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ประเด็นเศรษฐกิจไทยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560
แหล่งที่มาของการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(เปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน)
การบริโภคภาคเอก น
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ที่มา: สานักดั นีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิ ย์และคานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ า มกลางปัจ จั ยลบหลากหลายในปี 2559 ทั้งปัญหาภัยแล้ง ภาวะซบเซาในภาคการส่งออก
ความไม่แน่นอนภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในต่างประเทศ และความผันผวนของตลาด
การเงินโลกที่สูงขึ้นเป็นระยะ เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 3.2 โดยแรงขับเคลื่อนหลักมา
จากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดีและมีบทบาทสาคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปีก่อน ส่งผลให้
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวขยายตัว แม้ชะลอลงบ้างในช่วงปลายปี จากการปราบปรามทัวร์
ผิดกฎหมายและการลดกิจกรรมรื่นเริงในช่วงไว้อาลัย การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากรายได้และการจ้างงานในภาคบริการที่ขยายตัว ตามการท่องเที่ยว รายได้ของเกษตรกรที่ฟื้นตัว
จากภาวะภัยแล้งที่คลี่คลายในช่วงครึ่งหลังของปี รวมทั้งมีปัจจัยพิเศษที่กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เข้มข้นขึ้นในหลายธุรกิจ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
ที่ออกมาเป็นระยะ นอกจากนี้ การใช้จ่ายของภาครัฐยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม ผ่านมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทาได้ดีขึ้น
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มูลค่าการส่งออกสินค้า อยู่ในระดับทรงตัวจากปีก่อนหน้า ภายหลังจากที่หดตัวต่อเนื่องมา 3 ปี โดย
การส่งออกเริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจาก (1) อุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับดีขึ้นในหลาย
สินค้า อาทิ เครื่องปรับอากาศ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวมและชิ้นส่วน ที่ฟื้นตัวตาม
การส่งออกของประเทศในภูมิภาคเนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มความต้องการสินค้าตามกระแส
Internet of Things (2) การย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตจีน เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด
(Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศยุโรป อาทิ แผงกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar
cell) และยางล้อรถยนต์ รวมทั้ง (3) กลุ่มสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ามันดิบซึ่งเคยหดตัวต่อเนื่อง
กลับมาขยายตัวได้จากทั้งด้านราคาและปริมาณ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการค้าโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวในอัตรา
ต่าจากโครงสร้างการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ยังเป็นปัจจัย ฉุดรั้งให้ปริมาณการส่งออกโดยรวมดีขึ้นอย่ าง
ค่อยเป็นค่อยไป และอาจไม่ขยายตัวสูงเหมือนในอดีต สาหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพียงเล็กน้อย และ
กระจุกตัวอยู่ในภาคบริ การและสาธารณูปโภคโดยเฉพาะธุรกิจพลั งงานทดแทนที่ได้รับผลดีจากมาตรการ
สนับสนุนการลงทุนของภาครัฐ และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกในกลุ่มสินค้าที่การส่งออกฟื้นตัว
กล่มสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มดีขึ้น
ดั นีปรับ ดูกาล
(ม.ค. 255 = 100)
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หมายเหต: ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนต่อการส่งออกรวมในปี 2559
ที่มา: กรมศลกากร และกระทรวงพาณิ ย์

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเริ่มกลับเป็นบวกได้เนื่องจากราคาพลังงาน
ในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นและทยอยปรับสูงขึ้นตามราคาน้ามันในตลาดโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยัง
ทรงตัวในระดับต่าต่อเนื่องจากปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนอัตราการว่างงานยัง
ทรงตัวในระดับต่า อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ส่งผลให้เสถียรภาพของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดเล็ก
เปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการช าระหนี้ สะท้อนจากคุณภาพสิ นเชื่อที่ด้อยลง แต่
เสถียรภาพระบบสถาบันการเงินโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากสัดส่วนเงิ นสารองหนี้สงสัยจะสูญและ
เงินกองทุนทีอ่ ยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบจากระดับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นได้
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แหล่งที่มาของอัตราเงินเ อทั่วไป

ที่มา: สานักดั นีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิ ย์และคานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล สูงจากทั้งดุลการค้าที่เกินดุล เนื่องจากมูลค่าการนาเข้าสินค้ายังคงอยู่ใน
ระดับต่าโดยเฉพาะหมวดเชื้อเพลิง รวมทั้งดุลบริการที่เกินดุลสูงตามรายรับภาคการท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นและ
รายจ่ายค่าระวางสินค้าที่ลดลงตามมูลค่าการนาเข้า อย่างไรก็ดี ดุลการชาระเงินเกินดุลน้อยกว่า เนื่องจาก
ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลจากการออกไปลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทยเป็นสาคัญ ทั้งการลงทุน
โดยตรง ที่สาคัญเป็นของธุรกิจพลังงาน และธุรกิจบริการ และการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งตราสาร
ทุน และตราสารหนี้ รวมทั้งการน าเงิน ออกไปฝากในต่ างประเทศของกองทุ นรวมที่ล งทุน ในต่างประเทศ
(Foreign Investment Fund: FIF) ทั้ ง นี้ เงิ น ลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศยั ง ไหลเข้ า ไทยต่อ เนื่ อ ง อาทิ
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจรรวม ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกของ
ไทยในระยะต่อไป รวมทั้งธุรกิจบริการทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ส่วนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. แม้
ในบางช่วงเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคตามปัจจัยภายนอกประเทศ ทั้งแนวโน้ม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการดาเนินนโยบายการเงินของเศรษฐกิจหลัก แต่ ด้วยปัจจัยภายในประเทศ
ทั้งเสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีกว่าคาดท่ามกลางปัจจัยลบหลาย
ประการ ส่ งผลให้ ค่าเงิน บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และดัช นีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น โดยรวมเสถียรภาพด้าน
ต่างประเทศไม่น่ากังวล เนื่องจากทุนสารองระหว่างประเทศต่อหนี้ ต่างประเทศระยะสั้นอยู่ในระดับสูง และ
สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศยังอยู่ในระดับต่า
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ภาวะการเงินอยู่ในระดับผ่อนคลายต่อเนื่อง จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวในระดับต่าที่ร้อยละ
1.5 ตลอดทั้งปี ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมลงเฉลี่ยร้อยละ 0.25 และต้นทุน
การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ปรับลดลงประมาณร้อยละ 0.56 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ระยะปานกลางถึงยาวในครึ่งแรกของปีปรับลดลงจากความกังวลของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นบ้างในช่วง
ปลายปี หลังนักลงทุนเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์เกี่ยวกับการดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Fed) อย่างไรก็ตาม แม้ภาวะการเงินอยู่ในระดับที่ผ่อนคลาย แต่การระดมทุนในภาพรวมของภาคธุรกิจชะลอลง
เล็กน้อย เนื่องจากความต้องการลงทุนยังอยู่ในระดับต่าตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สาหรับ
สินเชื่อภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากธุรกิจขนาดใหญ่หันไประดมทุนผ่านตราสารหนี้ทดแทน
การระดมทุนผ่านสินเชื่อมากขึ้น ประกอบกับสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ SMEs
ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม ื้นตัวต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะมีความสมดุลมากขึ้น
ระหว่างอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากภาคการส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจคู่ค้าและ
ปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศ
ทั้งการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง สาหรับ
อัตราเงินเ อมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้นเป็นลาดับ ตามราคาน้ามันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น และ
อุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว
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ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทีส่ าคัญ

(% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น )
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 1/
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)
การใช้จา่ ยของครัวเรือน
การใช้จา่ ยของรัฐบาล
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
- ภาคเอกชน
- ภาครัฐ
การส่งออกสินค้าและบริการ
การนาเข้าสินค้าและบริการ
ด้านอุปทาน (การผลิต )
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
บริการและอื่นๆ
เสถียรภาพในประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ ไป
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงาน)
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
หนี้สาธารณะ ณ สิ้นงวด (พันล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP (ร้อยละ)
เสถียรภาพต่างประเทศ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลการค้า
ดุลบัญชีเดินสะพัด
บัญชีทนุ 2/
เงินทุนเคลื่อนย้าย 2/
ดุลการชาระเงิน
เงินสารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นงวด
หนี้ต่างประเทศ ณ สิ้นงวด 2/
สัดส่วนเงินสารองระหว่างประเทศต่อหนี้ระยะสั้น (เท่า)
สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ GDP (ร้อยละ)
สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ)
สัดส่วนหนี้ระยะสั้นต่อหนี้ต่างประเทศ (ร้อยละ)
ภาคการเงิน ณ สิน้ งวด (พันล้านบาท)
ฐานเงิน
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ปริมาณเงินตามความหมายแคบ
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
เงินฝากรวมตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงิน 3/
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันการเงิน 3/
% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
อัตราดอกเบี้ย ณ สิน้ งวด (ร้อยละต่อปี)
- ตลาดซื้อคืนพันธบัตร 1 วัน
- ระหว่างธนาคาร
- เงินฝากประจา 1 ปี 4/
- ลูกค้าชั้นดี 4/
อัตราแลกเปลีย่ น ณ สิน้ งวด (บาทต่อดอลลาร์ สรอ.)
ดัชนีค่าเงินบาท ณ สิน้ งวด 5/ (ปี 2555 = 100)

2557
ทั้งปี

ครึ่งปีแรก

2558
ครึ่งปีหลัง

ทั้งปี

ครึ่งปีแรก

2559
ครึ่งปีหลัง

ทั้งปี

0.9

3.0

2.9

2.9

3.4

3.1

3.2

0.9
2.8
-2.2
-0.8
-7.1
0.2
-5.3

2.0
1.9
5.8
0.0
28.0
1.6
1.5

2.3
4.1
3.1
-4.4
30.5
-0.2
-1.5

2.2
3.0
4.4
-2.2
29.3
0.7
0.0

3.4
5.6
4.2
1.4
12.9
2.9
-3.9

2.8
-2.0
1.4
-0.6
7.1
1.3
1.1

3.1
1.6
2.8
0.4
9.9
2.1
-1.4

-0.6
0.1
-2.4
1.8

-6.4
1.3
17.4
5.0

-5.0
1.7
16.7
4.3

-5.7
1.5
17.0
4.6

-1.3
1.0
10.8
4.9

2.4
1.8
5.6
4.0

0.6
1.4
8.3
4.4

1.89
1.59
0.8
5,624
42.8

-0.81
1.22
0.9
5,684
42.7

-0.99
0.88
0.9
6,005
44.4

-0.90
1.05
0.9
6,005
44.4

-0.09
0.73
1.0
5,924
42.8

0.47
0.75
1.0
5,922
42.2

0.19
0.74
1.0
5,922
42.2

17.3
15.1
0.1
-16.2
-1.2
157.1
141.7
2.8
34.7
50.3
40.2

11.5
14.7
0.0
-2.6
7.3
160.3
139.0
2.8
33.7
49.1
40.7

15.3
17.5
0.0
-14.5
-1.5
156.5
131.4
3.0
32.1
46.7
40.0

26.8
32.1
0.0
-17.1
5.9
156.5
131.4
3.0
32.1
46.7
40.0

20.1
26.2
0.0
-3.4
17.7
178.7
143.1
2.9
35.4
51.1
42.5

15.6
20.2
0.0
-21.4
-4.8
171.9
131.5
3.2
32.5
47.1
40.3

35.8
46.4
0.0
-24.8
12.8
171.9
131.5
3.2
32.5
47.1
40.3

1,666.8
5.4
1,682.5
1.3
16,809.1
4.7
16,402.1
4.0
15,309.2
4.2

1,549.9
2.8
1,619.8
2.2
17,101.6
6.1
16,776.4
6.3
15,651.6
5.3

1,710.1
2.6
1,778.1
5.7
17,551.7
4.4
17,269.4
5.3
16,154.4
5.5

1,710.1
2.6
1,778.1
5.7
17,551.7
4.4
17,269.4
5.3
16,154.4
5.5

1,639.8
5.8
1,742.3
7.6
17,835.2
4.3
17,575.3
4.8
16,350.1
4.5

1,816.4
6.2
1,864.2
4.8
18,289.4
4.2
17,931.5
3.8
16,721.5
3.5

1,816.4
6.2
1,864.2
4.8
18,289.4
4.2
17,931.5
3.8
16,721.5
3.5

2.00
1.90
1.73
6.75
32.90
109.08

1.50
1.40
1.50
6.51
33.77
108.84

1.50
1.40
1.40
6.51
36.00
106.07

1.50
1.40
1.40
6.51
36.00
106.07

1.50
1.40
1.38
6.26
35.13
105.11

1.50
1.40
1.38
6.26
35.80
108.13

1.50
1.40
1.38
6.26
35.80
108.13

หมายเหตุ: 1/ ณ ราคาคงที่
2/ ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
3/ สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันรับฝากเงินทุกประเภท ยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทย
4/ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง
5/ ดัชนีค่าเงินบาทเพิม่ ขึน้ หมายความว่า เงินบาทแข็งค่าขึน้ เทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้าคู่แข่ง
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และธนาคารแห่งประเทศไทย
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1. ภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักของไทยขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ตามการผลิต
และการค้าโลกที่ยังอ่อนแอ แต่มีสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลัง
ของปี โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่ภาคส่งออกปรับดีขึ้น
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2558 และ 2559
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เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก (G3)
สหรั ฐ อเมริ ก า: ขยายตั ว ชะลอลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า แต่ พื้ น ฐาน
ทางเศรษฐกิจปรับดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง
และอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ที่ มี แ นวโน้ ม ปรั บ สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ การลงทุ น ในช่ ว ง
ครึ่งหลังของปีมีสัญญาณปรับดีขึ้นตามความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ในปี 2559 ขยายตั ว ร้ อ ยละ 1.6 ชะลอลงจาก
ปี ก่ อ นที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 2.6 ตามการลงทุ น ภาคเอกชนที่ ช ะลอลง
ในภาคพลังงานเป็นส้าคัญจากปัญหาราคาน้ามันดิบตกต่้า ส่งผลให้การสะสม
สินค้าคงคลังลดลงด้วยโดยเฉพาะในหมวดเครื่องจักร แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี
การลงทุนที่เคยเป็นปัจจัยฉุดรังเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคพลังงานเริ่มมีสัญญาณ
ปรับดีขึนบ้างตามทิศทางราคาน้ามันดิบในตลาดโลก ส้าหรับการส่งออกได้รับ
ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. และอุปสงค์ต่างประเทศที่ฟื้นตัว
อย่างช้าๆ อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ ดีต่อเนื่อง โดยได้รับ
แรงส่ ง จากรายได้ ค รั ว เรื อ นที่ ท ยอยปรั บ ดี ขึ น ตลาดแรงงานที่ แ ข็ ง แกร่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจ้ างงานในภาคบริ การและภาคการผลิ ตเพื่อ บริ โ ภค
ในประเทศ และใกล้ระดับการจ้างงานเต็มที่ ส่งผลให้ อัตราการว่างงานปรับ
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.7 ในช่วงปลายปี ใกล้เคียงกับช่วงก่อนวิกฤตการเงินโลก
กอปรกับความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี อัตราเงินเฟ้อที่มี
แนวโน้มปรับสูงขึนมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ที่ร้อยละ 2 ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบาย
ร้อยละ 0.25 ในเดือนธันวาคม 2559 ส้าหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของ
ประธานาธิ บ ดี ค นใหม่ ทั งด้ า นภาษี แ ละการใช้ จ่ า ยคาดว่ า จะส่ ง ผลดี ต่ อ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะสัน แต่อาจมีนัยต่อเสถียรภาพด้านการเงิน
และการคลังของประเทศในระยะต่อไป
แหล่งที่มาของการขยายตัวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
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กลุ่ ม ยู โ ร 1: ขยายตั ว อย่ า งช้ า ๆ จากการบริ โ ภคภาคเอกชนที่ ไ ด้ รั บ แรง
สนับสนุนจากภาวะการเงินที่ผ่อนคลายและการจ้างงานที่ทยอยฟื้นตัว
เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 1.7 ชะลอลงเล็กน้อย
จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 1.9 ตามการชะลอตัวของภาคการส่งออก ทังนี
ผลการลงประชามติ อ อกจากสหภาพยุ โ รปของสหราชอาณาจั ก ร (Brexit)
ในเดือนมิถุนายน 2559 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในกลุ่มยูโร
เพียงในระยะสัน ในขณะที่ปัจจัยพืนฐานทังการจ้างงานที่ทยอยปรับดีขึน และ
ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่อง 2 ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
และเป็นแรงขับเคลื่อนส้าคัญของเศรษฐกิจในปีนี
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโร

ญี่ปุ่น: ขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 1.2 ปรับดีขึนจากปีก่อน
ที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 1.0 จากการส่ ง ออกที่ เ ร่ ง ขึ นตามการฟื้ น ตั ว ของอุ ป สงค์
ประเทศคู่ ค้ า ขณะที่ ก ารบริ โ ภคภาคเอกชนขยายตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็น ค่ อ ยไป
เนื่องจากได้รับผลดีจากการปรับขึนค่าจ้างประจ้าปี ส้าหรับการใช้จ่ายภาครัฐ
ยังมีบทบาทส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มเติมของภาครัฐ และการใช้จ่ายเพื่อการซ่อมสร้างและฟื้นฟูจากเหตุการณ์
1

ประกอบด้วย 19 ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรร่วมกัน ได้แก่ กรีซ ไซปรัส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม โปรตุเกส ฝรั่งเศส ฟินแลนด์
มอลตา เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิทัวเนีย สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย ออสเตรีย อิตาลี เอสโตเนีย และไอร์แลนด์
2
ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) ประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงิ นเพิ่มเติม ในการประชุม เดื อ น
มีนาคม 2559 ดังนี (1) ปรับลดอัตราดอกเบียนโยบาย main refinancing operations จากร้อยละ 0.05 เป็น ร้อยละ 0.0
และดอกเบี ย deposit facility จากร้ อ ยละ -0.3 เป็ น ร้ อ ยละ -0.4 รวมถึ ง ดอกเบี ย marginal lending facility จาก
ร้อยละ 0.3 เป็นร้อยละ 0.25 (2) เพิ่มปริมาณการเข้าซือสินทรัพย์จาก 60 พันล้านยูโร เป็น 80 พันล้านยูโรต่อเดือนจนถึง
ปลายเดือนมีนาคม 2560 และเพิ่มขอบเขตการเข้ าซื อให้รวมถึ งตราสารหนีภาคเอกชน (ที่ไม่ใช่ธนาคาร) (3) ให้กู้ยื ม
อัตราดอกเบียต่้าระยะยาว 4 ปี (TLTRO II) และในการประชุมเดือนธันวาคม 2559 ECB มีมติที่จะเข้าซือสินทรัพย์เดือนละ
60 พันล้านยูโรจากเดือนเมษายน 2560 ไปจนถึงปลายเดือนธันวาคม 2560 หรือจนกว่าพัฒนาการของอัตราเงินเฟ้อจะอยู่
ใกล้กับระดับเป้าหมาย
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แผ่นดินไหวในช่วงครึ่งหลังของปี นอกจากนี นโยบายการเงินโดยรวมที่ผ่อนคลาย
อย่างต่อเนื่องยังมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
แหล่งที่มาของการขยายตัวเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

โดยภาพรวมแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ประเทศกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมหลั ก
ในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัว อย่ างค่ อยเป็น ค่ อยไป โดยเศรษฐกิจสหรั ฐ ฯ
มีทิศทางขยายตัวได้ต่อเนื่องตามปัจจัยพืนฐานที่แข็งแกร่ง ขณะที่เศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มยูโรและญี่ปุ่นยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่
แรงกระตุ้นจากภาคการคลังอาจแผ่วลงตามแนวทางการใช้งบประมาณสมดุล
ของทางการ
เศรษฐกิ จ จี น และภู มิ ภ าคเอเชี ย : ขยายตั ว ชะลอลง โดยแรงขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจสาคัญในปีนี้มาจากการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ
และเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปี
เศรษฐกิจจีน ปี 2559 ขยายตัว ร้อยละ 6.7 ชะลอลงเล็ กน้ อ ยจาก
ร้ อยละ 6.9 ในปีก่อน เป็นผลจากนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนที่ให้
ความส้ า คั ญ กั บ การดู แ ลเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ รวมทั งให้ น้ า หนั ก กั บ
การบริโภคในประเทศทดแทนการส่งออกและการลงทุนมากขึน อย่างไรก็ตาม
อัตราการขยายตัวที่ชะลอลงดังกล่าวยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของทางการซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.5-7.0 โดยผลจากนโยบายปฏิรูป
เศรษฐกิจดังกล่าว ผนวกกับอุปสงค์ต่างประเทศโดยรวมที่ยังอ่อนแอ ทังจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าของโลก ส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกของจีนในปีนีหดตัว นอกจากนี นโยบายภาครัฐที่มุ่งลดก้าลัง
การผลิตส่วนเกิน (Overcapacity) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนักยังท้าให้การลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมชะลอลงด้วย ขณะเดียวกันภาครัฐมีบทบาทส้าคัญ
ในการเข้ามาดูแลความสมดุลระหว่างการขยายตัวและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
โดยลงทุ น ในโครงสร้ างพื นฐานและออกมาตรการสนั บสนุ นการลดปริ ม าณ
ที่อยู่อาศัยคงค้าง ส้าหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้และมีบทบาทส้าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในปีนี
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นอกจากนี ในปี 2559 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีนเป็นประเด็นที่
หลายฝ่ายกังวล ซึ่งทางการจีนได้ออกมาตรการบรรเทาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ 1) มาตรการดู แ ลหนี ภาคธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง และ
การผิ ด นั ด ช้ า ระหนี ที่ เ พิ่ ม ขึ นต่ อ เนื่ อ ง 2) มาตรการดู แ ลการเก็ ง ก้ า ไรใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ 3) มาตรการควบคุมการไหลออกของเงินทุน
ต่างชาติโดยเฉพาะในช่วงที่มีการคาดการณ์การปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบาย
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าเร็ว และ 4) มาตรการ
ดูแลความผันผวนของตลาดหุ้น
แหล่งที่มาของการขยายตัวเศรษฐกิจจีน

เศรษฐกิ จ ของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ไม่ ร วมจี น ขยายตั ว ใน
อัตราใกล้เคียงกับปีก่อนที่ร้อยละ 3.5 จากแรงส่งในภาคการส่งออกโดยเฉพาะ
สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าโภคภัณฑ์ที่กลับมาฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงครึ่ง
ปีหลังตามปัจจัยด้านวัฏจักรเทคโนโลยีและการฟื้นตัวของอุปสงค์โลก แม้ว่า
การค้าในภูมิภาคยังคงมีปัจจัยฉุดรังจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการค้า
โลกโดยเฉพาะจีนที่พึ่งพาสินค้าน้าเข้าลดลง (บทความในกรอบ 1: ปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งการค้ า โลก) การส่ ง ออกที่ ฟื้ น ตั ว ได้ เ ริ่ ม
ส่งผลบวกไปยังการลงทุนและการจ้างงานบ้างในบางเศรษฐกิจ อาทิ ไต้หวัน
ที่ พึ่ ง พาการส่ ง ออกสู ง ขณะที่ ก ารบริ โ ภคยั ง ขยายตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็น ค่ อ ยไป
ส่ ว นหนึ่ งเป็ นผลมาจากนโยบายการคลังและการเงินที่ผ่อนคลายมากขึนซึ่ง
ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศ
ส้าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและจีนในปี 2560 คาดว่า
จะขยายตัว ดีขึนจากปี 2559 ตามการฟื้นตัว ของภาคการส่งออกในภูมิภาค
เอเชียเป็นส้าคัญ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องมายังอุปสงค์ในประเทศชัดเจนขึน
ด้วย ประกอบกับนโยบายการเงินและการคลังของภาครัฐจะยังคงเป็นปัจจัย
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเอเชียอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจจีน
ยั ง โน้ ม ชะลอลงตามนโยบายปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะการลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมหนักและการชะลอตัวของยอดค้าปลีกตามผลกระทบจากการปรับ
ขึ นภาษี ร ถยนต์ เ มื่ อ ต้ น ปี 2560 ซึ่ ง อาจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ ความต่ อ เนื่ อ งของ
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การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียด้วย ทังนี ยังต้อง
ติดตามแนวโน้มภาคการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวต่อไป
อัตราการขยายตัวของการส่งออกเอเชีย

โดยภาพรวมเศรษฐกิ จ ของประเทศคู่ ค้ า ทั้ ง ในประเทศหลั ก และ
ภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยมีแรงส่งจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่ชัดเจนขึน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีทิศทางสอดคล้องกัน
อย่า งไรก็ดี ในระยะถัดไป ความเสี่ยงต่อ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศคู่ ค้ า โดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น จากปั จ จั ย ส้ า คั ญ ที่ ต้ อ งติ ด ตาม ดั ง นี
(1) การคาดการณ์การปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
(2) นโยบายการค้ า ระหว่ า งประเทศของประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯ คนใหม่
ที่อาจเป็ น ความเสี่ ยงต่อการส่ งออกและการลงทุนโดยตรงในประเทศต่างๆ
(3) ความสามารถของทางการจีนในการรักษาอัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพในประเทศในช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจ
(4) ปัญหาภาคธนาคารที่อ่อนแอในยุโรป โดยเฉพาะธนาคารในอิตาลีที่ประสบ
ปั ญหาความไม่เพียงพอของเงินกองทุน และหนีที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
ที่อยู่ในระดับสูง (5) ความไม่แน่นอนทางการเมืองในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ฝรั่งเศสและเยอรมนีที่จะมีการเลือกตังในปี 2560 และความไม่แน่นอนของ
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปหลัง Brexit
และ (6) ความเสี่ ยงทางภูมิรัฐ ศาสตร์ (Geopolitical Risks) อาทิ เหตุการณ์
ก่ อ การร้ า ยและสถานการณ์ ผู้ อ พยพข้ า มแดนในหลายประเทศอาจเพิ่ ม
ความขัดแย้งทางการเมือง
ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนในหลายประเทศมี
ความผั น ผวนมากขึ น โดยเฉพาะประเทศที่ เ สถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ยั ง มี
ความเปราะบาง และมีนักลงทุนต่างชาติถือครองหลักทรัพย์ในสัดส่วนสูง อาทิ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความต่อเนื่องของ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป นอกจากนี เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความเสี่ยง
จากการแข็งค่าขึนของเงินเยน ซึ่งเป็นผลจากความผันผวนในตลาดการเงินโลก
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลก
นับตั้งแต่หลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในช่วงปี 2551 เป็นต้นมา ปริมาณการค้าของโลกขยายตัวชะลอลง
ซึ่งเป็นผลจากทั้ง 1) ปัจจัยเชิงวัฏจักร ได้แก่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ที่เป็นตลาดส่งออกสาคัญของหลายประเทศ 2) ปัจจัยเชิงโครงสร้าง ได้แก่โครงสร้างการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
กล่ า วคื อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการขยายตั ว ทาง
าพที่ 1 อัตราการเติบโตระหว่างผลผลิตโลกกับปริมาณการค้าโลก
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกลดลงเมื่อเทียบกับใน ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
อดีต (ภาพที่ 1) โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการค้า 1510
โลกนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยทั้ง ที่มาจากกลไกตลาดและ 5
นโยบายของภาครัฐ ดังนี้
0
1) บริ บ ทใหม่ ข องเศ รษฐกิ จ โ ลก (New -5
ผลผลิตโลก
-10
ปริมาณการค้าโลก
Normal) กล่ าวคือ อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ใน -15
25
25
255
2552
255
255
255
หลายประเทศมี แ นวโน้ ม ต่ ากว่ า ในอดี ต จากทั้ ง (1)
ที่มา: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ประเทศเศรษฐกิจ หลักที่ ประสบปัญหาวิกฤติ การเงิ น
โลกเมื่อปี 2551 ซึ่งวิกฤติการณ์ดังกล่าวได้นามาสู่การปิดกิจการของหลายบริษัท อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น
แรงงานบางส่วนอยู่ในภาวะว่างงานเป็นเวลานาน และบางส่วนเปลี่ยนงานใหม่ไปยัง ธุรกิจที่ตนเองอาจไม่
ชานาญมากนัก ทาให้ผลิตภาพการผลิตโดยรวมลดลง นอกจากนี้ หลายประเทศยังมีภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง
ทั้งในส่วนของภาครัฐทาให้การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังมีข้อจากัด และในส่วนของ
ภาคเอกชนที่ภาระหนี้ดังกล่าวเป็นข้อจากัดด้านการสะสมทุน ซึ่งการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอลงย่อมส่งผลต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี้ ในระยะยาว (2) ประเทศจีนที่มีนโยบายปฏิรูปโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้ ปรับสมดุลทางเศรษฐกิจใหม่จากเดิมที่เน้นการเติบโตมาให้ความส าคัญ กับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น ลดการพึ่งพึงการส่งออกและการลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนักที่มี
อุปทานส่วนเกิน เน้นการบริโภคในประเทศและการลงทุนที่มีคุณภาพ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าในอดีต นอกจากนี้ แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ใหม่ของจีนทั้งการบริโภคและภาคบริการยังพึ่งพิงการนาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางน้อยกว่าการส่งออก
และการลงทุน ทาให้ปริมาณการนาเข้าของจีนมีแนวโน้มชะลอลงด้วย (ภาพที่ 2) (3) หลายประเทศประสบ
ปัญหาประชากรสูงอายุรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศรายได้ปานกลางระดับบน
ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มาจากปัจจัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงและอุปสงค์โดยรวมของประเทศเหล่านี้
ชะลอลง (ภาพที่ 3)
าพที่ 3 โครงสร้างอายุประชากร
าพที่ 2 การนาเข้าของจีน แยกรายประเ ทสินค้า
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หมายเหตุ: ข้อมูล ณ ปี 255
ที่มา: UN
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ช่วงอายุ
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2) ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain: GVC) ที่เปลี่ยนแปลงไป GVC โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชื่อมโยงกันสูง โดยในอดีตจีนเปรียบเสมือนโรงงานของโลก ทาหน้าที่นาเข้าวัตถุดิบ
และสินค้าขั้นกลางเพื่อประกอบและส่งออกสินค้าสาเร็จรูปไปยังตลาดโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิต
ให้กับบริษัทข้ามชาติของประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของรัฐ
ไปสู่ การพัฒนาและการผลิต สิน ค้า ที่ใ ช้เ ทคโนโลยีซั บซ้ อนหรื อ มี มูลค่า เพิ่ ม สูง (Move Up the Value
Chain) ภายใต้แบรนด์ของจีนเองโดยมีคุณภาพใกล้เคียงกับแบรนด์ของบริษัทข้ามชาติแต่ในราคาที่ถูกกว่า
รวมทั้งยกระดับความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงในประเทศได้มากขึ้น ส่งผลให้
ห่วงโซ่อุปทานใน ูมิ าคเอเชียสั้นลง สะท้อนจากสัดส่วนการนาเข้าสินค้าในกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้น
กลางต่อ GDP ของจีนที่มีแนวโน้มลดลง (ภาพที่ ) ส่วนหนึ่งจากนโยบายดึงดูดการลงทุนจากบริษัทชั้นนา
ในต่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่มเจ้าของแบรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนาทั้งสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน
ต่างก็ย้ายฐานการผลิตสินค้าเข้าไปในจีน นอกจากนี้ การพัฒนาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนของ
จีนทาให้จีนมีส่วนแบ่งในตลาดโลกเพิ่มขึ้นในระยะหลัง ส่งผลให้ประเทศที่สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับจีนมีแนวโน้มส่งออกได้ลดลง (ภาพที่ 5)
าพที่ 5 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูงของโลก

าพที่ สัดส่วนการนาเข้าต่อ GDP
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หมายเหตุ: สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟา อุปกรณ์การถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ และทัศนูปกรณ์
ที่มา: Trademap

255

ที่มา: Oxford Economics

3) การย้ า ยฐานการผลิ ต กลั บ ประเทศของบริ ษั ท จากกลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว เนื่ อ งจาก
ความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต ในภูมิภาคเอเชียลดลงตามแนวโน้มค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้น หลังจาก
วิกฤติการเงินโลก รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้มีการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
บริษัทข้ามชาติในประเทศพัฒนาแล้วหลายรายย้ายฐานการผลิตกลับไปยังประเทศตนเองหรือประเทศใกล้เคียงที่
มีต้นทุนการผลิตต่ากว่า เช่น เม็กซิโก และยุโรปตะวันออก (ภาพที่ และภาพที่ )
าพที่ มูลค่าการนาเข้าสินค้าที่ไม่รวมหมวดเชื้อเพลิงของ
สหรัฐอเมริกาจากประเทศต่าง
ดัชนีปรับฤดูกาล (มกราคม 255 = 1 )
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4) แนวโน้มการกีดกันทางการค้า ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาหลายภูมิภาคมี
การเจรจาข้อตกลงทางการค้าต่าง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งทาลายกาแพงภาษี แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า
หลายประเทศกลับใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ าษี (Non-tariff barriers: NTBs) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น
ผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในกลุ่ มประเทศพัฒนาแล้วที่ประสบวิกฤตการณ์ท าง
การเงิน ทาให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะซบเซาเป็นเวลานาน และนามาซึ่งปัญหาการว่างงาน ภาครัฐบาล
ในหลายประเทศจึงหันมาช่วยเหลือภาคการผลิตที่อ่อนแอและดูแลแรงงานในประเทศ นาไปสู่ แนวโน้มการใช้
มาตรการปกปองเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น สะท้อนจากจานวนมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 255 เป็นต้นมา (ภาพที่ และภาพที่ ) นอกจากนี้ ในระยะข้างหน้า ยังมี
แนวโน้มการกีดกันทางการค้า เพิ่มขึ้นจากนโยบาย “America First” ของประธานาธิบดีใหม่ของสหรัฐ
ทีอ่ าจทาให้ปริมาณการค้าโลกชะลอลงเพิ่มเติมอีกด้วย
าพที่ การใช้มาตรการที่มิใช่ าษีเพื่อกีดกันทางการค้าของโลก
ร้อยละของสินค้า
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าพที่ การดาเนินมาตรการที่มิใช่ าษีเพื่อกีดกันทางการค้า
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โดยสรุ ป แม้ใ นช่วงครึ่ งหลังของปี 2559 ปริ มาณการส่งออกของหลายประเทศโดยเฉพาะใน
ูมิ าคเอเชียมีสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นและมีแนวโน้มต่อเนื่องในปี 25 แต่ปัญหาโครงสร้างการค้า
โลกที่ยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในระยะข้างหน้าทาให้ปริมาณการค้าโลกและปริมาณการส่งออก
ของหลายประเทศอาจไม่กลับไปขยายตัว สูงเท่า กับในอดีต โดยเฉพาะมาตรการกีดกัน ทางการค้าที่ มี
แนวโน้ม รุ น แรงขึ้น เป็น ความเสี่ยงที่ไ ทยและหลายประเทศให้ความสาคัญ จาเป็น ต้องติดตามและหา
มาตรการรับมือกับผลกระทบในระยะข้างหน้า
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2. ภาคการค้าต่างประเทศ
และดุลการชาระเงิน
2.1 การส่งออกและนาเข้าสินค้า
การส่งออกสินค้า
มู ลค่ าการส่ งออกสิ นค้ า ของไทยทรงตั วเป็ น ปี แรกหลั งจากหดตั วต่ อเนื่ อ ง
มา 3 ปี โดยปริมาณสินค้าส่งออกบางสินค้ามีทิศทางปรับดีขึ้น ขณะที่ปัจจัย
ถ่ ว งยั ง มาจากเศรษฐกิ จ ประเทศคู่ ค้ า ที่ ฟื้ น ตั ว อย่ า งช้ า ๆ และปั ญ หา
เชิงโครงสร้างที่ยังมีอยู่
มูลค่าการส่งออกสินค้าในปี 2559 ทรงตัวเป็นปีแรกหลังจากหดตัว
ต่อเนื่องมา 3 ปี โดยปริมาณการส่งออกขยายตัว ร้อยละ 0.4 ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากปริมาณการส่งออกทองคาที่ขยายตัวสูงในปีนี้ (หากไม่รวมทองคา ปริมาณ
การส่ ง ออกหดตั ว ร้ อ ยละ 1.3) เนื่ อ งจากความต้ อ งการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์
ปลอดภัย (Safe Haven) เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีจากความไม่แน่นอนของ
การด าเนิ น นโยบายการเงิ น ของกลุ่ ม ประเทศหลั ก และผลประชามติ ข อง
สหราชอาณาจั ก ร (Brexit) และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง มาจากปริ ม าณการส่ ง ออก
ในบางสินค้ามีทิศทางปรับดีขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของปี สอดคล้องกับการขยาย
ก าลั ง การผลิ ต เพื่ อ รองรั บ การย้ า ยฐานการผลิ ต และการขยายตลาด ได้ แ ก่
(1) แผงกาเนิดไฟฟ้าจากพลั งงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และยางล้ อ จาก
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นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทย (2) ยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่ง
ผู้ประกอบการขยายกาลังการผลิตรถยนต์เพื่อรองรับความต้องการในตลาดจีน
และออสเตรเลียที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเครื่องยนต์เพื่อรองรับอุป สงค์จากแอฟริกาใต้
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ที่เพิ่มขึ้น (3) เครื่องปรับอากาศที่ผู้ประกอบการขยาย
กาลังการผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดยุโรปและอาเซียนจากอากาศ
ที่ ร้ อ นกว่ า ปกติ แ ละภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ข ยายตั ว ดี ใ นบางประเทศ และ
(4) การฟื้ น ตั ว ของอุ ป สงค์ สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นตลาดโลกตามกระแส
Internet of Things ที่ทาให้ การส่ งออกของประเทศในภูมิภ าคเอเชียฟื้นตัว
เช่นกัน นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกสินค้าประมงขยายตัวตามการส่งออกกุ้ง
ที่อุปทานปรับดีขึ้นหลังจากปัญหาโรคระบาดคลี่คลาย ประกอบกับคู่แข่งของ
ไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจากโรคระบาดในกุ้ง
อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าส่งออกยังหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สอดคล้อง
กับราคาน้ามันดิบและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ส่งผลให้การส่งออก
สินค้ากลุ่มที่ราคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ามันดิบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และยางพารา (สัดส่วนร้อยละ 14.5 ของมูลค่าการส่งออก
รวม) ยั ง หดตัว นอกจากนี้ ราคาส่ งออกมั นส าปะหลั งปรับลดลงจากปี ก่ อ น
เนื่ อ งจากอุ ป สงค์ มั น ส าปะหลั งจากจีน ชะลอลงต่อ เนื่ อ งหลั งจากรัฐ บาลจีน
ปรับเปลี่ยนนโยบายมาสนับสนุนการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดในประเทศ
แทนมันสาปะหลัง
นอกจากนี้ ภาคการส่งออกไทยยังคงถูกฉุดรั้งจากปัญหาเชิงโครงสร้าง
ทั้งจากการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลก โดยเฉพาะผลจากการปฏิรูป
เศรษฐกิจจีนที่หันมายกระดับการผลิ ตในประเทศโดยเน้ นการผลิตสิน ค้าที่ มี
ความซับซ้อนมากขึ้นทาให้เกิดการลดการพึ่งพาการนาเข้า ส่งผลให้อุปสงค์จาก
จี น ลดลงในบางสิ น ค้ า อาทิ ปิ โ ตรเคมี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย ม และสิ น ค้ า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และปั จ จั ย เชิ ง โครงสร้ า งเฉพาะของไทย อาทิ ข้ อ จ ากั ด ใน
การพัฒ นาเทคโนโลยีการผลิตตามรสนิยมการบริโภคที่เปลี่ ยนแปลงไปจาก
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ไปสู่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต มากขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณการส่งออกฮาร์ดดิส ก์ไดร์ฟ (HDD) ชะลอลงตามแนวโน้มอุปสงค์โลกที่
ลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งข้อจากัดด้านปริมาณ คุณภาพ และราคาของแรงงานไทย
และการที่ไทยถูกตัดสิ ทธิ์ GSP ในตลาดยุโ รป ทาให้ มีการย้ายฐานการผลิ ต
สินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าดังกล่าวหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ด้านตลาดส่งออกพบว่า มูลค่าการส่งออกของไทยฟื้นตัวในหลายตลาด
โดยมีเพียงการส่งออกไปยังกลุ่ม ประเทศตะวันออกกลางที่ยังคงหดตัวสู งตาม
ภาวะเศรษฐกิ จที่ ช ะลอตั ว ขณะที่ การส่ งออกไป G3 ขยายตั ว สอดคล้ องกั บ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ การส่งออกไปยัง
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ตลาดออสเตรเลียขยายตัวสูงตามการส่งออกรถยนต์ สาหรับการส่งออกไปจีน
หดตัวในอัตราที่ลดลงตามการส่งออกทัศนูปกรณ์ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยาง
การส่งออกของไทยไปตลาดหลัก
ดัชนีปรับ ดูกาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน
(มกราคม 255 = 100)
130
120
110
100
90
80
70
สหรัฐฯ (11.4)
ญี่ปุน (9.5)
60
ตะวันออกกลาง (4.1)
50
CLMV (10.3)
40
ม.ค.
ก.ค.
ม.ค.
255
255

กลุ่มประเทศยุโรป (EU28) (10.2)
จีน (11.1)
อาเซียน 4 (15.0)
ก.ค.

ม.ค.
2559

ก.ค.

ที่มา: CEIC คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการส่งออกของไทยปี 255 ไปยังประเทศต่าง
อาเซียน 4 ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

ที่ ข ยายตั ว สู ง สอดคล้ อ งกั บ การผลิ ต โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และรถยนต์ และ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่ปรับดีขึ้น
ในปี 2560 คาดว่ามูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวได้ ทั้งจาก
ปั จ จั ย ด้านราคาที่ มีทิศทางปรับเพิ่ มขึ้น ตามราคาน้ามันดิบ และราคาสิ น ค้ า
โภคภั ณ ฑ์ และจากปริ ม าณการส่ ง ออกที่ ฟื้ น ตั ว ตามภาวะเศรษฐกิ จ โลก
โดยเฉพาะการฟื้นตัวของการลงทุนในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งน่าจะ
ส่งผลให้อุปสงค์ในกลุ่มสิ นค้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับเพิ่ ม ขึ้น
อย่ างไรก็ตาม การส่ งออกไทยยังมีความเสี่ ยงทั้งจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่
กล่าวมาข้างต้นและความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งอาจ
กระทบต่อความต้องการนาเข้าสินค้าจากไทยในระยะต่อไป
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การนาเข้าสินค้า
มูลค่าการนาเข้าสินค้าหดตัว ตามราคาน้ามันดิบที่ยังต่ากว่าปีก่อนหน้า และ
ปริมาณการนาเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุน ที่อยู่ในระดับต่า ขณะที่การนาเข้า
สินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวได้เล็กน้อย
มู ล ค่ า การน าเข้ า สิ น ค้ า ในปี 2559 หดตั ว ในหลายหมวดสิ น ค้ า
โดยการน าเข้าหมวดวัตถุดิบและสิ นค้าขั้นกลางหดตัวตามการนาเข้าเชื้ อเพลิ ง
ผลิตภัณฑ์โลหะ และเคมีภัณฑ์ที่ราคาหดตัวตามราคาน้ามันดิบและราคาสิ นค้ า
โภคภัณฑ์ในตลาดโลก นอกจากนี้ การนาเข้า ชิ้นส่ วนอิเล็ กทรอนิกส์ ลดลงตาม
การส่งออกสินค้าดังกล่าวที่หดตัว ขณะที่สินค้าทุนที่ไม่รวมหมวดเครื่องบินหดตัว
ตามการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากภาวะการลงทุนภาคเอกชนโดยรวม
ที่ ยั งอยู่ ในระดั บต่ า ส าหรั บมู ลค่ าการน าเข้ าทองค าลดลงจากปี ก่ อนหน้ าตาม
ความต้ องการซื้ อทองค าในประเทศที่ ล ดลงหลั ง ราคาทองค าในตลาดโลกมี
ทิศทางปรับเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี การนาเข้ากลับมาขยายตัวได้ในบางหมวด เช่น สินค้าอุปโภค
ซึ่งส่ วนหนึ่ งเป็ นการน าเข้ าปลาทูน่ าที่ส่ วนใหญ่ จะน าไปใช้ส าหรั บการแปรรู ป
เป็นปลากระป๋องเพื่อส่งออก แต่หากไม่รวมผลของปลาทูน่าแล้ว การนาเข้าสินค้า
อุปโภคบริโภคยังคงขยายตัวตามการบริโภคภาคเอกชนที่ ขยายตัวต่อเนื่องและ
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวดี

สาหรับแนวโน้มในปี 2560 มูลค่าการนาเข้าสินค้า คาดว่าจะขยายตัวตามราคา
น้ามันดิบที่ปรับสูงขึ้น และปริมาณการนาเข้าที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ
การส่งออกและอุปสงค์ในประเทศที่ปรับดีขึ้น
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2.2 การส่งออกและนาเข้าบริการ
การส่ ง ออกบริ ก ารขยายตั ว สู ง จากรายรั บ ภาคการท่ อ งเที่ ย วเป็ น ส าคั ญ
ขณะที่การนาเข้าบริการหดตัวจากรายจ่ายค่าขนส่งสินค้าที่หดตัวตามมูลค่า
การนาเข้าสินค้า
นักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2559 มีจานวน 32.6 ล้านคน ขยายตัว
ร้อยละ .9 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นการขยายตัวดีต่อเนื่องในช่วงก่อนจะมี
การปราบปรามทั ว ร์ ผิ ด กฎหมายในช่ ว งไตรมาสที่ 4 โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น
(สัดส่วนร้อยละ 26.9 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด) ขยายตัว ร้อยละ 10.3 ตาม
กระแสความนิ ย มท่ อ งเที่ ย วไทยและการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ด้ า นราคาเพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์ ด้านนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น (สัดส่วนร้อยละ 3.1 ของ
นักท่องเที่ยวทั้งหมด) ขยายตัวร้อยละ .4 ทั้งนักท่องเที่ยวอาเซียน โดยเฉพาะ
กลุ่ม CLMV ที่มีรายได้ต่อหัว เพิ่มขึ้น ต่อเนื่องตามการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ
และนักท่องเที่ยวยุโรปที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรัสเซียที่กลับมาขยายตัว
หลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 2 ปี จากเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นตามราคาน้ามันดิบและ
การแข็ ง ค่ า ของเงิ น รู เ บิล นอกจากนี้ ภาคการท่ อ งเที่ ย วไทยยัง ได้ รับ ปั จจัย
สนับสนุนจากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่าและการเปิดเส้นทางบินใหม่
จากประเทศต่าง มายังไทย พร้อมทั้ง การขยายศักยภาพการรองรับผู้โดยสาร
ของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและภูเก็ต
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 รายรับจากการท่องเที่ยวชะลอลง
จากปัจจัยชั่วคราว ตามการหดตัวของจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ได้รับผลกระทบ
จากการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย ทาให้ผู้ประกอบการทัวร์ไทยชะลอการรับ
ลู ก ค้ า กลุ่ ม ทั ว ร์ จี น และการขึ้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจลงตรา ณ ช่ อ งทาง
อนุ ญ าตของด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง (Visa on Arrival)1 เป็ น การชั่ ว คราว
ประกอบกับมีการแข่งขันด้านราคาและการลดค่าธรรมเนียมวีซ่าของประเทศ
คู่แข่ง นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวไทยยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราว
จากการลดกิจกรรมรื่นเริงในช่วงไว้อาลัยตั้งแต่เดือนตุลาคม

1

18 ส.ค. 2559 กระทรวงการต่างประเทศออกประกาศ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเมื่อเดินทางไปถึง
ประเทศจุดหมายปลายทาง (Visa on Arrival) สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางไปประเทศไทย โดยสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประกาศเพิ่มค่าธรรมเนียมตรวจลงตราประเภทนั กท่องเที่ยวใช้ได้ครั้งเดียว สาหรับการยื่นขอรับ
การลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ Visa on Arrival จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท ตั้งแต่
วันที่ 27 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียม Visa on
Arrival จาก 2,000 บาท เหลือ 1,000 บาท พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอ Visa ณ ประเทศต้นทางให้กับนักท่องเที่ยว
จานวน 19 ประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ธ.ค. 2559 - ก.พ. 2560) และเมื่อวันที่ ก.พ. 2560 ครม. มีมติเห็นชอบให้
ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการดังกล่าวเพิ่มอีก 6 เดือน (มี.ค. 2560 – ส.ค. 2560) และให้ครอบคลุม 21 ประเทศ
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ตารางแสดงจานวนและรายรับนักท่องเที่ยวปี 2559
ตลาด
จีน
อาเซียน
ยุโรป
ทวีปอเมริกา
ตะวันออกกลาง
อื่นๆ
รวม
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว

จานวน
(ล้านคน)

%YoY

รายรับ
(ล้านบาท)

%YoY

8.8
8.7
6.2
1.4
0.7
6.8
32.6

10.3
9.3
9.6
13.8
13.5
4.7
8.9

438,782
254,427
460,154
102,164
54,447
331,295
1,641,268

15.2
12.7
13.3
18.4
15.6
6.5
12.6

ในปี 2560 คาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวจะยังขยายตัวต่อเนื่อง แต่ใน
อัตราที่ชะลอลงบ้าง จากการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มที่เน้นลูกค้า
กลุ่มทัวร์จีนเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี มาตรการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายคาดว่า
จะส่ ง ผลดี ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละรายรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในระยะยาว ส าหรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วอิ ส ระ (Free Independent Tourist: FIT) ทั้ ง จากจี น และกลุ่ ม
อื่น คาดว่าจะยังขยายตัวโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ที่ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งกั น อาทิ การลงนามความร่ ว มมื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวข้ามแดน และการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวและพัฒนาการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมร่วมกัน
2.3 ดุลการชาระเงิน
ดุ ล การช าระเงิ น เกิ น ดุ ล สู ง จากการเกิ น ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด ตามมู ล ค่ า
การน าเข้า สิน ค้าที่ยังอยู่ใ นระดับต่า ในขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย
ขาดดุลสุทธิจากการออกไปลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนไทย
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด ในปี 2559 เกิ น ดุ ล สู ง ถึ ง 46.8 พั น ล้ า นดอลลาร์
สรอ. หรือประมาณร้อยละ 11.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สูงขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าที่เกินดุล 32.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลจากมูลค่าการนาเข้า
สินค้าที่อยู่ในระดับต่าโดยเฉพาะในหมวดเชื้อเพลิงตามราคาน้ามันดิบ ส่งผลให้
ดุล การค้าเกินดุล สู ง ในขณะที่ดุล บริการ รายได้ และเงินโอนเกินดุล สู งจาก
รายรั บ ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ดี ต ามจานวนนักท่องเที่ยวและรายจ่าย
ภาคบริการทีห่ ดตัวตามรายจ่ายค่าขนส่งสินค้า
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ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายและดุลการชาระเงิน
ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายในปี 2559 ขาดดุลหรือไหลออกสุทธิ 25.
พันล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับปีก่อนที่ขาดดุล 1 .1 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
เนื่ อ งจาก (1) การออกไปลงทุ น โดยตรงในต่ า งประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ
นั กลงทุน ไทย (Thai Direct Investment: TDI) โดยเฉพาะจากธุร กิ จบริ ก าร
ทางการเงิน การผลิตน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจขายส่งสินค้า และ
(2) การลงทุนในหลั กทรัพย์ต่างประเทศทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ของ
นั ก ลงทุ น ไทย รวมทั้ ง การลงทุ น อื่ น (Other Investments) โดยเฉพาะ
การนาเงินออกไปฝากในต่างประเทศของกองทุน รวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
(Foreign Investment Fund: FIF) ขณะที่ เ งิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทยจาก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก ลั บ ม า เ ป็ น เ กิ น ดุ ล สุ ท ธิ ใ น ปี นี้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ภู มิ ภ าค
จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เป็นช่วงปลายปี และประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ยังดาเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลาย
ส าหรั บ การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ ( Foreign Direct
Investment: FDI) ลดลงกว่าร้อยละ 0 จากปีก่อนหน้า จากการที่นักลงทุน
ไทยเข้าซื้อธุรกิจค้าปลีกในไทยจากนักลงทุนต่างชาติ เป็นสาคัญ หากไม่นับรวม
ธุร กรรมนี้ เงินลงทุน FDI ลดลงไม่มากนัก โดยเงิน ลงทุนยังไหลเข้าต่อเนื่อง
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และการโทรคมนาคม จาก
นักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุน
โดยรวม ดุลการชาระเงินเกินดุล 12. พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่เกินดุล 5.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจาแนกตามประเภทของเงินทุน
พันล้านดอลลาร์ สรอ.
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ท่องเที่ยวไทย: ปรับโครงสร้างเพื่อความยั่งยืน
ที่ผ่านมาการส่งออกบริการการท่องเที่ยวเป็น เครื่องยนต์ สาคัญที่ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ ไทยในช่ว งที่
การส่งออกสินค้า และอุปสงค์ในประเทศยั งซบเซา โดยภาคท่องเที่ยวไทยยัง ขยายตัว ได้ดี ต่อเนื่อง จานวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก 15.9 ล้ า นคนในปี 2553 เป็ น 32.6 ล้ า นคนในปี 2559 และมี มู ล ค่ า
การส่ งออกบริ การท่องเที่ย วรวม 50 พัน ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2559 หรือประมาณร้อยละ 12.5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่ง อัตราการขยายตัวของไทยนั้นถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกมาก1 สอดคล้อง
กับที่ไทยมีส่วนแบ่งตลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
รูปที่ 1 ส่วนแบ่งตลาดของประเทศคู่แข่งของไทย
ในภูมิภาค Asia Pacific
เข้ามาในภูมิภาค Asia Pacific เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.8
%สัดส่วน
12.0
ในปี 2553 เป็ น ร้ อ ยละ 10.7 ในปี 2558 (รู ป 1) 12
10.7
2
2
อย่างไรก็ดี การพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 10
9.9 9.6
9.2
ทาให้เกิดคาถามสาคัญว่าการขยายตัวของภาคการ
8 7.8
7.1
ท่องเที่ยวในระดับสูงในระยะเวลาสั้นนี้จะยั่งยืนและ
สามารถเป็ น แรงขั บเคลื่ อนระบบเศรษฐกิ จไทยใน 6
4.3 4.7
4.2
ระยะยาวได้ หรื อไม่ และทิศทางการพัฒนาในระยะ 4
ต่อไปควรจะดาเนินการอย่างไร
2
การวิเคราะห์ SWOT ของภาคการท่องเที่ยวไทย

ไทย

ที่มา: UNWTO

่องกง

มาเลเ ีย

ี่ปุน

เกาหลี

จุดแข็ง (Strength)
1. ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร และความคุ้มค่า ด้า นราคา ซึ่งเป็น
จุดแข็งสาคัญที่ช่วยดึงดูดและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สะท้อนจากสัดส่วนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เป็นกลุ่มที่กลับมาเยี่ยมเยือนซ้า (Revisit) ถึงร้อยละ 612 ทาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยส่วนใหญ่
สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยตนเองแบบอิสระ (Free Independent Tourist: FIT) (รูป 2) ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศได้สูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวแบบทัวร์แล้ว3 นั กท่องเที่ยวกลุ่ มอิสระยังมี ลั กษณะ
การท่องเที่ยวที่กระจายตัวเข้าไปในชุมชน ซึ่งช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ของภาคการท่องเที่ยวที่ดีกว่า อีกทั้ง
ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าด้วย4
2. ความสามารถในการแข่งขัน ภาคการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะในด้า นการให้บริ การและ
ความได้เปรียบด้านทางด้านที่ตั้ง สะท้อนจากข้อมูลดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
(Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI)55ที่จัดทาโดย World Economic Forum ที่ปรับดีขึ้นจาก
ลาดับที่ 35 ของโลกในปี 2558 เป็นลาดับที่ 34 ในปี 2560 โดยไทยถือเป็นผู้นาในอาเซียนและยังได้รับการจัด
1
2
3

4
5

อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2553-2558 เท่ากับร้อยละ 13.4 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลก
ที่ร้อยละ 4.5
ผลสารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวไตรมาสที่ 4 ปี 2559 จานวน 350 ราย โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผลสารวจการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว ในปี 2558 กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบอิสระมีค่าใช้จ่าย 4,692 บาท
ต่อคนต่อวัน และมีระยะเวลาพัก 11 วัน ทาให้ค่าใช้จ่ายต่อทริปเท่ากับ 52,353 บาทต่อทริป ซึ่งสูงกว่าการใช้จ่ายของกลุ่มทัวร์
ที่ 39,562 บาทต่อทริป
Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers, World Tourism Organization 2548
Travel & Tourism Competitiveness Index ประกอบด้ ว ย 4 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ 1) สภาพแวดล้ อ มการประกอบธุ ร กิ จ
การท่องเที่ยว 2) นโยบายรัฐ 3) โครงสร้างพื้นฐาน และ 4) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
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อันดับที่ดีกว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ทั้งจากจุดแข็งใน
ด้านการให้บริการ ทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงาน รวมถึงความได้เปรียบด้านที่ตั้ง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของ
การขนส่งทางอากาศ
รูปที่ 2 โครงสร้างนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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ที่มา: กรมการท่องเที่ยว

กว่าร้อยละ 0 เป็นนักท่องเที่ยวจาก Asia โดยเฉพาะจีน
ที่มีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 27 ในปี 2
22

อื่น

ทวีปอเมริกา

ยุโรป
เอเชียตะวันออก

1

Long-haul

อาเ ียน

Short-haul

จีน
2

2

จุดอ่อน (Weakness)
1. การจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
(Safety and Security) โดยดัช นี TTCI (รู ป ) ของ
ไทยถูกจั ดอยู่ อั น ดั บ รองสุ ด ท้า ยของอาเซีย นจากความ
เสี่ยงด้านอาชญากรรมและความปลอดภัยในการเดินทาง
2. บริการขนส่งสาธารณะที่ยังล้าหลังประเทศ
คู่แข่ง (Ground and Port Infrastructure) โดยไทย
มี จุ ด อ่ อ นทางด้ า นการขนส่ ง ทางบกและทางน้ าจาก
ผลประเมินของดัช นี TTCI สอดคล้องกับผลการส ารวจ
ความคิ ด เห็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ จั ด ท าโดยสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทย ซึ่งรายงานว่า
คุณภาพการให้บริการขนส่งสาธารณะเป็นปัจจัยเดียวที่
นักลงทุนต่างชาติไม่พึงพอใจ

รูปที่ ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านท่องเที่ยวไทย (TTCI) ปี 2 0
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ที่มา: Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, WEF

3. ความไม่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) จากการที่ไทยและประเทศ
ในภูมิภาคยังไม่ได้ให้ความสาคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทาให้ดัชนี TTCI
ด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมอยู่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยโลก
4. การมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคามากกว่าคุณภาพ โดยเฉพาะในตลาดทัวร์จีนที่มีรูปแบบ
การทาธุรกิจแบบเครือข่ายเพื่อสร้างอานาจผูกขาดและความได้เปรียบทางด้านราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าจานวนมาก
ซึง่ แม้ว่าจะทาให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในแง่จานวนนักท่องเที่ยวแต่ในแง่กาไรของผู้ประกอบการกลับ
มีแนวโน้มลดลง6 ขณะที่การมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางด้านคุณภาพด้วยการนาเสนอบริการที่มีคุณภาพจะสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าผ่านระดับราคาที่สูงขึ้น

6

ข้อมูลจากสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) ชี้ว่าช่วงที่ผู้ประกอบการทัวร์ในตลาดจีนสามารถทากาไรสูงสุด คือช่วงที่
นักท่องเที่ยวจีนมีจานวนประมาณ 7-8 ล้านคนต่อปี ขณะที่การเติบโตเชิงปริมาณในระยะหลังทาให้รายได้ลดลงถึงขาดทุน
จากระดับราคาที่อยู่ในระดับต่า
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โอกาส (Opportunities)
1. การพัฒนากิจกรรมและแหล่ง ท่องเที่ยวใหม่ (New Activities & Destination) ภาคการ
ท่องเที่ยวไทยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา น้าตก และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเป็นสาคัญ
ในขณะที่การลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ยังมีจากัด ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขัน
กีฬา การจัดมหกรรมอาหาร รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐ
(First S-curve และ New S-curve) เป็นต้น จะช่วยให้ไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. การขยายตลาด (New Market) การขยายฐานนักท่องเที่ยวต่างประเทศไปยังตลาดศักยภาพ
กลุ่มอื่นที่มีการใช้จ่ายสูงและระยะเวลาพักนาน เช่น ตลาดท่องเที่ยวมุสลิม นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้จาก
ภาคการท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยลดความผันผวนด้านฤดูกาลของภาคการท่องเที่ยวได้จากการที่แต่ละประเทศมี
เทศกาลวันหยุดแตกต่างกันไป โดยจะทาให้เกิดความต่อเนื่องทั้งในด้านการสร้างรายได้ การจ้างงาน และ
การลงทุน อีกทั้งยังช่วยลดระดับการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากจนเกินไปซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในกรณีที่เกิด
Shock ขึ้ น กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ดั ง กล่ า ว อาทิ ในกรณี ข องกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
การดาเนิน มาตรการปราบปรามทัวร์ ผิดกฎหมาย ทาให้รายรับภาคการท่องเที่ยวโดยรวมชะลอลงในช่ ว ง
ครึ่งหลังของปี 2559 เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนมีสัดส่วนถึงประมาณ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
3. การเพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มเดิม เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของไทย
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short-haul) ซึ่งเป็นกลุ่มนี้มีระยะเวลาการวางแผนล่ว งหน้าสั้น การเพิ่ม
จานวนความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวหรือการกระตุ้นให้เกิดการเที่ยวซ้าจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ไทยสามารถ
ใช้เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ การเดินทางระหว่างประเทศผ่าน
การขนส่งทางอากาศมี ความสะดวกมากขึ้นและต้นทุนที่ล ดลงมาก นอกจากนี้ การมีสัดส่วนนักท่องเที่ยว
ระยะใกล้สูงยังถือเป็นโอกาสที่จะทาให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นเร็วกว่าในกรณีที่เกิดสถานการณ์อ่อนไหวต่างๆ ขึ้นด้วย
ภัยคุกคาม (Threat)
1. การก่อการร้าย (Terrorism) ในประเทศต่างๆ ซึ่งส่งผลรุนแรงต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นของ
นั กท่องเที่ ยว ทาให้ นั กท่ องเที่ ย วอาจยกเลิ กแผนการเดิ นทางในทั นที และส่ ง ผลกระทบระยะยาวต่ อ กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจไม่วางแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวไทย
2. การแข่งขันจากตลาดต่างประเทศ ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการแข่งขันในด้านราคา การทาแผน
การตลาดเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด โดยเฉพาะมาตรการอานวยความสะดวกด้านวีซ่า และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ซึ่ ง ท าให้ ไ ทยจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น นโยบายเชิ ง รุ ก และมี ค วามยื ด หยุ่ น
ในการดาเนินมาตรการเพื่อให้การดึงดูดนักท่องเที่ยวมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
3. ปั หาเศรษฐกิจและความผันผวนของค่าเงินของประเทศต้นทาง โดยจะส่งผลผ่านรายได้ที่ลดลง
(Income effect) และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (Cost effect) ซึ่งอาจทาให้ นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางท่องเที่ย ว
ซึ่งถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟื่อยออกไป
แนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
ในระยะต่อไปเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้ จึงควรคานึงถึง
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย ด้วยการใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในปัจจุบันในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
กลุ่ มคุณภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จ ากโอกาสที่มีอยู่ในการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวใหม่เพื่อ
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ประโยชน์ ในการกระตุ้ น การเที่ย วซ้า การขยายตลาดใหม่ และส่ งเสริมให้ เกิด การท่ อ งเที่ยวนอกฤดู ก าล
นอกจากนี้ ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงต่าง (Threat) ที่ไทยต้องเผชิ ไทยยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
จุดอ่อน ทั้งการปรับโครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยวจีนตามมาตรการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายที่แม้จะส่งผล
กระทบต่อการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวในระยะสั้น แต่คาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทย รวมถึงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้ ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการ
ดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรม
ท่องเที่ยวเพื่อลดการกระจุกตัวและเพิ่มกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวใน
เมืองรองตามนโยบาย ‘12 เมืองต้องห้ามพลาด’ การทาบันทึกความตกลงร่วมมือ (MOU) กับประเทศต่างๆ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมทั้งมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว
5 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดงานแต่งงาน การท่องเที่ยวทางน้า และ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
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3. อุปสงค์ในประเทศ
3.1 การบริโภคภาคเอกชน
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของ
เศรษฐกิ จ โดยมี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากรายได้ ข องครั ว เรื อ นและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
การบริ โ ภคภาคเอกชนในปี 2559 ขยายตั ว ได้ ต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ รั บ
แรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ (1) รายได้ของครัวเรือนภาคเกษตรกรรม
ทีก่ ลับมาขยายตัว หลังจากหดตัวต่อเนื่องในช่วงสองปีก่อน อย่างไรก็ตาม ระดับ
รายได้ยังคงต่่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนหน้าและผลดียังจ่ากัดอยู่ในบางกลุ่ม อาทิ
เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ และยางพารา (2) รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม
โดยรวมยังขยายตัวได้ตามการจ้างงานในภาคบริการโดยเฉพาะในธุรกิจที่เติบโตดี
ตามภาคการท่องเที่ยว (3) ภาระในการช่าระหนี้รถยนต์คันแรกทยอยหมดลง
และ (4) ราคาเชื้อเพลิ งที่อยู่ในระดับต่่ามีส่ว นช่วยให้ ครัว เรือนมี รายได้สุ ทธิ
เพื่อการบริโภคมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ก่าลังซื้อโดยรวมของครัวเรือนยังไม่เข้มแข็งนักเนื่องจาก
รายได้ครัวเรือนเกษตรที่ฟื้นตัวยังกระจุกในกลุ่มผู้ปลูกพืชบางชนิด และจ่านวน
การจ้างงานภาคการผลิตยังไม่ปรับดีขึ้นเนื่องจากการส่งออกสินค้าที่เคยซบเซา
ต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งก่ อ นหน้ า สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้
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ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกประเภทสินเชื่อภาคครัวเรือน ประกอบกับความเชื่อมั่น
ของผู้ บ ริ โ ภคยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่่ า ส่ ง ผลให้ ภ าครั ฐ ออกมาตรการเพื่ อ กระตุ้ น
การบริ โภคทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มเป็ นระยะ จึ งช่ วยพยุ งให้ การบริ โภคยั ง
ขยายตั วได้ อาทิ มาตรการลดหย่ อ นภาษี ส นั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วในเดื อ น
เมษายน เงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต่าบล ต่าบลละ 5 ล้านบาท รวมถึงมาตรการกระตุ้น
การใช้จ่ายในช่วงปลายปี ได้แก่ การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการ
ท่องเที่ยว และการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 15,000 ต่อ
คน (ชอปช่ว ยชาติ) ที่มีระยะเวลานานกว่ามาตรการเดียวกันในปีก่อ นหน้ า
นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนยังได้รับแรงสนับสนุนจากการจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การขายอย่ า งเข้ ม ข้ น ในหลายธุ ร กิ จ เพื่ อ ประคองยอดขายในภาวะที่
เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะในธุรกิจยานยนต์ และสินค้า
อุปโภคบริโภค
จากปั จ จั ย สนั บ สนุ น ด้ า นรายได้ แ ละปั จ จั ย พิ เ ศษดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้
การบริ โ ภคภาคเอกชนโดยรวมขยายตั ว ได้ ต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการใช้ จ่ า ย
ในหมวดบริการแม้ชะลอลงบ้างจากการลดกิจกรรมรื่นเริงในช่วงไว้อาลัย ส่วน
การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนและกึ่งคงทนค่อนข้างทรงตัว ขณะที่การใช้จ่าย
ในหมวดสินค้าคงทนซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่รถยนต์ ยังคงหดตัว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
เป็นผลจากการซื้อรถยนต์ที่เร่งไปมากในช่วงที่มีนโยบายรถยนต์คันแรก อย่างไรก็ดี
อัตราการหดตัวเริ่มมีทิศทางชะลอลง
ส่ า หรั บ การบริ โ ภคภาคเอกชนปี 2560 มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว อย่ า ง
ค่อยเป็นค่อยไป โดยมี ปัจจัยสนับสนุน ก่าลังซื้อจากทั้ง (1) รายได้ครัวเรือนที่
ทยอยปรั บ ดี ขึ้ น ทั้ ง ในและนอกภาคเกษตรกรรม (2) ความเชื่ อ มั่ น ที่ น่ า จะ
ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ตามภาวะเศรษฐกิ จ และ (3) ภาระรายจ่ า ยผ่ อ นช่ า ระหนี้ จ าก
โครงการรถยนต์คันแรกที่ ทยอยหมดลง อย่างไรก็ตาม หนี้ครัว เรือนที่ แ ม้ มี
ทิศทางปรับลดลงบ้างแต่ยัง คงอยู่ในระดับสูงอาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งการบริโภค
เอกชนในระยะข้างหน้า
การบริโภคภาคเอกชน (มลค่าที่แท้จริง*)
พันล้านบาท
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
ไตรมาส
255

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
6
อัตราการขยายตัว (แกนขวา)
4
2
0
-2
-4

ไตรมาส
255

ไตรมาส
255

ไตรมาส
2559

-6

ที่มา: ส่านักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มูลค่าที่แท้จริง ค่านวณโดยใช้วิธีวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volum Measure: CVM) แทนวิธีการเดิมที่เป็น
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เครื่องชีการบริโภคภาคเอกชน1/
ดัชนีปรับ ดูกาลเฉลี่ยเคลือ่ นที่ 3 เดือน (2555 = 100)
ดัชนีการใช้จ่ายหมวดบริการ 2/
ดัชนีการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทน
ดัชนีการใช้จ่ายสินค้าคงทน
ดัชนีการใช้จ่ายสินค้ากึ่งคงทน

140
120
100
80
60

มค
255

หมายเหตุ:

กค

/ ดัชนี

มค
255

กค

มค
255

กค

มค
2559

กค

ณ ราคาคงที่
ดัชนีหมวดบริการค่านวณจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร และยอดขายบริการหมวดขนส่ง
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
2/

ดัชนีความเชื่อมั่น ้บริโภค

ดัชนี
50

กระทรวงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (แกนขวา)

45
40
35

30
25

20

มค
255

กค

มค
255

กค

มค
255

กค

มค
2559

กค

การอ่านค่าดัชนี:
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์:
ดัชนีมีค่า เข้าใกล้ 00 หมายถึง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจ ดี
ดัชนีมีค่า เข้าใกล้ 0 หมายถึง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจ ไม่ดี
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย:
ดัชนี 00 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเห็นว่าภาวะด้านนั้น จะดีขึ้นหรืออยู่ในระดับดี
ดัชนี 00 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเห็นว่าภาวะด้านนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงหรือทรงตัวในระดับกลาง
ดัชนี 00 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเห็นว่าภาวะด้านนั้น จะแย่ลงหรืออยู่ในระดับไม่ดี
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดัชนี
100
95
90
85
80
75
70
65
60
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3.2 การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุ น ภาคเอกชนค่ อ นข้ า งทรงตั ว จากปี ก่ อ นหน้ า และกระจุ ก อย่ ใ น
ภาคบริการและสาธารณปโภคโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทน ในขณะที่
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัว เฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์และชินส่วน
การลงทุนภาคเอกชนในปี 2559 ทรงตัว เป็นปี แรกหลั ง จากหดตั ว
ติดต่อกัน 3 ปี โดยยังคงกระจุกตัวอยู่ในภาคบริการ อาทิ ร้านอาหาร และธุรกิจ
การค้ าที่ เติ บโตดี ตามภาคการท่ องเที่ ยว และสาธารณู ปโภคโดยเฉพาะธุ ร กิ จ
พลังงานทดแทนทีไ่ ด้รับผลดีจากนโยบายส่งเสริมของภาครัฐจึงมีการลงทุนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจากปี ก่ อ นหน้ า การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเหล่ า นี้ ส ะท้ อ นจาก
การขยายตั ว ของยอดจ่ า หน่ า ยเครื่ อ งจั ก รในประเทศโดยเฉพาะเครื่ อ งท่ า
ความเย็น และปริมาณการน่าเข้าสินค้าทุนโดยเฉพาะเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าและ
หม้อแปลงไฟฟ้า เช่นเดียวกับ การระดมทุนผ่ านตลาดตราสารทุนและตลาด
ตราสารหนี้ที่กระจุกตัวอยู่ในภาคบริการและพลังงานทดแทน
ขณะที่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนแม้ในปีนี้
ภาครัฐได้ออกมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ
เนื่องจากก่าลังการผลิตส่วนเกินในหลายอุตสาหกรรมยังมีอยู่พอควร อย่างไรก็ตาม
การลงทุนขยายตัวบ้างในอุตสาหกรรมที่การส่งออกฟื้นตัว เช่น อิเล็กทรอนิกส์
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น สะท้ อ นจากพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ก่ อ สร้ า งภาคอุ ต สาหกรรมที่ ป รั บ ดี ขึ้ น และการน่ า เข้ า สิ น ค้ า ทุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว
ส่าหรับการลงทุนด้านการก่อสร้างโดยรวมขยายตัวเล็กน้อยจากระยะ
เดียวกันปีก่อนเนื่องจากในช่วงต้นปีมีมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต่าบล
ต่าบลละ 5 ล้านบาท ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลังการก่อสร้างที่อยู่อาศัยปรับดีขึ้น
สอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์ทผี่ ู้ประกอบการทยอยเปิดขายโครงการที่อยู่
อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ในระยะข้างหน้าคาดว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
ที่มีมูลค่าสูงและมีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มี
การต่ออายุ มาตรการจนถึงปี 25 0 การฟื้นตัว ต่อเนื่องของภาคการส่งออก
น่ าจะเป็ น ปั จจั ย สนับสนุน และเสริ มสร้า งความเชื่ อ มั่น ให้ ภ าคเอกชนลงทุ น
เพิ่มขึ้นได้
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การลงทุนภาคเอกชน (มลค่าที่แท้จริง*)
ล้านบาท
500,000

ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
30
อัตราการขยายตัว (แกนขวา)

การลงทุนภาคเอกชน

450,000

20

400,000

10

350,000

0

300,000

-10

250,000

ไตรมาส
255

ไตรมาส
255

ไตรมาส
255

-20

ไตรมาส
2559

ที่มา: ส่านักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มูลค่าที่แท้จริง ค่านวณโดยใช้วิธีวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measure: CVM) แทนวิธีการเดิมที่เป็น
แบบปีฐานคงที่

ที่มาของการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชน
ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
10
การก่อสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์

การลงทุนภาคเอกชน

5
0
-5

-10
-15
-20

ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
255
255
255
2559
ที่มา: ส่านักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ค่านวณโดย ธปท

ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคเอกชน
ดัชนี
70.0

ดัชนี
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในปัจจุบัน (BSI)
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจใน 3 เดือนข้างหน้า (BSI 3M)
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) แกนขวา

60.0

120

110

50.0

100

40.0

90

30.0

มค
255

กค

มค
255

กค

มค
255

กค

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มค
2559

กค

80
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3.3 ภาคการคลัง
การใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
โดยภาครัฐเร่งลงทุนมากขึนทังโครงการของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับ
มีมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะ
ภาครัฐมีบทบาทส่าคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่อง
จากปี ก่อน โดยในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดท่างบประมาณขาดดุล 390
พั นล้ านบาท วงเงิ นรายจ่ าย 2, 20 พั นล้ านบาท 1 ประกอบกั บมี การจั ด ท่ า
งบประมาณเพิ่มเติมกลางปีอีก 5 พันล้านบาท2 ท่าให้ตลอดทั้งปีรัฐบาลมีวงเงิน
รายจ่ายรวม 2, พันล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ โดยรัฐบาลสามารถ
เบิ กจ่ ายงบประมาณสู่ ระบบเศรษฐกิ จได้ ดีตั้ งแต่ต้นปีงบประมาณ เป็นผลจาก
( ) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย โดยหน่วยงานราชการสามารถจัดหา
ผู้รับจ้างได้ก่อน พ ร บ งบประมาณประจ่าปีประกาศใช้ ส่งผลให้สามารถก่อหนี้
ผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น (2) การเบิกจ่ายเงินโอนและอุดหนุ นตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง อาทิ มาตรการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และมาตรการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก 3 ส่ ง ลให้ ใ นภาพรวมรั ฐ บาลเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณปี 2559 ได้ทังสิน 2,579 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราเบิกจ่ายร้อยละ
92.9 ของวงเงินรวม สงกว่าปีก่อนทีเ่ บิกจ่ายได้ร้อยละ 92.4
ขณะที่ ร ายจ่ า ยลงทุ น นอกงบประมาณเบิ ก จ่ า ยได้ เ พิ่ ม ขึ้ น มากตาม
แผนกู้เงิน เพื่ อ การพั นาระบบบริ หารจั ดการทรั พยากรน้่ าและระบบขนส่ ง
ทางถนนระยะเร่ งด่วน (มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิ จ ระยะที่ 2) ที่เริ่มใช้ ตั้ งแต่
ปี 255 โดยในช่วงปีงบประมาณ 2559 มีการเบิกจ่าย 44 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อนที่เบิกจ่าย 10 พันล้ านบาท จากวงเงินรวม พันล้ านบาท อีกทั้ง
รั ฐ บาลยั งได้ อ อกมาตรการสิ นเชื่ อ เพื่ อ เยี ยวยาผู้ ไ ด้ รั บผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ อาทิ สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) รวมถึงมาตรการด้านภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การลดหย่อน

1
2

3

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ ศ 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน
255
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ่าปีงบประมาณ พ ศ 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2559 โดยมีแหล่งเงินจากรายได้การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 และ 00 MHz (4G) และจัดสรร
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ( ) งบกลาง 33 พันล้านบาท (2) งบเพื่อพั นาโครงข่ายอินเตอร์เน็ต 5 พันล้านบาท และ (3) งบเพื่อ
ชดใช้เงินคงคลัง พันล้านบาท
มาตรการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ วงเงินรวม 35 พันล้านบาท เป็นการจัดสรรให้หมู่บ้านละ
ไม่เกิน 5 แสนบาท เพื่อใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน ส่วนมาตรการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก วงเงินรวม 5 พันล้านบาท เป็นการจัดสรรเงินให้หมู่บ้านละไม่เกิน 2 แสนบาท เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
หรือท่ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์
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ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ และการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จากการซื้อสินค้าและบริการ (ชอปช่วยชาติ)
นอกจากนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจสามารถเร่ง
ด่าเนินการได้มาก โดยเฉพาะโครงการลงทุนตามแผนพั นาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ ศ 255 -25 54 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม
ขนส่งระยะเร่งด่วน (Action Plan) ปี 25595 อาทิ รถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย
และจิ ร ะ-ขอนแก่ น รถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว และท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
ระยะที่ 2
ส่าหรับด้านรายได้ รัฐบาลจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2 โดย
เป็นผลจากรายได้ที่มิใช่ภาษีที่จัดเก็บ ได้สูงกว่าประมาณการตาม ( ) การน่าส่ง
รายได้ จ ากการประมู ล ใบอนุ ญ าตความถี่ ย่ า น 900 และ 00 MHz (4G)
(2) การรั บ รู้ ร ายได้ ส่ ว นเกิ น จากการประมู ล พั น ธบั ต ร (Premium) และ
(3) การน่าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่รายได้ภาษี
จั ด เก็ บ ได้ ต่ า กว่ า เป้ า หมาย โดยเฉพาะภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จากการน่ า เข้ า และ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ปรับลดตามราคาน้่ามันดิบที่ปรับลดลง ประกอบกับภาษี
เงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคในประเทศที่ต่ากว่าเป้าหมาย
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในปีงบประมาณ 2559
รัฐบาลมีรายได้น่าส่งรวม 2,4 2 พันล้านบาท ท่าให้รัฐบาลขาดดุลเงินสด 3 2
พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของ GDP ใกล้เคียงกับ ปีก่อนที่ร้อยละ 2
ของ GDP และมีเงินคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 44 พันล้านบาท
ส่ า หรั บ ปี ง บประมาณ 2560 รั ฐ บาลตั้ ง งบประมาณขาดดุ ล ที่ 390
พันล้านบาท6 เท่ากับปีก่อน และยังคงเบิกจ่ายได้ดีต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมาย
เพื่ อ สนั บ สนุ น การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ และให้ ค วามส่ า คั ญ กั บ การลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐานผ่านการใช้แหล่งเงินงบประมาณ และได้จัดท่างบประมาณ
เพิ่มเติมกลางปีวงเงินกว่า 9 แสนล้านบาท 7 เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายระดับ
เศรษฐกิจฐานรากผ่านการจัดสรรเงินให้ กลุ่มจังหวัด เพื่อด่าเนินโครงการ
ลงทุนพั นาภายในจังหวัดและการสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ
อีกทั้งยังมีมาตรการสนับสนุนการพั นาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้ อ งถิ่ น โดยสนั บ สนุ น การใช้ จ่ า ยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น

4
5
6
7

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 มีนาคม 2559
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ธันวาคม 2559
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ ศ 25 0 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ธันวาคม 2559
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(อปท )8 นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ให้มีความต่อเนื่อง โดยได้ออกแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ ง
ระยะเร่งด่วนปี 25 0 เพื่อปรับปรุงแผนลงทุนด้านคมนาคมขนส่งที่จัดท่ามา
ตั้งแต่ปี 2558 - 2559 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น9

แ นป ิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2 9
500
400
300
200
100
0
2559 25 0 25

25 2 25 3 25 4 25 5 25

ที่มา: ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

8

9

ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ ( ) มาตรการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาล และ อปท (Matching Fund) 9.8
พันล้านบาท โดยรัฐบาล จะสมทบเงินให้กับโครงการพั นาโครงสร้างพื้นฐานของ อปท ครึ่งหนึ่งของมูลค่าโครงการ และ (2)
มาตรการพั นาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท ในการใช้จ่ายลงทุนโครงการด้านการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 ธันวาคม 2559
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รายจ่ายลงทุนไม่รวมเงินโอนของรัฐบาลกลาง

รายจ่ายประจาไม่รวมเงินโอนของรัฐบาลกลาง
พันล้านบาท
170

รายจ่ายเฉลี่ยย้อนหลังปี 255 -255
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รายจ่ายเฉลี่ยย้อนหลังปี 255 -255
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ที่มา: ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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4. เศรษฐกิจด้านอุปทาน
4.1 ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว เล็กน้อย ตามอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่ อ
การส่งออกเป็นหลัก ขณะที่บางอุตสาหกรรมหดตัวจากปัญหาด้านอุปทาน
และข้อจากัดเชิงโครงสร้าง
การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมในปี 2559 ขยายตั ว เล็ ก น้ อ ย โดย
อุ ต สาหกรรมที่ ผ ลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออก ขยายตั ว ดี โดยเฉพาะการผลิ ต
เครื่ อ งปรั บ อากาศขยายตั ว จากอุ ป สงค์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในตลาดสหภาพยุ โ รปที่
สภาพอากาศในปีนี้ร้อนกว่าปกติ และตลาด CLMV ที่ภาวะเศรษฐกิจและตลาด
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข ยายตั ว ดี การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข ยายตั ว ตาม
ความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้ม Internet of Things รวมทั้ง
อุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อรถยนต์หนึ่งคันเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อุปสงค์ที่ขยายตัวดีในกลุ่มสินค้าดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ขยายกาลังการผลิต สะท้อนจากดัชนีกาลังการผลิตสูงสุดในภาคอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มขึ้นจากต้นปีร้อยละ 63.2
และ 15.5 ตามลาดับ
สาหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศขยายตัวเล็กน้อย
ตามอุ ป สงค์ ใ นประเทศที่ ฟื้ น ตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป อาทิ การผลิ ต
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รถจักรยานยนต์ปรับเพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เข้มข้น ขึ้น
ประกอบกับความนิยมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่ขยายตัวต่อเนื่อง และรายได้
เกษตรกรที่ทยอยปรับดีขึ้นหลังปัญหาภัยแล้งคลี่คลาย การผลิตวัสดุก่อสร้าง
ขยายตัวเล็กน้อยตามอุปทานที่อยู่อาศัยแนวราบที่เพิ่มขึ้นบ้าง ประกอบกับ มี
การผลิตเพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐที่คาดว่าจะสูงขึ้นในระยะถัดไป ขณะที่
การผลิตปิโตรเลียมขยายตัว ตามอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในภาวะที่
ราคาน้ามันยังอยู่ในระดับต่า อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องดื่มลดลงในหมวด
น้ าอัดลมเป็ นส าคั ญ สะท้อนความระมั ดระวัง การใช้ จ่ายเนื่ องจากกาลั ง ซื้ อ
โดยรวมยังไม่เข้มแข็งมากนัก
ส าหรั บการผลิ ตสิ นค้ าในกลุ่ มที่ ผลิ ตทั้ งเพื่ อการส่ งออกและจ าหน่ าย
ในประเทศทรงตัวตามการผลิ ตรถยนต์ที่ แม้ยอดจาหน่ายในประเทศหดตัวทั้ง
รถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์ แต่การส่งออกขยายตัวได้เล็กน้อย นอกจากนี้
การผลิ ตในบางอุ ตสาหกรรมหดตัวเนื่ องจาก (1) ข้อจากัดด้านอุ ปทานที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อาทิ การผลิตน้าตาลที่วัตถุดิบอ้อยลดลง
จากภาวะภัยแล้ง และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่หดตัวตามวัตถุดิบยางพาราที่
ลดลง เนื่องจากเกษตรกรกรีดยางได้น้อยกว่าปีก่อนหน้าในช่วงที่มีปัญหาภัยแล้ง
และปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ การผลิตสัตว์น้าทะเลแปรรูปที่มีปัญหาขาด
แคลนวัตถุดิบจากการจัดระเบียบเรือประมง และ (2) ข้อจากัดเชิงโครงสร้างที่
เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ อาทิ การผลิตสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม
หดตัวจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการ การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
(Hard Disk Drive) หดตั ว ต่ อ เนื่ อ งจากการที่ ผู้ บ ริ โ ภคหั น ไปนิ ย มสิ น ค้ า ที่ มี
โซลิดสเตทไดรฟ์ (Solid-State Drive) เป็นส่วนประกอบมากขึ้น อย่างไรก็ดี
อัตราการหดตัวชะลอลงบ้างเนื่องจากผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตมาเลเซี ย
มายั งไทยเพื่อ ลดต้น ทุน การผลิ ต แต่การผลิ ตที่ปรับ ดีขึ้ นนี้ อ าจไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การลงทุนเพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากอุปสงค์โดยรวมของสินค้านี้ในตลาดโลกยังคง
ลดลง
การผลิตภาคอุตสาหกรรม มูลค่าที่แท้จริง*
พันล้านบาท
800

ระดับการผลิต

ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
10
การขยายตัวของการผลิต แกนขวา

600

5

400

0

200

-5

0

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
255
255
255
2559
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
* มูลค่าที่แท้จริงคานวณโดยใช้วิ ีการวัดแบบปริมาณลูกโซ่ Chain Volume Measures: CVM
แทนวิ ีการเดิมที่เป็นแบบปีฐานคงที่

-10
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4.2 ภาคเกษตรกรรม
รายได้เกษตรกรขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัวต่อเนื่องในช่วง 4 ปีก่อน
จากผลของราคาที่ปรับสูงขึ้น แต่ระดับรายได้ยังต่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปี
ก่อนหน้า และรายได้ที่ดีขึ้นกระจุกตัวอยู่ในบางสินค้าและบางพื้นที่
รายได้เกษตรกรในปี 2559 ขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัวมา 4 ปี
จากราคาสิ น ค้ า เกษตรที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะผลไม้ ที่ ร าคาสู ง สุ ด เป็ น
ประวัติการณ์ และยางพาราที่ราคาเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอุปทานที่ออกสู่
ตลาดลดลงเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกับอุปสงค์ จาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีน นอกจากนี้ ราคายางพารายังเพิ่มขึ้นตามราคา
น้ามันดิบที่สูงขึ้นด้วย
ด้ า นปริ ม าณผลผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรทั้ ง ปี ยั ง คงหดตั ว เนื่ อ งจาก
สภาพอากาศที่แปรปรวนค่อนข้างมาก โดยปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงและยาวนาน
ในช่ วงครึ่ งแรกของปี ส่ งผลให้ ผลผลิ ตในกลุ่ มไม้ยื นต้ นลดลง อาทิ ผลไม้ และ
ยางพารา รวมทั้งผลผลิตข้าวที่หดตัวเนื่องจากปริมาณน้าในเขื่อนไม่เพียงพอต่อ
การเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาภัยแล้งในหลายภูมิภาคคลี่คลายลงเป็น
ลาดับ แต่ปริมาณฝนที่ตกลงมามากกว่าปกติโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ เป็น
อุ ปสรรคต่ อการเก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ตโดยเฉพาะยางพาราและปาล์ มน้ ามั น ท าให้
เกษตรกรได้รับผลดีจากราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นไม่เต็มที่
นอกจากนี้ แม้รายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมาขยายตัวได้ แต่ระดับรายได้
ยั งคงต่ากว่าในช่วง 5 ปี ก่อนหน้าค่อนข้างมาก รวมทั้งผลดียังกระจุกตั วอยู่ ใน
เกษตรกรบางกลุ่ ม และบางพื้ น ที่ ที่ ผ ลผลิ ต ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หา
สภาพอากาศ อาทิ ชาวสวนผลไม้ ในภาคตะวั นออก และชาวสวนยางในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ชาวนาในภาคกลางได้รับผลกระทบจากปัญหาราคา
ข้าวตกต่าจากผลผลิตที่ออกมามากหลังปัญหาภัยแล้งคลี่คลายโดยเฉพาะข้าวหอม
มะลิ อย่างไรก็ดี ภาครัฐได้ออกมาตรการให้เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพข้าว รวมถึงสินเชื่อชะลอขายให้แก่ข้าวทุกชนิด เพื่อเป็นการพยุงรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในช่วงครึ่งหลังของปี
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4.3 ภาคบริการ
ภาคบริ ก ารโดยรวมขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะบริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่อ งกับ
การท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีในช่วงก่อนการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายและ
การลดกิจกรรมรื่นเริงในช่วงไว้อาลัย
ภาคบริการโดยรวมในปี 2559 ขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน และเป็น
การขยายตั ว ในเกื อ บทุ ก สาขาบริ ก าร โดยเฉพาะบริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ ุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การขนส่งผู้โดยสาร และ
ุรกิจการค้าส่งค้าปลีก สอดคล้องกับจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวดี
ในช่วงก่อนที่จะมีการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายและการลดกิจกรรมรื่นเริง
ในช่ ว งไตรมาสที่ 4 รวมทั้งมีปัจจัยสนั บสนุนจากนั กท่ องเที่ยวไทยที่ เดิ นทาง
ท่ องเที่ ยวมากขึ้ น ในช่ วงที่ ราคาน้ ามั นอยู่ ในระดั บต่ า และภาครั ฐมี มาตรการ
สนับสนุนการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ุรกิจการค้าส่ งค้าปลีกโดยเฉพาะหมวด
สินค้าไม่คงทนและยอดขายในห้างสรรพสินค้ายังได้รับผลดีเพิ่มเติมจากรายได้
เกษตรกรที่ทยอยฟื้นตัว และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี
นอกจากนี้ ธุ รกิ จการขนส่ ง สิ น ค้ า ขยายตั ว ดี เ ช่ น กั น สอดคล้ อ งกั บ
ภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวตามภาคการส่งออก และภาคเกษตรกรรมที่ผลผลิต
ทยอยปรับดีขึ้นหลังปัญหาภัยแล้งคลี่คลาย ธุรกิจสื่อสารเติบโตต่อเนื่องตาม
การเปิดให้บริการ 4G อย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งแรกของปี ประกอบกับ มี
การส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
เครื่องชี้ภาคบริการรายสาขาธุรกิจ มูลค่าที่แท้จริง

ดัชนีปรับ ดูกาล
(ไตรมาส 1 255 = 100)

130

ดัชนีปรับ ดูกาล
ยอดขายภาคการค้า สัดส่วนร้อยละ 25
ยอดขายภาคการขนส่ง สัดส่วนร้อยละ 1
(ไตรมาส 1 255 = 100)
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ สัดส่วนร้อยละ
180
บริการทางธุรกิจอื่น สัดส่วนร้อยละ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วนร้อยละ 5
ยอดขายภาคการสื่อสาร แกนขวา สัดส่วนร้อยละ 3
160

120

140

110

120

100

100

90

80

140

80

ไตรมาส 1
255

ไตรมาส 1
255

ไตรมาส 1
255

ไตรมาส 1
2559

60

หมายเหตุ: บริการทางธุรกิจอื่น เช่น การทาบัญชี การให้คาปรึกษาทางธุรกิจ และการโ ษณา และ ( ) แสดงสัดส่วนในจีดีพภี าคบริการปี พ.ศ. 255
ที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกี า
ปรับ ดูกาลและคานวณดัชนีโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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4.4 ภาคอสังหาริมทรัพย์
ภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวจากปีก่อน โดยอุปสงค์ที่อยู่อาศัยขยายตัวเร่ง
ขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ ขณะที่อุปทานที่อยู่อาศัย
แนวราบเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีส่งผลให้อุปทานคงค้างปรับเพิ่ม ขึ้น
ส่วนอุปทานอาคารชุดยังคงหดตัว แต่อุปทานคงค้างยังจากัดอยู่ในบางทาเล
และบางระดับราคา
ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ชะลอตัวจากปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่ฟื้นตัวอย่ างค่อยเป็นค่อยไป โดยมาตรการกระตุ้นภาคอสั งหาริมทรั พย์ ของ
ภาครั ฐส่ งผลให้ อุปสงค์เร่ งขึ้ นชั่วคราวจากการเร่ งซื้ อที่ อยู่ อาศัยของผู้ บริ โภค
เพื่อให้ทันรับสิท ิประโยชน์ แต่หลังมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน
25591 อุ ป สงค์ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ปรั บ ลดลงมาก ประกอบกั บ สถาบั น การเงิ น เพิ่ ม
ความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น สะท้อนจากอัตราการ
ปฏิเส สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง ส่งผล
ให้อุปสงค์โดยรวมทั้งปีช ะลอลง สะท้อนจากจานวนการโอนกรรมสิ ท ิ์ ที่ อยู่
อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ
10.8 โดยเป็ นการหดตัวจากที่อยู่ อาศัยแนวราบเป็นส าคัญ ขณะที่ อาคารชุ ด
ขยายตัวสูงเพราะได้รับผลดีจากมาตรการ
สาหรับด้านอุปทานที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์มี
การปรั บ ตั ว เพื่ อ ตอบสนองอุ ป สงค์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งที่ มี ม าตรการ โดยเน้ น
การขายที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้วและชะลอการเปิดขายที่อยู่อาศัยโครงการใหม่
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี ผู้ประกอบการเริ่มทยอยเปิดโครงการใหม่
มากขึ้นโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบที่ขยายตัว ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ ส่งผลให้อุปทานคงค้างที่อยู่อาศัย
แนวราบปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่จานวนอาคารชุดเปิดขายใหม่ที่ยังคงหดตัวเป็นปีที่ 3
โดยอุปทานคงค้างของอาคารชุดยังจากัดอยู่ในกลุ่ม อาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ระดับราคา 2 - 5 ล้านบาท และแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว
แบริ่ง - สมุทรปราการ ระดับราคาต่ากว่า 1 ล้านบาท
ด้านราคาที่อยู่อาศัยปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาอาคารชุด ตามต้นทุน
ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนคุณภาพสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย post-finance)
ด้ อ ยลงเล็ ก น้ อ ย สะท้ อ นจากสั ด ส่ ว นหนี้ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
ร้อยละ 2.6 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559

1

มาตรการลดค่าจดทะเบียนสิท ิและนิติกรรม และค่าจดทะเบียนการจานองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด จากเดิมร้อยละ 2
และร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559
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พันหน่วย, ปรับ ดูกาล
70
ที่อยู่อาศัยแนวราบ
60

การจดทะเบียยนโอนกรรมสิ
ท ทิ์ ที่อยูิ์ท่ออี่ าศัยูยอ่ าศัย
การจดทะเบี
นโอนกรรมสิ
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
อาคารชุด

รวม

255

50
40

2559
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5. ภาวะการเงิน
5.1 อัตราดอกเบี้ยและสินเชื่อ
ภาวะการเงิ น โดยรวมผ่ อ นปรนต่ อ เนื่ อ งจากการปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย
เงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ และต้นทุนเฉลี่ยของการระดมทุนในตลาด
ตราสารหนี้ ที่ต่า กว่า ปีก่ อน ขณะที่สิน เชื่อ ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิ จ ที่
ฟื้น ตั ว อย่า งค่อ ยเป็น ค่ อ ยไปและความระมัดระวัง ของสถาบัน การเงิ น ใน
การปล่อยสินเชื่อ
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ประกาศคงอั ต ราดอกเบี้ย
นโยบายในการประชุมทั้ง 8 ครั้ง โดย ณ สิ้นปี 2559 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อยู่ที่ร้อยละ 1.50 เท่ากับ ณ สิ้นปี 2558 โดยประเมินว่านโยบายการเงินยังอยู่ใน
ระดั บ ที่ ผ่ อ นปรนและช่ ว ยสนั บ สนุ น การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ในภาวะที่ มี
ความเสี่ ย งด้านต่่า จากทั้งปัจจั ย ภายในและต่า งประเทศ ควบคู่กับการดู แ ล
การคาดการณ์เงินเฟ้อของประชาชนให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมใกล้ เ คีย งกับ
ระดับอัตราเงินเฟ้อที่เป็นเป้าหมาย
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น
ทรงตั ว ตามทิ ศ ทางของอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย โดย ณ สิ้ น ปี 2559 อั ต รา
ดอกเบี้ ย เงิน ให้ กู้ยืมระหว่างธนาคารระยะข้ามคืน อยู่ ที่ร้อยละ 1.40 เท่ากับ
สิ้นปีก่อน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ 1 เดือนอยู่ที่ร้อยละ
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1.47 ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.03 จากสิ้นปีก่อน ส่าหรับอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลางถึงยาว ค่อนข้างผันผวนจากปัจจัยภายนอก
ประเทศเป็ น หลั ก โดยปรั บ ลดลงในช่ ว งครึ่ ง แรกของปี จ ากความกั ง วลของ
นั กลงทุน ต่อ การฟื้นตัว ของเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนทางการเมือง
ระหว่างประเทศ จากนั้นทยอยเพิ่มขึ้น ในช่ว งปลายปี ห ลั ง การเปลี่ ยนแปลง
การคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับการด่าเนินนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ดี ต้นทุนการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ยังคง
ต่่ากว่าค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ 10 ปี
เฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 2.18 ลดลงร้อยละ 0.56 จากค่าเฉลี่ยในปีก่อน
สะท้อนภาวะทางการเงินโดยรวมทีผ่ ่อนปรนต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ในเดือนเมษายนปี 2559 ท่าให้ ณ สิ้นปี 2559 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่
ลูกค้าชั้นดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)
ของ ธพ. ขนาดใหญ่ 4 แห่ ง ลดลงร้อยละ 0.25 จากสิ้ นปีก่อนมาเฉลี่ ย อยู่ ที่
ร้อยละ 6.26 และร้อยละ 7.62 ตามล่าดับ อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ยังทรงตัว โดยเงินฝากประจ่าระยะ 12 เดือนของ ธพ. ขนาดใหญ่ 4 แห่งเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 1.38 ใกล้เคียงกับสิ้นปีก่อน
สินเชื่อภาคเอกชน ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 16.6 ล้านล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 3.7 จากสิ้นปีก่อน ชะลอลงจากร้อยละ 5.5 ในปี 2558 ตามเศรษฐกิจ
ที่ยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ ประกอบกับสถาบันการเงินยังระมัดระวัง ในการปล่ อย
สิ น เชื่ อ ทั้ ง นี้ ปริ ม าณสิ น เชื่ อ ใหม่ 1เพิ่ ม ขึ้ น จากธุ ร กิ จ โทรคมนาคม พลั ง งาน
ทดแทน และธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก เป็ น ส่ า คั ญ สอดคล้ อ งกั บ ภาพรวม
การลงทุนที่กระจุกตัวในบางสาขา ส่าหรับสินเชื่อของธุรกิจการผลิตเริ่มปรับตัว
ดีขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี อาทิ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
หากแบ่งตามกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่าสินเชื่อที่ให้แก่ SMEs ชะลอลง
จากปีก่อนทีม่ ีมาตรการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่่า (Soft loan) ของภาครัฐในช่วง
ปลายปี รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังกระจุกตัวอยู่ในบางภาคส่วน ท่าให้
คุณภาพสินเชื่อในกลุ่ม SMEs ด้อยลง สถาบันการเงินจึงเพิ่มความระมัดระวัง
ในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น นอกจากนี้ สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่ชะลอลง
เล็ กน้ อย เนื่ องจากภาคธุรกิจ หั นไประดมทุนผ่ านตลาดตราสารหนี้ ท ดแทน
การระดมทุนผ่ านช่องทางสิ นเชื่อ มากขึ้นตามต้นทุนการระดมทุนผ่ านตลาด
ตราสารหนี้ที่ปรับลดลงจากปีก่อน และบางส่วนถูกใช้เพื่อควบรวมกิจการทั้ง
ภายในและต่ า งประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ ม ธุ รกิ จ ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก และผลิ ต ภัณฑ์
อาหาร ส่งผลให้ยอดคงค้างของตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 2.1
1

ปริมาณสินเชื่อใหม่ค่านวณจากการเปลี่ยนแปลงของยอดคงค้างสินเชื่อ ณ สิ้นปี ของสถาบันรับฝากเงินที่ไม่ใช่ ธปท. (Other
Depository Corporations: ODCs) ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เป็นธนาคาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนรวมตลาดเงิน
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ล้ า นล้ า นบาท ขยายตั ว ร้ อ ยละ 22.8 จากสิ้ น ปี ก่ อ น เร่ ง ขึ้ น จากปี 2558
ที่ขยายตัวร้อยละ 18.4 นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังระดมทุนผ่านตลาดตราสารทุน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเช่นกัน แม้ว่าอัตราส่วนราคาต่อก่าไร (P/E ratio) โดยเฉลี่ยจะ
ปรั บ ลดลงจากปี ก่ อ น โดยเป็ น การระดมทุ น ของธุ ร กิ จ โทรคมนาคมและ
ค้าส่งค้าปลีกเป็นหลัก
ร้อยละต่อปี
10

ต้นทุนการระดมทุนของภาคธุรกิจ

8

MRR
MLR

6

BBB

4

A
AA
AAA

2
0
ม.ค.57
ม.ค.
2557

ก.ค.57
ก.ค.
2557

ม.ค.58
ม.ค.
2558

ก.ค.58
ก.ค.
2558

ม.ค.59
ม.ค.
2559

ก.ค.59
ก.ค.
2559

หมายเหตุ: MLR (Minimum Lending Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง
MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง
AAA, AA, A และ BBB หมายถึง ต้นทุนการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ระยะ 5 ปี ของธุรกิจที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
(Credit Rating) ในระดับ AAA, AA, A และ BBB ตามล่าดับ
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ด้านสินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนขยายตัว ในอัตราที่ชะลอลงในสินเชื่อ
เกือบทุกประเภท โดยสิ นเชื่อ เพื่ อที่ อ ยู่ อาศัย ชะลอลงในช่ว งครึ่ง หลั ง ของปี
เนื่องจากผลของมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐหมดลง ส่วน
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ขยายตัวได้เล็กน้อย ทั้งนี้ สินเชื่อที่ชะลอลงส่วนหนึ่งเป็น
ผลจากหนี้ ครัว เรือนที่ยังอยู่ในระดับสู ง และสถาบันการเงินยั งคงระมัดระวั ง
การปล่อยสินเชื่อ
ส่ าหรั บเงิ นฝากรวมตั๋ วแลกเงิ น ณ สิ้ นปี 2559 อยู่ ที่ 17.8 ล้ านล้ านบาท
ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากสิ้นปีก่อน ชะลอลงจากปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 5.3
สอดคล้องกับภาวะสินเชื่อ โดย ธพ. และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ไม่มี
ความจ่ า เป็ น ต้ อ งระดมเงิ น ฝากเพิ่ ม เติ ม สะท้ อ นจากการปรั บ ลดจ่ า นวน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ งิ น ฝากพิ เ ศษและอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากที่ เ สนออย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ ผู้ออมบางส่วนยังมีแนวโน้มโยกย้ายเงินฝากไปลงทุนในสินทรัพย์ที่
ให้ ผ ลตอบแทนสู งกว่า ในภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่่าเป็นเวลานาน อาทิ
กองทุ น รวมตลาดเงิ น กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต และกองทุ น รวมทั้ ง ที่ ล งทุ น
ในประเทศและต่างประเทศ
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สินเชื่อภาคเอกชน เงิน ากรวมตัวแลกเงินของสถาบันรับ ากเงินทีไ่ ม่ใช่ ธปท.*
และตราสารหนี้ภาคเอกชน

ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
สินเชื่อภาคเอกชน
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หมายเหตุ:*สถาบันรับฝากเงินทีไ่ ม่ใช่ ธปท. (Other Depository Corporations: ODCs) ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทีเ่ ป็นธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนรวมตลาดเงิน
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

5.2 ภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. และดัชนีค่าเงินบาท (NEER) แข็งค่าขึ้นจากทั้ง
ปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ขณะที่ความผันผวนของค่าเงินบาทอยู่
ในระดับต่่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลภูมิภาค
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 35.80
บาทต่ อ ดอลลาร์ สรอ. แข็ ง ค่ า ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.6 จากสิ้ น ปี ก่ อ น โดยแข็ ง ค่ า
ต่อเนื่องในช่วง 3 ไตรมาสแรกและสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ใน
ภูมิภาค จากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก ได้แก่ (1) การคาดการณ์ของนักลงทุน
ว่า Fed จะเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไป (2) การผ่อนคลาย
นโยบายการเงินเพิ่มเติมของธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่นในช่วงต้นปี และ (3)
การด่าเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักที่มี แนวโน้มผ่อนคลาย
ยาวนานขึ้น (Low for longer) ท่าให้มีเงินไหลเข้ามาลงทุนในพันธบัต รและ
หลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมี
ปัจจัยในประเทศทีท่ ่าให้อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งขึ้นเพิ่มเติม
ได้แก่ การขายดอลลาร์ สรอ. ของผู้ส่งออกทองค่าในช่วงที่ ราคาทองค่าปรับ
สู ง ขึ้ น การลงประชามติ รั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ 2 ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น ตั ว เลข
เศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 2 ทีด่ ีกว่าคาด และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูง
อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่ 4 เงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงบ้าง
จากปั จ จั ย ต่ า งประเทศเป็ น ส่ า คั ญ 3 สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางสกุ ล เงิ น ส่ ว นใหญ่
ในภู มิ ภ าคจากการแข็ ง ค่ า ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของดอลลาร์ สรอ. เนื่ อ งจาก
นักลงทุนประเมินว่ามีโอกาสสูงขึ้น ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
2

ราคาทองค่าปรับสูงขึ้นตามความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven Assets) ในช่วงที่ความไม่แน่นอนใน
ตลาดการเงิ น โลกปรั บ สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะในเดื อ น ก.พ. และ มิ . ย. 2559 ส่ ว นการลงประชามติ รั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
ของไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2559
3
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในประเทศในเดือน ต.ค. 2559 ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าและผันผวนขึ้นเพียงระยะสั้น
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ในเดื อ นธั น วาคม 2559 หลั ง ตั ว เลขเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ดี ก ว่ า ที่ ต ลาดคาด
ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ เร่งตัว ขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ4 นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ สรอ. ยังปรับแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลัง
จากที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคม5
ส่าหรับดัชนีค่าเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate: NEER)
ณ สิ้ น ปี 2559 แข็งค่าขึ้นร้อ ยละ 1.9 และดัช นีค่าเงินบาทที่ แ ท้จริ ง (Real
Effective Exchange Rate: REER) แข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.2 น้อยกว่าการแข็งค่า
ของ NEER เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของไทยต่่ากว่าประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ส่วนความ
ผันผวนของค่าเงินบาทเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในเดือนตุลาคม 2559 ก่อนจะทยอย
ลดลงหลังสถานการณ์ในประเทศมีความชัดเจนขึ้น โดยในปี 2559 ความผันผวน
ของค่าเงินบาทเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.4 จากร้อยละ 5.1 ในปีก่อน และยัง
อยู่ในระดับต่า่ เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลภูมิภาค
การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและดัชนีค่าเงินบาท
ดัชนี (2555 = 100)
120
ดัชนีค่าเงินบาท

บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
25

NEER)

ดัชนีค่าเงินบาททีแ่ ท้จริง REER)

115

27

บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แกนขวา

110

29

105

31

100

33
เงินบาทแข็งค่า

95

35

90

37
ม.ค.
55

ก.ค.
55

ม.ค.
55

ก.ค.
55

ม.ค.
55

ก.ค.
55

ม.ค.
55

ก.ค.
55

หมายเหตุ: ข้อมูลเงินบาท ดัชนีค่าเงิ นบาท และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง ณ สิ้นเดือน
ที่มา: Reuters และธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
(สิ้นปี 2559 เทียบสิ้นปี 2558)
5%

GBP EUR AUD JPY CNY PHP MYR KRW INR SGD THB TWD IDR
3.1%
0.6%

0%
-0.9%

-2.4% -2.2% -2.2%

-3.1%

-5%

1.7% 2.3%

-6.6%

-5.3%

-4.4%

-10%
ค่าลบแสดงการอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์ สรอ.

-15%
-17.0%

-20%
หมายเหตุ: AUD = ดอลลาร์ออสเตรเลีย CNY = หยวน EUR = ยูโร GBP = ปอนด์สเตอร์ลิง JPY = เยน KRW = วอน
IDR = รูเปียห์อินโดนีเซีย INR = รูปีอินเดีย MYR = ริงกิตมาเลเซีย PHP = เปโซฟลิปปนส์ SGD = ดอลลาร์สิงคโปร์
THB = บาท และ TWD = ดอลลาร์ไต้หวัน
ที่มา: Reuters และธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

4
5

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 ซึ่งท่าให้นักลงทุนคาดว่า แรงกระตุ้นภาคการคลังสหรัฐฯ
จะเพิ่มขึ้น และมีผลต่อเนื่องให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น
Fed มี ม ติ ป รั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 13-14 ธ.ค. 2559 รวมทั้ ง ได้ ป รั บ การคาดการณ์
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (dot plot) ส่าหรับปี 2560 เพิ่มจาก 2 ครั้งเป็น 3 ครั้ง
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ความผันผวนของเงินบาทและเงินสกุลภูมิภาค
20%

15%
10%

KRW
IDR
MYR
SGD
INR
TWD
THB
PHP
CNY

5%
0%
ม.ค. 5

ก.ค. 5

ม.ค. 5

ก.ค. 5

ม.ค. 5

ก.ค. 5

หมายเหตุ: ความผันผวนค่านวณโดยวิธี Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)
ที่มา: Reuters และธนาคารแห่งประเทศไทย
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6. เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทย
6.1 เสถียรภาพในประเทศ
เสถียรภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้ออยู่ใน
ระดั บต่ า ฐานะของภาคการคลั งและภาคธุ ร กิ จโดยรวมยั ง อยู่ใ นเกณฑ์ ดี
ขณะทีภาคครัวเรือนยังคงมีความเปราะบาง คุณภาพสินเชือด้อยลงบ้างแต่
ฐานะการเงินของสถาบันการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ทีรองรับความเสียงได้
เงินเฟ้อ
อัตราเงินเฟ้อทัวไปเฉลี่ยปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 0.19 สูงขึ้นจากปีก่อน
ที่เฉลี่ยติดลบร้อยละ 0.90 โดยอัตราเงินเฟ้อกลับมาเป็นบวกได้ เป็นครั้งแรก
ในเดือนเมษายน 2559 หลังจากที่ติดลบต่อเนื่องเป็นเวลา 15 เดือน แต่ยังอยู่ใน
ระดับต่่าและยังต่่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินที่ร้อยละ 1
เนื่องจาก (1) ราคาพลังงานในประเทศที่อยู่ในระดับต่่าตามราคาน้่ามันดิบใน
ตลาดโลก 1 (2) แรงกดดั น ด้ า นอุ ป สงค์ ยั ง ต่่ า ตามภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ฟื้ นตั ว
อย่ างค่อยเป็ นค่ อยไป สะท้อนจากอัตราเงิ นเฟ้ อพื้นฐานที่ ทรงตัวในระดั บต่่ า
ต่อเนื่ องจากปีก่อนที่ร้อยละ 0.75 ส่ าหรับ ราคาอาหารสดทั้งปีปรับเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรงในช่วงครึ่งแรกของปีส่งผลให้ราคา
ผักและผลไม้ปรับเพิ่มขึ้นมาก แต่หลังจากปัญหาภัยแล้งคลี่คลาย ราคาอาหารสด
ปรับลดลงเป็นล่าดับ โดยเฉพาะผักที่ผลผลิตออกสู่ตลาดได้เร็ว เพราะใช้เวลา
1

สาเหตุที่ท่าให้ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับต่่า เนื่องจากยังมีอุปทานน้่ามันดิบส่วนเกินอยู่ในระดับสูง ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดน้่ามันโลกจากการพัฒนาเทคโนโลยีการขุดเจาะน้่ามันจากชั้นหินดินดาน (Shale
oil) ของสหรั ฐ ฯ ท่ า ให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต น้่ า มั น ถู ก ลง ขณะที่ อุ ป สงค์ น้่ า มั น ยั งอยู่ ใ นระดั บ ต่่ า ตามเศรษฐกิ จ โลกที่ ฟื้ น ตั ว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป
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เพาะปลูกสั้น อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่ก รอบล่างของกรอบ
เป้ า หมายนโยบายการเงิ น ที่ ร้ อ ยละ 1 ในเดื อ นธั น วาคม 2559 ขณะที่
การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ยังใกล้เคียงกับ
เป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2.5
แ ล่งทีมาของอัตราเงินเฟ้อทัวไป
ร้อยละ
6
4

กลุ่มพลังงาน
กลุ่มอา ารสด
อัตราเงินเฟ้อพืนฐาน กลุ่มไม่รวมอา ารสดและพลังงาน
อัตราเงินเฟ้อทัวไป

2
0
-2

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
6
ทีมา: ส่านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และค่านวณโดยธนาคารแ ่งประเทศไทย

การคาดการณ์เงินเฟ้อของสาธารณชน
ร้อยละ การเปลียนแปลงจากระยะเดียวกันปก่อน
8
เงินเฟ้อคาดการณ์จาก ู้ประกอบการ 1 ปข้าง น้า
เงินเฟ้อคาดการณ์จาก ู้เชียวชา ทางเศรษฐกิจ 1 ปข้าง น้า
6
เงินเฟ้อคาดการณ์จาก ู้เชียวชา ทางเศรษฐกิจ ปข้าง น้า
เงินเฟ้อคาดการณ์จากแบบจ่าลอง ปข้าง น้า
4
2
0
ม.ค.

ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.
1
6
ทีมา: การส่ารวจดัชนีความเชือมันทางธุรกิจ BSI) ของธนาคารแ ่งประเทศไทย
Asia Pacific Consensus Forecast และค่านวณจากข้อมูลพันธบัตรร่วมกับตัวแปร
เศรษฐกิจม ภาคด้วยแบบจ่าลอง Macro-Finance Term Structure

การจ้างงาน
การจ้ างงานในปี 2559 ลดลงเล็ กน้ อยจากปี ก่ อน ตามการจ้ างงาน
ภาคเกษตรกรรมที่ ได้ รั บผลกระทบจากสภาพอากาศที่ แปรปรวนตลอดทั้ งปี
โดยในช่วงที่เกิดปัญหาภัยแล้ง แรงงานภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ออกไปรับจ้าง
ท่างานในภาคบริการ อาทิ โรงแรมและภัตตาคาร และธุรกิจการค้าที่ขยายตัวดี
ตามภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้การจ้างงานในภาคบริการโดยรวมในปีนี้เพิ่มขึ้น
รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมอาหาร และน้่าตาล อย่างไรก็ตาม
ยังมีแรงงานภาคเกษตรกรรมบางส่วนที่ไม่สามารถย้ายไปท่างานในภาคอื่นๆ ได้
ประกอบกับปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ช่วงปลายปี ท่าให้เกษตรกรผู้กรีดยางลดลง
จึงท่าให้การจ้างงานภาคเกษตรกรรมทั้งปีลดลงจากปีก่อน
ส่าหรับการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมทั้งปีปรับลดลงจากจ่านวนลูกจ้าง
ชั่ ว คราวเป็ น ส่ าคั ญ สอดคล้ องกั บชั่ ว โมงการท่ า งานที่ ล ดลงเนื่ องจากได้ รั บ
ผลกระทบจากการส่งออกที่ ซบเซาต่อเนื่อง แม้แนวโน้มการส่งออกเริ่ม ปรับ
ดี ขึ้ น บ้ า งในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี ซึ่ งส่ งผลดี ให้ เกิ ดการจ้ างงานเพิ่ มขึ้ นบ้ างใน
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อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการผลิตอาหาร แต่การฟื้นตัวดังกล่าวยังเป็นช่วง
เริ่มต้นจึงยังไม่สามารถชดเชยการจ้างงานที่ลดลงในช่วงก่อนหน้าได้
การจ้างงานที่ลดลงในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมส่งผลให้อัตรา
การว่างงานปี 2559 ปรั บเพิ่มขึ้นเล็ กน้อยจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 1.0 แต่
โดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่่า
เครืองชีตลาดแรงงานทีส่าคั
%YoY

2558

2559

.

-0.9

.

.

.

-2.5

ภาคเกษตรกรรม

3.6
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2.3
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1.

0.9

-0.7
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0.6

3.1

5.8

5.

0.1

0.2

ภาคการค้า

0.1

-0.1

2.9

1.

3.9

1.9

ภาคบริการ

3.1

3.1

2.0

2.3

1.1
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.

0.4
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1.

-1.3
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0.7
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1.3
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ภาคก่อสร้าง

1.1
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5.3

3.7

0.5

-0.9

ภาคการค้า

2.1

0.8

3.3

0.1
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1.7

ภาคบริการ

1.2

0.5

1.9

1.9

2.5
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3 0.6

377.5

369.9

11.1

362.5

366.3

0.9

1.0

1.0

1.1

0.9

1.0

272.5

274.9

292.9

351.8

217.

237.5

0.7

0.7

0.8

0.9

0.6

0.6

ู้มีงานท่า

จ่านวนชัวโมงการท่างานนอกภาคเกษตร

ผู้ว่างงาน (พันคน)
อัตราว่างงาน

ผู้ท่างานต่่าระดับ (พันคน)
อัตราการท่างานต่่ากว่าระดับ

ไตรมาส 1

ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส

หมายเหตุ : ภาคบริการไม่รวมก่อสร้างและการค้า
ที่มา : ส่านักงานสถิติแห่งชาติ

เสถียรภาพภาคครัวเรือน
ภาคครัวเรือนยังคงมีความเปราะบางจากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ใน
ระดับสูง เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับ อัตราการว่างงาน
ที่เพิ่มขึ้นท่าให้ความสามารถในการช่าระหนี้ของครัวเรือนด้อยลง สะท้อนจาก
สัดส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของระบบธนาคารพาณิชย์
(NPL Ratio) ณ สิ้นปี 2559 ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 จากร้อยละ 2.6
ณ สิ้นปี 2558 โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้ นในเกือบทุกหมวดยกเว้นหมวดรถยนต์
ทั้งนี้ NPL Ratio ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ปรับลดลงจากไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก
การบริ ห ารจั ด การหนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ข องธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นหมวด
บัตรเครดิตและหมวดสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยตามฤดูกาล
ส่ า หรั บ สั ด ส่ ว นหนี้ ค รั ว เรื อ นต่ อ GDP โน้ ม ลดลงจากร้ อ ยละ 81.2
ณ สิ้ น ปี ก่ อ น มาอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 79.9 ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 จากทั้ ง
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การชะลอลงของหนี้ ค รั ว เรื อ น และการปรั บ ดี ขึ้ น ของ GDP อย่ า งไรก็ ต าม
หนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ภาคครัวเรือนยังต้องใช้เวลาปรับตัว
ทางการเงินอีกระยะหนึ่ง รวมทั้งการสร้างวินัยทางการเงินที่ควรมีอย่างต่อเนื่อง

% YoY
20.0

% YoY

แ ล่งทีมาของการขยายตัว
ของ นีสินภาคครัวเรือนแยกตามวัตถุประสงค์1
ส่วนบุคคล

อืน ทีแยกประเภทไม่ได้
เพือธุรกิจ

15.0

บัตรเครดิต
รถยนต์
10.0

เพือทีอยู่อาศัย

การขยายตัวของ นีสินครัวเรือน
4.3

5.0

4.1

3.4

0.0
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2554

2555

2556

2557

2558

2559

-5.0

มายเ ตุ: 1/เงินใ ้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนของสถาบันการเงินต่าง
ทีมา: ธนาคารแ ่งประเทศไทย

เสถียรภาพภาคธุรกิจทีไม่ใช่สถาบันการเงิน
เสถียรภาพภาคธุรกิจโดยรวมยังไม่น่ากังวล แม้ยอดขายของธุรกิจ
บางส่วนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่หาก
พิจารณาผลประกอบการของภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET และ mai) ณ สิ้นปี 2559 พบว่าความสามารถใน
การท่ า ก่ า ไรปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากสิ้ น ปี ก่ อ น สะท้ อ นจากอั ต ราส่ ว นก่ า ไรจาก
การด่าเนินงาน (Operating Profit Margin) ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 7.8 เทียบ
กับสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ 6.9 แต่ยังคงกระจุกตัวในบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้่ามัน อาทิ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ยางและพลาสติก
ที่ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะที่ราคาน้่ามันโลกที่ปรับสูงขึ้นส่งผลให้รายได้ของธุรกิจปิโตรเลียมปรับตัวดี
ขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ผลประกอบการของอุตสาหกรรมเหล็กปรับตัวดีขึ้น
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หลังจากในปีก่อนได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่่า โดยราคาเหล็กปรับสูงขึ้ น
ตั้งแต่ต้นปีจากอุปสงค์จากจีนที่กลับมาเพิ่มขึ้นตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ขณะที่ ปริ มาณการผลิ ตเหล็ กจากจี นยั งจ่ ากั ดตามนโยบายลดก่ าลั งการผลิ ต
ส่วนเกินในอุตสาหกรรมเหล็กของรัฐบาลจีน ส่าหรับธุรกิจภาคบริการในครึ่งปีหลัง
ชะลอลงจากมาตรการปราบปรามทัวร์ผิ ด กฎหมายและการลดกิจกรรมรื่ นเริ ง
ในช่วงปลายปี ส่วนผลประกอบการภาคธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ปรับลดลงหลั ง
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2559
ความสามารถในการช่ า ระหนี้ ใ นภาพรวมของภาคธุ ร กิ จ ยั ง อยู่ ใ น
เกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราส่วนก่าไรต่อภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Coverage
Ratio) ที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 5.3 ณ สิ้ น ปี 2558 มาอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 6.8
ณ สิ้นปี 2559 ขณะที่ภาระหนี้ภาคธุรกิจไม่ได้ปรับสูงขึ้น และสภาพคล่องยังคง
อยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากค่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)
และอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ที่ยังทรงตัวอยู่ที่ 0.7 เท่า และ 1.7
เท่าตามล่าดับ
อย่างไรก็ตาม แม้ในภาพรวมภาคธุรกิจมีฐานะการเงินที่อยู่ในเกณฑ์ดี
แต่ยังต้องติดตามแนวโน้มการฟื้นตัวของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช่าระหนี้ของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดเล็กที่มีฐานะการเงินเปราะบางและการปรับตัวยังท่าได้อย่างจ่ากัด
สะท้อนจากคุณภาพสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชย์ที่ด้อยลงต่อเนื่อง
อาทิ ภาคธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร ยานยนต์ ยางและพลาสติก และ
กลุ่มค้าส่งค้าปลีก นอกจากนี้ ยังต้องติดตามความเสี่ยงของธุรกิจขนาดใหญ่
บางรายที่มีภาระหนี้อยู่ในระดับสูงซึ่งอาจเปราะบางในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจที่รุนแรง (economic shocks)

ร้อยละ
20

อัตราส่วนก่าไรจากการด่าเนินงาน (Operating Profit Margin)
จ่าแนกตามภาคธุรกิจ

15
10

5
0
-5 ไตรมาสที 1 ไตรมาสที
อสัง า
เ ลก
ก่อสร้าง

ไตรมาสที 1 ไตรมาสที
ปโตรเคมี
ปโตรเลียม
ยางและพลาสติก

ไตรมาสที 1 ไตรมาสที
การ ลิต
ค้าส่งค้าปลีก
ธุรกิจรวม

มายเ ตุ: ค่านวณโดยใช้ค่ามัธยฐาน, ไม่รวมภาคปโตรเลียมและปโตรเคมี
ทีมา: ตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเทศไทย โดยการค่านวณของธนาคารแ ่งประเทศไทย
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เสถียรภาพภาคสถาบันการเงิน
ภาคสถาบันการเงินไทยโดยรวมยังมีเสถียรภาพแม้คุณภาพสินเชือ
ด้อยลงตามภาวะเศรษฐกิจทีฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสัดส่วนสินเชื่อที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 2.8 จากร้อยละ 2.6 ณ สิ้นปีก่อน ตามการด้อยลงของทั้งสินเชื่ออุปโภค
บริโภคและสินเชื่อธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่ NPL ratio เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ในธุรกิจภาคบริการ ภาคค้าส่งค้าปลีก ภาคเกษตรและภาคก่อสร้างเป็นส่าคัญ
อย่างไรก็ตาม ฐานะทางการเงินของระบบสถาบันการเงินโดยรวมยังคงเข้มแข็ง
สะท้อนจากสั ดส่ ว นเงินส่ ารองที่มีต่อเงินส่ ารองพึงกัน (Actual/Regulatory
Loan Loss Provision Ratio) ที่ยังอยู่ในระดับสู งที่ร้อยละ 159.6 สู งขึ้น
จากร้อยละ 156.3 ณ สิ้นปี 2558 เช่นเดียวกับสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(Capital Adequacy Ratio) ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 18.0
และสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่่าที่ ธปท. ก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 8.5
ด้านผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยรวม พบว่าก่าไร
จากการด่าเนินงานขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงเป็นส่าคัญ
ส่งผลให้ก่าไรสุทธิข องปี 2559 ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยมาอยู่ ที่ 199.2 พันล้าน
บาทจาก 192.1 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
เสถียรภาพภาคการคลัง
เสถียรภาพภาคการคลังยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ
GDP ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 2.2 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ . ณ สิ้นปี
2558 และยั ง ต่่ า กว่ า ร้ อ ยละ 60 ที่ ใ ช้ เ ป็ น กรอบความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง
หนี้ ส าธารณะที่ ล ดลงเป็ น ผลจากการช่ า ระคื น หนี้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่
สถาบั น การเงิ น การไถ่ ถ อนพั น ธบั ต รที่ ค รบก่ า หนดของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ป็ น
สถาบั น การเงิน (SFIs) ที่รัฐ บาลค้่าประกัน และการเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ในระยะข้างหน้า แรงกดดันต่อเสถียรภาพการคลัง
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มีแนวโน้มสูงขึ้น ตามความจ่าเป็นของการด่าเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่แรงขับเคลื่อนอื่นยัง ฟื้นตัวไม่เต็มที่ ประกอบกับ
ภาครัฐมีแผนการใช้จ่ายเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และแนวโน้ม
ภาระรายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย ขณะที่ประสิทธิภาพของ
การจัดเก็บรายได้ยังมีจ่ากัด
6. เสถียรภาพด้านต่างประเทศ
เสถียรภาพด้านต่างประเทศโดยรวมทังเครืองชีสภาพคล่องและความสามารถ
ในการช่าระ นียังอยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถรองรับความ ัน วนของตลาด
การเงินโลกได้
เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเครื่องชี้ด้านสภาพคล่อง
และความสามารถในการช่าระหนี้ อยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล
ทั้ ง นี้ ยอดคงค้ า งหนี้ ต่ า งประเทศปรั บ ลดลงจากปี ก่ อ นเล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจาก
(1) การช่าระคืนสินเชื่อทางการค้าของภาคธุรกิจ และ (2) การช่าระคืนเงินกู้
ระยะยาวของสถาบัน รับฝากเงิน ในขณะที่ผลจาก Valuation Change ท่าให้
ยอดคงค้างหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการอ่อนค่า
ของเงินดอลลาร์ สรอ. เทียบกับเงินบาทและเงินเยน
เครืองชีเสถียรภาพด้านต่างประเทศ
มาตรฐาน
สากล

2558P

เครื่องชี้ด้านความสามารถในการช่าระหนี้ (ร้อยละ)
> -2
สัดส่วนดุลบัญชีเดินสะพัด1/ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
8.1
48-80 / 32.1
สัดส่วนหนี้ตา่ งประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ2/
132-220 / 46.7
สัดส่วนหนี้ตา่ งประเทศต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ1/ 2/
< 20
สัดส่วนภาระหนี้ตา่ งประเทศต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ3/
6.3
เครื่องชี้ด้านสภาพคล่อง
> 1 เท่า
เงินส่ารองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้น (เท่า)
3.0
> 3-4 เดือน 10.0
เงินส่ารองระหว่างประเทศต่อมูลค่าการน่าเข้าสินค้า (เดือน)
n.a.
สัดส่วนหนี้ตา่ งประเทศระยะสั้นต่อหนี้ต่างประเทศทั้งหมด (ร้อยละ)
40.0
หมายเหตุ:

1/
2/
3/
4/

2559P

2559P
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3

11.4
32.5
47.0
6.3

17.9
34.3
49.5
4.2

8.4
35.4
51.1
7.0

10.1
34.5
49.8
10.2

9.4
32.5
47.0
6.7

3.3
11.6
40.2

3.0
11.7
42.3

2.9
12.1
42.5

3.2
12.3
40.2

3.3
11.6
40.2

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 25 9 ธนาคารแห่งประเทศไทยบันทึกก่าไรที่น่ากลับมาลงทุน (Reinvested Earnings) เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนโดยตรง
ในดุลบัญชีเงินทุนและการเงิน และบันทึกจ่านวนเดียวกันนี้ด้านตรงข้ามในรายการผลประโยชน์จากการถือหุ้นในดุลบัญชีเดินสะพัด
ค่านวณโดยใช้ยอดหนี้คงค้างหารด้วยค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ 3 ปีย้อนหลัง นับตั้งแต่
ไตรมาสที่พิจารณา
ภาระจ่ายคืนเงินต้นระยะยาวและดอกเบี้ย (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ของหนี้ต่างประเทศหารด้วยมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ
มาตรฐานที่ก่าหนดไว้ส่าหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง คือ มีรายได้ต่อหัวระหว่าง 756 ถึง 9,265 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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7. สรุปนโยบายและมาตรการการเงินที่สาคัญ
นโยบายด้านอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ร้อยละ 1.50

3 ก.พ.

23 มี.ค.

11 พ.ค.

22 มิ.ย.

3 ส.ค.

14 ก.ย.

9 พ.ย.

21 ธ.ค.

วันที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในปี 2559
ที่มา: ข่าว ธปท. ฉบับที่ 5/2559, 12/2559, 23/2559, 33/2559, 44/2559, 48/2559, 57/2559 และ 66/2559

ในการประชุม กนง. ปี 2559 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ร้อยละ 1.50 เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในภาพรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัว แม้มีการเปลี่ยนแปลงในแหล่งที่มาของ
การขยายตัว (contribution to growth) ในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงกระจุก
ตัวอยู่ในบางภาคส่วนที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยพิเศษหรือปัจจัยชั่วคราว และมีความเสี่ยงด้านต่าเพิ่มขึ้น จาก
ปั จ จั ย ทั้งในและต่ า งประเทศ อัตราเงิน เฟ้ อ ทั่ว ไปยั ง มีทิ ศ ทางทยอยปรั บสู ง ขึ้น เข้ าสู่ กรอบเป้าหมาย โดย
ระยะเวลาขึ้นอยู่กับราคาน้ามันและอาหารสดเป็นสาคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางของ
สาธารณชนยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่ากลางของกรอบเป้าหมาย ส่วนภาวะการเงินในภาพรวมยังอยู่ในระดับ
ที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่เงินบาทที่โน้มแข็งค่าขึ้นเทียบกับคู่ค้าคู่แข่งสาคัญในบาง
ช่วงเวลาอาจไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจไทยเท่าที่ควร นอกจากนี้ เสถียรภาพการเงินยังอยู่ใน
เกณฑ์ดีและสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินได้ แต่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในบางจุดที่ต้องติดตาม
ต่อไปอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสาคัญกับการรักษาขีดความสามารถในการดาเนินนโยบาย (policy
space) ในภาวะที่ปัจจัยด้านต่างประเทศยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก โดยจะติดตามพัฒนาการความเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆ และประเมิน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ น โยบายการเงิน
สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้อย่างเหมาะสม และไม่เพิ่มการสะสมความเปราะบางในระบบ
การเงินโดยไม่จาเป็น
มาตรการด้านตลาดการเงิน
1. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
มาตรการ

สาระสาคัญ

1. ผ่อนคลายให้ ธพ. ออกและ 1. ให้ ธพ. ออก Structured product สกุ ล เงิ น บาทที่
เสนอขายตราสารทาง
อ้ า งอิ งกั บ อั ต ราแลกเปลี่ย นแก่ ลูกค้ าได้ ไม่ เกิ น 5 ล้ า น
การเงินที่อ้างอิงกับอัตรา
ดอลลาร์ สรอ. ต่อราย โดยนับรวมเงินตราต่างประเทศที่
ลูกค้าฝากกับ ธพ. แบบไม่มีภาระผูกพันในวงเงินนี้ด้วย

วันที่บังคับใช้
18 เมษายน 2559
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มาตรการ
แลกเปลีย่ นได้คล่องตัว
มากขึ้น

สาระสาคัญ
(เดิมอนุญาตให้ ธพ. สามารถออกขายตราสารดังกล่าว
ให้เฉพาะกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เท่านั้น)

วันที่บังคับใช้

2. ให้ ธพ. ออก Structured product ส กุ ล เ งิ นตรา
ต่ า งประเทศที่ อ้ า งอิ งกั บ ตั ว แปรต่ า งประเทศได้ (เดิ ม
อนุญาตให้ ธพ. ออกขายตราสารดังกล่าวเป็นสกุลเงิน
บาทเท่านั้น)
3. ให้ ธพ. ทาธุรกรรมอนุพันธ์ (Derivatives) อ้างอิงอัตรา
แลกเปลี่ ย นที่ ไม่เ กี่ ยวกั บ เงิ น บาทกับ ลูก ค้ า ได้เ ป็ นการ
ทั่วไป (เดิมอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรมนี้ ได้เฉพาะกั บ
ลูกค้าที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น)
2. ผ่อนคลายคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจของตัวแทนโอนเงิน
ระหว่างประเทศ (Money
transfer agent)

1. เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ผู้ ข ออนุ ญ าตเป็ น Money transfer
agent ได้แก่
a. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการชาระเงิน
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารการช าระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)
b. ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
c. บุคคลรับอนุญาต (Money changer)
d. บริษัทที่มี Money changer เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ทั้ ง นี้ ผู้ ข ออนุ ญ าตตามคุ ณ สมบั ติ ข้ า งต้ น ต้ อ งมี ทุ น
จดทะเบียนเรีย กชาระแล้ว ไม่ต่ากว่ า 100 ล้ า นบาท
รวมทั้ ง ต้ อ งมี เ ครื อ ข่ า ยที่ ใ ห้ บ ริ ก ารโอนเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศที่เชื่อถือได้
2. ผู้ ป ระกอบการสามารถให้ บ ริ ก ารโอนเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศทางระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ เช่ น website
application ผ่านโทรศัพท์มือถือ
3. ขยายวงเงิ นการโอนเงิ น ออกของลู กค้ าต่อ คนต่อวัน
เป็นไม่เกิน 200,000 บาทต่อคนต่อวัน (จากเดิมไม่เกิน
2,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อวัน)

18 เมษายน 2559

3. ผ่อนคลายให้บริษัท
หลักทรัพย์ (บล.) หักกลบ
(netting) รายการซื้อหรือ
ขายเงินตราต่างประเทศที่
เกี่ยวกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์ของลูกค้า ก่อน
ซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศกับ ธพ. ได้

ให้ บล. ที่ประสงค์จะให้บริการเป็นตัวแทนลูกค้าไทยหรือ
ลูกค้าต่างชาติ ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับ ธพ.
สามารถยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. เป็นรายกรณี เพื่อขอหัก
กลบ (netting) รายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศที่
เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้า ก่อนที่ บล. จะ
ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. ในไทยตามยอด
สุทธิจากการหักกลบ

18 เมษายน 2559
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มาตรการ

สาระสาคัญ

วันที่บังคับใช้

ให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด (Qualified
Investor) ได้แก่ บริษัทหรือบุคคลธรรมดาที่มีเงินฝากหรือ
เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ รวมตั้ งแต่ 100 ล้ า นบาทขึ้นไป
สามารถลงทุ น ในต่ า งประเทศได้ โ ดยไม่ ผ่ า นตั ว กลางใน
ประเทศ เป็นวงเงิน ไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อราย
ต่ อ ปี โดยให้ ล งทุ น ได้ ใ นประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น หรื อ
ประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลเป็นสมาชิกของ IOSCO1
และให้จัดทาแบบรายงานการลงทุนส่ง ธปท. ทุกเดือน

20 กรกฎาคม 2559

5. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์
1. ให้ศูนย์บริหารเงินระดมเงินโดยออกตราสารสกุล
การประกอบธุรกิจของศูนย์
เงินตราต่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
บริหารเงิน (Treasury
2. ให้ศูนย์บริหารเงินลงทุนในตราสารสกุลเงินตรา
center)
ต่างประเทศที่ออกในประเทศได้ (เดิมอนุญาตให้
ลงทุนเฉพาะตราสารที่ออกในต่างประเทศ)

28 กรกฎาคม 2559

6. ผ่อนคลายกฎเกณฑ์
การทาธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศ

20 ธันวาคม 2559

4. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์
การลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ

นิติบุคคลรับอนุญาตที่ประสงค์จะให้บริการลูกค้าในการทา
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่มีจานวนตั้งแต่ 50,000
ดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า สามารถจัดทาและยื่นแบบ
การทาธุรกรรมในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ (เดิม
จัดทาในรูปแบบกระดาษ)

ที่มา: 1.-3. ข่าว ธปท. ฉบับที่ 19/2559 วันที่ 1 เมษายน 2559
4.-5. ข่าว ธปท. ฉบับที่ 41/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
6. หนังสือเวียน ธปท. ที่ ฝกง.(21) ว.52/2559 วันที่ 20 ธันวาคม 2559
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