ทีเอ็มบีมองเศรษฐกิ จไทยปี 61 เติ บโตต่อเนื่ อง ขับเคลื่อนด้วยทุกองค์ประกอบเศรษฐกิ จ
กรุ ง เทพฯ, 8 มกราคม 2561 : นายนริ ศ สถาผลเดชา เจ้ า หน้ าที ่บ ริ ห าร ศู น ย์ วิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ ที เ อ็ ม บี หรื อ
TMB Analytics เผยเศรษฐกิ จ ไทยปี 61 มี แ นวโน้ มขยายตัว 4.2% สู ง กว่ า ประมาณการเดิ ม จากแรงส่ ง ของทุ ก
องค์ประกอบเศรษฐกิ จทีม่ ีต่อเนื อ่ งจากปี ที ผ่ า่ นมา โดยเฉพาะแรงขับเคลือ่ นจากการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้ คาดว่า
ธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์มีทิศทางดีข้ ึนต่อเนื อ่ ง สิ นเชื อ่ และเงิ นฝากเติ บโตดี ขณะที ่ NPL ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในปี 60
และมีแนวโน้ มการก่อตัวของ NPL ใหม่จะลดลงในปี 61
“TMB Analytics ปรับประมาณการการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทยปี 60 เพิ่ มขึน้ เป็ น 4.0% จากเดิ มคาดการณ์ที่ 3.5%” ปจั จัย
ผลักดันมาจากมูลค่าส่งออกสินค้าทีเ่ ติบโตเร่งขึน้ มากกว่าคาดในไตรมาสสุดท้าย ทาให้ทงั ้ ปี คาดขยายตัวได้ถงึ 10.3% ตามการฟื้น
ตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยหนุ นจากการท่องเที่ยวที่เติบโตดี และการลงทุนภาคเอกชนทีป่ รับดีขน้ึ
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึง่ จะช่วยชดเชยเม็ดเงินการลงทุนภาครัฐทีม่ กี ารเบิกจ่ายต่ ากว่าประมาณการเดิม และการบริโภคภาคเอกชน
ทีย่ งั คงเปราะบาง
“คาดการณ์เศรษฐกิ จไทยปี 61 ขยายตัวดีต่อเนื่ องที่ 4.2% สูงขึน้ จากมุมมองเดิ มที่ 3.8% สอดคล้องกับทิ ศทางการขยายตัว
เศรษฐกิ จโลกที่ เข้มแข็งมากขึ้นและปั จจัยหนุนจากแรงส่งที่ สูงขึ้นของเศรษฐกิ จไทยในปี ก่อนหน้ า” ในส่วนของเศรษฐกิจ
โลกทีฟ่ ้ื นตัวหนุ นปริมาณการค้าโลกให้ขยายตัวต่อเนื่อง โดยคาดความต้องการสินค้าโลกจะเติบโต 4% เป็ นผลดีต่อการส่งออกของ
ไทยให้ขยายตัวได้ 4.8% แม้เป็ นอัตราทีช่ ะลอลงจากปี ก่อนหน้ าซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลจากฐานสูง แต่โดยเฉลี่ยมูลค่าส่งออกจะอยู่ท่ี
เดือนละไม่ต่ ากว่า 20.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯซึง่ เป็ นระดับสูงกว่าหลายปี ทผ่ี ่านมา โดยเป็ นการเติบโตในทุกตลาดและสินค้าหลัก
สาคัญ แม้กระทังตลาดจี
่
นทีก่ ารขยายตัวของเศรษฐกิจไม่รอ้ นแรง แต่กค็ าดว่าการส่งออกไปจีนจะเติบโต 8% ซึง่ เป็ นผลจากความ
ต้องการสินค้าของผูบ้ ริโภคในยุคดิจติ อลและการมุง่ มันพั
่ ฒนาเทคโนโลยีขนั ้ สูง รวมทัง้ ความต้องการยางพาราเพื่อใช้ผลิตยางรถยนต์
ขณะเดียวกัน การฟื้ นตัวที่ชดั เจนของเศรษฐกิ จโลก นาไปสู่การดาเนิ นนโยบายการเงิ นในทิ ศทางที่ผอ่ นคลายลดลง สภาพ
คล่องทางการเงินเดิมทีม่ อี ยู่มากจากการอัดฉีดเงินหรือการทา QE ของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลักมีแนวโน้มลดลง ตามมา
ด้วยการทยอยปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย และการปรับขึน้ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ซึง่ ส่งผลให้ต้นทุนการกูย้ มื มี
แนวโน้มสูงขึน้ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายของสหรัฐฯอีกในปี น้ี ซึง่ เราคาดว่าจะเกิดขึน้ 3 ครัง้ แต่ยงั คง
เห็นแนวโน้มเงินทุนไหลเข้าในภูมภิ าค สอดคล้องกับพืน้ ฐานเศรษฐกิจในภูมภิ าคทีแ่ ข็งแกร่งรวมทัง้ เศรษฐกิจไทยทีไ่ ด้อานิสงส์จาก
การเติบโตของการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นปจั จัยหนุ นให้เงิ นบาทมีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่ องในปี นี้ คาดแตะระดับ 32
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงสิ้ นปี จาก 32.5 ณ สิ้ นปี 60
ในส่วนของ เครื่องยนต์เศรษฐกิ จในประเทศ มีแนวโน้ มขยายตัวดีต่อเนื่ อง คาดว่าจะเห็นการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ ม
ขยายตัวเร่งขึ้น จากหลายปจั จัยสนับสนุ นทัง้ การส่งออกทีส่ ดใส เป็ นผลให้มกี ารลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้ การลงทุน
ภาครัฐทีค่ าดว่าจะขยายตัวถึง 12% เมื่อพิจารณาจากงบลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทีร่ วมแล้วแตะระดับ 1 ล้านล้านบาท เป็ น
ระดับทีส่ งู กว่าหลายปี ทผ่ี ่านมา รวมทัง้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้าง อาทิ มอเตอร์เวย์เส้นทาง
พัทยา-มาบตาพุด รถไฟทางคู่เส้นทางชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ตลอดจนมีแนวโน้มทีจ่ ะเร่งการลงทุนด้านคมนาคมในทุกมิติ เพื่อ
รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น การขยายถนน ขยายช่องทางการจราจรและโครงข่ายถนน
สายรองในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก นอกจากนี้ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็จะเห็นอัตราการใช้กาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องสอดคล้อง
กับความเชื่อมันภาคธุ
่
รกิจทีม่ แี นวโน้มดีขน้ึ ต่อเนื่อง
การท่องเที่ ยวเติ บโตดีต่อเนื่ อง คาดจานวนนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ปี 61 เพิ่ มขึ้นเป็ น 37 ล้านคน หรือเพิ่ มขึ้น 6.5% เป็ นการ
เติบโตจากแทบทุกตลาดนักท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในแง่ภาพรวมโครงสร้างรายได้จากภาคท่องเทีย่ วในปี 59 พบว่า 2
ใน 3 มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออกและอาเซียน ซึ่งค่อนข้างอ่อนไหวต่อการปรับเปลี่ยนการ
เดินทางเป็ นปจั จัยที่ต้องระวัง นอกจากนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวต่ างชาตินิยมท่องเที่ยวกระจุกอยู่ใน 4 จังหวัด (กรุงเทพฯ ชลบุรี
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สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต) ทาให้โครงสร้างรายได้ภาคการท่องเทีย่ วไม่กระจายตัวมากนัก เป็ นปจั จัยเชิงโครงสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ครัวเรือนให้ฟ้ืนตัวได้ชา้
การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มทรงตัว โดยขยายตัว 3.0% จากปั จจัยสนับสนุนการบริ โภคยังไม่เข้มแข็งทัง้ รายได้นอก
ภาคเกษตรและรายได้ภาคเกษตร หรืออีกนัยหนึ่งเศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวดีต่อเนื่อง แต่การส่งผ่านผลดีไปยังการจ้างงาน
และรายได้ครัวเรือนยังไม่เข้มแข็งสะท้อนจากการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึง่ มีการจ้างงานคิดเป็ น 70% ของการจ้างงานรวม ได้รบั
ผลกระทบจากการจ้างงานทีป่ รับลดลง โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนทีม่ รี ายได้น้อยในภาคการผลิตและภาคก่อสร้าง อีกทัง้ อัตราการ
เพิม่ ขึน้ ของค่าจ้างเฉลีย่ ต่อเดือนมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ในส่วนของรายได้เกษตรกรพบว่าราคาสินค้าเกษตรโดยรวมถูกกดดันจาก
ปริมาณผลผลิตที่เพิม่ สูงขึน้ ยกเว้นราคายางพาราที่มแี นวโน้มสูงขึน้ ตามราคาน้ ามัน ทาให้ภาพรวมรายได้เกษตรกรในปี 61 ไม่
ขยายตัว ฉุดกาลังซือ้ และการบริโภคในภูมภิ าค
ในด้า นตลาดการเงิน คาดว่ าอัต ราดอกเบี้ยนโยบายจะค่อยๆ ปรับ ตัว จาก 1.5% สู่ ร ะดับ 2.0% ในปี 61 ตามแนวโน้ ม
เศรษฐกิ จไทยที่ปรับดีขนึ้ ต่อเนื่ องและแนวโน้ มดอกเบี้ยโลกขาขึน้
“ส่วนการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในปี 61 มีแนวโน้มดีขน้ึ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ภาครัฐ” สิ นเชื่อโดยรวมมีแนวโน้ มขยายตัว 5.3% ปรับลดลงจากคาดการณ์ เดิ มที่ 5.7% จากยอดสินเชื่อในปี 60 ทีค่ าดว่าจะ
เติบโตเพียง 4% โดยการขยายตัวของสินเชื่อมาจากเติบโตของธุรกิจขนาดใหญ่ นาโดยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทีไ่ ด้รบั ผลดีจากการ
ลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน และภาคธุรกิจทีเ่ ริม่ มีการขยายกาลังการผลิต ส่วน SME และสินเชื่อรายย่อยยังคงทยอยฟื้ นตัวอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป ในส่วนของสินเชื่ออุปโภคบริโภค ทัง้ สินเชื่อเช่าซือ้ จะทยอยปรับตัวดีขน้ึ จากการปลดล็อครถคันแรก แต่ยงั มีปจั จัยลบ
จากรายได้ภาคเกษตรทีท่ รงตัวในระดับต่า
ในด้านคุณภาพสินเชื่อ เรามองว่าสัดส่วน NPL ต่อสิ นเชื่อรวมได้ผา่ นจุดสูงสุดไปแล้วในปี ที่ผา่ นมา และมีแนวโน้ มปรับลดลง
ในปี 61 โดย 82% ของมูลค่า NPL อยู่ทส่ี นิ เชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อย อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่ NPL จะลดลงตามการปรับดี
ขึน้ ของเศรษฐกิจ โดยจะเห็นการก่อตัวของ NPL (NPL Formation) มีแนวโน้มลดลงเช่นกันในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต
และการค้าทีป่ รับดีขน้ึ ตามการลงทุนภาคเอกชน
ด้านเงิ นฝากมีแนวโน้ มขยายตัว 5.5% ปรับลดจากคาดการณ์เดิ มที่ 5.9% จากยอดเงินฝากปี 60 ทีค่ าดเติบโตเพียง 4.3% โดย
เงินฝากที่ขยายตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นไปตามความต้องการสินเชื่อ และทิศทางการปรับขึน้ ของอัตราดอกเบี้ย 2 ครัง้ ในปี 61 จากความ
ต้องการสินเชื่อในปี น้ที เ่ี ร่งขึน้ คาดว่าจะทาให้สภาพคล่องธนาคารพาณิชย์ตงึ ตัวขึน้ เล็กน้อย อย่างไรก็ดี เมื่อมองสภาพคล่องโดยรวม
ของประเทศแล้ว เรายังมีสภาพคล่องเหลือกว่า 12 ล้านล้านบาท” นายนริศ กล่าวสรุป 
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