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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 2/2021 ขยายตั ว 7.5% จากปั จจัยฐานต่ า โดยมีแรงสนั บสนุ น
จากการส่งออกสินค้าและเม็ดเงินภาครัฐ ขณะที่อุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศเข้าสู่
ภาวะถดถอยแล้วตามการหดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน จากผลกระทบของการระบาด
ระลอกที่ 3
16 สิงหาคม 2021
• เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2021 ขยายตั วที่ 7.5%YOY จากฐานต่ าในปี ก่อนหน้ าเป็นสาคั ญ ขณะที่ การเติบโต
ที่ 0.4%QOQ_sa สะท้อนว่าเศรษฐกิจค่อนข้างทรงตัวและมีแรงส่งค่อนข้างน้อย โดยเศรษฐกิจไทยมีความแตกต่าง
กันมากในแง่ของการฟื้นตัว (uneven) ระหว่างสาขาเศรษฐกิจ กล่าวคือ ภาคส่งออกสินค้าฟื้นตัวได้ดี ควบคู่
ไปกั บเม็ ด เงิ น ภาครั ฐที่ อั ด ฉี ด เข้ าสู่ เศรษฐกิ จ ต่ อ เนื่ อ ง ขณะที่ อุป สงค์ ภาคเอกชน (การบริ โภคและการลงทุ น
ภาคเอกชน) ในประเทศยั ง ซบเซาและได้ เข้าสู่ ภาวะถดถอยแล้ ว โดยหดตั ว เที ย บกั บไตรมาสก่ อ นหน้ า ต่ อเนื่ อ ง
เป็นไตรมาสที่ สองติดต่อกันจากผลของการระบาดระลอกที่ 3 และหากพิจารณาด้านการผลิต เศรษฐกิจไทย
ก็มีความแตกต่าง (uneven) เช่นกัน โดยภาคเกษตรฟื้นตัวได้ดีตามสภาพอากาศที่เอื้ออานวยขึ้น ขณะที่การผลิต
อุตสาหกรรมฟื้นตัวตามภาคการส่งออกสินค้า แต่ภาคบริการยังหดตัวและเข้าสูภ่ าวะถดถอยแล้ว
• ในระยะต่อไป EIC คาดเศรษฐกิจไตรมาส 3/2021 จะยังทรุดตัวต่อเนื่องจากการระบาดที่ยืดเยื้อ รวมถึงผลของ
มาตรการล็อกดาวน์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2021 ที่ผ่านมา โดยหากพิจารณาข้อมูลดัชนีชี้วัดความเคลื่อนไหว
(Mobility) ของทั้ ง Google และ Facebook ให้ภาพตรงกันว่าผลกระทบของการระบาดได้ปรั บแย่ ลงเพิ่ มเติ ม
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสูงทีจ่ ะปรับลดลงเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส 3 ขณะที่
หากสามารถควบคุมการระบาดได้ดีขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ตามความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนก็จะช่วยให้เศรษฐกิจ
เริ่มฟื้ นตั ว ซึ่งเป็ นปั จจัยบวกต่ อการลดจ านวนผู้ ติดเชื้ อรายวั น และทาให้มาตรการล็ อกดาวน์ ผ่อนคลายลง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดาเนินการได้มากขึ้น
• ในภาพรวม ตั ว เลข GDP ล่ า สุ ด ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การประมาณ การของ EIC ที่ ม องว่ า เศรษฐกิ จ ไทย
ปี 2021 จะขยายตัวในกรณีฐานที่ 0.9% ซึ่งเป็นการขยายตัวที่พึ่งพาการส่งออกและมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐเป็นสาคัญ ขณะที่ การระบาดในประเทศอย่างต่อเนื่องได้กระทบต่อการดาเนินธุรกิจและการใช้จ่าย
ของประชาชนที่ ล ดลงอย่ างมี นั ย ส าคั ญ รวมถึ ง ท าให้ ปั ญ หาแผลเป็ น เศรษฐกิ จ ด้ านการเปิ ด ปิ ด กิ จ การ
ตลาดแรงงาน และภาระหนี้ ปรับแย่ลง จึงทาให้เศรษฐกิจยังมีแนวโน้มซบเซาและฟื้นตัวช้า

• ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงด้านต่าอีกหลายประการ โดยเฉพาะในส่วนของการระบาดในประเทศรอบปัจจุบัน
ที่มีโอกาสปรับแย่มากกว่าคาด ทั้งในด้านจานวนผู้ติดเชื้อและระยะเวลาในการควบคุมโรค รวมถึงการฉีดวัคซีน
ที่อาจล่าช้าออกไปเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังต้องติ ดตามการปิดโรงงานหลายแห่งที่อาจกระทบต่อภาคการผลิต
และส่งออกได้ ขณะที่ อาจมีความเสี่ยงภาครัฐจากเม็ดเงินมาตรการที่อาจออกมาน้อยกว่าคาด และความเสี่ยง
สุดท้ายคือการเกิดขึ้นของไวรัสสายพันธุ์ใหม่อื่น ๆ ที่อาจต้านทานวัคซีนได้ดีกว่าเดิม ซึ่งจะกระทบต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจทัว่ โลก

Key points
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2021 ขยายตัว 7.5%YOY หลังจากหดตัว -2.6%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า
และหากเที ยบกั บไตรมาสก่ อนหน้ าแบบหัก ผลทางฤดู ก าล (%QOQ_sa) เศรษฐกิจไทยจะขยายตั วเล็ กน้ อ ยที่ 0.4%
QOQ_sa (เทียบกับ 0.2% QOQ_sa ในไตรมาสที่ 1/2021)
รูปที่ 1 : เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2021 ขยายตัวจากปัจจัยฐานต่าปีกอ่ น เป็นสาคัญ
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ สศช.

รูปที่ 2 : แหล่งที่มาของการขยายตัว Real GDP (Contribution to growth) ไตรมาส 2 ปี 2021
หนวย : percentage point
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ในด้ านการใช้ จ่าย (Expenditure Approach) พบว่าทุ กภาคเศรษฐกิจขยายตั วได้ จากปัจ จั ยฐานต่ า
ยกเว้นการส่งออกภาคบริการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง
• มู ค สงออ ส ค ที่แท งข
ัว อั เ งที่ 30.7%YOY โดยมีสาเหตหลักจาก ัจจัยฐานต่าใน Q2/2020
และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ทาให้การส่งออกไทยขยายตัวดี โดยเฉพาะสินค้ากล่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
เครองใช้ไฟฟ้า โลหะ เครองจักร เคมี ัณฑ์ และผลิต ัณฑ์ ิโตรเคมี
•

งทุ ภ ค ั ฐ ข
ั ว 5.6%YOY โดยเฉพาะการก่ อ สร้ างที่ ข ยายตั ว ดี ที่ 9.0%YOY ขณะที่ ก ารลงท นด้ าน
เครองมอเครองจักรพลิกกลับมาหดตัวที่ -4.7%YOY สว ของ
ภ ค ัฐข
ัวที่ 1.1%YOY ขยายตัว
ต่อเนองจากไตรมาสก่อนหน้า

•

บ โภคภ คเอ พ
ับม ข
ัวที่ 4.6%YOY หลังจากที่หดตัวเล็กน้อยที่ -0.5%YOY ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยการขยายตัวในครั้งนี้เ ็นผลจาก ัจจัยฐานต่าใน Q2/2020 เ ็นหลัก ระกอบกับมาตรการกระต้นเศรษฐกิจ
ของ าครัฐที่มีส่วนช่วยเหลอบางส่วน ทั้งนี้หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแบบหักผลทางฤดูกาล การใช้จ่ายบริโ ค
าคเอกชนหดตัว -2.5%QOQ_sa สะท้อนผลกระทบจากการระบาดระลอก 3 ทีเ่ ริม่ ในเดอนเมษายน

•

งทุ ภ คเอ ข
ั ว ที่ 9.2%YOY เ ็ น ผลจากการลงท นด้ านเคร องจั ก รเคร องม อที่ รั บ ตั ว ดี ขึ้ น
(12.2%YOY) ตาม าคส่ ง ออกสิ น ค้ า ขณะที่ ก ารลงท นด้ านการก่ อ สร้ างยั ง คงหดตั ว ที่ -0.2%YOY อย่ า งไรก็ ดี
หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแบบ รับฤดูกาล การลงทนเอกชนหดตัวที่ -2.5%QOQ_sa เนองจากได้รับผลกระทบ
จากการระบาดรอบล่าสด

•

สงออ ภ คบ ห ือ ทองเที่ ว ังห ัว อเ ื่องที่ -1.9%YOY โดยส านการณ์ดีขึ้นจากรายรับค่าบริการ
ขนส่งสินค้าและค่า ระกอบ รกิจอน ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่รายรับจากการท่องเที่ยวและรายรับค่าโดยสารยังคง
หดตัวในระดับสูง เนองจากยังคงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาน้อย

• มู ค
เข ส ค ข
ัว อั เ งที่ 32.2%YOY ตามการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้า ขณะที่
เข
บ พ
ั บม ข
ัว 28.2%YOY จากเดิมที่หดตัว -15.4%YOY ในไตรมาสก่อ น โดยเ ็นการเพิ่มขึ้นตาม
ค่าบริการขนส่งสินค้าเ ็นสาคัญ ในขณะที่รายจ่ายค่าท่องเที่ยวยังคงหดตัวอย่างต่อเนอง

ในด้านการผลิต (Production Approach) ทุกภาคการผลิตขยายตัวจากปัจจัยฐานต่าเป็นสาคัญ
• ภ คเ ษ ข
ัว อั เ งขึ้ ที่ 2.0%YOY จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 1.3%YOY ตามการขยายตัวของ
ผลผลิตพชหลัก ได้แก่ ข้าวเ ลอก ยางพารา สับ ะรด และมันสา ะหลัง
• ภ คอุ ส ห

มข

ัว อั

เ งที่ 16.8%YOY ตามการขยายตัวของ าคส่งออกเ ็นสาคัญ

• ส ข
ค ส งแ ะ ค ป ี พ
ับม ข
ั ว 5.5%YOY จากที่ ห ดตั ว -2.2%YOY ในไตรมาสแรก
โดยเ ็นผลมาจาก ัจจัยฐานต่อและมาตรการกระต้นเศรษฐกิจของรัฐ
• ส ข ทีพ่ ั แ มแ ะบ
อห ข
ัว 13.2%YOY จากการลดลง -35.5%YOY ในไตรมาสแรก โดยเ ็นผล
จาก ัจจัยฐานต่า การท่องเที่ยวใน ระเทศที่ยัง ดาเนิน กิจกรรมได้ในช่วงเดอนเมษายนและพฤษ าคม รวม ึง
มาตรการเยียวยาของ าครัฐที่ช่วยสนับสนนการใช้จ่ายบางส่วน

Implications
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2021 ได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบที่ 3 ทาให้เศรษฐกิจยังทรงตัว
ในระดับต่าต่อเนื่อง โดยจากการที่ฐานต่าผิด กติในช่วง ีก่อนหน้า ทาให้การวิเคราะห์ตัวเลขแบบ %YOY ที่มีอัตรา
เติบโตสูงมากอาจให้ าพที่ไม่ตรงกับส านการณ์ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึ้น จึงต้องใช้การวิเคราะห์แบบ %QOQ_sa ซึ่งพบว่า
ใน าพรวม GDP ขยายตัวเล็กน้อยเพียง 0.4%QOQ_sa ในไตรมาส 2 (หลังจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวเล็กน้อยเช่นกัน
ที่ 0.2%QOQ_sa) นับเ ็นการทรงตัวในระดับต่าต่อเนองจากเมอ ลาย ีก่อนหน้า เนองจากผลกระทบของการระบาด
รอบที่ 3 ทีเ่ กิดขึ้นในช่วงเดอนเมษายน แม้จะได้รับ ัจจัยสนับสนนจาก าคส่งออกและ าครัฐก็ตาม ทั้งนี้ส าพเศรษฐกิจ
ดังกล่าวสอดคล้องกับที่ EIC เคยคาดไว้ แต่ตัวเลขจริงออกมาดีกว่าตลาดคาด สะท้อนจากค่ามั ยฐาน (Median) ของ
Bloomberg consensus ที่ ค าด ไว้ ว่ า GDP ไต ร ม าส 2 /2 0 2 1 จ ะ ข ย า ย ตั ว เพี ย ง 6 .6 %YOY ห ร อ ห ด ตั ว
ที่ -1.1%QOQ_sa (EIC คาด 6.4%YOY และ -1.2%QOQ_sa) ซึ่งแตกต่ างจากตัวเลขจริง ที่ %QOQ_sa ยั งขยายตัวได้
ทาให้เศรษฐกิจไทยจะยังไม่เข้าสู่ าวะ ด อยทางเทคนิค1 (Technical recession) ในช่วงไตรมาส 3 นี้

เศรษฐกิ จ ไทยยั ง มี ความแตกต่ างในการฟื้ น ตั ว มาก (Uneven) โดยหากพิ จ ารณาด้ านการใช้ จ่ าย
จะพบว่าภาคส่งออกจะฟื้ นตัวได้ดี ขณะที่อุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศซบเซาจากผลของการระบาด
โดยหากพิจารณารู ที่ 3 (ซ้าย) จะเห็นได้ชัดเจนว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ได้รับปั ั ส ับส ุ
ภ คสงออ ส ค
เป็ ส คัญ ซึ่งแม้ ว่า contribution ของการส่งออกส ท ิ (Net exports) จะเ ็น ลบ เน องจากการนาเข้าก็ขยายตั ว
ในระดับสูง แต่การส่งออกก็ยังสนับสนนเศรษฐกิจทางอ้อม ทั้งจากรายได้ของผู้ ระกอบการและแรงงานใน าคส่งออก
ที่ รับ ดีขึ้น รวม ึงส่วนเ ลี่ยนแ ลงสินค้ าคงเหลอที่ รับเพิ่ มขึ้นตามสิน ค้าอ ตสาหกรรมหลาย ระเ ทเพ อรองรับ
คาสั่งซ้อจากต่าง ระเทศ เช่น พลาสติก ยางสังเคราะห์ คอมพิวเตอร์ อ กรณ์ยานยนต์ เครอง ระดับ และอัญมณี เ ็นต้น
นอกจากนี้ ภ ค ัฐ ังอั ฉี เม็ เง เข เศ ษฐ อเ ื่อง ไ ม ส 2 ทั้งในส่วนของการบริโ คและการลงทน าครัฐ
โดยเฉพาะด้านการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีเม็ดเงินช่วยเหลอเยียวยา ระชาชนจากมาตรการต่าง ๆ อาทิ โครงการเราชนะ
โครงการ ม33 เรารักกัน เ ็นต้น ซึ่งจะ ูกบันทึกอยูใ่ นการบริโ ค าคเอกชน อย่างไรก็ดี อุปสงค์ภ คเอ
ป ะเทศ
ไ เข สูภ วะถ ถอ แ ว สะท้อนจากการบริโ คและการลงทน าคเอกชนที่มีอัตราเติบโตแบบ %QOQ_sa ติดลบ
ติดต่อกันสองไตรมาส เนองจากผลกระทบของการระบาดระลอกที่ 3 เ ็นสาคัญ

ในด้ านการผลิ ต เศรษฐกิ จ ไทยมี ความแตกต่ างในการฟื้ น ตั ว (Uneven) เช่ น เดี ย วกั น โดยภาค
การเกษตรและการผลิตอุ ตสาหกรรมยั งเติ บโตได้ แต่ภาคบริ การยั งซบเซาต่ อเนื่ อง จากรู ที่ 3 ขวา
จะเห็นได้ว่าผลผลิต าคเกษตรฟื้นตัวได้ดีตามส าพอากาศที่เอ้ออานวย ส่วนการผลิต าคอตสาหกรรมก็ฟื้นตัวต่อเนอง
ตาม าคส่งออกสินค้า อย่างไรก็ดี าคบริการที่ ระกอบไ ด้วยหลาย าค รกิจสาคัญ อาทิ ค้าส่งค้า ลีก ขนส่ง โรงแรม
และร้านอาหาร เ ็นต้น ยังคงมีการหดตัวเมอเทียบกับไตรมาสก่อน เนองจากการระบาดระลอก 3 ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 2
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ รกิจบริการที่ มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่เช้อ ทาให้ าคบริการได้เข้าสู่ าวะ ด อยเช่นกัน
จากการที่มีการหดตัวแบบ %QOQ_sa ติดต่อกันสองไตรมาส ทั้งนี้ าคบริการนับเ ็น าคเศรษฐกิจที่สาคัญที่สดของไทย
ทั้งในมิติของสัดส่วน GDP และการจ้างงาน โดยมีสดั ส่วนราว 62.8% ของ GDP ใน ี 2020 และ 46.6% ของการจ้างงาน
รวม (ราว 17.6 ล้านคน) ดังนั้น การที่เศรษฐกิจ าคบริการยังคง ูกกดดันจากการระบาด ย่อมทาให้เศรษฐกิจโดยรวมยัง
ซบเซา แม้จะได้รบั อานิสงส์บางส่วนจากการฟืน้ ตัวของ าคเกษตรและอตสาหกรรมก็ตาม

1

าวะ ด อยเชิงเทคนิค คอการที่ GDP หดตัวแบบ %QOQ_sa ติดต่อกันสองไตรมาส

รูปที่ 3 : เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2021 ได้รับการพยุงจากภาคส่งออกและภาครัฐเป็นสาคัญ ขณะที่การบริโภค
และการลงทุนเอกชนปรับลดลงจากการระบาดระลอกที่ 3
องค์ป ะ อบส คัญ อง GDP Q2/2021
หนวย : %QoQ_sa (เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแบบ รับฤดูกาล)
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ สศช.

สาหรับในระยะต่อไป คาดเศรษฐกิจไตรมาส 3/2021 จะยั งทรุดตั วต่ อเนื่ องจากการระบาดที่ ยืดเยื้ อ
ก่อนจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 4/2021 โดยเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ยังได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์
ของรัฐที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2021 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และกิจการอน ๆ ไม่สามาร
เ ิดให้บริการอย่างเต็มรู แบบได้ ขณะที่ ระชาชนก็มีความกังวลในการจับจ่ายใช้สอย รวม ึงรายได้ของหลาย าค รกิจ
ก็จะ รับลดลงมาก โดยเฉพาะ รกิจ ระเ ท face-to-face เช่น โรงแรม ร้านอาหาร นวด ส า และ รกิจกลางคน เ ็นต้น
ซึ่งจะส่งผลลบต่อเนองไ ยังรายได้และส าพการจ้างงานของลู กจ้าง โดยหากพิจารณาข้อมูลเร็ว (High Frequency
data) ในรู ที่ 4 จะเห็ นได้ชัดเจนว่าดัชนีชี้วัดความเคลอนไหว (Mobility) ของทั้ง Google และ Facebook ให้ าพ
ตรงกันว่าผลกระทบของการระบาดตั้งแต่เดอนกรกฎาคมเ ็นต้นมา รับแย่ลงกว่าในช่วงก่อนหน้า สะท้อนว่าเศรษฐกิจ
ไทยอาจ รับแย่ลงเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส 3 ขณะที่ ไ ม ส 4 ค เศ ษฐ ะเ ่มฟื้ ัว มคว มคืบห
ฉี วัคซี โดยคาดว่า ณ สิ้นไตรมาส 3 จะมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ระมาณ 30-40% ของ ระชากร ซึ่งเ ็น ัจจัย
บวกต่อการลดจานวนผู้ติดเช้อรายวัน และทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลาย ระเ ทเริ่มกลับมาเ ิดได้อย่างเต็มที่ อาทิ
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ส านเสริมความงาม รวม ึงการท่องเที่ยวจากทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เ ็นต้น

รูปที่ 4 : ผลกระทบของการระบาดตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ปรับแย่ลงกว่าในช่วงก่อนหน้า สะท้อนว่าเศรษฐกิจ
ในช่วงไตรมาส 3 มีแนวโน้มปรับแย่ลงกว่าไตรมาส 2
Facebook Movement Range Index

Google mobility report

หนวย : % การเ ลี่ยนแ ลงเทียบกรณีฐาน (เฉลี่ยเดอนกม าพัน ์ 2020), ค่าเฉลี่ย 1 สั ดาห์

หนวย : % change from baseline (Jan-Feb 2020), weekly average
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Facebook และ Google

ในภาพรวม เศรษฐกิ จ ไทยปี 2021 จะเป็ น อี ก ปี ที่ ซ บเซาจากผลกระทบของการระบาดในประเทศ
เป็นสาคัญ แต่จะได้แรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีและมาตรการภาครัฐ โดยแม้การค้าโลก
จะ รับชะลอลงบ้างในช่วงหลัง แต่ยังขยายตัวได้ต่อเนอง โดยเฉพาะจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในกล่ม
ระเทศพัฒนาแล้ว ในส่วนของเศรษฐกิจใน ระเทศ คาดว่าจะซบเซาต่อเนองจากผลกระทบของการระบาดใน ระเทศ
รอบ ัจจบัน รวม ึง ัญ หาแผลเ ็นเศรษฐกิจ (economic scars) ที่มีแนวโน้ม รับแย่ลงเพิ่ มเติม ได้แก่ การเ ิด ิด
กิจการที่อาจ รับแย่ลง าวะตลาดแรงงานที่เ ราะบางมากขึ้น และ าระหนี้ของ าค ระชาชนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะ
เ ็นอ สรรคสาคัญต่อการฟื้นตัวในอนาคต อย่างไรก็ดี ยังมีมาตรการ าครัฐที่จะเ ็น ัจจัยสาคัญในการพยงเศรษฐกิจ
ซึ่ง EIC คาดว่า าครัฐจะต้องออกมาตรการเพิ่มเติมจาก ัจจบัน ทาให้ใน าพรวมจะใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท
จนหมด และจาก พ.ร.ก. 5 แสนล้านบาท อีก 2 แสนล้านบาท
ทั้งนี้เศ ษฐ ไท ังมีคว มเสี่ ง
่ อี ห ป ะ โดยเฉพาะในส่วนของการระบาดใน ระเทศรอบ จั จบันที่มี
โอกาส รับแย่มากกว่าคาด ทั้งในด้านจานวนผู้ติดเช้อและระยะเวลาในการควบคมโรค รวม ึงการฉีดวัคซีนที่อาจล่าช้า
ออกไ เพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังต้องติดตามการ ิดโรงงานหลายแห่งที่อาจกระทบต่อ าคการผลิตและส่งออกได้ ขณะที่
ความเสี่ยงด้าน าครัฐ ก็มีจากมาตรการพยงเศรษฐกิจที่ อาจออกน้อยกว่าที่คาด และความเสี่ยงสดท้ายคอการเกิดขึ้น
ของไวรัสสายพัน ์ใหม่อน ๆ ที่อาจต้านทานวัคซีนได้ดีกว่าเดิม ซึ่งจะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก โ ส ุป
ัวเ ขเศ ษฐ ไ ม ส 2 ที่ออ ม ังคงสอ ค อง ับค
ณ์ สุ ของ EIC ที่มองไวว เศ ษฐ ไท ปี 2021
ะเ บโ ที่ 0.9% ซึ่ง ะหว ง ี้ EIC ังท วเค ะห์โ ะเอี
สถ
ณ์ ปั ุบั แ ะ ะมี
เ แพ ป ะม ณ อี ค ั้ง วง เ ือ ั
ี้
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