จ. 17 พ.ค. 2564

การเคอน

จดหมายแจ้งผู้อ่าน
เรียน ผูอ
้ า
่ น:
รายงานเศรษฐกิจทีไ่ ด ้จัดส่งมาพร ้อมกับจดหมายฉบับนี้เป็ นรายงานทีจ
่ ัดทําขึน
้
โดยศู น ย์ ว ิจั ย เศรษ ฐกิจ และธุ ร กิจ ของธนาคารไท ยพ าณิ ชย์ โดยบริษั ท
หลั ก ทรั พ ย์ ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด (SCBS) ได ร้ ั บ อนุ ญ าตจากธนาคารไทย
พาณิชย์ให ้เผยแพร่รายงานฉบับนี้แก่ลูกค ้าของบริษัท ทัง้ นี้ บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จํ ากัด ได ้พิจารณาดูรายงานฉบั บนี้แล ้ว และเห็ นด ้วยกับเนื้อหา
ของรายงาน
SCBS เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจฉบับนี้ในนามของบริษัทเพือ
่ เป็ นการเผยแพร่
ข ้อมูลเป็ นการทั่วไปเท่านัน
้
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

GDP ไทยไตรมาส 1/2021 หดตั วที่ -2.6% ปรั บดี ขึ้นจากไตรมาสก่ อนตามการ
ส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวดี แต่การบริโภคภาคเอกชนพลิกกลับมาหดตัวจากการระบาด
ของ COVID-19 ในประเทศระลอกที่ 2
17 พฤษภาคม 2021

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2021 หดตัวชะลอลงที่ -2.6%YOY หลังจากหดตัว -4.2%YOY ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยเศรษฐกิจได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ
และการค้าโลก รวมถึงการใช้จ่ายภาครั ฐที่ขยายตัวดี โดยเฉพาะการก่อสร้างที่ ได้รับอานิสงส์
จากปัจจัยฐานต่าในปีก่อนที่มีการอนุมัติงบประมาณล่าช้า ขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังซบเซาต่อเนื่อง
ส่วนการฟื้นตัวการบริโภคภาคเอกชนเกิดการสะดุด (หดตัวที่ -0.4%QOQ_sa) จากการระบาด
ระลอกที่สองในช่วงต้นปี ขณะที่เศรษฐกิจด้านการผลิต (Production approah) พบว่ามีการฟื้นตัว
แตกต่ า งกั น ในหลายสาขา (uneven) โดยภาคเกษตรปรั บ ดี ขึ้ น ตามปริ ม าณ ผ ลผลิ ต
ส่ว นภาคอุ ตสาหกรรมฟื้ นตั วตามการส่ งออก ขณะที่ การก่อสร้างขยายตั วดี จากการลงทุ น
ภาครัฐ อย่างไรก็ดี ภาคการผลิ ตที่ เกี่ยวกับการบริการและการท่องเที่ยวยังซบเซาต่อเนื่ อง
เช่น ภาคโรงแรมและภัตตาคาร และการเดินทาง ที่หดตัวในระดับสูง
สาหรับในช่วงไตรมาส 2 EIC คาดเศรษฐกิจจะทรุดตัวชัดเจน จากการระบาดระลอกที่ 3 ตั้งแต่
ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา โดยแม้ว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มพลิกกลับมาขยายตัว (แบบ %YOY) ได้
ในช่วงไตรมาส 2/2021 แต่ก็เกิดจากปัจจัยฐานต่าในช่วงปีก่อนที่มีการปิดเมืองทั่วโลกเป็นสาคัญ
โดยหากเที ย บกั บ การฟื้ น ตั วในช่ ว งก่ อ นหน้ า คาดว่ าเศรษฐกิ จ จะทรุ ด ตั ว ชั ด เจน โดยเฉพาะ
การบริโภคภาคเอกชนในส่วนที่เป็น face-to-face services เช่น โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ นอกจากนี้ ผลกระทบการระบาดระลอก 3 ที่เกิดขึ้นยังรวมไปถึง
การสร้ า งแผลเป็ น เศรษฐกิ จ ที่ ลึ ก กว่ า เดิ ม ทั้ ง ในส่ ว นของการเปิ ด ปิ ด กิ จ การ และภาวะ
ตลาดแรงงานที่เป็นปัญหามาก่อนหน้า
ในส่วนของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากภาคส่งออก
ที่ ฟื้ น ตั ว ต่ อ เนื่ อ ง เม็ ด เงิ น จากมาตรการภาครั ฐ และความคื บ หน้ าในการฉี ด วั คซี น ขณะที่
ภาคท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มซบเซาต่อเนื่อง ประกอบกับแผลเป็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะเป็นปัจจัย
ฉุดรั้งการฟื้นตัวในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ EIC คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2021 จะขยายตัวอย่างช้า ๆ
ที่ 2.0% แต่ยังมีความเสี่ยงด้านต่าที่ตอ้ งจับตา ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการควบคุมการระบาดระลอก
ที่ 3 ที่อาจนานกว่าที่เคยคาดไว้ที่ 3 เดือน เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่ปรับดีขึ้น รวมถึงการ
ระบาดรอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตราบใดที่ยังมีการฉีดวัคซีนในระดับต่า และ 2) ความล่าช้าในการ
ฉีดวัคซีน และประสิทธิภาพของวัคซีนที่อาจมีไม่สูงพอโดยเฉพาะกับไวรัสสายพันธุ์ ใหม่ โดย EIC
จะติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ประมาณการ
เศรษฐกิจอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้

Key points
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2021 หดตัวชะลอลงที่ -2.6%YOY หลังจากหดตัว -4.2%YOY ในไตรมาส
ก่ อ นห น้ า แ ล ะห าก เที ย บ กั บ ไต รม าส ก่ อ น ห น้ าแ บ บ หั ก ผ ล ท างฤ ดู ก าล (%QOQ_sa) เศ รษ ฐกิ จไท ย
จะขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.2% QOQ_sa (เทียบกับ 1.1% QOQ_sa ในไตรมาสที่ 4/2020)
รูปที่ 1 : เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2021 ฟื้นตัวจากการส่งออกและการลงทุน แต่มปี ัจจัยฉุดรั้งจากภาคท่องเที่ยวที่ยัง
ซบเซาต่อเนื่อง และผลกระทบการระบาดระลอกที่ 2 ต่อการใช้จ่ายประชาชน

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ สศช.

รูปที่ 2 : ภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกิจกรรมสันทนาการ เป็นปัจจัยหลักที่ทาให้เศรษฐกิจหดตัว
แต่เม็ดเงินจากภาครัฐและการส่งออกสินค้ามีส่วนช่วยสาคัญทีท่ าให้เศรษฐกิจไม่หดตัวมาก

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ สศช.

เศรษฐกิ จไทยด้ านการใช้ จ่ าย (Expenditure Approach) พบว่าการส่ งออกและการลงทุ นฟื้ นตั วดี
แต่ภาคท่องเที่ยวยังซบเซาต่อเนื่อง ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนได้รับผลกระทบการระบาดระลอกที่ 2
• มูลค่าการส่งออกสินค้าที่แท้จริงขยายตัวดีที่ 3.2% พลิกกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังจากหดตัวต่อเนื่อง 3 ไตรมาส
โดยมีสาเหตุหลักจากการฟื้นตัวที่ดีของเศรษฐกิจ และการค้าโลก ทาให้สินค้าส่งออกไทยหลายประเภทฟื้นตัวได้ดี
อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ สินค้าเกษตร เคมีภัณฑ์และพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น
• การส่ ง ออกภาคบริ ก ารหรื อ การท่ องเที่ ย วยั ง คงหดตั ว สู ง ที่ -63.6%YOY หลั ง จากห ดตั ว -76.2%YOY
ในไตรมาสก่อนหน้า ปรับตัวดีขึ้ นเล็กน้ อยจากการเดิน ทางเข้ามาของนักท่ อ งเที่ยวกลุ่มพิ เศษประเภท Special
Tourist Visa และ Thailand Priviledge card
• มูลค่าการนาเข้าสินค้าพลิกกลับมาขยายตัวที่ 6.4% ตามการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้าและการลงทุนในประเทศ
ขณะที่การนาเข้าบริการยังหดตัวสูงที่ -15.4%YOY หดตัวต่อ เนื่องจากไตรมาสก่อนที่ -22.1%YOY โดยเป็นการ
ลดลงจากรายจ่ายท่องเที่ยวของคนไทยเป็นสาคัญ แต่ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนตามรายจ่ายค่าบริการ
ขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการค้าระหว่างประเทศ
• การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวที่ 3.0%YOY จากการหดตัวที่ -3.3%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการ
ลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือที่ปรับตัวดีขึ้น (3.8%YOY จาก -3.2%YOY ในไตรมาสที่ 4/2020) โดยเฉพาะจากการ
ลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรม ขณะที่การลงทุนด้านการก่อสร้างยังหดตัวเล็กน้อยที่ -0.4%YOY
จากที่หดตัว -3.8%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า
• การลงทุนภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้นที่ 19.6%YOY ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยฐานต่าปีก่อนที่มีความล่าช้าในการอนุมัติ
งบประมาณ โดยเป็นการขยายตัวด้านการก่อสร้างที่ 23.1%YOY และด้านเครื่องมือเครื่องจักรที่ 10.1%YOY ขณะที่
การใช้จ่ายอุปโภคภาครัฐขยายตัวที่ 2.1%YOY
• การใช้จ่ายบริโภคภาคเอกชนพลิกกลับมาหดตัวเล็กน้อยที่ -0.5%YOY หลังจากขยายตัว 0.9%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยเป็นผลจากการระบาดระลอกที่ 2 ในช่วงต้นปี อย่างไรก็ดี ยังมีมาตรการภาครัฐ อาทิ มาตรการคนละครึ่งเฟส 2
เราชนะ ม.33 เรารักกัน ที่ทาให้การบริโภคภาคเอกชนหดตัว ไม่มาก โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าไม่คงทนที่ได้รับ
อานิสงส์จากมาตรการภาครัฐดังกล่าว

ในด้ านการผลิ ต (Production Approach) ภาคเกษตรปรั บ ดี ขึ้ น ส่ ว นภาคอุ ต สาหกรรมฟื้ น ตั ว
ตามภาคส่ง ออก และการก่ อสร้างขยายตั วดี จากการลงทุ นภาครัฐ แต่ ภาคโรงแรมและภั ตตาคาร
และการเดินทางยังซบเซาต่อเนื่อง
• การผลิตภาคเกษตรขยายตัวที่ 1.9%YOY ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตภาคเกษตร โดยเฉพาะข้าวเปลือก ผลไม้
ยางพารา และมันสาปะหลัง
• การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมพลิ ก กลั บ มาขยายตั ว ที่ 0.7%YOY หลั ง จากหดตั ว ต่ อ เนื่ อ ง 6 ไตรมาสติ ด ต่ อ กั น
โดยมีสาเหตุหลักจากการผลิตสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดีในช่วงไตรมาสแรก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์
• การก่อสร้างขยายตัวดีถึง 12.7%YOY จากการขยายตัวของการก่อสร้างภาครัฐเป็น สาคัญ โดยส่วนหนึ่งเกิดจาก
ปัจจัยฐานต่าในช่วงปีก่อนหน้าที่อนุมัติงบประมาณล่าช้า ขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนยังคงหดตัว

• สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และการขนส่งหดตัวที่ -35.0%YOY และ -17.7%YOY ตามลาดับ จากผลกระทบ
ของ COVID-19 ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ ยังซบเซาต่อเนื่อง รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย
ที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดระลอกที่ 2

Implications
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2021 ฟื้นตัวตามภาคส่งออก และการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่ภาคท่องเที่ยว
ยังซบเซาต่อเนื่อง ส่วนการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนเกิดการสะดุดจากการระบาดระลอกที่สอง
ในช่วงต้นปี โดยการหดตัวที่ -2.6%YOY นับเป็นการหดตัวที่น้อยกว่าตลาดคาด (Bloomberg concensus คาดหดตัวที่
-3.3%YOY ขณะที่ EIC คาด -3.2%YOY) ซึ่งหากเทียบกับคาดการณ์ของ EIC พบว่าความแตกต่างอยู่ที่ส่วนเปลี่ยนแปลง
สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นมากจากทองคา และการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ดี ภาพรวมเศรษฐกิจ
ในไตรมาสแรกของปี เป็ นไปตามที่ EIC เคยประเมิน ไว้ก่อ นหน้า กล่ าวคื อเศรษฐกิจฟื้ นตั ว ได้จากการส่ง ออกสิน ค้ า
ตามเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ปรับดีขึ้น ซึ่งได้ส่งผลทาให้การลงทุนภาคเอกชนในส่วนของเครื่องมือ เครื่องจักรฟื้นตัว
ตามไปด้วย และยังรวมถึงการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวได้ดี แต่ภาคท่องเที่ยวยังซบเซาต่อเนื่อง ประกอบกับการระบาด
ระลอกที่ 2 เมื่อช่วงต้นปี ก็ทาให้การฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนเกิดการสะดุดและกลับมาหดตัวอีกครั้ง

สาหรับในช่วงไตรมาส 2 คาดเศรษฐกิจจะทรุดตัวชัดเจน จากการระบาดระลอกที่ 3 ตั้งแต่ต้นเดือน
เมษายนเป็ นต้นมา โดยแม้ ว่าเศรษฐกิจมี แนวโน้ม พลิ กกลับมาขยายตัว (แบบ %YOY) ได้ในช่วงไตรมาส 2/2021
แต่ก็เกิดจากปัจจัยฐานต่าในช่วงปีก่อนที่มีการปิดเมืองทั่วโลกเป็นสาคญ โดยหากเทียบกับการฟื้นตัวในช่วงก่อนหน้ า
คาดว่าเศรษฐกิจจะทรุดตัวชัดเจน โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนในส่วนที่เป็น face-to-face services เช่น โรงแรม
ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ ซึ่งแนวโน้มผลกระทบของการระบาดรอบที่ 3 นี้ มีมากกว่า
การระบาดระลอกที่ 2 ในช่วงต้นปี สะท้อนจากข้อมูลเร็วของทั้ง Google และ Facebook (รูปที่ 3) ที่บ่งบอกว่าการ
เคลื่อนไหว (mobility) ทางกิจกรรมเศรษฐกิจหลายประเภทมีการปรับลดลงมากกว่าการระบาดในรอบ 2
รู ป ที่ 3 : ผลกระทบการระบาดระลอกที่ 3 มี ค วามรุ น แรงมากกว่ ารอบที่ 2 จากจ านวนผู้ ติ ด เชื้ อ ที่ ม ากกว่ า
และการกระจายตัวทีม่ ผ
ี ู้ติดเชื้อครอบคลุมทัว่ ประเทศ

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Google และ Facebook

ทั้งนี้แม้ว่าประเด็นเรื่อง Technical Recession อาจจะยังไม่เกิดในช่วงครึ่งแรกของปีตามที่ EIC เคยคาดไว้ เนื่องจาก
ตัวเลขในไตรมาสแรกออกมาดีกว่าคาดทาให้ %QOQ_sa ยังไม่หดตัว (+0.2%QOQ_sa) แต่ภาคเศรษฐกิจในประเทศก็ยัง
ซบเซาต่อเนื่องและฟื้นตัวช้า โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ถือเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก สะท้อนจากตัวเลขไตรมาสแรก
ของการบริโภคภาคเอกชนที่แม้ จะมีเม็ดเงิน ภาครัฐเข้าช่วยอย่างมาก (กว่า 2.9 แสนล้านบาท) ผ่านหลายมาตรการ
เช่น เราชนะ ม.33 เรารักกัน คนละครึ่งเฟส 2 เป็นต้น แต่ก็ยงั หดตัวทั้งแบบเทียบกับปีก่อนหน้าและแบบเทียบกับไตรมาส
ก่อนแบบปรับฤกาล (-0.5%YOY และ -0.4%QOQ_sa) โดยคาดว่าในช่ วงไตรมาส 2 การบริโภคภาคเอกชนจะทรุดตัว
ต่อเนื่องจากผลกระทบการระบาดระลอกที่ 3 ที่ยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้นชัดเจน ขณะที่เม็ดเงินพยุงเศรษฐกิจจากภาครัฐก็ยัง
มีน้อย (8.5 หมื่นล้านบาท จากการเพิ่มวงเงินมาตรการเราชนะและเรารักกันไปอีก 2 สัปดาห์) เมื่อเทียบกับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการระบาดรอบใหม่ในช่วงไตรมาส 2
รูปที่ 4 : ภาครัฐได้ออกมาตรการเพิ่มเติมล่าสุด (5/5/2021) คิดเป็นวงเงินที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจราว 2.4 ล้านบาท

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของทาเนียบรัฐบาล และสานักข่าวต่าง ๆ

ด้านเศรษฐกิ จไทยในช่วงครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มฟื้ นตั วอย่างช้า ๆ จากภาคส่งออกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง
เม็ดเงินจากมาตรการภาครัฐ และความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน ขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มซบเซา
ต่อเนื่อง ประกอบกับแผลเป็นเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวต่อไป โดยภาคการส่งออกยังมีแนวโน้ม
ฟื้นตัวดีต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วที่จะมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนระดับสูง รวมถึงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ในส่วนของเศรษฐกิจในประเทศ คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี ผู้บริโภคและภาคธุรกิจจะมี
ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นตามความคืบ หน้าในการฉีดวัคซีน รวมถึง ได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐเพิ่ มเติม ซึ่งมี
วงเงินตามแผนเบื้องต้นกว่า 1.4 แสนล้านบาท อย่างไรก็ดี ในภาพรวม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังเป็นไปอย่างช้า ๆ
เนื่องจากภาคท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจของไทยยังซบเซาต่อเนื่อง โดย EIC คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
เข้าไทยเพียง 1.5 ล้านคนในปีนี้ นอกจากนี้ ผลของแผลเป็นเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้าโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2 ได้แก่
การเปิดปิดกิจการที่อาจปรับแย่ลง ภาวะตลาดแรงงานที่เปราะบางมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมออมเงินที่เพิ่มสูง ขึ้นจาก
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ก็จะเป็นปัจจัยสาคัญทีฉ่ ุดรัง้ ความเร็วในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการควบคุมการระบาดระลอกที่ 3 โดยในช่วงปัจจุบันจานวน
ผู้ติดเชื้อรายวันยังคงไม่ปรับตัวดีขึ้น และยังมีคลัสเตอร์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นรายวัน จึงมีความเสี่ยงทาให้การควบคุมโรคอาจใช้
เวลานานกว่าที่เคยคาดไว้ที่ 3 เดือน ซึ่งจะกระทบต่อการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน รวมถึงการระบาดรอบใหม่ที่
อาจเกิดขึ้นได้ ตราบใดที่ยังมีการฉีดวัคซีนในระดับต่า และ 2) ความล่าช้าในการฉีดวัคซีน และประสิทธิภาพของวัคซีนที่
อาจมี ไ ม่ สู ง พ อโดยเฉพ าะกั บ ไวรั ส สายพั นธุ์ ใ หม่ ทั้ ง นี้ EIC จะท าการติ ด ตามแ ละวิ เ คราะห์ ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิ จ ในด้ า นต่ าง ๆ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเผยแพร่ป ระมาณการเศรษฐกิ จ อี ก ครั้ ง ในช่ วงต้ น เดื อ นมิ ถุ น ายนนี้
โดยคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2021 ณ ปัจจุบันของ EIC ยังอยู่ที่ 2.0%
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