
อัตราการเจร�ญเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย 1 ดัชนีความเช่ือม่ัน

และดัชนีราคา 3
การใช�จ�าย การลงทุน
ดอกเบ้ีย นโยบาย และ
อัตราแลกเปล่ียน 2 แนวโน�มการเติบโต

และป�จจัยเส่ียง 4

สถานการณ�เศรษฐกิจไทย
กรกฎาคม - กันยายน 2561

อัตราการเจร�ญเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย

ภาคเกษตร
เติบโตร�อยละ 10.4 
จากอากาศท่ีเอ้ืออำนวย

ภาคอุตสาหกรรม
เติบโตร�อยละ 3.1 สอดคล�องกับ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ภาคบร�การ
มีสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และ
การขายส�ง ขายปลีกท่ีขยายตัว

ขยายตัวร�อยละ 3.1 ชะลอลงจากร�อยละ 3.8
ในไตรมาสแรก สอดคล�องกับดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมกลุ�มการผลิตเพ�่อบร�โภคภายใน
ประเทศ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพ�อ่การ
ส�งออก ท่ีขยายตัวร�อยละ 1.9 และ 7.0 ตามลำดับ
สินค�าที่มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญที่
เพ� �มข� ้น ได�แก� รถยนต� (+11.5%) น้ำตาล
(+40.5%) คอมพ�วเตอร� (+16.3%) เป�นต�น
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สาขาบร�การที่ขยายตัว ได�แก� สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร อยู�ที่ร�อยละ 9.4 สาขาการขายส�ง
การขายปลีก และการซ�อมแซม ขยายตัวร�อยละ
7.2 (โดยเฉพาะดัชนีธุรกิจค�าปลีก สาขาการ
ขนส�งและการคมนาคม ขยายตัวร�อยละ 7.0)
สาขาไฟฟ�า ก�าซ และการประปา ขยายตัวร�อยละ
1.8 สอดคล�องกับตัวเลขการจำหน�ายสาธาร-
ณูปโภคโดยเฉพาะไฟฟ�า สาขาก�อสร�าง ขยายตัว
ร�อยละ 2.0 จากร�อยละ 1.2 ในไตรมาสแรก
สอดคล�องกับการเพ��มข�น้ของการอนุมัติส�งเสร�ม
การลงทุนที่เพ��มข�้นร�อยละ 16.1 ตามการก�อ
สร�างโครงการของภาครัฐและเอกชน อาทิ 
โครงการทางรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน โครงการ
รถไฟฟ�าในเขตชุมชนเมือง และโครงการพัฒนา
อสังหาร�มทรัพย�ของเอกชน

ปรับตัวดีข� ้น จากตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์
ขยายตัวร�อยละ 9.2 โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และ
ปร�มณฑล ท่ีขยายตัวร�อยละ 7.5 แนวโน�มสินเช่ือ
ที่อยู�อาศัยส�วนบุคคล ขยายตัวร�อยละ10 และ
คาดว�าทั้งป�จะเติบโตอยู�ที่ร�อยละ 10 ตามการ
ส�งออก การท�องเท่ียว และการลงทุนโครงสร�าง
คมนาคมของรัฐบาล

อยู�ท่ีร�อยละ 10.4 เพ��มข�น้จากร�อยละ 6.5 เป�นผล
จากการเติบโตของผลผลิต ข�าว ข�าวโพด และ
ยางพารา เป�นหลัก จากสภาพอากาศที่เอื ้อ
อำนวยต�อการเพาะปลูก ดัชนีรายได�เกษตรกร
โดยรวมเพ��มข�้นร�อยละ 6.1

ไตรมาสสองของป� 2561 ขยายตัวร�อยละ 4.6 ต่ำกว�าไตรมาสก�อนหน�า ท่ีร�อยละ 4.9 ประมาณการการเติบโตท้ังป�ท่ีร�อยละ 4.2 – 4.7
โดยการขยายตัวมีป�จจัยขับเคลื่อนสำคัญ คือการส�งออกสินค�า การท�องเที่ยว และบร�การ ทั้งนี้ โครงสร�างเศรษฐกิจไทย แบ�งตาม
สัดส�วนผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศเป�น 5 ด�าน ได�แก� ภาคการผลิต คิดเป�น ร�อยละ 34 ภาคบร�การ ร�อยละ 27 ภาคการค�า ร�อยละ 18

ภาคอสังหาร�มทรัพย� ร�อยละ 13 และภาคเกษตร ร�อยละ 9 

โครงสร�างระบบเศรษฐกิจไทย

33%
ภาคการผล�ต

ภาคบร�การ
27%

ภาคการค�า
18%

ภาคอสังหาฯ
13%

ภาคการเกษตร
9%

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
( GDP Growth)

ภาคเกษตร / อุตสาหกรรมเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบร�การ ภาคอสังหาร�มทรัพย�

ประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งป�คาดว�าจะอยู�ที่ 4.2-4.7
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ประมาณการส�งออกท้ังป�
อยู�ท่ีร�อยละ 8
การสงออก เดือนกันยายน 2561 หดตัวจากสินคาอุตสาหกรรมเปนหลัก สอดคลองกับเศรษฐกิจประเทศคูคา และ
การเพ่ิมข้ึนของราคาน้ำมันโลก ดานการนำเขา ขยายตัวจากสินคาวัตถุดิบและเช้ือเพลิง การบริโภคท้ังป คาดวาจะ
เติบโต อยูท่ีรอยละ 4.1

เดือนกันยายน 2561 หดตัวจากสินคาอุตสาหกรรมเปนหลัก
โดยหดตัวรอยละ 6.7 จากเดือนกอนท่ีขยายตัวรอยละ 5.8 
สอดคลองกับการชะลอตัวของประเทศคูคา การลดลงของ
ราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก และการเพิ่มขึ้นของราคา
น้ำมันดิบในตลาดโลก การสงออกไปตลาดสำคัญ ยังคงขยายตัวทั้งสหรัฐฯ
สหภาพยุโรป (15) ญี่ปุน อาเซียน (9) และอินเดีย ขณะที่หดตัวในตลาดจีน
ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และรัสเซีย จากการสงออกรถยนตและทองคำ
ลดลงภาพรวมการสงออก 9 เดือนแรกยังขยายตัวรอยละ 8.1 โดย ประมาณการ
การสงออกท้ังปอยูท่ีรอยละ 8 

ไตรมาสท่ี 2 เทียบกับไตรมาสแรกของป การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 4.5 เรงข้ึนจากรอยละ 3.7 ใน  ไตรมาสกอนหนา ตามการบริโภคสินคาคงทน โดยเฉพาะ
ยอดขายรถยนตน่ังสวนบุคคล การเติบโตในหมวดยานพาหนะเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.3 เทียบกับปกอนหนา แตการบริโภคสินคาไมคงทนชะลอตัวจากรอยละ 2.1 ในไตรมาสแรก
เหลือเพียงรอยละ 1.5 จากหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ที่ไมมีแอลกอฮอล เนื่องจากรายไดของเอกชนเพิ่งฟนตัว การบริโภคทั้งปคาดวาจะเติบโตอยูที่รอยละ 4.1 

                         เด ือนก ันยายน 2561 ขยายต ัวร อยละ 9.9 จาก
                         รอยละ 22.8 ในเดือนกอน เปนผลจากการนำเขาวัตถุดิบ
                         และสินคาชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ขณะที่นำเขาสินคาทุนลดลง
                       สอดคลองกับมูลคาการสงออกที ่ลดลง โดยมูลคา
การนำเขาวัตถุดิบเติบโตรอยละ 11.5 และมูลคาการนำเขาสินคาทุนหดตัว
รอยละ 5.8 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรวม 9 เดือนแรก การนำเขา
อยูที่รอยละ 15.2 และประมาณการการนำเขาท้ังปอยูท่ีรอยละ 15.4

การส�งออกส�นค�า

การบร�โภคในประเทศ

อยูที่รอยละ 1.1 มีผูวางงานจำนวน 4.1 แสนคน โดยมีจำนวนผูมีงานทำมากขึ้นในภาคเกษตร คิดเปนรอยละ 3.0 นอกภาคเกษตร ลดลงรอยละ 0.01 แบงเปนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น  รอยละ 0.9 สอดคลองกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตอเนื่อง อยางไรก็ดี ผลสำรวจผูวางงานที่จบปริญญาตรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นเปน
1.7 แสนคน ในเดือนกรกฎาคม เปนผลจากการท่ีธุรกิจเอกชนขนาดใหญ ปรับเปล่ียนการผลิตจากการใชแรงงานมาเปนเคร่ืองจักรและระบบอัตโนมัติแทน 

อัตราการว�างงาน

ทรงตัวท่ีรอยละ 1.5 ตอป โดยเอกชนเสนอใหปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียเพ่ือปองกันทุนนอกไหลออก เน่ืองจากสงครามการคาทำใหเกิดความไมแนนอนข้ึนกับเศรษฐกิจโลก
และนักลงทุนตางขายสินทรัพยในตลาดเกิดใหม (Emerging Market) ซ่ึงหลายๆ ประเทศตางแกปญหาดวยการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายเพ่ือเพ่ิมอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรและตราสารหน้ี แตสำหรับไทย ยังมองวาเงินเฟอยังอยูในระดับต่ำ เสถียรภาพดานการเงินของประเทศยังอยูในระดับท่ีดี โดยเฉพาะบัญชีเดินสะพัดของไทย
เกินดุลอยางตอเนื่อง หากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำใหทุนนอกไหลเขาไทยมากเกินไป

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

การลงทุนของภาคเอกชน เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.6 จากรอยละ 3.4 ตามการเพิ่มขึ้นของการลงทุนเครื่องจักรและการกอสราง และการพัฒนาดานอสังหาริมทรัพยของ
เอกชน การลงทุนท้ังปคาดวาอยูท่ีรอยละ 4.4  |  การลงทุนของภาครัฐ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.0 เปนรอยละ 4.9 ขยายตัวตามการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และโครงการ
ขนาดใหญของภาครัฐ  |  การลงทุนทางตรงของต�างชาติ (FDI) มีการลงทุนจากตางประเทศ 2.9 พันลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสแรกท่ี 4.6 ลานดอลลารสหรัฐ
โดยเปนการเขามาของนักลงทุนจากญี่ปุนเปนอันดับแรก และมีความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด

การลงทุน

การนำเข�าส�นค�า

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 อยูที่ 32.617 ตอดอลลารสหรัฐ ซึ่งออนคาจากไตรมาสที่สอง ซึ่งคาเงินบาทเฉลี่ยอยูที่ 31.95 บาทตอดอลลารสหรัฐ ออนคาลงรอยละ 1.3
เทียบกับไตรมาสกอนหนา เปนผลจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท่ีสูงกวาการคาดการณ ประกอบกับ ยอดขายอสังหาริมทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึน ดัชนีภาคการผลิต
ท่ีสูงข้ึน ตัวเลขการวางงานต่ำ และคาจางรายช่ัวโมงของแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สงผลตอความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และกระทบตอเงินบาทไทย 

อัตราแลกเปล�่ยน



      หากพิจารณาถึง “ดัชนีความเชื่อมั่น” ที่จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณิชย พบวาผูประกอบการและนักธุรกิจ
ภาคการสงออก รูสึก “มีความเชื่อมั่น” วาการสงออกดีขึ้นอยางตอเนื่อง แมวา
บางสวนจะไดรับผลกระทบจากความขัดแยงทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน
แตทิศทางการสงออกของไทยก็ยังขยายตัวอยางตอเน่ืองและเติบโตตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งสอดคลองกับตัวเลขการสงออกของไทยที่เติบโตตอเนื่อง 
สำหรับผูประกอบการและนักธุรกิจจาก 6 สาขา (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม กอสราง การเงินและประกันภัย และบริการ) ยัง “ไมมีสัญญาณ
ความเช่ือม่ัน” ซ่ึงเปนผลมาจากตนทุนท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากราคาวัตถุดิบ ราคาน้ำมัน
คาแรงงาน ประกอบกับการแขงขันทางการคาที่มีความรุนแรงและพฤติกรรมการ
บริโภคที่เปลี่ยนไป ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้ง ราคาสินคาพืชผล
ทางการเกษตรหลายรายการยังทรงตัวอยูในระดับต่ำ อีกท้ัง กำลังซ้ือของผูบริโภค
ที่ปรับตัวลดลง 
      ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคที่ยังคงอยูในระดับที่ “ไมมีความเชื่อมั่น” โดย
ผูบริโภคมีความรูสึกวาเศรษฐกิจมีการฟนตัวชา มีความกระจุกตัวดานความเจริญ
มีความเหลื่อมล้ำในเชิงโครงสรางสูง มีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย อยางไรก็ดี
ดัชนีที่บงชี้ถึงการใชจายสินคาอุปโภคบริโภคที่จำเปนยัง “มีความเชื่อมั่น”
อยางตอเน่ืองซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นวา แมวาผูบริโภคจะยังไมมีความเช่ือม่ันตอ
เศรษฐกิจในภาพรวม แตก็ยังมีการใชจายสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเปนใน
ชีวิตประจำวันอยางตอเนื่อง โดยเปนผลมาจากการดำเนินการของนโยบายตางๆ
ของภาครัฐท่ีพยายามกระตุนเศรษฐกิจ การหาชองทางการตลาดเพ่ือใหราคาสินคา
เกษตรปรับตัวดีขึ้น การชวยเหลือประชาชนในระดับรากหญาผานบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ รวมทั้ง โครงการประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ดัชนีความเช่ือม่ัน
      สำหรับสถานการณดานราคาสินคาในประเทศ สนค. ไดประเมินสภาวะราคา
สินคาและบริการแตละเดือน ผานการจัดทำดัขนีราคาสินคาและบริการ ประกอบดวย
 1  ดัชนีราคาผูบริโภค หรืออัตราเงินเฟอ  2  ดัชนีราคาผูผลิต ซึ่งแสดงถึงระดับ
ราคาสินคาท่ีนำมาผลิตในภาคสวนตางๆ  3  ดัชนีราคาวัสดุกอสราง และ  4  ดัชนี
ราคาสินคานำเขาสงออก
      ในชวงสามเดือนที่ผานมา (ก.ค. - ก.ย. 2561) ดัชนีราคาผูบริโภค มีอัตรา
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.47 แสดงถึงระดับราคาสินคาที่สูงขึ้นกวาปกอนหนา
เล็กนอย มีสาเหตุสำคัญจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ดัชนีราคาผูผลิต 
ในชวงเดือน ก.ค. - ก.ย. 2561 เฉล่ียการเพ่ิมข้ึนคิดเปน รอยละ 1.76 หากแบงตาม
กิจกรรมการผลิต จะเปนผลจากปจจัยผลิตภัณฑจากเหมือง เชน ปโตเลียมและ
กาซธรรมชาติ เปนหลัก หากแบงตามขั้นตอนการผลิต จะเปนผลมาจากสินคา
วัตถุดิบจากอาหารและไมใชอาหารเปนหลัก
      ดัชนีราคาวัสดุกอสราง มีตัวเลขเฉล่ียเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.16 ปจจัยสำคัญมาจาก
สินคาเหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก สำหรับดัชนีราคาสินคาสงออก เฉล่ียมีการเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3.35 มีปจจัยจากการออนคาของเงินบาท และการสงออกที่ดีของสินคา
ประเภทน้ำมันสำเร็จรูป สินคาอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองใชไฟฟา เหล็ก เปนตน สำหรับ
      ดัชนีราคาสินคานำเขา เฉลี่ยมีการเพิ่มขึ้นรอยละ 6.45 เปนผลจากการ
เพิ่มขึ้นของทุกหมวดสินคา โดยเฉพาะสินคาเชื้อเพลิง 

ดัชนีราคา

ราคาน้ำมันดิบดูไบ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 อยูที่ 78.26 เหรียญสหรัฐตอบารเรล สูงขึ้นกวาในไตรมาสที่ 2 ที่ราคาเฉลี่ยอยูที่ 71.90 เหรียญสหรัฐตอบารเรล เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสแรกที่ 63.52 เหรียญสหรัฐตอบารเรล และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2560 สูงขึ้นถึงรอยละ 45.1 สาเหตุจาก   1   ความตองการน้ำมันของโลก
เพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวเศรษฐกิจโลก   2   ปญหาความไมสงบของประเทศผูสงออกน้ำมันอยางลิเบีย โคลัมเบีย อิรัก และเวเนซุเอลา   3   การปรับลดกำลังการผลิต
อยางตอเนื่องของกลุมโอเปกและนอกโอเปก   4   อุบัติเหตุไฟไหมของแทนขุดเจาะในแคนาดาที่ทำใหกำลังการผลิตน้ำมันสวนหนึ่งหายไปจากตลาด และ   5   การ
ประกาศการลดลงของตัวเลขน้ำมันดิบสำรองในคลังน้ำมันสหรัฐฯ ซึ่งราคาพลังงานที่สูงขึ้น มีผลตอราคาสินคาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับน้ำมัน อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป 
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑยาง

ราคาน้ำมันดิบดูไบ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 อยูที่ 78.26 เหรียญสหรัฐตอบารเรล สูงขึ้นกวาในไตรมาสที่ 2 ที่ราคาเฉลี่ยอยูที่ 71.90 เหรียญสหรัฐตอบารเรล เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสแรกที่ 63.52 เหรียญสหรัฐตอบารเรล และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2560 สูงขึ้นถึงรอยละ 45.1 สาเหตุจาก   1   ความตองการน้ำมันของโลก
เพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวเศรษฐกิจโลก   2   ปญหาความไมสงบของประเทศผูสงออกน้ำมันอยางลิเบีย โคลัมเบีย อิรัก และเวเนซุเอลา   3   การปรับลดกำลังการผลิต
อยางตอเนื่องของกลุมโอเปกและนอกโอเปก   4   อุบัติเหตุไฟไหมของแทนขุดเจาะในแคนาดาที่ทำใหกำลังการผลิตน้ำมันสวนหนึ่งหายไปจากตลาด และ   5   การ
ประกาศการลดลงของตัวเลขน้ำมันดิบสำรองในคลังน้ำมันสหรัฐฯ ซึ่งราคาพลังงานที่สูงขึ้น มีผลตอราคาสินคาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับน้ำมัน อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป 
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑยาง

ราคาน้ำมัน
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แนวโน�มเศรษฐกิจไทย

ป� 2561
เศรษฐกิจโลกขยายตัวตอเน่ืองแตอาจชะลอลง เชนเดียวกับเศรษกิจของประเทศคูคาสำคัญของไทย
เชน สหรัฐฯ และจีน อันเปนผลมาจากสงครามการคาที่ตอเนื่องและรุนแรงขึ้น โดยธนาคาร
แหงประเทศไทย ประมาณการเศรษฐกิจของประเทศคูคาสำคัญของไทย ไดแก สหรัฐฯ ญี่ปุน
และจีน รวมเฉลี่ยวาจะเติบโตลดลงจากรอยละ 3.8 ในปนี้ เหลือรอยละ 3.5 ในป 2562  

เงินทุนเคลื่อนยายออกจากประเทศตลาดเกิดใหม จากความกังวลตอนโยบายกีดกันทางการคา
ที่เขมขนขึ้น พื้นฐานเศรษฐกิจ ที่เปราะบางของบางประเทศ สงผลใหนักลงทุนตางชาติขาย
สินทรัพยในกลุมประเทศที่เปราะบาง มาลงทุนในประเทศที่มีเสถียรภาพดานตางประเทศที่
เขมแข็งกวา เชน ไทย เกาหลีใต เปนตน 

การสงออกบริการในป 2562 มีแนวโนมสูงขึ้น โดยประมาณการนักทองเที่ยวในป 2561 ทั้งป
อยูท่ี 38 ลานคน และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในป 2562 เน่ืองจากนักทองเท่ียวจีนบางสวนเล่ือนแผน
การทองเที่ยวมาจากครึ่งหลังของป 

การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวสูงขึ้น ตามรายไดครัวเรือนและราคาผลผลิตทางการ
เกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น 

การใชจายภาครัฐมีแนวโนมต่ำกวาท่ีประเมิน จากปญหาการกอสรางและอุปสรรคการเวนคืนท่ีดิน
รวมถึง ผลกระทบจาก พรบ. จัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีมีผลกระทบตอ
การดำเนินโครงการตางๆ 

ราคาน้ำมันดิบมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ตามการผลิตของโลกท่ีลดลง ประกอบกับการคว่ำบาตรอิหราน
ของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.  ที่จะถึงนี้ ทำใหเกิดความตึงเครียดของประเทศตางๆ ที่ตองหา
แหลงน้ำมันสำรอง โดยน้ำมันดิบจากอิหรานท่ีจะหายจากตลาดถึง 1 ลานบารเรลตอวัน ผลักให
ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการปรับเพิ่มการคาดการณราคาน้ำมัน จากเดิมที่ 60 - 70 เหรียญ
สหรัฐตอบารเรล ในไตรมาส 2 เพ่ิมเปน 65 - 75 เหรียญสหรัฐตอบารเรล และจะผลักดันใหราคา
ขายปลีกน้ำมันในประเทศ ทั้งเบนซินและดีเซลสูงขึ้นอีก


