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Foreword >>
ปี 2019 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหรือไม่? เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่
ภาวะถดถอย (Recession) ในปี 2020 หรือไม่? แล้วจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยขนาดไหน?
เราเห็นค�ำถามลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นในระยะหลัง ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนเริ่มชัดเจนมากขึ้น และอาจจะยิ่งขยายวงกว้างขึ้นอีกในปี 2019 นอกจากนี้
เศรษฐกิจจีนก็ชะลอตัวลงเร็วและแรงกว่าที่คาดในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แม้แต่ก�ำลังซื้อ
ของผู้บริโภคชาวจีนก็แผ่วลงเช่นกัน
Krungthai Macro Research ประเมินว่าภาพที่เกิดขึ้นนี้ แม้ไม่ได้ชี้ชัดว่าเศรษฐกิจโลก
ก�ำลังจะมุ่งไปสู่ภาวะ Recession แต่สะท้อนว่าความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นมาก และความสามารถ
ของแต่ละประเทศในการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นลดลง
ส�ำหรับเศรษฐกิจไทย Krungthai Macro Research ประเมินว่าจะเติบโตที่ 4.1% ในปี 2019
ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการบังคับใช้มาตรการคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และการหมดอายุของสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากการลงทุนใน
กองทุนรวม LTF เป็นต้น นอกจากนี้ ความต่อเนือ่ งของแรงขับเคลือ่ นจากภาครัฐ ทัง้ การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเขตอีอีซี และการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก อาจขึ้นอยู่กับ
ความเรียบร้อยในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง อย่างไรก็ดี แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวม
จะยังโตได้ดีอยู่ แต่บางธุรกิจอาจพบความท้าทายมากขึ้นจาก technological disruption
ปี 2019 จะเป็ น ปี ที่ ท ้ า ทายส� ำ หรั บ การท� ำ ธุ ร กิ จ Krungthai Macro Research
แนะน�ำให้ธุรกิจให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะในเรื่องของสภาพคล่อง
ทางการเงิน ในภาวะทีก่ ำ� ลังซือ้ จากผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเพิม่ ขึน้
และไม่ลืมที่จะวางแผนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคของ
technology disruption

พชรพจน์ นันทรามาศ

กิตติพงษ์ เรือนทิพย์

เผยแพร่: มกราคม 2019
Disclosures: This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein.
The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information
provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any
transaction can execute at such terms or price.
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction
and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own
financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and
should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been
produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
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Outlook 2019
2019
ซื้อ LTF ลดภาษี
ได้ปีสุดท้าย
จับตามาตรการ
Macro Prudential

4.1%

GDP

Growth

EEC & การลงทุน

ของ ธปท.

ภาครัฐ เพิ่ มขึ้น

มาตรการ

ควบคุม LTV
เริม
่ เมษายน

2019
ครึง
่ หลัง

จีนโตน้อย

ดอกเบี้ยนโยบาย
แตะระดับ 2%

Trade War
รุนแรงขึ้น

กว่าที่คาด

ในเดือนมีนาคม

เลือกตั้ง

2019
ครึง
่ แรก

ค�ำแนะน�ำภาคธุรกิจ >>
บริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน

รับมือกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในยุค
Technology Disruption
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สงครามการค้ า
จะไปต่ ออย่ างไร?

สงครามการค้าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2019 มากกว่าปี 2018
เพราะผลกระทบของสงครามการค้าในปี 2018 เพิง่ ส่งผลในวงกว้างในช่วง 4 เดือนสุดท้าย
ของปี (หลัง 24 กันยายน 2018 จากการขึ้นภาษีน�ำเข้าโดยสหรัฐฯ ในอัตราภาษี 10%
บนสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์) อย่างไรก็ดี ในปี 2019 ผลกระทบของสงคราม
การค้ามีโอกาสที่จะส่งผลกระทบทั้งปี และอาจรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากอัตราภาษี
อาจเพิม่ เป็น 25% หากสหรัฐฯ และจีนยังไม่สามารถเจรจากันได้ภายในเดือนมีนาคม 2019
(หลังช่วงที่ระยะเวลาผ่อนผัน 90 วันที่มีการตกลงกันในการประชุม G-20 จะหมดลง1)

1

แม้การพบกันระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในการประชุม G-20 มีผลที่ดีออกมาคือการชะลอการปรับขึ้นอัตราภาษีเป็น 25% ออกไปก่อน 90 วัน จากเดิมที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้น
1 มกราคม 2019 อย่างไรก็ดี ต่างฝ่ายต่างมีข้อสรุปจากการประชุมที่ไม่ค่อยตรงกัน แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงที่สงครามการค้าจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นยังไม่ได้หมดไป
https://www.cnbc.com/2018/12/03/trump-xi-trade-deal-what-chinese-state-media-is-saying.html
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รูปที่ 1: อัตราภาษีอาจปรับเพิ่ มเป็น 25% หากสหรัฐฯ และจีนไม่สามารถตกลงกันได้ภายใน 1 มี.ค. 2019
Timeline สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

24 ก.ย. 2018

10% - 25%

10%

มูลค่ารวมสินค้ากลุ่มแรก

มูลค่ารวมสินค้ากลุ่มที่ 2

มูลค่าสินค้าน�ำเข้าจากจีนทั้งหมด

25%

5% - 10%

ปรับเพิ่ มเป็น 25%

มูลค่ารวมสินค้ากลุ่มแรก

มูลค่ารวมสินค้ากลุ่มที่ 2

มูลค่าสินค้าน�ำเข้าจากสหรัฐฯ ทั้งหมด

อัตราภาษี

ภาษีน�ำเข้า
ที่สหรัฐฯ
เก็บจากจีน

ปรับเพิ่ มเป็น

25%

สินค้า

หน่วย:
ดอลลาร์
สหรัฐ

5 หมื่นล้าน

อัตราภาษี

ภาษีน�ำเข้า
ที่จน
ี เก็บจาก
สหรัฐฯ

Worst Case
หากสหรัฐฯ-จีน
ไม่สามารถตกลง
กันได้ ก่อน
1 มี.ค. 2019

16 ก.ค.
ถึง
23 ส.ค. 2018

2 แสนล้าน

5.17 แสนล้าน

สินค้า

หน่วย:
ดอลลาร์
สหรัฐ

5 หมื่นล้าน

6 หมื่นล้าน

1.54 แสนล้าน

ผลิตภัณฑ์เหล็ก และอะลูมเิ นียม

เครื่องมือในภาคอุตสาหกรรม

รถยนต์และส่วนประกอบ

ผลิตภัณฑ์เซมิ-คอนดักเตอร์

โทรศัพท์มอ
ื ถือ แท็บเล็ต และแล็ปท็อป

รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ

สินค้าเกษตร

กลุ่มเครื่องมือ/
อุปกรณ์ทางการแพทย์

สินค้าอุปโภค บริโภค น�ำโดยอาหาร

สินค้าประมง

ทีม่ า: รวบรวมโดย Krungthai Macro Research

แล้วทรัมป์จะหยุดหรือจะเพิ่มแรงกดดันอีก? แล้วจะมีผลอย่างไร?

ทรัมป์อาจจะกล้าเพิ่มแรงกดดัน ในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
ที่ ผ ่ า นมา พรรครี พั บ ลิ กั น ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยรั ฐ บาลยั ง สามารถชนะการเลื อ กตั้ ง
ได้เหมือนเดิมในรัฐที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการตอบโต้ของจีนด้วยการ
ขึน้ ภาษีนำ� เข้ากับสินค้าเกษตรส�ำคัญของสหรัฐฯ เช่น ถัว่ เหลือง และผลิตภัณฑ์นม
รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมอย่างยานยนต์ แสดงให้เห็นว่า
ฐานเสียงยังมัน่ คงอยู่ (Box 1) นอกจากนีก้ ารทีร่ พี บั ลิกนั
ยังคงครองเสียงส่วนใหญ่ในวุฒสิ ภายิง่ ท�ำให้โอกาสทีท่ รัมป์
จะถูกถอดถอนน้อยลงไปอย่างมากอีกด้วย
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Box 1

ผลการเลือกตั้งในรัฐที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากสงครามการค้า

ผลการเลือกตัง้ กลางเทอม 2018 รีพบั ลิกนั เสียทีน่ งั่ ในสภาผูแ้ ทนราษฎรให้แก่เดโมแครตไปด้วยจ�ำนวน ส.ส. 233 ทีน่ งั่
ต่อ 200 ที่นั่ง อย่างไรก็ดี รีพับลิกันกลับแทบไม่เสียที่นั่ง2 แก่เดโมแครต ในรัฐกลุ่มพื้นที่เกษตรที่สินค้าส่งออก
ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า3 (ดูรูปที่ 2) ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าทรัมป์อาจเดินหน้าใช้นโยบายแข็งกร้าว
ต่อไป เนื่องจากปัจจัยนี้ไม่ท�ำให้ทรัมป์เสียคะแนนเสียง
รูปที่ 2: พรรครีพับลิกันยังคงรักษาคะแนนเสียงไว้ได้ แม้ในรัฐที่โดนผลกระทบจากสงครามการค้า
แผนที่แสดงรัฐกับสินค้าที่สร้างรายได้หลักที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากสงครามการค้าและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรครีพับลิกัน
ที่เปลี่ยนไป
Idaho

Washington
Oregon

South Dakota
Iowa
Ohio

Virginia

Illinois
Mississippi

South Carolina
Alabama

Louisiana

Alaska
Hawaii

รีพับลิกันเสียที่นั่ง

ถั่วเหลือง

พลิตภัณฑ์ประมง

รีพับลิกันรักษาที่นั่ง

รถยนต์

พลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

รีพับลิกันได้ที่นั่งเพิ่ ม

พลิตภัณฑ์นม

ที่มา: Bloomberg
หมายเหตุ: พรรครีพับลิกันเสียคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในรัฐที่รายได้หลักของรัฐไม่ได้มาจากสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า

2
3

Bloomberg 11-2018 us-midterm-voters-sent-china-a-surprising-trade-war-message
เสียเพียง 1 ที่นั่งในรัฐ South Carolina
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ไม่เพียงสินค้าจากจีน แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตยานยนต์ในยุโรปและญี่ปุ่นจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าด้วย
หากสหรัฐฯ ปล่อยให้อตั ราภาษีนำ� เข้าบนสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ เพิม่ จาก 10% เป็น 25% ก็เป็นทีค่ าดการณ์วา่
จะมีผลกระทบค่อนข้างมากต่อผลประกอบการของบริษทั ในจีน นอกจากนี้ สหรัฐฯ อาจเก็บภาษีกบั สินค้าจีนมูลค่า 2.67
แสนล้านดอลลาร์ ซึง่ เป็นสินค้าในหมวดเทคโนโลยีเป็นหลัก (รูปที่ 3) เท่ากับว่าจะเป็นการเก็บภาษีกบั สินค้าน�ำเข้าจากจีน
ทั้งหมดราว 5 แสนล้านดอลลาร์
ไม่เพียงเท่านั้น การเก็บภาษีน�ำเข้าในสินค้าหมวดยานยนต์ จะกระทบผู้ผลิตจากโซนยุโรปและญี่ปุ่นเป็นหลัก ส่วนผู้ผลิต
ที่มีสายการผลิตอยู่ในแคนาดาหรือเม็กซิโกจะได้รับการยกเว้นภาษีภายใต้ข้อตกลง USMCA ที่มาแทน NAFTA
(แต่ต้องใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐฯ แคนาดา หรือเม็กซิโก มากกว่า 75% ถึงจะได้รับการยกเว้นภาษี จากเดิมที่ NAFTA
ก�ำหนดไว้ 62.5%)4

รูปที่ 3: สหรัฐฯ น�ำเข้าโทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ในบ้านจากจีนถึง 13.9% ของยอดน�ำเข้าปี 2017 ทั้งหมด
สัดส่วนสินค้าน�ำเข้าสหรัฐฯ จากจีนในปี 2009-2017 แบ่งตามหมวดหมู/
่ ประเภทสินค้า

500 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐ

400

อื่นๆ
300

ของเล่น เกม และอุปกรณ์กีฬา
อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์

200

เครื่องมือ/อุปกรณ์ โทรคมนาคม
คอมพิ วเตอร์

100

โทรศัพท์มือถือ
และเครื่องใช้ภายในบ้าน
รวม 70.4 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐ
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

ที่มา: US Census Bureau

4

Vox (3 October 2018) “USMCA, Trump’s new NAFTA deal, explained in 500 words”
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ใครจะเป็นผู้ได้รบ
ั ผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีน�ำเข้า?

ภาระภาษีจะตกอยูก่ บั ผูบ้ ริโภคในสหรัฐฯ ผูผ้ ลิตสินค้าในจีน และผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ต่างๆ ใน supply chain ของผูผ้ ลิต
สินค้าในจีน สินค้าทีส่ หรัฐฯ น�ำเข้าจากประเทศจีนส่วนใหญ่เป็นสินค้าทีค่ รัวเรือนสหรัฐฯ ซือ้ หาได้จากร้านค้าขนาดใหญ่
เช่น ร้าน Walmart ร้าน Target หรือจากเว็บไซต์ amazon.com เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นผู้เล่นที่มีอ�ำนาจในการต่อรองสูง
กับผูผ้ ลิต (supplier) และมีชอื่ เสียงในเรือ่ งการเป็นผูน้ ำ� ด้านราคา ดังนัน้ ผูเ้ ล่นเหล่านีค้ งจะต่อรองให้ผผู้ ลิตลดราคาสินค้า
เพื่อไม่ให้ลูกค้าในสหรัฐฯ ต้องรับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด5

ผู้ผลิตในจีนจะโดนบีบให้ลดราคา กระทบถึง supply chain ในปี 2018 การอ่อนค่าของค่าเงินหยวนจากประมาณ
6.3 เป็นประมาณ 7.0 หยวนต่อดอลลาร์ หรือราว 10% มีส่วนช่วยให้ผู้ผลิตในจีนสามารถลดราคาในรูปดอลลาร์ได้
โดยไม่กระทบกับรายได้ในรูปเงินหยวนมากนัก แต่หากอัตราภาษีเพิม่ เป็น 25% ในปี 2019 การลดราคาเพิม่ เติมน่าจะต้อง
เกิดขึ้น และทางการจีนไม่น่าจะปล่อยให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่ามากไปกว่าระดับประมาณ 7 หยวนต่อดอลลาร์มากนัก
จึงคาดการณ์ได้ว่าส่วนต่างก�ำไร (profit margin) ของผู้ผลิตในจีนจะโดนบีบให้แคบลง ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่า
ผู้ผลิตจีนจะต่อรองราคากับผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ หรือสินค้าขั้นกลาง (upstream producer) ใน supply chain ของตน
อย่างเข้มข้นมากขึ้น
จากผลของสงครามการค้าข้างต้น อาจท�ำให้ผปู้ ระกอบการไทยได้รบั ผลกระทบทัง้ จากส่วนต่างของราคา (margin)
ที่ลดลง เนื่องจากโดนบีบจากผู้ผลิตปลายทางที่จีนแล้ว และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มมากขึ้น
ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระทบก�ำไรเช่นกัน

5

CBS News (21 September 2018) “Walmart warning it’ll raise prices as Trump’s China tariffs kick in” CNN Business (22 November 2018) “How Black Friday
shopping could change if Trump’s trade war goes on”
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ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับ

ภาคธุรกิจ

ผู ้ ส ่ ง ออกควรกระจายความเสี่ ย งโดยหาตลาดหรื อ คู ่ ค ้ า เพิ่ ม เติ ม
การมีคู่ค้าจากจีนเพียงชาติเดียว หรือน้อยราย จะท�ำให้ธุรกิจเสียเปรียบ
อ�ำนาจการต่อรองของผู้ซื้อจากจีน ซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจาก
สงครามการค้าไปอีกอย่างน้อย 2 ปี (วาระของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
จะหมดในปี 2020 แต่ก็อาจเป็นต่อได้อีก 4 ปีหากชนะการเลือกตั้ง) ดังนั้น
การหาตลาดหรือคูค่ า้ เพิม่ เติมในช่วงเวลาดังกล่าว จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการ
ลดผลกระทบในส่วนนี้ได้
ผู้ผลิตที่พึ่งพาตลาดในประเทศเป็นหลักควรเน้นสร้างความแตกต่าง
เลีย่ งการแข่งขันด้านราคา สงครามการค้าอาจท�ำให้สนิ ค้าน�ำเข้าจากจีน
มีแนวโน้มที่จะเข้ามาท�ำตลาดในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น และเครือ่ งใช้ในบ้านต่างๆ ทีป่ จั จุบนั ผูบ้ ริโภค
สามารถหาซื้อจากเว็บไซต์ e-commerce ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ผู้ผลิตชาวไทย
จึงควรสร้างความแตกต่าง เช่น ในด้านการบริการก่อนการขาย (ให้ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตอบค�ำถาม) และหลังการขาย (เปลี่ยน/คืนสินค้า
การรับประกัน) เพื่อลดการแข่งขันด้านราคากับสินค้าน�ำเข้าจากจีน
ผู ้ ป ระกอบการไม่ ค วรมองข้ า มการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยน Krungthai Macro Research ประเมินว่าค่าเงินบาทจะ
แข็งค่าในปี 2019 ดังนั้น ผู้ส่งออกควรพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าส่วนต่างก�ำไรทีเ่ หลือน้อยลง
จะไม่หดหายไปจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท
นอกจากนี้ ภาวะการแข่งขันกับ supplier จากประเทศอื่นๆ จะเข้มข้นขึ้น
ซึ่งประเทศที่ยังมีแนวโน้มค่าเงินอ่อนค่า เช่น เวียดนาม และฟิลิปปินส์
จะได้เปรียบ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรให้ความส�ำคัญเพิ่มขึ้นกับ
การควบคุมต้นทุนด้วย
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ภาวะเศรษฐกิ จถดถอย
จะเกิ ดในปี 2020 จริงหรือ?

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มลดลง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกในปี 2019 จะขยายตัวได้ 3.7% และทรงตัวในระดับเดิม
ในปี 2020 โดยให้เหตุผลว่าการค้าระหว่างประเทศทัว่ โลกจะได้รบั ผลกระทบจากภาวะ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน กอปรกับ ผลของนโยบายภาษีที่กระตุ้นเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ จะทยอยหมดลงในปี 2019 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ เป็นขาขึ้น6
และในระยะหลังให้มมุ มองว่าเศรษฐกิจโลกก�ำลังเผชิญความเสีย่ งมากยิง่ ขึน้ แสดงให้เห็นถึง
ความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในอนาคต7

6
7

CNBC (21 November 2018) “Economists see the Trump economy slowing drastically next year before a possible recession in 2020”
IMF (11 December 2018) “Why a New Multilateralism Now?”
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ตลาดการเงินกังวลสัญญาณ Inverted Yield Curve ตลาดการเงินเพ่งเล็งพฤติกรรมของเส้นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หรือ Yield Curve โดยส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีกับอัตราผลตอบแทน
พันธบัตร 2 ปี แคบลงใกล้ระดับ 0% ซึ่งในอดีตมักจะตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession)
รูปที่ 4: ส่วนต่างผลตอบแทนพั นธบัตรสหรัฐฯ 2 ปี และ 10 ปี ที่ลดลงใกล้ 0% บ่งชี้ภาวะถดถอยที่ใกล้เข้ามา
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี และ 10 ปี ตั้งแต่ 1990-2018
หน่วย:%
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ที่มา: CEIC

เหตุผลดังกล่าวมีโอกาสท�ำให้เกิดภาวะ recession หรือไม่?

Krungthai Macro Research ไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจโลกก�ำลังจะมุง่ ไปสูภ่ าวะ recession ในปี 2019 หรือ 2020
แต่เห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วง late cycle recovery หมายถึงช่วงปลายของการฟื้นตัวจาก
วิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน ซึ่งตัวช่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต�่ำ สภาพคล่องจ�ำนวนมาก
หรือการหย่อนกฎเกณฑ์เพื่อให้เศรษฐกิจโต ก�ำลังค่อยๆ หมดไป โดยเฉพาะส�ำหรับสหรัฐฯ และกลุ่มยูโรโซน สิ่งที่คาดว่า
จะเห็นคือเศรษฐกิจที่จะไม่ได้โตแบบเร่งตัวเหนือศักยภาพเหมือนช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และเป็นไปได้ที่ตลาดเงินตลาดทุน
และอัตราแลกเปลี่ยนจะมีความผันผวนมากขึ้น
แต่การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนอาจมีผลต่อไทยมากกว่า Global recession ในปัจจุบนั เศรษฐกิจจีนมีความส�ำคัญ
มากต่อเศรษฐกิจไทย โดยจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย คิดเป็นประมาณ 12% ของตลาดส่งออกทั้งหมด และ
มีนกั ท่องเทีย่ วมาไทยเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 28% ของนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศทัง้ หมด ซึง่ ทัง้ สองกิจกรรมชะลอตัวลง
ค่อนข้างมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2018
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แนวโน้มเศรษฐกิจจีนเป็นอย่างไร?

สัญญาณหลายอย่างบ่งบอกว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเร็วและแรงกว่าที่คาด ยอดขายรถยนต์ในจีนลดลง
ติดต่อกัน 4 เดือน โดยล่าสุดลดลง 11.7% ในเดือนตุลาคม ซึง่ อาจจะเกิดจากความเชือ่ มัน่ ในอนาคตทีล่ ดลงท�ำให้ผบู้ ริโภค
ตัดสินใจเลื่อนการซื้อสินค้าชิ้นใหญ่หรือสินค้าฟุ่มเฟือยออกไปก่อน8 นอกจากนี้ ภาคการผลิตของจีนชะลอตัวลง
อย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2018 โดยเฉพาะยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศ (New Export Order) เป็นผลจาก
การทีส่ หรัฐฯ ประกาศเริม่ เก็บภาษีนำ� เข้ากับสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เมือ่ 24 กันยายน 2018 ทีผ่ า่ นมา
ทัง้ นี้ เห็นได้ชดั ว่าการน�ำเข้าสินค้าเพือ่ ภาคการผลิต (Import) ก็ชะลอลงมากกว่าการผลิตโดยรวม (รูปที่ 5) ซึง่ อาจเกิดจาก
การที่ผู้ผลิตในจีนเตรียมชะลอการผลิตในอนาคตออกไปก่อน และลดปริมาณสินค้าคงคลังให้น้อยลงเพื่อเป็นการบริหาร
ความเสี่ยง
รูปที่ 5: หลายเครื่องชี้สะท้อนเศรษฐกิจจีนชะลอลงเร็วกว่าที่คาด น�ำโดยภาคการผลิต
PMI ภาคการผลิต ยอดสั่งซื้อสินค้าใหม่จากต่างประเทศ และยอดน�ำเข้าเพื่ อภาคการผลิตของจีน ช่วง พ.ย. 2017 - พ.ย. 2018
หน่วย :
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ที่มา: National Bureau of Statistic of China

Krungthai Macro Research มองว่าภาคการผลิตจีนจะชะลอตัวถึงอย่างน้อยไตรมาส 1 ปี 2019 เป็นอย่างน้อย
ความไม่แน่นอนเกีย่ วกับเรือ่ งสงครามการค้ายังอยูใ่ นระดับสูงในช่วงไตรมาส 1 เนือ่ งจากอยูใ่ นระยะเวลา 90 วันทีจ่ ะต้อง
มีการเจรจาให้ส�ำเร็จเพื่อหลีกเลี่ยงการที่สหรัฐฯ จะปรับอัตราภาษีน�ำเข้าขึ้นเป็น 25% แต่หากการเจรจาไม่ประสบ
ความส�ำเร็จและอัตราภาษีปรับเพิ่มขึ้น ภาคการผลิตและเศรษฐกิจจีนโดยรวมก็จะมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวลงเพิ่มเติม

8

CNBC (21 November 2018) “Chinese consumers aren’t spending as much. Many are worried about the future”
https://www.cnbc.com/2018/11/22/chinese-consumers-arent-spending-as-much-because-theyre-worried.html
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แม้เศรษฐกิจโลกไม่ได้มแี นวโน้มเข้าสูภ่ าวะ Recession ในช่วง 1-2 ปีขา้ งหน้า
แต่การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้มาก
เช่นกัน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออก
ความต้องการสินค้าของชาวจีนอาจจะชะลอลง สินค้าไทยที่นา่ จะได้รบั
ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนทีช่ ะลอตัว คือ สินค้าประเภทฟุม่ เฟือย โดยสินค้า
ฟุม่ เฟือยทีไ่ ทยส่งออกไปจีนส่วนใหญ่ คือ สินค้าในกลุม่ เครือ่ งส�ำอางและอัญมณี
นอกจากนี้ การทีเ่ ศรษฐกิจจีนชะลอตัวยังท�ำให้เกิดการหดตัวของสินค้าในหมวด
ค้าปลีกในจีนด้วย เช่น ยานยนต์ สินค้าที่เกี่ยวกับกีฬา และเครื่องส�ำอาง9
ซึ่งอาจท�ำให้ยอดส่งออกสินค้าของไทยไปจีนในหมวดนี้อาจลดลงเช่นกัน

ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับ

ภาคธุรกิจ

ผูป้ ระกอบการในธุรกิจท่องเทีย่ วควรลงทุนอย่างระมัดระวัง จากการส�ำรวจเรือ่ งการท่องเทีย่ วโดยความร่วมมือกัน
ระหว่าง Nielsen และ Alipay10 ในปี 2017 ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นที่ที่ให้ความคุ้มค่ากับนักท่องเที่ยว (Excellent
Value for Overseas Travel) จึงน่าจะยังดึงดูดนักท่องเทีย่ วจีนได้ในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี หากคนจีน
ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลง ก็อาจจะลดการช็อปปิ้งในต่างประเทศได้เนื่องจากเป็นการซื้อของในร้าน Duty-Free
เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศไทย ทัง้ นี้ สินค้าทีค่ นจีนนิยมซือ้ ได้แก่ สินค้าเกีย่ วกับความงามและการดูแลผิวพรรณ
สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และของฝากทั่วไป ตามล�ำดับ

Box 2

รูห
้ รือไม่!? นักท่องเที่ยวจีนใช้จา่ ยเกี่ยวกับการช็อปปิ้ง
มากกว่านักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ

โดยนักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายช็อปปิ้งมากกว่าทั้งในมุมของจ�ำนวนเงิน (762 ดอลลาร์ เทียบกับ 486 ดอลลาร์)
และสัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ส�ำหรับการท่องเที่ยวทั้งหมด (25% เทียบกับ 15%) ในการมาเที่ยวแต่ละครั้ง
สั ดส่ วนที่ใช้ช็อปปิ้ ง

นักท่องเที่ยวจีน

นักท่องเที่ยว
ชาติอ่ ืนๆ

จ�ำนวนเงินที่ใช้จ่ายเฉลี่ย

25%

$762

15%

$486

ที่มา: Nielsen (2018)

ยกตัวอย่างในกรณีของกางเกงยีนส์ซงึ่ เป็นหนึง่ ในสินค้ายอดนิยมของนักท่องเทีย่ วจีน ผูบ้ ริหาร Central Marketing
Group ตัวแทนจ�ำหน่ายกางเกงยีนส์ Lee เปิดเผยว่านักท่องเทีย่ วจีนมักจะใช้จา่ ย 5,000 ถึง 20,000 บาทต่อครัง้
ในร้าน เทียบกับคนไทยทีใ่ ช้จา่ ย 3,000 บาท และการทีน่ กั ท่องเทีย่ วจีนมาเทีย่ วไทยน้อยลงนับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม
ปี 2018 ท�ำให้ยอดขายของกางเกงยีนส์ Lee เติบโตลดลงจาก 5% ในช่วงครึง่ ปีแรก เหลือ 3% ในช่วง 10 เดือนแรก11
National Bureau Statistics of China
Nielsen (2018) “Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends” https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/cn/docs/
Outbound%20Chinese%20Tourism%20and%20Consumption%20Trends.pdf
11
Bangkok Post (28 November 2018) “Central adjusts Lee fit as Chinese scatter”
9

10
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ดอกเบี้ยจะขึ้น

ได้ มากขนาดไหน?
อัตราดอกเบี้ยผ่านจุดต�่ำสุดไปแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นเป็น 1.75% เมื่อเดือนธันวาคมปี 2018 หลังจากคงที่ที่ระดับ
1.5% มาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี และ Krungthai Macro Research คาดว่า ธปท. จะปรับ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 2% ภายในปี 2019
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อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะขึ้นอีกแค่ 0.25% ในปี 2019 จริงหรือ?

การขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายของไทยอีกเพียง 0.25% เป็น 2% ถือว่าค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะเมือ่ เทียบกับอัตราดอกเบีย้
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทีค่ าดว่าจะอยูท่ รี่ ะดับประมาณ 3% ในปี 2019

การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีลกั ษณะค่อยเป็นค่อยไป เศรษฐกิจไทยทีค่ าดว่าจะขยายตัว 4.1% ในปี 2019 ไม่ได้
ขยายตัวร้อนแรงหรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดภาวะฟองสบูใ่ นราคาสินทรัพย์ จึงไม่จำ� เป็นต้องขึน้ ดอกเบีย้ มากนัก และ
อัตราเงินเฟ้อก็คาดว่ายังอยูใ่ นระดับต�ำ่ ที่ 1.1% ใกล้เคียงกรอบล่างของเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของ ธปท. นอกจากนี้ ความเสีย่ ง
ต่อเศรษฐกิจโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ ก็ทำ� ให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริม่ ส่งสัญญาณว่าในปี 2019 จะขึน้ ดอกเบีย้ แบบค่อยเป็นค่อยไป
กว่าเดิม และจะให้นำ�้ หนักกับความเสีย่ งมากขึน้ จึงอาจขึน้ ดอกเบีย้ อีกแค่ 0.5% ในปี 2019 จากเดิมทีค่ าดว่าจะขึน้ อีกถึง 1%
ธปท. จะมีการบังคับใช้มาตรการดูแลเสถียรภาพ (Macroprudential measures) เพิม่ ขึน้ อยูแ่ ล้ว ในเดือนเมษายน
ปี 2019 มาตรการคุมการให้สนิ เชือ่ ต่อมูลค่าหลักประกันทีเ่ ป็นอสังหาฯ (Loan-to-Value Limit) จะเริม่ มีผลบังคับใช้
(อ่าน: ภาคอสังหาฯ จะเป็นอย่างไร เมือ่ เจอมาตรการของ ธปท. หน้า 19-22) และ ธปท. มีแนวโน้มจะพิจารณาเพิม่ เติม
มาตรการดูแลเสถียรภาพอืน่ ๆ อีก ซึง่ เสมือนเป็นการเข้มงวดนโยบายการเงินอยูแ่ ล้ว หากขึน้ ดอกเบีย้ มากกว่านีจ้ ะเป็นการ
เข้มงวดนโยบายการเงินมากเกินไป ในขณะทีย่ งั ไม่ทราบผลกระทบของมาตรการเหล่านีต้ อ่ เศรษฐกิจอย่างแน่ชดั
ในระยะยาว อัตราดอกเบี้ยยังขึ้นได้อก
ี เยอะหรือไม่?

Krungthai Macro Research ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. จะขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 3% ในช่วงปี
2020-2021 หรือสูงกว่าระดับทีค่ าดการณ์ ณ สิน้ ปี 2019 อีก 1% ซึง่ การขึน้ ดอกเบีย้ ไปถึง 3% ใน cycle นีถ้ อื ว่าเป็นการ
ขึ้นดอกเบี้ยที่น้อยกว่า cycle ในอดีตค่อนข้างมาก (รูปที่ 6) โดยการวิเคราะห์นี้อยู่บนข้อสมมุติที่ว่าเศรษฐกิจไทย
ยังสามารถขยายตัวได้ระดับประมาณ 4% อย่างต่อเนือ่ ง อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงอยูท่ ปี่ ระมาณ 1% ตามค่าเฉลีย่ ระยะยาว
ในอดีต และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 2% ซึ่งเป็นระดับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะยาวของหลายๆ ประเทศ
ที่รักษาเสถียรภาพด้านเงินเฟ้อได้ดีเหมือนประเทศไทย
รูปที่ 6: การขึ้นดอกเบี้ยใน cycle นี้จะน้อยกว่า cycle ในอดีต
การขึน
้ ดอกเบีย
้ ในอดีต และการคาดการณ์ดอกเบีย
้ ในอนาคตพร้อมข้อสมมุติทางเศรษฐกิจ

Cycle
การขึ้นดอกเบี้ย

จุดเริม
่ ต้น

1 ปีผ่านไป

สิ้นสุด Cycle

เงินเฟ้อสูงสุด
ใน cycle

2004-2006

1.25%

2.75%

5.00%

4.70%

2010-2011

1.25%

3.00%

3.50%

3.80%

2018-2021

1.50%

2.00%

3.00%

2.00%

ที่มา: ข้อมูลจาก ธปท. วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research
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รูปที่ 7: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ชี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจแตะ 3% ในปี 2020-2021
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปี 2000-2019 (มาจากผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป)
หน่วย:%

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5

เฉลี่ ย 1.08%

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ที่มา: ข้อมูลจาก ธปท. วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research

ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับ

ภาคธุรกิจ

12

ภาคธุรกิจควรเตรียมพร้อมด้านต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ย
ในสัญญาเงินกู้ส�ำหรับภาคธุรกิจมักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบาย โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum Lending
Rate) ซึง่ เป็นอัตราดอกเบีย้ ทีท่ กุ ธนาคารประกาศ จากการศึกษาของ ธปท.
พบว่าหากอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปลี่ยนไป 1% อัตราดอกเบี้ย MLR
จะเปลีย่ นไป 0.33-0.48% โดยเฉลีย่ 12 ดังนัน้ การทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ นโยบาย
ขยับจาก 1.5% เป็น 2% สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าอัตราดอกเบี้ย
MLR จะเพิ่มขึ้น 0.16-0.24% ในปี 2019 และหากอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ปรับเพิม่ เป็น 3% ในช่วงปี 2020-2021 ก็อาจจะท�ำให้ MLR เพิ่มขึ้นอีก
0.33-0.48% จากสิ้นปี 2019

ธปท. (2017) “การส่งผ่านนโยบายการเงินในช่องทางอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อใหม่ (New Loan Rate)”

หมายเหตุ: ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ภาคธุรกิจต้องจ่ายจริงอาจจะสูงหรือต�่ำกว่า MLR ได้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ สภาพคล่องของธนาคาร
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร หรือภาวะการแข่งขันของธนาคาร เป็นต้น
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ภาคอสั งหาฯ จะเป็นอย่างไร
เมื่อเจอมาตรการของ ธปท.

ธปท. ออกมาตรการก�ำกับดูแลสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพิม่ เติม บังคับใช้ตงั้ แต่เมษายน 2019
เป็นต้นไป ใจความส�ำคัญของเกณฑ์ใหม่นี้ คือ การก�ำหนดเพดานของสินเชือ่ ทีส่ ามารถกูไ้ ด้ตอ่ มูลค่า
ของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน หรือที่เรียกว่า Loan-to-Value Limit (LTV Limit)
ไม่ให้เกิน 100% และเข้มงวดขึ้นตามระดับราคาอสังหาริมทรัพย์ และจ�ำนวนสัญญาเงินกู้
โดยเข้มข้นสุดที่ไม่เกิน 70% ส�ำหรับการขอกู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 3 ขึ้นไป (ส�ำหรับผู้ที่มีภาระ
ผ่อนบ้านอยู่ 2 สัญญาแล้ว) จากเดิมทีผ่ กู้ สู้ ามารถกูไ้ ด้สงู กว่า 100% (รูปที่ 8) ทัง้ นี้ เกณฑ์ดงั กล่าว
จะไม่มีผลกับกรณีที่เป็นสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2018
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รูปที่ 8: ที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 2 ขึ้นไป หรือที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปจะกู้ได้น้อยลง
เกณฑ์สัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าบ้านสูงสุด (LTV Limit)
LTV สูงสุด
100%

สั ญญาแรก

ำกว่
สั ญต่�
ญาที
่ 2 า 10 ล้านบาท
ต่�ำกว่า 10 ล้านบาท

10 ล้านบาท ขึ้นไป

		

ผ่อนสัญญาแรกมาแล้วมากกว่า 3 ปี

90%

		

ผ่อนสัญญาแรกน้อยกว่า 3 ปี

80%

สั ญญาที่ 3 ขึ้นไป

70%

สั ญญาที่ 1-2

80%

สั ญญาที่ 3 ขึ้นไป

70%

ที่มา: ข้อมูลจาก ธปท. สรุปโดย Krungthai Macro Research

ผู้ท่ีจะซื้อบ้านจะตอบสนองต่อมาตรการ LTV อย่างไร และผลกระทบเป็นอย่างไร?

Krungthai Macro Research ประเมินว่าผู้ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัยอาจมีการตอบสนองได้ 3 แบบ ซึ่งน�ำไปสู่ผลกระทบ
ที่ต่างกันกับตลาดอสังหาฯ ดังนี้
กรณี

การตอบสนอง
ของผู้ท่ีจะซื้อบ้าน

ลักษณะของผู้ท่ีจะซื้อบ้าน

ผลกระทบต่อตลาดอสั งหาฯ ปี 2019

1

กู้ซ้ ือที่อยู่อาศั ยเช่นเดิม
และในราคาเท่าเดิม

พร้อมซื้อ ไม่มีปัญหาทาง
การเงิน เช่น มีเงินออม
ที่เพี ยงพอครอบคลุม
การวางดาวน์เพิ่ ม

ไม่กระทบจ�ำนวนยูนิตที่ขายได้
ไม่กระทบราคาบ้าน
ยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ลดลง
13,243 ล้านบาท
(4% ของสิ นเชื่อปล่อยใหม่ท้ังปี)

2

กู้ซ้ ือที่อยู่อาศั ยเหมือน
เดิม แต่ในระดับราคา
ที่ลดลง เพื่ อให้เงินออม
ที่มีอยู่สามารถใช้ดาวน์
ได้เหมือนเดิม

มีความต้องการซื้อสูง/
จ�ำเป็นต้องซื้อ เช่น ต้องการ
ซื้อคอนโดในเมืองเพื่ อ
ลดระยะเวลาการเดินทาง
มาท�ำงาน

ไม่กระทบจ�ำนวนยูนิตที่ขายได้
ราคาบ้านลดลง
ยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ลดลง
26,390 ล้านบาท
(9% ของสิ นเชื่อปล่อยใหม่ท้ังปี)

3

ชะลอการซื้อที่อยู่อาศั ย
ออกไปก่อน เนื่องด้วย
เงินออมที่จะใช้ดาวน์
ไม่เพี ยงพอ หรือยัง
ไม่ต้องการซื้อจริงๆ

กลุ่มที่ยังไม่มีความพร้อม
ทางด้านการเงิน
กลุ่มที่มบ
ี า้ นที่ก�ำลังผ่อนอยู่
อาจยืดเวลาตัดสินใจออกไป
เพื่ อให้สัญญาที่ 1 ผ่านการ
ผ่อนช�ำระมาแล้วมากกว่า
3 ปี
กลุ่มที่ซ้ ือเพื่ อการลงทุน/
ปล่อยเช่า/เก็งก�ำไร

จ�ำนวนยูนิตที่ขายได้ลดลง
13,600 ยูนิต
ราคาบ้านลดลง
ยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ลดลง
65,733 ล้านบาท
(22% ของสิ นเชื่อปล่อยใหม่ท้ังปี)

ที่มา: ข้อมูลจาก ธปท. และวิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research
หมายเหตุ: (1) ผลกระทบต่อยอดสินเชือ่ ปล่อยใหม่ ประเมินจากข้อมูลสัดส่วนและจ�ำนวนบัญชีทเี่ กินเกณฑ์ LTV (ต้องวางเงินดาวน์เพิม่ ) และสัดส่วนและมูลค่าสินเชือ่ ปล่อยใหม่แบ่งตาม LTV
			 จากข้อมูลของ ธปท. ในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตัง้ แต่ Q3/2017-Q2/2018 บนข้อสมมุตทิ ผี่ กู้ ทู้ งั้ หมดตัดสินใจแบบเดียวกันในแต่ละกรณี
		
(2) ในกรณีที่ 1 ประเมินผลกระทบภายใต้สมมติฐานทีค่ า่ เฉลีย่ LTV ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบลดลง 20% (จะกูไ้ ด้เพียง 80% จากทีเ่ คยกูไ้ ด้ 100% ของราคาประเมิน)
		
(3) ในกรณีที่ 2 ประเมินผลกระทบภายใต้สมมติฐานทีผ่ ซู้ อื้ บ้านจะตัดสินใจซือ้ บ้านในราคาทีต่ ำ�่ ลง 20% (อยูบ่ นข้อสมมุตทิ วี่ า่ ราคาบ้านลดลงเป็นสัดส่วนเดียวกับสัดส่วน LTV ทีล่ ดลง)
		
(4) ในกรณีที่ 3 ประเมินผลกระทบภายใต้สมมติฐานทีผ่ ซู้ อื้ บ้านทีต่ อ้ งวางเงินดาวน์เพิม่ ตัดสินใจไม่ซอื้ บ้านทัง้ หมดในปี 2019
		
(5) ตัวเลขทัง้ หมดมาจากผลการวิเคราะห์จากสัดส่วนบัญชีทเี่ กินเกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนด อ้างอิงข้อมูลจาก ธปท.

21 Krungthai Macro Research

Box 3

ผลกระทบมาตรการ LTV Limit ในกรณีต่างประเทศ
เป็นอย่างไร?
กรณีประเทศมาเลเซีย ค่อนข้างใกล้เคียงกับบริบทของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ส�ำหรับมาเลเซีย มาตรการ LTV
มีผลเฉพาะผูซ้ อื้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสัญญาที่ 3 ขึน้ ไป (เข้มงวดน้อยกว่า
ไทยเล็กน้อย) และราคาบ้านในช่วงปีก่อนหน้าการบังคับใช้
มาตรการไม่ได้บ่งบอกว่ามีภาวะฟองสบู่ (ราคาบ้านของไทย
ไม่ได้มภี าวะฟองสบู)่ โดยหลังจากการบังคับใช้มาตรการ LTV
ในปี 2010 สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของมาเลเซี ย เติ บ โต
ช้าลงเล็กน้อย และในระยะเวลาสั้นๆ เห็นได้จากสินเชื่อเพื่อ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยโต 14.3% ในปี 2010 ก่อนชะลอลงมาอยูท่ ี่ 13.6%
ในปี 2011 และระดับ 13-14% ในช่วง 3 ปี หลังจากนั้น
ซึง่ แตกต่างกับสิงคโปร์และฮ่องกง ทีม่ กี ารออกมาตรการ LTV
หลายครั้ง อีกทั้งยังมีมาตรการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ซึ่งครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่อยู่อาศัยเกือบทุกประเภท และ
ท�ำให้ยอดสินเชื่อลดลงรุนแรงมากกว่า

รูปที่ 9: เทียบเคียงลักษณะมาตรการด้านอสังหาฯ ในต่างประเทศ ช่วงปี 2009 เป็นต้นมา
สิ งคโปร์

ฮ่องกง

มาเลเซีย

ครอบคลุมทุกสัญญา

ครอบคลุมทุกสัญญา

เฉพาะสัญญาที่ 3 ขึ้นไป

จาก 90%
เหลือ 15-75%

จาก 70%
เหลือ 30-60%

จากที่มากกว่า 90%
เหลือ 60-70%

1 ลักษณะการก�ำหนดเพดาน LTV

เข้มข้นขึ้นตามจ�ำนวนสัญญา
เข้มข้นขึ้นตามราคาที่อยู่อาศัย
2 กลุ่มที่ได้รบ
ั ผลกระทบ
3 ระดับความรุนแรงของมาตรการ

ระดับการปรับลด LTV
มีการออกมาตรการหลายครัง
้
มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 ราคาที่อยู่อาศั ยในช่วง 1-2 ปี

ก่อนหน้าที่จะเริม
่ บังคับใช้มาตรการ

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai Macro Research

- DSR

- DSR

- DSR กรณีผู้ก้รู ายได้ต่�ำ

- Loan tenor

- Loan tenor

- Loan tenor ≤ 35 ปี

- มาตรการด้านภาษี

- มาตรการด้านภาษี

ปี 2007 โต 24%

ปี 2007 โต 24%

ปี 2008 โต 4%

ปี 2008 โต 12%

ปี 2008 โต 12%

ปี 2009 โต 3%

ปี 2009 โต 14%

ปี 2009 โต 14%

ปี 2010 โต 7%

(เริม
่ มาตรการปี 2010)

(เริม
่ มาตรการปี 2010)

(เริม
่ มาตรการ พ.ย. 2010)
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รูปที่ 10: การบังคับใช้มาตรการ LTV ของมาเลเซีย ส่งผลต่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่รุนแรงนัก
อัตราการขยายตัวของสินเชื่อเพื่ อที่อยู่อาศัยก่อนและหลังบังคับใช้มาตร LTV Limit ในไทยและต่างประเทศ
หน่วย:
%yoy

ปีที่ออกมาตรการ LTV Limit
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ที่มา: CEIC

ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับ

ภาคธุรกิจ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sep-18

มาเลเซีย

สิงคโปร์

ฮ่องกง

ไทย

ผู้ประกอบการอสังหาฯ ควรกระจายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากขึ้น
โดยกระจายเพิ่มไปยังกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของ ธปท.
มากนัก เช่น ผู้ที่ซื้อบ้านสัญญาแรก ซึ่งอาจหมายถึงกลุ่มที่เริ่มท�ำงาน
(First Jobber) เป็นต้น นอกจากนี้ การเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง 1-2 ปีนี้
ต้องระมัดระวังเรื่องอุปทานล้นตลาดมากขึ้น ตลอดจนต้องปรับกลยุทธ์
หรือโปรแกรมการวางเงินดาวน์ของลูกค้าใหม่ เช่น เพิ่มสัดส่วนเงินดาวน์
หรือเพิ่มงวดผ่อนดาวน์ยาวนานขึ้น ด้วยการเน้นที่อยู่อาศัย High rise
ซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่าแบบอื่น ดังเช่นผู้ประกอบการบางราย
ที่เริ่มปรับตัวบ้างแล้ว

สร้างการเติบโตในตลาดศักยภาพใหม่ๆ พร้อมกระจายความเสี่ยงมากขึ้นในอนาคต เช่น
• หันมาเพิม่ สัดส่วนธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่า ซึง่ งานวิจยั ของ CBRE* ชีว้ า่ ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนือ่ ง ราว 200,000
		 ตารางเมตร/ปี ในเขตกรุงเทพฯ ซึง่ ปัจจัยผลักดันส�ำคัญอย่างหนึง่ คือ ความต้องการเช่าพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้าง Co-working
		 space ที่ก�ำลังได้รับความนิยมสูง
• กระจายธุรกิจสู่นิคมอุตสาหกรรม และคลังสินค้า มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งอุปสงค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
		 ในอนาคต
• สร้างตลาดใหม่ๆ จากธุรกิจอสังหาฯ ที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการก้าวสู่ Aging Society โดยอาจเป็น
		 ลักษณะการด�ำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตร หรือกิจการร่วมค้า (Joint Venture)

*

CBRE Research (2018). “Bangkok Office Market View Q3 2018”
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โค้ งสุ ดท้ ายมาตรการ LTF

จะกระทบเศรษฐกิ จปี 2019 หรือไม่?
สิทธิประโยชน์จากการซื้อกองทุนรวม LTF เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้จะสามารถใช้ได้
ในปี 2019 เป็นปีสุดท้าย ในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีมาตรการใดมาทดแทนหรือไม่
และจะมีลักษณะอย่างไร สิ่งนี้หมายถึงภาระภาษีที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตส�ำหรับหลายๆ คน
นอกจากนี้ ผูล้ งทุนบางรายกังวลว่าหากไม่มเี ม็ดเงินจาก LTF แล้วจะท�ำให้ตลาดทุนผันผวนกว่าเดิม
เพราะมักจะมีข้อสังเกตว่าเงินซื้อ LTF จะเข้ามามากเมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับลดลง
ซึ่งเสมือนเป็นการพยุงตลาด
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ภาระภาษีท่ีเพิ่ มขึ้นในอนาคตจะกระทบเศรษฐกิจปี 2019 ได้อย่างไร?

เมื่อรู้ว่าภาระภาษีในอนาคตเพิ่มขึ้น บางคนอาจเริ่มใช้จ่ายน้อยลงตั้งแต่วันนี้ การที่ไม่มี LTF มาช่วยลดหย่อนภาษี
หลังจากปี 2019 จะส่งผลให้รายได้หลังภาษี (After-Tax Income) ปรับลดลงตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป ซึ่งผู้เสียภาษี
ที่มองการณ์ไกลจะรับรู้รายได้เฉลี่ยระยะยาวหรือรายได้ที่คิดว่าจะหาได้ตลอดชีวิต (Lifetime After-Tax Income)
ลดลงไปด้วยตั้งแต่ในปี 2019
ตามกรอบทฤษฎี Permanent Income Hypothesis ทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคของคนที่มองการณ์ไกล
ไม่ได้ผันผวนไปตามรายได้ที่ไม่แน่นอน (Transitory income) แต่จะแปรผันตามรายได้ที่คาดว่าจะได้จากการท�ำงาน
ในระยะยาวมากกว่า (Permanent income) ซึง่ ภาระภาษีทเี่ พิม่ ขึน้ ในอนาคตท�ำให้รายได้จากการท�ำงานลดลงและอาจ
ท�ำให้บางคนปรับลดการบริโภคลงตั้งแต่วันนี้ (รูปที่ 11)13 ดังนั้น เราอาจใช้กรอบทฤษฎีนี้ในการประเมินผลกระทบ
ในกรณีแย่ (Worst Case Scenario) ต่อเศรษฐกิจในปี 2019 ได้14
รูปที่ 11: เมื่อรูว้ า่ รายได้ลดลงในอนาคต คนบางกลุ่มอาจตัดสินใจลดการบริโภคลงตั้งแต่วน
ั นี้

ไม่มี LTF ให้ลดภาษี
ในอนาคตแล้ว
รายได้เฉลี่ยระยะยาว
เราลดลงแน่ๆ

คงต้องลด
การใช้จ่ายลง
ตั้งแต่ตอนนี้ !

กว่าจะไม่ได้
ลดหย่อนภาษี
จาก LTF ก็ปี 2021

รายได้ตอนนี้ก็ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอะไร
ก็ใช้จ่ายตามปกติ
ไปก่อนแล้วกัน :)

ตัวอย่างของ Permanent Income Hypothesis (PIH) เช่น ผู้ที่ได้เงินเดือนสูงมักจะบริโภคสูงตามฐานเงินเดือนด้วย แต่อาจไม่ได้เพิ่มการบริโภคมากเท่าใดนัก เมื่อได้รับโบนัส
อย่างไม่คาดคิด อย่างไรก็ดี ในทางทฤษฎีก็มีค�ำท�ำนายการบริโภคแบบอื่น และในความเป็นจริง บางครั้งเราก็สามารถพบเห็นพฤติกรรมการบริโภคไม่ตรงกับค�ำท�ำนายของ PIH
ได้เช่นกัน
14
ในทางตรงข้าม กรณีดี (Best Case Scenario) จะเป็นว่าหากผู้เสียภาษียังไม่รับรู้ถึงรายได้ที่ลดลงจากการเสียภาษีที่มากขึ้นจนกว่าจะไม่ได้รับเงินคืนภาษีในปี 2021 ก็จะ
ไม่ท�ำให้การบริโภคในปี 2019 เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
13
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การบริโภคของกลุ่มผู้ซื้อ LTF อาจลดลง 2.4% เทียบกับกรณีที่ยังมี LTF หากไม่มีมาตรการใดมาทดแทน LTF
จะท�ำให้เงินคืนที่ผู้เสียภาษีจะได้รับหายไปอย่างน้อย 12,000 ล้านบาทต่อปี ตั้งแต่ปี 202115 เราประเมินว่ารายได้รวม
ของผู้ซื้อ LTF ทั้งหมดซึ่งมีอายุเฉลี่ยที่ 48 ปี อยู่ที่ไม่ต�่ำกว่า 4.8 แสนล้านบาทต่อปี การที่กลุ่มคนเหล่านี้ต้องจ่ายภาษี
มากขึ้นปีละราว 12,000 ล้านบาทจนเกษียณอายุ จะท�ำให้ Lifetime After-Tax Income หายไปประมาณ 2.4%16
ซึ่งในกรณีที่คนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการบริโภคตามทฤษฎี Permanent Income Hypothesis มีโอกาสที่การบริโภค
จะลดลงตั้งแต่ปี 2019 ที่อัตรา 2.4% เช่นกัน17
ผูท้ รี่ ายได้สงู อาจลดการบริโภคมากกว่าคนกลุม่ อืน่ เนือ่ งจากการลดหย่อนภาษีจาก LTF เป็นไปตามฐานรายได้ เมือ่ ไม่มี
LTF ผู้มีรายได้สูงจึงต้องจ่ายภาษีเพิ่มมากกว่ากลุ่มอื่น เราประเมินว่า ในกรณีที่ผู้ซื้อ LTF มีพฤติกรรมการบริโภคตาม
ทฤษฎี Permanent Income Hypothesis การบริโภคของผู้มีรายได้มากกว่า 1.7 แสนบาทต่อเดือน (percentile ที่
95 ขึ้นไป) อาจลดลงได้ถึง 3-3.7% ในขณะที่การบริโภคของกลุ่มรายได้อื่นอาจปรับลดประมาณ 1% เท่านั้น (รูปที่ 12)
รูปที่ 12: ผู้มีรายได้สูงจะต้องจ่ายภาษีเพิ่ มมากกว่าคนกลุ่มอื่นหากไม่มี LTF
Lifetime Income และการบริโภคที่เปลี่ยนไปหากไม่มี LTF หรือมีกองทุนรูปแบบใหม่มาแทน เทียบกับตอนมี LTF
หน่วย:%

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0

รายได้ต่อปี
(บาท)

Q1

Q2

Q3

Q4

P81-95

P96-99

Top1%

0-345k

345k-488k

488k-772k

772k-1m

1m-2.1m

2.1m-5.7m

>5.7m

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลภาษีในงานศึกษาของอธิภัทร (2560)
หมายเหตุ: ผู้เสียภาษีใน Quintile 1 (Q1) แทบทั้งหมดไม่ได้ซื้อ LTF อยู่แล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

ไม่มี LTF

เครคิตภาษี 20%

แต่จะกระทบการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมอย่างมากแค่ 0.06% เท่านัน้ เนือ่ งจากผูท้ ซี่ อื้ LTF มีเพียง 2.8 แสนคน18
แม้ว่าการบริโภคของคนกลุ่มนี้ปรับลดลง 2.4% แต่ก็กระทบการบริโภครวมเพียงประมาณ 4.8 พันล้านบาท 19
หรือคิดเป็น 0.06% ของการบริโภคภาคเอกชนเท่านัน้ (การบริโภคภาคเอกชนในปี 2017 มีมลู ค่าประมาณ 7 ล้านล้านบาท)
และหากมีมาตรการทดแทนอย่างที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เสนอ ก็จะท�ำให้การบริโภคในปี 2019 ลดลง
อย่างมากแค่ 0.01% เท่านั้น (Box 4)
อธิภัทร (2560) ประเมินว่าในปี 2017 รัฐมีค่าใช้จ่ายภาษีส�ำหรับสิทธิลดหย่อนจากการซื้อ LTF ประมาณ 12,000 ล้านบาทต่อปี
ค�ำนวนโดยใช้ค่าเฉลี่ยรายได้ของผู้เสียภาษี ที่คิดจากค่าเฉลี่ยรายได้ของผู้ที่เสียภาษีและซื้อกองทุน LTF ในแต่ละ Income Quintile ส�ำหรับอัตราภาษี ใช้อัตราก้าวหน้า
ตามโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560
17
การค�ำนวนข้างต้นอยูภ่ ายใต้ขอ้ สมมุตทิ วี่ า่ การบริโภคจะปรับลดลงตามสัดส่วน Lifetime income ทีล่ ดลง และแม้ผเู้ สียภาษีจะไม่สามารถซือ้ LTF ได้ แต่กน็ ำ� เงินส่วนดังกล่าวไปออม
ในสินทรัพย์สว่ นอืน่ ทีไ่ ด้ผลตอบแทนเท่ากัน แต่ตา่ งกันทีไ่ ม่สามารถน�ำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้เท่านัน้ โดยข้อสมมุตดิ งั กล่าวสอดคล้องกับความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญจาก KTAM
18
อ้างอิงจากอธิภัทร (2560)
19
การบริโภคเป็นการบริโภคแต่ละช่วงเวลาเท่าๆ กัน โดยใช้ Lifetime After-Tax Income จากการท�ำงานจนถึงอายุ 59 ปี และบริโภคถึงอายุขัยเฉลี่ยที่ 75 ปี
15
16
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รูปที่ 13: ในกรณีที่แย่ที่สุดการไม่มี LTF ในปี 2020 กระทบต่อการบริโภครวมในปี 2019 ไม่มากนัก
ผลต่อการบริโภคใปปี 2019 หลังกองทุน LTF หมดอายุลง เปรียบเทียบกรณีไม่มี LTF กับมีการลดหย่อนโดยใช้เครดิตภาษี (20%) แทน

การบริโภคในปี 2019

ในกรณีแย่ท่ีสุด
การบริโภคปี 2019
ลดลง

ไม่มี LTF

เครดิตภาษี

0.06-0%

0.01-0%

4.8 พั นล้านบาท

1 พั นล้านบาท

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research โดยใช้ข้อมูลจากอธิภัทร (2560)

Box 4

การใช้เครดิตภาษี 20% แทน LTF กับผลต่อการบริโภค

FETCO กล่าวถึงรูปแบบกองทุนใหม่ โดยใช้เครดิตภาษี 20% แทนการลดหย่อนตามฐานรายได้* แต่ว่า
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 แสนบาท มีระยะเวลาการถือครองทีน่ านขึน้ เป็น 10 ปี และกองทุนต้องลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน 50% และหุ้นในกลุ่มยั่งยืนอีก 50%
มาตรการเครดิตภาษี 20% จะลดผลกระทบของการไม่มี LTF
ให้น้อยลงไปอีก แต่ผู้มีรายได้สูงจะได้รับประโยชน์น้อยสุด
ด้วยวิธคี ดิ แบบเดียวกัน หากมีมาตรการเครดิตภาษีมาทดแทน LTF
ในกรณีแย่ที่สุดอาจท�ำให้การบริโภคภาคเอกชนลดลง 0.01%
เท่านั้น โดยผู้มีรายได้ในช่วง 30,000-60,000 บาท จะมีรายได้
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้การบริโภคเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5-0.7%
ในขณะที่ผู้มีรายได้มากกว่าปีละ 1 ล้านบาท (หรือ 90,000 บาท
ต่อเดือน) จะได้เงินคืนภาษีนอ้ ยลง และท�ำให้คนกลุม่ นีม้ กี ารบริโภค
น้อยลงประมาณ 0.3-0.4% โดยผู้มีรายได้มากกว่าเดือนละ
500,000 บาทจะได้รบั ผลกระทบมากสุด (รูปที่ 12) ซึง่ โดยรวมแล้ว
กระทบการบริโภครวมน้อยกว่าการที่ไม่มี LTF เลย

*

สภาธุรกิจตลาดทุน ผุดกองทุนใหม่รับ LTF หมดอายุปลายปี 62 (ออนไลน์). https://money2know.com/ltf-2/ [1 ธันวาคม 2018]
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ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับ

ภาคธุรกิจ

ธุรกิจที่ขายสินค้าให้กลุ่มผู้มีรายได้สูงควรเตรียมรับมือกับรายได้ของ
ลูกค้าที่ลดลงในอนาคต โดยสรุป เราคาดว่าผลกระทบจะยังไม่เห็นชัด
ในปี 2019 แต่จะมีผลกระทบต่อการบริโภคของกลุ่มรายได้สูงในปี 20202021 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่รายได้ที่ได้เงินคืนภาษีน้อยลง โดยผู้มีรายได้
มากกว่าเดือนละ 1 แสนที่ซื้อ LTF (มีกว่า 2 แสนคน) จะได้เงินคืนภาษี
น้อยลดลงไม่ตำ�่ กว่า 5 หมืน่ บาทต่อปี เมือ่ มาตรการ LTF หมดลง อาจท�ำให้
ผู้เสียภาษีที่มีรายได้สูง ลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยลง (ซึ่งเงิน 5 หมื่น
ที่ได้คืนภาษีมีมูลค่าที่เทียบได้กับ หูฟัง Hi-End 4 ชิ้น มือถือรุ่นเรือธง
1.6 เครื่อง การเที่ยวญี่ปุ่น 1 ทริป เป็นต้น)

มุมมองจากฝั่งตลาดทุน
คุณยืนยง เทพจ�ำนงค์

คุณชัชพล สีวลีพันธ์

ถ้าไม่ซ้ อ
ื LTF แล้วคิดว่านักลงทุนจะน�ำเงินไปท�ำอะไร?

ผูเ้ สียภาษีกน็ า่ จะยังน�ำเงินทีเ่ คยซือ้ LTF ไปลงทุนในตลาดทุนเช่นเดิม คุณยืนยง เทพจ�ำนงค์ และคุณชัชพล สีวลีพนั ธ์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส จาก บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) ตั้งข้อสังเกตว่า แม้ LTF จะให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีค่อนข้างสูง แต่สัดส่วนการซื้อ LTF ของผู้เสียภาษีก็ยังไม่มากนัก (Box: 5 คนไทยออมเงินระยะยาว และซื้อ
LTF น้อย) จึงอาจมองได้ว่าผู้ที่ซื้อ LTF มี preference ทางการลงทุนผ่านตลาดทุนมากกว่าคนกลุ่มอื่น ดังนั้นแม้จะ
ไม่มี LTF คนกลุ่มนี้ก็จะยังลงทุนในตลาดทุนอยู่ (เช่น การซื้อหุ้น หรือซื้อกองทุนหุ้น) มากกว่าจะไปซื้อประกันหรือลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ เงินไหลเข้าตลาดทุนอาจจะลดลงไม่มากนัก เนื่องจากอาจจะมีเงินลงทุนหุ้นอื่นๆ เข้ามา
ทดแทน
แต่ถ้าเงิน LTF หายไปจริงๆ แล้วตลาดหุ้นในปี 2020 จะผันผวนมากจนลามมากระทบตลาดหุ้น
ในปี 2019 หรือไม่?

คุณยืนยง และคุณชัชพล เห็นว่า เม็ดเงินจาก LTF ปัจจุบันมีขนาดรวมกันทั้งอุตสาหกรรมประมาณ 3.8 แสนล้านบาท
หากเทียบกับขนาดของตลาดหลักทรัพย์ไทยทีป่ ระมาณ 16 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 2.36% (ข้อมูล ณ สิน้ เดือน พ.ย. 2018)
หากดูตัวเลขแม้ไม่ได้ใหญ่มากเทียบกับเม็ดเงินจากฝั่งสถาบันเองหรือกับขนาดของตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับยอดซื้อ
ที่ในช่วงปี 2015-2017 ตลาดมียอดซื้อ LTF สุทธิปีละประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท โดยมียอดซื้อเฉลี่ยประมาณ
6 หมืน่ ล้านบาทต่อปี20 เมือ่ เทียบกับยอดซือ้ ของสถาบัน คิดเป็นขนาดแค่ 1.8% เท่านัน้ นอกจากนีใ้ นช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา
การซื้อขายสุทธิของ LTF ในแต่ละไตรมาสก็ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนไหวของตลาดเท่าใดนัก (รูปที่ 14)
คุณชัชพลกล่าวเสริมว่า ข้อมูลเหล่านี้ อย่างน้อยก็ท�ำให้เรารู้ว่ายอดซื้อ LTF ไม่ได้มีผลต่อการเคลื่อนไหวของ SET
แต่ในอนาคตหากยกเลิกกองทุน LTF ยอดซื้อที่จะมีเข้ามาประมาณปีละ 2.3 หมื่นล้านบาท จะหายไป และทยอย
ครบอายุในอนาคตในอีก 5-7 ปีข้างหน้าประมาณปีละ 5 หมื่นล้านบาท เป็นเรื่องที่น่าสนใจและติดตามต่อไป

20

ค�ำนวนโดย Krungthai Macro Research โดยใช้ขอ้ มูลยอดซือ้ กองทุนรวม LTF และ RMF จาก AIMC และสัดส่วนการซือ้ กองทุนรวม LTF และ RMF ของผูเ้ สียภาษีจากอธิภทั ร (2560)
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รูปที่ 14: ยอดซื้อสุทธิ LTF กับการเคลื่อนไหวของ SET ไม่ได้ไปทางเดียวกันนักในช่วงปี 2011 เป็นต้นมา
มูลค่าการซื้อสุทธิ LTF กับการเปลี่ยนแปลงของ SET (Change QoQ) ในไตรมาส 1 และ 4
การเปลี่ยนแปลงของ SET (QoQ)
150

ปี 2005-2010

100
50

มูลค่าการซื้อ (ขาย)
สุทธิ LTF
-30,000
(หน่วย: ล้านบาท)

0
-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

20,000

30,000

-50
-100
-150
-200
-250

การเปลี่ยนแปลงของ SET (QoQ)
200

ปี 2011-2017

150
100

มูลค่าการซื้อ (ขาย)
สุทธิ LTF
-30,000
(หน่วย: ล้านบาท)

50
-20,000

-10,000

0

10,000

0
-50
-100
-150
-200

Q1

Q4

ที่มา: CEIC และ AIMC
หมายเหตุ: เลือกแสดงข้อมูลในไตรมาส 1 และ 4 เท่านั้นเนื่องจากเป็นไตรมาสที่มีการขายสุทธิและซื้อสุทธิมากที่สุดตามล�ำดับ

Box 5

คนไทยยังลดหย่อนภาษีผ่านการออมระยะยาวน้อยอยู่

ผู้เสียภาษียังออมเงินระยะยาวกันน้อย และยังออมในสินทรัพย์ที่ยังได้ผลตอบแทนไม่สูงนักในระยะยาว
งานวิจัยของด้านภาษีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าผู้ที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีมีการใช้สิทธิผ่านการออม
ระยะยาว (เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกัน LTF RMF เป็นต้น) เพียง 7.2% ของรายได้ของผู้เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเท่านัน้ โดยมักออมระยะยาวผ่านการท�ำประกันชีวติ ในขณะทีก่ ารออมผ่านกองทุนรวมทีส่ ามารถ
ลงทุนในตลาดทุนซึง่ มักให้ผลตอบแทนดีกว่ามีสดั ส่วนน้อยมาก เช่น การออมผ่าน RMF และ LTF คิดเป็น 4.6%
และ 11.9% ของการออมระยะยาวเท่านั้น
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รูปที่ 15: การออมระยะยาวเฉลี่ยมีเพี ยง 7% ของรายได้ และผู้เสียภาษียังออมใน LTF และ RMF ไม่เยอะ
สัดส่วนการออมของผู้เสียภาษีในรูปแบบการออมประเทต่างๆ ต่อรายได้ในปี 2012

RMF
4%

LTF
26%

47%

เบี้ย
ประกันชีวต
ิ

7%

กองทุนส�ำรอง/
กบข.
26%

1%

ประกัน
แบบบ�ำนาญ

10%
ประกันสังคม
การออมระยะยาวทั้งหมด

การใช้จ่ายและการออมอื่นๆ

ที่มา: อธิภัทร (2560)

มุมมองทางด้านวิชาการ
ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ

การออกแบบแรงจูงใจทีช่ ว่ ยให้คนออมมากขึน้ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ จากการสัมภาษณ์ ดร.อธิภทั ร มุทติ าเจริญ อาจารย์
ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อธิภัทรกล่าวว่า รายจ่ายภาษีจาก LTF ตกอยู่กับผู้มีรายได้
top 10 percentile เป็นหลัก โดยผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางไม่ค่อยซื้อ LTF เท่าใดนัก ซึ่งเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะ
ผลประโยชน์ทางภาษีส�ำหรับคนกลุ่มนี้ไม่มากเมื่อเทียบกับผู้มีรายได้สูง ถ้ามองในมุมนี้การให้เครดิตภาษีที่อัตราคงที่
เช่น 20% น่าจะสร้างแรงจูงใจให้คนอีกจ�ำนวนมากออมระยะยาวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังไม่เป็นการเพิ่มภาระรายจ่าย
ภาษีของรัฐให้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมความเท่าเทียมให้มากขึ้น21
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนการลดหย่อน LTF เป็นเครดิตภาษีที่จะท�ำให้แรงจูงใจเท่ากันส�ำหรับผู้เสียภาษีทุกคนนั้น
มีข้อพึงระวังที่ส�ำคัญเช่นกัน โดยหากรัฐเปลี่ยนการลดหย่อน LTF เป็นเครดิตเพียงอย่างเดียว แรงจูงใจในการลงทุน
ผ่านเครือ่ งมืออืน่ ๆ เช่น RMF ซึง่ ยังคงอยูใ่ นรูปของการลดหย่อน จะลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ยและรายได้
ปานกลาง ดังนัน้ รัฐบาลควรพิจารณาให้รอบคอบถึงล�ำดับความส�ำคัญของสิทธิประโยชน์ทางภาษีตา่ งๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในมิติของการเป็นเครื่องมือส่งเสริมความพร้อมทางการเงินส�ำหรับการเกษียนอายุ

21

อธิภัทร (2560)
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มุมมองตลาดเงินตลาดทุน ปี 2019
ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์*

“ปี 2019 ไม่ใช่ปีท่ีงา่ ย
ส�ำหรับตลาดเงินและตลาดทุน”

เป็นประโยคที่ทุกคนได้ยินติดหู แต่จะมีสักกี่คนที่บอกเราได้ว่า อะไรก�ำลังจะเกิดขึ้นในตลาดการเงินกันแน่
ความ “ไม่ง่าย” ในปี 2019 ไม่ใช่เพราะฤกษ์ไม่ดี หรือโชคชะตาไม่เข้าข้าง แต่เป็นผลมาจากปี 2018 ที่เพิ่งผ่านไป ได้ทิ้ง
ความไม่แน่นอนและความผันผวนไว้มากมาย ขณะที่ปีนี้ก็จะเป็นปีที่เศรษฐกิจโลก นโยบายการเงิน และตลาดการเงิน
ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มใหม่ไม่น้อยเช่นกัน
“ความเที่ยงตรง” จากการวิเคราะห์อาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้ประกอบการและนักลงทุนจะพบได้ทั่วไปในตลาดเงินปี 2019
แต่เมื่อความไม่แน่นอนสูง ความคาดหวังก็จะต�่ำ และวิกฤติก็อาจพลิกเป็นโอกาสได้ สิ่งที่แน่นอนที่สุดในปีนี้ ก็คือการที่
เราต้องเตรียมพร้อมไว้ทุกเมื่อ
ปี 2019 จะเป็นปีที่ “ความเข้าใจ” ในวัฏจักรของตลาดทุน และ “การปรับตัว” ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน
เป็นสองปัจจัยที่จะหนุนให้เราสามารถเผชิญกับความไม่แน่นอนได้อย่างมีสติ ขณะที่ก็มีสามค�ำถามที่เราต้องตอบตัวเอง
ให้ได้ก่อนเผชิญกับความผันผวนนี้
ค�ำถามแรก คือ ตลาดการเงินเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับปีท่ีผ่านมา?

“ปี 2018 เป็นปีที่ยาก” ทั่วทั้งตลาดต่างเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่คุ้นชินหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สงครามการค้าที่
เปลีย่ นแปลงท่าทีไปมา นโยบายการเงินสหรัฐฯ ทีเ่ ข้มงวดจนหลายประเทศต้องเผชิญกับวิกฤติคา่ เงิน พร้อมกับเศรษฐกิจ
โลกที่ดีต้นปี แต่พลิกกลับมาเผชิญกับความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในช่วงท้าย
ภาพที่แตกต่างในปี 2019 คือเราจะพบ “เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและตลาดการเงินที่บอบช้�ำ”

เริ่มด้วยภาพเศรษฐกิจที่แทบทุกค่ายพลิกคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงจาก “Global Synchronized
Growth” หรือเศรษฐกิจที่เติบโตพร้อมกันทั่วโลกในช่วงปลายปี 2017 มาเป็นมุมมอง “Synchronized Slowdown”
หรือชะลอตัวพร้อมกันตัง้ แต่ตน้ ปี 2019 ตามมาด้วยดัชนีวดั ความกลัวการลงทุนโลกอย่าง VIX Index ทีเ่ ริม่ ต้นปีในระดับ
15-20% ต่างจากระดับต�่ำกว่า 10% ที่เราเห็นในช่วงต้นปี 2018 ชี้ชัดว่าทั้งตลาดรับรู้ถึงความเสี่ยงที่ก�ำลังเผชิญอยู่
แต่อย่างน้อย สิง่ ทีด่ ใี นปีนกี้ ค็ อื “เราเรียนรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยรู้ เริม่ ต้นปีอย่างระมัดระวัง และไม่ฝนั ไกลเหมือนปีทผี่ า่ นมา”
* นักกลยุทธ์ตลาดเงิน Global Markets ธนาคารกรุงไทย
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ค�ำถามส�ำคัญข้อสองก็คือ นโยบายการเงินโลกจะยังเข้มงวดต่อหรือไม่?

แน่นอนว่าค�ำตอบของค�ำถามนี้อยู่ที่การประเมินท่าทีธนาคารกลางทั่วโลก
ปี 2019 เป็นปีทภี่ ายในธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด เต็มไปด้วยความเห็นต่าง กรอบเป้าหมาย
นโยบายการเงินในปีหน้า ถูกวางไว้กว้างถึง 2.25-3.75% หมายความว่าแม้แต่เฟดเองก็ยัง
ไม่แน่ใจว่าจะ “ขึ้น” ดอกเบี้ยเท่าไหร่ในปีนี้ ขณะที่การบริหารนโยบายการเงินของเฟดที่เพิ่ม
“Risk Management” หรือการบริหารตามความเสีย่ งมาประกอบการตัดสินใจ อาจชีว้ า่ ยุคสมัย
ของการขึ้นดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติตามข้อมูลอย่าง “Data Dependence” ได้ถึงจุดสิ้นสุด
สองอย่างนี้เป็นท่าทีที่แสดงให้เห็นว่าเฟดอาจใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในปี 2019
นอกจากเฟดแล้ว ธนาคารกลางหลักอืน่ ๆ ก็เจอปัญหาภายใน และอาจต้องใช้นโยบายเข้าช่วยเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็น ธนาคาร
กลางยุโรปที่ต้องรับมือทั้งความเสี่ยงทางการเมือง และการเลือกประธานธนาคารกลางคนใหม่ ธนาคารกลางญี่ปุ่น
ที่ต้องเตรียมพร้อมกับการขึ้นภาษีในเดือนตุลาคม ธนาคารกลางจีนที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจที่ก�ำลังชะลอตัว เช่นเดียวกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องระวังความผันผวนจากการเลือกตั้งและเศรษฐกิจโลก
เป็นไปได้สงู ทีป่ ี 2019 จะมีแรงกดดันจากนโยบายการเงินไม่มากเท่าปี 2018 แม้วา่ ธปท. อาจขึน้ ดอกเบีย้ ไปที่ 2.0%
พร้อมกับเฟดทีข่ นึ้ ดอกเบีย้ ไปได้ถงึ 3.0% แต่โอกาสทีจ่ ะเห็นทุกที่ “หยุดขึน้ ดอกเบีย้ ” ถ้าเศรษฐกิจหรือตลาดการเงิน
ปั่นป่วนก็มีไม่น้อยเช่นกัน
ค�ำถามสุดท้ายก็คือตลาดเงินจะตอบรับปี 2019 นี้อย่างไร?

ค�ำตอบของค�ำถามนี้จะอยู่ที่ “ทิศทางของเงินดอลลาร์” ถ้าแข็งค่าต่อ ตลาดอาจต้องเผชิญกับตลาดที่ผันผวนต่อเนื่อง
หุ้นทั่วโลกมีโอกาสปรับตัวลงต่อ พร้อมกับบอนด์ตลาดเกิดใหม่ที่อาจพบวิกฤติระลอกสอง ในทางกลับกัน เมื่อไหร่ก็ตาม
ที่ดอลลาร์พลิกมาอ่อนค่า โอกาสที่ตลาดจะกลับตัวขึ้นตามมูลค่าพื้นฐานที่ไม่ได้เลวร้ายก็มีอยู่ไม่น้อย
และเมื่อมองจากทั้งภาพเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน การแข็งค่าของเงินดอลลาร์จากความต่างของดอกเบี้ย
และเศรษฐกิจ อาจถึงจุดสิ้นสุด เมื่อนโยบายการเงินทั่วโลกไล่ตามทัน หรือเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว ดังนั้นค�ำถาม
อาจไม่ใช่ “อะไรก�ำลังจะเกิด” แต่อยู่ที่ว่า “จะเกิดเมื่อไหร่” กันแน่
ปี 2019 ไม่ใช่ปีที่ง่ายส�ำหรับตลาดเงินและตลาดทุน แต่ผู้ประกอบการและนักลงทุนควรเตรียมพร้อมและมองสิ่งเหล่านี้
เป็นความท้าทายที่จะท�ำให้เราแข็งแกร่งขึ้น
ในตลาดเงิน การประกันความเสี่ยง และการใช้สกุลเงินที่หลากหลายในการท�ำธุรกิจจะเป็นสิ่งที่เราควรให้ความส�ำคัญ
เช่นเดียวกันในฝั่งดอกเบี้ย เมื่อต้นทุนระยะสั้นและยาวไม่ต่างกันมาก ก็เป็นโอกาสที่จะปรับระยะเวลาของการกู้
ให้เหมาะสมกับการลงทุน
จงมั่นใจว่าโอกาสในตลาดการเงินจะเป็นของผู้ที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
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เศรษฐกิจไทยยังเติบโตในปี 2019 แต่ชะลอลงจากปีก่อน

Krungthai Macro Research คาดเศรษฐกิจไทยปี 2019 ขยายตัว 4.1% ชะลอลงเล็กน้อยจาก 4.3% ในปี 2018
ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังคงเป็นภาคส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังเติบโต (แม้อาจชะลอลงจากสงครามการค้าและ
เศรษฐกิจจีนที่เติบโตน้อยลง) เช่นเดียวกับการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวเร่งขึ้น ตามความคืบหน้าในโครงการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Box 6) ซึ่งจะต่อเนื่องสู่การ
ลงทุนภาคเอกชน ตลอดจนโครงการดูแลเศรษฐกิจฐานรากของภาครัฐ ที่จะส่งผลบวกต่อการบริโภคภาคเอกชน
อย่างไรก็ดี มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตลอดจนการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนทีม่ คี วามเป็นไปได้ทอี่ าจเกิดขึน้ เร็วและแรงกว่าทีค่ าด ซึง่ อาจบัน่ ทอนการเติบโต
ของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวได้
รูปที่ 16: สรุปประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ

Unit: % except THB USD

GDP growth

2017

2018F

2019F

3.9

4.3

4.1
การส่งออกและการท่องเที่ยวยังคงเป็น

Export in USD

แรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจ

9.7

7.0

4.0

แม้จะลดความร้อนแรงลงจากปีก่อนๆ
จากผลกระทบของสงครามการค้ า
การชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ จี น และ

B

Tourist arrivals

9.0

7.5

4.5

Inflation

0.7

1.1

1.0

Loan growth

4.4

5.8

5.0

THB USD

(Year end)

โครงสร้า งพื้ นฐานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ที่ใช้เต็มศักยภาพแล้วในหลายพื้ นที่

แรงขั บ เคลื่ อนจากภาครั ฐ ยั ง จ� ำ เป็ น
ส� ำ หรับ เศรษฐกิ จ ฐานราก โดยความ

32.7

32.7A

32.0

ราบรื่นทางการเมืองในปีเลือกตั้งจะมีนย
ั
ต่ อความสามารถในการใช้งบประมาณ
ของรัฐบาล

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research
หมายเหตุ: F คือ ตัวเลขประมาณการ A คือ ตัวเลขจริง
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Box 6

ส่องประกายความหวังประเทศ บนเส้นทางโครงการ EEC

5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เริ่มเข้าสู่กระบวนการเปิดประมูลแล้ว หนึ่งในนโยบายการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทีส่ ำ� คัญ คือ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ทางบก
ทางน�้ำ และทางอากาศ ในลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership:
PPP) รวมเม็ดเงินการลงทุนกว่า 6.5 แสนล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐ 32% และภาคเอกชน 68% โดยคาดว่า
จะสามารถคัดเลือกภาคเอกชนที่จะร่วมด�ำเนินโครงการและพร้อมเซ็นสัญญาได้ภายในปี 2019 หลังจากล่าสุด
มีความคืบหน้า สรุปได้ ดังนี้
ความคืบหน้า ปี 2018

1

โครงการรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน

ประกาศผลผู้ได้รบ
ั การคัดเลือก

2

โครงการพั ฒนา
ท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก

เปิดขายเอกสารการคัดเลือก
มีผู้ซ้ อ
ื เอกสารการคัดเลือก 42 ราย

3

โครงการท่าเรือ
แหลมฉบัง
ระยะที่ 3

เปิดขายเอกสารการคัดเลือก
มีผู้ซ้ อ
ื เอกสารการคัดเลือก 32 ราย

4

โครงการท่าเรือ
อุตสาหกรรม
มาบตาพุ ด ระยะที่ 3

เปิดขายเอกสารการคัดเลือก
มีผู้ซ้ อ
ื เอกสารการคัดเลือก 18 ราย

5

โครงการศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
อากาศยานอู่ตะเภา

ประกาศผลผู้ได้รบ
ั การคัดเลือก
เอกชน โดยไม่ใช้วธิ ก
ี ารประมูล

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ Krungthai Macro Research
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คณะผู้จด
ั ท�ำ >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส Global Business Development and Strategy
ดร.พชรพจน์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญในด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการธนาคาร
ปัจจุบันเป็นผู้น�ำทีม Krungthai Macro Research ก่อนร่วมงานกับธนาคารกรุงไทย
ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท�ำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ และยังเคยเป็น Assistant
Professor of Economics ที่ San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ท�ำงาน
วิจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเงินระหว่างประเทศ มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ใน
Journal of International Money and Finance นอกจากนัน้ ยังเคยฝึกงานทีธ่ นาคารกลาง
ของสหรัฐฯ (Fed)
ดร.พชรพจน์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of
Michigan, Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.กิตติพงษ์ เรือนทิพย์

Senior Economist
ดร. กิตติพงษ์ มีประสบการณ์ท�ำงานวิจัยเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนา แรงงาน และการเงิน
โดยมีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐมิติจุลภาค และข้อมูลครัวเรือน ก่อน
เข้าร่วมงานกับธนาคารกรุงไทย เคยเป็นนักวิจัยที่ Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ Nagoya University
และยังเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่ Mahidol University International College (MUIC)
ดร.กิตติพงษ์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท Development Economics จาก University of East Anglia สหราชอาณาจักร
และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ น
ที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา ภายใต้ทุนโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
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ณัฐพร ศรีทอง

Senior Analyst
ณัฐพร มีประสบการณ์ท�ำงานวิจัยด้านธุรกิจสถาบันการเงิน และเศรษฐกิจมหภาค อีกทั้ง
ยังเคยฝึกงานที่สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณัฐพร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขา Finance (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

อติเดช พงศ์หว่าน

Analyst
ก่อนเข้าร่วมงานกับธนาคารกรุงไทย อติเดช มีประสบการณ์ท�ำงานด้านข้อมูลหนี้สาธารณะ
จากการท�ำงาน ณ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
อติเดช จบการศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภวินทร์ เตวียนันท์

Data Analyst
ภวินทร์ มีประสบการณ์ท�ำงานในฐานะนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) และเคยเป็นผูช้ ว่ ยนักวิจยั ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชีย่ วชาญในด้านเศรษฐมิติ
และการใช้ข้อมูล Big Data
ภวินทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นเศรษฐศาสตร์ (Major: Theoretical and Quantitative
Economics) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

