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สรุ ป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั ง้ ที่ 3/2559
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “Quarterly Economic Assessment and Outlook ครัง้ ที่ 3/2559” ณ ธปท. เมื่อวันที่
26 ก.ย. 59 โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 59-60


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 59 ขยายตัว 3.2% YoY ปรับเพิม่ จากประมาณการเมือ่ เดือน มิ.ย. 59 ที่ 3.1% YoY ซึง่ เป็ นผลจากการบริ โภค
ภาคเอกชนใน Q2/59 ที่สงู กว่าคาด และมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ส่วนปี 60 ขยายตัว 3.2% YoY เท่ากับประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 59 โดยมี
การบริ โภคภาคเอกชน และการใช้ จา่ ยภาครัฐเป็ นแรงขับเคลือ่ นหลัก รวมถึงการท่องเทีย่ วยังขยายตัวได้ ดี

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 59-60


การส่งออกของไทยฟื น้ ตัวช้ าตามเศรษฐกิจคูค่ ้ าทีม่ ีแนวโน้ มขยายตัวตา่ กว่าคาด รวมทังผลประชามติ
้
ออกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักร (Brexit) ทีส่ ง่ ผลกระทบเพิ่มเติมต่อการส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียอีกด้ วย นอกจากนี ้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง
ของการค้ าโลก ทาให้ ปริมาณการค้ าโลกชะลอลง และปั ญหาความสามารถในการแข่งขันของไทยยังต้ องใช้ เวลาในการแก้ ไข อย่างไรก็ดี
ราคาสินค้ าเกษตรที่สงู กว่าคาด รวมถึงมูลค่าการส่งออกทองคาเพิ่มขึ ้นตามราคาทองคาที่สงู ขึ ้นในช่วงหลัง Brexit ช่วยชดเชยปริ มาณ
การส่งออกที่ลดลง ดังนัน้ ธปท. จึงปรับประมาณการส่งออก ปี 59 เป็ นหดตัว 2.5% YoY เท่ากับประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 59
ส่วนปี 60 หดตัวเพียง 0.5% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 59 ทีท่ รงตัว YoY เนื่องจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจประเทศ
คูค่ ้ าจะได้ รับผลกระทบจาก Brexit



การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังอยูใ่ นระดับต่า สอดคล้ องกับการส่งออกที่ยงั คงซบเซา ภาคธุรกิจจึงยังมีกาลังการผลิตส่วนเกิน แม้ วา่ จะ
ได้ รับผลดีบ้างจากการบริ โภคที่ฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และการท่องเที่ยวที่ฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ทาให้ เกิดการลงทุนในบางธุรกิจ
อาทิ โทรคมนาคม พลังงาน โรงแรม และการค้ าปลีก เป็ นต้ น



ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ แต่ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศปรับลดลง เนือ่ งจากเหตุการณ์ระเบิดใน 7 จังหวัด
ภาคใต้ ในเดือน ส.ค. 59 ทาให้ จานวนนักท่องเที่ยวลดลงในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 59 และคาดว่าจะเริ่ มปรับตัวดีขึ ้นในเดือน ต.ค. 59
รวมถึงมาตรการปราบปรามทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญ จะส่งผลกระทบในช่วงปลายปี 59 ถึงต้ นปี 60 โดย ธปท. คาดว่าจะส่งผลให้ จานวน
นักท่องเที่ยวชาวจีน ลดลงประมาณ 2 แสนคนในปี 59 ดังนัน้ ธปท. จึงปรับประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว ปี 59 เป็ น 33.6 ล้ านคน
ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 59 ที่ 34.0 ล้ านคน ส่วนปี 60 จานวน 36.3 ล้ านคน ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน
มิ.ย. 59 ที่ 36.7 ล้ านคน



การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวดีกว่าคาด โดยเฉพาะในช่วง Q2/59 ส่วนหนึง่ เป็ นปั จจัยชัว่ คราวจากมาตรการของภาครัฐเพื่อกระตุ้นการ
ใช้ จา่ ยของภาคเอกชน และการเร่งบริ โภคในหมวดสินค้ าคงทน อาทิ การเร่งซื ้อรถยนต์จากการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ เป็ นต้ น โดยการ
บริ โภคภาคเอกชนในระยะต่อไปมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยมีแรงสนับสนุนจากรายได้ ในภาคบริ การที่ปรับดีขึ ้น ช่วย
ชดเชยรายได้ ในภาคอุตสาหกรรมที่ปรับลดลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เน้ นการส่งออก นอกจากนี ้ ความเชื่อมัน่ ของภาคครัวเรื อนใน
ภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึ ้นจากราคาสินค้ าเกษตรที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงความกังวลต่อปั ญหาภัยแล้ งเริ่ มคลีค่ ลายลง
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ภาครัฐมีบทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ดีกว่าทีค่ าด เนื่องจากผล
การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญช่วยให้ รัฐบาลสามารถผลักดันนโยบายได้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ โครงการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
ด้ านคมนาคมมีความชัดเจนขึ ้น อาทิ รถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้ า เป็ นต้ น

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 59-60


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 59 ขยายตัว 0.3% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 59 ที่ 0.6% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.8% YoY เท่ากับประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 59



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 60 ขยายตัว 2.0% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 59 ที่ 2.2% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 1.0% YoY เท่ากับประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 59



แรงกดดันเงินเฟ้ อด้ านต้ นทุนลดลงตามราคาเชื ้อเพลิงในประเทศที่ปรับลดลงตามราคาน ้ามันดิบทีม่ ีแนวโน้ มปรับขึ ้นช้ ากว่าที่คาด
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปทยอยปรับสูงขึ ้นและจะกลับเข้ าสูก่ รอบเป้าหมาย โดยแตะขอบล่างที่ 1.0% YoY ในช่วง Q4/59

โดย

นโยบายการเงิน
 ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป ได้ แก่ ความชัดเจนในการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะผลของ
Brexit รวมถึงความไม่แน่นอนของทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ซึง่ อาจส่งผลให้ ตลาดการเงินโลกผัน
ผวน และความเสีย่ งจากพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่าภายใต้ ภาวะอัตราดอกเบี ้ยทีอ่ ยูใ่ นระดับต่ามานาน โดยเฉพาะการ
ลงทุนของประชาชนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสีย่ งสูงขึ ้น ทังนี
้ ้ ธปท. จะดาเนินนโยบายการเงินให้ สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโต
ของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นสาคัญ

2

TH: Special Report
Research Department

Quarterly Economic Assessment and Outlook
26 กันยายน 2559

การคาดการณ์ เครื่องชีท้ างเศรษฐกิจที่สาคัญ
% YoY
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(มิ .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
32.0
-5.6
-11.3

อัตราเงินเฟ้อพืนฐาน
้
(มิ .ย. 59)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(มิ .ย. 59)

1.1
-0.9

2559E
3.2
(3.1)
2.7
1.1
3.5
9.7
1.7
-2.7
40.4
-2.5
-6.6

2560E
3.2
(3.2)
2.1
1.7
2.8
7.5
1.0
2.2
31.8
-0.5
5.6

0.8
(0.8)
0.3
(0.6)

1.0
(1.0)
2.0
(2.2)

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

ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ









ธปท. เห็นว่า หากภาครัฐมีการออกมาตรการทางการคลังมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม น่าจะช่วยให้ การบริ โภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ ้นได้ ในระยะ
สัน้ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังมีความเสีย่ งสูงขึ ้นจากภาคส่งออก และจานวนนักท่องเที่ยวที่อาจปรับลดลงมากกว่าที่คาด
ธปท. เห็นว่าภาคการเงินยังคงผ่อนคลาย พิจารณาจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และ
อัตราแลกเปลีย่ น และมองว่า ปั จจุบนั ภาคธุรกิจยังมีความต้ องการสินเชื่อค่อนข้ างตา่
ธปท. ประมาณการมูลค่าการส่งออก ปี 60 หดตัวเพียง 0.5% YoY ถึงแม้ จะคาดการณ์วา่ ราคาน ้ามันจะสูงขึ ้นในปี 60 ถึง 20% รวมถึง
ราคาสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับน ้ามันจะปรับสูงขึ ้นตามราคาน ้ามัน แต่ผลจากเศรษฐกิจโลกที่ยงั ฟื น้ ตัวช้ า ส่งผลให้ ผลของปริ มาณส่งออกลดลง
มากกว่าการเพิ่มขึ ้นของราคาสินค้ าส่งออก
ธปท. เห็นว่าการปรับเพิม่ ขึ ้นของราคาอสังหาริ มทรัพย์ในกลุม่ ราคาสูง (Super High-End) ยังไม่นา่ กังวล แต่กงั วลในกลุม่ ราคาปานกลาง
มากกว่า ซึง่ อาจเกิดปั ญหากาลังการผลิตส่วนเกิน (Over Supply)
ธปท. ประมาณการการลงทุนภาครัฐในปี 60 ขยายตัว 7.5% YoY ปรับเพิ่มจากการประมาณเมื่อเดือน มิ.ย. 59 ที่ขยายตัว 5.2% YoY
เนื่องจากจะมีโครงการลงทุนรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงของ และรถไฟฟ้ าบางสาย
ธปท. เห็นว่าการปรับขึ ้นค่าจ้ างขันต
้ ่าในปี 60 ไม่นา่ จะปรับขึ ้นได้ มากนัก และอาจจะมีการปรับขึ ้นในบางพื ้นที่เท่านัน้
ธปท. ยังไม่ได้ ประเมินผลการเลือกตังของสหรั
้
ฐฯ ในเดือน พ.ย. 59 เข้ าไปในการประมาณการครัง้ นี ้
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