เศรษฐกิ จไทย 3.5 …พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
3 ตุลาคม 2559 : นายนริ ศ สถาผลเดชา ผู้อานวยการอาวุโส และดร.จิ ติพล พฤกษาเมธานันท์ รองผู้อานวยการ ศูนย์
วิ เคราะห์เศรษฐกิ จทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เปิ ดเผยมุมมองแนวโน้ มเศรษฐกิ จไทยในปี 2560 เติ บโตได้ต่อเนื อ่ ง โดย
เครือ่ งยนต์ทุกด้านมีแรงขับเคลือ่ นมากขึ้น และมองว่ามีหลายอุตสาหกรรมทีป่ ัจจุบนั มีความพร้อมและมีศกั ยภาพทีจ่ ะต่อ
ยอดการพัฒนาให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ไม่ยาก แต่ยงั มีปัจจัยเสีย่ งจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลก รวมถึงความไม่
แน่ นอนของทิ ศทางการเมืองของประเทศเศรษฐกิ จหลัก ที จ่ ะส่งผลต่อการเคลือ่ นย้ายเงิ นทุนในภูมิภาค ขณะที ่ ธุรกิ จ
ธนาคารพาณิ ชย์จะมีทิศทางดีข้ นึ แต่ยงั คงต้องเฝ้ าระวังคุณภาพสิ นเชือ่ ในอุตสาหกรรมการผลิ ตและสิ นเชือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
ศูนย์วเิ คราะห์ฯ คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2560 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง หนุ นด้วยเศรษฐกิจจีนทีแ่ ม้จะ
ั ่ ฐฯมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อย
เติบโตช้ากว่าในอดีตจากการปฏิรปู เศรษฐกิจ แต่ยงั เป็ นเศรษฐกิจใหญ่ทม่ี กี ารเติบโตดี ฝงสหรั
ไปจากการจ้างงานทีแ่ ข็งแกร่ง แต่ยงั คงมีประเด็นการเลือกตัง้ ทีอ่ าจสร้างความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ด้านยูโรโซน
ยังคงถูกรุมเร้าจากความไม่แน่นอนเรื่อง Brexit ควบคู่กบั ปญั หาการเมืองทีอ่ าจเกิดจากการเลือกตัง้ ในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
อาทิ ฝรังเศส
่
เยอรมนี ทาให้ภาพการฟื้ นตัวเป็ นไปอย่างช้ าๆ เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่ยงั คงเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อหดตัวสะท้อน
นโยบายอาเบะโนมิกส์ยงั ไม่ประสบความสาเร็จจาเป็ นทีจ่ ะใช้นโยบายการคลังกระตุน้ เศรษฐกิจในปี 2560
สาหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงทีเ่ หลือของปี กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนได้
แรงหนุ นเพิม่ จากรายได้ภาคเกษตรทีป่ รับดีขน้ึ การลงทุนภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่องจากมาตรการเร่งเบิกจ่ายโครงการลงทุนขนาด
เล็ก ที่มมี ูลค่ากว่า 9 หมื่นล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในสิน้ ปี 2559 เช่นเดียวกับภาคส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวเป็ นบวกอ่อนๆ
ในช่วงครึง่ ปี หลัง ทาให้ทงั ้ ปี 2559 มูลค่าส่งออกหดตัวเพียงร้อยละ 1.8 ขณะที่ ภาคท่องเทีย่ วยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รบั
ผลกระทบจากการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญของตลาดนักท่องเทีย่ วจีน ทาให้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ
3.3 จากเดิมคาดทีร่ อ้ ยละ 2.8
สาหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องทีร่ อ้ ยละ 3.5 โดยทุกองค์ประกอบมีแรงขับเคลื่อน
มากขึ้น การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีข้นึ ต่อเนื่อง ด้วยปจั จัยบวกจากการบริโภคสินค้าคงทนเริม่ กลับมาและรายได้
เกษตรกรมีแนวโน้ มดีข้นึ จากปจั จัยด้า นผลผลิตเป็ นหลัก ในส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็ น เครี่องยนต์หลักขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานในส่วนรถไฟฟ้า มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุน
ราว 2 แสนล้านบาทในปี น้ี รวมทัง้ มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีย่ งั เหลือการเบิกจ่ายในส่วนทีเ่ ป็ นวงเงินสินเชื่อราว 1.7 แสนล้านบาท
อาทิ โครงการสินเชื่อ 1 ตาบล 1 SMEs โครงการบ้านประชารัฐ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้มรี ายได้น้อย สาหรับการลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขน้ึ เช่นกัน แม้จะยังเป็ นระดับทีต่ ่ าก็ตาม โดยเป็ นผลบวกเชื่อมโยงจากการลงทุนภาครัฐ และภาคการ
ส่งออกทีม่ แี นวโน้มพลิกกลับมาขยายตัวได้เป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 ปี ทร่ี อ้ ยละ 2.3 ตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจคู่คา้ นาโดยตลาด
อาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ทีค่ าดว่ามีแนวโน้มสดใสอย่างชัดเจน จากกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่ ตลาดหลักอย่าง จีน ยุโรป
ญี่ปุ่น ยังคงอ่อนแอ โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการผลิตของจีน ที่จะส่งผลลบต่อสินค้าไทยไปจีนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 66 ในส่วนของภาคการท่องเทีย่ ว ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แม้ตลาดนักท่องเทีย่ วจีนจะลดความร้อนแรงลง
จากปี ท่ผี ่านๆมา แต่ตลาดอื่นๆ ทัง้ ยุโรป อาเซียนขยายตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวทัง้ หมดจะอยู่ท่ี 35 ล้านคน
เพิม่ ขึน้ ราวร้อยละ 6
ในด้านตลาดการเงิน ศูนย์วเิ คราะห์ฯ คาดว่าอัตราดอกเบีน้ โยบายของไทยมีแนวโน้มทรงตัวทีร่ อ้ ยละ 1.5 ณ สิน้ ปี 2559
ไปจนถึงกลางปี 2560 และมีแนวโน้มปรับขึน้ เป็ นร้อยละ 1.75 ในช่วงครึง่ ปี หลัง ตามอัตราเงินเฟ้อทีท่ ยอยปรับสูงขึน้ และการปรับขึน้
ของอัตราดอกเบีย้ สหรัฐฯ ต่อเนื่องในปี 2560 ซึง่ ทาให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเล็กน้อยจากปจั จุบนั ถึงปลายปี แต่จะแข็งค่ากลับ
ในปี 2560 โดย ณ สิน้ ปี 2560 คาดว่าจะแตะระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์ จากเงินทุนไหลเข้าในภูมภิ าคและเป็ นไปตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยและความเชื่อมันจากการมี
่
เลือกตัง้ ในช่วงปลายปี
จากทิศทางการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้ภาพรวมของภาคธนาคารพาณิชย์ปี 2560 มีแนวโน้มสดใสมาก
ขึ้น โดยสินเชื่อมีแนวโน้ ม ขยายตัว ที่ร้อยละ 6.3 เร่งตัวขึ้นจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคและสินเชื่อธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับภาคก่อสร้าง และการค้า ตามการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและการฟื้ นตัวของการบริโภคภาคเอกชน สาหรับด้านเงิน
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ฝาก มีแนวโน้มเติบโตทีร่ อ้ ยละ 4.3 ตามการขยายตัวของสินเชื่อ และแนวโน้มการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในช่วง
ครึง่ ปี หลัง ทาให้ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งสร้างฐานเงินฝากเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
ในด้านคุณภาพสินเชื่อ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (%NPL ratio) คาดว่าจะปรับสูงขึน้ จากร้อยละ
2.76 ณ สิน้ ปี 2559 มาแตะจุดสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 2.96 ในไตรมาสทีส่ องของปี 2560 ซึง่ เป็ นไปตามวัฏจักร NPL ทีจ่ ะทยอยปรับสูงขึน้
หลังเศรษฐกิจชะลอตัว โดยสินเชื่อทีม่ คี ุณภาพด้อยลงส่วนใหญ่เป็ นภาคอุตสาหกรรมการผลิต และสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย อย่างไรก็ดี
คุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มดีขน้ึ ในช่วงครึง่ ปี หลัง 2560 สอดคล้องกับภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจทีป่ รับดีขน้ึ ต่อเนื่องตัง้ แต่ ช่วง
ครึง่ ปี หลัง 2559
นอกจากนี้ ศูนย์วเิ คราะห์ฯ มองธุรกิจอุตสาหกรรมทีม่ แี นวโน้มเติบโตดีในปี 2560 ประกอบด้วย ธุรกิจการแพทย์ การขนส่ง
และโลจิสติกส์ ชิน้ ส่วนยานยนต์ ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และอาหารแปรรูป ซึง่ จัดเป็ นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมทีม่ คี วามพร้อม
และมีศกั ยภาพในการยกระดับการพัฒนาให้สูงขึน้ หรืออีกนัยหนึ่งคือสามารถก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ก่อนกลุ่มอื่นๆ อาทิ
ผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูป อาหารและเครื่องดื่ม ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึง่ ปจั จุบนั กระบวนการผลิตยัง
ต้องได้รบั การพัฒนาเพื่อเข้าสู่เทคโนโลยีขนั ้ สูงก่อน ผูป้ ระกอบการจึงต้องเร่งปรับตัวให้เข้าเทรนด์โลก โดยมีภาครัฐเข้ามาสนับสนุ น
ผ่านการให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นต่างๆ และการส่งเสริม R&D 
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