ฉบับส่งสือมวลชน

เศรษฐกิจไทยปี 2556 อาจขยายตัวเพียง 3.0%
หลังการฟื นตัวของหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเลือนเวลาออกไป

ECONOMIC BRIEF
ปี ที 19 ฉบับที 3463
วันที 18 พฤศจิกายน 2556

ประเด็นสําคัญ
§ จีดพ
ี ไี ตรมาส 3/2556 ขยายตัวเพียง 2.7% (YoY) ซึงเป็ นอัตราทีตําทีสุ ดในรอบ 6 ไตรมาส
อย่างไรก็ดี แรงหนุนจากการส่งออกสุทธิใ นภาคบริ การ การใช้ จ่ายภาครัฐ และการเปลียนแปลง
สินค้ าคงคลัง ช่วยประคับประคองทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยไว้ ได้ บางส่วน
§ ศูนย์ วจิ ยั กสิกรไทย ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ลง
มาที 3.0% (จากคาดการณ์เดิมที 3.7%) เนืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3/2556
อ่อ นแอกว่ า ที คาด และอาจมี แ นวโน้ ม ซบเซาต่ อเนื องในช่ ว งช่ วงไตรมาสสุด ท้ า ยของปี 2556
โดยเฉพาะอย่างยิงสถานการณ์การบริโภคและการลงทุนทีน่าจะยังอยูใ่ นภาวะหดตัว
§ หากเศรษฐกิจในกลุม่ แกนหลักของโลกฟื นตัวต่อเนือง และเงือนไขทางการเมืองไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงปี ข้ างหน้ าแล้ ว ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย ยังคงคาดว่ า
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 น่ าจะมีจงั หวะการฟื นตัวทีดีขึน โดยอาจสามารถขยายตัวในกรณี
พืนฐานทีประมาณ 4.5%
ข้ อมูลจีดีพีประจําไตรมาส 3/2556 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ (สศช.) สะท้ อนว่ า โมเมนตัมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเริ มมีเสถียรภาพมากขึน โดยจีดีพี
ไตรมาส 3/2556 ทีปรับ ฤดูกาลขยายตัวจากไตรมาสก่อ นหน้ า 1.3% (Seasonally Adjusted Quarter-onQuarter: QoQ, s.a.) ขณะที เมือเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.7% (Year-on-Year: YoY)
ในไตรมาสที 3/2556 ใกล้ เคียงกับระดับ 2.9% (YoY) ในไตรมาส 2/2556
ภาพเศรษฐกิจไทยในช่ วงไตรมาส 3/2556 ทีอ่ อนแอกว่ าทีคาด และแนวโน้มที อ่ อนแอของหลาย
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 (ทังการส่งออก การผลิ ตภาคอุตสาหกรรม และการใช้
จ่ ายของภาคเอกชน) ทํ าให้ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยปรั บลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี
2556 ลงมาที 3.0% จากคาดการณ์ เดิมที 3.7%
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] ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2556...ชะลอการขยายตัวมาที 2.7% (YoY)
เศรษฐกิจไทยในช่ วงไตรมาส 3/2556 ชะลอตัวต่ อเนืองนับจากต้ นปี โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ หรื อจีดพี ี ขยายตัว 2.7% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน (YoY) ชะลอลงจาก 2.9% (YoY) ในไตร
มาส 2/2556 และตํากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที 2.9% (YoY) ขณะที จีดีพีทีปรับฤดูกาลในไตรมาส
3/2556 ขยายตัว 1.3% (QoQ, s.a.) ขยับขึนจากตัวเลขทบทวนใหม่ที 0.0% (QoQ, s.a.) ในไตรมาส 2/25561 แต่
ก็ตากว่
ํ าทีคาดเช่นกัน ทังนี ทิศทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ค่ อนข้ างมีภาพทีปะปน ระหว่ างความ
ซบเซาของการใช้ จ่ายในประเทศ และทิศทางทีดีขึนของรายรับในภาคบริ การของไทย
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แต่ การใช้ จา่ ยภาคครั วเรื อน
และการลงทุนยังไม่ ฟืนตัว
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- สัญญาณลบสะท้ อนจากการหดตัวเป็ นครั งแรกในรอบ 7 ไตรมาสของการบริ โภคและการลงทุน

โดยการใช้ จ่ายเพือการอุปโภคบริ โภคและการลงทุนในภาพรวม หดตัวลง 1.2% (YoY) และ 6.5% (YoY)
ในไตรมาสที 3/2556 จากทีขยายตัว 2.5% (YoY) และ 4.7% (YoY) ในไตรมาส 2/2556 ตามลําดับ ทังนี
รายจ่ายเพือซือสินค้ าคงทนหดตัวลงค่อนข้ างมาก ขณะที การใช้ จ่ายอย่างระมัดระวังของภาคครัว เรื อน
กดดันการฟื นตัวของรายจ่ายในกลุ่มสิ นค้ าทีใช้ ในชีวิตประจําวันและสิ นค้ า กึงคงทน ส่วนในด้ านการ
ลงทุนนัน หดตัวลงทังในส่วนของเครื องมือ/เครื องจักร และกิจกรรมการก่อสร้ างของภาครัฐ
- สัญญาณบวกสะท้ อนจากรายรั บในภาคบริ การและการใช้ จ่ายของรั ฐบาล โดยการส่งออกสุทธิ
พลิกกลับมาขยายตัวสูงที 18.6% (YoY) ในไตรมาส 3/2556 (จากทีหดตัว 6.0% ในไตรมาส 2/2556) นํา
โดย การส่งออกสุทธิในภาคบริ การทีเติบโตถึง 53.0% (YoY) ซึงช่วยหักล้ างการหดตัวต่อเนืองของการ
ส่ง ออกสิ น ค้ า สุท ธิ 8.3% (YoY) นอกจากนี การใช้ จ่า ยของรัฐ บาลและส่ ว นเปลี ยนสิ นค้ า คงเหลื อ ที
ขยายตัว 7.4% (YoY) และ 59.9% (YoY) ตามลํา ดับ ก็มีส่วนช่วยประคองทิศทางการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจไทยด้ วยอีกทางหนึง

1

สศช.ปรับทบทวนจีดพี ีไตรมาส 2/2556 มาที 0.0% (QoQ, s.a.) จากตัวเลขเดิมทีหดตัว 0.3% (QoQ, s.a.) ซึงทําให้ เศรษฐกิจไทยไม่เผชิญกับ
ภาวะถดถอยทางเทคนิค ตามตัวเลขทีปรับใหม่
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] แนวโน้ มไตรมาสสุดท้ ายของปี 2556...เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวในระดับตําประมาณ 1.0%
การฟื นตัว ในกรอบจํ า กัด ของการส่ ง ออก สัญ ญาณซบเซาของการใช้ จ่า ยในประเทศ รวมถึง ฐาน
เปรี ยบเทียบทีสูงในช่วงปลายปี 2555 ทําให้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่ า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทยในช่ วงไตรมาสสุดท้ ายของปี 2556 จะชะลอตัวกลับ มาอีกครั ง มาอยู่ทระดั
ี บประมาณ 1.0% (YoY)
หลังจากขยายตัว 2.7% (YoY) ในช่วงไตรมาส 3/2556 โดยหากสถานการณ์ ทางการเมื องในประเทศไม่ ได้
พัฒนาไปถึงจุดทีมีความรุนแรงเกิดขึน คาดว่ า ตัวเลขจีดีพีทปรั
ี บฤดูกาลประจําไตรมาส 4/2556 น่ าจะ
สามารถรั กษาทิศทางการเติบโตไว้ ได้ อย่ างต่ อเนือง (QoQ, s.a.)
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§ เส้ นทางการฟื นตัวของการส่ งออกไทยยังอ่ อนแอ ดังนัน ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย จึงปรับลดประมาณ
การอัตราการขยายตัวของการส่ งออกในปี 2556 ลงมาที 0.5%จากคาดการณ์ เดิมที 1.5%
แม้ สญ
ั ญาณจากเศรษฐกิจโลกจะมีเสถียรภาพมากขึน (หลังจากทีสหรัฐฯ สามารถแก้ ปมการ
คลังได้ ทนั เวลา) อย่างไรก็ดี คงต้ องยอมรับว่า แนวโน้ มการขยายตัวของเศรษฐกิจทีเป็ นแกนสํ าคัญของ
โลกในช่วงไตรมาสที 4/2556 ยังคงอยูใ่ นระดับทีไม่สงู นัก ดังนัน แม้ สินค้ าส่งออกของไทยบางรายการจะ
เริ มมีสัญญาณฟื นตัวและได้ รับอานิสงส์จากช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปลายปี แต่ภาพรวมของการส่ง ออก
ในช่วงโค้ งสุดท้ ายของปี 2556 ก็ยงั ไม่น่าจะสามารถกลับสู่เส้ นทางการฟื นตัวได้ อย่างเต็มที โดยศูนย์ วจิ ยั
กสิกรไทย คาดว่ า การส่ งออกในช่ วงไตรมาส 4/2556 อาจเติบโตประมาณ 1.5% (YoY) ขยับขึน
จากทีขยายตัว 0.2% (YoY) ในช่ วง 9 เดือนแรกของปี

§ การใช้ จ่ายภายในประเทศเผชิญสภาพแวดล้ อมทีท้ าทายการฟื นตัว โดยเฉพาะกําลังซือของภาค

ครัวเรื อนทียังถูกจํากัดจากความกังวลต่อภาระหนี/ค่าครองชีพ และการลงทุนโดยรวมทียังคงรอสัญญาณ
ทีแน่ชดั ของสถานการณ์เศรษฐกิจ-การเมืองในประเทศ รวมถึงแนวโน้ มเศรษฐกิจโลก ซึงมีหลายตัวแปร
ความเสียงตลอดช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี 2556
ทังนี ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย คาดว่ า สถานการณ์ ที ท้ า ทายดั ง กล่ า ว และผลของฐาน
เปรี ยบเทียบทีสูงในช่ วงปลายปี 2555 จะกดดันให้ การบริ โภคและการลงทุนโดยรวม ตกอยู่ใน
ภาวะหดอย่ างต่ อเนืองในช่ วงไตรมาสที 4/2556 ซึงนับเป็ นภาพทีซบเซาทีสุดในรอบ 4 ปี ทีผ่านมา
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] แนวโน้ มปี 2557..เศรษฐกิจไทยน่ าจะทยอยปรับตัวดีขนึ
ศูนย์ วิจยั กสิกรไทย ยังคงมุมมองเดิมว่ า เศรษฐกิจไทยในปี 2557 น่ าจะมี จังหวะการฟื นตัวทีดี
ขึน โดยอาจสามารถขยายตัวทีประมาณ 4.5% ในกรณีพืนฐาน และมีกรอบประมาณการที 4.0-5.0%
โดยอยู่ภายใต้ สมมติฐานทีเศรษฐกิจคูค่ ้ าหลักของไทย มีทิศทางการฟื นตัวต่อเนือง รวมทังเงือนไขทางการเมืองไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ทังนี ทิศทางเศรษฐกิจโลกที น่า จะมี ภ าพด้ านบวกมากขึน น่า จะเอือต่อการฟื นตัวกลับมาของสิน ค้ า
ส่งออกรายการสําคัญของไทย และเมือรวมกับผลของฐานตัวเลขมูล ค่าการส่งออกทีตําในปี 2556 ก็นา่ จะทําให้
ภาพรวมการส่ งออกของไทยในปี 2557 เติบโตในอัตราทีสูงขึนมาอยู่ที 7.0% จากทีคาดว่าจะขยายตัวเพียง
0.5% ในปี 2556 อย่างไรก็ดี บรรยากาศความกังวลต่อค่าครองชีพ /หนีครัวเรื อนทีเป็ นประเด็นต่อเนืองในช่วงปี
ข้ างหน้ า อาจทําให้ การใช้ จ่ายภาคครั วเรื อนในปี 2557 ฟื นตัวในกรอบทีจํากัดเพียง 2.4% เท่ านั น หาก
ปราศจากแรงกระตุ้นใหม่ๆ
อนึง แม้ หลายๆ เงือนไขอาจทําให้ แนวโน้ มการลงทุนในโครงสร้ างพืนฐาน ยังมีความไม่แ น่นอน แต่หาก
รัฐบาลสามารถผลักดันการเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทุนในส่วนทีอยูใ่ นงบประมาณประจํา ปี ให้ มคี วามต่อเนือง ก็นา่ จะ
ช่วยทําให้ บรรยากาศการลงทุนในภาพรวมในปี 2557 มีภาพทีดีขึนมาขยายตัวประมาณ 5.3% ซึงเป็ นสถานการณ์
ทีดีกว่าในปี 2556 ซึงคาดว่า จะหดตัวลงเป็ นครังแรกในรอบ 4 ปี
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556-2557
Units: %YoY or
otherwise indicated
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3.0

3.7

Base
Case
4.5

Private Consumption

6.7

0.9
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4.6-6.0

Export Growth

3.1

0.5

1.5

7.0

5.0-9.0

Import Growth

8.8

0.4

2.8

5.5

3.5-8.0

Trade Balance ($ bn)

6.0

6.3

3.2

10.0

9.0-10.5

Current Account ($ bn)

-1.5

-3.9

-3.9

-1.6

-3.7 to -0.1

Thai GDP Growth

New

Old

ทีมา: คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ณ วันที 18 พ.ย. 2556

-----------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจัยฉบับนีจัดทําเพือเผยแพร่ทัวไป โดยจัดทําขึนจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ทีน่าเชือถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความ
น่าเชือถือ หรื อความสมบูรณ์เพือใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อืนใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลียนแปลงปรับปรุงข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ทังนีผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียงเองทังสิน บริ ษัทฯ จะไม่รับผิด
ต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนีจึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคําแนะนําในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิน

ECONOMIC BRIEF

