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สรุป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 2/2559
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดจัดแถลง “Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 2/2559” ณ ธปท. เมื่อวันที่
4 ก.ค. 59 โดยมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้


การประมาณการ GDP ของธปท. ในครั้งนี้เกิดขึ้นกอนการลงประชามติของสหราชอาณาจักรในการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) แตได
คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได ทั้งกรณี Brexit และกรณีคงอยูในสหภาพยุโรป (Remain) แลว

ประมาณการเศรษฐกิจไทย ป 59-60


ธปท. ประมาณการ GDP ป 59 ขยายตัว 3.1% YoY เทากับประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 59 เนื่องจากการสงออกที่ปรับลดลงตามเศรษฐกิจ
ประเทศคูคาและปญหาเชิงโครงสราง แตถูกชดเชยดวยแรงสงของอุปสงคในประเทศและภาคการทองเที่ยวที่ขยายตัวดีกวาคาด สวนป 60
ขยายตัว 3.2% YoY ปรับลดจากการประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 59 ที่ 3.3% YoY ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะการสงออกสินคาที่ปรับลดลง

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ป 59


การสงออกของไทยฟนตัวชาตามเศรษฐกิจคูคาที่มีแนวโนมขยายตัวต่ํากวาคาด โดยเฉพาะเศรษฐกิจเอเชีย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของการคาโลก ทําใหปริมาณการคาโลกชะลอลง เนื่องจากพึ่งพาการนําเขาลดลง มีการคาขายกันเองในกลุมภูมิภาคมากขึ้น
และปญหาความสามารถในการแขงขันของไทยยังตองใชเวลาในการแกไข ถึงแมราคาสินคาสงออกปรับสูงขึ้นบางตามราคาน้ํามันดิบ
และราคาสินคาโภคภัณฑที่สูงกวาคาด แตไมเพียงพอที่จะชดเชยปริมาณที่ลดลง ดังนั้น ธปท. จึงปรับประมาณการสงออก ป 59 เปน
หดตัว 2.5% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 59 ที่หดตัว 2.0% YoY สวนป 60 ทรงตัว YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อ
เดือน มี.ค. 59 ที่ขยายตัว 0.1% YoY



การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวมากกวาคาด ซึ่งเปนผลจากมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ตําบลละ 5 ลานบาท
ในชวง Q1/59 ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดนับเม็ดเงินนี้จากการใชจายภาครัฐเปนการ
ลงทุนภาคเอกชน โดยเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวไดดีโดยเฉพาะในหมวดกอสรางที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการภาครัฐ ขณะที่
การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณยังมีแนวโนมอยูในระดับต่ําตามการสงออกที่ซบเซา



การบริโภคภาคเอกชนฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป โดยมีแรงสนับสนุนจากรายไดในภาคบริการที่ปรับดีขึ้น ชวยชดเชยรายไดใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ปรับลดลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เนนการสงออก นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม
ปรับดีขึ้นบางจากราคาสินคาเกษตรที่เริ่มสูงขึ้น รวมถึงความกังวลตอปญหาภัยแลงเริ่มคลี่คลายลง



ภาครัฐมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางตอเนื่องผานการใชจายในโครงการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยหนวยงาน
ภาครัฐกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบลงทุนไดดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมในชวง Q2/59
อาทิ สินเชื่อโครงการบานประชารัฐ และการปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนตน ซึ่งชวยกระตุนการใชจายในประเทศ
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ภาคการทองเที่ยวขยายตัวสูงกวาคาดและมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง
เนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวจีนยังขยายตัวสูง
ขณะที่
นักทองเที่ยวชาติอื่นก็เริ่มเห็นการฟนตัวชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากยุโรปและรัสเซีย รวมถึงการขยายเสนทางการบินของสาย
การบินตนทุนต่ํา เปนปจจัยสนับสนุนใหนักทองเที่ยวเดินทางสะดวกขึ้น ดังนั้น ธปท. จึงปรับประมาณการจํานวนนักทองเที่ยว ป 59
เปน 34.0 ลานคน ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 59 ที่ 32.4 ลานคน สวน ป 60 จํานวน 36.7 ลานคน ปรับเพิ่มจากประมาณ
การเมื่อเดือน มี.ค. 59 ที่ 34.4 ลานคน

ประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ป 59-60


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation และ Core Inflation ป 59 ขยายตัว 0.6% YoY และ 0.8% YoY ตามลําดับ เทากับประมาณการ
เมื่อเดือน มี.ค. 59



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ป 60 ขยายตัว 2.2% YoY เทากับประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 59 สวน Core Inflation ป 60
ขยายตัว 1.0% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 59 ที่ 1.1% YoY



แรงกดดันเงินเฟอดานตนทุนสูงขึ้นจากราคาเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตลอดชวงประมาณการตามราคาน้ํามันดิบและราคาสินคา
โภคภัณฑ อยางไรก็ดี ตนทุนบางสวนถูกทอนดวยคาไฟฟาที่ต่ําลง เนื่องจากมีการปรับลดคาไฟฟาผันแปร (Ft) 28.49 สตางคตอหนวย
ในชวงเดือน พ.ค.-ส.ค. 59 ทําใหคาไฟฟาลดลงเฉลี่ยประมาณ 7% ขณะที่แรงกดดันเงินเฟอดานอุปสงคต่ํากวาที่คาดไวเดิมเล็กนอยตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจในป 60 ที่ปรับลดลง

นโยบายการเงิน
 ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินนโยบายการเงินในระยะตอไป ไดแก ความชัดเจนในการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปญหาใน
ภาคการเงินของจีน และการลงประชามติ Brexit ที่สงผลใหตลาดการเงินโลกผันผวน ทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศ
อุตสาหกรรมหลักมีความไมแนนอนมากขึ้น สงผลใหเงินทุนเคลื่อนยายมีความผันผวน ปญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการคาโลกที่
สงผลกระทบตอการคาของไทยและภูมิภาคเอเชีย และความเสี่ยงจากพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกวาภายใตภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํามานาน ทั้งนี้ ธปท. จะดําเนินนโยบายการเงินใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เปนสําคัญ
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การคาดการณเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
% YoY
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(มี.ค. 59)
การบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐ
ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ
ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bn USD)*
มูลคาการสงออกสินคา*
มูลคาการนําเขาสินคา*

2558**
2.8
2.1
-2.0
2.2
29.8
0.2
-0.4
32.0
-5.6
-11.3

อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
(มี.ค. 59)
อัตราเงินเฟอทั่วไป
(มี.ค. 59)

1.1
-0.9

E

E

2559
3.1
(3.1)
1.8
3.1
3.5
10.1
2.2
-1.9
37.8
-2.5
-6.0

2560
3.2
(3.3)
2.1
2.3
2.8
5.2
0.9
2.4
32.3
0.0
5.3

0.8
(0.8)
0.6
(0.6)

1.0
(1.1)
2.2
(2.2)

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
E is Estimated
* ตัวเลขปรับใหเปนไปตามนิยามใหม (BPM6) และตามฐานขอมูลใหมของกระทรวงพาณิชย
** ขอมูลจริง

ประเด็นสําคัญที่ผูเขารวมประชุมใหความสนใจ


ธปท. คาดการณการลงทุนภาคเอกชน ป 59 ขยายตัว 3.1% ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 59 ที่ 2.4% YoY ซึ่งเปนผลมาจาก
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ตําบลละ 5 ลานบาท ในชวง Q1/59 เปนสําคัญ โดยภาพรวมการลงทุนภาคเอกชนยังคงฟน
ตัวอยางชา ๆ แมวาสินเชื่อของธนาคารพาณิชยยังชะลอตัว สวนหนึ่งภาคธุรกิจมีการระดมทุนผานการออกหุนกูมากขึ้น เงินลงทุนภาค
ธุรกิจที่ขยายตัวไดดีสวนใหญเปนเงินทุนหมุนเวียน



ธปท. ประมาณการการลงทุนภาครัฐ ป 60 ขยายตัว 5.2% YoY ปรับลดลงจากป 59 ที่ 10.1% YoY สวนหนึ่งเปนผลมาจากฐานที่สูงใน
ป 59 รวมถึงงบกอสรางถนนและระบบชลประทานที่มีจํานวนมากในป 58 และ ป 59 จะทยอยหมดลงในปนี้



ธปท. ประเมินการลงประชามติรัฐธรรมนูญของไทย ยังไมมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทย



ธปท. ประเมินการลงประชามติ Brexit ไมนาจะมีผลกระทบตอไทยมากนัก เพราะการคาของไทยกับสหราชอาณาจักร ไมสูงมาก



ธปท. ประเมินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ของสหรัฐฯ ในป 59 เหลือเพียง 1 ครั้งและปรับเพิ่ม 0.25% จากเดิมที่คาดวา
จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง รวม 0.50% ซึ่งเปนผลจากตลาดการเงินโลกที่มีความผันผวนมากขึ้น
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