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เศรษฐกิจไทย กอน

22 พ.ค. 2557

 การคาดการณ ประมาณการ เศรษฐกิจ

2014

2013

2015

การลงทุนไทย ป 2514 / 2015 หลังจาก
เหตุการณ 22 พ.ค เปลี่ยนจากเดิมหมด
• กอนหนา

เมื่อ มี.ค คาดวาจะโต
2 .7 %
เมื่อ เม.
เม.ย คาดวาเหลือ
1 .2 %

 กอนการประชุมในเดือน มิ.ย --- ทําตัวเลข
เมื่อ พ.
พ.ค ขอมูลบงวา ครึง่ ปแรกติดลบแน
ครึง่ ปหลังอาจบวกเล็กนอย เพราะผลของ
ฤดูกาล และตลาดโลกดีพอใช สําหรับทัง้
ปอาจบวกหรือติดลบ

ไมมม
ี าตรการทีจ
่ ะชวย !

Actual

Mar14

Apr14

Precoup

Mar14

Apr14

Precoup

GDP Growth

2.9

2.7

1.2

0.6

4.8

5.6

5.3

Domestic
Demand

0.2

0.6

-0.9

-1.3

5.3

6.0

5.7

Private
consumption

0.2

0.3

0.1

-0.6

4.6

4.5

4.2

Private
investment

-2.8

-0.5

-4.7

-3.5

10.2

12.2

11.2

Government
consumption

4.9

2.9

1.4

0.9

2.4

4.2

4.0

Public
investment

1.3

1.7

-1.8

-6.2

2.7

4.8

6.4

Exports of G & S

4.2

4.5

2.8

2.7

7.7

8.6

8.5

Imports of G & S

2.3

1.1

-2.0

-1.9

9.1

10.7

10.2

Source : BOT
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เศรษฐกิจไทย หลัง

22 พ.ค. 2557

 หลัง 22 พ.ค ---- หยุดทะเลาะกัน (แบบเปดเผย)
เผย)
◦ ถนนวาง
◦ ผูคนกลับไปทํามาคาขาย หาเลีย
้ งชีพตามเดิม

 คสช.
คสช. ประกาศมาตรการฟน
 ฟูเศรษฐกิจ ปลดล็อกอุ
อกอุปสรรค การใช
การใชเงิน การลงทุน
 กนง.
กนง. ประมาณการใหม
ประมาณการใหม
◦ ครึง่ ปแรกติดลบแน

≃ - 0.5 % เพราะเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นแลว ชวยอะไรไมไดมาก

มีธรุ กรรม เดือน มิ.ย.เทานัน
้ ทีช
่ วย
◦ ครึง่ ปหลัง

ปรับการประมาณการใหมหมด คงได > 3% เฉลี่ยแลว ทัง้

ป ≃ 1.5% โดยอาจจะดีกวานี้ แตไม
ไมแน

 ประเด็นสําคัญคือ ครึง่ ปหลัง กนง.
กนง.คาดวาฟน
 ตัวแน และผลดี
และผลดีของมาตรการดีๆ
จะปรากฏในป 2015

ดีมาก
มาก / ดีนอ
 ย ขึน
้ กับสิง่ ทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ใน 3 เดือน 6 เดือนข
นขางหนา
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การประมาณการเศรษฐกิจไทย
การประมาณการ การขยายตัวของ GDP มาจากทางดาน Demand & Supply เปนตัวดึง
และตัวดัน
 ทางดาน Demand
• Private Consumption คงเพิม
่ ไดยาก
- หนีครั
้ครัวเรือนสูงแตะ 80%
้รถคันแรก และหนีจากการรั
้จากการรับเงินจํานําขาวช
80% แลว --- หนีรถคั
วชา
- มาตรการกวาด
่ งไมดี
ดใี นสั
ิ หดตัว มีผลตอ Consumption ดวย
มาตรการกวาดล
กวาดลางเรือ
นสังคม ทําใหรายไดของคนบางกลุม
 หายไป เศรษฐกิจใตดน

• Private Investment ไดผลดีจาก คสช.
่ ง รง.
คสช.ทั้งเรือ
รง. 4 และ BOI แตผลตอ GDP จะปรากฏใน 2015
มากกวา 2014
• การใช
การใชจา ยภาครัฐ
- ดาน Consumption เห็นผลจากการทํางานและเบิกจายสะดวก
- ดาน Investment ผลคงปรากฏในป 2014 บาง แตไมมาก เพราะมีการตรวจสอบเต็มที่ นาจะเปนผลดีมากในป
มากในป 2015

- ประเด็นสําคัญ คือภาครัฐจะมีงบประมาณ 2558 (2015)
ใชทน
ั เวลา ไมตอ
 งอาศัยกรอบจากงบ 2014
2015) (ทั
(ทัง้ ป) ไดใช

• การสงออกและทองเที่ยว เดิมคาดการณวาจะเปนบวกประมาณ 2% ตอนนี้ยงั ไมเปลี่ยนมากสํ
นมากสําหรับ
สงออกเพราะเศรษฐกิจโลกดีพอใชเหมื
เหมือนคาดการณเดิม แตทอ
 งเที่ยวหายไปเพราะผลครึง่ ปแรก
พอสมควร
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การประมาณการเศรษฐกิจไทย (ตอ)
กนง.
กนง. จึงไดสรุปวา ทัง้ ปนา จะโตไดประมาณ 1.5%

จะคาดวาดีมากนักไมได

เพราะมีขอ
 จํากัดทางฝง Supply มากมาย ทีต
่ อ
 ง

ปลดล็อก ตองแกปญหา /อุปสรรค ที่สะสมกันมาหลายป สวนหนึง่ ก็เพราะ
การเมืองระบอบทุนนิยม / ประชานิยม
• เริม
่ ตัง้ แตจะขออนุญาตตัง้ โรงงาน / ทําโครงการ

ก็ตด
ิ

• ขอสงเสริม BOI

ก็ตด
ิ

• หาทีส
่ รางโรงงานก็ตด
ิ ปญหามลพิษ

จากความกลัวของชุมชน เรือ
่ งขยะ + ของเสีย
อุตสาหกรรม

• สรางโรงงาน / สรางอาคารแลว

ปญหาเหลานี้ คสช.
คสช. บอกจะแก
• จะขายของในประเทศ
• จะขายตางประเทศ

พบปญหาแรงงานตางดาว ทีผ
่ ก
ู โยงกับระบบ
นายหนา / ตัวแทน

ดูแลว คงแกไดพอสมควร แตคงไมหมด
มีราคาควบคุม

ตองทําตาม กฎ / กติกาสากล ทีเ่ ปนเงือ
่ นไข
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การประมาณการเศรษฐกิจไทย (ตอ)
 อยางไรก็ตาม กนง.
้ ปเศรษฐกิจจะดีขน
ึ้ ซึง่ จะมีผลสําคัญตอตลาด
กนง. คาดวาจากนีไ
หุน
 / ตลาดพันธบัตร
 การคาดการณนี้ มาจากที่ทานหัวหนา คสช.
คสช. ประกาศ และมาจากเพลงที่ทานแตง
“เราจะทําตามสัญญา

ขอเวลาอีกไมนาน

เราจะทําอยางซือ
่ ตรง

ขอแคเธอจงไวใจและศรัทธา

แผนดินจะดีในไมชา

ขอคืนความสุข ใหเธอ ประชาชน”
ประชาชน”

 เนือ
้ เพลงคือ Road Map และกรอบนโยบาย 3 เดือน “ปลดความทุกข คืน
ความสุข”
 จากนัน
้ 12 เดือน ++ มีรฐ
ั บาล มี สนช.
สนช. มี สปช.
สปช. แลวจึงจะมีเลือกตัง้ ระหวางนี้
คสช.
คสช. ยังอยู

“ชาติทหารไมยอมแพพา ย นีค
่ อ
ื คําสัญญา”
ญา”
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กรอบการประมาณการเศรษฐกิจไทย
คาดวาจะมีการเริม
่ ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทีส
่ ําคัญ และจะมีการดําเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ทําใหมีทงั้ ความมัน
่ คงและมัง่ คัง่ ซึง่ งานสวนหนึง่ คือการเชือ
่ มโยงกับ
เศรษฐกิจเพือ
่ นบาน ทัง้ ในกรอบ GMS และขอตกลงในการสรางประชาคม ASEAN
เสถียรภาพทางการเงินของประเทศ

ไมเปนปญหา

สภาพคลอง

ดี

หนี้เอกชน

มีปญหาหนี้ครัวเรือน แตยังจัดการได

หนี้สาธารณะ

ยังอยูประมาณ 50 % เมื่อนําผลขาดทุนจาก
โครงการจํานําขาวมารวม

งบประมาณ

ยังขาดดุล แตไมมาก

ดอกเบี้ย

ต่ํา

อัตราเงินเฟอ

เริ่มขึ้น แตโดยรวมยังไมสูง มีปญหาราคาสินคา
บริโภคที่ขึ้นสูง

คาเงินบาท

มีเสถียรภาพที่ 32 - 33 บาท / $
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