคเอกชนปรับดีขึ ้นและมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึง่ มาจากตัวเลขใน Q3/59 ที่ดีกว่าคาด โดยได้ รับแรงสนับสนุน
จากรายได้ ของภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึ ้นจากราคาสินค้ าเกษตรที่เพิม่ ขึ ้น รายจ่ายผ่อนชาระรถยนต์ที่ทยอยหมดลงหลังครบระยะ 5 ปี
ตามเงื่อนไขของมาตรการรถยนต์คนั แรก รวมถึงมาตรการกระตุ้นระยะสันของภาครั
้
ฐ อาทิ มาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อกระตุ้นการ
บริ โภคในช่วงปลายปี 59 และมาตรการเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้ น้อย เป็ นต้ น



ภาครัฐมีบทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แม้ ในปี 59 จะขยายตัวตา่ กว่าทีเ่ คยประเมินไว้ จากการใช้ จ่ายการอุปโภค
ภาครัฐใน Q3/59 ต่ากว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะการจ่ายโอนเงินเพื่อสวัสดิการสังคมมีแนวโน้ มลดลง แต่ในปี 60 การใช้ จ่ายภาครัฐมี
แนวโน้ มขยายตัวในอัตราสูงกว่าที่เคยคาดไว้ โดยเฉพาะการใช้ จา่ ยลงทุนภาครัฐ โดยมีเม็ดเงินการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน และมีเม็ด
เงินเพิม่ เติมจากโครงการประชารัฐสร้ างไทย และโครงการ Matching Fund



การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังอยูใ่ นระดับต่าและกระจุกตัวอยูใ่ นบางภาคธุรกิจ สอดคล้ องกับการส่งออกที่ยงั อยูใ่ นระดับตา่ และภาค
การท่องเที่ยวทีช่ ะลอลง ภาคธุรกิจยังมีกาลังการผลิตส่วนเกิน แม้ วา่ จะได้ รับผลดีบ้างจากการบริ โภคที่ฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จึง
ทาให้ เกิดการลงทุนในธุรกิจบริ การและสาธารณูปโภค อาทิ โทรคมนาคม และการค้ าปลีก เป็ นต้ น
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ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่ากว่าที่คาดเมือ่ เดือน ก.ย. 59 โดยธปท. ปรับประมาณการจานวนนักท่องเทีย่ ว ปี 59 เป็ น 32.4 ล้ านคน
ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 59 ที่ 33.6 ล้ านคน ส่วนปี 60 จานวน 34.1 ล้ านคน ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 59
ที่ 36.3 ล้ านคน เป็ นผลจากมาตรการปราบปรามทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญส่งผลให้ จานวนนักท่องเทีย่ วจีนลดลงมากกว่าที่คาดไว้ รวมถึง
นักท่องเที่ยวชะลอลงในช่วงไว้ อาลัย ในปี 60 คาดว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ ้น หลังจากที่ชะลอตัวในช่วง Q4/59
ส่วนหนึง่ จากผลของมาตรการภาครัฐเพื่อช่วยประคับประคองภาคการท่องเที่ยว และการสร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ ปู ระกอบการทัวร์ จีนและ
นักท่องเที่ยวจีน อาทิ การลดค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั นักท่องเที่ยว 19 ประเทศ เป็ นต้ น

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 59-60


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 59 ขยายตัว 0.2% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 59 ที่ 0.3% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.7% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 59 ที่ 0.8% YoY



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 60 ขยายตัว 1.5% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 59 ที่ 2.0% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.8% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ก.ย. 59 ที่ 1.0% YoY



แรงกดดันเงินเฟ้ อด้ านต้ นทุนลดลง เนื่องจากราคาน ้ามันที่สงู ขึ ้นไม่สามารถชดเชยราคาอาหารสดที่ปรับลดลงเร็ วกว่าทีค่ าดตังแต่
้ เดือน
ก.ย. 59 เป็ นต้ นมา ซึง่ เป็ นผลจากผลผลิตเกษตรกรรมที่มากขึ ้นหลังภัยแล้ งคลีค่ ลาย โดยอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปทยอยปรับสูงขึ ้นและจะกลับ
เข้ าสูก่ รอบเป้าหมาย โดยแตะขอบล่างที่ 1.0% YoY ในช่วง Q1/60

นโยบายการเงิน
 ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป ได้ แก่ นโยบายการค้ าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และนัยต่อการค้ าโลก
และเศรษฐกิจเอเชียรวมถึงไทย พัฒนาการทางการเมืองในยุโรป ปั ญหาภาคการเงินทังในจี
้ นและยุโรป ผลกระทบจากการปราบปราม
ทัวร์ ผิดกฎหมายที่จะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว คุณภาพสินเชื่อของธุรกิจบางกลุม่ ที่ปรับด้ อยลงในภาวะที่เศรษฐกิจยังฟื น้ ตัวอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป
ความเสีย่ งจากพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่าภายใต้ ภาวะอัตราดอกเบี ้ยที่อยูใ่ นระดับต่ามานาน
โดยเฉพาะการลงทุนของประชาชนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มคี วามเสีย่ งสูงขึ ้น และเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ มีแนวโน้ มอ่อนค่า
แต่ในอัตราที่น้อยกว่าคูค่ ้ าคูแ่ ข่งโดยรวม ซึง่ อาจไม่เป็ นผลดีต่อการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทยเท่าทีค่ วร ทังนี
้ ้ ธปท. จะดาเนินนโยบาย
การเงินให้ สอดคล้ องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นสาคัญ
 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และ กนง. มีข้อตกลงร่วมกัน โดยกาหนดให้ อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลีย่ ทังปี
้ อยู่
ในช่วง 2.5%±1.5% เป็ นกรอบเป้าหมายสาหรับปี 60 และสาหรับนโยบายการเงินระยะกลาง ซึง่ หากอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเคลือ่ นไหวออก
นอกกรอบเป้าหมาย หรื อ กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปจะออกนอกกรอบเป้าหมาย กนง. จะชี ้แจงผ่านจดหมายเปิ ดผนึกถึงสาเหตุ
และระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปจะกลับเข้ าสูเ่ ป้าหมาย รวมถึงแนวทางการดาเนินนโยบายการเงินเพื่อนาอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป
กลับเข้ าสูเ่ ป้าหมายได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
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การคาดการณ์ เครื่องชีท้ างเศรษฐกิจที่สาคัญ
% YoY
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(ก.ย. 59)
การบริ โภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐ
ปริ มาณการส่งออกสินค้ าและบริ การ
ปริ มาณการนาเข้ าสินค้ าและบริ การ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bn USD)*
มูลค่าการส่งออกสินค้ า *
มูลค่าการนาเข้ าสินค้ า *

2558**
2.8
2.1
-2.0
2.2
29.8
0.2
-0.4
32.1
-5.6
-10.6

อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน
(ก.ย. 59)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(ก.ย. 59)

1.1
-0.9

2559E
3.2
(3.2)
3.1
-0.6
1.1
9.3
1.9
-2.3
42.2
-0.6
-5.0

2560E
3.2
(3.2)
2.6
1.6
3.2
11.9
0.6
2.4
26.9
0.0
7.8

0.7
(0.8)
0.2
(0.3)

0.8
(1.0)
1.5
(2.0)

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

ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ









ธปท. คาดการณ์การลงทุนภาคเอกชนในปี 60 ขยายตัว 1.6% YoY ขยายตัวเป็ นครัง้ แรก หลังจากหดตัวติดต่อกัน 3 ปี เนื่องจากมีเม็ดเงิน
มาตรการกระตุ้นภาครัฐเป็ นสาคัญ โดย ธปท. มองว่าจะมีเงินลงทุนจากภาครัฐผ่านกองทุนหมูบ่ ้ าน ซึง่ สภาพัฒน์ฯ จะนับเม็ดเงินนี ้เป็ นเงิน
ลงทุนภาคเอกชน รวมถึงมีเงินลงทุนขนาดใหญ่ผา่ นโครงการ PPP
ธปท. เห็นว่ารายจ่ายผ่อนชาระรถยนต์ที่ทยอยหมดลง หลังครบระยะ 5 ปี ตามเงื่อนไขของมาตรการรถยนต์คนั แรก จะส่งผลให้ มเี ม็ดเงิน
เข้ ามาสนับสนุนการบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวเพียง 0.2% YoY
ธปท. เห็นว่าหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) ยังมีโอกาสสูงขึ ้น เนื่องจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ทาให้ ยงั เห็น NPL กระจุกตัวในบางกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
ธปท. ยังไม่ได้ พิจารณานโยบายการลงทุนของภาครัฐในโครงการประเทศไทย 4.0 เข้ าไปในการประมาณการเศรษฐกิจ
ธปท. ปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป และอัตราเงินเฟ้ อพื ้นฐานในปี 59-60 ถึงแม้ ราคาน ้ามันจะเริ่มปรับสูงขึ ้น ซึง่ เป็ นผลจากการ
ลดลงของราคาอาหารสดเป็ นสาคัญ ขณะที่การอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ กับการส่งผ่านอัตราเงินเฟ้ อของไทย
ค่อนข้ างต่า
ธปท. เห็นว่าหากสหรัฐฯ มีการปรับขึ ้น Fed Funds Rate 3 ครัง้ ในปี 60 อาจส่งผลให้ เกิดเงินทุนไหลออกบ้ าง แต่เศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพเศรษฐกิจค่อนข้ างดี และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล จึงไม่นา่ ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินไทยมากนัก
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