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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) หรือ สภำพัฒน์ เปิดเผยว่ำ เศรษฐกิจไทยในไตรมำสแรก
ของปี 2562 ขยำยตัว 2.8% เทียบกับการขยายตัว 3.6% ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเน่ืองของ
การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่การส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า ในด้านการผลิต การผลิตภาคเกษตรและสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ขยายตัวเร่งขึน้ 
ส่วนการผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งฯ และ สาขาการก่อสร้าง
ชะลอตัวเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว ขณะที่ทั้งปี 62 คาด GDP จะโตที่ 3.6% จากประมาณการอัตราเติบโตทั้งปีน้ีคาดการณ์ในระดับ 3.3-
3.8% โดยเป็นการปรับกรอบจากครั้งก่อนที่ 3.5-4.5% 

กระทรวงพำณิชย์เผยกำรส่งออกเดือนเม.ย. 2562 มีมูลค่ำ 18,555.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.57 ต  ำสุดในรอบ 2 ปี
นับจากเดือน เม.ย.60 และเป็นการหดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและความยืดเยื้อและรุนแรงจาก
สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้าของประเทศต่างๆ และการบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) 
ของประเทศคู่แข่งในการส่งออกของไทย ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 20,012.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.72 โดยขาดดุลการค้า 1,457.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ส่วนการส่งออกรวม 4 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่า 80,543.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.86 การน าเข้ามูลค่า 79,993.9 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 1.08 โดยเกินดุลการค้ามูลค่า 579.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่ำ สินเชื อของระบบธนำคำรพำณิชย์ในไตรมำส 1/62 ขยำยตัวชะลอลงจำก 6.0% ในไตรมาสก่อน
มาอยู่ที่ 5.6% โดยเป็นการชะลอตัวตามสินเชื่อธุรกิจจากการช าระคืนหน้ีของลูกหน้ีบางรายที่หันไประดมทุนผ่านตลาดตราสารหน้ีมากขึ้น ขณะที่สินเชื่อ
อุปโภคบริโภคยังขยายตัวดีในทุกพอร์ต สอดคล้องกับการบริโภคที่ขยายตัวดี ทั้งน้ีในปี 62 คาดว่า สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ จะขยายตัวได้ 5-6% 

ส ำหรับหนี้ที ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) หรือเอ็นพีแอล ในไตรมำสแรกปีนี้อยู่ที  2.94% ต่อสินเชื อรวม มียอดคงค้ำงเอ็นพีแอล 
4.54 แสนล้ำนบำท เพิ มขึ้นจำกไตรมำสก่อน 1 หมื นล้ำนบำท ส่วนใหญ่มาจากเอ็นพีแอลกลุ่มสินเชื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มจาก 2.67% มาเป็น 
2.75% ทั้งที่อยู่อาศัย รถยนต์ บัตรเครดิต และส่วนบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเน่ือง รวมทั้งเอ็นพีแอลกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีที่เพิ่มขึ้นจาก 4.46% มาเป็น 
4.60% เพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว 

ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงผลส ำรวจดัชนีควำมเชื อมั นผู้ประกอบกำรเดือน เม.ย. 62 ว่ำ ดัชนีควำม
เชื อมั นผู้ประกอบกำรอยู่ที ระดับ 95 ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำอยู่ที่ระดับ 96.3 ลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เน่ืองจากกังวลปัญหาการเมือง 
ในประเทศ ต้องการให้เร่งจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายในสัปดาห์หน้า ยังกังวลสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ปัญหาภัยแล้ง และผู้ประกอบการได้เร่งการ
ผลิตไปในช่วงเดือนก่อนหน้า เพื่อชดเชยการผลิตในเดือน เม.ย. ที่มีวันหยุดต่อเน่ือง ขณะที่ดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ายังปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 
101.9 ลดลงจากเดือนก่อนที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 104.2 เช่นกัน 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 20- 24 พฤษภาคม 2562 

 

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 359 ประจ าวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

• เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2562 ขยายตัว 2.8% (YoY)เทียบกับการขยายตัว 3.6% (YoY)ในไตรมาสก่อนหน้า  
• มูลค่าส่งออกเม.ย. ติดลบ 2.57 ต่ าสุดรอบ 2 ป ี
• ธปท. เผยสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ Q1/62 ขยายตัว 5.6% คาดทั้งปีโต 5-6%, หนี้เน่างอกหม่ืนล้าน 
• ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่31.8884 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 62 
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ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที ผ่ำนมำปิดที  31.8884 บำท/ดอลลำร์ สรอ. อ่อนค่ำลงเล็กน้อยเมื อเทียบกับวันศุกร์ที  17 พ.ค. 62 ที ผ่ำนมำ 
ที อยู่ที ระดับ 31. 7026 บำท/ดอลลำร์ สรอ. ทั้งน้ีค่าเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์น้ันปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเน่ืองจากปัญหาสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
กับจีน โดยเป็นการอ่อนค่าลงทั้งภูมิภาค แต่กลับมีการซ้ือคืนในช่วงปลายสัปดาห์ส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง ซ่ึงสอดคล้องกับดัชนีตลาด
หลักทรพัย์ที่ปิดในแดนบวกในช่วงปลายสัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย 

ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิต และภำคบริกำรเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน พ.ค. 
ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.9 หลังจากแตะระดับ 53.0 ในเดือน เม.ย., สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขำย
บ้ำนมือสองในเดือน เม.ย. ลดลง 0.4% สู่ระดับ 5.19 ล้านยูนิต จากระดับ 5.21 ล้านยูนิตในเดือน มี.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงาน
ยอดขำยบ้ำนใหม่ในเดือน เม.ย. ร่วงลง 6.9% เมื อเทียบรำยเดือน สู่ระดับ 673,000 ยูนิต หลังจากพุ่งแตะระดับ 723,000 ยูนิตในเดือนมี.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน พ.ค. 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.6 จากระดับ 51.5 ในเดือน เม.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: ส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำส 1/2562 ขยำยตัว 2.1% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผย ยอดส่งออกเดือน เม.ย. ร่วงลง 2.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดน ำเข้ำเพิ มขึ้น 
6.4% ส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลกำรค้ำในเดือน เม.ย. ที ระดับ 6.04 หมื นล้ำนเยน, รัฐบาลญ่ีปุ่นเปิดเผยยอดสั งซื้อเครื องจักรพื้นฐำนในเดือน 
มี.ค. ปรับตัวขึ้น 3.8% แตะที่ระดับ 8.688 แสนล้านเยนเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 2 

รำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ที ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 6.9% เมื อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 62 ปิดตลาดเม่ือวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. ที่ระดับ 58.63 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.13 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
6.9% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความกังวลของการท าสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น้ ามัน นอกจากน้ีราคาน้ ามันยังถูกกระทบ
จากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐอีกด้วย 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน พ.ค. ปรับตัวลงสู่
ระดับ 50.9, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน เม.ย. ลดลง 0.4%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน เม.ย. ร่วงลง 6.9% เม่ือเทียบรายเดือน 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่
ระดับ 51.6 

• ประเทศญี่ปุ่น: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2562 ขยายตัว 2.1%, ยอดส่งออกเดือน เม.ย. ร่วงลง 
2.4%, ยอดน าเข้าเพิ่มขึ้น 6.4%, ยอดเกินดุลการค้าในเดือน เม.ย. ที่ระดับ 6.04 หม่ืนล้านเยน, ยอดส่ังซื้อเครื่องจักรพื้นฐาน
ในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 3.8% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.9% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีน่าจับตามองในสัปดาห์น้ี (27 - 31 พฤษภาคม 2562)  

•ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อม่ันผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก Conference Board, ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค. จากเฟด
สาขาดัลลัส, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2562 (ประมาณการครั้งที่ 2) 
•สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อม่ันผู้บริโภคเดือนพ.ค., ความเชื่อม่ันทางธุรกิจเดือนพ.ค. 
•ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้น าเศรษฐกิจเดือนมี.ค. (ประมาณการครั้งสุดท้าย) 
•ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. 


