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“

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะได้รับแรงหนุนจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จะมี
ความคืบหน้าและมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น รวมถึงภาค
ท่องเที่ยวที่จะยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จะช่วยหนุนให้การบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว แต่ปัจจัยเสี่ยงที่รุมล้อมต่อเนื่องมาจากปี
ก่อน โดยเฉพาะภัยแล้งที่รุนแรง การฟื้นตัวที่เปราะบางและความผันผวน
ทางเศรษฐกิจของ ประเทศหลักและประเทศเกิดใหม่ที่มากกว่าคาด รวมถึง
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังตกต่่า ทั้งน้่ามัน เหล็ก และสินค้าเกษตรส่าคัญ
ท่าให้การส่งออกปีนี้จะยังหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ฝ่ายวิจัยความเสี่ยง
ธุรกิจ จึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงเหลือร้อยละ 3.2

”

ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 2559 จากร้อยละ
3.5 เหลือ ร้อยละ 3.2 เนื่องจากปรับการส่งออกจากที่คาดว่าจะกลับมาเป็นบวกได้
เล็กน้อย เป็นหดตัวลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เนื่องจากมีสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกอาจ
ไม่ได้ฟื้นตัวตามที่คาดไว้ ทั้งในประเทศเศรษฐกิจหลัก และประเทศตลาดเกิดใหม่
โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่อาจชะลอตัวลงมากว่าที่คาดไว้ กอปรกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่่าตามราคาน้่ามันดิบ รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง จะ
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและที่เกี่ยวเนื่องด้วย อาทิ ข้าว และน้่าตาล
นอกจากนี้ ยังปรับลดอัตราขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน เนื่องจากคาดว่า
รายได้ภาคเกษตรจะถูกกระทบจากปัญหาภัยแล้ง มากกว่าที่คาดไว้เดิม อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น จากปี 2558 ที่ขยายตัว ร้อยละ 2.8 โดยมีแรง
ขับเคลื่อนจากอุปสงค์ในประเทศที่จะได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ ที่จะมี เม็ด
เงิน อัดฉีดเข้า สู่เศรษฐกิจ มากขึ้น ผ่านกองทุนหมู่บ้าน โครงการพัฒนาต่าบล
โครงการลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ ฯ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้าง Motorway ช่วงพัทยา-มาบตาพุด โครงการรถไฟราง
คู่ และโครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งหากโครงการลงทุนต่างๆ ด่าเนินการได้ตามแผน
จะหนุนให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุน ส่งผลต่อเนื่องไปยังความเชื่อมั่นและการบริโภค
ภาคเอกชนให้ฟื้นตัวตาม ขณะที่เงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่จะทรงตัวในระดับต่่า จะ
ส่งผลบวกต่อรายได้ที่แท้จริงของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดของ
องค์ประกอบทางเศรษฐกิจต่างๆ มีดังนี้
 การใช้จ่ายภาครัฐ ด้านการบริโภคจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เร่งขึ้นจากร้อยละ
2.2 ในปีก่อน ขณะที่การลงทุนคาดว่าจะขยายตัวถึงร้อยละ 10.0 จากงบประมาณ
ประจ่าปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ทั้งยังมีการจัดสรรงบกลางปี 2559 เพิ่มเติม
จ่านวน 5.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งรายจ่ายส่วนหนึ่งน่าไปลงทุนในโครงการเพื่อ ยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศด้วยการลงทุนขยายโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ
และความพยายาม เร่งกระบวนการลงทุนที่เป็นโครงการร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในแผนงาน 5 โครงการ วงเงินกว่า 3 แสนล้านบาท โดยมีเป้าหมายอัตราการ
เบิกจ่ายงบฯ ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 96.0 ขณะที่เป้าการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ที่ร้อยละ
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สมมติฐานการประมาณการ (%)
การขยายตัวของเศรษฐกิจ
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หมายเหตุ : การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก, สหรัฐอเมริกา, ยูโรโซน,
ญี่ปุ่น และจีน ประมาณการโดย IMF (ม.ค.2559)
จ่านวนนักท่องเที่ยวปีประมาณการโดย ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ
(ก.พ.2559)
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87.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในช่วง 4 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ 2559 สามารถเบิกจ่ายได้ถึงร้อยละ 38.6 สูงกว่าช่วงเดียวกันปี
ก่อนร้อยละ 8.6
 การลงทุนภาคเอกชน ได้แรงหนุนจากการน่าเข้าเครื่องจักรและการ
ก่อสร้างเพื่อรองรับโครงการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสร้างภาคเอกชนจะขยายตัวได้ ตามความคืบหน้าของ
การด่าเนินงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ ตลอดจนการให้ สิทธิ
ประโยชน์ ด้านการลงทุน และสิทธิประโยชน์ ใน New Growth Engine ส่าหรับ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะดึงดูดให้การลงทุนกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.1 จากที่
หดตัวต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 การบริโภคภาคเอกชน จะได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นภาครัฐที่
คาดว่าจะทยอยออกมาต่อเนื่อง อัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่า รวมถึงราคา
น้่ามันขายปลีกในประเทศและบริการขนส่งอื่นๆ ปรับตัวลง ซึ่งช่วยพยุงก่าลังซื้อของ
ประชาชน อย่างไรก็ดี รายได้ภาคเกษตรที่ยังเผชิญปัจจัยลบจากภัยแล้งและทิศทาง
ราคาสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะตกต่่าต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ใน
ระดับสูง จะท่าให้การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.1 ในปี
2558 เป็นร้อยละ 2.2
 การส่งออกสุทธิ (ส่งออก-น่าเข้า) การส่งออกสินค้ายังอ่อนแอ โดยคาด
ว่าจะยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่ร้อยละ -0.3 จากมูลค่าการส่งออกที่ยังลดลง
ตามราคาน้่ามันและสินค้าเกี่ยวเนื่อง ทั้งพืชผลเกษตร และสินค้าโภคภัณฑ์ กอปรกับ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส่าคัญโดยเฉพาะจีนที่ชะลอตัว ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปและ
ญี่ปุ่น ฟื้นตัวช้ากว่าคาด ขณะที่การน่าเข้ามีแนวโน้มกลับมาขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ
0.1 ตามการเพิ่มขึ้นของการน่าเข้าสินค้าทุน เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อรองรับ
การขยายการลงทุนในประเทศ จึงท่าให้ดุลการค้าเกินดุลลดลงจากปี 2558
 ด้านการท่องเที่ยว จะยังเป็นแรงขับเคลื่อนส่าคัญของเศรษฐกิจไทย
ต่อเนื่องจากปีก่อน แต่จะขยายตัวไม่มากนักเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ขยายตัวสูงจาก
ผลของฐานต่่า อย่างไรก็ดี หากเศรษฐกิจจีนที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลักชะลอตัว
ลงแรง รวมถึง ปัญหามาตรฐานการบินของไทย ที่หากยังไม่สามารถด่าเนินการให้
แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการบินของประเทศได้ จากเดิมที่ ส่งผลกระทบ ในวงจ่ากัดเฉพาะการ
ท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาล่า ( Charter Flight) เท่านั้น ซึ่งอาจท่าให้
จ่านวนนักท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามเป้า
ปัจจัยเสี่ยงส่าคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจกระทบต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และอาจฉุดการขยายตัวให้ต่าลงกว่าที่คาด ประกอบด้วย
- เศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอลงกว่าที่คาด สะท้อนจาก IMF ที่เพิ่ง ปรับลด
คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2559 ลงในเดือน ม.ค.2559 เหลือ ร้อยละ 3.4 จาก ร้อย
ละ 3.6 ที่คาดไว้เมื่อเดือน พ.ย.2558 และมีแนวโน้มจะปรับลดประมาณการลงอีกครั้ง
เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงกว่าคาด ความวุ่นวายในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก การ
ร่วงลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้่ามัน และความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์การเมือง ล้วน
เป็นปัจจัยบั่นทอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
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ประมาณการการของส่านักวิจัยต่างๆ

ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง
ส่านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Bloomberg Consensus
หมายเหตุ : รวบรวมโดย ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (2 มี.ค.2559)

2559f
3.2
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3.7
2.8-3.8
3.0-3.5
3.2
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- ภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนิโญ ที่คาดว่าจะท่าให้ภัยแล้ง ปี 2559
จะรุนแรงสุดในรอบ 20 ปี และมีความเป็นไปได้ว่าฤดูฝนจะมาล่าช้ากว่าก่าหนด ซึ่ง
หากภัยแล้งรุนแรงกว่าที่คาด และส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจนอกภาคเกษตร ทั้งการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม และภาคท่องเที่ยว อาทิ นิคมอุตสาหกรรมและโรงแรมต่าง ๆ
ในภาคกลางและภาคเหนือ ก็อาจส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเบี่ยงเบนในทางลบ
มากขึ้น
- ความเสี่ยง ทางการ เมือง เริ่มมีสัญญาณร้อนแรงขึ้น โดยเฉพาะ การท่า
ประชามติ รับร่างรัฐธรรมนูญ ที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 31 ก.ค. 2559 ซึ่งหากผ่าน
ประชามติ ก็จะสามารถเลือกตั้งได้ภายในปี 2560 ตาม Roadmap แต่หากไม่ผ่าน
อาจส่งผลให้การเลือกตั้งจะต้องเลื่อนออกไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ และอาจเป็นชนวนให้เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้ง
- ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบสากล ที่ปัจจุบันไทยยังต้องเร่ง
แก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งการท่าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (IUU Fishing) ปัญหาการค้ามนุษย์ ที่สหรัฐฯ จัดอันดับไทยอยู่ใน Tier 3
และการปฏิบัติตามองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งมีผลโดยตรง
ต่อภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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1. อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM,%)
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2. GDP ณ ราคาตลาด (พันล้านบาท)
3. การใช้จ่าย (CVM,%)
3.1 การบริโภครวม

3 การลงทุนรวม

4. อัตราเงินเฟ้อ (%)
5. การค้าระหว่างประเทศ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
5.1 มูลค่าการส่งออกสินค้า

5.3 ดุลการค้า
สัดส่วนต่อ GDP (%)
5.4 ดุลบัญชีเดินสะพัด
สัดส่วนต่อ GDP (%)
6. อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ (บาทต่อ ดอลล่าร์ สรอ.)

ที่มา: ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1/ ปรับปรุงการบันทึกก่าไรที่น่ากลับมาลงทุน (Reinvested Earnings) เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนโดยตรงในดุลบัญชี
เงินทุน และการเงินและบันทึกจ่านวนเดียวกันนี้เป็น Contra Entry ในรายการผลประโยชน์จากการถือหุ้นในดุล
บัญชีเดินสะพัด
f = ประมาณการโดย ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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