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 แผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น มีความคล้ายคลึงกับปี 2544 ทั้งนี้
หากมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบตามแผน
คาดว่าจะหนุนให้
เศรษฐกิจฟืน้ ตัวตั้งแต่ 4Q58 เป็นต้นไป โดยคาดว่าการบริโภค
ภาคครัวเรือนจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ส่วนการลงทุนโดยรวม
น่าจะกระเตื้องขึ้นหลังจากนี้อย่างน้อย 2 ไตรมาส
 ASPS ประเมินว่า GDP Growth งวด 4Q58 น่าจะอยู่ที่ 2.6%
กระเตื้องขึ้นจาก 2.3% ในงวด 3Q58 จึงทําให้ตอ้ งปรับเพิ่มทั้งปี
2558 เป็น 2.7% ดีขนึ้ จากเดิมที่ประเมินไว้เพียง 2.5% และ ปี
2559 คาดว่าน่าจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 3.8%
 คาดว่าแนวโน้มเงินเฟ้อปี 2559 น่าจะขยับขึ้นอยู่ระหว่าง 2.15-4%
(จากติดลบ 0.85% ในปีนี้) ภายใต้สมมติฐานราคาน้ํามันดิบดูไบ ที่
คาดว่าจะอยูร่ ะหว่าง 60-65 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มจาก 53
เหรียญฯ ในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นราว 13-23% และน่าจะทําให้อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายฯ มีโอกาสขยับขึ้นจากปี 2558 ราว 0.75 - 1%
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ที่มา : รวบรวมโดย ASPS Research

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของ
ขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือ
เสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปน
ผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมวากรณีใด
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แผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นน่าจะเริม่ จริงจังในงวด 4Q58

จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตอเนือ่ งตัง้ แตไตรมาส 2 ป 2556 จากปญหาการเมืองภายในประเทศ จนกระทัง่
การเขามาบริหารประเทศของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารในป 2557 จนถึงปจจุบนั ราว 16 เดือน ดู
เหมือนทําใหปจจัยดานการเมืองผอนคลายลง อยางไรก็ตาม ปจจัยเศรษฐกิจโลกที่ยงั คงชะลอตัว ยังคง
เปนปจจัยหลักทีก่ ระทบตอการสงออก และสงผลทําใหราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ผนวกกับปญหา
ภัยแลงในปนี้ทําใหผลผลิตสินคาการเกษตรลดลง อาทิ ขาวเปลือก ยางพารา ขาวโพด ซึ่งปจจัยดังกลาว
ลวนกระทบตอรายได และกําลังซือ้ ของผูบริโภค โดยเฉพาะในระดับรากหญาซึ่งถือเปนประชากรสวนใหญ
ของประเทศ (ราว 50% ของประชากรทั้งหมด) นอกจากนี้เหตุการณระเบิดที่สี่แยกราชประสงค ยังคงเปน
ปจจัยเพิ่มแรงกดดันใหกับเศรษฐกิจ ทําใหคาดวาในงวด 3Q58 การเติบโตของเศรษฐกิจจะหดตัวลงจาก
ไตรมาสกอน
อยางไรก็ตาม ภายหลังการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งลาสุด โดยได ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ เขามาเปนรอง
นายกรัฐมนตรี และนําทีมเศรษฐกิจชุดใหม ไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในอยางตอเนื่อง โดยเนน
มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอย และผูป ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ดังปรากฏ
ในตารางดานลาง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
เฟส

กลุมเปาหมาย

เฟส1 กลุมผูมีรายไดนอย

รวม

วงเงิน
5.9 หมื่นลานบาท

3.6 หมื่นลานบาท
4 หมื่นลานบาท
1.36แสนลานบาท
6 พันลานบาท
1 แสนลานบาท

เฟส2

SMEs

รวม

แนวทาง
อัดฉีดเงินผานกองทุนหมูบา น (หมูบา นละ 1 ลานบาท) เปนการปลอยกูที่ตองนําไป
ประกอบอาชีพเทานั้น (หามนําไปใชหนี้เดิม) โดยแหลงเงินมาจากธนาคารออมสิน และ
ธกส. ปลอดดอกเบีย้ 2 ป แรก อายุโครงการ 7 ป
เรงรัดการใชจายภาครัฐเขาสูตําบลกวา 7 พันตําบลๆ ละ 5 ลานบาท เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาและการจางงานในชุมชน
เรงรัดการใชจายงบประมาณ เนนโครงการลงทุนขนาดเล็ก โครงการละ 1ลานบาท
1. จัดตั้งกองทุนรวมลงทุน 2,000 ลานบาท จํานวน 3 กองทุนโดย 3 ธนาคารคือ ออมสิน
กรุงไทย และ SME Bank
2 .มาตรการเรื่องสินเชื่อดอกเบีย้ ต่ํา 4% ( Soft loan )
3. มาตรการยกเวนภาษีสงเสริมผูประกอบการรายใหม (New Start-up) สําหรับบริษทั ที่
จดทะเบียนใหมตั้งแต 31 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 จะไดยกเวนภาษีนิติบคุ คล
นาน 5 รอบระยะบัญชี
4. นโยบายลดภาษีเงินไดสําหรับผูประกอบการ SMEs ที่มีกําไร 300,001 บาทขึ้นไป
(จากสียภาษี 15% ลดเหลือ 10%), กําไร 3,000,001 บาทขึ้นไป (จากเสีย 20% ลดเหลือ
10%)

1.06 แสนลานบาท

ที่มา : รวบรวมโดย ASPS Research

ทั้งนี้ รัฐยังมีแผนจัดตั้งกองทุนรวมลงทุนระหวางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (SMEs Bank) ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย (KTB) มูลคารวม 6 พันลานบาท เพื่อ
เขารวมทุนลักษณะ Venture Capital กับผูป ระกอบการขนาดกลางและเล็ก เพื่อชวยใหผูประกอบการ
ดังกลาว มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยปราศจากดอกเบี้ย (จะทยอยลงทุนครั้งละ 2 พันลานบาท และ
รายละเอียดในสวนนี้ยังอยูระหวางศึกษา) ซึ่งเมือ่ ยอนไปดูมาตรการเศรษฐกิจในอดีตจะพบวามาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจในครั้งนี้มีความคลายคลึงกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในป 2544 ทั้งกองทุนหมูบา น
และการสนับสนุน SMEs ซึ่งผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในครั้งนั้นสามารถเรียกความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภค (CCI) และ กระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP Growth) ไดอยางเห็นผลใน 1-2 ไตรมาส
ตอมา จึงทําใหคาดการณวาในครั้งนี้มาตรการกระตุนเศรษฐกิจจะสามารถเห็นผลไดในลักษณะเดียวกัน
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แผนลงทุนปี 2558 ทีค่ าดว่าจะประมูลในช่วง 4Q58
โครงการ

เสนทาง

มูลคา( ลานบาท )

รถไฟรางคู แกงคอย-คลอง 19, ถนนจิระ-ขอนแกน , ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร

55,647

มอเตอรเวย พัทยา-มาบตาพุด

14,200

อื่นๆ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2
ทาเทียบเรือและระบบลําเลียงถานหิน , โรงไฟฟากระบี่ อื่นๆ

รวม

43,000
29,752
142,599

ที่มา : รวบรวมโดย ASPS Research

แผนลงทุนและคาดว่าจะมีการประมูล ปี 2559
โครงการ

เสนทาง

รถไฟรางคู

ลพบุรี - ปากน้ําโพ , มาบกะเบา - จิระ , นครปฐม - หัวหิน

รถไฟฟา

สายสีสม เฟสแรก ( ศูนยวัฒนธรรม-มีนบุรี ),
สีเหลือง ( ลาดพราว - สําโรง ) , สีมวงใต ( เตาปูน - ราษฎรบรู ณะ )
สีนําเงินสวนตอขยาย ( บางแค - พุทธมณฑลสาย 4 )
สวนตอขยายแอรพอรตลิงค ( พญาไท - ดอนเมือง )
สีแดงออน ( หัวหมาก- บางซือ -หัวลําโพง ) ,สีชมพู ( แคราย - มีนบุรี )
สีแดงเขม ( รังสิต - ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต )

มอเตอรเวย บางใหญ - กาญจนบุรี , บางปะอิน - นครราชสีมา
อื่นๆ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 สวนงานที่ 2

รวม

มูลคา( ลานบาท )
74,736
308,480

128,100
19,000
530,316

ที่มา : รวบรวมโดย ASPS Research

นอกจากนี้ ยังไดออกมาตรการสงเสริมการลงทุนภาคเอกชนผานการเรงลงทุนขนาดใหญ
ระยะเวลาการสงเสริมการลงทุน ดังนี้

และขยาย

1. เรงการลงทุนขนาดใหญ 17 โครงการ มูลคารวม 1.6 ลานลานบาท ใหมีความกระชับมากขึ้น โดยใน
จํานวนนี้พบวาโครงการที่มีความคืบหนามากที่สุด คือ โครงการกอสรางถนนมอเตอรเวย ชวงพัทยา - มาบ
ตาพุด โครงการรถไฟทางคูชวงแกงคอย-ฉะเชิงเทรา และชวงจิระ-ขอนแกน ขณะทีอ่ ีก 8 โครงการ ไดผา น
การเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ไดแก ถนนมอเตอรเวย 3 เสนทาง รถไฟรางคู 2 เสนทาง โครงการดาน
การพัฒนาทาเรือ 2 โครงการ และทาอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 จะเรงเดินหนาเปดประมูลใหไดโดยเร็ว
สวนที่เหลืออีก 9 โครงการ คาดวาจะนําเสนอเขา ครม .ในปนี้ ประกอบไปดวยโครงการรถไฟฟา 5
โครงการ รถไฟทางคู 2 โครงการ และรถไฟความเร็วสูงอีก 2 โครงการ และจะทยอยเปดประมูลในป 2559
- 2560
2. คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) อนุมัติเพิ่มระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากเดิม 8
ป เปน 13 ป ใหกับอุตสาหกรรมเปาหมาย นอกจากนี้ยังเพิ่มการลดหยอนภาษีจากเดิม 50% เปน 90 %
ในเวลา 5 ป หลังจากครบกําหนดการไดรับยกเวนภาษีในชวง 13 ป คาดจะมีผลบังคับใชในป 2559
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมที่เขาขายไดรับสิทธิประโยชนใหมนี้ ในเบื้องตนนาจะเปนกลุมที่เปนการลงทุน
ดานวิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยีทกี่ อใหเกิดประโยชนกับประเทศเปนหลัก ซึ่งนาจะจูงใจใหเกิดการลงทุน
มากขึ้น หลังจากยอดคําขอยื่นรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ในชวง 1H58 ทีผ่ า นมา มีมลู คารวมเพียง
7.11หมื่นลานบาท หดตัวแรง 79% YoY เนื่องจากนักลงทุนสวนใหญไดยื่นคําขอไปกอนหนาแลวในชวง
ปลายป 2557 กอนที่ BOI จะปรับเปลีย่ นกฏเกณฑการสงเสริมการลงทุนแบบใหมที่เปลี่ยนจากกําหนด
ตามพื้นที่ Zoning มาเปนกําหนดตามประเภทอุตสาหกรรม ในป 2558
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คาดงวด 3Q58 เศรษฐกิจไทยน่าจะผ่านจุดต่ําสุด

ASPS เชือ่ วาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคนาจะคอยๆ มีแนวโนมที่ดีขึ้นในตั้งแตเดือน ก.ย. เปนตนไป โดย
ความหวังคือ แผนกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้น ที่ภาครัฐอัดฉีดเงินเขาสูร ะบบภายในงวด 4Q58 เปนตนไป
จะชวยสรางความเชื่อมั่นและกระตุนกําลังซื้อในประเทศ ซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจที่ใหญสดุ (50% ของ GDP)
ทําไมถึงมีความเชื่อมั่นวาเศรษฐกิจไทยนาจะผานพนจุดต่ําสุดไปแลว
ทั้งนี้เพราะวามาตรการกระตุน
เศรษฐกิจที่เกิดขึน้ ในรอบนี้ มีความคลายคลึงกับนโยบายกระตุนเศรษฐกิจในป 2544 ที่มี ดร. สมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ เปน 1 ในทีมเศรษฐกิจ ทั้ง 2 สมัยเปนผูกาํ หนดนโยบายเศรษฐกิจ ถึงแมอาจจะแตกตางกันใน
รายละเอียด
แตนโยบายสวนใหญลวนมุง ใหความชวยเหลือประชาชนในระดับรากหญา
และ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ตัวอยางเชน โครงการกองทุนหมูบาน ในป 2558 จะใช
เม็ดเงิน 6 หมื่นลานบาท ซึง่ ต่ํากวาป 2544 ราว 25% แตมีเงื่อนไขทีจ่ ูงใจกวา เชน คิดอัตราดอกเบี้ยทีต่ ่ํา
และระยะเวลาการกูยืมที่ยาวนานกวา สวนโครงการชวยเหลือ SMEs ป 2558 กําหนดวงเงินกูยืม 1 แสน
ลานบาท ดอกเบีย้ ต่ํา 4% มีแหลงเงินทุนจากธนาคารออมสิน ซึ่งเปนผูปลอยกูส ินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่ํา 0.1%
ใหแกธนาคารพาณิชย เพื่อนําไปปลอยกูใหกับ SMEs อีกตอหนึ่ง พรอมกับให บสย. ค้ําประกันเงินกูย ืม
ราว 18-21% ขณะที่ในป 2545 แมรัฐบาลอนุมัติวงเงินชวยเหลือ SMEs 2 แสนลานบาท แตมีการปลอย
กูให SMEs จริงเพียง 8.5 หมื่นลานบาท โดยมีแหลงเงินทุนมาจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เชน ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา และบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เปนตน
และปลอยกูผานธนาคารเฉพาะกิจและธนาคารของรัฐ
(รายละเอียดดังตารางดานลาง)
มาตรการ

เปรียบเทียบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2554 และ 2558
ป 2544
ป 2558

- วงเงิน 8 หมื่นลานบาท
- อัตราดอกเบี้ยระหวาง 6-15% ตอป (ตาม
กองทุนหมูบาน
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบานเห็นชอบ)
- ระยะเวลากู 5 ป
นโยบาย SML /สงเสริมความ - จัดสรรเงินใหเปลาตามขนาดของหมูบาน แบงเปน
เปนอยูร ะดับตําบล
SML (งบประมาณ 48-49 1.8 หมื่นลานบาท)
- วงเงิน 2 แสนลานบาท
- ปลอยกูผ าน ธนาคารเฉพาะกิจ และธนาคารของรัฐ
- แหลงเงินทุนจาก SME Bank,ธนาคารออมสิน,
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา (ธสน.),บรรษัท
มาตรการสินเชื่อเพื่อ SMEs เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(IFCT)
N.A.

- วงเงิน 6 หมื่นลานบาท
- อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปโดยรัฐตองมีภาระจาย
ดอกเบี้ยแทนในระยะเวลา 2 ป
- ระยะเวลากู 7 ป
- จัดสรรเงินใหเปลาแก หมูบาน หมูบานละ 5 ลานบาท
(รวมวงเงิน 3.6725 หมื่นลานบาท)
- วงเงิน 1 แสนลานบาท
- ปลอยกูผ าน ธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย
- แหลงเงินทุนจาก ธนาคารออมสิน
- อัตราดอกเบี้ยไมเกิน 4% ตอป

- ลดภาษีเงินนิตบิ ุคคล เหลือ 20 %(จาก 30%)
- ลดภาษีนิตบิ ุคคล เหลือ 10%(จาก 15%) และลดภาษี
สําหรับบริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI เงินไดกบั ผูประกอบการ SMEs ตามกําไรที่ทําได
- จัดตัง้ กองทุนรวมลงทุน 2 กองทุน (กองทุนรวมเพื่อ
รวมลงทุน SMEs และกองทุนฟนฟูประเทศไทย)
การจัดตัง้ กองทุนเพื่อ SMEs - วงเงินกองทุน 1 พันลานบาท สําหรับกองทุนรวมเพือ
รวมลงทุน SMEs และ วงเงินเริ่มตน 100 ลาน เหรียญ
ฯสําหรับ กองทุนฟนฟูประเทศไทย
มาตรการกระตุน การลงทุน
N.A.
ขนาดเล็กของภาครัฐบาล

รวมวงเงิน

- จัดตัง้ กองทุนรวมลงทุน 3 กองทุน
- วงเงินกองทุน 6 พันลานบาท(ลงทุนครั้งละ 2พันลาน
บาท) ผาน 3 ธนาคารคือ ออมสิน กรุงไทย และ SME
Bank
- การลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ (รวมวงเงิน 4 หมื่น
ลานบาท)

1.36 แสนลานบาท

ที่มา : รวบรวมโดย ASPS Research
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ช่วงปี 2544-45 vs ปี 2558F
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
95
90
85

?

80
75
70
65

ธ.ค. 2558F

ต.ค. 2558F

ส.ค. 2558

มิ .ย. 2558

เม.ย. 2558

ก.พ. 2558

ก.ค. 2545

พ.ค. 2545

มี . ค. 2545

ม.ค. 2545

พ.ย. 2544

ก.ย. 2544

ก.ค. 2544

พ.ค. 2544

มี . ค. 2544

ม.ค.2544

60

ที่มา : ASPS Research

GDP Growth รายไตรมาส ปี 2544-2545 vs. 2557-2559
(%)
8

7
6
5

?

4
3
2
1

2Q59

1Q59
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2Q58

1Q58

4Q57

3Q57

3Q45

2Q45

1Q45

4Q44

3Q44

2Q44

1Q44

0

ที่มา : ASPS Research

และหากพิจารณาถึงความเชื่อมั่น และ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เคยเกิดขึ้นหลังการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาลในป 2554 พบวาเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในป 2544-45 กลาวคือ นับ
ตั้งในเดือน ต.ค. 2544 พบวา ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (CCI) ฟนตัวตอเนื่อง 11 เดือน และทําให CCI
ทั้งป 2545 เพิ่มขึ้น 12% และเพิ่มอีก 17% ในป 2546 เทียบกับ -5.4% ป 2544 และ เชนเดียวกับอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) พบวาเพิ่มขึ้นจาก 3.6% ในงวด 3Q44 เปน 4.1 % ในงวด
4Q44 และทัง้ ป 2545 อยูที่ 6.1% เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับ 3.4% ในป 2544 ซึ่งพบวา
เครื่องจักรสําคัญที่เปนตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจคือ การบริโภคภาคครัวเรือน (Consumption) ขณะที่การ
ลงทุนโดยรวมมีแนวโนม กระเตื้องขึ้นอีก 2-3 ไตรมาสถัดมา (รายละเอียดดังภาพขางตน) จึงเปนการตอก
ย้ําวาเศรษฐกิจไทยนาจะผานจุดต่ําสุดในงวด 3Q58 และนาจะกระเตือ้ งขึ้นตั้งแตงวด 4Q58 เปนตน
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เศรษฐกิจมีแนวโน้มแตะ 3.8% ปีหน้า เทียบกับ 2.7% ปีนี้

จากการประเมินโดยทีมนักเศรษฐศาสตรของ ASPS คาดวา GDP Growth งวด 4Q58 นาจะฟนตัว โดย
เติบโตราว 2.6% กระเตื้องขึ้นจาก 2.3% ในงวด 3Q58 โดยการขับเคลื่อนการบริโภคครัวเรือนเปนหลัก
โดยรวมในป 2558 จึงไดปรับเพิ่มประมาณการ GDP Growth ในป 2558 ขึ้นจากเดิม ที่ประเมินไว 2.5%
ปรับเพิ่มเปน 2.7% (ภายใตการประเมินโดยจากแบบจําลองประมาณการดวยวิธี CVM) โดยมีปจจัย
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจดังนี้
การบริโภคในภาคครัวเรือน (C) คาดวางวด 3Q58 จะเติบโตเล็กนอยคือ 0.6% แตจะปรับตัวเพิ่มขึน้
เปน 4.4% ในงวด 4Q58 และ ทัง้ ป 2558 จะเพิ่มขึ้นเทากับ 2.2 %
การลงทุนรวม (I) คาดการลงทุนภาครัฐยังเปนปจจัยขับเคลื่อน แตเมื่อรวมกับการลงทุนภาคเอกชนทีย่ งั
ชะตัว ทําใหงวด 3Q58 จะหดตัว 2.8% แตจะกลับมาเติบโต 3.1% ในงวด 4Q58 และโดยรวมทั้งป 2558
จะเติบโต 3.4%
การบริโภคภาครัฐบาล (G) คาดวาจะเติบโตตามงบประมาณรายจายภาครัฐ ซึ่งคาดวาจะเริ่งเบิกจาย
ในงวด 3Q58 ซึ่งเปนงวดสุดทายของปงบประมาณ และจะชะลอตัวลงในงวด 4Q58 ซึ่งเปนไตรมาสแรก
ของปงบประมาณใหม แตทั้งป 2558 คาดวาจะเติบโตราว 4.7%
การสงออก (X) งวด 7M58 ยอดสงออกในรูปเงินบาทขยายตัว 4.67%yoy แตทั้งป 2558 คาดจะเติบโต
3.2 อานิสงสจากการออนคาตั้งแตตนป ภายใตสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยน ที่ฝายวิจยั ใช ป 2558 อยูท ี่
34 บาทตอเหรียญ ขณะที่กําหนดใหยอดสงออกในรูปดอลลารสหรัฐ ในป 2558 หดตัว 3.4%
การนําเขา (M) งวด 7M58 ยอดนําเขาในรูปเงินบาทหดตัว 3.36%yoy แตทั้งป 2558 คาดจะเติบโต
2.8% ภายใตสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยน 34 บาทตอเหรียญ และยอดนําเขาในรูปดอลลาร หดตัว 5.5 %
GDP Growth รายไตรมาส
( %YoY)

3.5
3.0
3.0
2.5

2.8

2.6
2.3

2.1

2.0
1.5
1.0

0.9

1.0

2Q57

3Q57

0.5
0.0
-0.5

-0.4

-1.0
1Q57

4Q57

1Q58

2Q58

3Q58F

4Q58F

ที่มา : ประมาณการโดย ASPS Research

สําหรับในป 2559 ASPS ไดประมาณการณ GDP Growth ไวนาจะเติบโต อยูที่ระดับ 3.8% มาจากแผน
ลงทุนที่จะประมูลในชวง 4Q58 วงเงิน 142,599 ลานบาท โดยคาดวาเม็ดเงินจะเขาสูระบบ ตั้งแตงวด
ปลาย 1Q59 หรือตนงวด 2Q59 รวมทั้งแผนลงทุนที่คาดวาจะมีการประมูลที่เกิดขึ้นในป 2559 อีก
530,316 ลานบาท นาจะเปนตัวผลักดันให GDP Growth เติบโตไดดังที่คาดการณไว
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GDP Growth และสมมติฐานในการทําประมาณการ
%YOY
GDP (CVM)
การบริโภคภาคเอกชน ( C )
การบริโภคภาครัฐบาล (G)
การลงทุนรวม (I)
การสงออกสินคาและบริการ(X)
การนําเขาสินคาและบริการ(M)

สมมุติฐานในการทําประมาณการ

อัตราแลกเปลียน (บาท/ดอลลาร)
อัตราดอกเบียนโยบาย (%)
ราคานํามันดิบดูไบ (เหรียญสหรัฐ/บารเรล)
อัตราเงินเฟอ

2557
0.9
0.6
1.7
-2.6
0.0
-5.4

2558F
2.7
2.2
4.7
3.4
3.2
2.8

2559F
3.8
3.0
5.0
3.0
1.4
-0.1

33
2%
96.6
2%

34
35
1.50% 2.25 - 2.5%
53
60-65
-0.85% 2.15- 4%

ที่มา : ประมาณการโดย ASPS Research

GDP Growth รายไตรมาส ปี 2557- 2558F
%YOY

1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 3Q58F 4Q58F
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การบริโภคภาครัฐบาล (G)

3.1

1.9

-1.3

3.6

3.3

4.6

5.0

5.8

-10.7

-5.1

2.6

3.2 10.7

2.5

-2.8

3.1

การสงออกสินคาและบริการ(X)

0.1

-0.8

-3.7

4.5

1.0

1.0

5.5

5.1

การนําเขาสินคาและบริการ(M)

-10.5

-9.3

-0.4

-0.7

2.3 -0.3

3.4

5.9
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ที่มา : ประมาณการโดย ASPS Research



คาดดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มขยับขึ้น 0.75-1% ปี 2559

ในป 2558 ASPS คาดการณอัตราเงินเฟอติดลบ 0.85% จากสมมุตฐิ านราคาน้ํามันดิบเฉลี่ย 53 เหรียญ
ฯ ตามแนวโนมราคาพลังงานที่ปรับลดลงกวา 33% จากระดับสูงสุดในป 2557 อยางไรก็ตามคาดการณ
วาแนวโนมราคาสินคาในหมวดอาหาร
นาจะเริ่มขยับขึ้นตามกําลังซื้อที่คาดวาเพิ่มขึ้นจากมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และปญหาภัยแลงในประเทศ ตั้งแตไตรมาสสุดทายของปนี้หรือไตรมาสแรก
ในปหนา
ขณะทีป่  2559 คาดการณอัตราเงินเฟอนาจะเติบโตกาวกระโดด มาอยูในชวง 2.15-4% ทั้งนี้ขนึ้ กับ
สมมุติฐานราคาน้ํามันดิบดูไบ ระหวาง 60-65 เหรียญฯ ขณะที่ราคาสินคาในหมวดอาหารคาดวาจะเริ่ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2558 เชนกัน
นอกจากนีแ้ นวโนมเงินบาทที่ออ นคาตอเนื่อง 6 เดือน ทําให ASPS ประเมินวาคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) นาจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.5% ไปจนถึงปลายป (เหลือการประชุมอีก 2ครั้ง)
และในป 2559 คาดวามีแนวโนมที่ (กนง.) จะเพิ่มอัตราดอกเบีย้ นโยบาย 0.75-1% ขึ้นมาที่ 2.25-2.5%
ทั้งนี้เพื่อจัดการกับเงินเฟอที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นดังกลาวขางตน ซึ่งจะทําใหเงินบาทนาจะกลับมาทรงตัว
ถึงแข็งคา สวนทางกับสถานการณปจจุบัน
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อัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยนโยบายของไทย
อัตราเงินเฟอ

(%YoY)
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ที่มา : Bloomberg
หมายเหตุ: สมมุติฐานราคาน้ํามัน 60 เหรียญฯ
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