
 

 

As of 3 June 2014 
Thailand’s Economic Fact Sheet 

Economic Projections 2012  2013  2014F 

GDP (billion US$) 366 385 382 

Real GDP grow th (%) 6.5 2.9 1.5-2.5 

GDP per capita (US$) 5,389 5,647 5,572 

Exports (billion US$) 225.9 225.4 233.8 

Export grow th (%) 3.1 -0.2 3.7 

Import (billion US$) 219.9 219.0 220.2 

Import grow th (%) 8.8 -0.4 0.5 

Trade balance (billion US$) 6.0 6.4 13.6 

Current account balance (billion US$) -1.5 -2.8 1.9 

Current account balance to GDP (%) -0.4 -0.6 0.5 

Inflation – CPI (%) 3.0 2.2 1.9-2.9 

Number of Foreign Tourists (million people) 22.3 26.7 27 

Grow th in Number of Foreign Tourists (%)  16.1 19.2 1.1 

Source: NESDB (May 2014) / Bank of Thailand  / Ministry of Commerce  

GDP Growth 

Forecasts  

2014F  Time of forecast 

Bank of Thailand 2.7% April 2014 

Fiscal Policy Office 2.6% April 2014 

IMF 5.2% October 2013 

World Bank 3.0% April 2014 

ADB 2.9% April 2014 

SCB 2.4-3.0% February 2014 

Kasikorn Bank 2.2-3.7% January 2014 
 

Tourism Statistics 

Popular Cities 2012 (Forbes): World’s #3 (Bangkok) 

Country Brand Index ’12 - ’13 (FutureBrand): #26 

Future Fifteen’s  (FutureBrand): #11 

World’s Best Awards (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 Forecast1  

 
External Sector (Q1/2014)/2 

Doing Business 2014/6: World’s #18/189; East Asia’s 

and Pacif ic #5 

Exports : 55.5 bil. USD -0.8% (y-o-y) 
Imports: 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) 

Economic Conditions /1  
 

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 flowsp (Q1/2014): 2.89 bil. USD; Net TDI* flows  p (Q3/2013): -0.89 bil. USD 

Government revenuep (Q2/2014): 13.24 bil. USD, -7.9% (y-o-y) (using Q1 Exchange Rate) 

Government expenditure p (Q2/2014): 19.68 bil. USD, -3.6% (y-o-y)  (using Q1 Exchange 

Rate) 

Farm Income (Q1/2014): 2.8% (y-o-y) 

Economic 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 

Unemployment rate /2 (4/2014): 0.9%  

Official foreign reserves /2 (5/2014): 167.5 bil. USD 

Top Export Destinations (Jan- March 2014)5 Top Import Origins (Jan- March 2014)5 Financial data  



 

 

 
Top 10 Exports (Jan-March 

2014) 

Share (%) 

Auto. Parts & Accessories 

Computers, Equipment, & Parts 

Precious Stones & Accessories  

Refined Fuels 

Plastic Pellets 

Chemical Products 

Rubber Products 

Rubber  

Electrical Circuit Boards 

Machinery and Parts 

11.1 

7.9 

5.4 

4.5 

4.3 

3.8 

3.6 

3.6 

3.0 

3.0 
 

 
Top 10 Imports (Jan-March 

2014) 

Share (%) 

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 

16.5 

9.6 

6.5 

6.5 

5.3 

4.3 

4.0 

3.5 

3.4 

3.1 
 

Interest rates /2: 

Policy interest rate: 2.00% (4/2014) 

MLR (3/2014): 6.75% 

12-m deposit rate (1/2014): 1.73% 

Stock market (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 

Corporate Income 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 (ตอ่ 14240) / กุลวรรธน์ ชิตรัตน์ (ตอ่ 
14242) 

 As of 3 June 2014 
 

     Thailand’s Key Economic Indicators – 1
st

 Quarter 2014 

 



 

 

 

2014
 
(Q1) 

GDP Growth: -0.6% 
  
 

2012 

GDP Growth: 6.5% 

GDP: 366 bil. USD 

GDP per capita/year: 5,389 USD 
 

2013 

GDP Growth: 2.9% 

GDP: 385 bil. USD 

GDP per capita/year: 5,647 USD 
 

2014
F
 

GDP Growth: 1.5-2.5% 

GDP: 382 bil USD 

GDP per capita/year: 5,572 USD 
 

 

Exports (Q1) 

55.5 bil. USD: -0.8% 

 

Imports (Q1) 

49.1 bil. USD: -14.8%  

 

 

Doing Business (2014) 

#18 in the world 

#5 in Asia 

 

 

Current Account Balance (Q1) 

Surplus 1.9 bil. USD 

  

 

Private Consumption (Q1) 

- 3.0% (y-o-y) 
 

 

Private Investment (Q1) 

- 7.3 % (y-o-y) 
 

 

Headline Inflation (Q1) 

+ 2.45% (y-o-y) 

 

 

Policy Interest Rate  

2.00%  

 

 

Official Foreign Reserves 

167.45 bil. USD  
(2.8 times short-term foreign debt; 

10.2 months of import value) 
 

 

Public Debt (Q1) 

46.1% of GDP 

 

 

Unemployment Rate (Q1) 

0.9% 

 

 

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) 



 

 

  

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยและผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง 

 
  กระทรวงฯ ขอรายงานความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่าง วันที่  ๒๓ พ.ค. – ๓ มิ.ย. ๕๗ เก่ียวกับ
ภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยและผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง ภายหลังการประกาศควบคุม
อ านาจการปกครองประเทศ เม่ือวนัที่ ๒๒ พ.ค. ๕๗ โดย พล.อ.ประยุทธ์  จันทรโอชา ผู้บัญชาการทหารบก และ
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามที่ประมวลจากแหล่งข้อมูลและส่ือต่าง ๆ  ดงันี ้
  ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทย (ภายหลังการควบคุมอ านาจฯ) 
   ๑.๑ เม่ือวนัที่ ๒๓ พ.ค. ๕๗ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ในฐานะหัวหน้า คสช. ได้ เชิญคณะทูตานุทูต    
และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ เข้ารบัฟังค าชีแ้จงกรณีการควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ โดยภายหลัง  
การประชุมดงักล่าว ปลัดกระทรวงฯ ให้สัมภาษณ์ผู้ส่ือข่าว สรุปได้ว่า (๑) หน.คสช. ระบุว่า การควบคุมอ านาจฯ เป็น
การด าเนินการด้วยความจ าเป็น เนื่องจากหากไม่สามารถแก้ไขความขดัแย้งให้คล่ีคลายลง ประเทศก็เดินหน้าต่อไป
ไม่ได้ (๒) คสช. จะท าหน้าที่เสมือนรฐับาล โดยไม่มีเจตนาที่จะอยู่ในอ านาจเป็นระยะเวลานาน (“จะอยู่เท่าที่จ าเป็น”) 
และจะมีการต ัง้สภาปฏิรูปและสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) ตลอดจนจะมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตัง้ ทัง้นี ้ความ
คล่ีคลายของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะความขดัแย้งทางการเมือง จะเป็นปัจจยัตดัสินว่า คสช.จะอยู่นานเท่าใด 
(๓) ไทยยงัคงยึดมัน่ในพนัธกรณีต่าง ๆ ที่มีกบันานาชาติ  
   ๑.๒ ตามประกาศ คสช  .  ฉบับที่   ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๓ พ.ค ๕๗ (เร่ืองการจัดส่วนงาน             
การก าหนดอ านาจห น้าที่ แ ล ะ ความรับผิ ดชอบของ  คส ช . )  การบริหารราชการใน ด้ าน เศ รษฐ กิ จ  
(ในระดบัแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตัิ) อยู่ในการก ากบัดูแลของ พล.อ.อ. ประจิน จัน่ตอง ผู้บญัชาการทหารอากาศ 
โดยมี ๗ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงคมนาคม นอกจากนี  ้ เม่ือ ๒๗ พ.ค. ๕๗ คสช. ได้มี
ค าสั่ง ฉบบัที่ ๔๒/๒๕๕๗ แต่งต ัง้คณะที่ปรึกษา คสช. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจหลายท่านรวมอยู่ด้วย อาทิ 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ (อดีต รอง นรม. รมว.กค. และ รมว.พณ.) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล (อดีต รมว.กค. และผู้ ว่า 
ธปท.) และ ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี (อดีต รมว.พณ.)  
   ๑.๓ เม่ือวันที่  ๒๕ พ.ค. ๕๗ คสช. ได้จัดการประชุมกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ การเงิน  
การธนาคารและการคลัง รวมถึงผู้แทนภาคเอกชน เพื่อหารือเก่ียวกบัแนวทางการบริหารและดูแลภาพรวมเศรษฐกิจ 
ซึ่งสรุปประเด็นส าคญัได้ดงันี ้
    ๑.๓.๑ ภารกิจเร่งด่วนของ คสช.  - (๑)  การเร่งแก้ปัญหาโครงการรับจ าน าข้าว รวมถึง
การเร่งรดัการจ่ายเงินให้ถึงมือชาวนาโดยเร็วที่สุด (๒) การเร่งแก้ปัญหาการขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ล่าช้า 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน (๓) การเร่งรดัการเบิกจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เพื่อให้มีเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐ กิจเพิ่มขึน้โดยเร็ว ( ๔) การเร่งจัดท างบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ส ามารถ เบิกจ่ายได้ต ัง้ แต่วันที่  
๑ ต.ค. ๕๗ และ (๕) การเร่ิมกระบวนการลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ฐานที่จ าเป็น เช่น ระบบรถไฟรางคู่  และ
รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ  
    ๑.๓.๒ แนวทางการดูแลเศรษฐกิจในภาพรวม   - (๑) เน้นการบริหารเศรษฐกิจแบบเสรี 
โดยให้ภาคเอกชนเป็นหลักในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (๒) ให้การเคล่ือนย้ายเงินทุนเป็นไปได้อย่างเสรี (๓) ส่งเสริม
นโยบายการค้าเสรี (๔) ลดบทบาทรฐัวิสาหกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจที่ภาคเอกชนสามารถด าเนินการได้ (๕) ขจัด
อุปสรรคทางการค้ากบัต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยจะมีการจัดต ัง้คณะท างานเฉพาะ
เพื่อเตรียมตวัส าหรบัการเป็นประชาคมอาเซียน (๖) สนบัสนุนการลงทุนระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านคมนาคม (๗) 
ไม่ก่อหนีเ้กินความจ าเป็นและรกัษาวินยัทางการคลัง (๘) จดัระเบียบระบบพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และ (๙) แก้ไขปัญหาแรงงานอย่างบูรณาการ  
 



 

 

   ๑.๔ เม่ือวนัที่ ๓๐ พ.ค.๕๗ หน.คสช.ได้ออกโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจ "คืนความสุขให้คนใน
ชาติ" โดยในช่วงหนึ่ง ได้ชีแ้จงถึงแผนการท างานของ คสช. ซึ่งจะเน้นใน ๒ ประเด็น คือ การรกัษาความสงบเรียบร้อย
ให้เกิดขึน้ทัว่ราชอาณาจกัร และการขบัเคล่ือนการบริหารราชการแผ่นดินให้ได้โดยเร็วสุด รวมถึงการบริหาร งปม. ปี 
๒๕๕๗ และแนวทางการจดัท า งปม.ปี ๒๕๕๘ ทัง้นี ้หน.คสช. ย า้ถึงการใช้นโยบายเศรษฐกิจเสรี และการสร้างวินัย
ทางการเงินการคลัง รวมถึงการหลีกเล่ียงการใช้นโยบายประชานิยม  
   ๑.๕ เม่ือวนัที่ ๑ มิ.ย. ๕๗ พล.อ.อ.ประจิน จัน่ตอง รอง หน.คสช. ในฐานะหวัหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ 
ได้จดัประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะของรัฐ เพื่อหารือเก่ียวกับการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ คสช.) โดยมีประเด็นส าคญัคือ การก าหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อ
ช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน อาทิ (๑) การตรึงราคาน า้มนัดีเซลไม่ให้เกิน ๓๐ บาทต่อลิตร ออกไปอย่างไม่มี
ก าหนด จนกว่าจะมีการปรบัโครงสร้างราคาน า้มนั (๒) การตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG)  ภาคครัวเรือนไว้ที่  ๒๒.๖๓ 
บาทต่อกิโลกรมั ออกไปไม่มีก าหนด และ (๓) การคงอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทีร้่อยละ ๗ ออกไปอีก ๑  ปี พร้อม
เร่งปรบัโครงสร้างภาษีทัง้ระบบ  
   ๑.๖ เม่ือวนัที่ ๒ มิ.ย. ๕๗ หน.คสช. ได้จดัประชุมคณะท างาน ๗ ฝ่ายของ คสช. และหวัหน้าส่วน
ราชการ โดยในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สรุปได้ว่า (๑) ในส่วนของงบปี ๕๗ หน.คสช.ได้ให้ฝ่ายเศรษฐกิจไปจัดท า
รายงานการสรุปแผนการใช้งบประมาณให้เสร็จสิน้ภายใน ๒ สัปดาห์นี  ้ เพื่อน ามาพิจารณาในที่ประชุมอีกครัง้ 
โดยเฉพาะโครงการที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี หลังจากนัน้ จึงจะมีการจดัท าแผนการใช้งบประมาณ
ปี ๕๘ ต่อไป (๒) ในกรณีโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน ๒ ล้านล้านบาท รวมถึงรถไฟความเร็วสูง นัน้ หน.คสช. ได้ให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องน ากลับไปพิจารณาว่า โครงการใดมีประโยชน์กบัประชาชนก็จะด าเนินการต่อไป โดยเฉพาะ
โครงการรถไฟรางคู่ (ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ในปีนี)้ ท ัง้นี ้ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบต่างๆ อาทิ ด้าน
ส่ิงแวดล้อม และการท าประชาพิจารณ์ด้วย และ (๓) ในกรณีราคาพลังงาน หน.คสช. ให้นโยบายว่าต้องเป็นไปตาม
กลไกตลาด ขณะเดียวกนั ก็จ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบกบัประชาชน ซึ่งต้องหามาตราการอ่ืนมาช่วย เช่น กองทุน
น า้มนั และการใช้พลังงานทดแทน 

  ๑.๗ อนึ่ง  ในการพบกับผู้บริหาร ก.อุตสาหกรรม รอง หน.คสช. ได้เร่งรัดให้มีการแต่งต ัง้ 
คณะกรรมการบีโอไอ ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถท าได้ภายในต้นเดือน มิ.ย. ๒๕๕๗ เพื่อเร่งด าเนินการอนุมตัิโครงการที่
ย่ืนขอรบัการส่งเสริมการลงทุนท่ีค้างอยู่กว่า ๗๐๐ โครงการ มูลค่ารวมกว่า ๗ แสนล้านบาทให้เสร็จโดยเร็วภายใน ๒ 
เดือน 

 
  ๒. มุมมองของภาครัฐ/ภาคเอกชนไทย  
   ๒.๑ นายประสาร ไตรรตัน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า (๑) ตลาดเงิน
และตลาดทุนมีความเข้าใจในระดบัหนึ่งต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ (ดงัจะเห็นได้จากที่ตลาดหุ้นและตลาดเงินบาทมิได้
ปรบัลดอย่างรุนแรงภายหลังการควบคุมอ านาจฯ) โดยเหตุการณ์รฐัประหารก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศ
ไทย ขณะที่ความขดัแย้งทางการเมืองยืดเยือ้มานานกว่า ๖-๗ เดือนแล้ว อย่างไรก็ด ีธปท.จะติดตามสถานการณ์ใน
ตลาดเงินอย่างใกล้ชิด และ (๒) เชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึน้จะเป็นเหตุการณ์เพียงชัว่คราว (๓) GDP ในไตรมาสสอง/
๕๗ ไม่น่าจะติดลบ แต่จะเป็นอย่างไรนัน้ ขึน้อยู่กบัการอธิบาย/เรียกความเชื่อมั่น และความรวดเร็วในการจัดต ัง้
รฐับาล  
    ๒.๒ นายสมชยั สัจจพงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ประเมินว่า นบัจากนี ้
เศรษฐกิจไทยน่าจะมีความชดัเจนมากขึน้ เพราะสามารถเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจต่าง  ๆ ได้ โดยเฉพาะการใช้
มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะต่าง ๆ และการจดัท างบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘ ตลอดจนการพิจารณา
ปรบัปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีที่ไม่สามารถท าได้ในรฐับาลรกัษาการ รวมถึงร่างกฎหมายภาษีที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง โดย สศค.เตรียมประมาณการเศรษฐกิจไทยอีกครัง้ โดยถือว่าความชดัเจนทางการเมืองระดบันี ้เป็นปัจจัย
บวกที่จะหนุนเศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึงปีหลัง โดยเฉพาะเม่ือ คสช.สามารถจดัต ัง้รัฐบาล และก าหนดนโยบายการ
ดูแลเศรษฐกิจที่ชดัเจนขึน้  
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  ๒.๓ นายสุทธิชยั สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจ กรมฯ เตรียม
เสนอแผนปฏิรูปการจดัเก็บภาษีให้ คสช. พิจารณา โดยเฉพาะ (๑) การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จาก
ปัจจุบนัที่จดัเก็บอตัราสูงสุดที่ร้อยละ ๓๕ (๒) การเพิ่มค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา จากปัจจุบนั หกัได้ ๖๐,๐๐๐ บาท/ราย เป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ราย ตลอดจนการเพิ่มการรายการ          หัก
ลดหย่อนอ่ืน ๆ (๓) การเสนอ พ.ร.ฎ. เพื่อให้คงอตัราภาษีนิติบุคคลไว้ที่ ร้อยละ ๒๐ เป็นการถาวร จากเดิมที่จะ
สิน้สุดในปี ๒๕๕๗ นี ้(๔) การคงอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ ๗ อีก ๑ ปี อนึ่ง  ในส่วนของการจัดเก็บ
ภาษี  คาดว่า ในปีงบประมาณ ๕๘ น่าจะเก็บได้ประมาณ ๑.๘๙ ล้านล้านบาท ซึ่ง เป็นระด ับที่ ใกล้ เคียงกับ
ปีงบประมาณ ๕๗    

๒.๔ นายสุพนัธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลัง
การหารือของ ๗ องค์กรภาคธุรกิจ ที่ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้หารือเพื่อหาแนวทางว่าภาคธุรกิจจะช่วยฟืน้ฟูเศรษฐกิจได้อย่างไร โดยนาย สุ
พนัธ์ุฯ แจ้งว่า จะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ต่อ คสช. โดยมองแนวทางการฟื ้นฟูไว้ ๗ ด้าน ได้แก่  
(๑) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งข ันของประเทศ (๒) การปฏิรูปการลงทุนของภาครัฐและเอกชน  
(๓) การยกระดบัการศึกษาและนวตักรรม (๔) การแก้ปัญหาสังคมและความเหล่ือมล า้ (๕) ธรรมาภิบาลและแก้ไข
ปัญหาคอร์รปัชัน่ (๖) การพฒันาระเบียบต่าง ๆ ของรฐั และ (๗) การพฒันาโครงสร้างใหม่ในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่ง
ต้องเร่งฟืน้ฟูความเชื่อมัน่จากต่างชาติโดยเร็ว และคาดว่าความเชื่อมัน่ของต่างชาติจะกลับมาอยู่ในภาวะปกติภายใน
ไม่เกิน ๖ เดือน 

๒.๕ นายอิสสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย กล่าวว่าส าหรบัสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั ภายใต้การบริหารงานของ คสช. คาดว่าอตัราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศ (GDP) น่าจะสามารถเติบโตประมาณ ร้อยละ ๒ เนื่องจากมีความคืบหน้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่ล่าสุดได้เร่งจ่ายเงินชาวนาในโครงการรบัจ าน าข้าวที่มีวงเงินค้างกว่า ๙.๒ หม่ืนล้านบาท  

๒.๖ นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทยเห็นด้วยกบัการที่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เร่งด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อผลักด ันการใช้จ่าย
จากทางภาครฐั ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินจ าน าข้าวให้กบัชาวนา การท างบประมาณปี ๕๘ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคญัในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเรียกความเชื่อมั่นในการลงทุนกลับมาอีกครัง้  และผลักด ันให้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในคร่ึงปีหนงัมีทิศทางที่ดีขึน้จากในช่วงคร่ึงปีแรกที่ต้องพึ่งพาภาคเอกชนเพียงอย่างเดียว ขณะที่
การส่งออกไม่เติบโตตามที่คาด “จากนีไ้ปต้องดูว่าจะมีการต ัง้รฐับาลได้เม่ือไหร่ แต่การเข้ามาของ คสช. จะช่วยปลด
ล็อคการใช้จ่ายจากภาครฐั ซึ่งที่ปรึกษาแต่ละคนมีความรู้ความสามารถทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ทัง้หมดนีถื้อเป็นการ
เร่ิมต้นในเชิงบวกมากกว่าที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี ้ส่วนตลาดหุ้นคงได้รบัประโยชน์จากการด าเนินนโยบายต่าง ๆ ทาง
เศรษฐกิจเป็นไปตามที่ประกาศไว้ เพราะตอนนีเ้ม็ดเงินลงทุนต่างชาติเร่ิมไหลกลับเข้ามาในตลาดเกิดใหม่อีกระลอก 

๒.๗ นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
การประกาศเคอร์ฟิวเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวต่างชาติมาก ดงันัน้ จึงได้เสนอให้ คสช.เล่ือน
เวลาเคอร์ฟิวในพืน้ที่ท่องเที่ยวหลัก เช่น ภูเก็ต กระบ่ี พงังา และพทัยา ทัง้นี ้ภาคการท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นมากขึน้
หลังจากได้หารือกบั คสช. และจะใช้ช่วงเวลานีป้รบัโครงสร้างในทุกด้านของภาคการท่องเที่ยว  ซึ่ง เป็นภาคที่มี
สัดส่วนประมาณร้อยละ ๑๐ ของ GDP (ประมาณ ๑.๓ ล้านล้านบาท – ปี ๒๕๕๖) และเศรษฐกิจไทยโดยรวม 

อนึ่ง  เม่ื อ ๒๗ พ .ค.  ๕๗ คส ช. ได้มีประ กาศปรับช่วงเวลาเคอร์ ฟิวแ ล้ว จากระห ว่าง  
๒๒.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. เป็นระหว่าง ๐๐.๐๑ – ๐๔.๐๐ น. โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ ๒๘ พ.ค. ๕๗ เป็นต้นไป และ
ต่อมาเม่ือ ๓ มิ.ย. ๕๗ ได้มีประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในสถานที่ท่องเที่ยวส าค ัญได้แก่ เมืองพ ัทยา จ.ชลบุ รี  
พืน้ที่อ าเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ภูเก็ต  

๒.๘ บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ระบุว่า การควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ จะส่งผลกระทบ
ในด้านลบต่อเศรษฐกิจในระยะสัน้ แต่ในระยะยาว น่าจะเป็นผลดี หากสามารถยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่



 

 

ยืดเยือ้มานานลงได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดว่า  การฟื ้นต ัวของเศรษฐกิจไทยน่าจะ ใช้เวลามากกว่าเม่ือครัง้ 
การรฐัประหารปี ๔๙ เนื่องจากภาคครวัเรือนไทยมีภาระหนีสู้งกว่าในอดีตค่อนข้างมาก โดย ณ สิน้ปี ๕๖ คิดเป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๘๒.๓ ของ GDP ขณะที่เม่ือปี ๔๙ อยู่ที่ระดบัร้อยละ ๔๗.๖     
  ๓. มุมมองของต่างประเทศ 

    ๓.๑ สแตนดาร์ด แอนด์ พวัร์ (Standard and Poor) ระบุเม่ือวนัที่ ๒๒ พ.ค.ว่า ได้ยืนยันอันด ับ
ความน่าเชื่อถือในตราสารหนีร้ะยะยาวและระยะสัน้สกุลเงินต่างประเทศของไทย (Long-term/short-term local 
currency rating) ที่ระดบั BBB+/A-2 พร้อมกบัยืนยนัแนวโน้มอันด ับความน่าเชื่อถือของ ปทท.ที่ อยู่ในระด ับมี
เสถียรภาพ (stable outlook) อย่างไรก็ดี ได้แสดงความเห็นว่า ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่ด าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการลงทุน ซึ่งจะท าให้ไทยมีแนวโน้มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจระยะสัน้
ปรบัตวัลดลง 

    ๓.๒ บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ (Fitch) เห็นว่า การควมคุมอ านาจฯ ไม่ได้เป็นปัจจยัเชิงลบที่จะท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงต่ออนัดบัความน่าเชื่อถือของประเทศ โดยปัจจยัหลักที่จะส่งผลให้กับสถานะความน่าเชื่อถือ ได้แก่ 
ความรวดเร็วในการจดัต ัง้รฐับาลที่ปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  

    ๓.๓ นายฟูมิฮิโกะ อิเกะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน ฮอนด้า มอเตอร์ และประธาน
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ญ่ีปุ่น  (ซึ่งเคยท างานอยู่ในประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓) ให้ความเห็นว่า การ
เข้าควบคุมอ านาจฯ ของ คสช. ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทรถยนต์ญ่ีปุ่นในไทย ความไม่มั่นคง
ทางการเมืองของไทยเกิดขึน้มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งน้อยครัง้ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าค ัญ ทัง้นี ้
ไทยยงัเป็นประเทศที่ผู้ผลิตรถยนต์และชิน้ส่วนเข้าไปลงทุนจ านวนมาก เนื่องจากมีความพร้อมในอุตสาหกรรมที่
เก่ียวข้อง พร้อมกบัคาดว่า ในอนาคต บริษัทญ่ีปุ่นก็จะยงัคงเข้าไปลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นายโนโบยูกิ โค
ไดระ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโตโยต้า กล่าวว่า บริษัทฯ ยงัคงจบัตาดูสถานการณ์ในไทยอย่างใกล้ชิด 
แต่ ณ ขณะนีไ้ทยยงัคงเป็นฐานการผลิตที่ส าคญัของโตโยต้าอยู่ 

 

--------------------------- 

 
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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