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เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมเติบโตอยางชาๆ โดยอาศัย
การบริโภคในประเทศและภาคบริการ ขณะที่การคา
ระหวางประเทศยังชะลอตัว
ความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นหลังเหตุการณ Brexit
การกระตุน เศรษฐกิจดวยนโยบายการเงินของประเทศตางๆ
เริ่มมีขอจำกัด

เศรษฐกิ
จ
ไทย
2016-2017
ความหวังการฟนตัวอยูที่อุปสงคภาคเอกชนในประเทศ
อีไอซีมอง
เศรษฐกิจไทยโตตอเนื�อง
3.0% ในป 2016

และ 3.3% ในป 2017
ปจจัยสนับสนุน

ปจจัยเสี่ยง

ขอจำกัดดานกำลังซือ้ ครัวเรือนทีผ
่ อ นคลาย
ลงหลังจากการหมดมาตรการรถคันแรก

สภาวะตลาดแรงงานทีซ่ บเซาจากการ
จางงานและชัว่ โมงการทำงานทีล่ ดลง

มาตรการรัฐสนับสนุนกำลังซือ้ ครัวเรือน เชน
ชวยเหลือเกษตรกร เพิม่ คาลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาป 2017 และกระตุน การทองเทีย่ ว

ราคาสินคาเกษตรสำคัญ ไดแก ขาว
มันสำปะหลัง และยางพารา ทีย่ งั อยูใน
ระดับต่ำกดดันรายไดครัวเรือนภาคเกษตร

ความคืบหนาของโครงการลงทุนโครงสราง
พืน้ ฐานขนาดใหญทช่ี ดั เจนขึน้ หลังประมูล
เสร็จสิน้ เพิม่ เติมสงผลเม็ดเงินจากโครงการ
เพิม่ ขึน้ เทาตัว

แรงสนับสนุนของภาครัฐทีล่ ดนอยลง
จากหมดชวงการใชนโยบายเรงเบิกจาย

นักทองเทีย่ วตางชาติราว 33.9 ลานคนในป 2016
และเพิม่ ขึน้ ตอเนือ� งเปน 37.2 ลานคนในป 2017
ตนทุนการกูย มื ผานธนาคารยังต่ำ เนือ� งจาก

อัตราดอกเบีย้ นโยบายทีร่ ะดับ 1.50%

ตลอดชวงป 2016-2017

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ CEIC, สศช., ธปท. และกระทรวงพาณิชย
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ปริมาณการคาโลกทีม่ แี นวโนมลดลง
กดดันการฟน ตัวของภาคการสงออก
ความผันผวนในตลาดการเงินจาก
ความเสีย่ งทางการเมืองและการดำเนิน
นโยบายการเงินของประเทศตางๆ
ตนทุนการระดมทุนผานหุน กูเ พิม่ ขึน้ ตาม
อัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
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สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2016 และ ปี 2017
อีไอซีปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2016 เป็น 3.0%
จากเดิม 2.8% ด้วยอานิสงส์จากปัจจัยบวกระยะสั้นในช่วงครึ่งปีแรก ได้แก่
มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาฯ ทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการเร่งก่อสร้างในช่วง
ไตรมาสแรกของปี การเร่งใช้จ่ายรายจ่ายประจำ�และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ รวมถึงปัจจัยบวกที่ผลักดันยอดขายรถยนต์ ในไตรมาสสองที่ทำ�ให้
การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวให้
ผลเพียงระยะสั้นเท่านั้น เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีจึงมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตได้ช้าลง นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยโดยพื้นฐานยังคงมีปัจจัยลบที่สำ�คัญ
คือ รายได้ครัวเรือนยังคงถูกกดดันจากสภาวะตลาดแรงงานที่ชะลอตัวซึ่งส่งผล
กดดันการฟืน้ ตัวของบริโภคภาคเอกชน ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนทีจ่ ะยัง
คงซบเซาจากภาคการส่งออกสินค้าทีย่ งั หดตัว ขณะทีก่ �ำ ลังการผลิตยังคงมีเหลือ
ในปี 2017 อีไอซีมองว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวเร่งขึน้ ได้ที่ 3.3% จาก
การใช้จ่ายของภาคเอกชนที่จะกลับมาเป็นกำ�ลังสำ�คัญ โดยข้อจำ�กัดด้านกำ�ลัง
ซื้อของภาคครัวเรือนจะผ่อนคลายลงหลังหมดภาระการผ่อนชำ�ระค่าซื้อรถยนต์
จากโครงการรถยนต์คันแรก และการได้รับเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ในส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการขยายการลงทุน
ในกลุม่ ธุรกิจภาคบริการและอานิสงส์จากโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานขนาด
ใหญ่ของรัฐที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยบวกจากการใช้จ่ายภาครัฐ
และการท่องเที่ยวที่ ได้สนับสนุนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาจะยังคงเติบโตได้
ดี ส่วนภาคการส่งออกคาดว่าจะฟืน้ ตัวได้เล็กน้อยจากการเติบโตของการส่งออก
สินค้าอุปโภคบริโภคและราคาสินค้าส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้�ำ มันโลก
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ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกยังเป็นความกังวลหลักต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่
เหลือของปีไปจนถึงปี 2017 การฟื้นตัวของภาคการส่งออกไทยยังคงเป็นไป
อย่างจำ�กัดจากลักษณะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกทีเ่ ป็นไปอย่างช้าๆ โดยอาศัย
การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ขณะที่ภาคการผลิตยังชะลอตัว นอกจากนี้
ปัญหาหนี้ที่สะสมและความเสี่ยงการเมืองที่เพิ่มขึ้นในประเทศเศรษฐกิจหลัก
ยังได้สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันการใช้
นโยบายการเงินเพื่อแก้ไขปัญหากลับเริ่มมีข้อจำ�กัด ด้านแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
โลก อีไอซีประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มเติมในครึ่งปีหลังไปจนถึงปีหน้าราว 2-4 ครั้ง โดยคิดเป็นการปรับ
เพิ่มราว 0.5-1% อย่างไรก็ตาม ไทยมีความสามารถในการรองรับความผันผวน
ด้านการเงินสูง จากเสถียรภาพทีย่ งั อยูใ่ นเกณฑ์ดจี ากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
ในระดับสูงและปริมาณเงินทุนสำ�รองระหว่างประเทศที่มีเพียงพอ ด้านนโยบาย
การเงินของไทย อีไอซีมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ 1.5% ไปจนถึงสิน้ ปี 2017 จากเศรษฐกิจทีส่ ามารถเติบโตได้อย่างค่อย
เป็นค่อยไป ขณะทีแ่ รงกดดันด้านเงินเฟ้อยังต่�ำ ประกอบกับความต้องการในการ
รักษาความสามารถทางนโยบาย (policy space) ไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ด้านค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีไอซี
คาดว่าค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะอยู่ที่ 35.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ใน
ช่วงปลายปี 2016 และ 37.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2017
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ภาพรวมเศรษฐกิจโลกช่วงปลายปี 2016 และ ปี 2017
เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงปลายปี 2016 ไปจนถึง 2017 หลังจากเติบโตได้น่าผิดหวัง
ในช่วงครึ่งปีแรก ความผันผวนที่มาจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่าง Brexit และประสิทธิผลของนโยบายการเงินที่มีจำ�กัดขึ้น ทำ�ให้
เศรษฐกิจโลกในบางประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเติบโตได้ช้ากว่าที่คาดไว้ก่อนหน้า ถึงแม้ความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนจะหด
ตัวอย่างรุนแรงได้ผอ่ นคลายลง ทัง้ นี้ การลงทุนของภาคธุรกิจในหลายภูมภิ าคยังค่อนข้างชะลอตัว ขณะทีก่ ารใช้จา่ ยของภาคครัวเรือน
ที่ฟื้นตัวได้ดีด้วยแรงสนับสนุนจากการจ้างงานและรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นจะเป็นปัจจัยพยุงเศรษฐกิจ โดยอีไอซีมองว่าภาคครัวเรือนที่
แข็งแกร่งขึ้นจะมีแรงส่งต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า ด้วยมุมมองดังกล่าวจึงทำ�ให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะฟื้นตัวได้ดีขึ้น และเศรษฐกิจตลาด
เกิดใหม่จะได้รบั อานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทปี่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ตามราคาน้�ำ มันดิบโลก ในขณะทีย่ โุ รปและญีป่ นุ่ จะยังคงชะลอตัว
นอกจากนี้ ในปี 2017 เศรษฐกิจโลกจะยังคงได้รับแรงหนุนทางนโยบายการคลัง ท่ามกลางสภาวะทางการเงินที่ยังคงผ่อนคลายแต่
ความไม่แน่นอนจากทั้งปัญหาหนี้สะสมทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนับว่าเป็นความเสี่ยงสำ�คัญที่อาจทำ�ให้เศรษฐกิจ
โลกไม่เติบโตตามที่คาดไว้ได้ (อ่านเพิ่มเติมที่ In Focus: ส่องสถานการณ์เด่นประเด็นเศรษฐกิจโลก 2017)

จโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว
1 เศรษฐกิ
เพียงเล็กน้อย
ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจปี 2015, 2016 และ 2017
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ทีม่ า: ประมาณการของ EIC และสำ�นักวิจยั ต่างประเทศ (Goldman Sachs, J.P.Morgan, Deutsche Bank และ Bank of America)
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Economic Intelligence Center (EIC)

เศรษฐกิจสหรัฐฯ: ขยายตัวต่�ำ กว่าคาดการณ์ ในครึ่งปีแรก
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในครึ่งปีแรกขยายตัวต่ำ�กว่าที่คาดการณ์ ไว้ ใน
ขณะที่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ในไตรมาส 2 ปี 2016 เศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ขยายตัวเพียง 1.2%QOQ SAAR (รูปที่ 2) ซึ่งต่�ำ กว่าที่ประเมิน
ไว้มาก เนื่องจากสินค้าคงคลังของธุรกิจนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลง
ขณะทีก่ ารบริโภคยังคงขยายตัวดีจากตลาดแรงงานทีแ่ ข็งแกร่ง โดยใน
เดือนกรกฎาคม การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ระดับ 255,000
ตำ�แหน่ง ในขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวต่ำ�กว่า 5% ซึ่งเป็นระดับที่
มีการจ้างงานเต็มที่
สำ�หรับในครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวได้จากการ
บริโภคภายในประเทศ แม้ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ จะเติบโตต่�ำ
กว่าทีค่ าดการณ์ไว้ แต่ในส่วนของการบริโภคมีการเติบโตอย่างมาก ด้วย
ตลาดแรงงานทีแ่ ข็งแกร่งซึง่ จะยังเป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยให้การบริโภคภายใน
ประเทศยังคงเติบโตและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ ในระยะ
ต่อไป โดยในปีนี้ อีไอซีคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโต 1.5% และ
ประเมินว่าปีหน้าจะเติบโตราว 2.0% จากการขยายตัวของการบริโภค
ภายในประเทศเป็นสำ�คัญ

-

+

นัยต่อเศรษฐกิจไทย
• แนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนตามการปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของ Fed จะช่วยส่งเสริมการส่ง
ออกของไทย โดยสินค้าส่งออกสำ�คัญของไทยไป
ยังสหรัฐฯ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
และผลิตภัณฑ์ยาง
• ผู้ประกอบการที่มีรายจ่ายในรูปเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ควรใช้เครื่องมือทางการเงินช่วยป้องกัน
ความเสี่ยง
• ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ
ที่สวนทางกับยุโรปและญี่ปุ่น ทำ�ให้การดำ�เนิน
นโยบายการเงินของโลกมีความหลากหลายมาก
ขึ้น การเคลื่อนย้ายเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยน
จึงมีโอกาสที่จะผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา

ด้วยมุมมองต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไปที่ดีขึ้น อีไอซีประเมินว่า Fed
จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม ทำ�ให้
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ ในช่วง 0.50% – 0.75% ณ สิ้นปี 2016 ผล
การลงประชามติ Brexit ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่นอกเหนือ
จากทีค่ าดการณ์ไว้ ประกอบกับข้อมูลทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในครึง่ ปีแรก
ที่ต�่ำ กว่าที่ประเมินไว้มาก ทำ�ให้ Fed ตัดสินใจเลื่อนการปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบีย้ ออกไปในครึง่ ปีหลัง ด้วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีม่ แี นวโน้มขยายตัว
สูงขึ้น ประกอบกับอัตราการว่างงานที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ� รวมถึงเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเป็นสิ่งที่จ�ำ เป็นในการที่จะรักษาสมดุลภายในประเทศ โดยในปี 2017 อีไอซีประเมินว่า Fed น่าจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอีก 0.25% - 0.5%1
ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่าง
Donald Trump และ Hillary Clinton เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย โดยในระยะนี้ ทิศทางเชิงนโยบายและคะแนนนิยมของผู้สมัครจะ
มีความชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2016 จะเป็นเครื่องตัดสินทิศทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ในระยะต่อไป (อ่านเพิ่มเติมที่ BOX: สีสันการเลือกตั้งชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดีกับนโยบายที่น่าจับตามอง)
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1
จาก Fed dot plot เดือนกันยายน คณะกรรมการมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.5% ในปี 2017 ในขณะที่ตลาดซื้อขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ประเมิน
ว่า Fed จะสามารถปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในปี 2017
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จสหรัฐฯ ขยายตัวต่ำ�
2 เศรษฐกิ
กว่าคาดการณ์ ในครึ่งปีแรก
2. ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง อัตราการว่างงานอยู่ในระดับ
ต่�ำ กว่า 5%

1. เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวต่�ำ กว่าที่มีการคาดการณ์ไว้
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Real GDP) และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
(Markit Composite PMI)

6. การส่งออกของสหรัฐฯ ยังคงอ่อนแอ
หนวย: ดัชนี (2010 = 100)
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BOX: สีสันการเลือกตั้งชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดี
กับนโยบายที่น่าจับตามอง
ในวั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2016 การเลื อ กตั้ ง
ประธานาธิบดีคนที่ 58 ของสหรัฐฯ เป็นหนึ่งใน
เหตุการณ์ที่มีนัยทางเศรษฐกิจที่ ไม่จำ�กัดวงแคบ
เฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้น เนื่องจากนโยบายสุด
โต่ ง ของหนึ่ ง ในผู้ ส มั ค รชิ ง ตำ � แหน่ ง ที่ ต้ อ งการ
เปลี่ยนแปลงการเมืองรูปแบบเดิม ท่ามกลาง
สถานการณ์ความแตกแยกในสังคมอย่างที่ ไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยระหว่างเดือนกันยายน
– ธันวาคม จะมีการอภิปรายนโยบายโต้ตอบกัน
(presidential debate) ระหว่าง Donald Trump
จากพรรค Republican และ Hillary Clinton จาก
พรรค Democrat ซึ่งจะทำ�ให้เห็นความแตกต่าง
ทางนโยบายของทั้ ง คู่ ม ากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม
การวิจารณ์แนวเสียดสีของ Trump และความ
พยายามในการขุดคุย้ การดำ�เนินงานของ Clinton
ในขณะดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

8

การต่างประเทศในอดีต ส่งผลกระทบอย่างสูง
ต่อคะแนนนิยมของทั้งคู่ เห็นได้จากคะแนนนิยม
ที่มีแนวโน้มผันผวนอย่างมาก โดยหลายฝ่าย
กังวลว่ากลุม่ swing vote หรือกลุม่ คนที่ไม่สงั กัด
พรรคใดพรรคหนึ่งจะสามารถส่งผลให้ Trump
ที่มีคะแนนนิยมตามหลังในปัจจุบัน พลิกมาชนะ
ได้ ในช่วงก่อนหน้าวันเลือกตั้ง เช่นเดียวกันกับ
Brexit ทั้งนี้ ด้วยนโยบายที่ใช้ ในการหาเสียงของ
Trump จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึง
ไทยโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นโยบายด้ า นการค้ า
นโยบายต่างประเทศ และนโยบายความมั่นคงที่
ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงทางการเมือง (geopolitical
risks) ดังนั้น การเลือกตั้งของสหรัฐฯ ในปีนี้นับ
เป็นเหตุการณ์สำ�คัญอย่างหนึ่งที่ต้องจับตามอง
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2016
26 ก.ย.

การอภิปรายของผูสมัครชิงตำแหน�ง
ประธานาธิบดีครั้งที่ 1

4 ต.ค.

การอภิปรายของผูสมัครชิงตำแหน�ง
รองประธานาธิบดี

9 ต.ค.

การอภิปรายของผูสมัครชิงตำแหน�ง
ประธานาธิบดีครั้งที่ 2

19 ต.ค.

การอภิปรายของผูสมัครชิงตำแหน�ง
ประธานาธิบดีครั้งที่ 3

8 พ.ย.

วันเลือกตั้งแบบคะแนนนิยมเพื�อเลือก
ผูแทนแตละรัฐ

19 ธ.ค.

คณะผูแทนเลือกตั้ง (Electoral College)
ลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดี
และรองประธานาธิบดี

2017
6 ม.ค.
20 ม.ค.

นับผลคะแนนและประกาศผูชนะการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีอยาง
เปนทางการ
วันเขารับตำแหน�งใหมอยางเปนทางการ

หมายเหตุ: ในวันที่ 6 มกราคม 2017 ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งต้องได้รับคะแนน
เสียงอย่างน้อย 270 จาก 538 คะแนนเสียงจากคณะผู้แทนเลือกตั้ง
(Electoral College)
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Donald Trump
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

การสร้างงาน

การกระจายรายได้










แรงงานต่างชาติ







การค้าระหว่างประเทศ
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Hillary Clinton

สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
รัฐ แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
แผนการลงทุน



เสนอมาตรการภาษีเอื้อต่อภาคการผลิต
ตั้งกาแพงภาษีสาหรับสินค้านาเข้าจากจีน
และเม็ ก ซิ โ ก เพื ่ อ ให้ บ ริ ษ ั ท ของสหรั ฐ ฯ
กลับมาลงทุนภายในประเทศ
สนับสนุนขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่าเป็น 10
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ต่ อ ชั ่ ว โมงทั ่ ว ประเทศ
โดยกระตุ้นให้รัฐเพิ่มอัตราแรงงานขั้นต่าที่
เหมาะสมกับค่าครองชีพ
ปรั บ ลดภาษี เ งิ น ได้ น ิ ต ิ บ ุ ค คลต่ างๆ และ
ยกเลิกภาษีมรดกและภาษีสมรส
สร้ างก าแพงที่ เ ขตแดนสหรั ฐฯ-เม็ ก ซิ โ ก
เพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมือง
สนั บ สนุ น กฎหมายเพื ่ อ ลดการจ้ า งงาน
แรงงานผิดกฎหมาย และผลักดันแรงงาน
ผิ ด กฎหมายกว่ า 11 ล้ า นคนออกนอก
ประเทศ
ห้ า มชาวมุ ส ลิ ม เดิ น ทางเข้ าสหรั ฐฯ เพื ่ อ
ป้องกันการก่อการร้าย
ยกเลิกการเจรจาข้อตกลงการค้า TPP
แก้ ไ ขข้ อ ตกลงทางการค้ า the North
American Free Trade Agreement (NAFTA)
และความตกลงการค้ า เสรี เ กาหลี ใ ต้ อเมริกา (Korea-US Free Trade Deal)











ลดเกณฑ์ขั้นตอนการยกเว้นภาษีทรัพย์สิน 3.5
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เสนอเพิ่มการลงทุนภาครัฐมูลค่า 2.75 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใน 5 ปี และก่อตั้งธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2.5 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ใช้ข้อกฎระเบียบทางด้านการค้า และภาษีเพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิต
แก้ ไขกฎหมายเพื่อปิดช่องโหว่ทางภาษี ซึ่งเอื้อ
ประโยชน์ ให้บริษัทสหรัฐฯ ที่ตั้งในต่างประเทศ
สนั บ สนุ น ขึ ้ น ค่ า จ้ า งแรงงานขั ้ น ต ่ า เป็ น 15
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง
เก็บภาษีเพิ่มเติม 4% สาหรับผู้มีรายได้เกินกว่า 5
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี โดยเพิ่มเพดานภาษี
สูงสุด 45%



สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการเพื่อให้แรงงาน
ผิ ด กฎหมายได้ ส ิ ท ธิ พ ลเมื อ งของสหรั ฐ ฯ ที่
ถูกต้อง



เปลี ่ ย นมาสนั บ สนุ น การยกเลิ ก การเจรจา
ข้อตกลงการค้า TPP
สนั บสนุ นการเจรจาเขตการค้ าเสรี the TransAtlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP) ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ



ไตรมาส 4/2016

หาก Donald Trump เป็นผู้คว้าชัยชนะ

หาก Hillary Clinton เป็นผู้คว้าชัยชนะ

มีแนวโน้มจะเกิดความผันผวนต่อตลาดเงินทั่วโลกใน
ระยะสั้น เนื่องจากความสุดโต่งของนโยบาย อย่างไรก็ดี
นโยบายดังกล่าวซึง่ แตกต่างไปจากเดิมมากมีโอกาสน้อยที่
จะได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา อีกทัง้ นโยบายดังกล่าวนี้
ก็อาจจะได้รบั การเปลีย่ นระหว่างการอภิปรายเพือ่ คะแนน
นิยมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นอกจากผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
แล้ว อาจจะนำ�ไปสู่ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่าง
ประเทศอีกด้วย ซึ่งความเห็นของ Trump ที่มีต่อการค้า
กับจีน รวมไปถึงมุมมองต่อกลุ่มชาวมุสลิมและแรงงาน
เม็กซิกัน อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่ความสัมพันธ์
ทางการค้า โดยความตึงเครียดดังกล่าวนี้เองก็อาจจะ
ทำ�ให้เกิดผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจไทย เพราะ
หากมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าอย่างรุนแรงกับ
จีนขึ้นจริง อาจทำ�ให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและมีผลใน
วงกว้างต่อภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตของ
โลก โดยหลายประเทศจำ�เป็นต้องพึ่งพาการส่งออกไป
ยังตลาดจีน นอกจากนี้ นโยบายกีดกันแรงงานต่างชาติจะ
ทำ�ให้แรงงานสหรัฐฯ หดตัวและต้นทุนทางด้านแรงงานมี
ราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ นโยบายทางภาษีจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจากรายงานของ The Tax Policy
Center ประมาณการว่านโยบายดังกล่าวจะทำ�ให้รายได้
ของภาครัฐลดลงกว่า 9.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทัง้
ยังเสีย่ งต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ด้วย ทัง้ นี้ อีไอซี
คาดว่าไทยจะได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากค่าเงินที่
ผันผวน และแนวโน้มปริมาณการส่งออกสินค้าสหรัฐฯ
ที่ จ ะลดลงจากการบริ โ ภคที่ ห ดตั ว จากอุ ป สงค์ ภ ายใน
ประเทศที่ ล ดลงตามสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ โดย
สินค้าส่งออกของไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบสูง ได้แก่
เครื่องจักรกล อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผลิตภัณฑ์ยาง

นโยบายเศรษฐกิจของ Clinton ค่อนข้างเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับนโยบายของนาย Barack Obama ประธานาธิบดี
คนปัจจุบัน โดยมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อย ดังนั้น จึงมี
ความเสี่ ย งต่ำ � ต่ อ การค้ า และการลงทุ น อย่ า งไรก็ ต าม
นโยบายดังกล่าวนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับการคัดค้าน
จากรัฐสภา ซึ่งนั่นอาจจะนำ�มาสู่สภาวะการเมืองชะงักงัน
(political gridlock) ในประเด็นข้อตกลงทางการค้า TPP
ที่ Clinton เคยเป็นผู้ผลักดันหลักในช่วงต้น แต่กลับ
ลำ�ต่อต้านในช่วงหาเสียงครั้งนี้ ได้สร้างข้อกังขาว่าหาก
Clinton ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเปลี่ยนมา
สนั บ สนุ น ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วหรื อ ไม่ นอกจากประเด็ น
ทางการเมืองแล้วรายงานของ The Tax Policy Center
ประเมินว่านโยบายภาษีของ Clinton จะสร้างรายได้ ให้กับ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในเวลา
10 ปี แต่สิ่งที่น่ากังวล คือ การขึ้นภาษีอาจลดแรงจูงใจใน
การสร้างงานและการลงทุนของภาคธุรกิจในแง่ของการค้า
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นโยบายต่างประเทศของ
Clinton ที่ให้ความสำ�คัญกับเอเชียเพื่อคานอำ�นาจกับจีน
จะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ทางการค้าของภูมิภาคนี้กับ
สหรัฐฯ แต่อาจเพิ่มความตึงเครียดในด้านการเมืองได้ ใน
อนาคต
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Economic Intelligence Center (EIC)

เศรษฐกิจยูโรโซน: ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหลัง
ผลโหวต Brexit
เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส 2 ชะลอตัวลงเล็กน้อย โดย
ขยายตัวที่ 0.3% QOQ SA2 ลดลงจากไตรมาสแรกที่ขยายตัว
ถึง 0.6%QOQ SA (รูปที่ 3) จากเศรษฐกิจสเปนที่ยังเติบโตใน
ระดับสูง ทั้งนี้ เศรษฐกิจยูโรโซนได้รับแรงสนับสนุนจากการ
บริโภคภาคเอกชน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการผ่อน
คลายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ทีช่ ว่ ยกระตุน้
การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะสินเชื่อ
ภาคครัวเรือนที่ขยายตัวได้กว่า 1.8%YOY ในเดือนกรกฎาคม
อีกทั้งยังทำ�ให้มาตรฐานสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ผ่อนคลาย
มากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
ผลกระทบจาก Brexit ต่อเศรษฐกิจยูโรโซนจะเริม่ ชัดเจนใน
ปีหน้า แม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจหลังผลโหวต Brexit พบว่า
เศรษฐกิจยูโรโซนได้รับผลกระทบน้อยกว่าเศรษฐกิจสหราช
อาณาจักร แต่ผลกระทบในระยะยาวจะเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อ
ผลการเจรจาและเงื่อนไขความสัมพันธ์ ใหม่ของทั้งสองฝ่าย
มีความแน่นอน ทั้งนี้ แนวคิดในการแยกตัวออกจากสหภาพ
ยุโรป (EU) ในอีกหลายๆ ประเทศอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อ
เศรษฐกิจยูโรโซนในระยะต่อไป

+
นัยต่อเศรษฐกิจไทย
• เศรษฐกิจยูโรโซนที่ยังมีแนวโน้มเติบโตใกล้เคียง
กับปีก่อน ทำ�ให้การส่งออกของไทยไปยังยูโรโซนยัง
ไม่น่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนมากนัก
• ผลกระทบต่อไทยจากเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร
มีค่อนข้างจำ�กัด เนื่องจากสัดส่วนการส่งออกของ
ไทยไปสหราชอาณาจักรมีเพียง 2% โดยมีรถยนต์
และส่วนประกอบ และไก่แปรรูปเป็นสัดส่วนสำ�คัญ
• ความกังวลจาก Brexit และปัญหาหนี้ในยุโรปอาจ
สร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินโลก และส่ง
ผลกระทบต่อค่าเงินบาท

ปัญหาการผิดนัดชำ�ระหนี้ทั้งของกรีซและหนี้เสียของภาคธนาคารในยุโรปยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง แม้ว่า
ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ของกรีซจะเบาบางลงจากการได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาหนี้ แต่ความกังวล
จากการผิดนัดชำ�ระหนี้อาจเกิดขึ้นอีก เนื่องจากกรีซต้องชำ�ระหนี้กว่า 1.4 หมื่นล้านยูโรในปี 2017 โดยเฉพาะในช่วงเดือน
กรกฎาคม อีกทั้งการที่ชาวกรีซจำ�นวนมากไม่เห็นด้วยต่อมาตรการรัดเข็มขัด อาจทำ�ให้กรีซไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการ
ปฏิรูปประเทศที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ ได้ และจะเป็นความเสี่ยงต่อการขอรับเงินช่วยเหลือในระยะต่อไป นอกจากนี้ ความอ่อนแอ
ของภาคธนาคารในยุโรปจากหนี้เสียที่อยู่ในระดับสูง และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ที่ลดลงจาก
อัตราดอกเบีย้ ทีต่ �่ำ เป็นระยะเวลานานก็เป็นอีกปัจจัยทีจ่ �ำ กัดการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน เพราะทำ�ให้ความสามารถในการ
ปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์และประสิทธิผลของนโยบายการเงินลดลง (อ่านเพิ่มเติมที่ Box: หนี้เสียธนาคารอิตาลี ชนวน
วิกฤติเศรษฐกิจครั้งถัดไป)
เศรษฐกิจยูโรโซนจะชะลอลงในปี 2017 โดยอาจขยายตัวได้ราว 1.4% ลดลงจากปีนที้ คี่ าดว่าจะเติบโตได้ราว 1.6% เนือ่ งจากปัจจัย
เสีย่ งทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นอาจรุนแรงขึน้ ในปีหน้า ประกอบกับอัตราการว่างงานของยูโรโซนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงซึง่ อาจทำ�ให้การเติบโต
ของการใช้จ่ายในประเทศเป็นไปอย่างเปราะบาง ทั้งนี้ ความกังวลต่อผลกระทบจาก Brexit และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ยังส่งผลให้
การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของตลาดลดลงต่อเนื่อง และอาจกดดันให้ ECB ออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม
เพื่อดันเงินเฟ้อให้กลับเข้าสู่เป้าหมาย
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อัตราการเติบโตเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (ปรับฤดูกาล)

ไตรมาส 4/2016

จยูโรโซนฟื้นตัวอย่างช้าๆ
3 เศรษฐกิ
ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น หลังผลโหวต Brexit
1. เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส 2 เติบโตชะลอตัวลงเล็กน้อย
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Real GDP) และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
หนวย: %QOQ SA
0.7

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (แกนซาย)
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (แกนขวา)
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0.6
0.4

หนวย: ดัชนี
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2. เศรษฐกิจประเทศหลักของยูโรโซนชะลอตัวลง มีเพียงเศรษฐกิจ
สเปนที่ยังเติบโตได้ ในระดับสูง
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศหลัก
หนวย: %YOY
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3. สินเชื่อภาคครัวเรือนยังขยายตัวได้ ในระดับสูง สะท้อนการบริโภคภาค
เอกชนยังขยายตัวดี

4. มาตรฐานสินเชื่อธุรกิจ ที่อยู่อาศัย และอุปโภคบริโภคผ่อนคลาย
มากขึ้นในไตรมาส 2

อัตราการเติบโตของสินเชื่อของสถาบันการเงินในยูโรโซน

มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ในยูโรโซน
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BOX: หนีเ้ สียธนาคารอิตาลี ชนวนวิกฤติเศรษฐกิจครัง้ ถัดไป
ดอกเบีย้ ทีอ่ ยูร่ ะดับต่�ำ เป็นเวลายาวนานประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ
ภายหลั ง วิ ก ฤติ ที่ ห ลายประเทศยั ง ล้ ม ลุ ก คลุ ก คลาน ทำ � ให้ ภ าค
ธนาคารในยุโรปขาดความเข้มแข็งและอ่อนไหวต่อเหตุการณ์นอก
เหนือความคาดหมาย ผลประชามติ Brexit เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
ทีผ่ า่ นมา ทำ�ให้ดชั นีราคาหุน้ กลุม่ ธนาคารในยุโรป (STOXX Europe 600
Banks) ตกลงถึง 14% ภายในวันเดียว อีกทั้งยังถูกซ้�ำ เติมจากผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤติของธนาคาร (stress test) ในปลายเดือนกรกฎาคมที่
ออกมาไม่ดนี กั 3 หนีเ้ สียทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงโดยเฉพาะในอิตาลี ประกอบกับ
ราคาหุ้นที่ตกต่ำ�สะท้อนถึงมุมมองของนักลงทุนต่อภาคธนาคารที่มี
ความกังวลกับความสามารถในการหาเงินทุน (capitalization) ของธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อหนี้เสีย (Non-Performing
Loan: NPL) ซึ่งหากไม่เพียงพอจนธนาคารต้องล้มเหลวอาจกลายเป็นชนวนวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปครั้งต่อไปได้

ที่อยู่ในระดับสูงของอิตาลีส่วนหนึ่งเกิดจากสภาวะ
4 NPL
เศรษฐกิจที่ถดถอยหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อของอิตาลี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (แกนซาย)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวน NPL ตอสินเชื่อ (แกนขวา)

หนวย: %YOY
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Q: เหตุ ใ ดธนาคารในอิ ต าลี จึ ง ประสบปั ญ หามากกว่ า
ประเทศอื่นๆ
A: NPL ในอิตาลีที่มีอยู่ถึง 360,000 ล้านยูโร คิดเป็น 18%
ของหนี้ทั้งหมดในประเทศ4 ซึ่งถือว่าสูงมากเกือบที่สุดใน
ยุโรป แต่เนื่องจากอิตาลีเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 ของ
EU (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) จึงทำ�ให้มีความเสี่ยงต่อการ
ลุกลามสูง อีกทัง้ อิตาลียงั เผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย
หลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (รูปที่ 4) นอกจากนี้ ยัง
มีปัญหาเชิงโครงสร้างในการจัดการกับ NPL ซึ่งโดยทั่วไป
ธนาคารสามารถนำ�สินทรัพย์จากหนี้เสียไปขายทอดตลาด
(liquidation) ด้วยราคาทีต่ �่ำ กว่ามูลค่าหนีท้ มี่ อี ยูเ่ ดิม (face
value) แต่ด้วยกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าวในอิตาลี
ใช้เวลาโดยเฉลี่ยถึง 8 ปี ล่าช้ากว่าตลาด NPL ในประเทศ
อืน่ ๆ มาก5 ทำ�ให้ธนาคารขาดแรงจูงใจในการจัดการกับ NPL
ในงบดุลจนมีหนี้เสียสะสม
Q: ปัญหาดังกล่าวจะทำ�ให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจได้อย่างไร
A: ผล stress test ล่าสุด บ่งชี้ว่าธนาคาร Monte dei
Paschi di Siena (MPS) ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
อิตาลี ซึ่งมี NPL ที่สูงถึง 34% ของหนี้ทั้งหมด อาจเกิด
ความเสี่ยงที่จะล้มละลายหากไม่สามารถหาเงินทุนสำ�รอง
เพิม่ โดยหากธนาคารผิดชำ�ระหนีก้ จ็ ะมีผลต่อนักลงทุนราย
ย่อย และการล้มของธนาคารขนาดใหญ่เช่นนีอ้ าจจะลุกลาม
เป็นวิกฤติความเชื่อมั่น (crisis of confidence) ทำ�ให้เกิด
การแห่ถอนเงิน หรือ bank run ซึง่ เป็นความเสีย่ งต่อระบบ
เศรษฐกิจอิตาลี
Q: รัฐบาลอิตาลียื่นมือเข้าช่วยเหลือได้หรือไม่
A: ในอดีตเมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ รัฐบาลมักจะยื่นให้
ความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนแก่ภาคธนาคารหรือที่เรียก
ว่าการ bail out เช่น ในกรณีของสหรัฐฯ ในช่วงหลังวิกฤติ
ซับไพร์มรวมถึงสเปนและไอร์แลนด์ที่ใช้มาตรการดังกล่าว
หลังวิกฤติหนี้สาธารณะยุโรปเมื่อปี 2011 แต่ ณ ปัจจุบัน
รัฐบาลอิตาลีไม่สามารถใช้มาตรการดังกล่าวได้ เนือ่ งจากกฎ
ใหม่ของทาง EU6 กำ�หนดให้ผถู้ อื หุน้ และเจ้าหนีข้ องธนาคาร
ทีป่ ระสบปัญหาต้องรับผลสูญเสียอย่างน้อย 8% ของหนีส้ นิ
ของธนาคาร ก่อนทีภ่ าครัฐจะใช้เงินเข้าช่วยได้ หรือทีเ่ รียกว่า

การ bail in ซึ่งโดยทั่วไปบุคคลกลุ่มนี้มักจะเป็นนักลงทุน
สถาบันรายใหญ่ หากแต่ว่าในอิตาลี มีนักลงทุนรายย่อย
จำ � นวนมากที่ ถื อ ครองพั น ธบั ต รของธนาคารต่ า งจากใน
ประเทศอื่น ดังนั้นการ bail in จะทำ�ให้ประชาชนจำ�นวน
หนึ่งสูญเสียเงินและออกมาแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาล
ปัจจุบัน ท่ามกลางความอ่อนไหวทางการเมือง สถานการณ์
ดังกล่าวอาจนำ�ไปสู่การชนะการเลือกตั้งของพรรค Five
Star Movement ซึ่งต้องการให้อิตาลีออกจาก EU ก็เป็นได้
Q: สถานการณ์ ในตอนนี้ยังมีความน่ากังวลอยู่หรือไม่ มี
ประเด็นอะไรที่ต้องจับตามองต่อไป
A: สถานการณ์ ได้คลี่คลายลง หลังจาก MPS ได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นำ�โดย JP Morgan,
Goldman Sachs และ Credit Suisse ด้วยเงื่อนไขที่จะขาย
NPL มูลค่า 27.7 ล้านยูโรด้วยราคา 9.2 ล้านยูโร หรือ 33%
ของมูลค่าตัง้ ต้นซึง่ เป็นราคาทีส่ งู กว่าขายให้กบั บริษทั เอกชน
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (private equity) ที่ให้
ราคาเพียง 20-25% ภายใต้แผนใหม่นี้ หนีเ้ สียจะถูกย้ายออก
ไปที่หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special
Purpose Vehicle) เพื่อแปลงหนี้เสียและขายให้นักลงทุน
ต่อไป โดยส่วนหนึ่งของหนี้เสียที่จัดว่ามีคุณภาพดีกว่าส่วน
อื่นจะได้รับการการันตีราคาจากทางรัฐบาลอิตาลี
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หนี้เสียใน
อิตาลีโดยรวมยังถือว่าสูงมากและยังคงเป็นปัญหาระยะ
ยาวต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากระบบธนาคารไม่สามารถ
ปล่อยกู้ ได้ตามปกติ และยังเป็นความเสี่ยงว่าอาจจะเกิด
สถานการณ์ ในลักษณะนี้ ได้อีก โดยการแก้ปัญหาระยะยาว
ต้องเป็นการแก้ ในเชิงโครงสร้างด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของภาคการเงินผ่านการควบรวมกิจการ การพัฒนาการ
กำ�กับดูแลกิจการ (corporate governance) และการปฏิรปู
กฎหมายล้มละลายให้มีกระบวนการที่เร็วขึ้น

3
การทดสอบภาวะวิกฤติของธนาคารทั่วยุโรป โดย European Banking Authority (EBA) ประกาศผลเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2016
4
ข้อมูลจาก IMF ณ สิ้นปี 2015
5

Jose Garrido, Kopp, Emanuel, and Weber, Anke (2016). Cleaning-up Bank Balance Sheets: Economic, Legal, and Supervisory Measures for Italy.
IMF Working Paper WP/16/135.
6
Banking Recovery and Resolution (BRRD) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในเดือนม.ค. 2016 ที่ผ่านมา
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น: เติบโตได้น้อยจากการหดตัวของการบริโภคภาคเอกชน
และการส่งออก
เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวได้เพียงเล็กน้อยในไตรมาส 2 หลังเติบโต
ได้ดีเกินคาดในไตรมาส 1 สำ�หรับไตรมาส 2 นี้ ตัวเลข GDP ของ
ญี่ปุ่นเติบโตเพียง 0.7%QOQ SAAR (รูปที่ 5) โดยมีแรงสนับสนุน
สำ�คัญจากการลงทุนภาครัฐ แต่ปัจจัยอื่นยังคงเปราะบาง ทั้งการ
บริโภคภาคเอกชนที่ ไม่มีสัญญาณฟื้นตัว ประกอบกับการลงทุนภาค
เอกชนและการส่งออกก็ยงั ไม่สามารถขยายตัวได้ เนือ่ งจากเศรษฐกิจ
โลกที่ยังคงชะลอตัวและการแข็งค่าของเงินเยนอย่างมากตั้งแต่ช่วง
ต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
อุตสาหกรรมนั้นได้เข้าสู่ภาวะถดถอยและยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ที่
ระดับ 49.3 และดัชนีในภาคบริการก็ใกล้เข้าสู่ภาวะใกล้ถดถอยที่
ระดับ 50.4 อีกทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว
ชัดเจน หากดูจากยอดคำ�สั่งซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือซึ่งเป็นดัชนี
วัดการลงทุนภาคเอกชนในภาคการผลิต แม้เริ่มมีการฟื้นตัว แต่ยัง
ไม่พบว่ามีแรงขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชนอย่างมีนัยสำ�คัญใดๆ
อีกทั้งการส่งออกสินค้าก็กลับมาติดลบที่ 5.8%QOQ SAAR จากเงิน
เยนทีแ่ ข็งค่าเกินคาด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออก
ภาวะเงินฝืดยังคงเรื้อรังและธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติ
คงดอกเบี้ยนโยบายแต่เพิ่มการซื้อ ETF (Exchange Traded
Fund) ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมและเพิ่มประเด็นการ
ควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve control) เมื่อวันที่
21 กันยายน โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ตัด
หมวดอาหารสด) ในไตรมาส 2 เข้าสูแ่ ดนลบและเฉลีย่ อยูท่ ี่ -0.4%YOY
ประกอบกับค่าเงินเยนทีแ่ ข็งเกินคาดจากผลกระทบของ Brexit ทำ�ให้
BOJ มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยเพิ่มปริมาณการเข้าซื้อกองทุนหุ้น (ETF) จากเดิม
3.3 ล้านล้านเยนต่อปี เป็น 6.0 ล้านล้านเยนต่อปี และเข้าควบคุม
เส้นอัตราผลตอบแทนฯ โดยกำ�หนดเป้าหมายทั้งดอกเบี้ยระยะสั้น
(ดอกเบี้ยนโยบาย) และระยะยาว (อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะ 10
ปี) ขณะทีย่ งั คงดอกเบีย้ นโยบายไว้ทรี่ ะดับ -0.1% ซึง่ ยังเป็นการผ่อน
คลายที่น้อยกว่าตลาดคาด ผนวกกับความต้องการถือเงินเยนที่มาก
ขึ้นจากการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยทำ�ให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง

-

+

นัยต่อเศรษฐกิจไทย
• เศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยรวมยังอ่อนแอต่อเนื่อง
และส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น
ในครึ่งปีแรก ซึ่งมีสัดส่วนราว 10% ของมูลค่า
การส่งออกไทยทั้งหมด ตั้งแต่ต้นปีมูลค่าการ
ส่งออกไทยไปญี่ปุ่นหดตัวประมาณ 2%YOY
• ความเสี่ ย งที่ ญี่ ปุ่ น จะเข้ า สู่ ภ าวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบ
ให้การลงทุนโดยตรง (FDI) จากญี่ปุ่นที่เข้ามา
ไทยมีแนวโน้มชะลอตัวได้ ซึ่ง FDI ญี่ปุ่นที่เข้า
มาลงทุนในไทยในช่วงทีผ่ า่ นมาจะเป็นกลุม่ ของ
SMEs มากกว่าบรรษัทขนาดใหญ่ ยิ่งทำ�ให้มี
ความเสี่ยงต่อการชะลอตัวของ FDI มากขึ้น
หากเศรษฐกิจภายในญี่ปุ่นไม่ดี
• เงินเยนในระยะยาวควรมีแนวโน้มอ่อนค่า
หลังมาตรการดอกเบี้ยติดลบตามการกระตุ้น
ของ BOJ แต่กลับแข็งค่าขึ้นอย่างมากตั้งแต่
ต้ น ปี ร าว 15% ผู้ ป ระกอบการที่ มี ธุ ร กรรมที่
เกี่ยวข้องกับค่าเงินเยนอาจพิจารณาป้องกัน
ความเสี่ ย งจากแนวโน้ ม การแข็ ง ค่ า ของเงิ น
เยนในช่วงนี้

อีไอซีคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเติบโตได้ราว 0.6% ในปี 2016 และราว 0.8% ในปี 2017 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการ
ที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมาตรการกระตุ้นทางการคลังขนาดใหญ่จำ�นวน 28 ล้านล้านเยน ซึ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
มาตรการบรรเทาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ ได้รับผลกระทบจาก Brexit ซึ่งในจำ�นวนนี้เป็นงบ
ประมาณใหม่เพิ่มเติมจำ�นวน 13.5 ล้านล้านเยน แต่สำ�หรับ FY2016 (สิ้นสุดเดือน มีนาคม 2017) งบประมาณที่ภาครัฐสามารถ
เบิกจ่ายได้จริงจะมีจ�ำ นวนเพียง 4.6 ล้านล้านเยนเท่านัน้ ซึง่ คาดว่าจะกระตุน้ เศรษฐกิจได้เพิม่ เติมเพียง 0.1-0.2% เท่านัน้ เนือ่ งจาก
รัฐบาลต้องการรักษาวินัยทางการคลัง นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่สำ�คัญอีก 2 ประการ คือ ภาวะเงินเยนที่แข็งค่า
เกินคาดและต่อเนื่อง และการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนที่ยังไม่ฟื้นตัวดี
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จญีป่ นุ่ ซบเซาจากการหดตัวของการบริโภคและการส่งออก
มแี รงพยุงจากการลงทุนภาครัฐ
5 แม้เศรษฐกิ
1. เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตชะลอลงมากในไตรมาส 2 จากอุปสงค์ ใน
ประเทศที่อ่อนแอและการหดตัวของการส่งออก

2. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ รวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวดี

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Real GDP) การบริโภคภาคเอกชน การลงทุน
โดยรวม การส่งออกและนำ�เข้า

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

หนวย: %QOQ SAAR
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หนวย: ดัชนี (> 50 คือ ขยายตัว)
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ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคบริการ
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (ครัวเรือน)

3. การบริโภคภาคเอกชนยังคงอ่อนแอและหดตัวลงในเกือบทุกหมวด
ยกเว้นยอดซื้อซ้ำ�ร้านสะดวกซื้อ

4. ยอดคำ�สั่งซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อย
แต่โดยรวมการลงทุนภาคเอกชนยังซบเซา

ดัชนียอดค้าปลีก ยอดขายของห้างสรรพสินค้า ยอดซื้อซ้ำ�ร้านสะดวกซื้อ
และยอดขายเชิงพาณิชย์รวม

ดัชนียอดคำ�สั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำ หรับอุตสาหกรรมการผลิต
ยอดคําสั่งซื้อเครื่องจักร (ตัดยอดสั่งซื้อที่ผันผวนออก)
ยอดคําสั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ

-0.9

Mar-16

5. อัตราเงินเฟ้อถูกกดดันจากภาวะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ�
และอุปสงค์การบริโภคในประเทศที่ ไม่ฟื้นตัว

6. มาตรการกระตุ้นทางการคลัง แบ่งเป็นเงินใช้จ่ายใหม่ 7.5
ล้านล้านเยนและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�จำ�นวน 6 ล้านล้านเยน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบที่ตัดหมวดพลังงานและ
ไม่ตัดหมวดพลังงาน

มาตรการกระตุ้นทางการคลังใหม่ของรัฐบาลญี่ปุ่นจำ�นวน
13.5 ล้านล้านเยน (รวมอยู่ในมาตรการ 28 ล้านล้านเยน )

หนวย: %YOY
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Economic Intelligence Center (EIC)

เศรษฐกิจจีน: ขับเคลื่อนโดยภาคบริการและการบริโภค
ท่ามกลางปัญหาหนี้เสีย
เศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีแรก ขยายตัวต่อเนื่องที่ 6.7% จากการปฏิรูป
เศรษฐกิจสู่ภาคบริการและการบริโภค โดยในไตรมาส 2 ภาคบริการขยาย
ตัวกว่า 7.5%YOY และการบริโภคภาคเอกชนที่สะท้อนจากยอดค้าปลีกยัง
คงโตต่อเนื่อง 10.3%YOY อย่างไรก็ตาม จีนยังไม่สามารถลดการพึ่งพาการ
ลงทุน ถึงแม้ว่าการลงทุนโดยรวมในสินทรัพย์ถาวรจะลดลงในไตรมาส 2 แต่
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจกลับเติบโตมากกว่า 20%YOY ซึง่ การลงทุนทีส่ งู อย่าง
ต่อเนื่องของรัฐวิสาหกิจอาจสร้างความกังวลต่อสถานการณ์หนี้ในอนาคตได้
โดยปัจจุบันมูลค่าหนี้ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ 244% ของ GDP โดยนับ
เป็นหนี้สินของภาคธุรกิจกว่า 51% ของมูลค่าหนี้ทั้งหมด ซึ่งส่วนมากมาจาก
การกู้ยืมของรัฐวิสาหกิจ อีกทั้ง หนี้ของรัฐวิสาหกิจนับเป็น 60% ของมูลค่าหนี้
เสียของสถาบันการเงิน (Non-Performing Loan: NPL) ทั้งหมด นอกจากนี้
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี การนำ�เข้าและการส่งออกก็หดตัวกว่า 10.5%YOY
และ 7.4%YOY ตามลำ�ดับ สาเหตุมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้าสำ�คัญอย่างยุโรป และญี่ปุ่น
ความเสี่ยงที่ต้องติดตามคือเสถียรภาพทางการเงินที่เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อ
ภาวะเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ต้นปี 2016 เงินหยวนอ่อน
ค่าลงกว่า 5%YOY เนื่องจากความผันผวนของตลาดการเงินโลก รัฐบาลจีนจึง
เข้าแทรกแซงตลาดการเงินส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่น และ
แสวงหาแหล่งลงทุนใหม่ที่มีเสถียรภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ทั้งนี้ จาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจในจีน ยังส่งผลให้นักลงทุนจีนออกไปลงทุนในต่าง
ประเทศมากขึ้นด้วย โดยในปัจจุบันมูลค่าการลงทุนนอกประเทศ (Outward
Direct Investment: ODI) มีมลู ค่ามากกว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(Foreign Direct Investment: FDI) ที่เข้ามาจีน และยังมีแนวโน้มที่เงินทุน
จะไหลออกต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะได้ ใช้มาตรการควบคุมเงินทุนเพื่อ
สกัดเงินทุนไหลออกและเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจก็ตาม ทำ�ให้
ทุนสำ�รองเงินตราระหว่างประเทศลดลงกว่า 13% จากยอดสูงสุดในปี 2014
อีไอซีคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวได้ 6.6% ในปี 2016 โดยเติบโตจากการ
บริโภคของกลุ่มชนชั้นกลาง (middle class) เนือ่ งจากจีนมีความเป็นสังคม
เมืองเพิ่มขึ้น รายจ่ายของครัวเรือนทั้งในชนบทและในเมืองขยายตัวอย่างต่อ
เนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าการบริโภคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น จากกำ�ลังซื้อของกลุ่มราย
ได้ปานกลางระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมซื้อสินค้าบนโลก
ออนไลน์ (e-commerce) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนยังคงเผชิญปัญหาหนี้
ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน และส่งผลให้อตั ราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ อีไอซีคาดว่าจีนจะเติบโตเพียง
6.2% ในปี 2017 ซึ่งต่ำ�กว่าเป้าหมายการเติบโตที่ 6.5-7%
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+
นัยต่อเศรษฐกิจไทย
• การปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ จี น ส่ ง ผลให้ ก าร
บริ โภคของจี น ขยายตั วเพิ่ ม ขึ้ น จึ งเป็น
โอกาสสำ�หรับผู้ประกอบการไทยในด้าน
การส่ ง ออก โดยเฉพาะการขายสิ น ค้ า
ออนไลน์ ทั้งนี้ ยังมีสินค้าส่งออกในหมวด
อุปโภคบริโภค อันได้แก่ เครื่องสำ�อาง
นมผงดั ด แปลงสำ � หรั บ เด็ ก เครื่ อ งมื อ
แพทย์ และสิ น ค้ า เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ไ ด้ รั บ
สิทธิพิเศษทางศุลกากร จนถึงวันที่ 11
พฤษภาคม 20177
• ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว คาดว่ า จำ � นวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ยั ง โตดี อ ยู่ โดยเฉพาะ
กลุ่มรายได้ปานกลาง โดยการท่องเที่ยว
แห่ ง ประเทศไทย คาดว่ า ในปี 2016
นักท่องเที่ยวจีนมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ
คนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 5,000
บาทต่อวัน หรือ 50,000 บาทต่อเที่ยว
การเดินทาง
• ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เม็ดเงินลงทุน
โดยตรงจากจีนมาไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ย 25%ต่อปี โดยมีแนวโน้มมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง
ประกันภัย และพลังงานทดแทน

กระทรวงการคลัง ได้เผยแผน the Circular on Tax Policies for Retail Import in Cross-Border E-Commerce โดยเริ่มใช้การในวันที่ 8 เมษายน 2016

ไตรมาส 4/2016

6

เศรษฐกิจจีนขับเคลื่อนโดยภาคบริการ
และการบริโภค ท่ามกลางปัญหาหนี้เสีย

1. ในช่วงไตรมาส 2 เศรษฐกิจจีนขยายตัวที่ระดับ 6.7% เช่นเดียวกับ
ไตรมาส 1 ตามเป้าหมายในปีนี้ที่ 6.5 – 7%

2. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมคงที่ ในขณะที่ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการอยู่ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ต่อปี (YOY) และต่อไตรมาส (QOQ)

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
หนวย: ดัชนี
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3. การลงทุนโดยรวมในสินทรัพย์ถาวรและการลงทุนภาคเอกชนหดตัว
อย่างต่อเนือ่ ง แต่การลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังอยู่ในระดับสูง

4. การนำ�เข้าและส่งออกของจีนหดตัวลงต่อเนือ่ ง ท่ามกลางอุปสงค์ โลก
ทีอ่ อ่ นแอ
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การส่งออกและการนำ�เข้าของจีน
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg, CEIC, และ NBS
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เศรษฐกิจอาเซียน: CLMV ขับเคลื่อนจากอุปสงค์ภายในประเทศ
ขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียซบเซา
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
ยังคงขยายตัวในระดับสูง ตามการคาดการณ์ของ IMF เศรษฐกิจ CLMV จะ
ยังคงเติบโตมากกว่า 6%YOY ในปี 2016 โดยได้รับแรงผลักดันจากอุปสงค์
ภายในประเทศ ทั้งจากการบริโภค และการเติบโตของสินเชื่อในระดับ
สูง ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ โดยมูลค่าการค้าปลีกของเวียดนามเพิ่ม
ขึ้น 9.1%YOY ด้านการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV มีทิศทางเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องโดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 20% ของ GDP และอุปสงค์ โดยรวม
ของกลุ่มประเทศ CLMV ยังสามารถขยายตัวได้ดี นอกจากนี้ ในเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา World Bank ประกาศเลื่อนสถานะกัมพูชาขึ้นมา
อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำ� (lower-middle income)
เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่องและรายได้ต่อหัวของประชากร
ถึงเกณฑ์ โดยกัมพูชายังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีและการค้าจากสหรัฐฯ
ยุโรป และญี่ปุ่นเช่นเดิม
การส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV ยังคงขยายตัวดี แต่ดุลการค้าแย่ลง
ตามการขยายตัวของการลงทุน และความต้องการบริโภคสินค้าต่างชาติ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามความเป็นเมือง มูลค่าการส่งออกของกัมพูชา เมียนมา และ
เวียดนามยังมีแนวโน้มขยายตัวที่ดี ในขณะที่การส่งออกของลาวเติบโต
เพี ย งเล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจากสิ น ค้ า ส่ ง ออกส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์
การนำ�เข้าโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวตามการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดุลการค้ามีแนวโน้มขาดดุลมากขึ้น
นโยบายของกลุ่ ม ประเทศ CLMV ในการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ มี ค วาม
ชัดเจนและมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น เช่น เมียนมา โดยใน
เดือนกรกฎาคม เมียนมาได้แถลงนโยบายเศรษฐกิจใน 12 ข้อ (12-point
economic policy) ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการขาดดุลการคลัง การพัฒนา
ด้านการเงินและภาคธนาคาร และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในประเทศ
นอกจากนี้ เมียนมายังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำ�เนิน
นโยบายการเงิน ตลาดการเงิน และกฎระเบียบธนาคารกับเวียดนาม อีกด้วย

+
นัยต่อเศรษฐกิจไทย
• แม้ ว่ า ในครึ่ ง ปี แ รก แนวโน้ ม การส่ ง ออก
สินค้าไทยไป CLMV จะชะลอตัวลง 3.8%YOY
จากภาวะราคาน้ำ�มันตกต่ำ� แต่การส่งออกยัง
เติ บ โตได้ ดี ใ นส่ ว นของสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค
เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศ
เป็นต้น
• การค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ลาว
และเมียนมาเติบโต 2.2% ใน 7 เดือนแรกของ
ปีนี้ ในขณะที่การค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับ
เวียดนามขยายตัว 10.6% ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ
ของไทยทีต่ ัง้ เป็นศูนย์กลางของการค้าชายแดน
ของภูมิภาค
• การปฏิรูปเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV
รวมถึ ง การพั ฒ นาชายแดน และการพั ฒ นา
ความเชื่อมโยงทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะ
ช่วยเสริมการท่องเทีย่ วผ่านชายแดน และส่งผล
ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การเดินเรือ
ชายฝั่ง และการรถไฟ

เศรษฐกิจอาเซียน ปี 2017 อีไอซีคาดว่ากลุ่มประเทศ CLMV จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สิงคโปร์และมาเลเชีย
ยังคงซบเซา อีไอซีคาดว่า CLMV ยังคงขยายตัวดีในปี 2017 จากการเติบโตของอุปสงค์ภายในประเทศ เช่นเดียวกับอินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ที่ยังสามารถขยายตัวได้ดี และได้รับอานิสงส์จากการผลักดันมาตรการการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาล ในขณะที่
สิงคโปร์ และมาเลเซีย มีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอลง ประกอบกับการส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว ด้านมาเลเซียยังเผชิญปัญหามูลค่า
การส่งออกน้�ำ มันปาล์มและก๊าซธรรมชาติทลี่ ดลง ในขณะที่ในสิงคโปร์ การส่งออกสินค้าเกือบทุกหมวดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีสาเหตุมาจากการส่งออกไปยังจีนและสหรัฐฯ ที่ลดลง
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จอาเซียน: CLMV ขับเคลื่อนจากอุปสงค์ ในประเทศ
ขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียซบเซา
7 เศรษฐกิ
1. เศรษฐกิจ CLMV มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง
เทียบกับระดับเฉลี่ยทั่วโลก

2. ยอดค้าปลีกในเวียดนามโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สะท้อนถึง
ความต้องการของการบริโภคทีส่ งู ขึน้

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real GDP)

ยอดค้าปลีกในเวียดนาม
หนวย: %YOY
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3. รายได้ต่อหัวของประชากรของกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
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5. เศรษฐกิจอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์คาดว่าจะยังสามารถขยายตัวได้
ดี ในขณะที่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย มีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอลง
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP ณ ราคาคงที่)
หนวย: % YOY
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6. การค้าชายแดนระหว่างไทยกับ CLMV โตขึ้นเพียงเล็กน้อย
ยกเว้นที่เวียดนามที่การค้าผ่านแดนขยายตัว
มูลค่าการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนใน 6 เดือนแรกของปี
หนวย: ลานบาท
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อัตราการเติบโตของมูลค่าการนำ�เข้า และส่งออก

หนวย: ดอลลารสหรัฐฯ
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4. อัตราการเติบโตมูลค่าการส่งออกสินค้า และการบริการยังมีแนวโน้ม
ที่ดี ท่ามกลางอุปสงค์ของโลกที่อ่อนแรง
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ที่มา: ประมาณการของ EIC จากข้อมูลของ IMF, Bloomberg, และ CEIC
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เศรษฐกิจไทยช่วงปลายปี 2016 และ ปี 2017
เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกเติบโตดีกว่าที่คาด นำ�โดยการลงทุนภาครัฐ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และยอดจำ�หน่าย
รถยนต์ที่เติบโตสูง โดยการลงทุนภาครัฐสามารถขยายตัวได้สูงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา นำ�โดยการลงทุนในโครงการขนาด
เล็กเป็นสำ�คัญ ขณะทีภ่ าคการท่องเทีย่ วก็ยงั สามารถขยายตัวได้ดจี ากจำ�นวนนักท่องเทีย่ วทีย่ งั คงหลัง่ ไหลเข้ามาเพิม่ ขึน้ ถึง 12%YOY
ในช่วง 7 เดือนแรก นำ�โดยนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 2 นำ�โดยการเติบโตของยอด
ขายรถยนต์ที่เติบโตสูงจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และการกระตุ้นยอดขายของค่ายรถ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังคง
ซบเซาจากภาคการส่งออกสินค้าที่ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง
อีไอซีปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2016 เป็น 3.0% จากเดิม 2.8% จากการเติบโตที่ดีกว่าคาดในครึ่ง
ปีแรกและการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเติบโตดีตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีเศรษฐกิจไทยอาจเติบโตได้ช้าลง จาก
ปัจจัยสนับสนุนชั่วคราวในช่วงครึ่งปีแรกที่เริ่มหมดลง ทั้งมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาฯ ที่ ได้หมดอายุลงแล้ว เม็ดเงิน
จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีเ่ หลือน้อยลง รวมถึงปัจจัยบวกทีผ่ ลักดันยอดขายรถยนต์ ในช่วงทีผ่ า่ นมาคาดว่าจะส่งผลเพียงระยะ
สั้นเท่านั้น โดยการบริโภคภาคเอกชนในภาพรวมมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อจากไตรมาสที่ 2 ได้เพียงช้าๆ จากรายได้ครัวเรือนที่ยังถูก
กดดันจากสภาวะตลาดแรงงานทีช่ ะลอตัว ด้านการลงทุนภาคเอกชนจะยังคงซบเซาจากภาคการส่งออกสินค้าทีจ่ ะยังคงหดตัวขณะ
ที่กำ�ลังการผลิตที่ยังคงมีเหลือ
ในปี 2017 อีไอซีมองว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวเร่งขึ้นได้ที่ 3.3% จากการใช้จ่ายของภาคเอกชนที่จะกลับมาเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญ โดยข้อจำ�กัดด้านกำ�ลังซื้อของภาคครัวเรือนจะผ่อนคลายลงหลังหมดภาระการผ่อนชำ�ระค่าซื้อรถยนต์จากโครงการรถยนต์
คันแรก และกลุม่ คนระดับรายได้ปานกลางขึน้ ไปทีจ่ ะได้รบั เพิม่ ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาทีจ่ ะเริม่ บังคับใช้ ในปี 2017 ถือ
เป็นปัจจัยบวกสำ�คัญต่อการบริโภคภาคเอกชนในปีหน้าเช่นกัน ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนก็มีแนวโน้มฟื้นตัวจากการขยาย
การลงทุนในกลุ่มธุรกิจภาคบริการและอานิสงส์จากโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ของรัฐทีจ่ ะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของปัจจัยบวกจากการลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวที่สนับสนุนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาจะยังคงเติบโตได้ดีแม้ว่าจะ
มีการชะลอลงบ้างหลังจากเติบโตได้สูงมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการส่งออกของไทยคาดว่าจะฟื้นตัวได้เล็กน้อยจากการเติบโต
ของการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาสินค้าส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในภาพรวมจะยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว
ในภาคอุตสาหกรรมโลกและห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกที่หดสั้นลง
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จไทยเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากแรงส่งภาครัฐ การท่องเที่ยว
8 เศรษฐกิ
และการกลับมาของอุปสงค์ภาคเอกชน
ประมาณการการเติบโตของ GDP และองค์ประกอบในปี 2016 และ 2017
หน่วย: %YOY

2015

2016F

2017F

29.8

21.2
11.2 10.1

2.8

3.0 3.3

2.1 2.6 2.7

1.8

3.3

13.2

10.4

1.5

-2.0

-2.1
-5.8

GDP

การบริโภคภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชน

การสงออกสินคา*

การลงทุนภาครัฐ

จํานวนนักทองเที่ยว

* มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ
ที่มา: การประมาณการของ EIC
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การบริโภคภาคเอกชน
การบริโภคภาคเอกชนเติบโตอย่างโดดเด่นในไตรมาส 2 โดยขยายตัวที่ 3.8%YOY เพิ่มขึ้นจาก 2.3%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการขยายตัวของรายจ่ายบริโภคสินค้าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์ที่พลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 3 ปี ซึ่งขยายตัวที่
13.1%YOY จากที่หดตัว 2.4%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ การส่งเสริมการขาย
และการบริโภคหมวดยานยนต์ ในช่วงไตรมาส 2 ของปีก่อนที่อยู่ในระดับต่ำ� นอกจากนี้ รายจ่ายบริโภคสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เครื่อง
ใช้ ในครัวเรือนและบริการซ่อมแซมยังขยายตัวเร่งขึ้นได้เช่นกัน จากการเร่งก่อสร้างและการโอนของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในช่วง
4 เดือนแรกของปี อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายสินค้าไม่คงทน โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่ ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสัดส่วนกว่า
19% ของการบริโภคภาคครัวเรือนชะลอลงที่ 2.0%YOY จากที่ขยายตัวได้ราว 2.8%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า (รูปที่ 9)

9

การบริโภคภาคเอกชนไตรมาส 2 เติบโตโดดเด่นจากการใช้จ่ายสินค้าคงทน
ขณะที่หมวดไม่คงทนชะลอลง

อัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน
หน่วย: %YOY
2013-2015

1Q2016

2Q2016

13.1

1.2

2.3

3.9

3.8
1.2

0.4

0.8

2.8

2.0

-2.4

-14.3
การใชจายภาคครัวเรือน

ยานพาหนะ
สัดสวน: 6%

เฟอรนิเจอรและ
เครื่องใชในครัวเรือน
สัดสวน: 6%

อาหารและ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
สัดสวน: 19%

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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กำ�ลังซือ้ ของครัวเรือนยังคงถูกกดดันจากแนวโน้มรายได้ภาคครัวเรือนทีย่ งั ซบเซาและหนีค้ รัวเรือนทีย่ งั อยู่ในระดับสูง แนวโน้ม
รายได้ภาคครัวเรือนที่ซบเซาสะท้อนจากชั่วโมงการทำ�งานและค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยที่ลดลงในหลายอุตสาหกรรม โดยในไตรมาส 2
ปี 2016 จำ�นวนของผู้ทำ�งานล่วงเวลา (ผู้ที่มีชั่วโมงการทำ�งานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) รวมทั้งหมดหดตัวที่ 11%YOY เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมาจากการหดตัวในทุกอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคเกษตรกรรมและการก่อสร้างที่
หดตัวอย่างรุนแรงที่ 27%YOY และ 18%YOY ตามลำ�ดับ (รูปที่ 10) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้ง ในขณะเดียวกัน ค่าจ้าง
แรงงานก็มีการปรับเพิ่มที่น้อยลงเช่นกัน โดยปรับขึ้นเพียง 1.4%YOY เมื่อเทียบกับในช่วง 3 ปีเฉลี่ยก่อนหน้าที่ปรับขึ้น 7.6%YOY
(รูปที่ 11) โดยค่าจ้างแรงงานเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตา่ งมีแนวโน้มเติบโตช้าลงเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน ทัง้ นี้ การจ้างงาน
และค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยที่ซบเซาเป็นผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ซึ่งกดดันให้กำ�ลังซื้อของแรงงานในประเทศลดลงและอาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งสำ�คัญของการบริโภคในปีนี้ นอกจากนี้
ภาวะหนี้ครัวเรือนในระดับสูงยังเป็นอุปสรรคที่สำ�คัญของการบริโภคภาคเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ�
ทั้งนี้ ระดับหนี้ครัวเรือนยังคงเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับ 11.24 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 81.3% ของ GDP ในไตรมาส 2 ปี 2016

�นวนของผู้ทำ�งานเกิน 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
10 จำลดลงในทุ
กอุตสาหกรรมหลัก
สัดส่วนและอัตราการเติบโตของจำ�นวนผู้ทำ�งานล่วงเวลา
หน่วย: %

% ของผูทํางานลวงเวลาจากแรงงานทั้ง หมด
ณ ไตรมาส 2 ป 2016
รวมทั้งหมด
เกษตรกรรม
การกอสราง
การผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2 ป 2015
หนวย: %YOY
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คาสงและคาปลีก

-7%
33%

-6%

การขนสง

34%

-6%

โรงแรมและภัตตาคาร

34%

-1%

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
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อัตราการเติบโตของค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย
ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ชะลอลง

อัตราการเติบโตของค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย
หน่วย: %YOY

หนวย: %YOY
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสสุดท้าย 2016 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ไม่ร้อนแรง ด้วยปัจจัยกดดันหลายประการดังที่
กล่าวข้างต้น ทำ�ให้การบริโภคภาคครัวเรือนฟื้นตัวได้เพียงค่อยเป็นค่อยไป คือ ไม่ได้มีการเติบโตที่โดดเด่นจากการใช้จ่ายสินค้า
คงทนหรือกึ่งคงทนเหมือนในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับอานิสงส์จากปัจจัยสนับสนุนชั่วคราว สำ�หรับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ถึง
แม้ราคาสินค้าเกษตรอาจไม่ได้ฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่รายได้ภาคเกษตรยังได้รับการส่งเสริมจากนโยบายของรัฐบาลในโครงการช่วย
เหลือเกษตรกรต่างๆ เช่น โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง (ให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,500 บาท) มาตรการ
เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น โดยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับการอนุมัติออกมาแล้วนั้นยังมีวงเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้ ในช่วงครึ่งปีหลังอีกราว 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นแรงสนับสนุน
ส่วนหนึ่งที่ช่วยพยุงรายได้ภาคเกษตรและการบริโภคในช่วงต่อไปได้ ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าการบริโภคภาคเอกชนปี 2016 จะขยาย
ตัวได้ 2.6%YOY
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ในปี 2017 กำ�ลังซื้อภาคครัวเรือนมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ การสิ้นสุดลงของโครงการรถยนต์คันแรก
และการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจากโครงการรถคันแรกของรัฐบาลในปี 2011 ที่มีประชาชนซื้อรถยนต์ตาม
โครงการดังกล่าวกว่า 1.26 ล้านคัน จะถึงกำ�หนด 5 ปีที่จะสามารถเปลี่ยนรถได้ ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2016 นี้ ทำ�ให้อุปสงค์
ต่อรถยนต์นั่งมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากความต้องการในการเปลี่ยนรถบางส่วน นอกจากนี้ ประชาชนจำ�นวนมากจะเริ่มหมดภาระการ
ผ่อนจ่ายค่ารถยนต์เดือนละประมาณ 6,000 – 10,000 บาทซึ่งจะกลับมาเป็นกำ�ลังซื้อเพื่อใช้จ่ายในสินค้าและบริการส่วนอื่นได้
มากขึ้นอีกเช่นกัน (รูปที่ 12) สำ�หรับการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะมีผลบังคับใช้ ในปีภาษี 2017 นั้น เป็นการ
ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนในหลายรายการซึ่งจะมีผลทำ�ให้ผู้มีเงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาทต่อเดือนไม่ต้องเสียภาษี จากเดิม 20,000
บาท นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างฯ ยังมีการปรับขั้นของรายได้ ในการคำ�นวณภาษีให้สูงขึ้นสำ�หรับผู้มีรายได้ ในช่วงตั้งแต่ 4 - 5
ล้านบาทต่อปีที่จะเสียภาษีลดลงจากอัตราภาษี 35% เป็น 30% ในภาพรวมการปรับโครงสร้างภาษีจะส่งผลให้ประชาชนมีเงิน
เหลือสำ�หรับใช้จ่ายในมือมากขึ้นและส่งผลดีต่อการบริโภคภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น ผู้มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนและเป็น
โสด จากเดิมสามารถลดหย่อนเบื้องต้นได้ 90,000 บาท จะได้ลดหย่อนเพิ่มเป็น 160,000 บาท ทำ�ให้เสียภาษีน้อยลงประมาณ
3,500 บาท ขณะที่ผู้มีรายได้มากกว่า 4 ล้านบาทต่อปีอาจจะเสียภาษีน้อยลงได้กว่า 50,000 บาท อีไอซีมองว่าทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าว
จะมีส่วนช่วยให้การบริโภคภาคเอกชนสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2017 โดยจะเติบโตได้ที่ 2.7%YOY

้นสุดลงของโครงการรถยนต์คันแรก
12 การสิ
จะมีผลดีต่อกำ�ลังซื้อของผู้บริโภคและตลาดรถยนต์
ยอดขายรถยนต์นั่งในประเทศ
หน่วย: คัน

กันยายน 2016 เปนตนไป
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกรมสรรพสามิต
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การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัว โดยในไตรมาส 2 ขยายตัวได้เพียง 0.1%YOY จาก 2.1%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า (รูปที่ 13)
ซึ่งการลงทุนในทุกหมวดชะลอตัวลง โดยเฉพาะการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานและโรงงานที่หดตัวลง
0.5%YOY และ 8.8%YOY ตามลำ�ดับ (รูปที่ 14) มีสาเหตุหลักมาจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่หดตัวลงหลังจากสิ้นสุดมาตรการ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่หดตัวลง หลังจากหลาย
โรงงานที่ ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้เร่งก่อสร้างไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้
สามารถดำ�เนินการได้ตามเงื่อนไขของมาตรการเร่งรัดการลงทุนที่ต้องเร่งสร้างให้เสร็จ สามารถเริ่มผลิต และต้องมีรายได้ภายใน
ปี 2017 ภาวะการลงทุนดังกล่าวสะท้อนว่าการลงทุนภาคเอกชนที่เร่งตัวขึ้นในช่วงต้นปีเป็นผลมาจากปัจจัยชั่วคราวและการเร่ง
เบิกจ่ายเป็นหลัก ขณะที่ความต้องการการลงทุนในภาพรวมยังมีแนวโน้มชะลอตัว

นภาคเอกชน
13 การลงทุ
ยังไม่ฟื้นตัว
อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
หน่วย: %
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา

15.0

เทียบกับไตรมาสกอนหนา (ปรับฤดูกาล)
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การลงทุนภาคเอกชนชะลอลงหลังเร่งขึ้น
ตามแรงกระตุ้นของภาครัฐก่อนหน้านี้

อัตราการขยายตัวขององค์ประกอบของการลงทุนภาคเอกชน
หน่วย: %YOY
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อีไอซีประเมินว่าการลงทุนภาคเอกชนจะเติบโต 1.8%YOY ในปี 2016 และฟื้นตัวต่อเนื่องที่ 3.3%YOY ในปี 2017 ตามแนวโน้ม
การฟื้นตัวของธุรกิจในภาคบริการเป็นหลัก เศรษฐกิจในภาคบริการในครึ่งปีแรกของปี 2016 เติบโตได้ 5.2%YOY นำ�โดย
ภาคการก่อสร้าง การท่องเที่ยว และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ทำ�ให้การลงทุนในภาคบริการยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ เห็นได้จาก
การลงทุนในสินทรัพย์ทนุ (Capital Expenditure: CAPEX) ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภาคบริการ
ที่ยังมีทิศทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ค้าส่งค้าปลีก โรงแรมและร้านอาหาร เป็นต้น (รูปที่ 15) สอดคล้อง
กับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มดังกล่าวที่ยังเพิ่มขึ้นเช่นกัน (รูปที่ 16) โดยในระยะต่อไป โครงการขนาดใหญ่
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในต่างจังหวัดของภาครัฐที่จะมีความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้นจะเป็นปัจจัยเสริมช่วยให้การลงทุนดังกล่าวมี
การขยายตัวที่ต่อเนื่อง ในทางกลับกัน การลงทุนในภาคการผลิตยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ�ตามอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศ
ที่ฟื้นตัวช้า เห็นได้จากภาคอุตสาหกรรมยังมีกำ�ลังการผลิตเหลือเพียงพอ ทำ�ให้ไม่มีความจำ�เป็นต้องลงทุนขยายกำ�ลังการผลิต
เพิ่มเติมในปีนี้มากนัก โดยกำ�ลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 64.9% ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
(รูปที่ 17) ประกอบกับการนำ�เข้าสินค้าทุนที่หดตัวลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาก็สะท้อนว่าภาคการผลิตยังคงชะลอการลงทุน
อย่างไรก็ตาม การส่งออกที่จะกลับมาขยายตัวได้ ในปี 2017 จะส่งผลให้ภาคการผลิตค่อยๆ ฟื้นตัวได้ ในระยะต่อไป
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15

การลงทุนของบริษัทภาคบริการ
ยังมีทิศทางเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทุนต่อค่าเสื่อมราคา (CAPEX to depreciation) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หน่วย: เท่า
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg
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เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในภาคบริการยังเพิ่มขึ้น

เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมในรอบปี
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาคอุตสาหกรรมยังมีก�ำ ลังการผลิตเพียงพอ
ทำ�ให้ ไม่มีแนวโน้มลงทุนขยายกำ�ลังการผลิตมากนัก

กำ�ลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราขยายตัวของการนำ�เข้าสินค้าทุน
กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธนาคารแห่งประเทศไทย
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นโยบายภาครัฐ
การเบิกจ่ายภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำ�คัญของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ การเบิกจ่ายของรัฐบาลสำ�หรับงบประมาณราย
จ่ายปี 2016 ยังทำ�ได้ดีต่อเนื่อง โดยอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรวมใน 10 เดือนแรกของปีงบประมาณอยู่ที่ 80.2% เข้าใกล้
เป้าหมายทั้งปีที่ 96% (รูปที่ 18) ขณะที่งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 56% ของงบลงทุนรวมซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าที่ 52% ทั้งนี้ การ
ลงทุนภาครัฐช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการลงทุนต่อเนื่องในโครงการที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ�และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน รวมถึงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ขณะที่โครงการขนาดใหญ่ของภาค
รัฐยังไม่ได้มีเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

กจ่ายงบลงทุนประจำ�ปีงบประมาณ 2016
18 การเบิ
ทำ�ได้ดีต่อเนื่อง
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม

อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน
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หน่วย: % ของงบลงทุน
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงการคลัง

เม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมีแนวโน้มชะลอตัวลงหลังจากที่ ได้เร่งเบิกจ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2015 ถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมามากกว่า 20 มาตรการ รวมวงเงินกว่า 6.7 แสนล้านบาท ซึ่ง
มีทั้งการให้เงินช่วยเหลือ เงินลงทุน หรือเงินกู้ต่างๆ โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 4.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ คาดการณ์
การเบิกจ่ายในช่วงครึ่งปีหลังอีกเพียง 1 แสนล้านบาท (รูปที่ 19) อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงมาตรการ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ยังไม่ได้ช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในส่วนอื่น (crowding in effect) มากนัก
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ความคืบหน้าการดำ�เนินงานมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
หน่วย: ล้านบาท หนวย: ลานบาท
เบิกจายในครึ่งปแรก
26,115

14,991

มาตรการกระตุน
ภาคอสังหาริมทรัพย

28,910

29,680

มาตรการชวย
เหลือเกษตรกร

คาดการณเบิกจายในชวงครึ่งปหลัง

25,956

76,342

สงเสริมผูมีรายได
นอยและการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐ

30,997

95,986

มาตรการชวยเหลือ SMEs
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังมีความพยายามดำ�เนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้เม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่ ได้ออกมาเป็นจำ�นวนมากจะเริ่มทยอยหมดไปแล้ว แต่รัฐบาลยังคงพยายามเร่งการเบิกจ่ายและออกมาตรการเพิ่มเติม
โดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 23 สิงหาคมมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาลในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2016 ที่สำ�คัญ 3 มาตรการ ดังนี้
มาตรการ
1. มาตรการเรงรัด
การใชงบประมาณ
ประจําป 2017
(Front-load)

รายละเอียด

กําหนดภายใน

รายจายประจํา
- เรงรัดใหมีการเบิกจายรายจายประจําใหได 33%
- หากเปนงบฝกอบรบจะตองเบิกจายไมนอยกวา 50%

ไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ 2017
(1Q/FY2017)

รายจายลงทุน
- เรงเบิกจายโครงการที่ไมเกิน 2 ลานบาท
- เรงกอหนี้โครงการ 2 – 1,000 ลานบาท
- เรงกอหนี้โครงการเกิน 1,000 ลานบาท

1Q/FY2017
1Q/FY2017
2Q/FY2017

2. มาตรการเพื่อ
พัฒนาขีด
ความสามารถ

- ใหสวนราชการใชงบที่เหลือจายจากงบประมาณป 2016 31 ธันวาคม 2016
มาใชในการพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร

3. มาตรการ
กระตุนการลงทุน
ขนาดเล็กของ
รัฐบาล

- ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ใชจาย
ลงทุนวงเงินรายละไมเกิน 2 ลานบาท
- เชน โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร โครงการกอสราง
อาคารสําหรับใชฝกอบรม โครงการปรับปรุงทางเทา
โครงการปรับปรุงดานศุลกากร เปนตน

วงเงิน
(ลานบาท)

31,500

-

1Q/FY2017
23,000

ทั้งนี้ ทั้ง 3 มาตรการข้างต้นเป็นการเร่งเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำ�ปีที่จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงปลาย
ปี 2016 แต่จะมีผลให้การเบิกจ่ายในปี 2017 แผ่วลง
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อีไอซีมองว่านโยบายภาครัฐยังเป็นแรงสนับสนุนหลักของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปี 2017 โดย
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2017 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีวงเงิน 2.73 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5%YOY จาก
ปีงบประมาณก่อน เป็นการจัดทำ�งบประมาณขาดดุล 3.9 แสนล้านบาทและได้ก�ำ หนดรายจ่ายลงทุนคิดเป็น 20% ของงบประมาณรวม
เท่ากับในปีกอ่ นหน้า ทัง้ นี้ จากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2016 อาจส่งผลให้การเบิกจ่ายรายจ่ายภาครัฐ
ในปีต่อไปชะลอลง อย่างไรก็ดี การเบิกจ่ายรายจ่ายภาครัฐในปี 2017 จะได้รับแรงสนับสนุนจากการเบิกจ่ายเม็ดเงินเพื่อก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากโครงการที่ดำ�เนินการต่อเนื่อง เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง สายสีเขียว
หรือมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตะพุด เป็นต้น และจากโครงการที่ ได้ประมูลไปในครึ่งปีแรก 2016 แล้ว เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง
มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช รวมไปถึงโครงการที่คาดว่าจะประมูลเสร็จในสิ้นปี 2016 นี้ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สีส้ม และ
ชมพู รวมเงินลงทุนกว่า 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งโครงการขนาดใหญ่ด้านคมนาคมต่างๆ ของรัฐบาลจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ
4-7 ปี ส่งผลให้มเี ม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจต่อเนือ่ งประมาณปีละกว่า 1-2 แสนล้านบาท (รูปที่ 20) ทัง้ นี้ อีไอซีมองว่า
การลงทุนภาครัฐจะขยายตัวได้ 11.2%YOY ในปี 2016 ต่อเนื่องไปถึงปี 2017 ที่ 10.1%YOY
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คาดการณ์เม็ดเงินลงทุนรายปี
หน่วย: พันล้านบาท
ทาเรือ
ทาอากาศยาน
รถไฟรางคู

41
2 3
34
2016

มอเตอรเวย
รถไฟฟา
172
16

82
92
10
9
52
2017

131
1
15
16
23

77

187
9
37

36
42

79

55

124
2
18
25

86

79

50
4 7
39

2018

2019

2020

2021

2022

หมายเหตุ: เงินลงทุนของโครงการที่ก่อสร้างในปัจจุบันทั้งหมด รวมกับโครงการที่คาดว่าจะก่อสร้าง และไม่รวมโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม
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BOX: ไทยกับการก้าวเข้าสูย่ คุ สังคมไร้เงินสดและ e-Payment

ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทิศทางของสังคมไร้เงินสด
(cashless society) ทัว่ โลกได้ถกู ผลักดันให้มกี ารพัฒนาไป
อย่างก้าวกระโดด เรากำ�ลังเห็นประเทศชัน้ นำ�อย่างสวีเดน
กำ�ลังขับเคลือ่ นเข้าหา cashless society อย่างเต็มรูปแบบ
โดยที่มากกว่าครึ่งของสาขาธนาคารเอกชนในสวีเดนได้
เลิกรับบริการฝากถอนเงินสด อีกทั้งไม่สามารถใช้เงินสด
ซือ้ แม้แต่ตวั๋ รถไฟใต้ดนิ ในกรุงสตอกโฮล์มเมืองหลวงของ
ประเทศได้อกี ต่อไป นอกจากนี้ นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น Apple
Pay และ Bitcoin ยังเป็นสิ่งที่ตอกย้ำ�ถึงอนาคตอันใกล้ที่
เงินสดจะกลายเป็นสิ่งล้าสมัยอีกด้วย
Cashless society สามารถยกระดับประสิทธิภาพและ
ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิจผ่านการลดต้น ทุน จากธุร กรรม
เงินสดและการเพิ่มความโปร่งใสในระบบธุรกรรมการเงิน
โดยการจัดการบริหารเงินสดนั้นมีค่าใช้จ่ายซ่อนอยู่ เช่น
ต้นทุนจากการขนส่ง การเก็บรักษา และการผลิต ซึ่งจาก
การประมาณการโดยสมาคมธนาคารไทย การชำ�ระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Payment สามารถกำ�จัดต้นทุนที่ไม่
จำ�เป็นเหล่านี้ ได้กว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี นอกเหนือไป
จากนี้ cashless society ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของรัฐบาลจากความโปร่งใสของระบบการเงิน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากธุรกรรม e-Payment มีการบันทึกหลัก
ฐานการทำ�ธุรกรรมไว้ ในระบบเสมอ ทำ�ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเงินที่ผิดปกติได้
ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้และลดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี
การคอรัปชั่น และการฟอกเงินของประเทศได้
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ผลการวิจยั ล่าสุดจาก Moody’s Analytics บ่งชีถ้ งึ ผลกระทบเชิง
บวกจาก e-Payment ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะต่อ
GDP และปริมาณการใช้จ่ายการบริโภค ซึ่งการใช้ e-Payment
และบัตรต่างๆ ทำ�ให้ GDP ของไทยระหว่างปี 2011 และ
2015 เพิ่มขึ้นราว 3.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
กับการจ้างงานเพิ่มขึ้น 75,000 คน ต่อปีโดยเฉลี่ย สำ�หรับการ
บริโภคนั้น e-Payment ได้ช่วยส่งเสริมการบริโภคผ่านการ
กระจายฐานลูกค้าทำ�ให้ช่องทางการทำ�ธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยผล
การวิจัยฉบับนี้คาดคะเนว่า สำ�หรับปริมาณการใช้บัตรเครดิต
และเดบิตทีเ่ พิม่ ขึน้ 1% ปริมาณการบริโภคทัว่ โลกจะเพิม่ ขึน้ กว่า
1.04 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีโดยเฉลี่ย
หากต้องการที่จะได้รับประโยชน์จาก cashless society ให้
ได้มากที่สุด ไทยต้องบรรลุเงื่อนไข 2 ข้อให้ได้ คือ การปฏิรูป
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและการเพิ่มความนิยมของระบบ
e-Payment ในสังคมไทย ตามการประมาณการในปี 2013
โดย Tufts University และ MasterCard Worldwide ใน
ขณะที่สิงคโปร์อยู่ในลำ�ดับที่ 1 ไทยอยู่ในลำ�ดับที่ 35 จาก 50
ของการจัดอันดับ Digital Evolution Index (DEI) หรือการ
วัดความพร้อมโดยรวมของประเทศต่อ cashless society การ
จัดอันดับนี้บ่งบอกถึงความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานไทย
ต่อการนำ�ประเทศเข้าสู่ cashless society ซึ่งบ่งชี้ถึงความ
จำ�เป็นในการยกเครื่องและปรับปรุงระบบการชำ�ระเงินทั้งหมด
ทั่วประเทศเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและลดแรงเสียดทานใน
ระบบ ด้วยเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพจะช่วยให้มีการ
ใช้งาน e-Payment เพิ่มมากขึ้นและ e-Payment นั้นส่งผลดี
ต่อ GDP โดยประเทศที่มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ cashless
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society มากกว่าก็จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
มากกว่าเช่นกัน รัฐบาลไทยจึงจำ�เป็นที่จะต้องริเริ่มลงมือ
ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการแรกคือ
บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์ –
PromptPay” ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 5 โครงการของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังที่มีเป้าหมายเพื่อ
ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง เครื อ ข่ า ยการชำ � ระเงิ น ให้ ทั น สมั ย อี ก ทั้ ง
โครงการต่อๆ ไป เช่น การขยายเครื่องรับชำ�ระบัตร กำ�ลัง
ได้รับการวางแผนเพื่อที่จะเริ่มดำ�เนินการในอนาคตอัน
ใกล้ต่อไป
อย่างไรก็ดี การเพิ่มความนิยมและความยอมรับในสังคม
ของ e-Payment มีข้อจำ�กัดอยู่ 2 ประการ ข้อจำ�กัดแรก
คือ คุณสมบัติจำ�เพาะของค่าเงินสกุลประเทศต่างๆ หาก
ผูค้ นจำ�นวนมากต้องการทีจ่ ะถือเงินตราสกุลหนึง่ เนือ่ งจาก
ความเชื่อถือและความไว้วางใจในมูลค่า มันอาจจะเป็น
เรือ่ งท้าทายสำ�หรับรัฐบาลในการยกเลิกการใช้ธนบัตรและ
เหรียญกษาปณ์ ตัวอย่างที่สำ�คัญคือ สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่มีการใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
โดยในสหรัฐฯ เองนั้น การชำ�ระเงินของผู้บริโภคที่ ไม่ใช้
เงินสด (non-cash payment) มีเพียง 45% ของการชำ�ระ
เงินทั้งหมด ซึ่งไม่สูงเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีของระบบการชำ�ระเงินและการจัดอันดับ
DEI ที่อยู่ในลำ�ดับที่ 6 ที่คะแนน 51.79 ในทางตรงกันข้าม
ฝรัง่ เศสอยูใ่ นลำ�ดับที่ 19 ทีค่ ะแนน 44.07 แต่การชำ�ระเงิน
ที่ ไม่ใช้เงินสดมีมากกว่าสหรัฐราว 14% เลยทีเดียว
ทั้งนี้ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
สำ � หรั บ นั ก ลงทุ น และผู้ ค นทั่ ว ไปทั้ ง ในยามปกติ แ ละใน
ยามที่ เ ศรษฐกิ จ ขาดความเสถี ย รภาพ ประเทศและ
ดิ น แดนต่ า งๆ เช่ น เอกวาดอร์ แ ละบาฮามาสจึ ง ได้
นำ � ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ มาใช้ เ ป็ น สกุ ล เงิ น หลั ก ของ
ประเทศ รวมทั้ ง ในช่ ว งวิ ก ฤติ ภ าวะเงิ น เฟ้ อ ขั้ น รุ น แรง
ในซิ ม บั บ เวที่ ก ระทบความเชื่ อ มั่ น ในค่ า เงิ น ทำ � ให้
ผู้ ค นหั น ไปถื อ ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ แทนสกุ ล เงิ น ท้ อ งถิ่ น
อีกด้วย ซึ่งตามการประมาณการของ Ruth Judson ของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีการใช้อย่าง
แพร่ ห ลายทั่ ว โลกจนราว 50% ของเงิ น สดทั้ ง หมดอยู่
นอกประเทศ สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่าถึงแม้สหรัฐฯ จะประสบ

ความสำ�เร็จในการเข้าสู่ cashless society ในประเทศ
ได้ จำ�นวนธนบัตรและเหรียญจำ�นวนมากจะยังมีอยู่ใน
ระบบนอกประเทศ ด้วยเหตุนี้คุณสมบัติจำ�เพาะของ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงมีประสิทธิภาพในการจำ�กัด
ความสามารถในการลดจำ�นวนเงินสดในระบบการเงิน
ของสหรัฐฯ โดยรวมได้
ในทางกลับกันสกุลเงินบาทไทยนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่
แตกต่างออกไป เพราะว่าเงินบาทไม่ใช่เป็นสกุลเงินที่
สำ�คัญในตลาดโลกจึงง่ายกว่ามากสำ�หรับรัฐบาลไทยใน
การก้าวข้ามอุปสรรคนี้ สิง่ เดียวทีร่ ฐั บาลไทยต้องกังวล คือ
การค้าชายแดนระหว่างไทยและประเทศเพือ่ นบ้านอย่าง
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ทีม่ มี ลู ค่ากว่า 5 แสนล้านบาท
ในปี 2015 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามีผู้ประกอบการค้า
บางรายในประเทศข้างต้นจะมีความลังเลในการเลิกถือ
เงินบาทไทย เนื่องจากการเลิกใช้เงินบาทจะจำ�กัดความ
สามารถในการค้าขายกับพ่อค้าชาวไทย ยิ่งไปกว่านั้น
กัมพูชา ลาว และเมียนมายังไม่มีโครงสร้างเครือข่าย
ที่จำ�เป็นที่ดีพอสำ�หรับ e-Payment หรือ non-cash
payment นั่นหมายความว่าถึงแม้ไทยจะพยายามเข้า
สู่ cashless society อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ประกอบการ
ในประเทศเหล่านั้นอาจจะยังคงใช้เงินบาทไทยต่อไปใน
การค้ า ขาย ดั ง นั้ น ความต้ อ งการใช้ เ งิ น บาทไทยที่
ชายแดนสำ�หรับการค้าจึงเป็นหนึง่ ในอุปสรรคของความ
พยายามในการเข้าสู่ cashless society สำ�หรับไทยได้
ข้อจำ�กัดที่ 2 คือ ความต้องการของผูค้ นในการใช้เงินสด
ในชีวิตประจำ�วัน อุปสรรคทางสังคมนี้เกิดขึ้นมาจาก
ความกลัวการรัว่ ไหลของข้อมูลส่วนตัวและความไม่มนั่ ใจ
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ในระบบความปลอดภัยของ e-Payment โดยรวม ผูค้ นบาง
ส่วนปฏิเสธที่จะเปลี่ยนไปใช้การชำ�ระเงินผ่านบัตรเครดิต
หรือเดบิต เพราะว่าความเคยชินในการถือเงินสดที่ทำ�ให้
ผู้คนเหล่านั้นรู้สึกอุ่นใจมากกว่า เงินสดยังเพิ่มความเป็น
ส่วนตัว เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเงินสดไม่มีการบันทึก
ข้อมูลไว้จงึ ไม่สามารถติดตามการใช้งานได้ ทำ�ให้รอดพ้นจาก
การตรวจตราโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งส่งผลไปถึงเศรษฐกิจ
ใต้ดินผิดกฎหมายที่มีมูลค่าถึง 10% ของ GDP ในสหรัฐฯ ที่
มีการใช้เงินสดอย่างกว้างขวางในการทำ�ธุรกรรมเพือ่ ป้องกัน
การตรวจตาโดยรัฐบาล ความกังวลในด้านความปลอดภัย
และความกลัวการสูญเสียความเป็นส่วนตัวนี้ทำ�ให้เกิดการ
ไม่ยินยอมในการยกเลิกการใช้เงินสดนั่นเอง
สำ � หรั บ ประเทศอย่ า งไทยและไต้ ห วั น นั้ น non-cash
payment อยู่ที่ 2% และ 6% ของการชำ�ระเงินทั้งหมด
ในปี 2013 ตามลำ�ดับการคาดคะเนของ MasterCard
โดยไทยสามารถเพิ่มการใช้งานของ e-Payment และ
ลดการใช้ เ งิ น สดในชี วิ ต ประจำ � วั น ได้ โ ดยการให้ ค วามรู้
ความเข้าใจในการใช้งานและประโยชน์ของ e-Payment
มาตรฐานความปลอดภัยต้องได้รับการปรับปรุงให้แน่น
หนาขึ้ น ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น รั ฐ บาลยั ง สามารถสร้ า งแรงจู ง ใจ
ในการใช้ e-Payment ผ่านนโยบายอุดหนุนต่างๆ เช่น
การคิดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่า 7% สำ�หรับการชำ�ระ
เงิ น โดยเงิ น สด การคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น ผ่ า น
“พร้อมเพย์ - PromptPay” ที่ถูกลง และการผ่อนปรนทาง
ภาษีสำ�หรับผู้ ใช้งาน e-Payment
ไทยยังมองไปที่นโยบายอื่นๆ ที่ต่างประเทศเป็นตัวอย่างได้
อีกด้วย ในสหรัฐฯ PayPal ได้ ใช้เงินกว่า 10 ล้านดอลลาร์
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สหรัฐฯ เพื่อที่จะซื้อช่วงเวลาโฆษณาหนึ่งนาทีในการแข่งขัน
Super Bowl 2016 ซึ่ ง เป็ น งานกี ฬ าที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในทวี ป
อเมริกาเหนือ โดยโฆษณา “There’s a New Money in
Town” นี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะสื่อความหมายด้านลบต่อ
เงินสดที่เก่าและล้าสมัย และสื่อความหมายด้านบวกต่อ
non-cash payment หรือ e-Payment ที่แสดงถึงความ
ทันสมัย ความปลอดภัย และความเท่าเทียม ทั้งนี้ ธนาคาร
JP Morgan Chase ในสหรัฐฯ ยังห้ามเก็บรักษาธนบัตรและ
เหรียญกษาปณ์ ในตู้นิรภัยของธนาคาร และยังห้ามการชำ�ระ
หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบ้านและรถยนต์ โดยเงินสด เพื่อที่จะ
ลดการใช้งานเงินสดในระบบและเพิ่มการใช้ e-Payment
ในสหราชอาณาจั ก ร (UK) ธนาคารชั้ น นำ � มากมายได้
สนับสนุนการใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตชำ�ระเงินแบบสัมผัส
(contactless cards) บัตรเหล่านี้สร้างความสะดวกสบาย
ในการใช้งานเมื่อเทียบกับบัตรเครดิตหรือเดบิตแบบเดิมที่
ต้องรูดและเซ็นต์ชื่อเวลาชำ�ระเงิน ซึ่งจะช่วยโน้มน้าวใจให้
ผู้คนหันมาใช้ contactless cards มากขึ้นสำ�หรับธุรกรรมที่
มีจ�ำ นวนเงินไม่มาก ดังนัน้ contactless cards จึงสามารถมา
ทดแทนเงินสดและทำ�ให้การใช้งานเงินสดลดลง เนื่องจาก
เงินสดมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในธุรกรรมที่มีจำ�นวนเงิน
ไม่มากนัน่ เอง ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ Barclays ได้ออก
contactless cards แบบเดียวโดยอัตโนมัติและไม่สามารถ
ยกเลิกเปลีย่ นไปเป็นบัตรแบบอืน่ ได้ ธนาคารอืน่ ๆ เช่น Royal
Bank of Scotland และ Lloyds ก็มีนโยบายที่คล้ายคลึงกับ
Barclays แต่ทว่าลูกค้าธนาคารเดิมมีตวั เลือกในการเปลีย่ นไป
เป็นบัตรที่ต้องรูดและเซ็นต์ชื่อได้
นอกเหนือไปจากนโยบายต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว รัฐบาลไทย
ยังสามารถใช้วิธีการทางกฎหมายบังคับแทนการโน้มน้าวได้
เช่น ใน UK เมือ่ ปี 2009 ทางสำ�นักระบบชำ�ระเงิน (Payment
Council) ได้เสนอยกเลิกการใช้งานเช็คเงินสดในประเทศโดย
สมบูรณ์ภายในปี 2018 ในเดนมาร์กเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา
สภาหอการค้า (Chamber of Commerce) ได้เสนอให้ทาง
รัฐสภาผ่านกฎหมายอนุญาตร้านค้าผู้ประกอบการให้ปฏิเสธ
การชำ�ระสินค้าและบริการโดยเงินสดได้ หากกฎหมายนี้มี
การบังคับใช้จริง เดนมาร์กจะกลายเป็นประเทศแรกในโลก
ที่จะไม่มีเงินสดในร้านค้าเลย

ไตรมาส 4/2016

โดยสรุป อีไอซีเชื่อว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ cashless society ในอนาคต รัฐบาลไทยไม่เพียง
แต่ต้องยกระดับและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มสมรรถภาพ รัฐบาลยังจำ�เป็นต้อง
ก้าวข้ามข้อจำ�กัดทางสังคมบางประการที่ยังกีดขวางการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคของ e-Payment ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถึงแม้ประเทศจะมีเครือข่ายที่ทันสมัยก็ตาม ข้อจำ�กัดข้างต้นก็ยังสามารถยับยั้งการพัฒนาของ cashless
society ได้ ซึ่งไทยจะได้รับรู้ถึงประโยชน์สูงสุดของ cashless society ได้ก็ต่อเมื่อประเทศก้าวข้ามข้อจำ�กัดทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสังคมได้นั่นเอง
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การส่งออก-นำ�เข้า
มูลค่าการส่งออกไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2016 หดตัวที่ 1.2%YOY ซึง่ หากไม่รวมการส่งออกทองคำ� มูลค่าการส่งออกจะหด
ตัวต่อเนื่องที่ 3.5%YOY สะท้อนการส่งออกในภาพรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว ปัจจัยกดดันหลักยังคงมาจากเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
โลกที่เติบโตได้ช้า ซึ่งส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และวัตถุดิบ หดตัว
อย่างมีนัยสำ�คัญ นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกยังคงถูกกดดันจากราคาน้ำ�มันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ� ส่งผลกระทบต่อสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง
กับน้�ำ มัน เช่น เคมีภัณฑ์และพลาสติก และน้ำ�มันสำ�เร็จรูป (รูปที่ 21) ในทางกลับกัน กลุ่มสินค้าส่งออกเพื่อการอุปโภคบริโภค
บางประเภทสามารถขยายตัวได้ ในช่วงที่ผ่านมา เช่น ผลไม้กระป๋องและแปรรูป กุ้งแช่แข็งและแปรรูป และรถยนต์นั่ง เติบโตได้ดี
ต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ สินค้าเพือ่ การบริโภคได้รบั ประโยชน์จากการบริโภคภาคเอกชนของประเทศต่างๆ ทีย่ งั สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง
อีไอซีมองว่าการส่งออกไทยในปี 2016 จะหดตัวที่ 2.1%YOY โดยได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ยัง
คงเปราะบางและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศทั้งการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมโลกและการหดสั้น
ลงของห่วงโซ่การผลิตที่ทำ�ให้ปริมาณการค้าโลกในระยะข้างหน้าเติบโตได้ช้าลงเมื่อเทียบกับในอดีต (รูปที่ 22) ประกอบกับสินค้า
ส่งออกของไทยหลายรายการเริ่มไม่เป็นที่ต้องการในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี อีไอซีคาดว่า
มูลค่าการส่งออกรวมโดยเฉลี่ยจะสามารถขยายตัวเป็นบวกได้เล็กน้อยในปี 2017ที่ 1.5%YOY โดยได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำ�มัน
ที่ปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาภัยแล้งที่คลี่คลายซึ่งทำ�ให้ผลผลิตทางการเกษตรกลับมาขยายตัว และการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มขยายตัว
ในส่วนการนำ�เข้าปี 2016 จะหดตัวที่ 6.2%YOY มูลค่าการนำ�เข้าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2016 หดตัวที่ 8.8%YOY โดยการนำ�เข้า
สินค้าทุนไม่รวมเครื่องบินและเรือยังคงหดตัว สะท้อนการลงทุนในประเทศที่ยังชะลอตัว ทั้งนี้ อีไอซีคาดว่าการลงทุนของภาค
เอกชนทีย่ งั ไม่ฟนื้ ตัวอย่างชัดเจนในปีนี้ รวมถึงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลทีม่ แี นวโน้มจะล่าช้ากว่าทีค่ าดจะเป็นปัจจัย
กดดันต่อการนำ�เข้าสินค้าทุน นอกจากนี้ ราคาน้�ำ มันทีอ่ ยูใ่ นระดับต่�ำ จะยังกระทบมูลค่าการนำ�เข้าสินค้าเชือ้ เพลิงทีห่ ดตัวมาแล้วกว่า
31%YOY ในช่วง 8 เดือนแรกต่อไปในช่วงที่เหลือของปีนี้ อย่างไรก็ดี แนวโน้มการบริโภคภาคครัวเรือนในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนให้การนำ�เข้าสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวสูงขึน้ (รูปที่ 23) สำ�หรับในปี 2017 อีไอซีมองว่ามูลค่าการนำ�เข้ามีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้น โดยจะขยายตัวราว 6.1%YOY เนื่องจากราคาน้�ำ มันที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลต่อการเติบโตของมูลค่าการนำ�เข้า
สินค้าเชื้อเพลิงซึ่งมีสัดส่วนกว่า 12% ของมูลค่าการนำ�เข้ารวม นอกจากนี้ แนวโน้มการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชน และการ
ลงทุนรวมที่ดีขึ้นในปี 2017 จะนำ�ไปสู่การนำ�เข้าสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในปีหน้า
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งออกไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2016
21 มูหดตัลค่าวการส่
ที่ 1.2%YOY ซึ่งหากไม่รวมทองคำ�จะหดตัวที่ 3.5%YOY
มูลค่าส่งออกไทยในช่วง 8 เดือนแรก- รายสินค้า
หน่วย: %YOY

-

ปจจัย
ราคาน้ํามันดิบที่ตกต่ําจากอุปทานสวนเกิน

สินคาที่ไดรับผลกระทบ
น้ํามันสําเร็จรูป
เคมีภัณฑและพลาสติก
อิเล็กทรอนิกส
เครื่องใชไฟฟา
ขาว
ยางพารา
มันสําปะหลัง
รถยนตและสวนประกอบ

-40%
-8%
-3%
-5%
-6%
-21%
-22%
5%

-

การผลิตสินคาที่เริ่มลาสมัยและปจจัยการยายฐานการผลิต

-

ปริมาณการสงออกและราคาสินคาเกษตรที่ตกต่ํา

+
+

อุตสาหกรรมสงออกยานยนตโดยรวมเติบโตดี
ความตองการสินคาอุปโภคบริโภคทั่วโลกมีแนวโนมดีขึ้น

ผลไมกระปองและแปรรูป
ไกแชแข็งและแปรรูป

11%
3%

+
+

อาหารทะเลแชแข็งฟนตัวตอเนื่อง

กุงสดแชแข็งและแปรรูป

20%

การสงออกที่เพิ่มขึ้นชั่วคราว

ทองคํา

124%

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์
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�เข้าสินค้ารวมของโลก
22 ปริยังมไม่าณการนำ
สามารถฟื้นตัวอย่างชัดเจน
อัตราการขยายตัวของปริมาณการนำ�เข้าสินค้ารวมของโลกเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย
หน่วย: %YOY
ปริมาณการนําเขาสินคารวมของโลก
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15

มูลคาการสงออกสินคาของไทย

คาเฉลี่ยการเติบโตของปริมาณการนําเขารวมของโลก
ตั้งแต 2000-2015 = 5.1%YOY

คาเฉลี่ยการเติบโตของปริมาณการนําเขารวมของโลก
ตั้งแต 2016F-F2021F = 4.1%YOY

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ IMF และกระทรวงพาณิชย์

�เข้าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2016
23 มูหดตัลค่าวการนำ
ที่ 8.8%YOY
มูลค่านำ�เข้าไทยในช่วง 8 เดือนแรก - รายหมวดสินค้า
หน่วย: %YOY

+

ปจจัย

สินคาที่ไดรับผลกระทบ

ราคาน้ํามันดิบที่ตกต่ําจากอุปทานสวนเกิน

สินคาเชื้อเพลิง

-31%

การลงทุนในประเทศที่ยังชะลอตัว

สินคาทุน (ไมรวมเครื่องบินและเรือ)

-2%

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว

สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป

-8%

แนวโนมการบริโภคภาคครัวเรือนในประเทศที่เริ่มฟนตัว

สินคาอุปโภคบริโภค

3%

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

42

ไตรมาส 4/2016

การท่องเที่ยว
จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2016 ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ที่ 19.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.0%YOY โดยนัก
ท่องเทีย่ วจากจีนและกลุม่ ประเทศอาเซียนซึง่ มีสดั ส่วนรวมราว 55% ยังคงเป็นแรงขับเคลือ่ นหลักทีส่ ามารถขยายตัวได้ 21%YOY และ
9.7%YOY ตามลำ�ดับ อีกทั้ง จำ�นวนนักท่องเที่ยวรัสเซียส่งสัญญาณที่ดีขึ้นโดยขยายได้กว่า 18.5%YOY ในช่วงเดียวกัน ตามทิศทาง
ราคาน้�ำ มันโลกที่ฟื้นตัวขึ้น ทั้งนี้ รายได้จากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 8.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.0%YOY จาก
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก
อีไอซีมองว่าจำ�นวนนักท่องเที่ยวจะยังเติบโตได้สูงแต่อาจชะลอการเติบโตลงในปีหน้า จากการประมาณการจำ�นวนนักท่อง
เที่ยวต่างชาติในปีนี้อยู่ที่ 33.9 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 13.2%YOY ขณะที่ในปี 2017 คาดว่าจำ�นวนจะเพิ่มขึ้นเป็น 37.2 ล้านคน หรือ
เพิ่มขึ้น 10.4%YOY โดยอัตราการเติบโตที่ชะลอลงเกิดจากจำ�นวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโต
ลดลง อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากการขยายท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่งที่คาดว่าจะเปิดให้บริการ
อย่างเต็มรูปแบบทั้งหมดภายในปี 2016 ได้แก่ ดอนเมือง ภูเก็ต และอู่ตะเภา ที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้รวมกัน
ราว 17.4 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ การขยายเส้นทางการบินของสายการบินต้นทุนต่ำ�ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและจีนก็จะช่วยดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้นอีกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่ควรจับตามองในระยะสั้น คือ ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
นักท่องเทีย่ วจากเหตุกอ่ ความไม่สงบในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสำ�คัญในพืน้ ทีภ่ าคใต้ และการปราบปรามทัวร์ศนู ย์เหรียญทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อจำ�นวนนักท่องเที่ยวจีน

24

จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 7 เดือนแรก
ของปีนี้ยังคงขยายตัว 12.0%YOY

จำ�นวนนักท่องเที่ยว- รายประเทศ
หน่วย: ดัชนีเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือนปรับฤดูกาล (Jan 14= 100)
250
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ดุลบัญชีเดินสะพัด
ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลในระดับสูง ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2016 น่าจะเกินดุลได้สูงถึง 39.9 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ จากระดับ 32.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีก่อนหน้า และยังมีแนวโน้มเกินดุลในระดับสูงโดยในปี 2017 จะเกินดุลที่
ราว 27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (รูปที่ 25) ทั้งนี้ ดุลการค้ายังมีแนวโน้มเกินดุลสูงจากมูลค่าการนำ�เข้าสินค้าที่หดตัวสูงจากราคา
น้ำ�มันโลกที่อยู่ในระดับต่ำ�และการลงทุนในประเทศที่ยังชะลอตัว อีกทั้งดุลบริการที่มีแนวโน้มเกินดุลมากขึ้นจากจำ�นวนนักท่อง
เที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลสูงช่วยรับมือกับความเสี่ยงเงินทุนไหลออกและสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินบาท ดุลบัญชีเดิน
สะพัดที่เกินดุลมีส่วนทำ�ให้ทุนสำ�รองระหว่างประเทศของไทยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยรับมือกับความเสี่ยงเงินทุนไหลออกได้ดีโดย
เฉพาะในยุคที่ตลาดการเงินมีความผันผวนสูงและมีเงินไหลเข้าประเทศตลาดเกิดใหม่เป็นจำ�นวนมาก ทั้งนี้ ไทยมีสัดส่วนดุลบัญชี
เดินสะพัดต่อ GDP ที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆ (รูปที่ 26) และคาดว่าสัดส่วนดังกล่าวจะยังคงอยู่ใน
ระดับสูงที่ราว 10.1% ในปี 2016 และ 6.6% ในปี 2017

ชีเดินสะพัดยังมีแนวโน้ม
25 ดุเกิลนบัดุญลในระดั
บสูง
ดุลบัญชีเดินสะพัด
หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
39.9
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41.2

34.1
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22.2

ดุลการคา
ดุลบริการ

32.0
15.4

รายไดและเงินโอน

34.6
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

26

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP ของไทย
อยู่ในระดับสูงเมือ่ เทียบกับประเทศตลาดเกิดใหม่อน่ื ๆ

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (2015)
หน่วย: %

8.1
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2.9
-2.1

ไทย
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อัตราเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อทัว่ ไปทีเ่ ป็นบวกในระยะทีผ่ า่ นมายังเป็นผลจากปัจจัยชัว่ คราว ไม่ได้บง่ ชีถ้ งึ การฟืน้ ตัวของอุปสงค์ ในประเทศทีช่ ดั เจนนัก
โดยอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเดือนกรกฎาคมลดลงมาอยูท่ ี่ 0.10%YOY จาก 0.38%YOY ในเดือนก่อนหน้า (รูปที่ 27) ซึ่งอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ที่เป็นบวกเป็นผลจากราคาน้ำ�มันดิบที่สูงขึ้นและราคาอาหารสดที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภัยแล้งเป็นหลัก โดยเฉพาะราคาผักและผลไม้
ที่สูงขึ้นมากกว่า 10%YOY ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของระดับราคาได้ชะลอลงในเดือนกรกฎาคม
เมื่อผลของภัยแล้งหมดไป ขณะที่ราคาสินค้าอื่นๆ ค่อนข้างทรงตัว อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อทั่วไปมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่เหลือ
ของปีตามแนวโน้มราคาน้ำ�มันที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้อีไอซีคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2016 จะอยู่ที่ 0.4%YOY

27

อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปชะลอลง
หลังจากผลของภัยแล้งหมดไป

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
หน่วย: %YOY
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กรอบเงินเฟอทั่วไปเปาหมายของธนาคารแหงประเทศไทย 2.5%±1.5%
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลง สะท้อนการบริโภคในประเทศยังคงอ่อนแรง ทำ�ให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ไม่ได้ปรับขึ้น
มากนัก โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนกรกฎาคมลดลงมาที่ 0.76%YOY จาก 0.80%YOY ในเดือนก่อนหน้า (รูปที่ 27) ซึ่งราคา
สินค้าหมวดที่ ไม่ใช่อาหารค่อนข้างทรงตัวและมีราคาสินค้าบางหมวดลดลง โดยเฉพาะหมวดเคหสถานที่มีสัดส่วนประมาณ 24%
ของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน อีกทั้ง การปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ft) ลงประมาณ 7%YOY ก็เป็นปัจจัยกดดันส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ในระดับต่ำ� ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลัง แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนอาจยังฟื้นตัวได้ไม่มากนักจาก
ปัจจัยกดดันด้านกำ�ลังซื้อ ทำ�ให้ผู้ประกอบการยังไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้มาก อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วงที่เหลือจึงน่าจะยัง
ทรงตัว ส่งผลให้อัตราทั้งปีอยู่ที่ระดับ 0.8%YOY
อีไอซีมองว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งขึ้นในปี 2017 ด้วยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำ�มันโลกยังคงดำ�เนินต่อไปที่เฉลี่ย
ประมาณ 52 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (เบรนท์) รวมถึงทิศทางการบริโภคในประเทศที่มีความชัดเจนในการขยายตัวเร่งขึ้น
ประกอบกับค่าเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่าลง จะส่งผลให้ทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานมีโอกาสปรับตัวเร่งขึ้นในปีหน้า โดย
อีไอซีคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2017 จะอยู่ที่ระดับ 2.6%YOY และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ระดับ 1.2%YOY
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อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ทีร่ ะดับ 1.50% ในการประชุมเดือนกันยายน
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเศรษฐกิจยังคงฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภาวะการเงินอยูใ่ นระดับผ่อนคลายและเอือ้ ต่อการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจ แต่มีความเสี่ยงสูงขึ้นจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มกลับ
เข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงครึ่งหลังของปี ทั้งนี้ความเปราะบางของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของทิศทางการ
ดำ�เนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก และ เสถียรภาพการเงิน เป็นประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสำ�คัญ
อีไอซีประเมินว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.5% ตลอดปี 2016 โดยสาเหตุของการคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายประกอบด้วย 1) เศรษฐกิจไทยมีการฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำ�ให้ยงั ไม่มคี วามจำ�เป็นทีจ่ ะต้องลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 2) การรักษาขีดความสามารถในการดำ�เนินนโยบาย (policy space) ยังเป็นสิ่งจำ�เป็น เนื่องจากความเสี่ยง
โดยเฉพาะความเสี่ยงของเศรษฐกิจต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ และ 3) พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(search for yield) และความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงิน อันเป็นผลข้างเคียงจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งต่ำ�เป็นเวลานาน ทำ�ให้การลด
ดอกเบี้ยนโยบายในครั้งต่อๆ ไป ต้องคำ�นึงถึงประเด็นดังกล่าวมากขึ้น แม้ว่าภายหลัง Brexit กนง. จะมีการแสดงความกังวลต่อ
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก ว่าอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจได้ แต่อีไอซีประเมินว่าการแข็งค่าดังกล่าวเป็นเพียงผลในระยะสั้นจาก
เงินทุนไหลเข้า การลดดอกเบี้ยนโยบายจึงยังไม่เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ กนง.จำ�เป็นต้องใช้ ในบริหารจัดการในระยะนี้

่ยงต่อเศรษฐกิจไทยใน 4 มิติ
28 ความเสี
(ไตรมาส 2 และ 3 ปี 2016)
ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยใน 4 มิติ
เศรษฐกิจไทย
5
4
3
2
การเคลื่อนยายเงินทุนและ
อัตราแลกเปลี่ยน

1
0

เงินเฟอ

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตลอดปี 2017 อีไอซีประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี 2017 แม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตดีขึ้น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 2.6% แต่ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ 1% - 4% โดยรวม
เศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงกำ�ลังฟื้นตัว แต่มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจฟื้นตัวต่ำ�กว่าที่คาดการณ์อยู่มาก การรักษาระดับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ 1.5% จึงเป็นผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการรักษาขีดความสามารถในการดำ�เนินนโยบาย (policy
space) ไว้ ในยามจำ�เป็น

29

ภายหลัง Brexit ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
มากเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค

การแข็งค่าของสกุลเงินในภูมิภาคนับตั้งแต่ Brexit
หน่วย: %
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg

ภายหลัง Brexit เงินทุนระยะสั้นไหลเข้า
30 มายั
งไทยเป็นจำ�นวนมาก
ค่าเงินบาท และการไหลเข้าของเงินทุน
หนวย: หมื่นลานบาท
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg, SET Smart และ ThaiBMA
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อัตราแลกเปลี่ยน
การลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่มีการคาดการณ์ ไว้ ทำ�ให้เกิด
ความผันผวนในตลาดเงินในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ผลของการเห็นชอบที่จะออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรเป็น
สิ่งที่ผิดไปจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทำ�ให้เกิดผลกระทบในระยะสั้นต่อตลาดเงิน คือ ดัชนีหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยเฉพาะสหราช
อาณาจักรและยุโรปลดลงอย่างมาก ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ เยอรมนี
และสหราชอาณาจักรลดลง อีกทั้งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ ผลกระทบจากการลงประชามติ Brexit นั้น
เพียงตัวอย่างหนึ่งของความผันผวนในตลาดการเงินอันเป็นผลมาจากประเด็นทางการเมือง (geopolitics) ในปีข้างหน้า ยังมีความ
เสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นนี้อีก (อ่านเพิ่มเติมที่ Box: In Focus ส่องสถานการณ์เด่นประเด็นเศรษฐกิจโลก 2017)
อันอาจจะนำ�มาซึ่งความผันผวนของตลาดการเงินในลักษณะเดียวกับ Brexit
นอกจากความเสีย่ งทางการเมืองแล้ว ในระยะต่อไป จนถึงสิน้ ปี 2017 ความหลากหลายของทิศทางนโยบายการเงิน (monetary
policy divergence) จะยังคงเป็นอีกสาเหตุของความผันผวนในตลาดการเงิน เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ต่างกันที่
ชัดเจนระหว่างสหรัฐฯ ซึ่งมีทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวด ในขณะที่ยุโรป และญี่ปุ่นมีทิศทางนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ด้วย
บรรทัดฐาน (stance) ของนโยบายการเงินที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงนี้ทำ�ให้ความผันผวนในตลาดการเงินดำ�เนินต่อไปอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในปี 2017 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีทิศทางการฟื้นตัวที่แตกต่างจากประเทศอื่นมากอันจะเป็น
ปัจจัยกดดันให้สหรัฐฯ จำ�ต้องดำ�เนินโยบายการเงินที่เข้มงวดกว่าในปีช่วงที่ผ่านมา ทำ�ให้ความหลากหลายของทิศทางนโยบาย
การเงินชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในช่วงที่เหลือของปี 2016 การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำ�คัญในการกำ�หนดทิศทางของ
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน โดยเปรียบเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2015 ตลาดลดการคาดการณ์จำ�นวนครั้งที่ Fed สามารถปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในปี 2016 ลงอย่างมาก โดยปัจจุบัน ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะสามารถปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ไม่เกิน
1 ครั้งในปีนี้ ทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นปีอยู่ในช่วง 0.50% - 0.75% ความชัดเจนของ Fed ที่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในปีนี้ จะเป็นปัจจัยผลักดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นในช่วงปลายปี และยังคงมีทิศทางแข็งค่าต่อไปในปี 2017
เนื่องจาก Fed จะยังปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ มี
ลักษณะการดำ�เนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย

31

ผลของการเห็นชอบที่จะออกจากยูโรโซนของ
สหราชอาณาจักรเป็นสิ่งที่ผิดไปจากที่ตลาด
คาดการณ์ไว้ ทำ�ให้ดัชนีหลักทรัพย์ทั่วโลก
โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและยุโรปลดลงอย่างมาก

ดัชนีราคาหลักทรัพย์

อัตราผลตอบแทนรัฐบาลในประเทศพัฒนาแล้ว
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115

UK

32

ผลของการเห็นชอบที่จะออกจากยูโรโซนของ
สหราชอาณาจักรส่งผลให้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลลดลง
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg
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ค่าเงินบาท
อีไอซีมองว่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าและมีความผันผวนสูง ในระยะที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งราว 1 แสนล้านอยู่ในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีอายุคงเหลือสั้น และ
อีกราว 1 แสนล้านในหุ้น ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าในระยะต่อไป ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่างไทยและสหรัฐฯ จะแคบลง
เพราะ Fed จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในขณะที่ ไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ก่อให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจาก
เงินทุนระยะสั้น โดยเฉพาะพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นจำ�นวนมาก โดย ณ สิ้นปี 2016 อีไอซีประเมินว่าค่าเงินบาทน่า
จะราว 35.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และอ่อนค่าต่อเนื่องในปี 2017 โดยคาดว่าอยู่ที่ระดับ 37.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปี

33

นักลงทุนต่างชาติถือครองพันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตราสารที่มีอายุไถ่ถอนสั้น
ค่อนข้างมาก

ยอดถือครองพันธบัตรระยะสั้นของนักลงทุนต่างชาติ

34

นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อหุ้นไทยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเร่งตัวขึ้นมากหลังจาก Brexit

ยอดซื้อหุ้นสะสมสุทธิของนักลงทุนต่างชาติตั้งแต่ต้นปี 2016

หนวย: แสนลานบาท
1.5

หนวย: แสนลานบาท
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Brexit Vote

1.0

1.0

0.5

0.5

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ SET Smart

นบาทแข็งค่าขึ้น
35 เงิตามกระแสเงิ
นทุนไหลเข้าระยะสั้น
ค่าเงินบาท
หน่วย: บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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เงินบาทออนคา
เงินบาทแข็งคา
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg
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ค่าเงินเยน
อีไอซีมองว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่าเงินเยนจะอ่อนค่าลง ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เปราะบาง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อซึ่งอยู่ในระดับ
ติดลบ และการแข็งค่าของเงินเยน ทำ�ให้มีความเป็นไปได้ที่ BOJ จะดำ�เนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติม ทั้งนี้ การผ่อนคลาย
นโยบายการเงินเพียงเล็กน้อยของ BOJ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อีไอซีคาดการณ์ว่าเป็นเพราะ BOJ ต้องการที่จะประเมิน
นโยบายการคลังที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน ก่อนใช้นโยบายการเงินเพิ่มเติม เพื่อให้นโยบายทั้งสองส่ง
ผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากที่สุด ในขณะที่ การเข้าควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve control) ให้ผลในเชิง
เสถียรภาพทางการเงินเป็นสำ�คัญ ทั้งนี้ อีไอซีคาดว่าค่าเงินเยนจะอ่อนค่าลงสู่ระดับราว 105 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2016
และสำ�หรับปี 2017 ประเมินว่าความกลัวความเสี่ยงของตลาดเงินโลกมีแนวโน้มคลี่คลายลง จึงทำ�ให้เงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลง
สู่ระดับราว 110 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปี

้นตามความกลัวต่อความเสี่ยงของตลาดเงินโลกและความผิดหวัง
36 เงิที่ นBOJเยนแข็ไม่งผค่่อาขึนคลายนโยบายเพิ
่มเติมตามที่คาดไว้ ในเดือนเมษายน
ค่าเงินเยน
หนวย: เยนตอดอลลารสหรัฐฯ
130

หนวย: เยนตอบาท
USD - JPY

THB - JPY (แกนขวา)

3.7

120

3.3

110

2.9
เงินเยนออนคา

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg
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ค่าเงินยูโร
อีไอซีประเมินว่าค่าเงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าในระยะต่อไป ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทำ�ให้มีความเป็นไปได้ที่ ECB จะยืด
ระยะเวลาการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งจะครบกำ�หนดในเดือนมีนาคม 2017 ออกไปอีก อีกทั้งความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ เป็นจำ�นวน 1 ครั้ง ภายในสิ้นปีนี้ จะยิ่งกดดันให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่า โดยอีไอซีประเมินว่าเงินยูโรจะ
อ่อนค่าลงอยู่ที่ราว 1.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยูโร ณ สิ้นปี 2016 และมีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวในปี 2017 โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ
ราว 1.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยูโร ณ สิ้นปี

งค่าขึ้นเล็กน้อย
37 เงิเมืน่อยูเทีโรแข็
ยบกับช่วง Brexit
ค่าเงินยูโร
หนวย: ดอลลารสหรัฐฯ ตอยูโร
1.4
เงินยูโรแข็งคา

EUR - USD

หนวย: บาทตอยูโร
42
EUR - THB (แกนขวา)

เงินยูโรออนคา
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg
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Bull - Bear: ราคาน้ำมัน
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BULL-BEAR: ราคาน้ำ�มัน
ราคาน้ามัน
(USD/บาร์เรล)
(ค่าเฉลี่ย)
ราคาน้ามันดิบ WTI
ราคาน้ามันดิบ Brent

2015

2014
เฉลี่ย
93
99

Q1
48
54

Q2
58
62

Q3
46
50

2016F
Q4
42
43

เฉลี่ย
49
52

Q1
33
35

Q2
46
46

Q3
45
46

Q4F
47
48

2017F
เฉลี่ย
43
44

สูงสุด* ต่้าสุด*
47
38
48
39

เฉลี่ย
50
52

*ข้อมูลจาก Leading global houses (ณ 30 กันยายน 2016)
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC

Crude oil price
(USD/Barrel)

2014

2015

BULLs: ปัจจัยที่ทำ�ให้ราคาน้ำ�มัน
(Average)
มีแนวโน้
มขาขึAverage
้น Q1 Q2 Q3

2016F

Q4

Average

WTI
• ความต้
องการน้�ำ มัน93ทั่วโลกมี48แนวโน้58
มเพิ่มขึ้น46ตามฤดูก42าลใน 49
Brent
99
54
62
50
43
52
ไตรมาส 4 เพราะเข้าช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้ สำ�นักงานสารสนเทศ
ด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ประเมินว่าในไตรมาส 4 ปี
2016 อุปสงค์น้ำ�มันโลกจะขยายตัว 2%YOY มาอยู่ที่ 95.98
ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเอเชียจะมีการเติบโตของอุปสงค์มาก
ที่สุดที่ 6%YOY โดยเฉพาะจีนที่เป็นประเทศบริโภคน้ำ�มันใหญ่
เป็นอันดับสองของโลกจะมีการเติบโตของอุปสงค์ที่ 4% มาอยู่
ที่ 11.77 ล้านบาร์เรลต่อวัน

• ภายหลังการประชุม International Energy Forum (IEF)
ณ กรุงอัลเจียร์ส ประเทศแอลจีเรีย ในวันที่ 28 กันยายน
2016 OPEC บรรลุข้อตกลงการลดปริมาณการผลิตน้ำ�มันดิบ
ลงให้อยู่ในช่วง 32.5-33 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากปัจจุบันอยู่ที่
ราว 33.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ถือเป็นการปรับลดปริมาณการ
ผลิตครั้งแรกในรอบ 8 ปี ของกลุ่ม OPEC หลังจากวิกฤติราคา
น้ำ�มันดิบในปี 2008
• ปริมาณการผลิตน้�ำ มันในสหรัฐฯ จะลดลงในไตรมาส 4 ปี
2016 โดย EIA ประเมินว่าสหรัฐฯ จะมีการผลิตน้�ำ มัน 14.6 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน หรือหดตัว 3%YOY สะท้อนจากจำ�นวนแท่นขุด
เจาะน้ำ�มันในสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 406 แท่นในเดือนสิงหาคม
2016 จากทีเ่ คยมี 675 แท่นในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น หรือหดตัว
ราว 40%YOY

BEARs: ปัจจัยที่ทำ�ให้ราคาน้ำ�มัน
Q1มีแนวโน้
Q2 มขาลงหรื
Q3
Q4Fอทรงตั
Average วMax* Min*

2017F
Average

33
46
47
43
50
• ตลาดน้
ำ�มันยั45งมีอุปทานส่
วนเกิ
น ซึ่งเป็47นปัจจัย38ลบต่อราคา
35
46
46
48
44
48
39
52

น้ำ�มันดิบ โดย EIA ประเมินอุปทานน้�ำ มันโลกในไตรมาส 4
ปี 2016 อยู่ที่ 96.74 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่อุปสงค์มี
ปริมาณ 95.98 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทำ�ให้มีน้ำ�มันล้นตลาดอยู่
เกือบ 8 แสนบาร์เรลต่อวัน ซึ่งอุปทานน้�ำ มันจากกลุ่ม OPEC
มีอตั ราการขยายตัวสูงถึง 3%YOY มาอยูท่ ี่ 39.66 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน อย่างไรก็ตาม กลุม่ Non-OPEC ลดการผลิตลงมาอยูท่ ี่
ระดับ 57.08 ล้านบาร์เรลต่อวัน หดตัว 1%YOY
• Fed อาจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 ครั้ง ในเดือน
ธันวาคม ทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในช่วง 0.50% –
0.75% ณ สิน้ ปี 2016 ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากตลาดน้�ำ มัน
ไปยังตลาดเงินในสหรัฐฯ กดดันราคาน้�ำ มันให้อยู่ในระดับต่ำ�
• การประชุม OPEC ครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2016
อาจมีบางประเทศได้รับการยกเว้นไม่ต้องปรับลดปริมาณ
การผลิต เช่น อิหร่าน ซึ่งเป็นผู้ผลิตใหญ่เป็นอันดับสามของ
OPEC เพราะอิหร่านต้องการเพิม่ ปริมาณการผลิตให้ได้ทรี่ ะดับ
4 ล้านบาร์เรลต่อวัน เท่ากับช่วงก่อนโดนมาตรการคว่ำ�บาตร
เรื่องโครงการนิวเคลียร์จากกลุ่ม P5+1 ทั้งนี้ ปัจจุบันอิหร่าน
ผลิตน้ำ�มันที่ราว 3.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน
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มุมมอง EIC: Bear
ราคาน้�ำ มันดิบในใตรมาส 4 ปี 2016 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
เล็กน้อยแต่ยงั อยู่ในระดับต่�ำ เนือ่ งจากตลาดน้�ำ มันยัง
มีอปุ ทานส่วนเกินอยูเ่ กือบ 8 แสนบาร์เรลต่อวัน แม้วา่
OPEC จะสามารถบรรลุข้อตกลงลดปริมาณการผลิต
น้ำ�มันลง แต่บางประเทศอาจได้รับการยกเว้น เช่น
อิหร่าน ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำ�มันขึ้นอีก ทำ�ให้
ข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการลดอุปทาน
น้ำ�มันมากนัก นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2016 Fed มี
แนวโน้มเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กดดัน
ราคาน้�ำ มันดิบให้อยู่ ในระดับต่ำ� อย่างไรก็ตาม ความ
ต้องการน้ำ�มันที่เพิ่มขึ้นในฤดูหนาวจะช่วยผลักดันให้
ราคาน้�ำ มันปรับระดับสูงขึ้นได้ ในช่วงไตรมาส 4
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In focus:
เฟ้นธุรกิจบริการ
โอกาสสำ�หรับ SMEs
ในขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกกำ�ลังเคลื่อนตัวจากภาคการผลิตเข้า
สู่ภาคบริการมากขึ้น เศรษฐกิจไทยในระยะหลายปีที่ผ่านมา
ก็เริม่ เป็นไปในทิศทางดังกล่าวเช่นกัน ซึง่ ก็เป็นสิง่ จำ�เป็นสำ�หรับ
ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ SMEs ทีย่ อ่ มได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ในระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ภาคบริการ
นั้นยังประกอบไปด้วยธุรกิจหลากหลายประเภท อีกทั้งไทยเอง
ก็มีปัจจัยทางภูมิภาคที่แตกต่างกัน คำ�ถามสำ�คัญ คือ ธุรกิจ
บริการประเภทใดที่มีศักยภาพในการเติบโตและจะเป็นโอกาส
สำ�หรับ SMEs ไทยในแต่ละพื้นที่ ได้ต่อไป?
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เฟนธุรกิจบริการ

ทำไมตองเปน
ธุรกิจบริการ?

Economic Intelligence Center (EIC)

โอกาสสำหรับ

SMEs
กวา

50%
ของ SMEs ภาคบริการเปนกลุม

ธุรกิจคาสงคาปลีก

การเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทยเคลื�อนตัวจาก
ภาคอุตสาหกรรมสู
ภาคบริการมากขึ้น

แตยอดขาย

หน�วย: %
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29 คาสงคาปลีก 28
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การเติบโตของยอดขายในธุรกิจ SMEs**

ของธุรกิจคาสงคาปลีกกลับ
เติบโตต่ำกวาธุรกิจบริการอื�นๆ

ทั้งยังออนไหว
ตอรายไดประชากร
แตละภูมิภาคอีกดวย

อีไอซีแนะ

โครงสราง GDP ของ SMEs*

14
12
10
8
6
4
2

คาเฉลี่ย

5ทางเลื
ธุรกิจบริการเดน
อกเพื�อ SMEs
ไฮไลท

ที่ ไหนดี

กอสราง

โอกาสโตสูงตามความเปนเมือง
อัตรากำไรใกลเคียงกันทุกภาค

ตะวันออก
กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย

ตะวันออก
กรุงเทพฯ

บริการดานสุขภาพ

โอกาสโตสูงแตมีความผันผวนมาก
การทองเที่ยวชวยเพิ่มอัตรากำไร
ทุกภูมิภาคเติบโตคอนขางดี
มีความผันผวนต่ำกวาธุรกิจอื�น

โรงแรมและรานอาหาร

เติบโตไดดีตามแหลงทองเที่ยว
ลงทุนในสินทรัพยถาวรคอนขางสูง

เหนือ

ขนสงและโลจิสติกส

ทำกำไรได ใกลเคียงกันทุกภาค
โตตามแหลงอุตสาหกรรมและการคา

ตะวันออก
เหนือ

บริการดานสุขภาพ และ
โรงแรมและรานอาหาร
Medium Risk Medium Return

EIC’s view
Balancing Risk
and Return

ยอดขายเติบโตสูง
มีความผันผวนต่ำ
ธุรกิจโรงแรมและรานอาหารตองลงทุนสูง
ธุรกิจบริการดานสุขภาพตองจางแรงงาน
ทีม่ ที กั ษะสูง

ธุรกิจกอสราง และ
อสังหาริมทรัพย
High Risk

High Return

ยอดขายเติบโตสูงมาก
มีความผันผวนสูง
ออนไหวตอสภาพเศรษฐกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยตองลงทุนสูง
และจางแรงงานที่มีทักษะสูง

* ไมรวมภาคเกษตร **อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) 2011-2014
ขนาดวิสาหกิจแยกตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
ทีม่ า: การวิเคราะหโดย EIC ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2016 จากขอมูลของ Business Online PCL และ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
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การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงทีผ่ า่ นมาสะท้อนว่าไทยเริม่ เคลือ่ นตัวจากภาคอุตสาหกรรมไปสูภ่ าคบริการมากขึน้ จากตัวเลขการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทย ได้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจภาคบริการมีอตั ราการขยายตัวในระดับสูงกว่าภาคการผลิตและการเกษตรอย่างต่อเนือ่ ง
(รูปที่ 38) โดยเฉพาะตัวเลขการส่งออกในระยะหลายปีทผี่ า่ นมา พบว่าการส่งออกสินค้าของไทยหดตัวลงอย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีก่ ารส่งออก
ภาคบริการกลับกลายเป็นเสาหลักทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจไทยได้อย่างดี รวมไปถึงเศรษฐกิจภายในประเทศเอง ธุรกิจภาคบริการต่างๆ เช่น
ธุรกิจการท่องเที่ยวและร้านอาหาร ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เริ่มมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมากขึ้น และภาพดังกล่าวก็เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันในทุกภูมิภาคของไทยอีกด้วย (รูปที่ 39)

รกิจภาคบริการเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก
38 ธุของเศรษฐกิ
จไทยในระยะที่ผ่านมา
แหล่งที่มาของการขยายตัวของ GDP
หน่วย: %YOY
ภาคการเกษตร

10

ภาคการผลิต

GDP

ภาคบริการ

8
6
4
2
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-4
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2015 2Q2016

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเติบโตได้สูงกว่าเศรษฐกิจ
39 ภาคบริ
โดยรวมทุกภูมิภาค
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาครวมเปรียบเทียบกับภาคบริการ
หน่วย: %YOY

10

GRP รวม

GRP ภาคบริการ

8
6

คาเฉลี่ย

4
2
0
-2
-4

ทั้งประเทศ

กรุงเทพฯ

กลาง

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตะวันออก

ตะวันตก

ใต

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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SMEs ไทยมีทิศทางเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคบริการมากขึ้นเช่นกัน เห็นได้จากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสำ�หรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในภาคบริการที่สูงกว่าภาคการผลิต และยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากในอดีตด้วย (รูปที่ 40) เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ SMEs ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็จำ�เป็นต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปด้วย

รกิจภาคบริการเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก
40 ธุของเศรษฐกิ
จไทยในระยะที่ผ่านมา
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของ SMEs*

โครงสร้าง GDP ของ SMEs*

หนวย: %

หนวย: %
คาสงคาปลีก

CAGR 14/10 (%)
16

ขนาด = มูลคา GDP SMEs

ธุรกิจบริการอื่นๆ

14
12

ภาคบริการอื่นๆ

ภาคการผลิต

30

24

41

48
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ธุรกิจคาสงคาปลีก
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2

ธุรกิจภาคการผลิต
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CAGR 10/06 (%)

หมายเหตุ : * ไม่รวมภาคเกษตร
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

SMEs ไทยในภาคบริการส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยมีจ�ำ นวนมากกว่า 50% ของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคบริการทัง้ หมด
(รูปที4่ 1) ส่วนหนึง่ เป็นเพราะลักษณะธุรกิจดังกล่าวเอือ้ ต่อการดำ�เนินกิจการสำ�หรับผูป้ ระกอบการรายเล็กมาเป็นเวลานาน เนือ่ งจาก
เป็นการซื้อมาขายไป และการบริหารสินค้าคงคลัง ไม่จ�ำ เป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่างๆ เช่น อาคาร สิ่งก่อสร้าง มากมายนัก
ต่างจากการสร้างโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานบริการด้านสุขภาพ ทำ�ให้ธรุ กิจบริการอืน่ ๆ ทีก่ �ำ ลังเติบโตยังมีสดั ส่วนน้อยในภาคบริการ

รกิจค้าส่งค้าปลีกมีสัดส่วน
41 ธุมากกว่
า 50% ของ SMEs ภาคบริการ
สัดส่วนจำ�นวน SMEs ในภาคบริการ ปี 2014
หน่วย: %

4.5%
20.3%

6.6%

ธุรกิจการกอสราง

0.2%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

12.7%

ธุรกิจบริการดานสุขภาพ
ธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร

3.0%

ธุรกิจขนสงและโลจิสติกส
ธุรกิจคาสงคาปลีก

52.6%

ธุรกิจบริการอื่นๆ

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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BOX: SMEs ในธุรกิจบริการต่างๆ

1. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
• ขนส่งผู้ โดยสาร เช่น รถยนต์รับจ้างหรือแท็กซี่ เรือ
โดยสารข้ามฟาก เรือทัศนาจรหรือเรือสำ�ราญ
• ขนส่งสินค้า เช่น รับจ้างส่งเอกสารและพัสดุ รับจ้าง
ขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง รับจ้างขนส่งสินค้าที่
บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ และบริการเรือลากสินค้า
• คลังสินค้า เช่น การจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง
ธัญพืช และอื่นๆ
• บริ ห ารจั ด การด้ า นการขนส่ ง เช่ น บริ ก ารรถยก
บริการขนถ่ายสินค้าในท่าเรือหรือท่าอากาศยาน
บริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง ตัวแทนดำ�เนิน
พิธีการศุลกากร และสถานที่จอดยานพาหนะ
2. ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
• ที่พักแรม เช่น โรงแรม รีสอร์ท และเกสต์เฮ้าส์
• การบริการด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ เช่น ร้านอาหาร
ร้านบริการเครื่องดื่ม บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
บริการอาหารสำ�หรับธุรกิจขนส่ง บริการอาหารแบบ
จัดส่งถึงที่ และการดำ�เนินงานของโรงอาหาร
3. ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
• กิ จ กรรมทางการแพทย์ เช่ น คลิ นิ ก โรคทั่ ว ไป
คลิ นิ ก ทั น ตกรรม คลิ นิ ก ด้ า นความงาม คลิ นิ ก
ด้านกายภาพบำ�บัด ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
(laboratory)

• กิจกรรมด้านการพยาบาลที่ให้ที่พัก เช่น การดูแลและ

ให้ที่พักผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก การดูแลผู้พิการ

4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• การซื้ อ และขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น บ้ า นจั ด สรร
อาคารชุด และการจัดสรรที่ดิน
• การให้ เ ช่ า และดำ �เนิ น การเกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เช่ น อพาร์ ท เม้ น ท์ เซอร์ วิ ส อพาร์ ท เม้ น ท์ อาคาร
สำ�นักงาน ศูนย์การค้า สนามกีฬา และนายหน้าจัดหา
อสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจการก่อสร้าง
• การก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น รับเหมาก่อสร้างบ้าน
อาคารชุดพักอาศัย อพาร์ทเม้นท์
• การก่อสร้างที่ ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น รับเหมาก่อสร้าง
ตึกแถวเพื่อการพาณิชย์ อาคารสำ�นักงาน ศูนย์การค้า
โรงแรม และโรงงาน
• การก่อสร้างอื่นๆ เช่น รับเหมาก่อสร้างถนน สะพาน
อุโมงค์ สาธารณูปโภค ทางรถไฟ ท่าเรือ เขื่อน
• งานก่อสร้างเฉพาะงาน เช่น การรื้อถอน การเตรียม
สถานทีก่ อ่ สร้าง ติดตัง้ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ติดตัง้
ส่วนประกอบอาคาร อุปกรณ์ตกแต่งภายใน ปูพนื้ และ
ผนัง ทาสี การก่อสร้างรากฐานหรือตอกเสาเข็ม
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อย่างไรก็ตาม ยอดขายของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกโดยเฉลี่ยแล้วเติบโตได้ต�่ำ กว่าธุรกิจบริการอื่นๆ โดยหากพิจารณาผลประกอบการ
ธุรกิจดังกล่าวเทียบกับ SMEs ภาคบริการอื่นๆ ที่มีสัดส่วนสูงรองลงมา รวมถึงธุรกิจบริการที่กำ�ลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจ
การก่อสร้าง ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ พบว่า
อัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ย (sale growth) ของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอยู่ในระดับต่�ำ เมื่อเทียบกับหลายธุรกิจบริการข้างต้นใน
ทุกภูมิภาคของไทย (รูปที่ 42)

รกิจค้าส่งค้าปลีกโดยเฉลี่ยแล้ว
42 ยอดขายของธุ
เติบโตได้ต่ำ�กว่าธุรกิจบริการอื่นๆ
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของยอดขายในธุรกิจ SMEs ภาคบริการ*
หน่วย: %
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ธุรกิจโรงแรม
และรานอาหาร

ธุรกิจขนสง ธุรกิจคาสงคาปลีก
และโลจิสติกส

*อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 2011-2014
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ BOL

นอกจากนี้ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกยังมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจในแต่ละพืน้ ทีม่ าก โดยการเติบโตของยอดขายในธุรกิจดังกล่าว
มีความสัมพันธ์กับการเติบโตของรายได้ของประชากรในภูมิภาคนั้นๆ อย่างเห็นได้ชัด (รูปที่ 43) ยกตัวอย่างเช่น ภาคตะวันออกที่มี
การเติบโตของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกดีกว่าภาคอืน่ ๆ โดยเมือ่ ศึกษาการเติบโตของรายได้เฉลีย่ ของประชากรในภาคตะวันออกแล้ว พบว่า
มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ขณะที่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในภาคใต้หดตัวลง สอดคล้องกับรายได้ประชากรที่ลดลง สภาวะ
ดังกล่าวสะท้อนว่าปัจจัยอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลทางการเกษตร สภาพอากาศ หรือผลประกอบการ
ธุรกิจอื่นๆ มีผลต่อธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่กำ�ลังฟื้นตัวอย่างเปราะบาง สะท้อน
ว่ามีผู้ประกอบการ SMEs จำ�นวนมากในธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่อาจเติบโตต่อไปได้อย่างจำ�กัดและยังมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญอีกมาก
ทำ�ให้ตอ้ งสร้างโอกาสในการเติบโตจากธุรกิจใหม่ๆ หรือพัฒนาธุรกิจเดิมของตนเอง ไม่วา่ จะเป็นการเพิม่ ยอดขาย และความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไร รวมถึงสัดส่วนทางการตลาด ซึ่งผู้ประกอบการในแต่ละภาคสามารถมองหาโอกาสได้แตกต่างกัน คำ�ถามต่อจากนี้ก็
คือ ธุรกิจใดจะเป็นโอกาสสำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs ภาคบริการได้ต่อไป?
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จค้าส่งค้าปลีกยังมีความอ่อนไหว
43 ธุต่รอกิภาวะเศรษฐกิ
จในแต่ละพื้นที่มาก
การเติบโตของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและรายได้ของประชากรในแต่ละภูมิภาค*
หน่วย: %

ขนาด = ระดับรายไดเฉลี่ย

อัตราการเติบโตของยอดขาย
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*อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 2011-2014
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ BOL และสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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โอกาสสำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจภาคบริการ
เนื่องจากยอดขายที่เติบโตสามารถสะท้อนความต้องการของสินค้าและศักยภาพในการเติบโตที่ส�ำ คัญ ดังนั้น อัตราการเติบโตของ
ยอดขาย (sale growth) จึงเป็นตัวแปรหลักที่จะนำ�มาวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ SMEs อย่างไรก็ตาม สิ่งสำ�คัญต่อจากยอดขาย
ก็คอื กำ�ไร ดังนัน้ อัตรากำ�ไรขัน้ ต้นต่อยอดขาย (gross profit margin) จะเป็นอีกตัวแปรที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์เช่นกัน ซึง่ อัตรา
กำ�ไรของธุรกิจแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการดำ�เนินธุรกิจ นอกจากนี้ ปัจจัยดังกล่าวยังสะท้อนผลกระทบของ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมต่อธุรกิจต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคด้วย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมักมีผลโดยตรงต่อยอดขายและต้นทุนสินค้า
อย่างไรก็ตาม ยังมีต้นทุนการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จะกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจและกำ�ไรขั้นอื่นๆ ของธุรกิจ แต่ต้นทุน
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการเฉพาะของแต่ละบริษัทมากกว่าสภาพเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจโดยรวม ซึ่งอาจ
สะท้อนอุปสงค์จากผู้บริโภคและศักยภาพการเติบโตของธุรกิจได้ยาก
การเติบโตของธุรกิจ SMEs บริการในภูมิภาคต่างๆ เป็นอย่างไร? (พิจารณาจากรูปที่ 44-45)
1. ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ตามที่ ได้กล่าวไปข้างต้นว่าธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยต่ำ�กว่าธุรกิจอื่นๆ ในทุกภูมิภาค และมีความ
อ่อนไหวต่อรายได้และกำ�ลังซื้อของผู้คนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังพบว่าธุรกิจนี้ในแต่ละภูมิภาคไม่สามารถทำ�อัตรากำ�ไรขั้นต้นได้
ต่างกันมากนัก ซึง่ อยูท่ รี่ ะหว่าง 5-12% โดยในกรุงเทพฯ สามารถทำ�กำ�ไรได้สงู สุด เนือ่ งจากเป็นศูนย์กลางการค้าขาย และยังมีก�ำ ลังซือ้
จากทั้งภาคธุรกิจอื่นๆ และจากภาคครัวเรือนสูงกว่าภาคอื่นๆ
2. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เติบโตได้ดี ในภาคตะวันออก ขณะที่ในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเติบโตได้ ไม่ดีนัก
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของภาคตะวันออกทีเ่ ป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมทีส่ �ำ คัญของประเทศ ทำ�ให้มอี ปุ สงค์ส�ำ หรับการขนส่ง
สินค้าและคลังสินค้ามากกว่าภาคอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะมีการขนส่งทางบกแล้ว ภาคตะวันออกก็ยังเอื้อต่อการขนส่งทางน้�ำ จากท่าเรือ
แหลมฉบัง และยังมีศักยภาพเติบโตในการขนส่งทางอากาศจากท่าอากาศยานอูต่ ะเภาอีกด้วย ขณะทีอ่ ัตรากำ�ไรขัน้ ต้นของธุรกิจขน
ส่งและโลจิสติกส์ค่อนข้างใกล้เคียงกันในทุกๆ ภูมิภาค อยู่ที่ระหว่าง 19-21% ส่วนหนึ่งเนื่องจากบริการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า
เป็นบริการที่ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะมาก เช่น บริการลำ�เลียงสินค้า บริการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง เป็นบริการที่คล้ายคลึง
กันในทุกพื้นที่ และมีีราคาตลาดที่ค่อนข้างชัดเจน ทำ�ให้ไม่มีภูมิภาคใดสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าภาคอื่นอย่างเด่นชัด อย่างไรก็ดี
การเติบโตได้ดีตามความเป็นเมือง (urbanization) ของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ทำ�ให้ธุรกิจนี้มีความอ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจ
ค่อนข้างมากด้วยเช่นกัน
3. ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารมีอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยค่อนข้างดีที่ประมาณ 9% โดยภาคเหนือเติบโตได้ดีที่สุดที่ 14%
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตของ SMEs ในธุรกิจนี้กับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค โดย
เฉพาะหลังจากกระแสนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทย ประกอบกับปัญหาความไม่สงบทางการเมืองใน
พื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงปี 2013 ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวจำ�นวนมากเลือกท่องเที่ยวอยู่ในภาคเหนือด้วย อย่างไรก็ดี อัตรากำ�ไรขั้นต้นของ
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในภาคใต้สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญทำ�ให้สามารถตั้งราคาได้สูงกว่า
ภาคอื่นๆ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางสำ�หรับชาวต่างชาติมากนัก ก็อาจตั้งราคาได้ต่ำ�กว่าทำ�ให้มี
อัตรากำ�ไรที่ต�่ำ กว่า
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4. ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
ธุรกิจบริการด้านสุขภาพเป็นอีกธุรกิจที่มียอดขายเฉลี่ยเติบโตได้ดี ในทุกภูมิภาคเฉลี่ยราว 10% โดยในกรุงเทพฯ เติบได้สูงที่สุด
สอดคล้องกับจำ�นวนประชากรทีม่ มี าก และกระแสธุรกิจบริการด้านเสริมความงามทีเ่ ติบโตได้ดกี ว่าภาคอืน่ ๆ ขณะทีธ่ รุ กิจบริการด้าน
สุขภาพในภาคตะวันตกเติบโตและมีอัตรากำ�ไรที่ต่ำ�กว่าภาคอื่นๆ ส่วนหนึ่งเนื่องจากจังหวัดในภาคตะวันตกนั้นตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ
มาก ทำ�ให้มีตัวเลือกในการเข้ามาใช้บริการในกรุงเทพฯ มากกว่า ดังนั้น โอกาสในการตั้งราคาบริการที่สูงในภาคตะวันตกจึงทำ�ได้
ยาก ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจบริการด้านสุขภาพครอบคลุมธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลาย จึงทำ�ให้มีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจที่
แตกต่างกัน โดยกลุ่ม SMEs ที่เป็นคลินิกแพทย์หรือทันตกรรมจะมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจน้อย เนื่องจากเป็นสินค้าและ
บริการที่จ�ำ เป็น ในขณะที่คลินิกผิวหนัง หรือบริการด้านความงาม อาจมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจมากกว่าเพราะเป็นสินค้า
และบริการที่ฟุ่มเฟือย
5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความผันผวนสูงมาก โดยอาจโตได้ตั้งแต่ 6-25% ในช่วงเวลาเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ ซึ่ง
ธุรกิจดังกล่าวเติบโตอย่างโดดเด่นในภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าว ที่มีความเป็น
เมืองมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ อีกทั้ง ในระยะที่ผ่านมามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งรถไฟฟ้าในพื้นที่
กรุงเทพฯ หรือมอเตอร์เวย์ ในภาคตะวันออก เอื้อให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตตามแนวโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในภาคใต้สามารถทำ�กำ�ไรได้สูงกว่าภาคอื่นๆ โดยสูงถึง 37% ในขณะที่ภาคอื่นๆ อยู่ใกล้เคียงกันที่ประมาณ
27% เนือ่ งจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยังรวมไปถึงบริการเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ทมี่ คี วามเกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว ทำ�ให้ภาคใต้มคี วาม
ได้เปรียบนอกเหนือจากการพัฒนาที่ดิน พื้นที่ให้เช่าสำ�หรับสำ�นักงาน หรือบริการหอพักทั่วไป อย่างไรก็ดี การเติบโตตามความเป็น
เมืองของ SMEs ในธุรกิจนี้ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ทำ�ให้ผลประกอบการของธุรกิจนี้มีความอ่อนไหวต่อสภาพ
เศรษฐกิจค่อนข้างมากเช่นกัน
6. ธุรกิจก่อสร้าง
ธุรกิจก่อสร้างมีความผันผวนสูงคล้ายกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เติบโตได้ โดดเด่นในภาคตะวันออกและกรุงเทพ นอกจากนี้
ยังเติบโตได้ดีในภาคเหนือ กลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความเป็นเมืองที่พัฒนาขึ้นต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน
การรับเหมาก่อสร้างอาคารต่างๆ หรือการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคในอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ ธุรกิจก่อสร้างแต่ละภูมิภาคมีอัตรากำ�ไร
ใกล้เคียงกันอยูท่ รี่ ะหว่าง 12-17% สะท้อนว่าเป็นธุรกิจทีม่ รี าคากลางค่อนข้างชัดเจน และมีราคาต้นทุนวัสดุกอ่ สร้างทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ใกล้เคียงกันทั้งประเทศด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างเติบโตตามการพัฒนาความเป็นเมืองคล้ายกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงทำ�ให้มีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน
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รกิจขายส่งและขายปลีกมีอัตราการเติบโต
44 ธุของยอดขายเฉลี
่ยต่ำ�กว่าธุรกิจอื่นๆ
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของยอดขายในธุรกิจ SMEs บริการแต่ละภูมิภาค
ต่ำ
<5%

กลางถึงคอนขางต่ำ
5%-10%

กลางถึงคอนขางสูง
11%-16%

สูง
> 16%

คาสงคาปลีก
ขนสงและโลจิสติกส
โรงแรมและรานอาหาร
บริการเพื่อสุขภาพ
อสังหาริมทรัพย
กอสราง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ

ภาคใต
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ BOL

านอาหาร และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
�ไรขั้นต้นต่อยอดขายที่สูง
45 ธุมีรอกิัตจรากำโรงแรมและร้
อัตรากำ�ไรขั้นต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) ของธุรกิจ SMEs บริการในแต่ละภูมิภาค
ต่ำ
<12%

กลางถึงคอนขางต่ำ
12-13%

กลางถึงคอนขางสูง
24-35%

สูง
> 35%

คาสงคาปลีก
ขนสงและโลจิสติกส
โรงแรมและรานอาหาร
บริการเพื่อสุขภาพ
อสังหาริมทรัพย
กอสราง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
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ภาคใต
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการต้องคำ�นึงถึง
โอกาสย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยง นอกจากความสามารถในการสร้างยอดขายและการบริหารต้นทุนที่ดีของกลุ่มธุรกิจแล้ว
ผู้ประกอบการรายใหม่ยังต้องคำ�นึงถึงอีกหนึ่งความเสี่ยงที่สำ�คัญ คือ ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับผลประกอบการอย่างที่คาดหวัง
ไว้ เนื่องจากอาจมีผู้เล่นรายเก่าครองตลาด และมีความชำ�นาญในธุรกิจและภูมิภาคนั้นเป็นอย่างดี รวมไปถึงมูลค่าการลงทุนและ
ค่าใช้จา่ ยการจ้างแรงงานทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละธุรกิจก็นบั ว่าเป็นความเสีย่ งต่อจุดคุม้ ทุน (break-even) และการขาดทุนด้วยเช่นกัน
ความเสีย่ งดังกล่าวสะท้อนผ่านความแตกต่างของยอดขายและอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นต่อยอดขายระหว่างผูป้ ระกอบการในภูมภิ าคนัน้ ๆ
โดยหากกลุ่ม SMEs ในธุรกิจและภูมิภาคใดมียอดขายที่แตกต่างกันสูงอาจแสดงให้เห็นว่า กลุ่มธุรกิจในภูมิภาคเดียวกันนั้นมีทั้ง
ผูเ้ ล่นทีท่ �ำ ยอดขายได้สงู มากและต่�ำ มาก ในขณะเดียวกัน หากสร้างยอดขายที่ใกล้เคียงกัน แสดงถึงการสร้างยอดขายและส่วนแบ่ง
ทางการตลาดทีเ่ ท่าเทียมกัน ซึง่ ถือว่าเป็นผลดีส�ำ หรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ เนือ่ งจากมีความเป็นไปได้มากทีผ่ ปู้ ระกอบการรายใหม่
จะสามารถสร้างยอดขายได้ ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายเดิม และหลักการดังกล่าวสามารถประยุกต์ ใช้กับการศึกษาความเสี่ยง
จากความแตกต่างของการสร้างอัตรากำ�ไรขั้นต้นต่อยอดขายได้เช่นเดียวกัน8

านอาหาร
46 ธุและธุรกิจรโรงแรมและร้
กิจบริการด้านสุขภาพมีความเสี่ยงต่�ำ
ค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปร (CV) ของยอดขาย
หน่วย: เท่า

ความเสี่ยงสูง
>3.5

ความเสี่ยงต่ำ
2.5-3.5

1.5-2.5

<1.5

กรุงเทพฯ
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจคาสงคาปลีก

ธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร

ธุรกิจการกอสราง

ธุรกิจขนสงและโลจิสติกส

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ BOL
8

ตัวแปรที่จะนำ�มาวิเคราะห์ความแตกต่างในการสร้างยอดขาย คือ สัมประสิทธิ์ของความผันแปร (Coefficient of Variation: CV) ซึ่งคำ�นวณจากสัดส่วนระหว่างความเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าเฉลี่ยยอดขายของ SMEs ในแต่ละธุรกิจและภูมิภาค โดยค่า CV ที่สูงแสดงถึงความสามารถสร้างยอดขายที่แตกต่างกันมากใน
กลุ่ม SMEs ดังนั้น ธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำ�ในแง่การสร้างยอดขายคือธุรกิจที่มีค่า CV ต่ำ�
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านอาหาร
47 ธุและธุรกิจรโรงแรมและร้
กิจบริการด้านสุขภาพมีความเสี่ยงต่�ำ
ค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปร (CV) ของอัตรากำ�ไรขั้นต้นต่อยอดขาย
หน่วย: เท่า

ความเสี่ยงสูง
>1

ความเสี่ยงต่ำ
0.75-1

0.5-0.75

<0.5

กรุงเทพฯ
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจคาสงคาปลีก

ธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร

ธุรกิจการกอสราง

ธุรกิจขนสงและโลจิสติกส

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ BOL

ทั้งนี้ อีไอซีพบว่าธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงทั้งในแง่ความแตกต่างใน
การสร้างยอดขายและความแตกต่างของอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นต่อยอดขายทีต่ �่ำ เมือ่ เทียบกับธุรกิจบริการอืน่ ๆ ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ นักลงทุน
(รูปที่ 46-47)
ประการสุดท้ายคือความเสี่ยงจากมูลค่าการลงทุนและค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานที่สูงกว่าธุรกิจอื่นๆ ซึ่งในบางธุรกิจจำ�เป็นต้อง
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในตอนเริ่มต้นสูงมาก ทำ�ให้มีจุดคุ้มทุน (break-even) ที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมูลค่าสูง เช่น
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ที่ต้องลงทุนก่อสร้างอาคารต่างๆ ก่อนเริ่มกิจการ (รูปที่ 48) สำ�หรับธุรกิจบริการ
เพื่อสุขภาพของ SMEs อาจแตกต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ ที่ส่วนใหญ่อาจต้องลงทุนสูง เช่น โรงพยาบาล หรือคลินิกเสริมความ
งาม ที่ต้องซื้อเทคโนโลยีมูลค่าสูงจากต่างประเทศ แต่สำ�หรับบริการเพื่อสุขภาพสำ�หรับ SMEs แล้วอาจไม่จ�ำ เป็นต้องลงทุนสูงมาก
โดยสามารถเช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการได้ ทั้งนี้ ในแง่ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานในธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์อาจมีต้นทุนสูงกว่าธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างบุคลากรทางการแพทย์หรือวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ (รูปที่ 49)
ต่างจากธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ต้องจ้างแรงงานที่มีทักษะสูงเท่า จึงมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต่ำ�กว่า
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จโรงแรมและร้านอาหาร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
48 ธุต้รอกิงลงทุ
นในสินทรัพย์ถาวรสูง
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ย
หน่วย: บาท
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000

มูลคาเฉลี่ย

20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

ธุรกิจการกอสราง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ธุรกิจบริการ
เพื่อสุขภาพ

ธุรกิจโรงแรม
และรานอาหาร

ธุรกิจขนสง
และโลจิสติกส

ธุรกิจคาสงคาปลีก

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ BOL

การด้านสุขภาพ
49 ธุต้รอกิงจ้จบริางแรงงานที
่มีทักษะสูง
ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยต่อเดือน
หน่วย: บาท
18,000
16,000
14,000
12,000

คาจางแรงงานเฉลี่ย

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

ธุรกิจการกอสราง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ธุรกิจบริการ
เพื่อสุขภาพ

ธุรกิจโรงแรม
และรานอาหาร

ธุรกิจขนสง
และโลจิสติกส

ธุรกิจคาสงคาปลีก

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
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การสร้างจุดสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสีย่ งเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ เพราะธุรกิจแต่ละประเภทให้ผลตอบแทนและความเสีย่ ง
ที่ต่างกัน ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร เป็นธุรกิจดาวรุ่งที่มีความสามารถในการสร้างยอดขายในระดับ
ดี รวมถึงการสร้างยอดขายและการบริหารอัตรากำ�ไรขั้นต้นที่แน่นอนกว่าธุรกิจอื่นๆ แต่มีความเสี่ยงในแง่มูลค่าการลงทุนและค่าใช้
จ่ายการจ้างแรงงานซึง่ เป็นความเสีย่ งต่อจุดคุม้ ทุน (break-even) โดยธุรกิจบริการด้านสุขภาพต้องจ้างแรงงานทีม่ ที กั ษะสูง ในส่วน
ของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรค่อนข้างสูง ในขณะที่ ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็นับว่า
มีความสามารถในการสร้างยอดขายทีส่ งู กว่าธุรกิจอืน่ ๆ แต่มคี วามไม่แน่นอนในการสร้างยอดขายและอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นระหว่างกลุม่
ธุรกิจเดียวกันเอง ประกอบกับมีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างมาก อีกทัง้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยงั ต้องลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรและมีค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ
โดยสรุป ทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทีม่ งุ่ เข้าสูธ่ รุ กิจบริการมากขึน้ นับเป็นโอกาสทีด่ ตี อ่ ทัง้ ผูป้ ระกอบการ SMEs และนักลงทุน
รายใหม่ แต่ด้วยธุรกิจบริการดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างอิ่มตัว ดังนั้น ผู้ประกอบการ
อาจต้องปรับเปลี่ยนลักษณะธุรกิจเพื่อมองหาโอกาสในธุรกิจบริการทางเลือกอื่นๆ ทั้งนี้ ธุรกิจบริการสามารถเติบโตได้แตกต่างกัน
ในแต่ละภูมภิ าค รวมถึงปัจจัยอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นเงินทุนหรือการขาดทักษะในแต่ละธุรกิจก็นบั ว่าเป็นความเสีย่ งทีแ่ ต่ละผูป้ ระกอบการ
ต้องนำ�มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเช่นกัน
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In focus:
ส่องสถานการณ์เด่น
ประเด็นเศรษฐกิจโลก 2017
เศรษฐกิจโลกที่จะยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในปี 2017 ส่วนหนึ่งเกิดจากความ
ไม่แน่นอนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากในปีทีผ่ า่ นมา ทัง้ ความผันผวนในตลาดการเงินและ
เหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายอย่าง Brexit ซึง่ ผลกระทบยังไม่แน่ชดั
โดยอีไอซีมองว่ากระแสความเปลีย่ นแปลงทีต่ อ้ งจับตามองในปีหน้า ได้แก่
1) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากหนีซ้ ึง่ สะสมจากช่วงภายหลังวิกฤติทางการเงินโลก
2) ความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น และ 3) แรงส่งทางการ
คลังซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกหันไปพึ่งพาเพื่อรับมือกับ
ความไม่แน่นอนทีเ่ พิม่ ขึน้ ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่มอี ทิ ธิพลต่อพลวัตรการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และอาจทำ�ให้ประมาณการเศรษฐกิจโลกในปี 2017
เปลี่ยนแปลงไปจากกรณีพื้นฐาน (baseline scenario)
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1. ความเสี่ยงจากภาวะหนี้ท่วมโลก หนี้ที่สะสมจากการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมายาวนานประกอบกับเศรษฐกิจที่ยังคง
ชะลอตัวสร้างความกังวลเรือ่ งความเสีย่ งในการผิดชำ�ระหนี้ โดยหนีเ้ สียทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจจุดประกายวิกฤติภาคธนาคารซึง่ สามารถลุกลาม
กลายเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจการเงินครั้งใหม่ได้ โดยในปี 2017 กรณีของหนี้ภาคธุรกิจในจีนและหนี้เสียสะสมของบางประเทศใน
ยุโรปเป็นประเด็นที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ
2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ กรณีของ Brexit ได้พิสูจน์ ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองลักษณะนี้แม้จะมี
ความเป็นไปได้ต�่ำ แต่เมื่อเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงและเป็นวงกว้าง โดยในปี 2017 จะมีเหตุการณ์สำ�คัญทางการ
เมืองเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายประเทศใหญ่ เช่น การเข้ารับตำ�แหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่ในสหรัฐฯ และการเลือกตั้งในยุโรป
ซึ่งกำ�ลังเผชิญกับกระแสการต่อต้านระบบเดิม
3. แรงส่งทางการคลัง ในช่วงที่ผ่านมาประสิทธิผลของนโยบายการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มแผ่วลงและไม่เป็นไปตามที่คาด
หวังไว้ ทำ�ให้รฐั บาลทัว่ โลกเริม่ หันไปพึง่ มาตรการทางการคลังมากขึน้ ตัวอย่างเช่น แผนกระตุน้ ทางการคลังกว่า 28 ล้านล้านเยนของ
ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ไทยและประเทศในอาเซียนเองก็มีโครงการลงทุนมหาศาลเช่นกัน โดยความเสี่ยงอยู่ที่ประสิทธิภาพในการดำ�เนิน
นโยบายว่าจะสามารถทำ�ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่
ในภาพรวมสำ�หรับปี 2017 อีไอซีมองว่ากลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM) ในแถบเอเชีย มีความเสีย่ งข้างต้นจำ�กัด
ที่สุด และมีแนวโน้มจะเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ในทางกลับกันยุโรปเป็นภูมิภาคที่เผชิญกับความเสี่ยงดังกล่าวรุนแรงมากที่สุด
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ภาวะหนี้ล้นโลก ระเบิดเวลาที่ต้องเฝ้าจับตา
หนี้ที่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเปรียบเสมือนระเบิดเวลา ซึ่งอาจถูกจุดชนวนโดยภาระดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นจาก
การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในหลายภูมิภาค ปัจจุบันหนี้ทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่ระดับ 178 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 242% ของ GDP9 ซึ่งเพิ่มขึ้น 48% จากช่วงก่อนวิกฤติการเงินในปี 2008 การสะสมของหนี้ในช่วงที่ผ่านมานั้น
ส่วนหนึง่ เป็นผลจากนโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายและการเร่งกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลต่างๆ อีกทัง้ ในปี 2017 ด้วยแนวโน้มที่ Fed
จะปรับขึน้ ดอกเบีย้ นโยบาย จะยิง่ ทำ�ให้ตน้ ทุนการกูย้ มื ทัว่ โลกสูงขึน้ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจทีค่ อ่ นข้างชะลอตัวในหลายภูมภิ าค
ยิง่ กลายเป็นปัจจัยทีส่ ร้างความกังวลต่อหนีซ้ งึ่ อยูใ่ นระดับสูง จากเหตุการณ์ ในอดีตทีผ่ า่ นมา วัฏจักรของหนีท้ เี่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วมัก
จะจบลงด้วยภาวะวิกฤติและถดถอยทางเศรษฐกิจ เช่น วิกฤติซบั ไพร์มของสหรัฐฯ ในปี 2008 หรือแม้กระทัง่ วิกฤติเศรษฐกิจในญีป่ นุ่
เมื่อ 1991 ที่ท�ำ ให้เศรษฐกิจยังคงซบเซาจนถึงปัจจุบัน
ในระยะ 1-2 ปีนี้ ประเด็นหนี้ที่มีความน่ากังวลที่สุดว่าจะสร้างความสั่นคลอนต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินได้คือ
1) หนี้ภาคธุรกิจในจีน และ 2) สภาวะหนี้เสียในบางประเทศในยุโรป หลังจากปี 2008 เป็นต้นมา หลายประเทศทั่วโลกต่างประสบ
ปัญหากับระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้นสูง โดยในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ หนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเร่งใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ ในขณะที่หนี้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจลดลงเพียงเล็กน้อย ส่วนในเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) มีหนี้
สูงขึ้นในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ในภาคธุรกิจที่ ไม่รวมสถาบันการเงิน (รูปที่ 50) โดยเป็นหนี้ที่สูงขึ้นในจีนเป็นหลัก ทั้งนี้
โดยทัว่ ไปแล้วการกูย้ มื เพือ่ นำ�มาใช้ ในการลงทุนเป็นเรือ่ งปกติของเศรษฐกิจ แต่การเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของหนีย้ อ่ มทำ�ให้การจัดสรร
เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพทำ�ได้ยากขึ้น เป็นเหตุให้ความเสี่ยงในการผิดชำ�ระหนี้ที่สูงขึ้นและอาจมีผลลุกลามไปสู่เศรษฐกิจ
ส่วนอื่นๆ อีไอซีมองว่าสภาวะหนี้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในระยะอันใกล้นี้ คือ หนี้ภาคธุรกิจในจีนและสภาวะหนี้เสียในกลุ่มสหภาพ
ยุโรปอย่างอิตาลี โปรตุเกส และไอร์แลนด์ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว จนเป็นความเสีย่ งว่าจะเกิดวิกฤติภาคธนาคารทีอ่ าจขยายเป็นวงกว้าง
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นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ก่อตัวอย่างรวดเร็ว
50 หนีเกิด้ใจากการกู
้ยืมของภาคธุรกิจ
ระดับหนี้ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ แบ่งตามประเภทผู้ก่อหนี้
หน่วย: % ของ GDP
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ IIF

1. การชะลอลงอย่างต่อเนือ่ งของเศรษฐกิจจีนในปี 2017 ประกอบกับความพยายามของรัฐในการปฏิรปู รัฐวิสาหกิจจะทำ�ให้ความ
เสี่ยงในการผิดชำ�ระเพิ่มขึ้นและอาจเกิดผลกระทบรุนแรงต่อภาคธนาคารในจีนได้ หนี้ท่ีก่อตัวอย่างรวดเร็วนั้นเกิดจากการกู้ยืม
ของภาคธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันสูงถึง 174% ของ GDP หรือเพิ่มขึ้น 76% ตั้งแต่ปี 2008 โดยหนี้ส่วนใหญ่เป็นของบริษัทรัฐวิสาหกิจ ในช่วง
เวลาเดียวกันความสามารถในการทำ�กำ�ไรของบริษัทเหล่านี้กลับลดลงสวนทางกับหนี้ที่พุ่งสูงขึ้น (รูปที่ 51) ล่าสุด IMF ได้ประเมิน
ว่าหนี้ภาคธุรกิจจีนส่วนที่มีความเสี่ยงสูง (debt-at-risk) อาจสร้างความเสียหายได้มากถึง 7% ของ GDP10 โดย 28% ของหนี้ใน
กลุ่มนี้กระจุกตัวอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และภาคการก่อสร้างซึ่งกำ�ลังเผชิญกับความเสี่ยงฟองสบู่แตกโดยเฉพาะในเมืองใหญ่
ในปี 2017 เศรษฐกิจจีนที่จะชะลอลงกว่าเดิมและทิศทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจอาจจะทำ�ให้ภาคธนาคารต้องตัดหนี้สูญขนาดใหญ่
อย่างไรก็ดี อีไอซีมองว่ารัฐบาลจีนยังมีชอ่ งว่างทางการคลังทีเ่ ข้าช่วยเหลือภาคธนาคารได้หากจำ�เป็น ซึง่ ความช่วยเหลือดังกล่าวแม้วา่
จะทำ�ไม่ให้เกิดวิกฤติธนาคารในจีน แต่จะสั่นคลอนความมั่นใจของนักลงทุนและสร้างความผันผวนให้กับตลาดเงินโลกเช่นเดียวกับ
กรณีที่จีนลดค่าเงินหยวนแบบไม่คาดคิดเมื่อต้นปี 2016 ทั้งนี้ ในทางตรงกันข้าม หากรัฐบาลปล่อยให้ปัญหานี้เรื้อรังต่อไปก็จะเป็น
ความเสี่ยงเช่นกัน เพราะหากการปฏิรูปดำ�เนินไปอย่างล่าช้า ก็จะทำ�ให้เกิดปัญหาขาดประสิทธิภาพในระยะยาว

10

IMF Global Financial Stability Report, April 2016. Debts-at-risk are defined as loans owed by companies whose income (EBIT) is less than interest expense.
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�กำ�ไรของบริษัทจดทะเบียนในจีน
51 ความสามารถในการทำ
ลดลงสวนทางกับหนี้ที่พุ่งสูงขึ้น
หนี้ภาคธุรกิจและค่าเฉลี่ยระดับผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในจีน*
หนวย: สัดสวน
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ที่มา: Bloomberg และ IIF

2. ปัญหาหนีเ้ สียในยุโรปซึง่ ยังคงเพิม่ ขึน้ ประกอบกับมุมมองเศรษฐกิจทีแ่ ย่ลงจากผลของ Brexit อาจจุดประกายวิกฤติเศรษฐกิจ
และการเมืองในยุโรปได้ ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา หนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ในยุโรปพุ่งสูงขึ้นมาก
โดยเฉพาะในไอร์แลนด์ อิตาลี โปรตุเกส และสเปน (รูปที่ 52) ซึง่ เป็นกลุม่ ประเทศทีป่ ระสบปัญหาหนีส้ าธารณะและมีการฟืน้ ตัวทาง
เศรษฐกิจช้ากว่าประเทศอืน่ หนีเ้ สียทีเ่ พิม่ ขึน้ สร้างความวิตกกังวลว่าจะเกิดวิกฤติภาคธนาคารได้ จากการทีธ่ นาคารมีเงินทุน (capital)
ไม่เพียงพอที่จะรองรับผลการขาดทุนจากหนี้เสียปริมาณมหาศาล แม้ว่าในกรณีของธนาคาร Monte dei Paschi ในอิตาลีซึ่งเกือบ
ล้มละลายจะได้รบั การแก้ไขเฉพาะหน้าด้วยเงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนไปได้ (อ่านเพิม่ เติมที่ Box: หนีเ้ สียธนาคารอิตาลี ชนวน
วิกฤติเศรษฐกิจครั้งถัดไป) แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังคงอยู่ และไม่จ�ำ กัดอยู่แค่ในอิตาลี หากแต่ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งธนาคาร
ในโปรตุเกสและสเปนต่างก็ประสบกับปัญหานีเ้ ช่นกัน จนภาครัฐต้องยืน่ มือให้การช่วยเหลือ ทัง้ นี้ วิกฤติธนาคารหากเกิดกับธนาคาร
ขนาดใหญ่อาจทำ�ให้ความเชื่อถือของตลาดสั่นคลอนจนลุกลามเป็นวิกฤติเศรษฐกิจได้
นอกจากนี้ ความอ่อนแอของภาคธนาคารในยุโรปยังเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการส่งผ่านของนโยบายการ
เงินเป็นไปได้อย่างจำ�กัด อีกทั้งกรณีของยุโรปนั้นต่างจากจีน เนื่องจากมีภาระหนี้สาธารณะที่สูงอยู่แล้ว จึงทำ�ให้มีช่องว่างทางการ
คลังที่น้อยกว่า ประกอบกับการเข้าช่วยเหลือภาคธนาคารยังถูกจำ�กัดด้วยกฎต่างๆ ของ EU เช่น การห้ามขาดดุลการคลังเกิน 3%
หรือการห้ามใช้เงินรัฐช่วยเหลือธนาคาร โดยข้อจำ�กัดเหล่านี้เกิดจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน ดังนั้น ปัญหาทางเศรษฐกิจในยุโรปจึงมี
นัยทางด้านการเมืองที่รุนแรงกว่าภูมิภาคอื่นๆ
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ี่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL)
52 หนีในยุ้ทโรปพุ
่งสูงขึ้นมาก
สัดส่วนหนี้ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อหนี้รวมทั้งระบบและหนี้สาธารณะในบางประเทศในยุโรป
หน่วย: % ของหนี้ทั้งระบบ
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ที่มา: World Bank และ IIF (ณ ไตรมาส 1/2016)

นอกเหนือไปจากกรณีของจีนและยุโรป หนีท้ อี่ ยู่ในระดับสูงจะกลายเป็นปัญหาในอนาคต หากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกยังคง
ชะลอตัวต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้วปัญหาหนี้จะแก้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจ่ายคืนด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการยกเว้นจากเจ้าหนี้ซึ่ง
ในกรณีของยุโรปและจีนคือธนาคารเป็นส่วนใหญ่ แต่ดว้ ยหนีป้ ริมาณมหาศาล ทัง้ สองทางเลือกต่างก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
รุนแรงได้ นอกเหนือไปจาก 2 กรณีข้างต้นแล้ว ก็มีความน่ากังวลอื่นอีก เช่น หนี้สาธารณะของญี่ปุ่นที่ปัจจุบันสูงสุดในโลกที่ 250%
ของ GDP ตลอดจนปัญหาหนี้ครัวเรือนในไทยและมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นข้อจำ�กัดของการฟื้นตัวของภาคการบริโภค
ในประเทศดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้กรณีดังกล่าวยังไม่น่ากังวลนักในระยะสั้น
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ความกังวลจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
ปี 2017 จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายประเทศใหญ่ ท่ามกลางกระแสต่อต้านระบบเดิม
(anti-establishment) จึงเป็นความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจอย่างทีเ่ ห็นจาก Brexit ในช่วงทีผ่ า่ นมา กระแส
ต่อต้านระบบเดิม เช่น การต่อต้านการค้าเสรีและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศกำ�ลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก
ทำ�ให้ความขัดแย้งทางการเมืองเริม่ ทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ และอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เห็นได้จากผลหลังจากการทำ�ประชามติ
Brexit ทีต่ ลาดหุน้ ทัว่ โลกมีมลู ค่าตกลงกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินปอนด์องั กฤษอ่อนค่าลงกว่า 10% ในขณะทีเ่ งินเยนแข็ง
ค่าขึ้น 4% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในชั่วข้ามคืน อีกทั้งดัชนี Manufacturing PMI ของอังกฤษในเดือนกรกฎาคมก็ร่วงลง
มาต่�ำ สุดในรอบ 7 ปี ความผันผวนในตลาดการเงินและความไม่แน่นอนทีเ่ กิดขึน้ ทำ�ให้ IMF ปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจ
โลกลงมาอยูท่ รี่ ะดับ 3.4% ผลกระทบทีเ่ ป็นวงกว้างจากเหตุการณ์ดงั กล่าวทำ�ให้เกิดคำ�ถามทีส่ �ำ คัญคือเหตุการณ์ทางการเมืองทีก่ �ำ ลัง
จะเกิดขึ้นจะมีผลต่อทางเศรษฐกิจอย่างนี้อีกหรือไม่ โดยอีไอซีมองว่า 3 ประเด็นทางการเมืองที่ต้องจับตามองในปี 2017 มีดังนี้

นทางการเมือง
53 ประเด็
ที่ต้องจับตามองในปี 2017

2016

8 พ.ย.
การเลือกตั้ง
ในสหรัฐฯ
ต.ค.-พ.ย.
ประชามติในอิตาลี

2017

เม.ย.-พ.ค.
การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีในฝรั่งเศส
6 ม.ค.
U.S. Electoral
College

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg เเละ NARA
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1. ใครจะออกจาก EU ประเทศต่อไป – ผลกระทบหากเกิดขึ้น: มาก
การลงประชามติเพื่อออกจาก EU ของ UK ที่เพิ่งผ่านพ้นมา ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น แต่
ยังผลักดันกระแสการออกจาก EU ในหลายประเทศสมาชิกอื่นๆ Brexit ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจรุนแรงในระยะสั้นกับ UK ใน
ขณะที่ฝ่าย EU น่าจะเริ่มเห็นผลกระทบในปีหน้า สำ�หรับผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาวยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก โดยขึ้นอยู่กับ
ว่ารัฐบาล UK จะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามมาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอนเมื่อใด และยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจา
เงื่อนไขความสัมพันธ์ ใหม่ระหว่างทั้งสองฝ่าย
โดยผลข้างเคียงของ Brexit อย่างหนึ่งคือการจุดประกายให้ผู้นำ�ที่มีแนวคิดต่อต้าน EU ในประเทศสมาชิกออกมาเรียกร้องการลง
ประชามติในลักษณะเดียวกัน โดยให้เหตุผลว่าเพือ่ ความเป็นอิสระในการกำ�หนดนโยบายต่างๆ ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหา
ผู้อพยพและการก่อการร้าย ตัวอย่างเช่น ในฝรั่งเศส Marine Le Pen ผู้สมัครชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดีซึ่งสนับสนุนการออกจาก
EU ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจาก 18% ในปี 2012 มาอยู่ที่ระดับ 28% ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจากการสำ�รวจของ BVA และใน
อิตาลี กลุ่มที่สนับสนุนการออกจาก EU อย่างพรรค Five Star Movement (M5S) ก็ได้รับคะแนนเสียงนำ�พรรครัฐบาลปัจจุบันเช่น
กัน โดยในกรณีของอิตาลี หากผลลงประชามติในเดือนพฤศจิกายนปี 2016 ไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน จะทำ�ให้ Matteo
Renzi นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันประกาศลาออกจากตำ�แหน่ง และจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในปี 2017 นอกจากนี้ ยังต้องจับตาการ
เลือกตั้งของเยอรมนีที่จะเกิดขึ้นในปลายปีหน้าด้วยเช่นกัน โดยทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวนับเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3 อันดับ
แรกของ EU ดังนั้น หากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นไปในทิศทางที่มีผู้นำ�ใหม่เป็นกลุ่มต่อต้าน EU ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงกว่ากรณีของ Brexit
2. ถ้า Donald Trump เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนต่อไป – ผลกระทบหากเกิดขึ้น: ปานกลาง
ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ หาก Donald Trump ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรค Republican ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
หลายฝ่ายมองว่าจะสร้างความผันผวนในตลาดการเงินโลกและเศรษฐกิจ จากนโยบายสุดโต่งของ Trump ในขณะที่ Hillary Clinton
ผู้สมัครจากพรรค Democrat ที่มีนโยบายที่ค่อนข้างสานต่อจาก Barack Obama ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ในขณะที่นโยบายที่
Trump ใช้ ในการหาเสียงในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การต่อต้านข้อตกลงการค้าเสรี TPP และ NAFTA การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อ
กีดกันสินค้าจากจีนและเม็กซิโก การสกัดกั้นการเข้ามาของชาวมุสลิม และการผลักดันให้แรงงานผิดกฎหมายชาวเม็กซิโกออกนอก
ประเทศ จากนโยบายที่ใช้ ในการหาเสียงของ Trump อาจสร้างความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยสำ�หรับ
ในปี 2017 ผลกระทบน่าจะยังมีจ�ำ กัด เนื่องจากนโยบายดังกล่าวนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และหากได้รับเสียงคัดค้าน
จำ�นวนหนึ่งจนทำ�ให้นโยบายดังกล่าวไม่สามารถนำ�มาปฏิบัติได้ อาจจะทำ�ให้เกิดสภาวะการเมืองชะงักงัน (political gridlock) โดย
หาก Trump ต้องการเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาก็อาจจะต้องประนีประนอมจุดยืนทางการเมืองซึ่งก็จะสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่ม
ผูส้ นับสนุนเดิม นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น มาตรการตอบโต้ทางการค้า
จากเม็กซิโกและจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ และยังอาจจะสั่นคลอนบทบาทของสหรัฐฯ ในฐานะผู้น�ำ โลก
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3. อะไรจะเป็นผลสรุปของข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ – ผลกระทบหากเกิดขึ้น: น้อย
ในช่วงทีผ่ า่ นมา ข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีนและหลายประเทศเริม่ ขยายวงกว้างมากขึน้ แต่ผลกระทบทางด้านการค้าและการ
ลงทุนจากสถานการณ์นี้น่าจะมีจ�ำ กัด อีไอซีคาดว่าข้อพิพาททะเลจีนใต้น่าจะสิ้นสุดได้ด้วยการประนีประนอมจากการเจรจาทางการ
ทูต เนือ่ งจากปัจจุบนั จีนและประเทศคูก่ รณีในอาเซียนมีการพึง่ พาทางเศรษฐกิจระหว่างกันอยูใ่ นระดับสูง และจีนยังคงต้องรักษาภาพ
ลักษณ์ของประเทศในฐานะผูน้ �ำ ของภูมภิ าคแข่งกับสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี กระแสชาตินยิ มจากชาวจีนทีร่ ว่ มกันต่อต้านสินค้านำ�เข้าจาก
ประเทศคู่กรณีน่าจะยังคงมี เช่น การต่อต้านการนำ�เข้ามะม่วงจากฟิลิปปินส์ หรือสินค้าจากญี่ปุ่นในปี 2012 แม้รัฐบาลจะไม่ได้ออก
มาตรการกีดกันทางการค้าอย่างเป็นทางการก็ตาม ทั้งนี้ ข้อพิพาทดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าเพียงระยะสั้น แต่หาก
สถานการณ์มีความยืดเยื้อและทวีความรุนแรงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาความร่วมมือทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะบรรลุข้อตกลงภายในตุลาคมปีหน้าให้ล่าช้าออกไปอีก
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นสิ่งที่มักจะอยู่นอกเหนือความคาดหมาย ทำ�ให้คาดเดาการตอบโต้ของตลาดได้ยาก และอาจ
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มทางเศรษฐกิจไปจากกรณีพื้นฐานได้มาก ในปี 2017 ต้องจับตาสถานการณ์ทางการเมืองของโลกเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ และประเทศใหญ่ใน EU รวมถึงข้อพิพาทระหว่างจีนและอาเซียน นอกจากนี้ยังมีเรื่องการโจมตีของผู้
ก่อการร้ายซึ่งเริ่มกระจายวงกว้างขึ้นและยังเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก เหตุการณ์ไม่คาดคิดเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อ
มั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ จึงอาจมีผลต่อเศรษฐกิจโลกได้
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ถึงเวลาสำ�หรับแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายการคลัง
ในช่วงที่ผ่านมา ความสามารถของนโยบายการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มมีจ�ำ กัดเห็นได้จากการตอบสนองของตลาดที่เป็น
ไปในทางตรงกันข้ามกับผลทีค่ าดหวังไว้ ทำ�ให้ ในปี 2017 รัฐบาลในหลายประเทศเริม่ หันหน้าเข้าหานโยบายการคลังมากขึน้ ในปี
2016 ข้อจำ�กัดของนโยบายการเงินในการกระตุน้ เศรษฐกิจเริม่ ชัดเจนขึน้ เห็นได้จากการลดดอกเบีย้ ของ BOJ เมือ่ ต้นปีกลับทำ�ค่าเงิน
เยนอ่อนค่าเพียง 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผิดจากที่ BOJ คาดหวังไว้อย่างมาก ขณะที่การผ่อนคลายเพิ่มเติม
ของ ECB ในเดือนมีนาคมก็เช่นกัน ซึ่งแทบจะไม่มีผลต่อค่าเงินยูโรเลย นอกจากนี้ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาเป็นเวลายาวนาน
ก็มผี ลข้างเคียงต่อเสถียรภาพของระบบธนาคารและพฤติกรรมการประเมินความเสีย่ งต่�ำ กว่าทีค่ วรจะเป็นของนักลงทุน ทำ�ให้หลาย
ฝ่าย เช่น IMF และ กลุ่ม G20 มีการเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ หันมาเน้นการใช้มาตรการทางการคลังควบคู่ไปกับนโยบายการเงินที่
ผ่อนคลายอยู่แล้ว โดยอีไอซีคาดว่าปี 2017 จะมีแรงส่งทางการคลังเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนและบรรเทาความไม่แน่นอนที่อาจเกิด
ขึ้นกับเศรษฐกิจในหลายภูมิภาครวมทั้งไทย
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั เป็นสภาวะทีน่ โยบายทางการคลัง โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจได้ดี จากการงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา พบว่า การลงทุนของภาครัฐในสภาวะทีเ่ ศรษฐกิจตกต่�ำ สภาพคล่องในเศรษฐกิจ
สูง และหนีข้ องรัฐบาลอยูใ่ นระดับไม่สงู นัก โดยไม่มกี ารปรับเพิม่ ภาษี จะมีประสิทธิผลทีส่ งู กว่าการลงทุนในสภาวะแวดล้อมอืน่ ทัง้ นี้
สภาพคล่องโดยรวมของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง สะท้อนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายในยุโรปและญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับ
ติดลบซึง่ ต่�ำ สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ ในขณะที่ในสหรัฐฯ ดอกเบีย้ นโยบายทีส่ งู กว่าจุดต่�ำ สุดเพียงเล็กน้อย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
เปราะบางนี้ จึงน่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมสำ�หรับรัฐบาลในการทีจ่ ะลงทุนเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ แม้วา่ การเพิม่ การลงทุนของ
รัฐบาลมีผลให้หนีส้ าธารณะเพิม่ ขึน้ แต่การลงทุนทีเ่ หมาะสมของภาครัฐ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานจะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำ�ให้เสถียรภาพทางการคลัง ไม่เป็นความเสี่ยงที่น่ากังวล
ในปี 2017 อีไอซีมองว่าประเทศที่มีระดับรายจ่ายรัฐบาลต่อรายได้ประชาชาติ และหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติท่ีต่ำ� คือ
ประเทศที่สามารถในการใช้จ่ายได้มาก ระดับรายจ่ายต่อรายได้ประชาชาติ และหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติเป็นเครื่องชี้
วัดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยประเทศที่มีระดับหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติที่สูงย่อมบ่งบอกถึง
ความสามารถทีจ่ �ำ กัดในการก่อหนีเ้ พิม่ เพือ่ มาใช้จา่ ย ในขณะทีร่ ะดับรายจ่ายต่อรายได้ประชาชาติทสี่ งู สะท้อนถึงความเสีย่ งทีม่ ากขึน้
ที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้จ่าย ซึ่งโดยเปรียบเทียบในปัจจุบันพบว่าประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และ ยุโรป มีขีดจำ�กัดทั้ง 2
ด้าน ที่สูงกว่าประเทศกำ�ลังพัฒนา เช่น ไทย อินโดนีเซีย และประเทศกำ�ลังพัฒนาในเอเชีย (รูปที่ 54)
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1. ญีป่ นุ่ เป็นผูน้ �ำ ในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วทีเ่ ริม่ ใช้นโยบายการคลังเชิงรุกอีกครัง้ ในขณะทีอ่ งั กฤษก็มแี นวโน้มพึง่ พามาตรการ
การคลังเพือ่ รับมือกับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จาก Brexit ประเทศในกลุม่ นีม้ รี ะดับหนีส้ าธารณะทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงทำ�ให้ความสามารถใน
การใช้นโยบายการคลัง (fiscal space) มีอยู่อย่างจำ�กัด ถึงอย่างนั้นรัฐบาลญี่ปุ่น ประเทศซึ่งมีระดับหนี้สาธารณะที่สูงที่สุดในโลก
ก็ได้ตดั สินใจใช้นโยบายการคลังเชิงรุกในช่วงเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา โดยประกาศงบประมาณกว่า 28 ล้านล้านเยน ซึง่ เป็นวงเงิน
ที่สูงกว่าวงเงินเดิมที่เคยใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2013 และ 2014 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นนโยบายเศรษฐกิจของ Shinzo Abe วงเงิน
ดังกล่าวในครั้งนี้ครอบคลุมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ (demographic problem) และบรรเทา
ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมืองคุมาโมโต้ อย่างไรก็ตาม วงเงินส่วนหนึ่งของงบประมาณดังกล่าวเป็นวงเงินให้กู้ยืมซึ่ง
อาจจะมีผลจำ�กัด อีกทัง้ ในส่วนของการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานอาจไม่ให้ผลทีม่ ากนัก เนือ่ งจากญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีม่ โี ครงสร้างพืน้ ฐาน
ในระดับสูงอยูแ่ ล้ว นอกจากญีป่ นุ่ แล้วนัน้ UK ยังเป็นอีกประเทศทีต่ อ้ งพึง่ พานโยบายการคลังในปี 2017 เพือ่ ช่วยพยุงเศรษฐกิจและ
เตรียมพร้อมสำ�หรับผลการออกจาก EU ในขณะที่เยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่ดำ�เนินนโยบายรัดเข็มขัดมาโดยตลอดก็ต้องหันมาเพิ่ม
การใช้จ่ายภาครัฐมากขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาผู้อพยพ
2. กลุ่มประเทศ EM โดยเฉพาะในแถบเอเชียมีความเสี่ยงและข้อจำ�กัดทางการคลังที่ค่อนข้างต่ำ� อีกทั้งรัฐบาลในบางประเทศ
ในกลุ่มนี้ เช่น ไทย และ อินโดนีเซีย ก็มีความตั้งใจทางการเมือง (political willingness) ในการใช้การลงทุนภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบ ประเทศ EM มีระดับหนี้สาธารณะที่ค่อนข้างต่ำ�เอื้อให้รัฐบาลสามารถก่อหนี้เพื่อใช้ ในการ
ขับเคลือ่ นโครงการต่างๆ ได้ โดยตัง้ แต่ปี 2015 ทัง้ ไทยและอินโดนีเซียได้มกี ารวางแผนการลงทุนขนาดใหญ่อย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้น
การสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานในหลายหมวด เช่น ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ การขนส่ง และโครงสร้างพืน้ ฐานทางพลังงาน (รูปที่ 55)
โดยในปี 2016 รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้เริ่มมีการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานเป็นมูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
และ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำ�ดับ ซึ่งเป็นวงเงินลงทุนที่สูงที่สุดนับแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลก การลงทุนดังกล่าวนี้
นอกจากจะช่วยเพิม่ ระดับของโครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ จำ�เป็นภายในประเทศแล้ว ยังเป็นโอกาสให้มกี ารนำ�เครือ่ งมือทางการเงินรูปแบบ
ใหม่ๆ เช่น PPP และ infrastructure fund ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนมากขึ้น
ความพยายามในการเพิม่ การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานในภูมภิ าคเอเชียนัน้ ไม่ได้จ�ำ กัดอยูเ่ ฉพาะแค่ในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั เกิด
ขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) และความพยายาม
ในการสร้างความเชื่อมโยงกันในภูมิภาคตามแผน “One Belt, One Road” ของจีน ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากไทย และอินโดนีเซีย
ซึง่ ดำ�เนินโครงการแผนลงทุนต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา ยังมีอกี หลายประเทศในภูมภิ าค เช่น ฟิลปิ ปินส์ และเวียดนาม ซึง่ เป็นประเทศ
ทีม่ คี วามเป็นไปได้ทจี่ ะมีการเพิม่ การลงทุนในลักษณะนีเ้ ช่นกันในโครงสร้างพืน้ ฐาน เนือ่ งจากยังมีระดับการสะสมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่ต่ำ�กว่าประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งข้อจำ�กัดทางด้านการคลัง โดยพิจารณาจากหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติค่อนข้างต่ำ� จึงเป็น
โอกาสให้ประเทศในภูมิภาคนี้เสริมศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวสู่ระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น
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่มีระดับรายจ่ายรัฐบาลต่อรายได้ประชาชาติ และหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติ
54 ประเทศที
ที่ต�่ำ คือ ประเทศที่สามารถใช้จ่ายได้มาก
ระดับรายจ่ายรัฐบาลต่อรายได้ประชาชาติ และหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติ
ขนาดของวงกลม=
หนีส้ าธารณะตอรายไดประชาชาติ ป 2016
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ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ IMF

นระยะยาวของภาครัฐ
55 แผนการลงทุ
ของไทยและอินโดนีเซีย
ระยะเวลา
งบประมาณตอรายไดประชาชาติ
การใชจายของงบประมาณ

ไทย
2015 – 2022
18%
ถนน รถไฟ ทาอากาศยาน

อินโดนีเซีย
2015 – 2019
50%
ถนน ขนสงทางทะเล ไฟฟา แหลงน้ํา/น้ําดื่ม

ที่มา : การวิเคราะห์ของ EIC จากข้อมูลของ กระทรวงการคลัง ประเทศไทย IMF และ Indonesia Investment Coordinating Board
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บทสรุป อนาคตของยุโรปยังไม่สดใส
เมื่อพิจารณาเฉพาะปัจจัยทั้ง 3 ด้านข้างต้น คือ ความเสี่ยงจากภาระหนี้ ความเสี่ยงทางการเมือง และแรงส่งทางการคลัง ล้วนแล้ว
แต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก อีไอซีมองว่าในปี 2017 เศรษฐกิจประเทศ EM ในแถบเอเชียมีความเสี่ยงใน
ทั้งสามด้านดังกล่าวน้อยที่สุด ทำ�ให้น่าจะเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยที่ประเทศกลุ่มนี้มีแผนการใช้จ่ายของรัฐบาลในทิศทาง
ขยายตัวค่อนข้างมากรวมไปถึงยังมีเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มาจากความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย ในขณะที่ภาระ
หนี้ที่แม้ว่าจะมีอยู่สูงในบางภาคส่วนแต่ยังไม่เป็นที่น่ากังวลในระยะอันใกล้ อีกทั้งมีความเสี่ยงทางการเมืองที่ต่ำ�กว่าในภูมิภาคอื่น
ในทางกลับกัน ยุโรปเป็นภูมิภาคที่มีความเสี่ยงในทั้งสามด้านดังกล่าวมากที่สุด โดยหลายประเทศยังคงแบกภาระหนี้ที่อยู่ในระดับ
สูงมากทำ�ให้ ใช้เครื่องมือทางการคลังได้อย่างจำ�กัด ประกอบกับในช่วงเวลาที่นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปค่อนข้าง
ไร้ประสิทธิผล ภาคธนาคารที่อ่อนแอและหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นในอิตาลีและโปรตุเกสก็อาจกลายเป็นชนวนวิกฤติเศรษฐกิจครั้งต่อไปได้
อีกทัง้ ยังมีความเสีย่ งจากเหตุการณ์การเมืองทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปีหน้าท่ามกลางกระแสความแตกแยกในสหภาพยุโรป ด้วยปัจจัยทัง้ หมด
นี้ทำ�ให้อีไอซีมองว่ายุโรปมีความเสี่ยงสูงที่จะเติบโตต่ำ�กว่าที่คาดในปีหน้า
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ที่มา: EIC forecasts, Asia Pacific Consensus Forecasts (30 September 2016)
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คณะผู้จัดทำ�

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสูงสุด
Economic Intelligence Center

ดร.สุทธาภา อมรวิวฒ
ั น์ ดำ�รงตำ�แหน่ง รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสูงสุด Economic Intelligence
Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยก่อนหน้านั้น ดร.สุทธาภา
ได้ก่อตั้งและดูแลสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analytics) กลุม่ บริหารความเสีย่ งมาก่อน
ทัง้ นี้ ก่อนร่วมงานในแวดวงธนาคารไทย ดร.สุทธาภา มีประสบการณ์ท�ำ งานในต่างประเทศกว่า
10 ปี ทั้งภาคองค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนชั้นนำ� ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) สหรัฐอเมริกา บริษทั ทีป่ รึกษา Booz Allen Hamilton สหรัฐอเมริกา ING Group
เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั เคยดำ�รงตำ�แหน่งระดับผูอ้ �ำ นวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจ
มหภาคของสำ�นักงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลังอีกด้วย
ดร.สุทธาภา เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและ
ตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Non-resident Fellow) ด้าน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศและตลาดการเงินให้กับองค์กรระหว่างประเทศ Asia Society กรุง
นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ดร.สุทธาภา เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวง จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา
คณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ ว าร์ ด และปริ ญ ญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
การบริหารและนโยบาย สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (M.I.T.) สหรัฐอเมริกา
ดร.สุทธาภา ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 20 ผู้นำ� รุ่นใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2550 โดย
คณะกรรมการขององค์กรระหว่างประเทศ Asia Society

ดร.พชรพจน นันทรามาศ
ผู้อำ�นวยการเศรษฐกิจมหภาค

ดร.พชรพจน์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงการเงินการธนาคาร ปัจจุบัน
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้นำ�ทีมเศรษฐกิจมหภาค วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก รวมถึงให้มุมมองต่อภาค
ธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้ ดร.พชรพจน์ ทำ�งานในสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ กลุ่มบริหาร
ความเสีย่ ง โดยรับผิดชอบติดตามความเสีย่ งของระบบเศรษฐกิจมหภาค และการทดสอบภาวะ
วิกฤติ (stress testing)
ก่อนร่วมงานในแวดวงธนาคาร ดร.พชรพจน์ เคยเป็น Assistant Professor of Economics
ที่ San Diego State University สหรัฐอเมริกา มีความสนใจในด้านเศรษฐกิจมหภาคและการ
เงินระหว่างประเทศ โดยมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ ใน Journal of International Money
and Finance นอกจากนั้น ยังเคยฝึกงานที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed)
ดร.พชรพจน์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of Michigan,
Ann Arbor สหรัฐอเมริกา

คณะผู้จัดทำ�

กระแสร์ รังสิพล
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส

กระแสร์ มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจมหภาค โดยมีความ
เชีย่ วชาญในการใช้แบบจำ�ลองเชิงปริมาณเป็นเครือ่ งมือ ก่อนหน้านีเ้ คยร่วมงานกับสถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค และเคยเป็น
นักเศรษฐศาสตร์ของสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก
ในการประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาส และวิเคราะห์นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ
กระแสร์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่ University
of Warwick สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์มหภาคหลายหลักสูตรจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ดร.ชุติมา มีประสบการณ์ทำ�งานด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์หลากหลายสาขาโดยเฉพาะ
ด้านการพัฒนา โดยเคยทำ�งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและ
โครงสร้างเครือข่ายของชาวแกมเบียในชนบท นอกจากนี้ ยังเคยวิจัยด้านไมโครไฟแนนซ์และ
เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขในอินเดียอีกด้วย

ดร.ชุติมา ตันตะราวงศา
นักเศรษฐศาสตรอาวุโส

fiดร.ธนพล ศรีธัญพงศ์
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส

ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ปิโตรเคมี
และพลังงาน

ดร.ชุติมา จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์และสาขา
คณิตศาสตร์ จาก Lafayette College, PA สหรัฐอเมริกา โดยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่
London School of Economics สหราชอาณาจักร เป็นเวลาหนึ่งปี และปริญญาโท-เอก สาขา
เศรษฐศาสตร์ จาก Duke University, NC สหรัฐอเมริกา
ดร.ธนพล มีประสบการณ์ทำ�งานวิจัยเศรษฐศาสตร์จุลภาคทางด้านการค้าระหว่างประเทศ การ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และผลการดำ�เนินงานของหน่วยธุรกิจ โดยใช้การประยุกต์
ทฤษฎีเศรษฐมิติจุลภาคและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดร.ธนพล ผ่านการฝึกงานที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำ�กัด และธนาคารแห่งประเทศไทย ในสายนโยบายการเงิน และ
เคยเป็นเจ้าหน้าทีข่ อ้ มูลให้กบั การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานโตเกียว ระหว่าง
ที่ศึกษาในญี่ปุ่น
ดร.ธนพล จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจและการจัดการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขา Business and Commerce จาก Keio University ญี่ปุ่น
ดร.ศิวาลัย มีประสบการณ์ทำ�งานวิจัยและวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และ
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง จากกระทรวงการคลัง สศช. และกรมทางหลวง ก่อนหน้านี้เคย
เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความสนใจงานวิจัยเรื่องผู้ประกอบการ
และความเสี่ยงในตลาดเงิน
ดร.ศิวาลัย จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท สาขา Policy
Economics ที่ University of Illinois, Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา และทุน World
Bank ในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ London School of Economics สหราช
อาณาจักร จบการศึกษาปริญญาเอก สาขา Applied Economics and Management จาก
Cornell University สหรัฐอเมริกา

คณะผู้จัดทำ�
กันทิมา มีประสบการณ์ฝึกงานกับ Langham Hotel ใน Boston โดยรับผิดชอบในส่วนของ
แผนการตลาดและการขาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ ซึ่งทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์และประสานงานกับสื่อมวลชนในกลุ่มของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
กันทิมา วงศ์สถาปัตย์
นักวิเคราะห์

กันทิมา จบการศึกษาปริญญาตรีจากหลักสูตร Collaborative Degree Program สาขา
เศรษฐศาสตร์ และ สาขานิเทศศาสตร์ จาก Boston University, MA สหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาโท สาขาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ จาก London School of Economics
and Political Science (LSE) สหราชอาณาจักร
ณฐกร มีประสบการณ์ทำ�งานเป็นนักวิเคราะห์ตราสารหนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
(ThaiBMA) โดยมีความชำ�นาญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ (Bond Markto-Market) และให้บริการเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ ไทย

ณฐกร วิสุทธิโก
นักวิเคราะห์

ณฐกร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพ์นภิ า มีประสบการณ์ฝกึ งานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ ฝ่าย
นโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน

พิมพ์นิภา บัวแสง
นักวิเคราะห์

ยุวาณี อุ้ยนอง
นักวิเคราะห์

พิมพ์นิภา จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีและ
ปริมาณ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศผล
งาน B.E. Best Seminar Paper Award
ยุวาณี มีประสบการณ์ทำ�งานกับบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สื่อและเทคโนโลยี ก่อนหน้านี้ ผ่านการฝึกงานกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในทีมเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน ทั้งนี้ ยุวาณีเคยได้
รับรางวัลจากการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์จากธนาคารแห่งประเทศไทยในโครงการ
เศรษฐทัศน์
ยุวาณี จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีและ
ปริมาณ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลิศพงศ์ มีประสบการณ์ทำ�งานเป็นนักวิเคราะห์กลยุทธ์ ให้กับบริษัทชั้นนำ�ในหลากหลายกลุ่ม
ธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมท่อเหล็ก คลังสินค้าและการขนส่ง และธุรกิจสินเชื่อ

เลิศพงศ์ ลาภชีวะสิทธิ์
นักวิเคราะห์

เลิศพงศ์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขา
Logistics and Supply Chain Management จาก Heriot-Watt University สก็อตแลนด์

คณะผู้จัดทำ�
วิรันต์ภรณ์ มีประสบการณ์ฝึกงานกับบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ในส่วนวิเคราะห์ตลาดต่าง
ประเทศ ฝ่ายแผนและบริหารบริษัทในเครือธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์
ภัทร จำ�กัด (มหาชน) ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล
วิรันต์ภรณ์ โรจนวิภาตวนิช
นักวิเคราะห์

วิรันต์ภรณ์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร
นานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนการศึกษา Assistant Scholarship
ขณะศึกษาชั้นปี 4

นนทกร เทิดทูลทวีเดช

นนทกร มีประสบการณ์ฝึกงานกับอีไอซี ในส่วนงานเศรษฐกิจมหภาค และ BASF ประเทศไทย
ในส่วนงาน Market Development
ปัจจุบัน นนทกร กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย the University of British
Columbia (UBC) โดยได้รับรางวัล Trek Excellence scholarship ในฐานะนักศึกษาดีเด่น
และรางวัล Chancellor Scholar designation จากมหาวิทยาลัยอีกด้วย

Economic Intelligence Center (EIC)
E-mail: eic@scb.co.th โทร: +66 (2) 544 2953

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center
sutapa.amornvivat@scb.co.th

Economic and Financial
Market Research
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

Sectorial Strategy
ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์

phacharaphot.nuntramas@scb.co.th

teerin.ratanapinyowong@scb.co.th

กระแสร์ รังสิพล

ปัญจรัตน์ กิตติจรุญวิทย์

ดร.ชุติมา ตันตะราวงศา

วลัยรัฎฐ์ รัชตะวรรณ

ดร.ธนพล ศรีธัญพงศ์

วีรวรรณ ฉายานนท์

กันทิมา วงศ์สถาปัตย์

ศิวกร ด่านอุตรา

ผู้อ�ำ นวยการเศรษฐกิจมหภาค

krasae.rangsipol@scb.co.th
chutima.tontarawongsa@scb.co.th
thanapol.srithanpong@scb.co.th
kantima.vongsthapat@scb.co.th

ณฐกร วิสุทธิโก

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม และรักษาการคลัสเตอร์ส่งออก
panjarat.kitticharoonwit@scb.co.th
valairat.rachatawan@scb.co.th
veerawan.chayanon@scb.co.th
siwakorn.danutra@scb.co.th

Infrastructure Cluster
ทับขวัญ หอมจำ�ปา

ผูอ้ �ำ นวยการคลัสเตอร์ธรุ กิจโครงสร้างพืน้ ฐาน
tubkwan.homchampa@scb.co.th

พิมใจ ฮุนตระกูล

pimjai.hoontrakul@scb.co.th

ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ

sivalai.khantachavana@scb.co.th

ดร.สุปรีย์ ศรีส�ำ ราญ

supree.srisamran@scb.co.th

ปัณณ์ บุญญาวานิชย์

pann.boonyavanich@scb.co.th

เลิศพงศ์ ลาภชีวะสิทธิ์

lertpong.larpchevasit@scb.co.th

พิมพ์นิภา บัวแสง

Export Cluster
โกญจนาท เถื่อนมูลแสน

ยุวาณี อุ้ยนอง

โชติกา ชุ่มมี

วิรันต์ภรณ์ โรจนวิภาตวนิช

เลิศศักดิ์ สง่าศิลป์

Knowledge Management
& Networking
ดร.อัญญรัตน์ บุญนิธิวรกุล

ณพงศ์ จีระสุวรรณกิจ

Service Cluster
วิธาน เจริญผล

ธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล

teerayut.thaiturapaisan@scb.co.th

ปราณิดา ศยามานนท์

นริศร์ธร ตุลาผล

narithtorn.tulaphol@scb.co.th

ปวริศร์ พฤศราช

kallaya.suwannakal@scb.co.th

นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์

nantapong.pantaweesak@scb.co.th

กณิศ อ่�ำ สกุล

ณภัทร ศรีจามร

ภราดร หีมมุเด็น

กานต์ชนก บุญสุภาพร

natakorn.visudtiko@scb.co.th
pimnipa.booasang@scb.co.th
yuwanee.ouinong@scb.co.th
wirunpon.rochanavibhatavanich@scb.co.th

ผู้อ�ำ นวยการบริหารองค์ความรู้และเครือข่ายวิจัย
anyarat.boonnithivorakul@scb.co.th

กัลยา สุวรรณกูล

napat.srichamorn@scb.co.th

ณัฐธิดา อินทรมยูร

nattida.intaramayoon@scb.co.th

รตา วราวิริยะพงศ์

rata.waraviriyapong@scb.co.th

วนิชชา นาฑีสุวรรณ

wanitcha.nateesuwan@scb.co.th

วิภัสรา อาภาสกุลเดช

vipasara.arpaskundait@scb.co.th

โสฬสฎา อุปมัย

sorodda.upamai@scb.co.th

เอกรัฐ เลากุลรัตน์

ekarat.laokulruch@scb.co.th

konjanart.thueanmunsaen@scb.co.th

อิสระสรรค์ กันทะอุโมงค์

issarasan.kantaumong@scb.co.th

อภิญญา อักษรกิจ

apinya.aksornkij@scb.co.th

chotika.chummee@scb.co.th
lerdsak.sangasilpa@scb.co.th
napong.cheerasuwankit@scb.co.th

pharadon.heemmuden@scb.co.th

ผู้อ�ำ นวยการคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ

vithan.charoenphon@scb.co.th
pranida.syamananda@scb.co.th
pavaris.pruedsaradch@scb.co.th
kanit.umsakul@scb.co.th
kanchanok.bunsupaporn@scb.co.th

ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์

tanyaporn.laosopapirom@scb.co.th

ภูริพัฒน์ โสภณคีรีรัตน์

puripat.sophonkeereerat@scb.co.th

ลภัส อัครพันธุ์

lapas.akaraphanth@scb.co.th

วิภาวดี ศรีโสภา

vipavadee.srisopa@scb.co.th

NOTES

NOTES

NOTES

EIC Online เว็บไซตทร่ี วบรวมขาวสารงานวิเคราะหเชิงลึกเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
และภาคอุตสาหกรรมเพื�อใหทานไดรับขอมูลทีเ่ ปนประโยชน สามารถนำไป
ใชวางกลยุทธในการดำเนินธุรกิจไดอยางถูกตองและทันตอเหตุการณ

สมัครสมาชิกไดที่ www.scbeic.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
E-mail : eic@scb.co.th
หรือโทร : +662 544 2953

งานวิเคราะหเจาะลึกหัวขอทีน่ า� สนใจ
โดยเสนอแงคดิ และมุมมองระยะยาว

@SCB_Thailand

งานวิเคราะหแนวโนมตัวชีว้ ดั หลัก
หรือสถานการณสำคัญทีม่ ผ
ี ลตอ
เศรษฐกิจและธุรกิจ
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วิเคราะหประเด็นรอนทีม่ ผ
ี ลตอ
เศรษฐกิจและธุรกิจของไทย

04

บทวิเคราะหแบบกระชับเกีย่ วกับ
สถานการณธรุ กิจทีน่ า� สนใจ

สิทธิประโยชนของสมาชิก
บริการแจงเตือนขาวสารและบทวิเคราะห ใหม ๆ ผาน E-mail ของทาน
อานบทวิเคราะหยอ นหลังภายในเว็บไซตไดทง้ั หมด

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) Economic Intelligence Center เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Email : eic@scb.co.th

