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Thailand’s Economic Fact Sheet
Econom ic Projections
2012
2013
GDP (billion US$)
366
385
Real GDP grow th (%)
6.5
2.9
GDP per capita (US$)
5,389
5,647
Exports (billion US$)
225.9
225.4
Export grow th (%)
3.1
-0.2
Import (billion US$)
219.9
219.0
Import grow th (%)
8.8
-0.4
Trade balance (billion US$)
6.0
6.4
Current account balance (billion US$)
-1.5
-2.8
Current account balance to GDP (%)
-0.4
-0.6
Inflation – CPI (%)
3.0
2.2
Number of Foreign Tourists (million people)
22.3
26.7
Grow th in Number of Foreign Tourists (%)
16.1
19.2
Source: NESDB (May 2014) / Bank of Thailand / Ministry of Commerce
GDP Grow th
Bank
of Thailand
Forecasts
Fiscal Policy Office
IMF
World Bank
ADB
SCB
Kasikorn Bank

2014F
2.7%
2.6%
5.2%
3.0%
2.9%
2.4-3.0%
2.2-3.7%
Econom ic Conditions /1

2014F
382
1.5-2.5
5,572
233.8
3.7
220.2
0.5
13.6
1.9
0.5
1.9-2.9
27
1.1

Popular Cities 2012 (Forbes): World’s #3 (Bangkok)
Country Brand Index ’12 - ’13 (FutureBrand): #26
Future Fifteen’s (FutureBrand): #11
World’s Best Aw ards (Travel & Leisure): #1
Tourists (Q1/2014) To 5: Russian (+18.7%), French
(+7.3%), Finnish (+15.0%), Laotian (+39.2%), Italian
(+8.9)
Number of Tourists (Q1/2014): 6.6 mil (-5.8% y-o-y)
SET Index Forecast 1

Tim e of forecast
April 2014
April 2014
October 2013
April 2014
April 2014
February 2014
January 2014

Percentage Change (y-o-y)
Q1/13
Q2/13
Q3/13
Q4/13
Q1/14
Manufacturing Production Index
2.9
-4.9
-3.6
7.1
-7.0
Private Consumption
4.4
2.4
-1.2
-4.5
-3.0
Private Investment
2.9
1.9
-3.3
-13.1
-7.3
Capacity Utilization (level)
67.4
64.1
65.6
62.2
61.8
Net FDI flow s p (Q1/2014): 2.89 bil. USD; Net TDI* flow s p (Q3/2013): -0.89 bil. USD
Governm ent revenue p (Q2/2014): 13.24 bil. USD, -7.9% (y-o-y) (using Q1 Exchange Rate)
Governm ent expenditure p (Q2/2014): 19.68 bil. USD, -3.6% (y-o-y) (using Q1 Exchange
Rate)
Farm Incom e (Q1/2014): 2.8% (y-o-y)
Econom ic Stability (Monthly Info)
Headline Inflation /2 (as of 5/2014): 2.45%
External debt /2 (5/2014): 140.5 bil. USD
Public debt /1 (5/2014): 19.7 bil. USD
Unem ploym ent rate /2 (4/2014): 0.9%
Official foreign reserves /2 (5/2014): 167.5 bil. USD
Top Export Destinations (Jan- March 2014) 5

Tourism Statistics

External Sector (Q1/2014) /2
Doing Business 2014/6: World’s #18/189; East Asia’s
and Pacific #5
Exports: 55.5 bil. USD -0.8% (y-o-y)
Im ports: 49.1 bil. USD -14.8% (y-o-y)
Current account balance : Surplus by 1.9 bil. USD
Exchange rate (avg. 1Q2014): 32.67 THB/USD
THB depreciated by 3.08% (compared to 4Q2013)

Top Im port Origins (Jan- March 2014) 5

Financial data

Interest rates /2:
Policy interest rate: 2.00% (4/2014)
MLR (3/2014): 6.75%
12-m deposit rate (1/2014): 1.73%
Stock m arket (Q1/2014) /1
SET index closed at 1,376.3 points, increased
by 6.0% from Q4/2013
Rating of Sovereign bonds :
S&P: BBB+ stable / Fitch: BBB+ stable /
Moody’s: Baa1 stable
Tax Rates /4
Top 10 Exports (Jan-March
2014)
Auto. Parts & Accessories
Computers, Equipment, & Parts
Precious Stones & Accessories
Refined Fuels
Plastic Pellets
Chemical Products
Rubber Products
Rubber
Electrical Circuit Boards
Machinery and Parts

Share (%)
11.1
7.9
5.4
4.5
4.3
3.8
3.6
3.6
3.0
3.0

Top 10 Im ports (Jan-March
2014)
Crude Oil
Machinery & Parts
Electrical Machinery & Parts
Chemical Products
Iron, Steel, & Products
Auto. Parts & Accessories
Electrical Circuit Boards
Computer, Equipment, Parts
Other Metal Ores
Household Electrical Appliances

Share (%)
16.5
9.6
6.5
6.5
5.3
4.3
4.0
3.5
3.4
3.1

Corporate Incom e Tax: 20% for small
companies w ith net profit > 1 mil. baht
Withholding tax: 1 - 10% VAT: 7%
Source: /1 NESDB; /2 Bank of Thailand;
/3
Stock Market Exchange of Thailand;
/4
Ministry of Finance; /5 Ministry of Commerce;
/6
World Bank
Note: Green = increase; Red = decrease from
previous Fact Sheet unless stated as y-o-y;
F
= forecast; *TDI = Thai Direct Investment
(outw ard FDI) NUMBERING is in American Eng.

กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ลลนา ศรีสอน (ต่อ 14240) / กุลวรรธน์ ชิตรัตน์ (ต่อ
14242)

As of 3 June 2014

Thailand’s Key Economic Indicators – 1st Quarter 2014

2014 (Q1)
GDP Growth: -0.6%
2012
GDP Growth: 6.5%
GDP: 366 bil. USD
GDP per capita/year: 5,389 USD

Private Consumption (Q1)
- 3.0% (y-o-y)
Private Investment (Q1)
- 7.3 % (y-o-y)

2013
GDP Growth: 2.9%
GDP: 385 bil. USD
GDP per capita/year: 5,647 USD

Headline Inflation (Q1)
+ 2.45% (y-o-y)

2014F
GDP Growth: 1.5-2.5%
GDP: 382 bil USD
GDP per capita/year: 5,572 USD

Policy Interest Rate
2.00%

Official Foreign Reserves
167.45 bil. USD

Exports (Q1)
55.5 bil. USD: -0.8%

(2.8 times short-term foreign debt;
10.2 months of import value)

Imports (Q1)
49.1 bil. USD: -14.8%

Public Debt (Q1)
46.1% of GDP

Doing Business (2014)
#18 in the world
#5 in Asia

Unemployment Rate (Q1)
0.9%

Current Account Balance (Q1)
Surplus 1.9 bil. USD

Number of Tourists (Q1)
6.6 mil.
- 5.8% (y-o-y)

As of 3 June 2014

Key Economic Trends
GDP Growth of Selected Economies

Thailand Rankings
Rankings (WEF)
44/122 Income Level: Upper Middle Income
79/122 Education
40/122 Health and Wellness
48/122 Enabling working environment
Other Rankings (BOI/WB)
Largest producer of Hard Disk Drives
2nd Largest natural and synthetic rubber producer
2nd largest exporter of sugar 6th largest sugar producer
6th largest rice producer
12th largest exporter of total food
12th largest foreign reserves
15th largest producer of automotive (2011)
30th largest gold reserve
38th for competitiveness
38th Logistics Performance Index (LPI)

สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของไทยและผลกระทบจากสถานการณ์ การเมือง
กระทรวงฯ ขอรายงานความเห็นของหน่วยงานต่ า ง ๆ ระหว่ า ง วัน ที่ ๒๓ พ.ค. – ๓ มิ . ย. ๕๗ เกี่ ยวกับ
ภาพรวมสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของไทยและผลกระทบจากสถานการณ์ การเมือง ภายหลั ง การประกาศควบคุ ม
อานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๗ โดย พล.อ.ประยุ ท ธ์ จัน ทรโอชา ผู้ บัญ ชาการทหารบก และ
หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามที่ประมวลจากแหล่ งข้ อมูลและสื่ อต่าง ๆ ดังนี ้
๑. ภาพรวมสถานการณ์ เศรษฐกิจไทย (ภายหลังการควบคุมอานาจฯ)
๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๗ พล.อ.ประยุ ท ธ์ ฯ ในฐานะหัว หน้ า คสช. ได้ เชิ ญ คณะทู ต านุ ทู ต
และผู้ แทนองค์กรระหว่างประเทศ เข้ ารับฟั งคาชี ้แจงกรณี การควบคุ ม อ านาจการปกครองประเทศ โดยภายหลั ง
การประชุมดังกล่ าว ปลัดกระทรวงฯ ให้ สัมภาษณ์ ผ้ ู สื่อข่าว สรุ ปได้ ว่า (๑) หน.คสช. ระบุว่า การควบคุมอานาจฯ เป็ น
การดาเนินการด้ วยความจาเป็ น เนื่องจากหากไม่สามารถแก้ ไขความขัดแย้ ง ให้ คลี่ คลายลง ประเทศก็ เ ดิ น หน้ า ต่ อ ไป
ไม่ได้ (๒) คสช. จะทาหน้ าที่เสมือนรัฐบาล โดยไม่มีเจตนาที่จะอยู่ในอานาจเป็ นระยะเวลานาน (“จะอยู่เท่าที่จาเป็ น ”)
และจะมีการตังสภาปฏิ
้
รูปและสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ตลอดจนจะมีการปฏิรูปก่อนการเลื อกตัง้ ทังนี
้ ้ ความ
คลี่ คลายของสถานการณ์ ต่าง ๆ โดยเฉพาะความขัดแย้ งทางการเมือง จะเป็ นปัจจัยตัดสิ นว่า คสช.จะอยู่น านเท่ า ใด
(๓) ไทยยังคงยึดมัน่ ในพันธกรณี ต่าง ๆ ที่มีกบั นานาชาติ
๑.๒ ตามประกาศ คสช .ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวัน ที่ ๒๓ พ.ค ๕๗ (เรื่ อ งการจัด ส่ ว นงาน
การก าหนด อ านาจหน้ าที่ แ ล ะ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ ค ส ช. ) การบริ ห ารราชการใ นด้ านเศ รษฐกิ จ
(ในระดับแปลงนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ) อยู่ในการกากับดูแลของ พล.อ.อ. ประจิน จัน่ ตอง ผู้ บญ
ั ชาการทหารอากาศ
โดยมี ๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กระทรวงคลัง กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงคมนาคม นอกจากนี ้ เมื่ อ ๒๗ พ.ค. ๕๗ คสช. ได้ มี
คาสั่ง ฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๗ แต่งตังคณะที
้
่ปรึกษา คสช. โดยมีผ้ ู ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจหลายท่านรวมอยู่ ด้ ว ย อาทิ
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์ (อดีต รอง นรม. รมว.กค. และ รมว.พณ.) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล (อดีต รมว.กค. และผู้ ว่ า
ธปท.) และ ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี (อดีต รมว.พณ.)
๑.๓ เมื่อวัน ที่ ๒๕ พ.ค. ๕๗ คสช. ได้ จัด การประชุ ม กับหน่ ว ยงานด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น
การธนาคารและการคลัง รวมถึงผู้ แทนภาคเอกชน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารและดูแลภาพรวมเศรษฐกิ จ
ซึ่งสรุ ปประเด็นสาคัญได้ ดงั นี ้
๑.๓.๑ ภารกิจเร่งด่วนของ คสช. - (๑) การเร่งแก้ ปัญหาโครงการรับจ าน าข้ า ว รวมถึ ง
การเร่งรัดการจ่ายเงิ นให้ ถึงมือชาวนาโดยเร็วที่สุด (๒) การเร่งแก้ ปัญหาการขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ ล่ า ช้ า
เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการลงทุน (๓) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของปี งบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่ อ ให้ มี เ งิ น เข้ า สู่ ร ะบบ
เศรษฐกิ จ เพิ่ ม ขึ น้ โดยเร็ ว ( ๔) การเร่ ง จั ด ท างบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่ อ ให้ ส ามารถเบิ กจ่ า ยได้ ต งั ้ แต่ ว ัน ที่
๑ ต.ค. ๕๗ และ (๕) การเริ่มกระบวนการลงทุนในระบบโครงสร้ า งพื น้ ฐานที่ จ าเป็ น เช่ น ระบบรถไฟรางคู่ และ
รถไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพฯ
๑.๓.๒ แนวทางการดูแลเศรษฐกิจในภาพรวม - (๑) เน้ นการบริหารเศรษฐกิ จ แบบเสรี
โดยให้ ภาคเอกชนเป็ นหลักในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ (๒) ให้ การเคลื่ อนย้ ายเงิ นทุนเป็ นไปได้ อย่า งเสรี (๓) ส่ ง เสริ ม
นโยบายการค้ าเสรี (๔) ลดบทบาทรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะในธุ ร กิ จ ที่ ภ าคเอกชนสามารถด าเนิ น การได้ (๕) ขจัด
อุปสรรคทางการค้ ากับต่างประเทศ และส่ งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยจะมีการจัด ตัง้ คณะท างานเฉพาะ
เพื่อเตรียมตัวสาหรับการเป็ นประชาคมอาเซียน (๖) สนับสนุนการลงทุนระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ า นคมนาคม (๗)
ไม่ก่อหนี ้เกินความจาเป็ นและรักษาวินยั ทางการคลัง (๘) จัดระเบียบระบบพ่อค้ าคนกลาง เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม
แก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง และ (๙) แก้ ไขปัญหาแรงงานอย่างบูรณาการ

๑.๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๗ หน.คสช.ได้ ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิ จ "คื น ความสุ ข ให้ ค นใน
ชาติ" โดยในช่วงหนึ่ง ได้ ชี ้แจงถึงแผนการทางานของ คสช. ซึ่งจะเน้ นใน ๒ ประเด็น คือ การรักษาความสงบเรียบร้ อ ย
ให้ เกิดขึ ้นทัว่ ราชอาณาจักร และการขับเคลื่ อนการบริหารราชการแผ่ นดินให้ ได้ โดยเร็วสุ ด รวมถึงการบริ ห าร งปม. ปี
๒๕๕๗ และแนวทางการจัดทา งปม.ปี ๒๕๕๘ ทังนี
้ ้ หน.คสช. ย ้าถึงการใช้ นโยบายเศรษฐกิจเสรี และการสร้ า งวิ น ัย
ทางการเงิ นการคลัง รวมถึงการหลี กเลี่ ยงการใช้ นโยบายประชานิยม
๑.๕ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๕๗ พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง รอง หน.คสช. ในฐานะหัวหน้ าฝ่ ายเศรษฐกิ จ
ได้ จดั ประชุมส่ วนราชการที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง สถาบัน การเงิ น เฉพาะของรัฐ เพื่ อ หารื อ เกี่ ยวกับการจัด ท าแผนการ
ดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ (เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ คสช.) โดยมีประเด็นสาคัญคือ การกาหนดมาตรการเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ
ช่วยเหลื อค่าครองชีพของประชาชน อาทิ (๑) การตรึงราคาน ้ามันดีเซลไม่ให้ เกิน ๓๐ บาทต่อ ลิ ต ร ออกไปอย่ า งไม่ มี
กาหนด จนกว่าจะมีการปรับโครงสร้ างราคาน ้ามัน (๒) การตรึงราคาก๊ าซหุงต้ ม (LPG) ภาคครัว เรื อ นไว้ ที่ ๒๒.๖๓
บาทต่อกิโลกรัม ออกไปไม่มีกาหนด และ (๓) การคงอัตราภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT) ทีร่ ้ อยละ ๗ ออกไปอี ก ๑ ปี พร้ อ ม
เร่งปรับโครงสร้ างภาษี ทงระบบ
ั้
๑.๖ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๗ หน.คสช. ได้ จดั ประชุมคณะทางาน ๗ ฝ่ ายของ คสช. และหัวหน้ าส่ ว น
ราชการ โดยในประเด็นด้ านเศรษฐกิจ สรุ ปได้ ว่า (๑) ในส่ วนของงบปี ๕๗ หน.คสช.ได้ ใ ห้ ฝ่ ายเศรษฐกิ จ ไปจัด ท า
รายงานการสรุ ปแผนการใช้ งบประมาณให้ เสร็ จ สิ น้ ภายใน ๒ สั ปดาห์ นี ้ เพื่ อ น ามาพิ จ ารณาในที่ ประชุ ม อี กครัง้
โดยเฉพาะโครงการที่ต้องผ่ านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หลังจากนัน้ จึงจะมีการจัดทาแผนการใช้ งบประมาณ
ปี ๕๘ ต่อไป (๒) ในกรณี โครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน ๒ ล้ านล้ านบาท รวมถึงรถไฟความเร็ว สู ง นัน้ หน.คสช. ได้ ใ ห้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนากลับไปพิจารณาว่า โครงการใดมีประโยชน์กบั ประชาชนก็ จ ะด าเนิ น การต่ อ ไป โดยเฉพาะ
โครงการรถไฟรางคู่ (ซึ่งคาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ ในปี นี ้) ทังนี
้ ้ ต้ องผ่ านกระบวนการตรวจสอบต่างๆ อาทิ ด้ า น
สิ่ งแวดล้ อม และการทาประชาพิจารณ์ ด้วย และ (๓) ในกรณี ราคาพลังงาน หน.คสช. ให้ นโยบายว่าต้ องเป็ นไปตาม
กลไกตลาด ขณะเดียวกัน ก็จาเป็ นต้ องคานึงถึงผลกระทบกับประชาชน ซึ่งต้ องหามาตราการอื่นมาช่วย เช่น กองทุ น
น ้ามัน และการใช้ พลังงานทดแทน
๑.๗ อนึ่ง ในการพบกับผู้ บริ ห าร ก.อุ ต สาหกรรม รอง หน.คสช. ได้ เ ร่ ง รัด ให้ มี การแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการบีโอไอ ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถทาได้ ภายในต้ นเดือน มิ.ย. ๒๕๕๗ เพื่อเร่งดาเนินการอนุมตั ิโ ครงการที่
ยื่นขอรับการส่ งเสริมการลงทุนที่ค้างอยู่กว่า ๗๐๐ โครงการ มูลค่ารวมกว่า ๗ แสนล้ านบาทให้ เสร็จโดยเร็ ว ภายใน ๒
เดือน
๒. มุมมองของภาครั ฐ/ภาคเอกชนไทย
๒.๑ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่ าวว่า (๑) ตลาดเงิ น
และตลาดทุนมีความเข้ าใจในระดับหนึ่งต่อสถานการณ์ ที่เป็ นอยู่ (ดังจะเห็นได้ จากที่ตลาดหุ้นและตลาดเงิ นบาทมิได้
ปรับลดอย่างรุ นแรงภายหลังการควบคุมอานาจฯ) โดยเหตุการณ์ รฐั ประหารก็ไม่ได้ เพิ่งเกิดขึ ้นเป็ นครังแรกในประเทศ
้
ไทย ขณะที่ความขัดแย้ งทางการเมืองยืดเยื ้อมานานกว่า ๖-๗ เดือนแล้ ว อย่างไรก็ดี ธปท.จะติดตามสถานการณ์ ใ น
ตลาดเงิ นอย่างใกล้ ชิด และ (๒) เชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ ้นจะเป็ นเหตุการณ์ เพียงชัว่ คราว (๓) GDP ในไตรมาสสอง/
๕๗ ไม่น่าจะติดลบ แต่จะเป็ นอย่างไรนัน้ ขึ ้นอยู่กบั การอธิ บาย/เรี ยกความเชื่ อ มั่น และความรวดเร็ ว ในการจัด ตัง้
รัฐบาล
๒.๒ นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้ อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ประเมินว่า นับจากนี ้
เศรษฐกิจไทยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ ้น เพราะสามารถเดินหน้ านโยบายเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ได้ โดยเฉพาะการใช้
มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะต่าง ๆ และการจัดทางบประมาณรายจ่ า ยปี ๒๕๕๘ ตลอดจนการพิ จ ารณา
ปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ที่ไม่สามารถทาได้ ในรัฐบาลรักษาการ รวมถึงร่างกฎหมายภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง
ปลู กสร้ าง โดย สศค.เตรียมประมาณการเศรษฐกิจไทยอีกครัง้ โดยถือว่าความชัดเจนทางการเมืองระดับนี ้ เป็ นปั จ จัย
บวกที่จะหนุนเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปี หลัง โดยเฉพาะเมื่อ คสช.สามารถจัดตังรั
้ ฐ บาล และกาหนดนโยบายการ
ดูแลเศรษฐกิจที่ชดั เจนขึ ้น

๒.๓ นายสุ ทธิ ชยั สังขมณี อธิ บดีกรมสรรพากร เปิ ดเผยว่า เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ กรมฯ เตรี ยม
เสนอแผนปฏิรูปการจัดเก็บภาษี ให้ คสช. พิจารณา โดยเฉพาะ (๑) การลดอัต ราภาษี เ งิ น ได้ บุค คลธรรมดา จาก
ปัจจุบนั ที่จดั เก็บอัตราสู งสุ ดที่ร้อยละ ๓๕ (๒) การเพิ่มค่าใช้ จ่ายที่ส ามารถน ามาหักลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ บุค คล
ธรรมดา จากปัจจุบนั หักได้ ๖๐,๐๐๐ บาท/ราย เป็ น ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ราย ตลอดจนการเพิ่มการรายการ
หัก
ลดหย่อนอื่น ๆ (๓) การเสนอ พ.ร.ฎ. เพื่อให้ คงอัตราภาษี นิติบุคคลไว้ ที่ ร้ อ ยละ ๒๐ เป็ นการถาวร จากเดิ ม ที่ จ ะ
สิ น้ สุ ดในปี ๒๕๕๗ นี ้ (๔) การคงอัตราภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ ที่ร้อยละ ๗ อีก ๑ ปี อนึ่ ง ในส่ ว นของการจัด เก็ บ
ภาษี คาดว่า ในปี งบประมาณ ๕๘ น่ า จะเก็ บได้ ประมาณ ๑.๘๙ ล้ านล้ านบาท ซึ่ ง เป็ นระดับที่ ใ กล้ เคี ยงกับ
ปี งบประมาณ ๕๗
๒.๔ นายสุ พนั ธุ์ มงคลสุ ธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยภายหลัง
การหารือของ ๗ องค์กรภาคธุ รกิจ ที่ประกอบด้ วย สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย สภาธุ รกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุ รกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ หารือเพื่อหาแนวทางว่าภาคธุ รกิจจะช่วยฟื น้ ฟูเศรษฐกิจได้ อย่ า งไร โดยนาย สุ
พันธุ์ ฯ แจ้ งว่า จะเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญ หาเศรษฐกิ จ ต่ อ คสช. โดยมองแนวทางการฟื ้น ฟู ไว้ ๗ ด้ า น ได้ แ ก่
(๑) การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศ (๒) การปฏิ รู ปการลงทุ น ของภาครัฐ และเอกชน
(๓) การยกระดับการศึกษาและนวัตกรรม (๔) การแก้ ปัญหาสังคมและความเหลื่ อมลา้ (๕) ธรรมาภิ บาลและแก้ ไข
ปัญหาคอร์รปั ชัน่ (๖) การพัฒนาระเบียบต่าง ๆ ของรัฐ และ (๗) การพัฒนาโครงสร้ างใหม่ในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่ ง
ต้ องเร่งฟื น้ ฟูความเชื่อมัน่ จากต่างชาติโดยเร็ว และคาดว่าความเชื่อมัน่ ของต่างชาติจะกลับมาอยู่ในภาวะปกติภายใน
ไม่เกิน ๖ เดือน
๒.๕ นายอิสสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้ าไทยและสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศ
ไทย กล่ าวว่าสาหรับสถานการณ์ เศรษฐกิจในปัจจุบนั ภายใต้ การบริหารงานของ คสช. คาดว่าอัตราการขยายตัว ของ
เศรษฐกิจของประเทศ (GDP) น่าจะสามารถเติบโตประมาณ ร้ อยละ ๒ เนื่ อ งจากมี ค วามคื บหน้ า ในการเบิ กจ่ า ย
งบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่ล่าสุ ดได้ เร่งจ่ายเงิ นชาวนาในโครงการรับจานาข้ าวที่มีวงเงิ นค้ างกว่า ๙.๒ หมื่นล้ านบาท
๒.๖ นายไพบูลย์ นลิ นทรางกูร ประธานสภาธุ รกิจตลาดทุนไทย เปิ ดเผยว่า สภาธุ ร กิ จ ตลาดทุ น
ไทยเห็นด้ วยกับการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เร่งดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อผลั กดัน การใช้ จ่ า ย
จากทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงิ นจานาข้ าวให้ กบั ชาวนา การทางบประมาณปี ๕๘ ซึ่งจะเป็ นส่ วนสาคัญในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเรียกความเชื่ อ มั่น ในการลงทุ น กลั บมาอี กครัง้ และผลั กดัน ให้ การเติ บโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในครึ่งปี หนังมีทิศทางที่ดีขึ ้นจากในช่วงครึ่งปี แรกที่ต้องพึ่งพาภาคเอกชนเพี ยงอย่ า งเดี ยว ขณะที่
การส่ งออกไม่เติบโตตามที่คาด “จากนี ้ไปต้ องดูว่าจะมีการตังรั
้ ฐบาลได้ เมื่อไหร่ แต่การเข้ ามาของ คสช. จะช่ ว ยปลด
ล็ อคการใช้ จ่ายจากภาครัฐ ซึ่งที่ปรึกษาแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างดี ทังหมดนี
้
้ถือเป็ นการ
เริ่มต้ นในเชิงบวกมากกว่าที่เป็ นอยู่ก่อนหน้ านี ้ ส่ วนตลาดหุ้นคงได้ รบั ประโยชน์ จ ากการด าเนิ น นโยบายต่ า ง ๆ ทาง
เศรษฐกิจเป็ นไปตามที่ประกาศไว้ เพราะตอนนี ้เม็ดเงิ นลงทุนต่างชาติเริ่มไหลกลับเข้ ามาในตลาดเกิดใหม่อีกระลอก
๒.๗ นางปิ ยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่ า วว่ า
การประกาศเคอร์ฟิวเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก ดังนัน้ จึงได้ เสนอให้ คสช.เลื่ อ น
เวลาเคอร์ฟิวในพื ้นที่ท่องเที่ยวหลัก เช่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา และพัทยา ทังนี
้ ้ ภาคการท่องเที่ยวมีความเชื่อ มั่น มากขึ น้
หลังจากได้ หารือกับ คสช. และจะใช้ ช่วงเวลานี ้ปรับโครงสร้ า งในทุ กด้ า นของภาคการท่ อ งเที่ ยว ซึ่ ง เป็ นภาคที่ มี
สัดส่ วนประมาณร้ อยละ ๑๐ ของ GDP (ประมาณ ๑.๓ ล้ านล้ านบาท – ปี ๒๕๕๖) และเศรษฐกิจไทยโดยรวม
อนึ่ ง เมื่ อ ๒๗ พ .ค. ๕๗ คส ช. ได้ มี ประ กาศปรั บช่ ว งเวลาเคอร์ ฟิ วแล้ ว จากระหว่ า ง
๒๒.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. เป็ นระหว่าง ๐๐.๐๑ – ๐๔.๐๐ น. โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ ๒๘ พ.ค. ๕๗ เป็ นต้ น ไป และ
ต่ อ มาเมื่ อ ๓ มิ . ย. ๕๗ ได้ มี ประกาศยกเลิ กเคอร์ ฟิ วในส ถานที่ ท่ อ งเที่ ยวส าคัญ ได้ แ ก่ เมื อ งพัท ยา จ.ชลบุ รี
พื ้นที่อาเภอเกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ธานี และ จ.ภูเก็ต
๒.๘ บริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด ระบุว่า การควบคุมอานาจการปกครองประเทศ จะส่ ง ผลกระทบ
ในด้ านลบต่อเศรษฐกิจในระยะสัน้ แต่ในระยะยาว น่าจะเป็ นผลดี หากสามารถยุ ติ ค วามขัด แย้ ง ทางการเมื อ งที่

ยืดเยื ้อมานานลงได้ อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ คาดว่ า การฟื ้น ตัว ของเศรษฐกิ จ ไทยน่ า จะ ใช้ เ วลามากกว่ า เมื่ อ ครัง้
การรัฐประหารปี ๔๙ เนื่องจากภาคครัวเรือนไทยมีภาระหนี ้สู งกว่าในอดีต ค่ อ นข้ า งมาก โดย ณ สิ น้ ปี ๕๖ คิ ด เป็ น
สัดส่ วนสู งถึงร้ อยละ ๘๒.๓ ของ GDP ขณะที่เมื่อปี ๔๙ อยู่ที่ระดับร้ อยละ ๔๗.๖
๓. มุมมองของต่ างประเทศ
๓.๑ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (Standard and Poor) ระบุเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.ว่ า ได้ ยืน ยัน อัน ดับ
ความน่าเชื่อถือในตราสารหนี ้ระยะยาวและระยะสัน้ สกุล เงิ น ต่ า งประเทศของไทย (Long-term/short-term local
currency rating) ที่ระดับ BBB+/A-2 พร้ อมกับยืนยันแนวโน้ ม อัน ดับความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ ปทท.ที่ อยู่ ใ นระดับมี
เสถียรภาพ (stable outlook) อย่างไรก็ดี ได้ แสดงความเห็นว่า ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือ งที่ ด าเนิ น มาอย่ า ง
ต่อเนื่องส่ งผลกระทบต่อการบริโภคและการลงทุน ซึ่งจะทาให้ ไทยมีแนวโน้ มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิ จ ระยะสั น้
ปรับตัวลดลง
๓.๒ บริษัท ฟิ ทช์ เรทติ ้ง (Fitch) เห็นว่า การควมคุมอานาจฯ ไม่ได้ เป็ นปัจจัยเชิงลบที่จะทาให้ เ กิ ด
การเปลี่ ยนแปลงต่ออันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ โดยปัจจัยหลักที่จะส่ งผลให้ กับสถานะความน่า เชื่ อ ถื อ ได้ แ ก่
ความรวดเร็วในการจัดตังรั
้ ฐบาลที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเต็มรู ปแบบ และมีประสิ ทธิ ภาพ
๓.๓ นายฟูมิฮิโกะ อิเกะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน ฮอนด้ า มอเตอร์ และประธาน
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ป่ นุ (ซึ่งเคยทางานอยู่ในประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓) ให้ ความเห็นว่า การ
เข้ าควบคุมอานาจฯ ของ คสช. ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของบริษัทรถยนต์ญี่ป่ นุ ในไทย ความไม่ ม ั่น คง
ทางการเมืองของไทยเกิดขึ ้นมาเป็ นเวลานานแล้ ว ซึ่งน้ อยครังที
้ ่จะส่ งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ อย่ า งมี น ัยส าคัญ ทัง้ นี ้
ไทยยังเป็ นประเทศที่ผ้ ู ผลิ ตรถยนต์และชิ ้นส่ วนเข้ าไปลงทุนจานวนมาก เนื่ อ งจากมี ค วามพร้ อ มในอุ ต สาหกรรมที่
เกี่ยวข้ อง พร้ อมกับคาดว่า ในอนาคต บริษัทญี่ ป่ นุ ก็จะยังคงเข้ าไปลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นายโนโบยู กิ โค
ไดระ รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัทโตโยต้ า กล่ าวว่า บริษัทฯ ยังคงจับตาดูสถานการณ์ ในไทยอย่า งใกล้ ชิ ด
แต่ ณ ขณะนี ้ไทยยังคงเป็ นฐานการผลิ ตที่สาคัญ ของโตโยต้ าอยู่
--------------------------Suggested Talking Points
Overview of the Thai Economy in 2014
 The National Economic and Social Development Board (NESDB) reported
that the Thai economy contracted by 0.6% in the first quarter of 2014, due to
an overall decrease in domestic demand. However, the two factors that helped
alleviate the severe contraction were government expenditure and a gradual
recovery in exports.
 Thailand is expected to grow at a rate of 1.5-2.5% in 2014 due to the
contraction in the first quarter and constraints on the domestic demand
contributed by political uncertainty, as well as the slowdown of household
income and the overall economy.
 Despite the contraction of the economy, the export sector is expected to grow
at a rate of 3.7% this year, and will be one of the driving forces in the recovery

of the Thai economy. In addition to this, Thailand’s economic fundamentals
remain strong. Private investment and domestic consumption show signs of
bouncing back, which also will help support the Thai economy.
 Thailand has faced similar political and economic challenges in the past. From
each and every challenge that we have faced, Thailand emerges even more
resilient, adopting a ‘constantly improving’ mindset in terms of
macroeconomic policy-making. It is for this reason that we are confident we
will overcome this challenge as an even stronger country.
 Restoring economic sentiment is essential and can be done through
maintaining accommodative monetary policy in order to support economic
recovery.
Key Developments under the National Council for Peace and Order (NCPO)
 Following three days after the declaration of Martial Law, Thailand’s
Commander in Chief of the Royal Thai Army declared that the country’s army
would take control over the national administration on 22 May 2014. The
primary reasons for this takeover were to restore order as well as to move the
country forward through various reforms.
 After months of protest, which have hurt consumer and investor confidence
and caused the economy to shrink, the Council has implemented emergency
measures in order to revive the economy.
 The Council has assured the protection of all diplomatic missions, consulates,
international organizations, and all foreign nationals in Thailand. Moreover, all
diplomatic relations between Thailand and foreign nations will remain
unchanged and ongoing commitments will continue.
 As Head of the Council, General Prayuth Chanocha has announced that
national elections will be held “as soon as possible, when the situation
permits,” asking for patience and understanding from Thai citizens.
 The Tourism Authority of Thailand will explain to foreign tourists the current
situation in Thailand to restore international confidence. Tourism-related
businesses and services in Thailand continue to operate as usual. With this
regard, the Council announced on 3 June 2014 that it has lifted curfew in
Pattaya City in Chon Buri Province, Koh Samui, and the entire island province
of Phuket.
 Short-term investment may be slightly affected because of the current situation,
but we remain hopeful for the long-term prospects once roadmap and relevant
measures are implemented. It is thus imperative for both the public and private
sectors to work harmoniously, inside as well as outside the country, to regain
the trust and confidence that foreign investors have had in Thailand.

 To facilitate investment, the Council request that the Ministry of Industry
nominate the Board of Investment (BOI) by early June in order to expedite the
consideration of pending of investment applications of over 700 projects
valued at over 700 billion baht which is to be done within 2 months.
 As one of Thailand’s main long-term investors, Japan has, on numerous
occasions, expressed their unmoved confidence in Thailand’s investment
climate, making Thailand the regional ‘hub’ for investment i.e. the Thailand+1
policy. The original reasons for investing in Thailand still remain unchanged:
our strong economic foundation, skilled labour force, and vital role in the
global supply chain across various industries.
NCPO’s Economic Roadmap
 The Council places great importance to economic growth and management
and has assured that all economic activities will continue without interruption.
An economic roadmap is currently being worked out in order to set guidelines
for stimulating the economy.
 The Council has urged ministries to continue to promote export growth as well
as increase foreign investor confidence. Heads of governments and private
economic institutions are requested to deal with five top issues:
1) payment to rice farmers under the pledging scheme, 2) stimulating the
economy, 3) disbursement of the 2014 government investment budget of Bt7
billion, 4) investment in infrastructure projects, and 5) preparation of the
government annual budget for FSY 2015.
 General Prayuth Chanocha will make weekly national broadcasts, in which he
discusses the work done by his administration in the previous week as well as
clarifies issues in public interest. In his first broadcast, held on 30 May 2014,
Gen. Prayuth stressed that priorities for the rest of 2014 also include plans that
have been delayed because of the political impasse and also projects that have
been approved but could not be carried out due to legal constraints of the
previous government. At the same time, the Council would use fiscal prudence
and not overspend the national budget – projects submitted to the Council will
be studied carefully and the process of consideration and implementation will
be fair and transparent.
 In addition to the aforementioned plans, the Council also aims to promote free
and fair trade, reduce the amount of monopolies, establish a central market, as
well as initiate effective management of tax collection.
 The Budget Bureau will propose a ceiling of Bt2.6 trillion for the 2015 fiscal
year to assist in promoting economic growth. Expenditures for investment
under the budget will include infrastructure projects such as the double-track
railways, as well as flood prevention.

 The Council’s head of Economic Affairs, Air Chief Marshal Prajin Junthong,
emphasizes the objective of getting Thailand’s economy back on track and
reaffirms that there will be a draft of the 2015 budget in time for the new fiscal
year on 1 October 2014.
 On 1 June 2014, as Council’s head of Economic Affairs, Air Chief Marshal
Prajin met with officials at economic ministries in order to outline short-run
measures to help stimulate the economy which include loan guarantees for
qualified SMEs, as well as long-run measures of special economic zones along
the borders of Myanmar, Laos, and Malaysia.
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