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สรุ ปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั ง้ ที่ 3/2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครัง้ ที่ 3/2562” ณ ธปท. เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 62 โดย
มีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 62-63


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 62 และ ปี 63 ขยายตัว 3.3% และ 3.7% YoY ตามลาดับ ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 62 ที่ 3.8% และ
3.9% YoY ตามลาดับ ซึง่ เป็ นผลจากอุปสงค์ตา่ งประเทศชะลอลงตามเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าและปริ มาณการค้ าโลกทีช่ ะลอตัว ขณะที่อปุ สงค์ใน
ประเทศมีแนวโน้ มชะลอลงบ้ าง โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐ

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 62-63


การส่งออกสินค้ า มีแนวโน้ มขยายตัวชะลอลงตามอุปสงค์โลก โดย ธปท. ปรับประมาณการส่งออก ปี 62 ทรงตัว YoY ปรับลดจาก
ประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 62 ทีข่ ยายตัว 3.0% YoY ซึง่ ธปท. คาดว่ามูลค่าส่งออกสินค้ าจะปรับดีขึ ้นบ้ างและกลับมาขยายตัวได้
ในช่วง H2/62 แต่ยงั ไม่เพียงพอที่จะทาให้ อตั ราการขยายตัวทังปี
้ เป็ นบวก ส่วนปี 63 จะขยายตัว 4.3% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการ
เมื่อเดือน มี.ค. 62 ที่ 4.1% YoY ทังนี
้ ้ การส่งออกสินค้ าได้ รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความ
รุนแรงขึ ้น รวมถึงการตอบโต้ ของจีนที่อาจขยายขอบเขตไปสูม่ าตรการกีดกันทางการค้ าทีม่ ิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ส่งผล
ต่อการส่งออกสินค้ าของไทยและอุปสงค์ตา่ งประเทศที่ขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ดี การส่งออกของไทยในระยะต่อไป ยังมีปัจจัย
สนับสนุนจากการย้ ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าบางรายมายังไทย นอกจากนี ้ การลงทุนใน
โครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในหลายประเทศ อาจส่งผลดีตอ่ การส่งออกชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในระยะต่อไป



การท่องเที่ยวมีแนวโน้ มชะลอตัวลงและต่ากว่าคาด ตามจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติและการใช้ จ่ายนักท่องเที่ยวต่อคนที่ปรับลดลง โดย
ธปท. ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว ปี 62 และ ปี 63 อยูท่ ี่ 39.9 และ 41.3 ล้ านคน ตามลาดับ ปรับลดจากประมาณการเมือ่ เดือน
มี.ค. 62 อยูท่ ี่ 40.4 และ 42.0 ล้ านคน ตามลาดับ ทังนี
้ ้ จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการใช้ จา่ ยของนักท่องเที่ยวต่อคนที่ลดลง
โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจากจีน ซึง่ เป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงส่งผลให้ นกั ท่องเทีย่ วที่เดินทางมาประเทศในภูมิภาครวมถึง
ไทยลดลง อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐผ่านการขยายระยะเวลามาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ
ด่านตรวจคนเข้ าเมือง (Visa on Arrival) ให้ กบั นักท่องเที่ยว 21 ประเทศ จากเดิมสิ ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 62 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 62
อาจช่วยชดเชยผลกระทบได้ บางส่วน



การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่อง แม้ ปี 63 จะชะลอตัวลงจากปี 62 ทังนี
้ ้ การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวดีในกลุม่ สินค้ า
คงทน อาทิ รถยนต์ เป็ นต้ น โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ครัวเรื อนทังในและนอกภาคเกษตรกรรม
้
รวมถึงผลดีจากมาตรการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย เช่น การเพิ่มวงเงินผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี การบริ โภคภาคเอกชนในระยะต่อไป
จะได้ รับแรงกดดันจากรายได้ ครัวเรื อนนอกภาคเกษตรที่เริ่ มมีสญ
ั ญาณชะลอลง
โดยเฉพาะภาคการผลิตทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการส่งออก
สินค้ า และความเชื่อมัน่ ของครัวเรื อนที่ลดลง จากปั ญหาหนี ้ครัวเรือนที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง
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การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนือ่ ง แม้ จะปรับลดประมาณการ ปี 62 ตามแนวโน้ มการส่งออกทีช่ ะลอลงและความเชื่อมัน่ ในการ
ลงทุนของธุรกิจที่ลดลง สะท้ อนจากการที่ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน ทังในการลงทุ
้
นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกาลังการผลิต
อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนในปี 63 มีแนวโน้ มขยายตัวสูงกว่าคาดจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่บางโครงการทีม่ ีความชัดเจนขึ ้น อาทิ
โครงการท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานทีเ่ กี่ยวกับเทคโนโลยี 5G เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การลงทุน
ภาคเอกชนในระยะต่อไป ยังได้ ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายกาลังการผลิตและการย้ ายฐานการผลิตมาไทย เช่น อุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ได้ รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความคืบหน้ าในโครงการลงทุนโครงสร้ าง
พื ้นฐานตามแผนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) เป็ นต้ น



การใช้ จา่ ยภาครัฐมีแนวโน้ มช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจตา่ กว่าที่คาดไว้ จากด้ านการลงทุนเป็ นสาคัญ โดยการลงทุนภาครัฐปรับลดลงทัง้
ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยการลงทุนของภาครัฐลดลงตามความล่าช้ าของการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากความล่าช้ าในการจัดตังรั้ ฐบาล ซึง่ ทาง ธปท. คาดว่าจะเริ่ มใช้ จ่ายได้ ในช่วงต้ นปี 63 ส่วนการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจมีการเลือ่ นการลงทุนโครงการรถไฟความเร็ วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
และปั ญหาการเข้ าพื ้นที่และปรับแบบ
ก่อสร้ างโครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์ บรู ณะ เป็ นต้ น ส่วนด้ านอุปโภคภาครัฐมีแนวโน้ มชะลอลงเล็กน้ อยตามรายจ่าย
ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีแนวโน้ มปรับลดลง

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 62-63


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 62 ขยายตัว 1.0% YoY เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน ส่วน Core Inflation ขยายตัว 0.7%
YoY ปรับลดจากประมาณการเมือ่ เดือน มี.ค. 62 ที่ 0.8% YoY



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 63 ขยายตัว 1.0% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 62 ที่ 1.1% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.9% YoY เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน



ประมาณการอัตราเงินเฟ้ อใกล้ เคียงกับที่ประเมินไว้ เดิม โดยอัตราเงินเฟ้ อพื ้นฐานและราคาอาหารสดมีแนวโน้ มตา่ กว่าที่คาด ประกอบ
กับแรงกดดันด้ านอุปสงค์มีแนวโน้ มต่าลงตามแนวโน้ มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สะท้ อนจากช่องว่างการผลิตที่ราบลงกว่าทีเ่ คยประเมินไว้
ขณะที่ราคาพลังงานมีแนวโน้ มปรับสูงขึ ้นในปี 62 จึงช่วยชดเชยให้ อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปมีแนวโน้ มใกล้ เคียงกับที่คาด นอกจากนี ้ ผลจาก
การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้ างและพฤติกรรม ทาให้ ราคาสินค้ าเพิ่มขึ ้นได้ ยาก อาทิ การทาธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และ
กระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ เกิดการแข่งขันมากขึ ้น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ทาให้ ต้นทุนการผลิตลดลง เป็ นต้ น ส่งผลให้ อตั รา
เงินเฟ้ อมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นช้ ากว่าในอดีต

เสถียรภาพระบบการเงิน
 เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมยังคงดีอยู่ และบางจุดมีการสะสมความเปราะบางเพิม่ ขึ ้น ได้ แก่ พฤติกรรมการก่อหนี ้ของภาคครัวเรื อน
ยังอยูใ่ นระดับสูงและเร่งขึ ้นทุกหมวดสินเชื่อ โดยเฉพาะหมวดรถยนต์ โดย ธพ. และ Non-Banks ต่างแข่งขันกันรุนแรงขึ ้นในตลาดสินเชื่อ
รายย่อย ทาให้ มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อหย่อนลง และกระตุ้นการก่อหนี ้เกินจาเป็ น ซึง่ อาจเพิม่ ความเสีย่ งให้ กบั ครัวเรื อนกลุม่
เปราะบาง ส่วนความเสีย่ งในภาคอสังหาริ มทรัพย์ หลังบังคับใช้ มาตรการ LTV การปรับตัวของครัวเรื อนและ ธพ. เป็ นไปตามเป้าหมาย
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สะท้ อนจากการเก็งกาไรที่ชะลอลงและมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อที่รัดกุมขึ ้น แต่ยงั ต้ องติดตามการปรับตัวและภาวะอุปทานคงค้ าง
ต่อไป และภาวะอัตราดอกเบี ้ยตา่ เป็ นเวลานาน ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่า ยังมีตอ่ เนื่อง อาทิ พฤติกรรม
การลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งของครัวเรื อนและธุรกิจประกันภัย เป็ นต้ น รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยงั มีความล่าช้ าในการออกกฎกระทรวง
ประกอบ พ.ร.บ. สหกรณ์ ซึง่ จาเป็ นต้ องเร่งรัดให้ กฎเกณฑ์สว่ นที่สาคัญ โดยเฉพาะด้ านเครดิต สภาพคล่อง และการก่อหนี ้ของลูกหนี ้
ครัวเรื อน สามารถออกบังคับใช้ ได้ โดยเร็ว
ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ


คณะกรรมการนโยบายการ (กนง.) ดาเนินนโยบายการเงินด้ วยการรักษาสมดุลของเป้าหมายทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพราคา และเสถียรภาพของระบบการเงิน โดย ธปท. ยังเน้ นที่เป้าหมายเงินเฟ้ อ (Inflation Targeting) ทังนี
้ ้ การดาเนินนโยบายการเงิน
ของ ธปท. จะดูบริ บทของประเทศ สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา และเหตุปัจจัยของปั ญหา โดยการรักษาสมดุลของเป้าหมายทัง้ 3 ด้ านต้ องใช้
นโยบายผสมผสานในการแก้ ปัญหา พิจารณาผลดีและผลกระทบทางเลือกเชิงนโยบายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม



แนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อที่อยูใ่ นระดับต่าทัว่ โลก ส่วนหนึง่ มาจากการใช้ นโยบายการเงินภายใต้ กรอบเป้าหมายเงินเฟ้ อแบบมีความยืดหยุน่ ทาให้
อัตราเงินเฟ้ อปรับลดลง และพัฒนาการเงินเฟ้ อในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ซึง่ เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ าง อาทิ การ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ทาให้ ต้นทุนการผลิตลดลง และการทาธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้
เกิดการแข่งขันมากขึ ้น เป็ นต้ น จึงทาให้ เงินเฟ้ อไม่สงู เหมือนในอดีต อีกทังการเข้
้
าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ ทาให้ การใช้ จ่ายของคนเปลีย่ น
แปลงไป



ธปท. คาดว่าการลงทุนภาคเอกชนในปี 62 และ ปี 63 ขยายตัว 3.8% และ 5.5% YoY ตามลาดับ ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากการลงทุนภาครัฐ ที่คาด
ว่าจะปรับดีขึ ้นในปี 63 ที่คาดว่าจะขยายตัว 7.2% YoY ส่งผลให้ ภาคเอกชนมีความเชื่อมัน่ และขยายการลงทุนตามไปด้ วย รวมถึงการลงทุน
ภาคเอกชนจะได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานตามแผนการลงทุนใน EEC และการย้ ายฐานการผลิตมายังไทย
เพราะได้ รับผลกระทบจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึง่ ทาง ธปท. คาดว่าสงครามการค้ าจะมีความยืดเยื ้อ ทาให้ มีการย้ าย
ฐานการผลิตมายังไทยมากขึ ้น



ธปท. คาดการณ์ราคาน ้ามันดิบดูไบในปี 62 และ ปี 63 อยูท่ ี่ 65.9 และ 65.0 USD/Bbl หากราคาน ้ามันดิบตา่ กว่าที่ ธปท. คาด โดยเกิด
จากปั จจัยด้ านอุปสงค์ ธปท. อาจออกมาตรการเพื่อดูแล แต่หากเกิดจากด้ านอุปทานของตลาดโลกเป็ นปั จจัยที่ไม่อาจควบคุมได้
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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
32.4
7.2
14.3
38.3
1.1
0.7

2562E
มิ .ย. 62
มี .ค. 62
3.3
3.8
3.8
3.9
3.8
4.4
2.2
2.3
3.8
6.1
0.3
3.1
0.7
2.7
29.1
34.5
0.0
3.0
-0.3
3.1
39.9
40.4
1.0
1.0
0.7
0.8

2563E
มิ.ย. 62
มี.ค. 62
3.7
3.9
3.4
3.7
5.5
5.0
2.6
2.6
7.2
6.6
3.9
3.7
4.5
4.2
26.3
31.5
4.3
4.1
4.8
4.8
41.3
42.0
1.0
1.1
0.9
0.9

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
E is Estimated
* ข้ อมูลจริ งปี 61 และข้ อมูลประมาณการรอบเดือน มิ .ย. 62 ได้ รวมผลเรื่ องการปรั บปรุ งรายได้ ภ าคการท่องเทีย่ วตามหลักดุลการชาระเงินแล้ ว
** 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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