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วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจปี 2560 ยังต้องพึ่งรัฐกระตุ้น
GDP Growth 4Q59 โตตามคาด ทั้งปี 2559 โต 3.2% และจะเร่งเป็น 3.5% ปี 2560 จากการ
ลงทุนภาครัฐ และหวังว่าจะดึงการลงทุนเอกชนผ่านมาตรการภาษี และ EEC ขณะที่เงินเฟ้อคาดเร่ง
ตัวขึ้น 1.98% ซึ่งน่าจะทําให้ กนง. ขึ้นดอกเบี้ยครึ่งหลังของปี

SET Index

1,564.64

มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)
Ex.PER ปี 2560 (เท่า)

15,388.3
15.7

GDP Growth 4Q59 โตตามคาด ทั้งปีอยู่ที่ 3.2%
GDP Growth งวด 4Q59 ขยายตัวตามคาดที่ 3%yoy แต่ชะลอจากงวด 3Q59 ที่ 3.2%yoy โดยมี
แรงหนุนจากการใช้ จ่ายและลงทุนภาครัฐและการส่งออกที่ขยายตัวเป็ นหลัก ตรงกันข้ ามการบริ โภค
ครัวเรื อนชะลอลง ผลกระทบการปราบปรามทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญ ทําให้ ทงปี
ั ้ 2559 GDP Growth ขยายตัว
ที่ 3.2%yoy จาก 2.9% ในปี 2558

ปี 2560 ดีขึ้นต่อเนื่อง หวังลงทุนภาครัฐจะดึงลงทุนเอกชน
เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้นต่อเนื่องจากปี 2559 โดยปั จจัยขับเคลือ่ นหลัก ยังคงมา
จากการลงทุนและใช้ จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ ที่เดินหน้ า 15 จาก
20 โครงการ มูลค่า 5.81 แสนล้ านบาท และปี 2560 รัฐยังเดินหน้ าเปิ ดประมูลก่อสร้ างสาธารณูปโภค
ใหม่ 20 โครงการมูลค่าราว 7.2 แสนล้ านบาท ควบคูก่ บั ส่งเสริ มการลงทุนภาคเอกชนผ่านทางภาษี
และ (EEC) การบริ โภคครัวเรื อนคาดว่าจะขยายตัวแต่ไม่มากนัก และการส่งออกคาดดีขึ ้นแม้ ยงั มี
ความเสี่ยงจากปั จจัยต่างประเทศ ทําให้ ยงั คงคาดการณ์ GDP ปี 2560 ที่ 3.5% ตามเดิม ใกล้ เคียง
กับนักวิเคราะห์ในตลาดคาดแต่ยงั ถือว่าเป็ นระดับตํา่ สุดในภูมิภาค

คาดเงินเฟ้อปี 2560 เร่งขึ้น อาจทําให้ดอกเบี้ยขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี 60
เงินเฟ้อ เดือน ม.ค.59 ยังเร่งขึ ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1.55% โดย ASPS คาดเงินเฟ้อสิ ้นปี 2560 อยู่ที่
1.98% ภายใต้ สมมติฐาน ราคานํ ้ามันดิบปี 2560 ที่ 55 เหรี ยญฯ เทียบกับเฉลี่ย 45 เหรียญฯใน ปี 2559
และกําหนดให้ ปัจจัยอื่นๆ เพิ่มขึ ้น อาทิ หมวดสินค้ าเกษตร เครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ทําให้ ดอกเบี ้ย
นโยบายสุทธิ (ดอกเบี ้ยนโยบาย – เงินเฟ้อ)แคบลง น่าจะกดดันให้ กนง. เริ่ มขยับขึ ้นดอกเบี ้ยช่วง 2H60
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GDP Growth 4Q59 ตามคาดแต่ชะลอจากงวดก่อนหน้า
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรื อ สภาพัฒน์ฯ รายงาน GDP Growth งวด
4Q59 ขยายตัวตามคาดที่ 3%yoy แต่ชะลอจากงวด 3Q59 ที่ 3.2%yoy โดยการเติบโตในงวดนี ้มี
แรงหนุนมาจากการใช้ จ่ายและลงทุนภาครัฐและการส่งออกเป็ นหลัก ขณะทีก่ ารลงทุนเอกชนและ
การบริ โภคครัวเรื อนชะลอตัว รายละเอียดดังนี ้
การใช้ จ่ายของภาครั ฐ(G) คิดสัดส่วนราว 16 % ของ GDP ขยายตัว 1.5%yoy จากที่หดตัว 5.2%
ในงวด 3Q59 ทังนี
้ ้เป็ นผลจาก รัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี ในงวด 1Q60(ต.ค.-ธ.ค.59) อยู่ที่
32% สูงกว่าเป้าที่คาด 30% (มาจากรายจ่ายประจําเพิ่ม 6%yoy)
การค้ าระหว่ างประเทศ การส่งออก(X) ในรูปดอลลาร์ 4%yoy จาก 0.4%ในงวด 3Q59 หลังจาก
การส่งออกกลับบวก 2 เดือนติด โดยเพิ่มขึ ้นจากสินค้ าส่งออกหลักๆในหมวด ยาง +15%yoy
ชิ ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ +14% เคมีภณ
ั ฑ์ 9.4% ปิ โตรเคมี 5% และการนําเข้ า (M) ในรูป
ดอลลาร์ ขยายตัว 7%yoy จากติดลบ 1%ในงวด 3Q59 ซึง่ เป็ นผลจากภาคเอกชนเพิ่มการนําเข้ า
สินค้ าในหมวดวัตดุ ิบเพิ่มขึ ้น และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกมากขึ ้น
การลงทุนรวม (I) คิดสัดส่วนราว 24 % ของ GDP ขยายตัว 1.8%yoy จาก 1% ในงวด 3Q59
โดยการลงทุนภาครัฐ สัดส่วนราว 6 % ของ GDP ขยายตัว 8.6%yoy จาก 5.8% ในงวด 3Q59
ทังนี
้ ้เป็ นผลของการก่อสร้ างโครงการของรัฐวิสาหกิจและโครงการก่อสร้ างสาธารณูปโภค อาทิ
โครงการมอเตอเวย์
ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนสัดส่วนราว 18% ของ GDP ยังคงหดตัว – 0.4%yoy จาก -0.8% ใน
งวด 3Q59 เป็ นผลจากภาคเอกชนยังไม่เชื่อมัน่ ต่อเศรษฐกิจ ทําให้ ชะลอลงทุน แต่เริ่ มเห็นสัญญาณ
ที่ดีขึ ้นสะท้ อนจาก มูลค่าขอรับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เพิ่มขึ ้น 245.2% สอดคล้ องกับมูลค่า
การอนุมตั ิสง่ เสริมฯ เพิ่มขึ ้น 29.2% และดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจล่าสุดอยู่ที่ 49.7 จุด (สูงสุดใน
รอบ 4 ไตรมาส)
การบริโภคภาคครั วเรื อน(C) สัดส่วนราว 50 % ของ GDP แม้ ขยายตัว 2.5%yoy แต่ชะลอจาก
3% ในงวด 3Q59 ทังนี
้ ้เป็ นผลจากผลกระทบจากการปราบปรามทัวศูนย์เหรี ยญ และอยู่ในช่วงฤดู
ฝน ประชาชนในบางพื ้นที่ประสบปั ญหานํ ้าท่วม โดยเฉพาะภาคใต้
ทําให้ โดยรวม GDP Growth ทั้งปี 2559 ของไทยขยายตัวทีร่ ะดับ 3.2%yoy เร่ งขึน้ จาก 2.9%
ในปี 2558

เศรษฐกิจรายไตรมาสงวด 1Q57-4Q59

ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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เศรษฐกิจรายไตรมาส แยกตามภาคธุรกิจ
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ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ปี 2560 ดีขึ้นต่อเนื่อง หวังลงทุนภาครัฐจะดึงลงทุนเอกชน
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้นต่อเนื่องจากปี 2559 โดยปั จจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหลัก ยังคงมาจากมาจากการลงทุนและใช้ จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้ าง
พื ้นฐานขนาดใหญ่ การบริ โภคครัวเรื อนคาดว่าจะขยายตัวแต่ไม่มากนัก และการส่งออกคาดดีขึ ้นแม้
ยังมีความเสี่ยงจากปั จจัยต่างประเทศ มีรายละเอียดแต่ละภาคมีดงั นี ้
การลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ในปี 2559 ทีผ่ า่ นขันตอนการ
้
ประมูลและขันตอนประกวดราคา
้
รวม 15 โครงการเม็ดเงินลงทุนก่อสร้ างรวมกันราว 5.44 แสนล้ าน
บาท (จาก 21 โครงการ วงเงินรวม 1.38 ล้ านล้ านบาท) ซึง่ คาดว่าจะเกิดการลงทุนจริ งและเม็ดเงิน
เข้ าระบบในช่วง 2H60 และยังมีโครงการที่รอการประมูลที่ค้างจากปี 2559 เช่น รถไฟฟ้าสายม่วง
ใต้ บางใหญ่-ราษฎร์ บรู ณะ 1.31 แสนล้ านบาท และสายสีแดงอ่อน บางซื่อ-หัวหมาก 4.4 หมื่นล้ าน
บาท เป็ นต้ น
และตามแผนโครงการลงทุนปี 2560 ยังมีโครงการอีก 20 โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมราว 7 แสน
ล้ านบาท ประกอบไปด้ วย รถไฟฟ้าสีสายสีส้ม ศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ-ตลิ่งชัน วงเงิน 8.5 หมื่นล้ านบาท
และสีเขียวต่อขยายเหนือใต้ สมุทรปราการ-บางปู และคูคต-ลําลูกกา วงเงินราว 1.8 หมื่นล้ านบาท
รวมถึงโครงการรถไฟทางคู่ อีก 10 เส้ นทาง เป็ นต้ น
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แผนลงทุนระยะเร่งด่วน 20 โครงการปี 2559
โครงการ
มูลค่ า(ล้ านบาท)
คัดเลือกผู้รับเหมาแล้ วปี 2559 อยู่ระหว่ างก่ อสร้ าง

ความคืบหน้ า

1.ท่าเทียบเรื อชายฝั่ง (ท่าเทียบเรื อ A)

1,819

NWR ชนะการประมูล

2.ศูนย์การขนส่งตู้สินค้ าท่าเรื อแหลมฉบัง

2,031

ITD - WH Consortuim ชนะประมูล

3.รถไฟทางคู่ (ชุมทางจิระ-ขอนแก่น)

23,802

กิจการร่ วมค้ า CKCH ชนะประมูล

4.รถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย - มีนบุรี

56,690

กิจการร่ วมค้ า BSR ชนะการประมูล

5.รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้ าว - สําโรง

54,644

กิจการร่ วมค้ า BSR ชนะการประมูล

6.รถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี

109,540

กิจการร่ วมค้ า CKST ชนะการประมูลสัญญา 1,2,5

รวม

248,526

ITD ชนะสัญญา 3 UNIQ ชนะสัญญา 4, 6
อยู่ระหว่ างประมูลปี 2559-60
7.มอเตอร์ เวย์สายพัทยา - มาบตพุด

17,819

ประมูลไปแล้ ว 13 สัญญา จากทั ้งหมด 14 สัญญา

8.มอเตอร์ เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา

76,600

ประมูลไปแล้ ว 39 สัญญา จากทั ้งหมด 40 สัญญา

9.มอเตอร์ เวย์สาย บางใหญ่ -บ้ านโป่ ง -กาญจนบุรี

49,120

ประมูลไปแล้ ว 24 สัญญา จากทัง้ หมด 25 สัญญา

10. สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส2

50,322

ประมูลไปแล้ ว 3 สัญญา จากทัง้ หมด 7 สัญญา

11.รถไฟทางคู่ ประจวบคีรีขันต์ - ชุมพร

17,249

ขายซอง 14 ธ.ค.59-5 ม.ค.60 กําหนด E-Auction 1มี.ค.60

12.รถไฟทางคู่ มาบกะเบา -ถนนจิระ

29,449

ขายซอง 14 ธ.ค.59-5 ม.ค.60 กําหนด E-Auction 1มี.ค.60

13.รถไฟทางคู่ นครปฐม - หัวหิน

20,036

ขายซอง 14 ธ.ค.59-5 ม.ค.60 กําหนด E-Auction 1มี.ค.60

14.รถไฟทางคู่ ลพบุรี - ปากนํ า้ โพ

24,842

ขายซอง 14 ธ.ค.59-5 ม.ค.60 กําหนด E-Auction 1มี.ค.60

15.รถไฟทางคู่ หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์
รวม
ครม.อนุ มัติแล้ ว ปี 2559

10,301
295,738

ขายซอง 14 ธ.ค.59-5 ม.ค.60 กําหนด E-Auction 1มี.ค.60

16..รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนและแดงเข้ ม

44,157

คาดประมูลกลางปี 2560

17..รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์ บูรณะ

131,003

คาดประมูล พ.ค.2560

รวม

175,160

รอเข้ าครม.เพื่อขออนุ มัติปี 2560
18.รถไฟความเร็ วสูงกรุ งเทพ - หนองคาย (ไทย - จีน)

179,000

อยู่ระหว่างปรั บรู ปแบบการลงทุนกับจีน

19.รถไฟความเร็ วสูงกรุ งเทพ - เชียงใหม่ (ไทย - ญี่ปุ่น)

224,000

อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด

20.รถไฟความเร็ วสูงกรุ งเทพ -หัวหิน

94,673

ศึกษารู ปแบบการร่ วมลงทุนกับเอกชน (PPP)

21..รถไฟความเร็ วสูงกรุ งเทพ -ระยอง
รวม
รวมทัง้ หมด

152,528

ศึกษารู ปแบบการร่ วมลงทุนกับเอกชน (PPP)

650,201
1,369,625

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

การลงทุนภาคเอกชน แนวโน้ มทีทิศทางดีขึ ้นต่อเนื่อง จากการที่รัฐให้ สิทธิประโยชน์ดงึ ดูดการ
ลงทุนเอกชน ผ่าน พรบ. BOI ใหม่ ผลบังคับใช้ แล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 25 ม.ค. 60 กล่าวคือ ให้ สทิ ธิประโยชน์
เว้ นภาษีเงินได้ สงู สุด 9-13 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบคุ คลในอัตราไม่เกิน 50% ของอัตราปกติ
อีกไม่เกิน 10 ปี (เดิมที่ยกเว้ นภาษีไม่เกิน 8 ปี + ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 5 ปี )
นอกเหนือจากนี ้แผนกระตุ้นการลงทุนเอกชนในระยะยาว ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) พ.ศ. 2560-64 โดยให้ การส่งเสริมการลงทุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื ้นที่
3 จังหวัด(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ที่มีความพร้ อมรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแต่จะเน้ นไปที่
อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง หรื อ 5 New S-Curve โดยให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็ น
เวลานาน 13 ปี (จากเดิมไม่เกิน 8 ปี ) ซึง่ น่าจะดึงดูดให้ เอกชนกลับมาลงทุนรอบใหม่ และช่วยดึง
อัตราส่วน การลงทุนเอกชน/ GDP จากปั จจุบนั 20% มาเป็ น 30% ปี 2538 ก่อนที่จะเกิด วิกฤติต้ม
ยํากุ้งในปี ถัดมา
การใช้ จ่ายภาครั ฐ รัฐยังคงเดินหน้ าตังเป
้ ้ าเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2560 (ต.ค.59-ต.ค.60)
ราว 2.73 ล้ านล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 0.5%yoy นอกจากนี ้ยังจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอีก
1.9 แสนล้ านบาท (โดยตังเป
้ ้ าขาดดุลงบประมาณราว 3%ของ GDP หรื อราว 3.9 แสนล้ านบาท)
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ขณะที่การบริโภคครั วเรื อนคาดว่าจะขยายตัวแต่ไม่มากนักหลังจากรัฐออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2558-59 ไปมากแล้ ว ทําให้ ปีนี ้เชื่อว่าจะไม่มีมาตรการอะไรเป็ นพิเศษ
แต่ยงั มีปัจจัยบวกจาก
1.) การปรั บเพิ่มค่ าแรงขัน้ ตํ่าอีก 3.3% ใน 69 จังหวัดทัว่ ประเทศไทย ยกเว้ น 8 จังหวัด อาทิ
สิงห์บรุ ี ชุมพร นครศรี ธรรมราช ตรัง ระนอง นราธิวาส ปั ตตานี และยะลา มีผลบังคับใช้
ม.ค.2560 เป็ น 305 - 310 บาท (เดิมค่าแรงขันตํ
้ ่าอยู่ที่ 300 บาท)
2.) ภาระภาษีเงินได้ ท่ ลี ดลงจาการปรับโครงสร้ างภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาใหม่ ในปี นี ้ซึง่ มี
ผลทําให้ ภาระค่าใช้ จ่ายภาษีจ่ายลดลงในปี 2560 (ยื่นแบบภาษีปี 2561) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
เพิ่มวงเงินหักค่ าใช้ จ่ายเป็ น 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท (เดิมหักค่าใช้ จ่าย
ได้ 40% แต่ไม่เกิน 6 หมื่นบาท)
เพิ่มค่ าลดหย่ อน สําหรับผู้มีรายได้ และคูส่ มสมรสเป็ น 6 หมื่นบาท (เดิม 3 หมื่นบาท)
และลดหย่อนบุตร เป็ น 3 หมื่นบาท/คนไม่จํากัดจํานวน (เดิม 1.5 หมื่นบาท ไม่เกิน 3 คน)

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ปี 2560
เงินได้ สุทธิต่อปี
1-150,000

เดิม

ใหม่

ไม่เสียภาษี

ไม่เสียภาษี

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 บาทขึ ้นไป

35% จากเดิม 4,000,01 บาทขึ ้นไป

35%

ทีม่ า : ASPS รวบรวม

3.) ประชาชนไทยบางส่ วนมีรายจ่ ายลดลงหลังจากหมดภาระการผ่อนรถยนต์จาก
โครงการรถคันแรกซึง่ ครบเกณฑ์ทผี่ ้ ใู ช้ สิทธิ์ต้องครอบครองรถยนต์ห้ามโอนเปลี่ยนมือใน
ระยะเวลา 5 ปี นันครบรอบไปเมื
้
่อ 16 ก.ย.2559 นี ้เริ่ มเปลี่ยนมือได้ แล้ วทัง้ 1.1 ล้ านคัน
4.) รายได้ เกษตรกรมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ตามราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
โดยเฉพาะยางพารา
และผลไม้ ซึง่ ราคาคาดว่าจะสูงขึ ้นตลอดปี เทียบกับปี 2559 (เกษตรกรไทยปลูกข้ าว มาก
ที่สดุ ราว 30%ของเกษตรกรทังประเทศ
้
รองลงมาคือ ยางพารา 27% มันสําปะหลัง 17%
อ้ อย 8% ข้ าวโพด 6% ปาล์ม 2% และผลไม้ 10%)
การส่ งออกในรูปดอลลาร์ เชื่อว่าปี นี ้จะขยายตัวดีขึ ้นจาก ปี 2559 กล่าวคือ เริ่ มเห็นสัญญาณการ
ขยายตัวของการส่งออกของสินค้ าในหมวด ยาง ชิ ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภณ
ั ฑ์ ปิ โตรเคมี
สะท้ อนจากยอดส่งออกที่เพิ่มขึ ้น 2 เดือนติดต่อกัน โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นในประเทศ อาเซียน ญี่ปนุ่
แม้ ยงั มีความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอก โดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการค้ าของประธานาธิบดีสหรัฐ
ที่อาจจะเกิดขึ ้น โดยคาดว่าจะมุง่ เน้ นไปที่ประเทศทีส่ หรัฐขาดดุลการค้ า โดยเฉพาะ ประเทศจีน ซึง่
สหรัฐขาดดุลการค้ ามากที่สดุ ราว 40%ของการขาดดุลการค้ ารวม ซึง่ จะกระทบกับไทยทังทางตรง
้
และทางอ้ อม โดยทางตรง คาดว่าจํากัด เนื่องจากสหรัฐขาดดุลการค้ ากับไทยราว 2% ของการขาด
ดุลของสหรัฐทังหมด)
้
ขณะที่ไทยส่งออกไปสหรัฐ ราว 11.4% ของมูลค่าส่งออกรวมของไทย สินค้ า
นําส่งออกหลัก คือ แผงวงจรชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องใช้ สํานักงาน ยางแผ่นและยางแท่ง และ
อาหารทะเล เป็ นต้ น) ทางอ้ อม คือ ไทยส่งออกไปจีนเป็ นอันดับ 2 ราว 11.% ของยอดส่งออกรวม
ทังหมด
้
สินค้ านําส่งออกหลัก คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ,ฮาร์ ด ดิส์ ไดรฟ์)
เม็ดพลาสติก ยางพารามันสําปะหลัง เคมีภณ
ั ฑ์
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และความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองใน ยุโรป จาก Brexit และ Italexit นอกเหนือจาก
ปั ญหาการเมืองในประเทศ(และปี นีจ้ ะมีการเลือกตัง้ ของประเทศสมาชิ กอืน่ เช่น เยอรมัน ฝรัง่ เศส
เนเธอร์ แลนด์) โดยภาพรวม ASPS ยังคงคาดการณ์ GDP Growth ปี 2560 ที่ 3.5% ตามเดิม
ซึง่ ใกล้ เคียงกับการประเมินของนักวิเคราะห์ ในตลาดฯ (ดังตาราง) แต่ ยงั ถือว่ าเป็ นระดับ
ตํา่ สุดเมื่อเทียบกับประเทศเพือ่ นบ้ าน อาทิ ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย

สมมติฐาน GDP Growthปี
GDP (CVM)
การบรโิ ภคครัวเรือ น (C)
การลงทุนรวม (I)
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
การบรโิ ภคภาครัฐ(G)
การส ่งออก X (รูปดอลลาร์)
การนําเข ้า M (รูปดอลลาร์)
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)
ราคานํ้ามันดบ
ิ (เหรียญ/บาร์เรล)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

2558A

2559A

2560F

2.9%
2.2%
4.4%
-2.2%
29.3%
3.0%
-5.7%
-11%
34
53
-0.9%

3.2%
3.1%
2.8%
0.4%
9.9%
1.6%
0.5%
-3.6%
35
45
1.13%

3.5%
2.7%
3.9%
1.6%
7.9%
2.5%
2.1%
-1.4%
35
55
1.98%

1.5%

1.5%

1.5%

ทีม่ า : คาดการณ์ โดย ASPS

Consensus คาดการณ์ GDP Growth ปี 2560
2560F

ใหม่

เดิม

สํานัก งานเศรษฐก จิ การคลัง

3.6%

3.4%

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.2%

3.2%

สภาพัฒ น์(สศช.)

3-4%

3-4%

หอการค ้า

3.5-4%

3.4%

สภาอุตสาหกรรม (สอท.)

3.5-4%

3.5-4%

ศูนย์วจิ ัยเศรษฐก จิ ไทยพาณิชย์ (EIC)

3.3%

3.3%

ศูนย์วจิ ัยเศรษฐก จิ กสกิ ร (KBANK)

3.2%

3.2%

IMF

3.2%

3.2%

World Bank

3.1%

3.1%

3.2%

3.2%

3.5%

3.5%

Fitch Ratings Ltd

ASPS

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS รวบรวม สิ้ นสุด 20 ก.พ. 25560 (*เดิ ม 24 พ.ย..59 /ใหม่ 20 ก.พ.60)

GDP ไทยยังคงต่ํากว่าประเทศในกลุ่ม TIPS
2558

8.0%

2559

2560F
6.8%
6.3%

6.0%
4.7%
4.2%

4.0%
2.8%

4.4%

4.7%

5.0%

5.4%

5.8%

3.2% 3.2%

2.0%

0.0%

ĳľ Ř

ŕ Γ‼ś ‼Ąα
Ř

űΦ
ŀ₧
Ĺŀ α
‼Ąα
Ř

őΦ
śń
ΦńΦ
ŀ Ů▫

ทีม่ า : คาดการณ์ IMF
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คาดเงินเฟ้อปี 2560 เร่งขึ้น อาจทําให้ดอกเบี้ยขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี 60
จบปี 2559 เงินเฟ้อพุง่ ขึ ้นมาอยู่ที่ 1.13% yoy (มากกว่าที่ ASPS คาดว่าที่ 0.8%yoy) เป็ นการ
เพิ่มขึ ้นในอัตราที่เร่งอย่างก้ าวกระโดดจาก 0.6% ในเดือน พ.ย.59 สาเหตุหลักมาจากราคานํ ้ามันดิบ
ดูไบเฉลี่ยในตลาดโลก เดือน ธ.ค.59 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นกว่า 18%mom และ49%yoy (ราคานํ ้ามันดิบ
ดูไบเฉลี่ยทังปี
้ ที่ 41.4เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล) หลังจากการร่วมมือกันตัดลดกําลังการผลิตนํ ้ามันของ
กลุม่ OPEC และ Non-OPEC
ส่วนปี 2560 เงินเฟ้อ เดือน ม.ค.59 ยังเร่งขึ ้นมาอยูท่ ี่ 1.55% โดย ASPS คาดเงินเฟ้อ สิ ้นปี 2560
มาอยู่ที่ 1.98% ปรับตัวดีขึ ้นจากประมาณการครัง้ ก่อนที่ประเมินไว้ ที่วา่ จะขยายตัว 1.47% ภายใต้
สมมติฐาน ราคานํ ้ามันดิบดูไบ 55 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ที่ 45 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล
โดยราคานํ ้ามันดิบที่ปรับขึ ้นทุกๆ 1 เหรี ยญจะทําให้ เงินเฟ้อเพิ่มขึ ้นราว 0.13% ขณะที่ราคาสินค้ าใน
หมวดอื่นๆ กําหนดให้ เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะหมวดสินค้ าเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มนํ ้ามัน และผลไม้
ขณะที่การบริโภคสินค้ าฟุ่ มเฟื อยกําหนดให้ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อน (หมวด บันเทิง ยาสูบและเครื่ องดื่มมีแอ
ลกอฮอลล์ปรับขึ ้น) แรงหนุนหลังรัฐปรับขึ ้นค่าแรงขันตํ
้ ่า ปี 2560 และอัตราภาษีเงินบุคคลธรรมดา
ที่มีแนวโน้ มลดลงตามโครงสร้ างภาษีใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้การที่อตั ราเงินเฟ้อของไทยที่เร่งขึ ้นยังสอดคล้ องกับทุกประเทศทัว่ โลก อาทิ สหรัฐ อังกฤษ
ฟิ ลิปปิ นส์ (ดังตาราง) โดย ASPS ประเมินว่า หากอัตราเงินเฟ้อยังเพิ่มขึ ้นในอัตราเร่งในลักษณะ
เดียวกับเดือน ม.ค. และใกล้ 2% ก็อาจจะ ทําให้ กนง. ต้ องกลับเริ่ มทบทวนนโยบายการเงินใหม่ จาก
ปั จจุบนั ที่ใช้ นโยบายการเงินผ่อนคลาย โดยยืนดอกเบี ้ยนโยบายที่ 1.5% ระดับนี ้ติดต่อกันตังแต่
้ เม.ย.
58 เป็ นต้ น และน่าจะเริ่ มมีการขยับขึ ้นดอกเบี ้ยช่วงครึ่งหลังของปี นี ้ จากเดิมที่ ASPS ประเมินว่า
อาจจะไม่มีการปรับขึ ้นดอกเบี ้ยเลยในประเทศ

อัตราเงินเฟ้อหลายประเทศพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด
อ ัตราเงินเฟ้อ
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