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วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ปี 2560 ยังต้องพึ่งการลงทุนรัฐเป็นหลัก
ปี 2560 การเติบโตเศรษฐกิจไทยจะเร่งตัวขึ้นเป็น 3.5% จาก 3.2% ในปีนี้ การลงทุนภาครัฐยังเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อน และหวังว่าจะดึงการลงทุนเอกชนผ่านโครงการ EEC ส่วนเงินเฟ้อคาดเร่งตัวขึ้น
1.47% แต่ยังไม่มีผลทําให้ดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นจนถึงกลางปี 2560
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GDP Growth งวด 4Q59 ทรงตัวถึงชะลอตัวจากงวด 3Q59
คาดวา GDP Growth งวด 4Q59 นาจะทรงตัวหรือชะลอตัวจากงวด 3Q59 โดยแรงขับเคลื่อนหลัก ยัง
มาจากการลงทุนภาครัฐ (การบริโภคภาครัฐชะลอตัวตามฤดูกาล) ขณะที่การบริโภคภาคครัวเรือน
ยังคงไดรับผลกระทบจากการปราบปรามทัวรศูนยเหรียญ แมจะไดรับชดเชยจากมาตการกระตุนกําลัง
ซื้อปลายปก็ตาม (กระตุนภาคทองเที่ยวลดหยอนภาษีและลดคาธรรมเนียมวีซา 19 ประเทศ )

ปี 2559 ปรับลด GDP Growth สะท้อนการลงทุนเอกชนและใช้จ่ายภาครัฐต่ํากว่าคาด
ป 2559 ปรับลด GDP Growth ลงเหลือ 3.2%(จากเดิมคาด 3.5%) ผานการปรับเปลีย่ นสมมติฐาน
ดังนี้ คือ การลงทุนรวม ลดเหลือ 3% จากเดิม 3.6% (เปนการปรับลดการลงทุนเอกชน 0.6% จาก
1.5% แตการลงทุนรัฐคงเดิม 10%) และการใชจา ยรัฐ ลงเหลือ 2.2%จากเดิม 3.8% ขณะการคา
ระหวางประเทศ ปรับเพิ่มสงออกเปน 0% จากเดิม -1.5%

ปี 2560 หวังการลงทุนภาครัฐจะดึงลงทุนเอกชน
ป 2560 การลงทุนภาครัฐจะเกิดขึน้ ตอเนื่องจากป 2559 ที่เดินหนา 15 จาก 20 โครงการ มูลคา 5.81
แสนลานบาท (ประมูลกอสรางเบิกจายไปแลว 20% ที่เหลือจะเกิดขึน้ ในป 2560 และถัดไป และป
2560 รัฐยังเดินหนาเปดประมูลกอสรางสาธารณูปโภคใหม 20 โครงการมูลคาราว 7.2 แสนลานบาท
ควบคูสงเสริมการลงทุนภาคเอกชน (EECใหสิทธิพิเศษทางภาษีนาน 15 ป) ชวยกระตุนการลงทุน
เอกชนและ หนุน GDP Growth ป 2560 ไมต่ํากวา 3.5% เรงขึ้นจากป 2559 แมต่ําสุดในกลุม TIPS

เงินเฟ้อปี 2560 เร่งขึ้น 1.47% แต่ดอกเบี้ยนโยบบายยังคงถึงกลางปี 2560
คาดเงินเฟอป 2560 จะขยับตัวขึ้นมาที่ 1.47% จากสิ้นป 2559 ที่คาดไว 0.8% ภายใตสมมติฐาน
ราคาน้ํามันดิบป 2560 ที่ 55 เหรียญฯ เทียบกับเฉลีย่ 45 เหรียญฯใน ป 2559 โดยกําหนดใหปจจัย
อื่นๆ คงที่ ซึ่งจะทําใหดอกเบีย้ นโยบายสุทธิ (ดอกเบี้ยนโยบาย – เงินเฟอ) แคบลงและเงินเฟอจะ
ใกลเคียงกับดอกเบี้ยนโยบาย แตเชือ่ วา กนง. จะยืนดอกเบีย้ นโยบายที่ 1.5% ไปถึงกลางป 60

Real GDP Growth vs SET Index
Real GDP growth 3Q59 = 3.2
SET (แกนขวา) 23/11/59 = 1,496.36
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GDP Growth งวด 3Q59 ต่ํากว่าคาด
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ สภาพัฒนฯ รายงาน GDP Growth งวด
3Q59 ขยายตัว 3.2%yoy ต่ํากวาที่ ASPS คาดที่ 3.6%yoy ทําใหชวง 9M59 ขยายตัว 3.3% โดย
GDP Growth ในงวดนี้มีแรงหนุนจากการบริโภคครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐเปนหลัก ขณะทีก่ าร
ใชจายของภาครัฐชะลอตัว ดังนี้
การบริโภคภาคครัวเรือน(C) สัดสวนราว 50 % ของ GDP ขยายตัว 3.5%yoy ชะลอเล็กนอยจาก
3.8% ในงวด 2Q59 ทั้งนี้เปนผลจากอยูในชวงฤดูฝน และประชาชนในบางพื้นที่ประสบปญหาน้ํา
ทวมในบางจังหวัด
การลงทุนรวม (I) คิดสัดสวนราว 24 % ของ GDP ขยายตัว 1.4%yoy ชะลอจาก 2.7% ในงวด
2Q59 ซึ่งมาจากการลงทุนภาครัฐ สัดสวนราว 6 % ของ GDP ขยายตัว 6.3%yoy ชะลอจาก
11.9% ในงวด 2Q59 ทัง้ นี้เปนผลของโครงการกอสรางสาธารณูปโภค อาทิ โครงการมอเตอเวย และ
กอสรางระบบจําหนายไฟฟา ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนสัดสวนราว 18% ของ GDP ยังคงหดตัว
0.5% จาก 0.2% ในงวด 2Q59 เปนผลจากภาคเอกชนยังไมเชือ่ มั่นตอเศรษฐกิจ ทําใหชะลอลงทุน
ขณะที่การใชจายของภาครัฐ(G) คิดสัดสวนราว 16 % ของ GDP หดตัว 5.8%yoyชะลอจากที่
ขยายตัว 1.5% ในงวด 2Q59 ทั้งนี้เปนผลจากงวด 3Q59 คาตอบแทนแรงงานเลดลง และ รายจาย
คาซื้อสินคาและบริการ 2.3%yoy และ. 28.5 % ตามลําดับ
สวนการคาระหวางประเทศ การสงออก(X) ในรูปดอลลารขยายตัว 1.2%yoy จากที่หดตัว 4.2%
ในงวด 2Q59 หลังจากการสงออกกลับบวก 2 เดือนติด โดยสินคาหมวดอุตสาหกรรมปรับตัวตาม
การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส (สัดสวน 48%ของยอดสงออกรวม)และยานยนต(สัดสวนราว 3.7%)
และการนําเขา (M) ในรูปดอลลาร ติดลบ 1%yoy ลดลงจากติดลบ 8.2%ในงวด 2Q59 หลังจาก
ภาคเอกชนเพิ่มการนําเขาสินคาในหมวดวัตุดิบเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจรายไตรมาสงวด 1Q57 -3Q59

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
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เศรษฐกิจรายไตรมาส แยกตามภาคธุรกิจ

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)

คาดเศรษฐกิจงวด 4Q59 ทรงตัวหรืออ่อนตัวจาก 3Q59
ปจจัยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจงวด 4Q59 ยังคงมีแรงหนุนจากการลงทุนและการใชจายภาครัฐเปนหลัก
ขณะที่การบริโภคครัวเรือนคาดวาจะทรงตัวหรือชะลอเล็กนอย จากกําลังซื้อที่หายไปจากผลกระทบ
ธุรกิจทองเที่ยวทีช่ ะลอตัวจากการปราบปรามทัวรศูนยเหรียญ ในเดือน ต.ค. แตจะไดรับชดเชยจาก
มาตการกระตุน การใชชวงปลายป ทั้งการบริโภคสวนบุคคลและทองเทีย่ ว รายละเอียดดังยอหนา
ถัดไป
การลงทุนภาครัฐ การกอสรางขนาดใหญป 2559 รวม 20 โครงการ (Action plan) วงเงิน 1.4 ลาน
ลาน ลาสุด มีโครงการที่อยูระหวางกอสรางและเบิกจายแลวในปนี้ เพียง 4 โครงการ อาทิ ทาเรือ
ชายฝง A รถไฟทางคู (จิระ-ขอนแกน) วงเงินรวม 4.54 หมื่นลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้เบิกจาย เพียง
ราว 20% ของวงเงินรวม และคาดจะเรงเบิกจายขึ้นในงวด 4Q59

ความคืบหน้าแผนลงทุนระยะเร่งด่วน 20 โครงการปี 2559
โครงการ

มูลคา(ลานบาท)

ความคืบหนา

เบิกจาย %

คัดเลือกผูรับเหมาแลว อยูระหวางกอสราง
1.ทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A)

1,819

NWR ชนะการประมูล

42.38%

2.ศูนยการขนสงตูสินคาทาเรือแหลมฉบัง

2,031

ITD - WH Consortuim ชนะการประมูล

13.56%

3.รถไฟทางคู (ชุมทางจิระ-ขอนแกน)

23,802

กิจการรวมคา CKCH ชนะการประมูล

9.45%

4.มอเตอรเวยสายพัทยา - มาบตพุด

17,819

ประมูลไปแลว 13 สัญญา จากทั้งหมด 14 สัญญา

10.93%

รวม

45,471

อยูระหวางขั้นตอนประกวดราคา
5.มอเตอรเวยสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา

84,600

ประมูลไปแลว 25 สัญญา จากทั้งหมด 40 สัญญา

ป 2560

6.มอเตอรเวยสาย บางใหญ -บานโปง -กาญจนบุรี

55,620

ประมูลไปแลว 9 สัญญา จากทั้งหมด 25 สัญญา

""

7. สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส2

51,607

ประมูลไปแลว 3 สัญญา จากทั้งหมด 7 สัญญา

""

8.รถไฟฟาสายสีสมศูนยวัฒนธรรม - มีนบุรี

110,116

กําหนดเปดซองราคา 6 ม.ค.60 แบงเปน 6สัญญา (1-3 ใตดิน 4ยกระดับ 5ศูนยซอ ม 6ระบบราง)

""

9.รถไฟฟาสายสีชมพู แคราย - มีนบุรี

56,690

แขงขันระหวาง BEM และBSR เปดซองเบื้องตน 17 พ.ย.59 คาดลงนามสัญญา เม.ย.60

""

10.รถไฟฟาสายสีเหลือง ลาดพราว - สําโรง

54,644

แขงขันระหวาง BEM และ BSR เปดซองเบื้องตน 17 พ.ย.59 คาดลงนามสัญญา เม.ย.60

""

11.รถไฟทางคู ประจวบคีรีขันต - ชุมพร

17,290

ขายซองประมูล 26 พ.ย. - 2ธ.ค.60 กําหนด E-Auction 3 ก.พ. 60

""

12.รถไฟทางคู มาบกะเบา -ถนนจิระ

29,853

ประกาศ TOR 9 พ.ย.59 คาดขายซอง 3-9 ธ.ค.59 กําหนด E-Auction ก.พ.60

""

13.รถไฟทางคู นครปฐม - หัวหิน

20,036

ประกาศ TOR 9 พ.ย.59 คาดขายซอง 3-9 ธ.ค.59 กําหนด E-Auction ก.พ.60

""

14.รถไฟทางคู ลพบุรี - ปากน้ําโพ

24,842

ประกาศ TOR 9 พ.ย.59 คาดขายซอง 3-9 ธ.ค.59 กําหนด E-Auction ก.พ.60

""

15.รถไฟฟาสายสีแดงออนและแดงเขม

44,157

อยูระหวางจัดทํา TOR มีแผนเปดประมูล ธ.ค.59

""

รวม

549,455

""

รอเขาครม.เพือ่ ขออนุ มัติ
16.รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ - หนองคาย (ไทย - จีน)

179,000

อยูระหวางปรับรูปแบบการลงทุนกับจีน

17.รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ - เชียงใหม (ไทย - ญี่ปุน)

224,000

ญี่ปุนจะสงรายงานการศึกษาความเหมาะสมใหไทยเดือน ก.พ.60

""

18.รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ -หัวหิน

94,673

ศึกษารูปแบบการรวมลงทุนกับเอกชน (PPP)

""

19.รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ -ระยอง

152,528

ศึกษารูปแบบการรวมลงทุนกับเอกชน (PPP)

""

20.รถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ

131,003

เตรียมเสนอ ครม. เดือน พ.ย.60

""

รวม

781,204

รวมทั้ งหมด

n.a.

1,430,857

ที่มา : รวบรวมโดยฝายวิจัย ASPS , สภาพัฒนฯ 21 พ.ย. 2559

3

Economic Outlook
Research Department
การใชจายภาครัฐ(G) ปงบประมาณ 2559 (ต.ค.58 - ต.ค.59) วงเงินรวม 2.72 ลานลานบาท รัฐ
เรงเบิกจายราว 92% หรือ 2.55 ลานลานบาท นอยกวาเปาที่ตั้งเปาไวเล็กนอย 96% (แตยังเปนระดับ
สูงสุดในรอบ 5 ป ) ขณะที่งบประมาณป 2560 งวด 1Q60 (ต.ค.-พ.ย.60) ซึง่ ตรงกับ 4Q59 คาดรัฐ
เรงเบิกจายตามเปาและเพิ่มขึ้นจากป 59 สะทอนจาก รัฐเบิกจายไปแลว 16.5%ของวงเงินเบิกจาย
รวม (มาจากรายจายประจําและรายจายลงทุนเพิ่ม 17.5%yoy และ 17%yoy)

ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2559

ที่มา : รวบรวมโดยฝายวิจัย ASPS สิ้นสุด 22 พ.ย.59

การบริโภคภาคครัวเรือน(C) คาดงวด 4Q59 จะชะลอลงทรงตัวหรือชะลอเล็กนอย จากการที่
ประชาชนชะลอการจับจายใชสอยประกอบกับผลกระทบจากการปราบปรามทัวศูนยเหรียญอยาง
จริงจังของภาครัฐกระทบตอภาคการทองเที่ยว โดยเฉพาะ จีน (กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาไทย
มากที่สุดราว 30% ของยอดนักทองเที่ยวทั้งหมดราว 27 ลานราย) โดยเริ่มเห็นผลกระทบ คือ จํานวน
นักทองเที่ยวจีน เดือน ต.ค. ลดลง 16.22%yoy หรือลดลงราว 1 แสนราย แตจะไดรับชดเชย
มาตการกระตุนการใชจายในประเทศ ทั้งผานการแจกเงินใหเปลาผูมรี ายไดวงเงิน 1.27 หมื่นลาน
บาท หนุนภาคทองเทีย่ ว คือ ใหนําคาใชจายบริการ ที่พักมาลดหยอนภาษีไดไมเกิน 30,000 หมื่น
บาท ระยะเวลา ในชวงปลายเดือน ธ.ค. (รวมยอด 15,000 บาทที่ประกาศในชวงตนป) และ ยกเวน
คาธรรมเนียมวีซา 1 พันบาท 19 ประเทศ อาทิ สหรัฐ ญี่ปุน อังกฤษ จีน อินเดีย บัลแกเรีย ภูฎาณ เปน
ตน ดังตารางถัดไป

มาตการกระตุ้นการบริโภค(C) ของภาครัฐหนุนงวด 4Q59
กลุ่มเป้าหมาย
ผูมี้ รายได ้น ้อย

วงเงิน

ความคืบหน้าล่าสุด

อัดฉีดเงินกองทุนหมู่บ ้าน (หมู่บ ้านละ 2.5 แสนบาท) เฟส 3

แนวทาง

1.87 หมื่นล ้านบาท

เบ กิ จ่าย พ.ย.59-ม.ค.60

แจกเงินให ้เปล่าผูมี้ รายได ้น ้อย ( 3 พันบาทรายได ้ไม่เกิน 3
หมื่น/ปี และ 1.5 พันบาท รายได ้3หมื่น-1แสนบาท/ป๊ )

1.27 หมื่นล ้านบาท

เบ กิ จ่าย 1-31 ธ.ค.59

รวม
อสังหาริมทรัพย์

โครงการบ ้านประชารัฐ
ยกเว ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 1 พันบาท/คน

ท่องเที่ยว

3.14 หมืน
่ ล้านบาท
7 หมื่นล ้านบาท

สนิ้ สุด มี. ค. 2561
ระยะเวลา 1ธ.ค.59- 28 ก.พ.60

ลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ช ่องทางด่านตรวจคนเข ้าเมืองสําหรับ 19
ประเทศ เหลือ 1พันบาท/คน (เดิม 2 พันบาท/คน)
ขยายระยะเวลา(Long Stay VISA) นักท่องเที่ยวอายุ 55 ปี ขึน้
ไป ขยายเป็ น 10 ปี (เดิมครัง้ ละไม่เกิน 1 ปี ) ต่ออายุครัง้ ละ 5 ปี

มาตรภาษี

นําค่าใช จ่้ ายบริการ ค่าที่พกั ในประเทศลดภาษี ไม่เกิน 3 หมื่นบาท
เลื่อนการขึน้ อัตราภาษี มูลค่าเพิม่ (VAT) เป็ น10%

ระยะเวลา 1 เดือน (1 -31ธ.ค.2559)
ออกไปอีก 1 ปี (ปั จจุบ ันเก็บ 7%)

ที่มา : รวบรวมโดยฝายวิจัย ASPS สิ้นสุด 23 พ.ย.59
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ทั้งนี้สอดคลองกับ ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (CCI) ลาสุด เดือน ต.ค. ลดลงครั้งแรกหลังจากที่
เพิ่มขึ้นติดตอกัน 4 แมสัญญาณการฟนตัวจากภาคเกษตรยังมีตอเนื่องภายหลังจากราคาสินคา
เกษตรและผลผลิตการเกษตรเริ่มฟนตัวเล็กนอย
(รายไดเกษตรกรและราคาพืชผลเกษตรมี
ความสัมพันธทิศทางเดียวกัน คือ ขยายตัวเปนบวกติดตอกัน 6 เดือนตั้งแตเดือน เม.ย.59-ก.ย.59)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค(CCI)

ที่มา : ม.หอการคาไทย

รายได้เกษตรกรและราคาพืชผลทางการเกษตร
%yoy
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ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ปรับลด GDP Growth ปี 2559 เหลือ 3.2% แต่ใกล้ Consensus
GDP Growth ในงวด 3Q59 ที่เพิ่มขึ้นนอยกวาที่ ASPS คาด และแนวโนมเศรษฐกิจงวด 4Q59 คาด
วาทรงตัวหรือลดลงเล็กนอย จากงวดกอนหนาดังกลาวขาวตน ทําให ASPS ไดปรับลดประมาณการ
GDP Growth ผานการปรับเปลีย่ นสมมติฐานดังนี้ :
ปรับลด
การลงทุนรวม(I) ปรับลดเหลือ 3% จากเดิม 3.6% ซึ่งมาจากปรับลดลงทุนเอกชนเปน 0.6% จาก
1.5% เนื่องจากภาคเอกชนยังชะลอการลงทุน (สะทอนไดจากยอดขายพื้นที่นิคมอุตสหกรรมของ
บริษัทจดทะเบียนยังไมฟนตัว) แตยังใหการลงทุนรัฐ คงเดิม 10%
การใชจายของภาครัฐ (G) ปรับลงเหลือ 2.2%จาก 3.8% ซึ่งเปนผลจากการเบิกจายภาครัฐ
ปงบประมาณ 2559 ออกมา 92.6% แตนอ ยกวาทีร่ ัฐตั้งเปาไว 96%
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ปรับเพิ่ม
การคาระหวางประเทศในรูปดอลลาร สงออก(X) ปรับเพิ่มเปน 0% จากหดตัว -1.5%
เนื่องจากสัญญาณเริ่มเห็นฟนตัวยอดสงออกทีก่ ลับมาเปนบวก 2 เดือนติดตอกัน จากสินคา
อุตสาหกรรม และ เห็นสัญญาณการฟนตัวชัดเจนในภาคการผลิต ISM ของประเทศคูคาหลัก อาทิ
สหรัฐ จีน เปนตน
ยกเวนดานนําเขาปรับเปนติดลบเพิ่มขึน้ 3.5% จากเดิมติดลบ 2% เนื่องจากภาคเอกชนชะลอ
การลงทุนทําใหการนําเขาสินคาทุน และเครื่องจักรคาดวาจะชะลอตอไป
ขณะที่การใชจายภาคครัวเรือน(C) ยังคงที่ 3.0% ตามเดิม ทั้งนี้แมจะเห็นการบริโภคครัวเรือนชะลอ
ตัวในตนงวด 4Q59 แตไดแรงกระตุนจากมาตรการรัฐดังกลาวขางตน โดยรวมทําใหประมาณการ
GDP Growth ทั้งป 2559 ใหมลดลงเหลืออยูในชวง 3.2% (เดิมคาด 3.5%) แตใกลเคียงกับ
Consensus และยังขยายตัวขึ้นจาก 2.8% ในป 2558

คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2559 ก่อนและหลังปรับประมาณการ
2559F
GDP (CVM)
การบรโิ ภคครัวเรือ น (C)
การลงทุนรวม (I)
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
การบรโิ ภคภาครัฐ(G)
การส่งออก X (รูปดอลลาร์)
การนํา เข ้า M (รูปดอลลาร์)

ใหม่
3.2%
3.0%
3.0%
0.6%
10.0%
2.2%
0.0%
-3.5%

เดิม
3.5%
3.0%
3.6%
1.5%
10.0%
3.8%
-1.5%
-2.0%

ที่มา : ฝายวิจัย ASPS คาดการณ

ปี 2560 คาดหวังการลงทุนเอกชน จะเกิดขึ้นตามนโยบาย EEC
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2560 คาดวาจะปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากป 2559 แตไมมากนัก โดยคาดวา
ปจจัยขับเคลือ่ นหลักยังคงเปนการลงทุนและการใชจายภาครัฐเปนหลัก ขณะที่การบริโภคครัวเรือน
(C) นาจะทรงตัวคาดวารัฐอาจจะไมมีมาตรการกระตุนอะไรที่นอกเหนือจากที่ไดทําไปในป 25582559 นอกจาก การปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา และปรับภาษีบุคคลธรรมดาดังจะกลาวในยอหนาสุดทาย
ป 2560 คาดวาการลงทุนภาครัฐจะมีความคืบหนาสําหรับโครงการที่ผานขั้นตอนการประมูลและ
ขั้นตอนประกวดราคา รวม 15 โครงการเม็ดเงินลงทุนกอสรางรวมกันราว 5.81 แสนลานบาท (จาก
20 โครงการ วงเงินรวม 1.4 ลานลานบาท) ซึ่งนาจะเกิดขึ้นเปนรูปธรรมในป 2560 อีก 5 โครงการ
อาทิ รถไฟความเร็วสูง 4 เสน และ รถไฟฟาสายสีมวง วงเงินราว 7.81 แสนลานบาท คาดจะถูกยก
ไปเปดรวมประมูลโครงการใหมๆ ป 2560 อีก 20 โครงการรวม 7.21 แสนลานบาท รายละเอียดดัง
ภาพ
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เปรียบเทียบโครงการลงทุนที่มีรูปแบบเดียวกัน ปี 2559 VS. 2560
ป 2560

ป2559
จํานวนโครงการ

มูลค า

มูลค า

จํานวนโครงการ

รถไฟทางคู

มูลค า

มูลค า

รถไฟทางคู

1

รถไฟทางคู ประจวบคีรีขันต - ชุมพร

1.7หมื่นลานบาท

1

เดนชัย-เชียงของ

2

รถไฟทางคู มาบกะเบา -ถนนจิระ

2.9หมื่นลานบาท

2

เดนชัย-เชียงใหม

6 หมื่นลานบาท

3

รถไฟทางคู นครปฐม - หัวหิน

2.0หมื่นลานบาท

3

บานไผ-นคนพนม

6 หมื่นลานบาท

4

รถไฟทางคู ลพบุรี - ปากน้ําโพ

2.4หมื่นลานบาท

4

ปากน้ําโพ-เดนชัย

5.6 หมื่นลานบาท

5

รถไฟฟาสายสีแดงออนและแดงเขม

4.4หมื่นลานบาท

5

สุราษฎรธานี-สงขลา

5.1 หมื่นลานบาท

6

ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี

3.6 หมื่นลานบาท

7

ขอนแกน-หนองคาย

2.6 หมื่นลานบาท

8

ชุมพร-สุราษฎรธานี

2.3 หมื่นลานบาท

9

หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ

1 หมื่นลานบาท

10

หาดใหญ -ปาดังเปซาร

7.9 พันลานบาท

รวม

1.36 แสนลานบาท

รวม

7.6 หมื่นลานบาท

4 .05 แสนลานบาท

รถไฟฟา

รถไฟฟา
1

สีสมศูนยวัฒนธรรม - มีนบุรี

1.1 แสนลานบาท

1

สีสม(ตลิ่งชัน-ศูนยวัฒนธรรม)

8.5 หมื่นลานบาท

2

สีชมพู แคราย - มีนบุรี

5.67 หมื่นลานบาท

2

พญาไท-บางซือ่ -ดอนเมือง

3.1 หมื่นลานบาท

3

สีเหลือง ลาดพราว - สําโรง

5.46 หมื่นลานบาท

3

สีน้ําเงิน (บางแค-พุทธมลฑลสาย 4)

2.1 หมื่นลานบาท

4

รถไฟฟาสายสีแดงออนและแดงเขม

4.41 หมื่นลานบาท

4

สีแดง(ตลิ่งชัน-ศิริราช-ศาลายา)

1.9 หมื่นลานบาท

5

รถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ 1.31 แสนลานบาท

5

โมโนเรลภูเก็ต

1.9 หมื่นลานบาท

6

สีเขียว (สมุทรปราการ-บางปู)

9.5 พันลานบาท

7

สีเขียว (ลําลุกกา-คูคต)

9.2 พันลานบาท

8

สีแดง(รังสิต-ธรรมศาสตร)

7.5 พันลานบาท

รวม

3.96 แสนลานบาท

รวม

มอเตอร เวย

2 .01 แสนลานบาท

มอเตอร เวย

1

สายพัทยา - มาบตพุด

1.78หมื่นลานบาท

1

เสนนครปฐม-ชะอํา

8 หมื่นลานบาท

2

สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา

8.46หมื่นลานบาท

2

หาดใหญ -ชายแดนสะเดา

3 หมื่นลานบาท

3

สาย บางใหญ -บานโปง -กาญจนบุรี
รวม

5.56หมื่นลานบาท
1.58 แสนลานบาท

รวม

1.1 แสนลานบาท

รวมทัง้ หมด

6.9 แสนลานบาท

รวมทัง้ หมด

7.21 แสนลานบาท

ที่มา : ASPS รวบรวม * มิไดนําโครงการที่ไมมีในป 60 อื่นๆมาพิจารณา อาทิ รถไฟความเร็วสูง 4 สาย ทาเรือ ศูนยสงสินคา

นอกจากการลงทุนโครงสรางพื้นฐานนี้ขนาดใหญแลว ยังมีแผนกระตุนการลงทุนเอกชนในระยะยาว
ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พ.ศ. 2560-64 โดยใหการสงเสริมการ
ลงทุน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ในพื้นที่ 3 จังหวัด(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ที่มีความพรอม
รองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายแตจะเนนไปทีอ่ ุตสาหกรรมใหมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ 5 New
S-Curve โดยใหสทิ ธิประโยชนทางภาษี เปนเวลานาน 13 ป (จากเดิมไมเกิน 8 ป)) พรอมเอือ้
ประโยชนตอ การลงทุน ตางชาติ โดยรัฐนํารองลงทุนในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 5 ป วงเงินรวม
7.12 แสนลานบาท ไดแก ระบบคมนาคม และโลจิสติกส วงเงินรวม 6 แสนลานบาท อาทิ มอเต
เอเวยสาย 7(พัทยา-มาบตพุด) รถไฟรางคู(ฉะเชิงเทรา-แกงคอย) สนามบินอูตะเภา ทาเรือพาณิชย
สัตหีบ ทาเรือแหลมฉบังเฟส 3 เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแผนการลงทุนสาธารณูปโภคขางตน
ตามมาดวยระบบผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค วงเงินรวม 9.4 หมื่นลานบาท อาทิ การวางผังเมือง
พัฒนาสายสงไฟฟา อางเก็บน้ํา และรับบสาธารณะสุข ใหมีศักยภาพพอรองรับ และ การบริการ
จัดการ วงเงิน 131.7 ลานบาท ซึง่ คาดวาจะดึงเม็ดเงินลงทุนภาคเอกชนในระยะ 5 ปขา งหนาราว
1.9 ลานลานบาท
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5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (5 New S-Curve)
อุ ตสาหกรรม
หุ่นยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรม

รายละเอียดอุ ตสาหกรรม
้ ตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ผลิตฉีดพลาสติก
หุ่นยนต์ทใี่ ชในอุ
่ วชาญเฉพาะ
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ รวมถึงหุ่นยนต์เชีย
ดานดํ
้ านํ้าเพื่อการสํารวจและบํารุงรักษาระบบท่อส่งแก๊ส‐ และ
หุ่นยนต์การแพทย์เพื่อใช ้ผ่าตัด(Robotic Surgery)

กิจการสาธารณู ปโภคและบริการเพื่อการขนส่ง – ศูนย์รวม
ขนส่งและการบิน กิจการโลจิสติกส์ทันสมัย การบริการซ่อมบํารุงอากาศยาน ผลิต
้ ส่วนอากาศยาน (OEM)
ชิน

การแพทย์ทางไกลเพื่อติดตาม ปรึกษา วินจิ ฉัย และรักษา ผ่าน
Conference call ระหว่างแพทย์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดกับ
การแพทย์ครบวงจร กรุงเทพและกับต่างประเทศ – ยาประเภทชีววัตถุตนแบบ
้
(Biologic) และ ชีววัตถุคล ้ายคลึง (Biosimilar)

้ เพลิงชีวภาพ
เชือ
และเคมีชวี ภาพ

ดิจต
ิ อล

้ เพลิงชีวภาพทีผ
่ ลิตโดยวัตถุดบ
ิ ส่วนเหลือทางการเกษตร และ
เชือ
อุตสาหกรรมเคมีชวี ภาพครบวงจร โดยการพั ฒนาอุตสาหกรรม
กลางนํ้า – ไบโอพลาสติก – เข ้าสู่ Bioeconomy
ผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อนําไปใช ้ในการควบคุมเครือ
่ งจักรหรือระบบ),
Enterprise Software (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ในองค์กร) และ
่ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและศิลปะ)
Digital content (สือ

ต ัวอย่าง
้ งาน และปั ้มแผงวงจรซึง่ มีการใช ้
แขนกลหยิบชิน
แล ้วใน บ. KCE และบริษัทฉีดขึน
้ รูปผลิตภัณฑ์
พลาสติก เช่น IVL
ปั จจุบันมีเพียงบริษัท บริษัท ซี.ซี.เอส. แอดวานซ์
้ ส่วน
เทค จํ ากัด ( รายเดียวทีส
่ ามารถผลิตส่งชิน
เครือ
่ งบินให ้สายการบินใหญ่อย่ าง โบอิง้ และ แอ
บัส สถาบันศึกษาและอบรมด ้านการบิน อาทิ
สถาบันการบินพลเรือน วิทยาลัยการบินนานาชาติ
และโรงเรียนการบินกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ )
ผลิตยาจากเทคโนโลยีชวี ภาพใหมี้ ประสิทธิภาพ
คล ้ายคลึงกับยาตนแบบ
้
เช่นในโรงพยาบาล
กรุงเทพ (BDMS)
ฟางขาว
้ ชานออย
้ ขึเ้ ลือ
่ ย และเปลือกไม ้จาก
อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้ได ้เป็ นผลิตภัณฑ์ได ้แก่
นํ้ามันชีวภาพ
ื้ ‐จ่าย‐ส่ง) ,วิเคราะห์ข ้อมูล
E‐commerce (ขาย‐ซอ
ของและผู ้บริโภค (Consumer insights Analytics
and Data Center) , Cloud Computing (ธุรกิจ
จัดเก็บข ้อมูล), Cyber secutiry – Internet of Things

ที่มา : ASPS รวบรวม

เฉพาะป 2560 คาดวาจะเกิดการลงทุนระหวางรัฐ และ เอกชน รวมกันราว 1.2 แสนลานบาท และ ป
2561 คาดลงทุนเพิ่มอีก 1.98 แสนลานบาท และสวนที่เหลือจะทยอยลงทุนตอในป 2562-2564
เฉลี่ยปละ 1.34 แสนลานบาท ซึ่งจะทําใหสัดสวนการลงทุนภาคเอกชน ตอ GDP มีแนวโนม
กระเตื้องขึ้นจากที่ ปจจุบันอยูในระดับต่ําเพียง 18% ของ GDP เทียบกับราว 30 % ในชวงกอนเกิด
วิกฤตตมยํากุง (ดังภาพ )

สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชน ต่อGDP ปี 2536 – ปัจจุบัน

ที่มา : ASPS รวบรวม

ขณะที่การบริโภคครัวเรือน(C) คาดวากําลังซื้อจะเพิ่มขึ้นจากการ ปรับเพิ่มคาแรงขั้นต่ําอีก 3.3%
เปน 305 - 310 บาท (เดิมคาแรงขั้นต่ําอยูที่ 300 บาท) ใน 69 จังหวัดทั่วประเทศไทย มีผลบังคับใช
ม.ค.2560 พรอมทั้งปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหม ซึ่งมีผลทําใหภาระคาใชจายภาษี
จายลดลงในป 2560 (ยื่นแบบภาษีป 2561) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เพิ่มวงเงินหักคาใชจายเปน 50% ของเงินได แตไมเกิน 1 แสนบาท (เดิมหักคาใชจายได
40% แตไมเกิน 6 หมื่นบาท)
2. เพิ่มคาลดหยอน สําหรับผูมีรายไดและคูสมสมรสเปน 6 หมืน่ บาท (เดิม 3 หมื่นบาท)
และลดหยอนบุตร เปน 3 หมื่นบาท/คนไมจํากัดจํานวน (เดิม 1.5 หมื่นบาท ไมเกิน 3 คน)
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โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ปี 2560
เงินไดสุทธิตอ ป

เดิม

ใหม

ไมเสียภาษี

ไมเสียภาษี

150,001-300,000

5%

คงเดิม

300,001-500,000

10%

คงเดิม

500,001-750,000

15%

คงเดิม

750,001-1,000,000

20%

คงเดิม

1,000,001-2,000,000

25%

คงเดิม

2,000,001-5,000,000

30%จากเดิม 2,000,001-4,000,000

30%

5,000,001 บาทขึ้นไป

35% จากเดิม 4,000,01 บาทขึ้นไป

35%

1-150,000

ที่มา : ASPS รวบรวม

โดยสรุป ASPS คาด GDP Growth ป 2560 ที่ 3.5% ดีขึ้นจาก 3.2% ป 2559 ซึ่งใกลเคียงกับการ
ประเมินของนักวิเคราะหในตลาดฯ (ดังตาราง) แตยังถือวาเปนระดับต่ําสุดเมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบาน อาทิ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย เปนตน

สมมติฐาน GDP Growthปี 2559-2560
GDP (CVM)
การบรโิ ภคครัวเรือ น (C)
การลงทุนรวม (I)
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
การบรโิ ภคภาครัฐ(G)
การส ง่ ออก X (รูปดอลลาร์)
การนํา เข ้า M (รูปดอลลาร์)
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)
ราคานํา้ มันดบ
ิ (เหรียญ/บาร์เ รล)
อัตราเงิน เฟ้อ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

2558

2559F

2560F

2.8%
2.1%
4.7%
-2.0%
29.8%
2.2%
-5.7%
-11%
34
53
-0.9%

3.2%
3.0%
3.0%
0.6%
10.0%
2.2%
0.0%
-3.5%
35
45
0.8%

3.5%
2.7%
3.9%
1.6%
7.9%
2.5%
2.1%
-1.4%
35
55
1.47%

1.5%

1.5%

1.5%

ที่มา : คาดการณ IMF

Consensus คาดการณ์ GDP Growth ปี 2559-2560
2559F

2560F

สถาบ ันเศรษฐกิจ

เดิม

ใหม่

เดิม

ใหม่

สภาอุตสาหกรรม (สอท.)

3.3%

3-3.5%

3.5-4.0%

3.5-4.0%
3.4%

หอการค ้า

3.1%

3.3%

3.4%

กระทรวงการคลัง

3 - 3.5%

3.3%

3%

3.4%

สภาพัฒ น์

3.0-3.5%

3.2%

3.0-3.5%

3.0-4.0%

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3-3.5%

3.1%

3%

3.2%

IMF

2.5%

3.0%

3.2%

3.2%

Fitch Ratings Ltd

3.0%

2.9%

3.2%

3.2%

World Bank

3.0%

3.1%

3.1%

3.1%

ภาคเอกชน
3.5-4%

3.6%

4.1%

4.1%

ศูนย์วจิ ัยเศรษฐก จิ ทหารไทย (TMB)

3.0%

3.3%

3.5%

3.5%

ิ ร (KBANK)
ธนาคารกสก

2.5%

3.3%

3.3%

3.3%

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

2.8%

3.2%

3.3%

3.3%

ASPS

3.5%

3.2%

3.5%

3.5%

Standard Chartered

ที่มา : ฝายวิจัย ASPS รวบรวม สิ้นสุด 24 พ.ย.2559 (*เดิม 16 ส.ค.59 /ใหม 24 พ.ย.59)
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GDP ไทยยังคงต่ํากว่าประเทศในกลุ่ม TIPS
2558

8.0%

2559F

2560F
6.4% 6.3%

6.0%

5.4%
4.7%

4.4%

4.7%

5.8%

5.0%

4.1%

4.0%
2.8%

3.0%

3.2%

2.0%

0.0%

ไทย

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

ฟิ ลิปปิ นส

ที่มา : คาดการณ IMF

เงินเฟ้อปีหน้ากระเตื้อง 1.47 % คาด กนง.จะคงดอกเบี้ยถึง 2H60
อัตราเงินเฟอ เดือน พ.ย. อยูที่ 0.6% (งวด 11M59 เฉลีย่ 0.1% ) สิ้นป 2559 ASPS ประเมินไวที่
0.8% กระเตื้องจากติดลบ 0.85% ในป 2558 ผลมาจากราคาน้ํามันดิบดูไบในตลาดโลกที่ปรับ
เพิ่มขึ้นกวา 35.5%ytd (ราคาน้ํามันดูไบเฉลี่ยทั้งปที่ 40.5 เหรียญฯตอบารเรล) สงผลทําใหดัชนี
ราคาในหมวดยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และหมวดพาหนะ ขนสงและการสื่อสารปรับตัวเพิ่มราว
13%ytd และ 3% ytd และ เชนเดียวกับดัชนีราคาอาหารสดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพวกผักและ
ผลไมสดปรับขึ้น 9% และราคาสินคาจําพวกไขไกนม และเนื้อสัตว ตางปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4% และ
1.4% ขณะที่ผลผลิตเกษตร อาทิ ขาว ยังคงปรับลดลงเล็กนอย 0.4%
ขณะทีป่  2560 ASPS คาดเงินเฟอสิ้นปเดือนธ.ค. ที่ 1.47% ภายใตสมมติฐาน ราคาน้ํามันดิบ
ดูไบ 55 เหรียญฯตอบารเรล เพิ่มขึน้ จากป 2559 ที่ 45 เหรียญฯตอบารเรล โดยราคาน้ํามันดิบที่ปรับ
ขึ้นทุกๆ 1 เหรียญจะทําใหเงินเฟอเพิ่มขึ้นราว 0.13% ขณะที่ราคาสินคาในหมวดอื่นๆ กําหนดให
คงที่/เพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากสภาพอากาศกลับเขาสูภาวะปกติ (หลังผานพนปญหาภัยแลงซึ่งเปน
อิทธิพลจากปรากฎการณเอลนิโญในป 2559 10 ปเกิด 1 ครั้ง ) ทําใหผลผลิตทางการเกษตรออกมา
ในปริมาณปกติ
ซึ่งจะทําใหราคาสินคาในหมวดพืชผักและผลไมสดทรงตัวเล็กนอยจากปกอน
ขณะที่ราคาเนื้อสัตว อาทิ เปด ไก กุง คาดวาจะทรงตัวหรือปรับตัวดีขึ้น ยกเวนราคาหมู จะออนตัว
ลงเล็กนอย เขาสูภ าวะปกติ (หลังราคาหมูป 2559 เพิ่มขึ้น 4% เกิดโรคระบาด ทําให Supply ขาด
แคลนในป 2559) ขณะทีก่ ารบริโภคสินคาฟุมเฟอยฟนตัวเล็กนอย (หมวด บันเทิง ยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล จะปรับขึน้ ) แรงหนุนหลังรัฐปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา ป 2560 และอัตราภาษี
ภาษีเงินบุคคลธรรมดา ที่มีแนวโนมลดลงตามโครงสรางภาษีใหม ดังกลาวขางตน
หากเงินเฟอเปนไปตามประมาณการของ ASPS จะทําใหสวนตางดอกเบีย้ นโยบายสุทธิ(ดอกเบี้ย
นโยบาย – เงินเฟอ)แคบลง แตยังเชื่อวาจะกนง.ยังตองยืนดอกเบีย้ นโยบายที่ 1.5% ถึงกลางป 2560
จากเศรษฐกิจในประเทศยังฟนตัวลาชา เนื่องจากการลงทุนเอกชนยังไมตอบสนองตอนโยบายลงทุน
ภาครัฐ
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เงินเฟ้อ V.S อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย

%

5

%

อัตราเงินเฟ อ (แกนขวา)

5

ธ.ค.60

ส.ค. 60

-2

ม.ค. 60

-2

มิ. ย. 59

-1

พ.ย. 58

-1

เม.ย. 58

0

ก.ย. 57

0

ก.พ. 57

1

ก.ค. 56

1

ธ.ค. 55

2

พ.ค. 55

2

ต.ค. 54

3

มี.ค. 54

3

ส.ค. 53

4

ม.ค. 53

4

ที่มา :Bloomberg, ฝายวิจัย ASPS รวบรวม
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