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วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจไทยยังขาดแรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชน
แม้เห็นสัญญานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในงวด 1Q60 แต่ทั้งปี 2560 ที่ประเมินไว้ 3.5% อาจ
เป็นไปได้ยาก หากการลงทุนภาคเอกชน และส่งออกยังฟื้นตัวน้อยกว่าคาด ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
ชะลอตัวลงทําให้ กนง. ยังคงยืนดอกเบี้ย 1.5% ตลอดปี 2560

SET Index

1,548.29

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

15,307
15.3

GDP Growth 1Q60 กระเตื้องขึ้นจากงวด 4Q59
GDP Growth งวด 1Q60 ขยายตัว 3.3%yoy จาก 3.0%yoy ในงวด 4Q59 โดยมีแรงหนุนหลักจาก
การบริ โภคครัวเรื อนผลจากราคาสินค้ าเกษตรปรับตัวดีขึ ้นหนุนกําลังซื ้อ , การลงทุนภาครัฐขยายตัว
จากโครงการก่อสร้ างภาครัฐวิสาหกิจ , และการส่งออกทีข่ ยายตัวจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
ตรงกันข้ ามกับการลงทุนภาคเอกชนที่ยงั หดตัวต่อเนื่อง

เศรษฐกิจปีนี้ ยังมีความเสี่ยงการลงทุนภาคเอกชนล่าช้า
ปี 2560 ยังคงประเมิน GDP Growth ไว้ ที่ 3.5% หลัก ๆ จากการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ กล่าวคือแผนลงทุนปี 2559 จํานวน 21 โครงการ วงเงินรวม 1.37 ล้ านล้ าน ซึง่
ราว 27.7% ของมูลค่าทังหมด
้
ได้ คดั เลือกผู้รับเหมาและอยู่ระหว่างการก่อสร้ างแล้ ว ที่เหลือ 12.4% อยู่
ระหว่างการประมูล ซึง่ คาดจะเกิดขึ ้นในปลายปี นี ้ และอีก 59.9% อยู่ระหว่างครม.อนุมตั ิคาดลงทุนปี
2561 และตามแผนปี 2560 ยังมีอีก 36 โครงการมูลค่าเงินวงเงินรวม 8.95 แสนล้ านบาท มีความ
คืบหน้ าเพียง 3 โครงการ (11.2%ของมูลค่าทังหมด)
้
และจะเห็นเม็ดเงินลงทุนในปี ถัดๆไป รองลงมา
คือ การบริ โภคครัวเรื อน ขณะที่การส่งออก ,การลงทุนเอกชน ยังเป็ นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ GDP
Growth ไม่เป็ นไปตามคาดหมายดังกล่าวข้ างต้ น

เงินเฟ้อชะลอตัวกว่าคาด
เงินเฟ้อมีแนวโน้ มในช่วง 3 เดือนก่อนหน้ าตามทิศทางราคานํ ้ามัน สินค้ าอาหารสด และหมวด
เคหสถาน ที่ลดลง ผลจากฐานเงินเฟ้อที่สงู ในปี 2559 ทําให้ เงินเฟ้อเฉลี่ย ม.ค.-เม.ย. 2560 ที่ 1.03%
ยังห่างจากที่ ASPS คาดที่ 1.98% และเมือ่ เทียบกับอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ 1.5% ทําให้ เชื่อว่า
กนง. จะยังคงดอกเบี ้ยฯ จนถึงสิ ้นปี นี ้

Real GDP Growth vs SET Index
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GDP Growth 1Q60 กระเตื้องขึ้นจากงวด 4Q59
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรื อ สภาพัฒน์ฯ รายงาน GDP Growth งวด
1Q60 ขยายตัว 3.3%yoy จาก 3.0%yoy ในงวด 4Q59 การเติบโตในงวดนี ้มีแรงหนุนมาจากการ
ลงทุนภาครัฐ ,การบริ โภคครัวเรื อนและการส่งออกเป็ นหลัก ขณะที่การลงทุนเอกชนยังไม่ฟืน้
รายละเอียดดังนี ้
การลงทุนภาครัฐ ขยายตัว 9.7%yoy จาก 8.6% ในงวด 4Q59 หลักๆมาจากการลงทุนภาค
รัฐวิสาหกิจ แบ่งเป็ น ด้ านการก่อสร้ าง อาทิ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ, ระบบ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ,ก่อสร้ างอาคารประกอบธุรกิจรวมทังงานระหว่
้
าง
ก่อสร้ างอื่น ๆ ของบริ ษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น และ ด้ านเครื่ องจักรเครื่ องมือ
อาทิ โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) , เครื่ องจักรเครื่ องมือของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
การบริโภคครั วเรื อน ขยายตัว 3.2%yoy จาก 2.5%ในงวด 4Q59 เป็ นผลจากรายได้ ภาคเกษตรกร
ปรับตัวดีขึ ้น ตามการปรับเพิ่มขึ ้นในราคาและปริ มาณของพืชผลทางการเกษตรที่ อาทิ ข้ าวเปลือก,
ข้ าวโพด,ปาล์มนํ ้ามัน และยาง เป็ นต้ น สอดคล้ องกับดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค (CCI) เพิ่มขึ ้น 4
เดือนติดต่อกัน
การค้ าระหว่ างประเทศ การส่งออก(X)ในรูปดอลลาร์ งวด 1Q60 ขยายตัว 5.1%yoy จาก 4.1%yoy
ในงวด 4Q59 เห็นสัญญาณกลับมาขยายตัวต่อเนื่อง สะท้ อนจากยอดส่งออกสินค้ าหลักๆ อาทิ
หมวดยางพาราเพิ่มขึ ้น 78.4%yoy, เคมีภณ
ั ฑ์ 21.76%yoy , แผงวงจรไฟฟ้ า 11.75%yoy , เม็ด
พลาสติกขยาย 9.4%yoy, เครื่ องปรับอากาศและส่วนประกอบเพิ่มขึ ้น 7.6%yoy (สินค้ าเหล่านี ้
รวมกันราว 30%ของยอดส่งออกทังหมด)
้
ขณะทีก่ ารนําเข้ า (M) ในรูปดอลลาร์ ขยายตัวในอัตราสูง
กว่าคือ 14.8%yoy จาก 6.6%yoy ในงวด 4Q59 ซึง่ เป็ นผลจากภาคเอกชนเพิ่มการนําเข้ าสินค้ าใน
หมวดวัตดุ ิบ เพื่อนํามาผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกมากขึ ้น สะท้ อนจากยอดนําเข้ าสินค้ า
หลักๆของประเทศ (ราว 45%ของยอดนําเข้ าสินค้ าทังหมด)
้
อาทิ อัญมณีเครื่ องประดับขยาย
97.88%yoy , นํ ้ามันดิบ77.4%yoy , สินแร่ 20.6 %yoy , แผงวงจรไฟฟ้ า 20.53%yoy , เหล็ก
19.17%yoy และ เคมีภณ
ั ฑ์ 18.2%yoy เป็ นต้ น
ขณะที่การลงทุนเอกชน ยังไม่ฟืน้ ตัวคือ -1.1%yoy จาก -0.4%ในงวด 4Q59 เนื่องจากเอกชนยัง
ไม่เชื่อมัน่ และยังไม่กล้ าลงทุนโดยเฉพาะการก่อสร้ าง สะท้ อนจากการก่อสร้ างอาคารพาณิชย์ลดลง
4.7%yoy , ก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมลดลง 11.6 % และ พื ้นที่ก่อสร้ างในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ลดลง 10.6% เป็ นต้ น
เศรษฐกิจรายไตรมาสงวด 1Q57-1Q60

ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

2

Economic Outlook
Research Department
เศรษฐกิจรายไตรมาส แยกตามภาคธุรกิจ

ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

เศรษฐกิจปีนี้ ยังมีความเสี่ยง ลงทุนภาคเอกชนล่าช้า
ทังนี
้ ้เชื่อว่าปั จจัยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยตังแต่
้ งวด 2Q60–4Q60 หลักๆ จะมาจากการลงทุนภาครัฐ
โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ คาดหวังจะดึงการลงทุนเอกชนให้ กลับมา ภาค
การส่งออกที่คาดหวังว่าปี นี ้จะกลับมาดีขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากเห็นสัญญานการฟื น้ ตัวของ
เศรษฐกิจโลกและประเทศคูค่ ้ า ประกอบกับราคาสินค้ าเกษตรเพิ่มขึ ้น และการบริ โภคครัวเรื อนคาด
ว่าจะขยายตัวแต่ไม่มากนัก โดยมีรายละเอียดแต่ละภาคดังนี ้
การลงทุนภาครั ฐ ให้ นํ ้าหนักต่อแผนการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ปี 2559 จํานวน 21
โครงการ วงเงินรวม 1.37 ล้ านล้ านบาท ) ซึง่ ในจํานวนนี ้มีเพียง 8 โครงการ มูลค่า 3.74 แสนล้ าน
บาท (27.7% ของมูลค่าโครงการทังหมด)
้
ที่ผ่านขันตอนคั
้
ดเลือกผู้รับเหมาแล้ ว และพร้ อมเดินหน้ า
ก่อสร้ าง อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ที่เหลือยังคงอยู่ในขันตอนต่
้
าง ๆ คือ อยู่ระหว่างการประมูล 7
โครงการ วงเงิน 1.7 แสนล้ านบาท (12.4%) ซึง่ คาดว่าจะเกิดขึ ้นในปลายปี นี ้ รอ ครม.อนุมตั ิแล้ ว
และคาดประมูลในปี นี ้ คือ รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนและเข้ ม วงเงิน 4.4 หมื่นล้ านบาท และสุดท้ ายคือ
รอเข้ า ครม.เพื่อขออนุมตั ิ อีก 5 โครงการวงเงิน 7.81 แสนล้ านบาท ซึง่ คาดว่าจะเห็นการลงทุนจริ ง
ในปี 2561 รายละเอียดดังตาราง
แผนลงทุนระยะเร่ งด่ วน 20 โครงการปี 2559
โครงการ
คัดเลือกผู้รับเหมาแล้ ว อยู่ระหว่ างก่ อสร้ าง

มูลค่ า(ล้ านบาท)

ความคืบหน้ า

1.ท่าเทียบเรื อชายฝั่ง (ท่าเทียบเรื อ A)

1,819

2.ศูนย์การขนส่งตู้สินค้ าท่าเรื อแหลมฉบัง

2,031

NWR ชนะการประมูล
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 - สํ าโรง

54,644

กิจการร่ วมค้ า BSR ชนะการประมูล

6.รถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี

109,540

กิจการร่ วมค้ า CKST ชนะการประมูลสัญญา 1,2,5 ITD ชนะสัญญา 3 UNIQ ชนะสัญญา 4,6

7.มอเตอร์ เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา

76,600

ประมูลไปแล้ วครบทัง้ หมด 40 สัญญา

8.มอเตอร์ เวย์สาย บางใหญ่ -บ้ านโป่ ง -กาญจนบุรี
รวม
อยู่ระหว่ างประมูล

49,120
374,246

ประมูลไปแล้ วครบทัง้ หมด 25 สัญญา

9.มอเตอร์ เวย์สายพัทยา - มาบตพุด

17,819

ประมูลไปแล้ ว 13 สัญญา จากทัง้ หมด 14 สัญญา

10.สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส2

50,322

ประมูลไปแล้ ว 3 สัญญา จากทั ้งหมด 7 สัญญา

11.รถไฟทางคู่ ประจวบคีรีขันต์ - ชุมพร

17,249

อยู่ระหว่างแก้ ไข TOR ใหม่

12.รถไฟทางคู่ มาบกะเบา -ถนนจิระ

29,449

อยู่ระหว่างแก้ ไข TOR ใหม่

13.รถไฟทางคู่ นครปฐม - หัวหิน

20,036

อยู่ระหว่างแก้ ไข TOR ใหม่

14.รถไฟทางคู่ ลพบุรี - ปากนํ า้ โพ

24,842

อยู่ระหว่างแก้ ไข TOR ใหม่

15.รถไฟทางคู่ หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์
รวม
ครม.อนุ มัติแล้ วคาดประมูลภายในปี 2560

10,301
170,018

อยู่ระหว่างแก้ ไข TOR ใหม่

16.รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนและแดงเข้ ม

44,157

คาดประมูลกลางปี 2560

17..รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์ บูรณะ

131,003

เตรี ยมเสนอรายละเอียดให้ ครม. ภายในเดือน มิ.ย.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
รวมทั ้งหมด

152,528
781,204

ศึกษารู ปแบบการร่ วมลงทุนกับเอกชน (PPP)

รอเข้ าครม.เพื่อขออนุ มัติ

1,369,625
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นอกจากนี ้ภายใต้ แผนลงทุนปี 2560 ยังมีทงสิ
ั ้ ้น 36 โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมราว 8.95 แสนล้ าน
บาท ซึง่ ล่าสุดมีความคืบหน้ าเพียง 3 โครงการวงเงินรวม 1 แสนล้ านบาท ซึง่ คาดว่าน่าจะเห็นเม็ด
เงินลงทุนในปี ถดั ๆ ไป คือ
1. รถไฟทางคูห่ วั หิน-ประจวบคีรีขนั ธ์ วงเงิน 1 หมื่นล้ านบาท อยู่ในช่วงขายซอง 16-23 พ.ค. คาดจะ
ประมูลปลาย ก.ค.2560
2. รถไฟทางคูเ่ ด่นชัย-เชียงใหม่ วงเงิน 5.99 หมื่นล้ านบาทอยู่ในช่วงทีก่ ระทรวงคมนาคม เตรี ยมเสนอ
ครม. อนุมตั ิ เดือน พ.ค.
3. ทางด่วนพระราม3 ดาวคะนอง-วงแหวนวงเงิน 3.1 หมื่นล้ านบาท อยู่ในช่วงปรับแผนเงินกู้ หลังไม่
สามารถตัง้ Thailand Future Fund ได้ ตามแผน
ขณะทีอ่ ีก 33 โครงการที่เหลือยังไม่เห็นความคืบหน้ า โดยคาดว่าจะเห็นการลงทุนจริ งในปี 2561
แผนลงทุนระยะเร่ งด่ วน 36 โครงการปี 2560

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

การลงทุนเอกชน คาดหวังว่าการลงทุนรัฐน่าจะดึงการลงทุนเอกชนจะกลับมาอีกครัง้ แม้ งวด
1Q60 จะยังไม่ฟืน้ ตัวสะท้ อนจากยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI อยู่ที่ 6.2 หมื่นล้ านบาท หด
ตัว 30%yoy (ปกติช่วงงวด 1Q ของทุกปี ยอดขอ BOIจะอยุ่ในระดับตํ่าทุกปี )
ยอดขอรับส่ งเสริมการลงทุนจาก BOI

ทีม่ า : BOI , ฝ่ ายวิ จยั ASPS
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มาตรการภาครัฐเร่งด่วน เพื่อจะดึงดูดการลงทุนภาคเอกชน คือ แก้ ไขกฎระเบียบผ่านพรบ. 3 ฉบับ
ที่สําคัญ (รายละเอียดดังรูปด้ านล่าง) ซึง่ พรบ. 2 ฉบับแรก คือ พรบ. ส่งเสริ มการลงทุนฉบับแก้ ไข
ใหม่และ พรบ. เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (เน้ นไปที่สิทธิทางภาษี) ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้ แล้ วตังแต่
้ ต้นปี 2560 ขณะที่พรบ.ฉบับที่ 3 คือ พรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)
คาดจะบังคับใช้ งวด 2Q60
การให้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อจูงใจเอกชนลงทุน

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ทังนี
้ ้พ.ร.บ. EEC นอกจากจะให้ สทิ ธิลดหย่อนภาษีดงั ตารางแล้ ว ยังให้ สิทธิพิเศษอื่นๆ สําหรับเอกชน
ที่ลงทุนในพื ้นที่ EEC 3 จังหวัด ชลบุรี ,ระยอง , ฉะเชิงเทรา คือ
1). ลดภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาเหลือ 17% สําหรับบุคคลทังไทยและต่
้
างชาติที่เข้ ามาทํางานในพื ้นที่
EEC และอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (หรื อสามารถเลือกเสียภาษีตามปกติแบบขันบั
้ นไดสูงสุด
35%แต่สามารถหักค่าลดหย่อนได้ )
2). ยกเว้ นภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาสําหรับผู้เชี่ยวชาญ ,ผู้บริ หาร และนักวิจยั
3). จัดตังศู
้ นย์ One Stop Services เพื่ออํานวยความสะดวกให้ นกั ลงทุน
4). ให้ บริ การทํา VISA และ Work Permit สําหรับบุคคลต่างชาติ พร้ อมกับสามารถขยายระยะเวลา
สัญญาการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (Leasehold) เป็ นสูงสุด 99 ปี (50 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 49
ปี ) จากเดิมสูงสุด 60 ปี (30+30 ปี ) ซึง่ น่าจะดึงดูดให้ เอกชนและต่างชาติกลับมาลงทุนได้ อีกครัง้
ในช่วง 2H60
การบริโภคครั วเรื อน การที่ราคาสินค้ าเกษตรและสินค้ าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ ้นดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นปั จจัยหนุนต่อรายได้ เกษตรกร(Farm income) ให้ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องในปี 2560 สะท้ อน
จากดังรูป พบว่ารายได้ เกษตรกรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาสินค้ าเกษตร ล่าสุด
เพิ่มขึ ้นติดต่อกัน 12 เดือน (เนื่องจากเกษตรกรไทยปลูกข้ าว มากที่สดุ ราว 30%ของเกษตรกรทัง้
ประเทศ รองลงมาคือ ยางพารา 27% , มันสําปะหลัง 17% ,อ้ อย 8% ,ข้ าวโพด 6% ,ปาล์ม 2% และ
ผลไม้ 10%) ซึง่ สอดคล้ องกับดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภค (CCI) ได้ ฟืน้ ตัวอย่างต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4
นับจาก พ.ย.2559
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ความสัมพันธ์ รายได้ เกษตรกร มีทศิ ทางเดียวกับราคาสินค้ าเกษตรกรรม

ทีม่ า : สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร , ASPS

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)

ทีม่ า : มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย

ขณะที่มาตรการกระตุ้นการบริ โภคจากภาครัฐ ปี 2560
ส่วนใหญ่จะเน้ นไปที่การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยนํ ้าท่วมภาคใต้ ในช่วงต้ นปี รายละเอียดดังตาราง โดยเชื่อว่าช่วงที่เหลือของปี นี ้จะยังไม่
มีมาตรการใหม่ ๆ เพิ่มเติม หลังจากภาครัฐอัดฉีดและกระตุ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2558- 2559 ไป
มากแล้ ว
มาตรการกระตุ้นการบริโภคปี 2560
กลุ่ มเป้ าหมาย

แนวทาง
ลดหย่อนภาษี บุคคลธรรมดา 1.5 เท่าของยอดเงิ นที่บริจาคเพื่อ
ช่วยเลื อผู้ ที่ได้ รบั ผลกระทบอุทกภัย
ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ บุคคลธรรมดาสํา หรับรายจ่ายค่าซ่อมแซม
อสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ตามเงิ นที่จ่ายจริงไม่เกิน 1 แสนบาท

ผู้ประสบภัยนํา้ ท่ วมภาคใต้

วงเงิน

ระยะเวลา
1 ม.ค.-31 มี.ค.2560
1 ธ.ค.2559 - 31 พ.ค.
2560

พักชําระหนี ้เงิ นต้ นและลดดอกเบี ้ยเป็ นเวลา 2 ปี ให้ กบั เกษตรกร
ภาคใต้ ที่ประสบภัย
อัดฉี ดเงิ นช่วยเหลื อผู้ ประสบอุทกภัยภาคใต้ 3 พันบาท/ครัวเรือน
สิ นเชื่อช่วยเหลื อผู้ ประสบอุทกภัยภาคใต้

ท่ องเที่ยว
SMES

ขยายระยเวลายกเว้ นภาษี ค่าธรรมเนียม(VISA)และขยายปรับลด
ค่าธรรมเนียมด่านตรวจคนเข้ าเมืองอีก 6 เดือน
สิ นเชื่อ S ME ที่มีลักษณะธุ รกิจสอดคล้ องกับ Thailand 4.0
รายละไม่เกิน 15 ล้ านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี

2.4 หมื่นล้ านบาท 1 ม.ค.-31 มี.ค.2560
1 มี.ค.-31 ส.ค. 2560
ภายใน มี.ค.2561

ทีม่ า : ASPS รวบรวม
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การส่ งออก คาดหวังว่าปี นี ้จะกลับมาขยายตัวจากปี ที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นสัญญานการฟื น้ ตัวของ
เศรษฐกิจโลกและประเทศคูค่ ้ า สะท้ อนจากการที่ IMF ได้ ปรับเพิ่มมุมมองเชิงบวก GDP Growth โลก
ปี 2560 ขึ ้น 0.1%เป็ น 3.5%yoy จากปี 2559 ทีข่ ยายตัว 3.1% โดยหลักๆ เป็ นการปรับเพิ่มประเทศ
ญี่ปนและอั
ุ่
งกฤษในปี 2560 ราว 0.4% และ 0.5% เป็ น 1.2% และ 2% และรัสเซียเพิม่ 0.3% เป็ น
1.4% (-0.2% ปี 2559) ขณะที่สหรัฐและกลุม่ ยูโร ปรับเพิ่มราว 0.1% เป็ น 2.3% และ 1.7% และ
เอเซีย ปรับเพิ่มจีน 0.4% เป็ น 6.6%
คาดการณ์ GDP Growth ประเทศพัฒนาแล้ ว

ทีม่ า : IMF คาดการณ์ เม.ย. 2560

คาดการณ์ GDP Growth ประเทศกําลังพัฒนา

ทีม่ า : IMF คาดการณ์ เม.ย. 2560

ทังนี
้ ้ประเทศดังกล่าวส่วนใหญ่ๆ ล้ วนเป็ นตลาดส่งออกหลักของไทย อันดับแรกคือ จีน 12.7%ของ
ยอดส่งออกรวมทังหมด
้
รองลงมาคือ สหรัฐ 10.8% และ ญี่ปนุ่ 9.3% เป็ นต้ น
ตลาดส่ งออกหลักของไทยในช่ วง (ม.ค.-มี.ค.2560)

ทีม่ า: กระทรวงพาณิ ชย์, รวบรวมโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS
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และเห็นสัญญานการขยายตัวราคาสินเกษตรและสินค้ าโภคภัณฑ์หลักๆ ในงวด 1Q60 อาทิ
ผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ ้น 106.4%yoy, นํ ้ามันดิบเพิ่มขึ ้น 71.3%yoy , อ้ อยเพิ่มขึ ้น 27.7%yoy , ปาล์ม
นํ ้ามันเพิ่ม 10.3%yoy, สินค้ าประมงเพิ่มขึ ้น16.1%yoy เป็ นต้ น ผลบวกดังกล่าวล้วนปั จจัยหนุนต่อ
ภาคส่งออกของไทยตลอดปี นี ้
ความสัมพันธ์ มูลค่ าสินค้ าส่ งออกที่อ่อนไหวตามราคานํา้ มันดิบ

ทีม่ า : กระทรวงพาณิ ชย์,

ภายใต้ ประมาณการ GDP Growth ของ ASPS ปี 2560 ที่ 3.5% (สมมติฐานปรากฏในตาราง
ด้ านล่ าง) ซึง่ ใกล้ เคียงกับการประเมินของนักวิเคราะห์ ในตลาดฯ(ดังตาราง) แสดงว่ า GDP
Growth ทีเ่ หลือ 3 ไตรมาสจากนี้ จะต้ องเติบโตไม่ ตา่ํ กว่ าไตรมาสละ 3.6% แต่ อย่ างไรก็ตาม
หากการลงทุนเอกชนยังไม่ ฟ้ื นตัวอย่ างชัดเจนในช่ วงครึ่งหลังของปี นี้ 2H60 อาจจะทําให้
ประมาณการของ ASPS เป็ นไปได้ ยาก
สมมติฐาน GDP Growth
GDP (CVM)
การบร โิ ภคครัวเรือ น (C)
การลงทุนรวม (I)
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
การบร โิ ภคภาครัฐ(G)
การส่งออก X (รูปดอลลาร์)
การนํา เข ้า M (รูปดอลลาร์)
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)
ราคานํา้ มันดบ
ิ (เหรียญ/บาร์เ รล)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

2558A

2559A

2560F

1Q60A

2.9%
2.2%
4.4%
-2.2%
29.3%
3.0%
-5.7%
-11%
34
53
-0.9%
1.5%

3.2%
3.1%
2.8%
0.4%
9.9%
1.6%
0.5%
-3.6%
35
45
1.13%
1.5%

3.5%
2.7%
3.9%
1.6%
7.9%
2.5%
2.0%
5.5%
35
55
1.98%
1.5%

3.3%
3.2%
1.7%
-1.1%
9.7%
0.2%
4.9%
14.8%
35.3
52.3
1.04%
1.5%

ทีม่ า : คาดการณ์ โดย ASPS

Consensus คาดการณ์ GDP Growth ปี 2560

ทีม่ า : รวบรวมโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS สิ้ นสุด 15 พ.ค.2560
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เงินเฟ้อชะลอตัวกว่าคาด
เงินเฟ้อล่าสุด เดือน เม.ย. อยู่ที่ 0.38%yoy ชะลอลงแรงจาก 0.76%yoy เดือน มี.ค.และลดลงอย่าง
รวดเร็วจาก 1.44%yoy ในเดือน ก.พ. และจาก 1.55%yoyเดือน ม.ค. สาเหตุหลักๆมาจาก สินค้ าใน
หมวดอาหาร อาทิ หมวดผักและผลไม้ ลดลง 2.5%yoy, ไข่และนมลดลง 2.2%, ข้ าวและแป้งลดลง
1.56% และหมวดเคหสถาน อาทิ ค่ากระแสไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ า, ปูนซีเมนต์ ลดลง 1.19% (โดย
สินค้ าทัง้ 4 ประเภทคิดสัดส่วนราว 31.8%ของการคํานวณเงินเฟ้อ) ประกอบกับเป็ นผลจากฐานเงิน
เฟ้อที่สงู ในปี 2559 ซึง่ เป็ นช่วงที่ไทยประสบปั ญหาภัยแล้ ง อันเป็ นผลจากอิทธิพลของปรากฎการณ์
เอลนิโญ ทําให้ สภาพอากาศแปรปรวนกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรลดลง ผลักดันให้ ราคาพืชผล
ทางการเกษตรสูงขึ ้น
โดยภาพรวมเงิ นเฟ้ อเฉลีย่ ม.ค.-เม.ย. 2560 อยู่ทีร่ ะดับ 1.03% เทียบกับ ที ่ ASPS ประเมิ นไว้ตลอด
ปี 2560 ที ่ 1.98% ซึ่งอาจจะดูสงู ไป อย่างไรก็ตามตัวแปรสําคัญคือราคานํ้ามันดิ บ (คิ ดเป็ นสัดส่วน
ราว 24%ของการคํานวณเงิ นเฟ้ อ) ซึ่งปั จจุบนั เคลือ่ นไหวอยู่ในระดับ 50 เหรี ยญฯ ต่อบาร์ เรล (ytd
52 เหรี ยญฯ ต่อบาร์ เรล) ซึ่งนับว่ายังห่างจากสมมติ ฐานของ ASPS คือ ราคานํ ้ามันดิบดูไบ 55
เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ที่ 45 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล แต่อย่างไรก็ตามยังคาดหวังว่า
ราคานํ้ามันดิ บโลกจะขยับขึ้นไปใกล้สมมติ ฐานได้
จากการทีก่ ลุ่มประเทศผูส้ ่งออกนํ้ามันดิ บราย
ใหญ่ทงั้ ในและนอกกลุ่ม OPEC ทีเ่ ตรี ยมจะประชุมเพือ่ ขยายเวลาปรับลดกําลังการผลิ ตนํ้ามันดิ บ
ต่อไปอีกจนถึงช่วง 1Q2561 (หลังจากทีค่ งกําลังการผลิ ตในงวด 4Q59-1Q60) และ กําหนดให้
ราคาสิ นค้าในหมวดอืน่ ๆ เพิ่มขึ้นในทิ ศทางเดียว โดยเฉพาะหมวดสิ นค้าเกษตร และสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย
(หมวด บันเทิ ง ยาสูบและเครื ่องดืม่ มีแอลกอฮอลล์ปรับขึ้น)โดยมีแรงหนุนรายได้และกําลังซื อ้ ของ
ครัวเรื อนทีเ่ พิ่มขึ้น
และหากเทียบอัตราเงิ นเฟ้ อล่าสุดกับดอกเบี ย้ นโยบายที ่ 1.5% :ซึ่งยังคงห่างจากเงิ นเฟ้ อล่าสุดอยู่
อย่างมีนยั สําคัญ ทําให้คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง) มีโอกาสยืนดอกเบี ย้ นโยบายในระดับนี ้
ต่อไปจนถึงสิ้ นปี 2560 อย่างไรก็ตามในช่วงกลาง พ.ค. ธนาคารพาณิ ชย์ไทยได้ทยอยปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ สิ นเชือ่ รายย่อย (MRR) ลง 0.5% (โดย กนง. ยังยืนดอกเบี ย้ ฯ ทีเ่ ดิ ม) นัน้ เป็ นการเดิ นตาม
นโยบายภาครัฐทีต่ อ้ งการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการรายย่อย ซึ่งถือว่าเป็ นการสวนกระแสโลก แต่ก็
หวังว่าน่าจะเห็นการลดดอกเบี ย้ เพียงครัง้ เดียวในปี นี ้
อัตราเงินเฟ้อไทย อัตราดอกเบีย้ นโยบาย และ อัตราดอกเบีย้ MRR

ทีม่ า : Bloomberg , ธปท.
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อัตราเงินเฟ้อไทยและราคานํา้ มันดิบ

สะท้ อนจากรายได้ เกษตรกร (Farm Income)ที่ขยายตัวต่อเนื่อง
ทีม่ า : Bloomberg
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