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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. 

Foreword >>

เผยแพร:่ มิถุนายน 2019

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทวีความรุนแรงขึ้น ท้ังในมิติของความลึก 

ได้แก่ การเพ่ิมจ านวนสินค้าท่ีจะโดนเรยีกเก็บภาษีน าเข้า รวมถึงอัตราภาษีท่ีสูงข้ึน 

และในมิ ติของความกว้าง ได้แก่  การขยายขอบเขตไปสู่การต่อ สู้แย่งชิ ง

ความได้เปรยีบด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต เช่น 5G และ IoT ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญท่ี

จะก าหนดว่าใครคือเศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลกในอนาคต

ภาพของความขัดแย้งท่ีชัดเจนขึ้นท าให้หลายฝ่ายปรับลดประมาณการการเติบโต

ของเศรษฐกิจโลกในปี 2019-2020 โดยสาเหตุหลักคือการชะลอตัวของการค้า

ระหว่างประเทศและการลงทุนภาคเอกชน แม้ว่าเศรษฐกิจสหรฐัฯ ยังแข็งแกรง่และ

ไม่ได้มีสัญญาณการเข้าสู่ภาวะ Recession ในตอนน้ี แต่นักวเิคราะห์ส่วนใหญ่เร ิม่

เห็นตรงกันว่าเฟดน่าจะหยุดข้ึนดอกเบี้ยแล้วและอาจปรบัลดดอกเบี้ยได้เรว็ๆ น้ี

ส าหรับเศรษฐกิจไทย เราประเมินการเติบโตในปี 2019-2020 ไว้ท่ี 3.3% และ 3.6% 

ตามล าดับ โดยเป็นการปรบัลดประมาณการปี 2019 จากเดิมท่ี 3.8% เน่ืองจากยอด

ส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวได้น้อยกว่าท่ีคาดไว้เดิมมาก นอกจากน้ี ในช่วงคร ึ่ง

หลังของปี ยังมีผลกระทบจากปัจจัยในประเทศ โดยเฉพาะมาตรการของธนาคาร

แห่งประเทศไทยในการควบคุมการก่อหน้ีของครวัเรอืนท่ีอาจจะมีเพ่ิมเติมจากการ

ควบคุมสินเชื่ ออสังหาฯ ท่ีได้บังคับใช้ไปแล้ว ท าให้ในภาพรวมการลงทุนของ

ภาคเอกชนมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงกว่าท่ีประเมินไว้เดิม 

อย่างไรก็ดี ภายใต้ภาวะท่ีดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ก็มีโอกาสทางธุรกิจ

ใหม่ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งเราได้น าเสนอบางส่วนในบทความน้ีด้วยเช่นกัน
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การตกลงกันเรว็ๆ นี้ คงเป็นไปได้ยาก นักวเิคราะห์ส่วนใหญ่เร ิม่เห็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว

ว่าสงครามการค้าอาจเป็นแค่เคร ื่องมือต่อรองส าหรบัเร ื่องความม่ันคง และการปกป้องสถานะ

เศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลกของสหรฐัฯ จากเศรษฐกิจอันดับ 2 อย่างจีน ซึ่งจุดส าคัญท่ีสหรฐัฯ 

กังวลคือการท่ีจีนจะเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี 5G (โครงสรา้งพ้ืนฐานของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

เช่น Connected Devices, IoT, Automation) ซึ่งเป็นเร ื่องท่ียอมกันไม่ได้ นอกจากน้ี ภาษีท่ี

เก็บได้ท่ีอาจสูงถึงราว 1 แสนล้านดอลลารฯ์ ต่อปี (ซึ่งไม่เคยเก็บได้จากบรษัิทสหรฐัฯ ท่ีอยู่

ต่างประเทศ) ยังเป็นผลงานท่ี ปธน. ทรมัป์ น าไปช่วยลดการขาดดุลการคลังของสหรฐัฯ ได้

อีกด้วย

สงครามการค้า 
จะไปต่ออย่างไร ?

>> สหรฐัฯ กับจนี จะสามารถบรรลุขอ้ตกลงกันได้ในเรว็วนัหรอืไม่
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Sentiment ของการลงทนุ

ภาคเอกชนโดนบั่นทอนลงไปเรื่อยๆ 

การห้ามบรษัิทสหรฐัฯ ขายสินค้าเทคโนโลยีให้ 

Huawei จะท าให้การลงทุนด้าน 5G ของโลกชะงักงัน

ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวมท่ีมี

เทคโนโลยีเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก นอกจากน้ี 

สหรฐัฯ อาจเก็บภาษีน าเข้า 25% กับสินค้าน าเข้า

จากจีนอีก 3 แสนล้านดอลลารฯ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สินค้าท่ีกระทบกับผู้บรโิภคชาวอเมรกัินโดยตรง

เช่น คอมพิวเตอรแ์บบต้ังโต๊ะและแบบพกพา

โทรศัพท์มือถือ เส้ือผ้า รองเท้า ของเล่น 

ต่างจากภาษีก่อนหน้าน้ีท่ีเก็บกับสินค้าท่ี

เก่ียวข้องกับการลงทุนเป็นหลัก สรา้ง

ความกังวลอย่างมากในภาคเอกชน

โดยในวันท่ี 13 มิ.ย. ท่ีผ่านมา

กลุ่มเอกชนค้าปลีกรายใหญ่และราย

ย่อยกว่า 600 บรษัิท น าโดย Walmart 

และ Target ได้รว่มกันส่งจดหมายเปิดผนึก

เตือน ปธน. ทรมัป์ว่าหากการเก็บภาษีสินค้าจีน 

3 แสนล้านดอลลารฯ์ มีผลบังคับใช้จะส่งผลให้

แรงงานกว่า 2 ล้านคน ตกงาน และบ่ันทอน GDP สหรฐัฯ

ให้ชะลอลง 1% ส าหรบัประเทศไทย ผู้ประกอบการใน

Supply chain กลุ่มคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

และชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ อาจเห็นผลกระทบมากข้ึน 

>> การตอบโต้กันไปมาจะเกิดอะไรขึน้ 

ท้ังน้ี เนื่องด้วยการท าประชาพิจารณ์ภาคเอกชนกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจต่างๆ ภายใน

สหรฐัฯ ในช่วงวันท่ี 17 - 25 มิ.ย. 2019 นี้ ส่งผลให้ ปธน. ทรัมป์ไม่สามารถขึ้นภาษีได้กระท่ัง

หลังวนัท่ี 2 ก.ค. (หลังช่วงแสดงความเห็นโต้แย้ง 7 วัน ส้ินสุดลง) 

รปูท่ี 1 มาตรการทางการค้าระหวา่งสหรฐัฯ และจีนท่ีผ่านมา

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai Macro Research

Vectors graphics created by freepik 

อตัราการเก็บภาษี
• เครื่องซักผ้า 20% 
• แผงโซลาร์เซล 30% 
• เหล็ก 25% 
• อะลมูิเนียม 10% 

 เก็บภาษี 10%-25% กลุ่ม
ส่วนประกอบอเิล็กทรอนิกส์ 
เครื่องจกัร เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และยานยนต์และส่วนประกอบ

 เก็บภาษี 10% เคมีภัณฑ์ 
ส่วนประกอบอเิล็กทรอนิกส์ 
เครื่องจกัร และเครื่องใช้ไฟฟ้า

 เก็บภาษี 10% และเพ่ิม
เป็น 25% ในกลุ่มสินค้า
จ าพวกเครื่องมือสื่อสาร 
โมเด็ม และบางส่วนของ
สินค้าอปุโภคบริโภค

 ข้ึนภาษีเป็น 25% 
ในกลุ่มสินค้า
อปุโภคบริโภค

 มาตรการทุ่มตลาดและ
อดุหนุนราคาสินค้าข้าวฟ่าง

 ข้ึนภาษีสินค้าอปุโภคบริโภค 
120 รายการ (15%) สินค้า
อะลมูีเนียมใช้แล้ว และอื่นๆ 
อกี 8 รายการ (25%)

 เก็บภาษีกลุ่มแรก 25% 
กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้า
แปรรูป รถยนตไ์ฟฟ้า

 เก็บภาษีกลุ่มที่สอง 25% 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม 
อปุกรณ์ทางการแพทย์

 เก็บภาษี 5% - 10% กลุ่ม
อปุกรณ์และเครื่องมือ
การแพทย์

 เรียกเก็บภาษีเพ่ิมเปน็ 25% 
ในกลุ่มสินค้าเกษตรจากพืช
และสัตว์

อยู่ระหวา่งหาข้อสรุป
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จดุแรกคือ Supply chain ในอุตสาหกรรมรถยนต์ สงครามการค้าท าให้เศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาจีน

ชะลอตัวลง ซึ่งรวมถึงภูมิภาคอาเซียนด้วย เป็นความเส่ียงต่อสินค้า Auto & Parts ของไทยท่ี

มีอาเซียนเป็นตลาดส่งออกท่ีส าคัญ การส่งออกสินค้า Auto & Parts ไปอาเซียน 5 ประเทศ

หลัก ในช่วง 4 เดือนแรกลดลง 15%YOY ซึ่ งสินค้าหลักคือรถยนต์น่ัง (-39%YOY) 

ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ (-6%YOY) เคร ื่องยนต์สันดาปภายใน (-20%YOY) 

นอกจากน้ี ตลาดในประเทศอาจชะลอตัวในช่วงคร ึ่งหลังของปีหากมาตรการควบคุมหน้ี

ครวัเรอืนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเข้ามาควบคุมสินเชื่อรถยนต์โดยตรง

อีกจุดคือธุรกิจ Real Estate ในปี 2018 ท่ีผ่านมา ก าลังซื้อจากจีนมีความส าคัญกับตลาด

อสังหาฯ ไทยมาก ธปท. รายงานว่ายอดเงนิโอนจากต่างประเทศเพ่ือซื้ออาคารชุดในไทยของ

ชาวจีน คิดเป็นมูลค่า 4 หม่ืนล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2017 ถึง 66% ท่ีส าคัญคือมีสัดส่วนถึง 

43% ของดีมานด์ต่างชาติ และ 12% ของมูลค่าการโอนอาคารชุดท้ังประเทศ โดย CBRE

ซึ่งเป็นบรษัิทผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาฯ กังวลว่าดีมานด์ท่ีเข้ามาซื้ออาคารชุดจะยั่งยืนหรอืไม่ 

เพราะผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าหรอืราคาอสังหาฯ อาจไม่มากเท่าท่ีคาด และยังมีความเส่ียง

ท่ีทางการจีนจะใช้มาตรการควบคุมการไหลออกของเงนิท่ีเข้มข้นอีกได้ ในประเด็นน้ี เรามองว่า

อาจเป็นไปได้เน่ืองจากค่าเงนิหยวนมีการอ่อนค่ามาจนใกล้ระดับ 7 หยวนต่อดอลลารฯ์ ซึ่งเคย

เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ทางการจีนออกมาตรการควบคุมการไหลออกของเงนิในอดีต

>> นอกจากการส่งออกสินค้าอเิล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ประกอบการไทยต้องระวงัอะไรอกีบ้าง 

สงครามการค้า อาจสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ เช่น สินค้าใน

กลุ่มของเล่น สหรฐัฯ น าเข้าของเล่นแต่ละปีกว่า 5 พันล้านดอลลารฯ์ 

และเป็นสินค้าจากจีนมากถึง 74% ในขณะท่ียอดส่งออกของเล่น

ไทยไปสหรฐัฯ มีเพียงราว 200 ล้านดอลลาร์ฯ เท่าน้ัน สะท้อนว่า

อุตสาหกรรมผลิตของเล่นไทยมีโอกาสมากหากสหรฐัฯ ปรบัอัตรา

ภาษีน าเข้าสินค้าจีนข้ึนเป็น 25% จรงิ โดยตลาดของเล่นในสหรฐัฯ 

มีการแบ่งเป็น 7 หมวดหมู่หลักๆ ได้แก่ ของเล่นเด็กอ่อน ของเล่น

เพ่ือกิจกรรมสันทนาการ ตุ๊กตา ของเล่นท่ีมีล้อเล่ือน เกมส์และ

ตัวต่อ จิ๊กซอว์ ตุ๊กตาผ้า และกลุ่มของเล่นอ่ืนๆ 

กอปรกับการผลิตของเล่นสามารถใช้วัตุดิบในประเทศอย่างไม้

ยางพาราให้เป็นประโยชน์ ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบชนิดหน่ึงส าหรบั

สินค้าของเล่น ซึ่งอาจกลายเป็นตัวช่วยหน่ึงต่อเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพาราท่ีเผชิญความยากล าบากหลังจีนลดการน าเข้าไม้

ยางพาราต้ังแต่เกิดภาวะสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ท าให้ราคา

ตกต่ามาอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี คาดว่าสัดส่วนการใช้ไม้ยางพาราเพ่ือ

ผลิตของเล่นยังไม่สูงนัก เน่ืองจากส่วนใหญ่ยังเป็นการแปรรูปไม้

ท่อนเพ่ือส่งออกไปจีนซึ่งมีมูลค่าราว 1 พันล้านดอลลารฯ์ ต่อปี

Vectors graphics created by freepik 

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธุรกิจ
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BOX 1 PLANTOYS ผู้น าของเล่นไม้ยางพาราระดับโลกสัญชาติไทย

ของเล่นโดยแปลนทอยส์ (PLANTOYS) โดยบรษัิท แปลน ครเีอชั่นส์ จ ากัด เป็นรายแรกของ

โลกท่ีน าไม้ยางพารามาแปรรูปเป็นของเล่น อยู่ในธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี และมีสินค้า

จ าหน่ายใน 65 ประเทศท่ัวโลก โดยจุดเด่นของของเล่นคือการส่งเสรมิพัฒนาการท้ังรา่งกาย 

จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาของเด็ก และเป็นของเล่นท่ีปราศจากสารเคมีจึงเป็นมิตรท้ังต่อเด็ก

และส่ิงแวดล้อม

คุณโกสินทร์ วริะพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการบรษัิท แปลน ครเีอชั่นส์ จ ากัด เคยให้

สัมภาษณ์ ไว้ว่า1 “ช่วงปี 2008 ท่ีสหรฐัฯ เกิดวกิฤตจากการตรวจพบโลหะหนักในของเล่น 

ผู้ผลิตของเล่นหลายรายได้รบัผลกระทบ แต่แปลนทอยส์กลับเติบโตสวนทาง เพราะทุกคน

เม่ือนึกถึงแบรนด์ผู้ผลิตของเล่นท่ีปลอดภัยก็จะนึกถึงเรา จุดน้ันยังไม่พอ เรายังให้

ความส าคัญกับพัฒนาการเด็ก น่ันคือของเล่นของเราทุกชิ้นจะต้องม่ันใจว่า ออกแบบมาเพ่ือ

ตอบสนองพัฒนาการเด็กในช่วงน้ันๆ เพ่ือให้เป็นของเล่นท่ีมีประโยชน์จรงิๆ นอกจากน้ี 

เรายังโดดเด่นเร ื่องการออกแบบและนวัตกรรม ซึ่งในอุตสาหกรรมน้ีสามารถพูดได้ว่าเราเป็น 

TOP 3 ของการออกแบบของเล่นไม้”

1 ข้อมูลโดย Baipo Business Awards by Sasin http://www.baipo-business-awards.org/images/news/scoop-
interview_BaiPo-Business-Awards-by-Sasin_13th.pdf

คุณอนันต์ ศรธีนาอมร อปุนายกสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ระบุว่า ยอด

ส่งออกของเล่นไทยปี 2018 เติบโตกว่า 11% เน่ืองจากสหรฐัฯ และญี่ปุ่นหันมา

น าเข้าของเล่นจากไทยเพ่ิมข้ึน หลังของเล่นจากจนีมีราคาแพงข้ึน เพราะผู้ผลิต

จนีเผชญิต้นทุนวตัถดิุบท่ีสูงขึ้น เชน่ พลาสติกและแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ท่ีถูก

ปรบัเพ่ิมภาษีน าเข้าจากผลกระทบของสงครามการค้า ท้ังน้ี ในระยะถัดไป หาก

สหรฐัฯ ข้ึนภาษีน าเข้าของเล่นจากจนี ก็จะย่ิงส่งผลบวกต่อการส่งออกของเล่น

ไทย ท่ามกลางมาตรฐานการผลิตของผู้ผลิตในไทยท่ีได้รับการยอมรับว่ามี

ระดับสูงกวา่จนี 

อย่างไรก็ดี แม้การส่งออกของเล่นไทยจะขยายตัวดีและมีทิศทางท่ีสดใส แต่

ส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการต่างประเทศท่ีมีฐานผลิตในไทย โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการจากญ่ีปุ่น ขณะท่ีผู้ประกอบการจีนได้เริม่เข้ามาหาท่ีทางเพ่ือย้าย

ฐานการผลิตเข้ามาในไทยแล้วเชน่กัน 

หากผู้ประกอบการของเล่นไทยต้องการคว้าโอกาสทางการค้า จะต้องมีการ

พัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการผลิต

ของเล่นท่ีมีความซับซ้อนหรอืมีเทคโนโลยีเก่ียวข้อง ซึ่งต้องอาศัย know-how 

การผลิตท่ีซับซ้อน ผู้ประกอบการสามารถปรึกษาแนวทางการท า R&D จาก

หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ได้ ส่วนการพัฒนาแบรนด์ของตนเองซึ่งสามารถขอค าปรึกษา หรือ

เรยีนผ่านหลักสูตรออนไลน์ในเวบ็ไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เชน่กัน 

จากอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ค าแนะน า

Vectors graphics created by freepik 

ผู้ประกอบการสามารถติดต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ตาม
บทความเรื่อง “SME ท า R&D 
ไม่เดียวดาย ไขข้อข้องใจพรอ้ม
ตัวช่วย” ของกรุงไทย 
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Background photo created by www.slon.pics / freepik

EVFTA คือความตกลงเขตการค้าเสรรีะหวา่งสหภาพยุโรปและเวยีดนาม (EU-Vietnam Free 

Trade Area) ต้ังแต่ปี 2012 เวยีดนามได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไปจาก

สหภาพยุโรป (General System of Preference: GSP)2 ซึ่งเป็นการลดหย่อนหรอืยกเว้น

ภาษีอากรขาเข้า จนมีส่วนส าคัญท่ีส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของเวยีดนามในปีน้ันขยายตัว

มากถึง 22.7% และเร ิม่ท้ิงห่างประเทศไทยมากข้ึนในระยะถัดมา โดยไทยถูกตัดสิทธิ GSP ใน

ปี 2015 (รูปท่ี 2)

เวยีดนามกับ EVFTA 
จะเป็น Game Changer หรอืไม่ ?

>> EVFTA คืออะไร 

2 ยุโรปได้ให้สิทธิในรูปแบบ Standard GSP แก่ประเทศก าลังพัฒนาท่ีมีรายได้ปานกลาง-ต่า



Krungthai Macro Research11

รปูท่ี 2 มูลค่าส่งออกของเวยีดนามไปตลาดยุโรปภายหลังได้รบัสิทธิประโยชน์ GSP เติบโตอย่างก้าวกระโดด 

อย่างไรก็ดี เวียดนามอาจสูญเสีย GSP เลยต้องมี EVFTA 

เน่ืองจากผลจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีช่ัวคราวของ GSP

ก าลังจะส้ินสุดลงในปี 2023 ส่งผลให้เวยีดนามใช้ความ

พยายามถึง 3 ปี (ต้ังแต่เดือน ธันวาคม 2015) เจรจาความ

ตกลงเขตการค้าเสรกัีบยุโรป (EVFTA) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ

เปิดเสรกีารค้าเกือบสมบูรณ์ จะท าให้สินค้าน าเข้าจากท้ังสอง

ประเทศได้ลดภาษีน าเข้ารวมกว่า 99.8% ของภาษีน าเข้า

ท้ังหมด  จากสิทธิประโยชน์ GSP เดิมท่ีลดภาษีน าเข้าได้

เ พี ย ง  6 6%  ( ข้ อ มู ล จ า ก  Austrian Foundation for 

Development Research) ซึ่งคาดว่าจะท าให้มูลค่าส่งออก

ของเวยีดนามไปยุโรปมีแนวโน้มเติบโตมากยิ่งข้ึน [Box2]

Vectors graphics created by freepik 

มูลค่าส่งออกของเวยีดนามและไทยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา
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เวยีดนามได้รบั GSP จากยุโรป

ไทยถูกตัดสิทธิ GSP จากยุโรป*

ท่ีมา: ข้อมูลจาก Trademap และวเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research
หมายเหตุ: *ไทยถูกตัดสิทธิ GSP เนื่องจากรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per capita)ของไทยเกินระดับประเทศรายได้ปานกลาง
ค่อนข้างต่า (Upper-middle income) ติดต่อกันเกิน 3 ปี

** อัตราการเติบโตเฉล่ียต้ังแต่ปี 2012 - 2018
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BOX 2 ท่ีผ่านมา ผลของ GSP ลดทอนความสามารถในการแข่งขนั
ของไทยเมื่อเทียบกับเวยีดนาม 

หากประเมินศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าส่งออกไปยังยุโรป 10 อันดับแรกระหว่างไทย

และเวยีดนามในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โดยใช้อัตราการเติบโตของส่วนแบ่งตลาด (Market 

share growth) (แกนนอน) เทียบอัตราการเติบโตของตลาดน าเข้าสินค้าของยุโรป (EU 

import market growth) (แกนต้ัง) (รูปท่ี 3) พบว่า สินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่

กระจุกตัวในกลุ่มท่ียังไม่สามารถเพ่ิมหรอืคงส่วนแบ่งตลาดได้ตามอัตราการเติบโตของตลาด

น าเข้ายุโรปได้ ขณะท่ีสินค้าส่งออกของเวยีดนามส่วนใหญ่กลับมีอัตราการเติบโตเร่งข้ึน

มากกว่าการขยายตัวของการน าเข้าสินค้าของยุโรป โดยเฉพาะเคร ื่องแต่งกาย (ถักหรอื

โครเชต์) (รูปท่ี 3 วงกลมสีเหลือง)

รปูท่ี 3 หมวดเครื่องแต่งกายไทยสูญเสียศักยภาพการแข่งขันกับเวยีดนามมากท่ีสุด

ที่มา: ขอ้มูลจาก Trademap และวเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research

หมายเหตุ: 1) HS code เปรยีบเทียบระหวา่งป ี2014 และ 2018

2) ขนาดของวงกลมสะท้อนมูลค่าการส่งออกไปตลาดยุโรปในป ี2018 (พันล้านดอลลารฯ์)

3) พ้ืนที่แรเงาสีฟา้ หมายถึง ศักยภาพการเติบโตของส่วนแบง่ตลาดเมื่อเทียบกับการขยายตัวของมูลค่าส่งออก

EVFTA อาจท าให้เวียดนามได้เปรียบทางภาษีเพ่ิมขึ้นในบางสินค้า GSP เดิมได้ปรับลดภาษี

น าเข้าสินค้าหลักอยู่ก่อนแล้ว แต่ข้อตกลงดังกล่าวได้ขยายขอบเขตครอบคลุมสินค้ามากข้ึน 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่าผู้ส่งออกไทยในกลุ่มสินค้าเคร ื่องแต่งกายและรองเท้าอาจเสียเปรยีบ

มากข้ึน

>> EVFTA จะย่ิงท าให้ผู้ส่งออกไทยเสียเปรยีบในตลาดยุโรปหรอืไม ่

ตารางเมทรกิซเ์ปรยีบเทียบศักยภาพการส่งออกของไทยและเวยีดนาม 10 อันดับแรกในตลาดยุโรป
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ตารางท่ี 1 สินค้าส่งออกของเวยีดนาม 10 อันดับแรกท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเปรยีบเทียบกับไทย

ที่มา: ขอ้มูลจาก Eurostat, WTO, Austrian Foundation for Development Research และ ThaiFTA

หมายเหตุ:           เวยีดนามได้เปรยีบทางภาษีสูงเมื่อเทียบกับไทยภายหลัง EVFTA

สินค้าส่งออกไปยุโรปสูงสุดของเวยีดนาม
ภาษีน าเข้าสินค้าไทย ภาษีน าเข้าสินค้าเวยีดนาม

Baseline (%) Baseline (%) GSP (%) EVFTA (%)

Electrical machinery 14 0.1 0.1 0

Footwear 3 – 17 10.7 8.9 0

Machinery 0 – 30 0 0 0

Apparel (not knitted or crocheted) 0 – 12 9.2 9.0 0

Coffee, tea, mate and spices 0 1.6 0.1 0

Apparel (knitted or crocheted) 0 – 12 9.4 9.4 0

Furniture เฉล่ีย 4.49 0 0 0

Leather เฉล่ีย 4.49 6.9 1.5 0

Edible fruit and nut 0 0.5 0.2 0

Fish 12.5 - 25 2.4 6.0 0

นอกจากเรื่ องภาษีแล้ว เวียดนามยังค่อนข้างได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบใน

อุตสาหกรรมท่ีอาศัยแรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) และมูลค่าเพ่ิมสินค้าไม่

สูงนัก (Low-value added product) กล่าวคือ เวยีดนามสามารถผลิตสินค้าได้

ในราคาถูกจากค่าแรงข้ันพ้ืนฐานท่ีอยู่ในระดับต่า3 ประกอบกับสัดส่วนแรงงานท่ี

ค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้ในระยะข้างหน้า การส่งออก

ของไทยในกลุ่มน้ีจะมีแนวโน้มลดลงมากยิ่งข้ึนจากปัจจัยเชิงโครงสรา้งและการช่วง

ชิงข้อได้เปรยีบจากการเปิดเสรกีารค้าของเวยีดนาม

เครื่องแต่งกายและรองเท้า

รปูท่ี 4 ส่งออกหมวดส่ิงทอของไทยในตลาดยุโรปเสียเปรยีบเวยีดนามอย่างเห็นได้ชัด

ที่มา: ขอ้มูลจาก Trademap และวเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research

2.4%

18.0%

3 อัตราค่าแรงข้ันต่าของเวยีดนามเฉล่ียอยู่ท่ี 143.5 ดอลลารฯ์ ต่อเดือน ขณะท่ีไทยอยู่ท่ี 296.2 ดอลลารฯ์ ต่อเดือน

Vectors graphics created by freepik 

มาตรการภาษีสินค้าน าเขา้ยุโรประหวา่งไทยและเวยีตนาม
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สัดส่วนการส่งออกหมวดส่ิงทอของไทยกับเวยีตนามในตลาดยุโรปล้านดอลลารฯ์

เปรยีบเทียบส่วนแบง่ตลาดกลุ่ม
ส่ิงทอในตลาดยุโรป ในปี 2018
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เมื่อเปรียบเทียบสินค้าส่งออกไปยุโรปของไทยสูงสุด 10 อันดับแรก ซึ่งคิดเป็น 

80.2% ของมูลค่าส่งออกของไทยไปยุโรปท้ังหมด หรอืเกือบ 2 หม่ืนล้านดอลลารฯ์ 

พบว่า สินค้าส่งออกส าคัญของไทยเป็นสินค้าทุนและสินค้าคงทนท่ีมีมูลค่าสูง จึง

ท าให้เม่ือสินค้าน าเข้ายังตลาดยุโรปแล้ว ราคาสินค้าต้นทางจากประเทศไทยจะถูก

คิดรวมกับภาษีน าเข้าปลายทาง และส่งต่อไปยังผู้บรโิภคในราคาสูงข้ึน ขณะท่ี

สินค้าในหมวดเดียวกันท่ีน าเข้าจากเวยีดนามกลับมีแนวโน้มถูกกว่าเน่ืองจากการท่ี

ยุโรปจะทยอยลดภาษีในสินค้าน าเข้าจากเวยีดนามเกือบทุกประเภทเหลือ 0% 

ภายใน 10 ปี ตามข้อตกลง EVFTA

เครื่องจกัร เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์ 

รปูท่ี 5 ส่งออกไทยสูงสุด 3 อันดับแรกได้รบัผลกระทบจากภาษีน าเข้ามากท่ีสุด

Vectors graphics created by freepik 

ยุโรปอาจกลายเป็นคู่แข่งคนส าคัญของไทยใน

ตลาดเวียดนามในกลุ่มสินค้าขั้นปลาย สินค้าท่ี

เวยีดนามน าเข้าจากยุโรปส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ัน

กล า งและ ข้ั นปลาย ท่ี มี มู ล ค่ า เ พ่ิ ม สู ง  อ า ทิ 

เคร ื่ องจักรและส่วนประกอบ เคร ื่องบิน และ

ผลิตภัณฑ์ยา ขณะเดียวกันกับท่ีเวยีดนามก็น าเข้า

สินค้าจากไทยในกลุ่มสินค้าก่ึงส าเร็จรูปเช่นกัน 

เช่น เรอื (ขยายตัวช่วง 2014-2018 เฉล่ียปีละ  

214%) เคร ื่องมือแพทย์ (8.6%) และผลิตภัณฑ์ยา 

(3%) อย่างไรก็ตาม ภายหลัง EVFTA มีผลบังคับ

ใช้ จะท าให้เวยีดนามน าเข้าสินค้าดังกล่าวจากยุโรป

ไ ด้ ในราคาถูกลง เ น่ืองจากภา ษีน า เ ข้ าของ

เวยีดนามในหมวดเหล่าน้ีจะลดลงเหลือ 0% 

เช่นเดียวกับไทยตามข้อตกลงการค้าเสรอีาเซียน

>> แล้ว EVFTA กับตลาดเวยีดนาม จะเป็นอย่างไร 

รปูท่ี 6 เวยีดนามน าเข้าสินค้าขั้นปลายจากไทยมากขึ้น

ท่ีมา: ข้อมูลจาก Trademap และวเิคราะห์โดย Krungthai
Macro Research

มูลค่าส่งออกของไทยไปยุโรปสูงสุดเทียบอัตราภาษีน าเข้า

5,966

4,791

2,492

1,690 1,444
1,104 1,093

559 429 372

มูลค่าส่งออกปี 20180-30%

14%

10-22%

0-4%

0-6.5%

4.49%

12.5-25%

6.5%

0-1.3%

0-12%

อตัราภาษีน าเข้าท่ียุโรปเรยีกเก็บ

ท่ีมา: ข้อมูลจาก Trademap และวเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research

High

Low

สัดส่วนสินค้าขั้นต้น-ขั้นปลายท่ีเวยีดนามน าเข้าจากไทย

(ล้านดอลลารฯ์)
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BOX 3 มูลค่าทางการค้า 5 อนัดับสูงสุดระหวา่งยุโรปและเวยีดนาม

4 อ้างอิงจาก http://www.thaiembassy.org/hochiminh/contents/files/business-20170307-170831-533720.pdf
5 จากรายงานของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 20 มิถุนายน 2019
6 จากรายงานของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 21 กรกฎาคม 2018

รปูท่ี 7 มูลค่าการค้ารายประเภทสินค้าตามพิกัดศุลกากร (หน่วย: ล้านดอลลารฯ์)

ที่มา: ขอ้มูลจาก Trademap และวเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research

ธุรกิจควรมองการขยายการลงทุนในเวียดนาม เวียดนามก าลังกลายเป็นฐาน

การผลิตท่ีส าคัญในอาเซียนจากความพร้อมด้านศักยภาพการเติบโตของ

เศรษฐกิจท่ีอยู่ในระดับสูง ตลอดจนความพร้อมเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นด้าน

โครงสรา้งพ้ืนฐาน ประกอบกับอานิสงส์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่าน EVFTA 

จากสถิติการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน เงินลงทุน

โดยตรงของไทยในเวยีดนามปี 2018 (FDI Stock) อยู่ท่ี 6.3 พันล้านดอลลาร์ฯ 

เพ่ิมข้ึนจาก 5.2 พันล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2017 และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปการผลิต4 

เวียดนามไม่ได้ดึงดูดแค่ Supply Chain สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน

เวียดนามสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง

ต่อเน่ือง และมีแนวโน้มมากย่ิงข้ึนจากผลกระทบของสงครามการค้าท่ีท าให้

ผู้ผลิตท่ีเคยลงทุนในประเทศจีนหันมาหาประเทศเวียดนาม เช่น บริษัท Compal

Electronics, Inc ของไต้หวนั5 อย่างไรก็ดี เวียดนามพยายามดึงดูดธุรกิจอื่นๆ 

ด้วย แม้แต่ภาคเกษตรเพ่ือส่งออก โดยรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการ

ลงทุน และใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ี เช่น การยกเว้นภาษีค่าเช่าท่ีดินส าหรับ

การเกษตรนาน 15 ปี ในขณะท่ีปีท่ี 16 เป็นต้นไป ลดภาษี 50%6

Vectors graphics created by freepik 

หากจะเริม่ต้นลงทุนในเวยีดนาม... สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี

รูห้รอืไม่ กองส่งเสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ (https://toi.boi.go.th) 

หรอื โทร +66 2553 8111 ต่อ 6157 (สอบถามข้อมูลประเทศเวยีดนาม)

กรมส่งเสรมิการค้าระหวา่งประเทศ (https://www.ditp.go.th)

หรอื ส านักงานส่งเสรมิการค้าประจ ากรุงโฮจิมินห์ โทร +84 28 3914 1838-9 

และกรุงฮานอย +84 24 3936 5226

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธุรกิจ

20,157

6,627

3,618 3,294
1,661

เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้า เครื่องจกัร เครื่องแต่งกาย 

(ไม่ถัก)

กาแฟ

2008 2013 2018

สินค้าสง่ออกไปยงัยโุรป 5 อันดับแรกของเวยีดนาม

2,704
1,763 1,080 1,219 659

เครื่องจกัร เครื่องบิน ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องใช้ไฟฟ้า เลนส์/กล้อง

สินค้าน าเขา้จากยโุรป 5 อันดับแรกของเวยีดนาม

http://www.thaiembassy.org/hochiminh/contents/files/business-20170307-170831-533720.pdf
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Background photo created by evening_tao/ freepik

การลงทนุโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในช่วง ปี 2015-2019 มีจ านวนท้ังส้ิน 

76 โครงการ มีวงเงินกวา่ 3 ล้านล้านบาท เม็ดเงนิส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ทางราง ท่ีรวมถึงโครงการรถไฟความเรว็สูง (รูปท่ี 8) โดยปัจจุบันการลงทุนได้มีการอนุมัติ

การลงทุนแล้ว 32 โครงการ วงเงนิกว่า 1.1 ล้านล้านบาท

ลงทนุภาครฐั 
จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ขนาดไหน ?

>> โครงการลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐานรวม 3 ล้านล้านบาท มอีะไรบ้าง  
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รปูท่ี 8 แผนปฎิบัติการด้านคมนาคมขนส่งต้ังแต่ปี 2015-2019 มีท้ังส้ิน 76 โครงการ วงเงินลงทุนประมาณ 
3 ล้านล้านบาท

76 โครงการ วงเงินลงทุน 3,007,883.22 ล้านบาท

รถไฟทางคู่ 13 เส้นทาง
วงเงนิ 545,966.85 ลบ. (18.15%)

รถไฟชานเมือง 4 เส้นทาง
วงเงนิ 68,386.33 ลบ. (2.27%)

รถไฟขนส่งมวลชน 12 เส้นทาง
วงเงนิ 669,348.57 ลบ. (22.25%)

รถไฟความเรว็สูง 4 เส้นทาง
วงเงนิ 1,117,206.66 ลบ. (37.14%)

ถนน ทางหลวงพิเศษ และทางพิเศษ
11 เส้นทาง วงเงนิ 368,991.90 ลบ. (12.27%)

ส่ิงอ านวยความสะดวกทางถนน 
9 โครงการ วงเงนิ 25,029.67 ลบ. (0.83%)

ระบบบรหิารจดัการการขนส่ง
สาธารณะ 
1 โครงการ วงเงนิ 737.53 ลบ. (0.02%)

การพัฒนารถโดยสารสาธารณะ
2 โครงการ วงเงนิ 2,202.49 ลบ. (37.14%)

ทางน้า 9 โครงการ 
ว ง เ งิ น  5 6 , 4 1 6 . 1 2  ล บ . 
(1.88%)

>> เมด็เงินเขา้สู่เศรษฐกิจเท่าไหรใ่นปีนี้ อนาคตเป็นอย่างไร 

ภาพรวมการลงทนุด้านคมนาคมขนส่ง 2015-2019

2 โครงการ 18 โครงการ 36 โครงการ 8 โครงการ 12 โครงการ

2015 2016 2017 2018 2019

ทางอากาศ 11 โครงการ 
วง เ งิน  1 5 3 , 59 7 . 1 0  ลบ . 
(5.11%)

Vectors graphics created by freepik 

คาดวา่เม็ดเงนิเข้าสู่ระบบได้ 7.7 หมื่นล้านบาท เป็นเพียง 1 ใน 3 ของท่ีกระทรวงคมนาคมต้ังเป้า

ไว ้และการเพ่ิมขึ้นของเม็ดเงินลงทุนมีขนาดเท่ากับ 0.1% GDP เท่านั้น การประเมินน้ีใช้ข้อมูล 

“แผนการใช้จ่ายเงนิโครงการภายใต้แผนปฎิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเรง่ด่วน ปี 2018 

เพ่ือขับเคล่ือนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ (Action Plan 2018)” โดย

วเิคราะห์รายโครงการถึงความคืบหน้าล่าสุดและความน่าจะเป็นท่ีโครงการจะเร ิม่ก่อสรา้งได้ 

ซึ่งจะมีความแตกต่างจากแผนของกระทรวงคมนาคม ท้ังน้ี เม็ดเงนิท่ีประเมินได้คิดเป็น 

33.9% จากประมาณการลงทุนของกระทรวงคมนาคมในการก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน แต่มี

แนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนในช่วงปีข้างหน้า (รูปท่ี 9) 

การเพ่ิมข้ึนของเม็ดเงนิจาก 5.9 หม่ืนล้านบาทในปี 2018 เป็น 7.7 หม่ืนล้านบาทในปี 2019 

อาจกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาคไม่มากนัก เพราะ ท าให้การลงทุนรวมเพ่ิมข้ึนเพียง 0.5% และ

เม็ดเงนิท่ีเพ่ิมข้ึน 1.8 หม่ืนล้านบาทดังกล่าวคิดเป็น 0.1% ของ GDP เท่าน้ัน

ที่มา: กระทรวงคมนาคม
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รปูท่ี 9 เม็ดเงินจากการลงทุนโครงการมีแนวโน้มช้ากวา่ประมาณการ แต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

ประมาณการเม็ดเงนิลงทนุตาม Action plan 2018 และท่ีเบิกจา่ยจรงิ

0
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2015 2016 2017 2018 2019F 2020F

แผนการเบิกจา่ย การเบิกจา่ยจรงิ

พันล้านบาท

ท่ีมา: กระทรวงคมนาคม วเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research

สาเหตุในการล่าช้าเกิดขึ้นมาจากหลายๆ โครงการท่ียังไม่ได้รับอนุมัติตามแผนงาน หรือ

โครงการท่ีได้รับอนุมัติแล้วติดปัญหาในการก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง

ชุมพร-สุราษฎรธ์านีท่ีติดปัญหา EIA โครงการมอเตอรเ์วย์ บางใหญ่-เมืองกาญจน์ท่ีติดปัญหา

การเวนคืนท่ีดิน เป็นต้น นอกจากน้ัน การเร่งเบิกจ่ายในหลายโครงการอาจท าได้ยาก 

เน่ืองจากหลายๆ โครงการอยู่ในระยะเร ิม่ต้นของการก่อสรา้งซึ่งจะมีการเบิกจ่ายในจ านวน

น้อย เพราะในระยะแรกของการก่อสรา้งภาครฐัจะเป็นข้ันตอนของการเตรยีมพ้ืนท่ี รวมท้ังการ

เวนคืนท่ีดินก่อนท่ีจะมีการเบิกจ่ายมากข้ึนในช่วงกลางโครงการ และจะค่อยๆ ลดลงเม่ือ

โครงการใกล้ส าเรจ็

ดังน้ัน การลงทุนภาครฐัอาจไม่ได้ช่วย
ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง
มากนัก
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ในเชิงของมูลค่างบประมาณ กรุงเทพฯ ภาคกลางตอนบนและล่างจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รบัเม็ดเงิน

มูลค่ามากท่ีสุด การลงทุนในช่วงเร ิม่ต้นกระจุกอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดรอบข้าง ในปี 2019 

เงนิงบประมาณจะกระจุกตัวอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ภาคกลางตอนบนและล่างเป็นหลักจากโครงการ

รถไฟฟ้าและโครงการรถไฟรางคู่ท่ีได้เร ิ่มด าเนินการก่อสร้างบางเส้นทางแล้ว ส าหรับ

งบประมาณท่ีจะกระจายตัวสู่จังหวัดอ่ืนๆ สามารถดูได้ในตารางท่ี 2

>> ใครได้อานิสงส์จากการลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ตารางท่ี 2 เงินลงทุนกระจุกตัวอยู่ใน กทม. และภาคกลางมากท่ีสุด

ที่มา: กระทรวงคมนาคม และวเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research

2019 2020 2021 2022 2023

ภาคกลางตอนบน 16,115 36,034 36,842 32,770 21,131

ภาคกลางตอนล่าง 13,171 31,691 38,666 23,774 12,984

ภาคกลางตอนกลาง 8,938 26,837 31,168 25,340 12,568

ภาคใต้ฝั่ งอ่าวไทย 3,237 12,336 19,485 40,739 42,875

ภาคใต้ฝั่ งอันดามัน 516 516 0 0 0

ภาคใต้ชายแดน 0 0 0 0 0

ภาคตะวนัออก 0 0 0 0 0

ภาคตะวนัออก EEC 0 23,175 30,661 31,318 29,483

อีสานกลาง 996 1,838 4,141 8,040 6,866

อีสานบน 27 1,764 4,187 9,395 8,784

อีสานล่าง 7,339 18,063 19,971 24,422 16,138

เหนือบน 73 12,406 17,739 25,331 43,936

เหนือล่าง 3,075 3,906 2,320 0 0

กทม 23,950 77,693 85,277 60,211 33,036

รวม 77,437 246,259 290,455 281,342 227,801

% ตามเป้าหมาย 33.9 63.1 71.9 73.7 89.1

ประมาณการเม็ดเงนิงบประมาณรายกลุ่มจงัหวดั (ล้านบาท)

ผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับขนาดของจังหวัด เน่ืองจากเม็ดเงนิท่ีลงไปสู่กลุ่ม

จังหวัดขนาดใหญ่อาจจะไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจมากนัก ดังน้ัน หากจะดูว่าเม็ดเงนิลงทุนมี

ผลบวกต่อเศรษฐกิจมากหรอืน้อย จ าเป็นต้องมีการเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

น้ันๆ เราจึงได้ค านวณสัดส่วนของเม็ดเงนิต่อผลิตภาพมวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross

Provincial Cluster Product : GPCP) 3 แบบได้แก่ 

1. GPCP รวม  

2. GPCP ท่ีหักการผลิตอุตสาหกรรม (เพราะจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของฐานการส่งออกจะมีการ

ผลิตอุตสาหกรรมมากเป็นพิเศษ แต่อาจไม่ได้ส่ือว่าจังหวัดน้ันมีกิจกรรมเศรษฐกิจสูงกว่า

จังหวัดอ่ืนจรงิๆ)

3. GPCP ด้านการก่อสรา้ง (เพ่ือดูว่าการลงทุนก่อสรา้งส่วนท่ีเพ่ิมมีขนาดใหญ่เพียงใด)
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เงินลงทุนต่อ GPCP
เงินลงทุนต่อ GPCP

หักการผลิตอุตสาหกรรม
เงินลงทุนต่อ GPCP 

หมวดก่อสรา้ง

ภาคกลางตอนบน (3.2%)

ภาคกลางตอนล่าง (2.6%)

ภาคอสีานตอนล่าง (1.9%)

ภาคเหนือตอนบน (1.5%)

ภาคใต้ฝั่ งอา่วไทย (1.5%)

ภาคกลางตอนกลาง (1.1%)

กรงุเทพฯ (1.0%)

ภาคกลางตอนบน (6.8%)

ภาคกลางตอนล่าง (4.5%)

ภาคอสีานตอนล่าง (2.4%)

ภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย (1.8%)

ภาคกลางตอนกลาง (1.8%)

ภาคเหนือตอนบน (1.8%)

ภาคตะวนัออก EEC (1.4%)

ภาคกลางตอนบน (300.0%)

ภาคตะวนัออก EEC (150.4%)

ภาคกลางตอนล่าง (88.0%)

ภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย (48.5%)

ภาคอสีานตอนล่าง (45.7%)

กรงุเทพฯ (44.0%)

ภาคกลางตอนล่าง (35.7%)

ตารางท่ี 3 สัดส่วนคาดการณ์เงินลงทุนต่อ GPCP ท้ัง 3 หมวด

รปูท่ี 10 เม่ือเทียบ GPCP กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน จะได้รบัประโยชน์จากโครงการก่อสรา้งพ้ืนฐานเยอะท่ีสุด

สัดส่วนคาดการณ์เงนิลงทนุต่อ GPCP รายกลุ่มจงัหวดั 

ท่ีมา: กระทรวงคมนาคม และวเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research

หมายเหตุ: ตัวเลขใน () แสดงสัดส่วนการคาดการณ์เงินลงทุนต่อ GPCP เฉล่ียต่อปี ในช่วงปี 2019-20218

8 ใช้อัตราเติบโตเฉล่ียย้อนหลังช่วงปี 2013-2017 ของแต่ละกลุ่มจังหวดั

0-0.5%

0.6-1.0%

1.1-2.0%

2.1-3.0%

≥3.1%

เมื่ อเทียบกับ GPCP รวม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จะได้รับอานิสงส์จากการลงทุน

โครงสรา้งพ้ืนฐานด้านคมนาคมสูงท่ีสุดในระยะสามปีข้างหน้า ส่วนกลุ่มจังหวดัท่ีคาดวา่จะได้รบั

ประโยชน์รองลงมา ได้แก่ ภาคกลางตอนล่าง ภาคอีสานตอนล่าง และภาคเหนือตอนบน 

ตามล าดับ (รปูท่ี 10 และตารางท่ี 3) 

ส าหรบักลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกใน EEC ท่ีมีโครงการโครงสรา้งพ้ืนฐานขนาดใหญ่จ านวน

มาก แต่กลับมีสัดส่วนเม็ดเงนิต่อ GPCP รวมเพียง 0.7% เป็นเพราะมีผลผลิตอุตสาหกรรมสูง

จากการเป็นฐานการส่งออก ซึ่งหากตัดการผลิตอุตสาหกรรมออกจะพบว่า กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกใน EEC จะมีสัดส่วนเม็ดเงนิการลงทุนใกล้เคียงกับกลุ่มจังหวัดท่ีได้รบัประโยชน์เป็น

ล าดับต้นๆ (ตารางท่ี 3) 

ธุรกิจก่อสร้างในภาคกลางตอนบน และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกใน EEC อยู่ในข่ายได้รับ

อานิสงส์โดยตรงมากท่ีสุด ในระยะ 3 ปีข้างหน้า เม็ดเงนิลงทุนในภาคกลางตอนบนมีสัดส่วน

ถึงประมาณ 300% ของ GPCP ในหมวดก่อสรา้ง โดยภาคตะวันออก EEC ภาคกลางตอนล่าง 

และภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยมีสัดส่วนรองลงมา ท าให้เราคาดว่า ธุรกิจก่อสรา้งในกลุ่มจังหวัดเหล่าน้ี

จะมีการขยายตัวท่ีสูง และมีทิศทางท่ีสดใสในอนาคต (ตารางท่ี 3)
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จับตามองสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการพิจารณา

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภา ซ่ึงอาจกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบ

ลงทุนของโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยได้ ท้ังน้ี 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ท่ีจะต้องเริ่มใช้เดือนตุลาคมน้ียังต้องมี

กระบวนการผ่านข้ันตอนของรฐัสภา

ไม่อยากพลาดประมูลงานภาครัฐ ผู้ประกอบการต้องเข้าไปติดตามข้อมูลใน

ระบบ e-Government Procurement (e-GP) ในแต่ละปี หน่วยงานรัฐไม่ว่า

จะเป็นส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัย และอื่นๆ 

เกือบ 9 หม่ืนหน่วยงานท่ัวประเทศท าการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-GP) น ามา ซ่ึงโอกาสทางธุรกิจของ

ผู้ประกอบการท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลความต้องการของหน่วยงานรัฐผ่าน

เว็บไซต์กลาง www.gprocurement.go.th ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยส าหรับ

งานก่อสรา้งส่วนใหญ่จะเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอื e-bidding

Vectors graphics created by freepik 

ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP สามารถเอามาวิเคราะห์หากลยุทธ์
การเข้าประมูลงานได้

รูห้รอืไม่ เช่น สามารถน ามาวเิคราะห์ได้วา่พ้ืนท่ีไหนมีระดับการแข่งขันสูง โดยดูจากส่วน

ต่างราคาท่ีชนะการประมูลและราคากลางในอดีต หรือ สามารถน ามาวิเคราะห์

ได้ว่าพ้ืนท่ีไหนมีแนวโน้มท่ีจะมีงานเพ่ิมข้ึน โดยดูจากอัตราการเติบโตของ

จ านวนโครงการและเม็ดเงินในช่วงท่ีผ่านมา

ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ง่ายๆ ด้วยตนเอง ดูตัวอย่างจากบทความ

เรื่อง “ข้อมูลการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐักับโอกาสทางธรุกิจ” ของกรงุไทย 

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธุรกิจ

http://www.gprocurement.go.th/
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Background photo created by www.pexels.com

ยอดขายท่ีอยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ (Pre-sale) ชะลอตัวลงมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 

ยอดขายท่ีอยู่อาศัยเปิดใหม่ท้ังตลาด หดตัวลง 40%YOY ในไตรมาสท่ี 1/2019 โดยติดลบท้ัง

ตลาดท่ีอยู่อาศัยแนวราบท่ี 30%YOY และท่ีอยู่อาศัยแนวสูงท่ี 65%YOY ส่งผลให้อัตราการ

ขายท่ีอยู่อาศัยเปิดใหม่ในภาพรวมปรบัตัวลงกว่า 20%-25% เม่ือเทียบกับอัตราการขายเฉล่ีย

ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อการเติบโตของตลาดท่ีอยู่อาศัยในช่วงท่ีเหลือของปี 

2019 สาเหตุส าคัญอย่างหน่ึงมาจากพฤติกรรมการเรง่โอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัย หรอืการดึง

ก าลังซื้อของผู้ซื้อจากในอนาคตมายังช่วงไตรมาส 4/2018-1/2019 เพ่ือหลีกเล่ียงการบังคับใช้

เกณฑ์ LTV ใหม่ของ ธปท. ท่ีมีผลต่อการขอสินเชื่อต้ังแต่ 1 เมษายน 2019 เป็นต้นไป

มาตรการสนับสนุนอสังหาฯ ปี 2019
ยาแรงพอหรอืไม่ ?

หมายเหตุ: ข้อมูลอสังหารมิทรพัย์ท่ีกล่าวถึงใน Section น้ี ส่วนใหญ่มาจาก AREA และ REIC
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ภาครัฐออกมาตรการสนับสนุนการซื้อท่ีอยู่อาศัยในช่วงท่ีเหลือของปี 2019 ผ่านการให้สิทธิ

ลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax: PIT) และการลดค่าธรรมเนียม

โอนและจดจ านอง โดยสาระส าคัญของมาตรการคือการให้สิทธิลดหย่อนภาษี PIT เท่ากับ

มูลค่าบ้านท่ีจ่ายจรงิ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทเป็นระยะเวลา 1 ปีภาษี ส าหรบัการซื้อท่ีอยู่

อาศัยมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท มีผลต้ังแต่ 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2019 พร้อมลด

ค่าธรรมเนียมการโอนและจดจ านอง จาก 2% และ 1% ให้เหลือรายการละ 0.01% ของมูลค่าท่ี

อยู่อาศัย ส าหรบัการซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะมีผลไปจนถึง 31 พฤษภาคม 

2020

>> ตอนน้ีมมีาตรการอะไรสนับสนุนภาคอสังหาฯบ้าง 

การส่งเสริมให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองผ่านมาตรการสนับสนุนในครั้งนี้ ถือเป็น

ครัง้ท่ี 3 ต่อจากมาตรการสนับสนุนครัง้ท่ี 1 ช่วงปี 2011-2012 และครัง้ท่ี 2 ช่วงปี 2015-2016 

ซึ่งมีเง ื่อนไขและรายละเอียดของการสนับสนุนท่ีแตกต่างกันออกไป (ตารางท่ี 4)

>> มาตรการเหล่าน้ีเบาหรอืแรงเทียบกับคราวก่อน 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดของมาตรการสนับสนุนการซ้ือท่ีอยู่อาศัยและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ในแต่ละช่วง

8 Gross Rental Yield (GRY) หรอือัตราผลตอบแทนในการให้เช่าเบื่องต้น ค านวณจาก (ค่าเช่าท่ีคาดว่าจะได้รบัท้ังปี ÷ มูลค่า
อสังหารมิทรพัย์) × 100 ซึ่งเป็นผลตอบแทนท่ีไม่ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเจ้าของอสังหารมิทรพัย์ท่ีปล่อยเช่าต้องช าระ เช่น 
ค่าส่วนกลาง หรอืค่าธรรมเนียมนิติบุคคล เป็นต้น
9 ข้อมูล ณ ส้ินปี 2018

ท่ีมา: ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย กรมสรรพากร ธปท. Numbeo, UTCC’s CEBF, และวเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research

หมายเหตุ: Time to go คือ ระยะเวลาท่ีจะขายท่ีอยู่อาศัยคงค้างได้หมด หากขายในอัตราขายเท่ากับช่วงเวลาท่ีผ่านมา

ครัง้ท่ี ระยะเวลา เงื่อนไข

รายละเอียดการสนับสนุน ปัจจยัแวดล้อมอื่นๆ

มาตรการหลัก
(ยกเวน้/ลดหย่อน PIT)

มาตรการเสรมิ
(ลดค่าโอน & จ านอง)

HH
Debt 
(%GDP)

Rental 
yield8

(%)

Current 
CCI

(Index)

Policy 
rate
(%)

Time 
to go 
(month)

1

ก.ย. 2011

–

ธ.ค. 2012

(16 เดือน)

ท่ีอยู่อาศัยหลังแรก

มูลค่าไม่เกิน

5 ล้านบาท

ยกเวน้ PIT เท่ากับ 10% 

ของมูลค่าบ้านสูงสุดไม่เกิน 

500,000 บาท / 5 ปีภาษี 

(100,000 บาท / 1 ปีภาษี)

ไม่มี 68% 4.9% 57.3

2.75%

-

3.5%

15.3

2

ต.ค. 2015

–

ธ.ค. 2016

(15 เดือน)

ท่ีอยู่อาศัยหลังแรก

มูลค่าไม่เกิน

3 ล้านบาท

ลดหย่อน PIT เท่ากับ 20% 

ของมูลค่าบ้านสูงสุดไม่เกิน 

600,000 บาท / 5 ปีภาษี 

(120,000 บาท / 1 ปีภาษี)

ลดค่าธรรมเนียมโอนและจด

จ านองจาก 2% และ 1% เหลือ

รายการละ 0.01% 

(สูงสุดไมเ่กิน 200,000 บาท)

80% 4.2% 53.1 1.5% 17

3

เม.ย. 2019

–

ธ.ค. 2019

(8 เดือน)

ท่ีอยู่อาศัยหลังแรก

มูลค่าไม่เกิน 

5 ล้านบาท

ลดหย่อน PIT เท่ากับมูลค่า

บ้านตามจรงิสูงสุดไมเ่กิน

200,000 บาท /  1 ปีภาษี

ลดค่าธรรมเนียมโอนและจด

จ านองจาก 2% และ 1% เหลือ

รายการละ 0.01%

(เฉพาะมูลค่า ≤ 1 ล้านบาท )

78.6%9 3.9%9 53.59 1.75%9 17.79
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BOX 4 สิทธิในการ “ยกเวน้” และ “ลดหย่อน” PIT 
มีความแตกต่างกันอย่างไร?

• หลายคนอาจคุ้นชินกับสิทธิในการ “ลดหย่อน” 

ภาษี PIT จากการซื้อ LTF, ประกันชีวติ หรอืจาก

มาตรการช็อปช่วยชาติ โดยมาตรการลดหย่อน

ภาษี PIT เป็นการให้สิทธิกับประชาชนในการน า

เงนิส่วนหน่ึงท่ีใช้จ่ายไปกับการลงทุน การซื้อสินค้า

และ/หรอืบรกิารท่ีอยู่ในเง ื่อนไขของมาตรการมา

หักออกจากเงนิได้พ่ึงประเมิน ก่อนน าไปค านวณ

เป็นภาษีเงนิได้สุทธิท่ีประชาชนทุกคนต้องช าระ 

(หรอืขอเครดิตเงนิคืน) ในทุกๆต้นปี

• แตกต่างกับการ “ยกเว้น” ภาษี PIT ท่ีให้สิทธิกับ

ประชาชนในการน าเงนิส่วนหน่ึงท่ีใช้จ่ายไปกับการ

ซื้อสินค้าและ/หรอืบรกิารท่ีอยู่ในเง ื่อนไขมาหัก

ภาษีเงนิได้สุทธิโดยตรง

การเปรยีบเทียบสิทธิประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนท้ัง 3 ระยะคือ ปี 2011-2012, 2015-2016

และ 2019 ในการซื้อท่ีอยู่อาศัย 3 ระดับราคา คือ 1, 3 และ 5 ล้านบาท ได้ผลลัพธ์ท่ีน่าสนใจดังน้ี

สาเหตุท่ี 1: ให้สิทธิประโยชน์ค่อนขา้งน้อย และได้ประโยชน์เต็มท่ีแค่ Segment 

ราคาต่ากวา่ 1 ล้าน 

เงนิได้พีงประเมิน

หัก ค่าใช้จ่าย

หัก ค่าลดหย่อน

เงนิได้สุทธิ

ค านวณ ตามฐานภาษี

ภาษี PIT

ลดหย่อน 
PIT

ยกเวน้ 
PIT

เราประเมินว่ามาตรการสนับสนุนครั้งน้ีจะกระตุ้นตลาดท่ีอยู่อาศัยในช่วงท่ี

เหลือของปี 2019 ได้น้อยจากสาเหตุหลัก 3 ประการ ดังน้ี

รปูท่ี 11 มาตรการสนับสนุนการซ้ืออสังหาฯในปี 2019 ให้สิทธิประโยชน์ค่อนข้างน้อย และได้ประโยชน์เต็มท่ี
ใน Segment ท่ีต่ากวา่ 1 ล้านบาท เป็นหลัก

ประมาณการประโยชน์ของผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัย10 ที่เข้ารว่มมาตรการสนับสนุนในแต่ละช่วงเวลา

10 ในการค านวณประโยชน ์(ส่วนลด) ของผู้ซื้อท่ีอยู่อาศยันัน้ได้ก าหนดให้ ผู้ซื้อมรีายการลดหย่อนภาษีตามรายการดังนี ้1) หักค่าใช้จ่าย
ท่ัวไป (60,000 บาทต่อปี) 2) เงินประกันสังคม (9,000 บาทต่อปี) และ 3) เงินกองทุนส ารองเล้ียงชพี (หักท่ี 3% ของรายได้) 
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ของมาตรการ
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รายได้ของผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัย
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กรณีซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่า 1 ล้านบาท

กรณีซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่า 3 ล้านบาท

กรณีซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่า 5 ล้านบาท

ช่วงของรายได้ท่ีเหมาะสมต่อการซื้อท่ีอยู่อาศัยในแต่ละระดับราคา

มาตรการครัง้ท่ี 1
(2011-2012)

มาตรการครัง้ท่ี 2
(2015-2016)

มาตรการครัง้ท่ี 3
(2019)
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TINYPPT เป็นการให้สิทธิประโยชน์ผ่านการยกเว้น

PIT เป็นระยะเวลา 5 ปีภาษี ท่ีครอบคลุมกับ 

ผู้ซื้อมีรายได้เหมาะสมในการซื้อท่ีอยู่อาศัย

ท้ัง 3 ระดับราคา11 โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

คิดเป็นสัดส่วนต่อมูลค่าท่ีอยู่อาศัยราว 0%-9%,

3%-6% และ 4%-8% ส าหรบัการซื้อท่ีอยู่อาศัย

มูลค่า 1, 3 และ 5 ล้านบาท ตามล าดับ

เป็นการให้สิทธิประโยชน์ผ่านการลดหย่อน PIT เป็น

ระยะเวลา 5 ปีภาษี ท่ีครอบคลุมการซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่า

1 และ 3 ล้านบาท พรอ้มมีการลดค่าธรรมเนียมโอนและ

จดจ านองครอบคลุมท่ีอยู่อาศัยท้ัง 3 ระดับราคา ซึ่งให้สิทธิ

ประโยชน์กับผู้ท่ีมีรายได้เหมาะสมต่อการซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่า 

1, 3 และ 5 ล้านบาท11 จากเป็นสัดส่วนราว 3%-4%, 4%-5% 

และ 3% ของมูลค่าท่ีอยู่อาศัยในแต่ละระดับราคา ตามล าดับ

มาตรการ#1 
(2011-2012) 

มาตรการ#2 
(2015-2016) 

มาตรการ#3 
(2019) 

เป็นการให้สิทธิประโยชน์ผ่านการลดหย่อน PIT เพียง 1 ปีภาษี ท่ีครอบคลุม

กับการซื้อท่ีอยู่อาศัยท้ัง 3 ระดับราคา พร้อมลดค่าธรรมเนียมโอนและ

จดจ านอง ส าหรบัการซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่งผลให้มีเพียง

ผู้ท่ีมีรายได้เหมาะสมต่อการซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท12 เท่าน้ัน

ท่ียังได้ประโยชน์จากการลดหย่อน PIT และลดค่าธรรมเนียม ซึ่งคิดเป็นประโยชน์

ต่อมูลค่าท่ีอยู่อาศัยท่ีราว 3%-4% ขณะท่ีผู้มีรายได้เหมาะสมต่อการซื้อท่ีอยู่อาศัย

มูลค่า 3 และ 5 ล้านบาท11 กลับได้สิทธิประโยชน์จากการลดหย่อน PIT เพียง

ช่องทางเดียวจึงส่งผลให้สิทธิประโยชน์ต่อมูลค่าท่ีอยู่อาศัยอยู่ในระดับต่าเพียง 

0.2%-0.7% และ 0.4%-0.6% ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่ามาตรการสนับสนุนปี 2019 มุ่งให้

สิทธิประโยชน์แก่ผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่าต่าล้านเป็นหลัก

11 รายไดท่ี้เหมาะสมส าหรบัการกู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่า 1, 3 และ 5 ล้านบาท อยู่ในชว่งระหว่าง 15,000-30,000 , 30,000-50,000 
และ 50,000-70,000 บาทต่อเดือน ตามล าดับ
12 ในการค านวณประโยชน์ (ส่วนลด) ของผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยน้ันได้ก าหนดให้ผู้ซื้อมีรายการลดหย่อนภาษีตามรายการดังน้ี 1) หัก
ค่าใช้จ่ายท่ัวไป (60,000 บาทต่อปี) 2) เงนิประกันสังคม (9,000 บาทต่อปี) และ 3) เงนิกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (หักท่ี 3% 
ของรายได้) 
13 เฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑล

สะท้อนจากยูนิตเหลือขายสะสม13 ของท่ีอยู่อาศัยต่าล้านท่ีมีอยู่เพียง 4,400 ยูนิต หรอืราว 2% 

ของยูนิตเหลือขายสะสมท้ังหมด ณ ส้ินปี 2018 ประกอบกับเม่ือพิจารณายูนิตเปิดขายใหม่13 ใน

ระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา (2017-2018) ท่ีคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสรจ็และพรอ้มอยู่อาศัยได้ในปี 

2019 ก็พบว่ามีการเปิดขายยูนิตต่าล้านโดยเฉล่ียเพียงปีละ 1,050 ยูนิต หรอืประมาณ 0.9% ของ

ท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ท้ังหมดเท่าน้ัน ท้ังน้ี ยูนิตเหลือขายสะสมและเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่จะ

กระจุกตัวอยู่ในระดับราคา 1-5 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงระดับราคาท่ีผู้ซื้อจะไม่ได้รบัประโยชน์จาก

มาตรการสนับสนุนของปี 2019 เท่าท่ีควร

สาเหตท่ีุ 2: Segment ท่ีอยู่อาศัยราคาต่ากวา่ 1 ล้านแทบจะไมม่เีหลืออยู่เลยในตลาด
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กลุ่มผู้บรโิภคท่ีอาจให้ความสนใจท่ีอยู่อาศัยต่าล้านประกอบไปด้วย 2 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มคนท่ี

จบการศึกษาและก าลังเร ิม่ท างาน (First jobber) เน่ืองจากมีรายได้เร ิม่ต้นท่ีมีความเหมาะสม

ต่อการกู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท ท่ีราว 15,000-30,000 บาทต่อเดือน14 อย่างไรก็

ตาม งานศึกษาเร ื่อง “หน้ีครวัเรอืนไทยจากข้อมูลเชิงสถิติของเครดิตบูโร” โดยสถาบันเศรษฐกิจ 

ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ได้แสดงให้เห็นว่า “คนไทยเร ิม่เป็นหน้ีเรว็ข้ึนและเป็นหน้ีเสียต้ังแต่อายุยังน้อย” 

โดยกว่าคร ึง่ของคนวัยท างานในช่วงอายุ 25-35 ปี มีภาระหน้ีจากสินเชื่ออุปโภคบรโิภค และ/หรอื

หน้ีบัตรเครดิต ซึ่งจะส่งผลต่อเน่ืองให้ความสามารถในการกู้ของผู้บรโิภคในกลุ่มน้ีลดลง ขณะท่ี 

2) กลุ่มผู้เช่าท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแรงงานในภาคการผลิตและก่อสรา้ง 

เสมียน พนักงานขายและให้บรกิาร และคนงานด้านการขนส่ง โดยกว่า 2 ใน 3 มีอายุอยู่ในช่วง 

30-60 ปี มีค่าใช้จ่ายในการเช่าท่ีอยู่อาศัยโดยเฉล่ียในกรุงเทพฯและปรมิณฑล และต่างจังหวัด 

เท่ากับ 3,600 และ 2,500 บาทต่อเดือน ท้ังน้ีหากเปรยีบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการผ่อนท่ีอยู่อาศัย

มูลค่า 1 ล้านบาท ซึ่งอยู่ท่ีราว 6,600-7,500 บาทต่อเดือน15 จะพบว่ากลุ่มคนเหล่าน้ีต้องมี

ค่าใช้จ่ายด้านท่ีพักอาศัยสูงข้ึนถึง 1.8-3 เท่า ซึ่ งน่าจะเป็นการยากท่ีกลุ่มคนเหล่าจะมี

ความสามารถในการซื้อท่ีอยู่อาศัยต่าล้านได้ ณ เวลาน้ี

สาเหตท่ีุ 3: ผู้ซื้อท่ีอาจสนใจท่ีอยู่อาศัยราคาต่ากวา่ 1 ล้าน ขาดก าลังซื้อ 

14 ก าหนดให้ระยะเวลาท่ีขอกู้คือ 30 ปี กรณีผู้กู้ไม่มีภาระหน้ีสิน - ผู้กู้ท่ีมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน จะมีความสามารถในการกู้มากสุด 
1.4 ล้านบาท, กรณีผู้กู้มีภาระหน้ีสินสูงสุดท่ี 40% - ผู้กู้ท่ีมีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนจะมีความสามารถในการกู้มากสุด 1.1 ล้านบาท 
15 ใช้อัตราดอกเบีย้เท่ากับโครงการบ้านล้านหลังของธอส. ท่ี 3% ในระยะเวลา 5 ปีแรก และ MRR-0.75% ในระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญา 
กรณีสัญญาอายุ 20 ปี ผู้ซื้อจะมีค่าผ่อนเดือนละ 7,500 บาท และกรณีสัญญาอายุ 30 ปี ผู้ซื้อจะมีค่าผ่อนเดือนละ 6,600 บาท

Background photo created by www.pexels.com
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ตลาดท่ีอยู่อาศัยปี 2019 จะอยู่ในช่วงการปรับฐาน โดยคาดว่ามูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่

อาศัยในกรุงเทพฯและปรมิณฑลจะหดตัวราว 10%YOY การหดตัวของยอดโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่

อาศัยในปี 2019 ยังเป็นผลของการปรบัฐานจากปี 2018 ท่ีมีการเรง่โอนกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ

ต้ังแต่ช่วงปลายปีเพ่ือหลีกเล่ียงเกณฑ์ LTV ใหม่ สะท้อนจากมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่

อาศัยในไตรมาส 4/2018 ท่ีขยายตัวถึง 26%YOY ท้ังน้ี ปัจจัยเส่ียงส าคัญอีกอย่างของตลาดท่ี

อยู่อาศัยคือก าลังซื้อจากชาวจีน เพราะนอกจากภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อม่ันผู้บรโิภคท่ี

แผ่วลงแล้ว การอ่อนตัวของค่าเงนิหยวนส่งผลให้ผู้บรโิภคชาวจีนท่ีท าสัญญาจองต้องเผชิญ

กับราคาท่ีอยู่อาศัยท่ีสูงข้ึนเม่ือแปลงเป็นเงนิบาท จึงคาดว่าจะส่งผลให้ผู้บรโิภคชาวจีนท่ีมี

สัดส่วนราว 20%-30% จากยอดขายท่ีอยู่อาศัยของผู้ประกอบการรายใหญ่น้ันมีแนวโน้มชะลอ

การโอนกรรมสิทธิ์ออกไป

อย่างไรก็ดี แม้มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2019 จะมีแนวโน้มหดตัวแต่ยังคงอยู่ในทิศทาง

เติบโตตามเส้นแนวโน้ม (Trend line) ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง และยังอยู่ในระดับท่ีสูงกวา่ช่วง

หลายๆ ปีท่ีผ่านมา 

>> ยาแรงพอท่ีจะพยุงภาคอสังหาฯ ท่ีเจอผลกระทบมาตรการ LTV ของ ธปท. ได้หรอืไม ่

รปูท่ี 12 มาตรการ LTV ผลให้มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2019 หดตัว

มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยในกรงุเทพฯและปรมิณฑลในช่วงปี 2009-2019F

ท่ีมา: ข้อมูลจาก REIC และวเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research
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ผู้พัฒนาท่ีอยู่อาศัยควรเตรยีมรบัมือกับภาวะตลาดท่ีอยู่อาศัยท่ีมี

แนวโน้มหดตัว โดยพิจารณาแนวทางดังต่อไปน้ี

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงผู้ประกอบการท้องถ่ินควรหา

โอกาสในการรว่มลงทนุพัฒนาท่ีอยู่อาศัยกับผู้ประกอบการรายใหญ่

ภายใต้แนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศัยท่ีอาจหดตัวลง ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เริ่ม

มองหา Real demand ในพ้ืนท่ีใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตลาดต่างจังหวัด

มากย่ิงข้ึน เพ่ือบรรเทาสภาพการแข่งขันท่ีอาจรุนแรงข้ึน ผู้ประกอบการขนาด

กลางและเล็กในท้องถ่ินควรใช้จุดแข็งด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ในการ

เข้าเจรจาเพ่ือร่วมกันพัฒนาโครงการกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีจุดแข็ง

ด้านเงินทุนท่ีมากกวา่

เพ่ิมสัดส่วนการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแนวราบ 

เน่ืองจากท่ีอยู่อาศัยแนวราบมีสัดส่วนผู้กู้ในสัญญาท่ี 1 ซ่ึงไม่ได้รบัผลกระทบจาก

การปรบัเกณฑ์ LTV หรอืกลุ่ม Real demand ถึงราว 90% มากกวา่ท่ีอยู่อาศัย

แนวสูงท่ีมีสัดส่วนประมาณ 76%16 พร้อมหลีกเล่ียงการพัฒนาโครงการท่ีอยู่

อาศัยในช่วงระดับราคา 1-5 ล้านบาท เน่ืองจากเป็นระดับราคาท่ีมียูนิตเหลือขาย

สะสมรวมกันมากถึง 150,000 ยูนิต หรือเกือบ 80% ของยูนิตสะสมเหลือขาย

ท้ังหมด ณ ส้ินปี 2018

ยืดช่วงเวลาผ่อนดาวน์เพ่ือลดภาระของผู้ซื้อ

ผ่านการเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาโครงการพัฒนาคอนโดมิเนียม High-rise ท่ี

ใช้เวลาก่อสร้าง 18-22 เดือน แทนการพัฒนาคอนโดมิเนียม Low-rise ท่ีใช้

เวลาก่อสร้างเพียง 10-12 เดือน หรือการเพ่ิมสัดส่วนบ้านส่ังสร้างให้มากข้ึน

เพ่ือให้ผู้ซ้ือมีระยะเวลาผ่อนดาวน์นานข้ึนจาก 3-4 เดือน เป็น 6-7 เดือน อย่างไร

ก็ดี การยืดระยะเวลาผ่อนดาวน์ผ่านวิธีการดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและเล็กมีความต้องการด้านเงินทุนท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับ

การพัฒนาคอนโดมิเนียม High-rise ท่ีผู้ประกอบการจ าเป็นต้องจัดหาและ

รวบรวมท่ีดินให้ได้มากพอและตรงตามท่ีกฏหมายก าหนดถึงจะสามารถขอ

อนุญาตก่อสรา้งได้

Vectors graphics created by freepik 

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธุรกิจ

16 สัดส่วนสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศยัปล่อยใหม่ในระบบธนาคารพาณิชย์ ต้ังแต่ไตรมาส 3 ปี 2017 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2018

ด้านผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีพ่ึงพาแหล่งรายได้จากงานก่อสรา้งท่ีพักอาศัย ควรขยายองค์ความรู้ด้าน

การถอดแบบและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นเพ่ือขยายขอบเขตในการรับงานให้กว้างขึ้น 

โดยเฉพาะงานก่อสรา้งอาคารส านักงานและอาคารพาณิชย์ในกรุงเทพฯและปรมิณฑลท่ีมีการขอ

อนุญาตก่อสรา้งโดยเฉล่ียรวมกันกว่า 4.5 ล้านตารางเมตรต่อปี และเติบโตเฉล่ียมากกว่าปีละ 10% 

ในระหว่างปี 2016-2018 อย่างไรก็ตาม ด้วยวธิีการประมูลงานก่อสรา้งภาคเอกชนท่ีมักอยู่ในรูปแบบ 

“Private auction” หรอืการน าแบบท่ีได้จากเจ้าของโครงการมาจัดท าใบแจ้งปรมิาณงาน (Bill of

Quantities: BOQ) เพ่ือประเมินต้นทุนในการก่อสรา้งก่อนน ามาประมูลแข่งกัน จึงท าให้ผู้รบัเหมา

ท่ีต้องการขยายขอบเขตไปรบังานอาคารส านักงานหรอือาคารพาณิชย์จ าเป็นต้องมีองค์ความรูด้้าน

การถอดแบบและก่อสรา้ง
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รูห้รอืไม่
ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2019 ชลบุร ีขอนแก่น และระยอง 

เป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีการขออนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย

เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด สอดคล้องกับการแนวทางการปรบัตัวของ

ผู้ประกอบการรายใหญ่ ท้ังนี้ เพ่ือติดตามสภาวะดังกล่าว 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก รวมถึงผู้ประกอบการ

ท้องถ่ิน สามารถน าสถิติการขอใบอนุญาตก่อสร้างท่ี

เ ผยแพร่จ ากศูนย์ ข้ อ มู ลอ สังหาริ มทรัพย์  (REIC)

https://www.reic.or.th/ มาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม

การลงทุนด้านท่ีอยู่อาศัยในแต่ละจังหวัดได้ เพราะมีความ

เป็นไปได้สูงท่ีตัวเลขดังกล่าวจะเปล่ียนเป็นการก่อสร้างได้

จริง เนื่องจากผู้ประกอบการต้องได้การรับรอง EIA ก่อน

ถึงจะสามารถยื่นขออนุญาตก่อสรา้งได้
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วลีข้างต้น เป็นวลีอมตะของ ชาร์ล ดาร์วิน บิดาแห่งทฤษฎี
ววิฒันาการ และวลีดังกล่าวก าลังถูกทดสอบโดยนักลงทุนท่ัวโลก
วา่จะสามารถปรบัตัวให้อยูร่อดในตลาดเงนิตลาดทุนช่วงครึง่หลังปี 
2019 ได้หรอืไม่ 

ต้นปี 2019 เป็นหน่ึงในช่วงท่ีตลาดการเงนิอยู่กับความสับสน วุ่นวาย และพลิกไปมา

หลายตลบ นักลงทุนส่วนใหญ่อาจคิดว่าทางท่ีดีท่ีสุดคือ “หลบไปจากตลาด” หรอืรอให้

ความผันผวนลดลงเสียก่อน ครึง่ปีแรกของปี 2019 กลับสวนทางกับแนวคิดนี้ 

สินทรพัย์ทางการเงนิต่างๆ ไม่ได้ผันผวนไปกับทุกข่าวเหมือนแต่ก่อน และส่วนใหญ่ก็สรา้ง

ก าไรให้กับนักลงทุน เกิดเป็นค าถามมากมายว่า

“ตลาดไม่กังวลกับเร ื่องวุ่นวายอย่างสงครามการค้าหรอืเศรษฐกิจถดถอยแล้วหรอื“

“พฤติกรรมตลาดท่ีเปล่ียนไปน้ีจะส่งผลอย่างไรในคร ึง่ปีหลัง“

“อะไรคือส่ิงท่ีตลาดคาดหวังไว้ อะไรคือความเส่ียง และการลงทุนลักษณะไหนท่ีมีโอกาส

ได้ไปต่อ“

การหาค าตอบ มีสามขั้นตอนหลัก คือนักลงทุนต้องมองจุดเปลี่ยนส าคัญของตลาดให้ออก 

เข้าใจความเชื่อของตลาด และเลือกลงทนุในสินทรพัย์ท่ีเหมาะสม

พูน พานิชพิบูลย์

มุมมองตลาดเงินตลาดทุนช่วงครึง่หลังปี 2019

“It is not the strongest of the species
that survives, nor the most intelligent
that survives .It is the one that is the
most adaptable to change.”

Charles Darwin

Background photo created by pixabay/ freepik
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ย้อนกลับไปช่วงครึ่งแรกของปี 2019 จุดเปล่ียนส าคัญท่ีต้อง 

“ปักหมุด” มีสามเรื่อง

เพียงไม่ถึงหน่ึงเดือนหลังการข้ึนดอกเบี้ยเม่ือปลายปีท่ีผ่านมา นายเจอโรม พาวเวลล์ 

ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ก็ “กลับล า” ส่งสัญญาณ “หยุด” ข้ึนดอกเบ้ีย จบขาข้ึน

ของดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 2.50% และท าให้ตลาด “เชื่อ” ว่าเฟดมีโอกาสใช้นโยบายการเงนิท่ี

ผ่อนคลายลงได้

สินทรพัย์เส่ียงทั่วโลกตอบรบัด้วยการปรบัตัวขึ้นแทบทั้งหมด โดยการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน

โดดเด่นที่สุดในเดือนมกราคม คือกลุ่มท่ีราคาแปรผกผันกับดอกเบี้ยเช่น กองทุนอสังหาฯ17

ตราสารหนีภ้าครฐั18 แถมด้วยการฉดุให้หุ้นตลาดเกิดใหม่19 ฟ้ืนตัว 

>> ไฟเขยีวปล่อยตัว เกิดในต้นเดือนมกราคมเมื่อ “เฟดส่งสัญญาณหยุด
ขึ้นดอกเบ้ีย” 

ช่วงปลายเดือนเมษายน สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรฐัฯ ทวคีวามรอ้นแรงข้ึน กดดันให้

ตลาดการเงนิพลิกกลับมาปิดรบัความเส่ียง (Risk Off) หุ้นตลาดเกิดใหม่ “คืนก าไร”20 ในปีน้ี

ไปกว่าคร ึง่ แต่สินทรพัย์ท่ียังโดดเด่นอยู่คือ ตราสารหน้ี ท้ังพันธบัตรรฐับาลหรอืหุ้นกู้ท่ัวโลก 

>> จดุเปล่ียนท่ีสอง คือช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม “การค้ารอ้น แต่
บอนด์เย็นสบาย” 

บอนด์ยีลด์แทบทุกประเทศ ทุกช่วงอายุ ปรับตัวลงท้ังหมด พรอ้มกับตลาดท่ีเปิดรบัความ

เส่ียง หนุนให้ตลาดหุ้นท่ัวโลกปรบัตัวข้ึน21 หุ้นสหรฐัฯ ท าจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร ์

>> จดุยูเทิรน์สุดท้ายในครึง่ปแีรก เกิดขึน้ช่วงเดือนมถิุนายน ตลาด “เชื่อ 100%” 
วา่เฟดจะลดดอกเบ้ีย และสงครามการค้าจะมีบทสรุป

17 ผลตอบแทนของอสังหารมิทรพัย์วัดโดยดัชนี S&P Global REITs
18 ผลตอบแทนของพันธบตัรรฐับาล วัดโดยดัชนี Bloomberg Barclays Global Treasury
19 ผลตอบแทนของหุ้นตลาดเกิดใหม่ วัดโดยดัชนี MSCI Emerging Market Total Return 
20 ผลตอบแทนระหว่างวันท่ี 19 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2019 
21 ผลตอบแทนระหว่างวันท่ี 1-19 มิถุนายน 2019, ผลตอบแทนหุ้นท่ัวโลกวัดโดยดัชนี MSCI All Country World Index

ท้ังหมด ชี้วา่ตลาดการเงินในต้นปี 2019 มีการปรับแนวคิด หันมา
เชื่อวา่ธนาคารกลางจะ “ต้องช่วยตลาด” ไม่กลัวความผันผวน หรือ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงเหมือนแต่ก่อน 
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ดังน้ัน ครึง่หลังของปีน้ี นักลงทุนควรปรบัมุมมอง และเตรียมใจรับ 

“สามความท้าทาย” ซึ่งเป็นผลต่อเน่ืองจากความคาดหวัง
ในช่วงครึง่ปีแรก 

01

02

ในครึ่งหลังของปี 2019 เราจะพบกับเศรษฐกิจแบบ Late Cycle ท่ีไม่

เหมือนในอดีต แม้ว่าเศรษฐกิจสหรฐัฯ ขยายตัวต่อเน่ืองโดยไม่ถดถอย

นานเป็นประวัติการณ์ แต่ GDP ก็ขยายตัวข้ึนมาเพียง 20% จากวกิฤติครัง้ก่อน 

น้อยกว่า 40% ท่ีเป็นค่าเฉล่ียของการฟื้ นตัวต้ังแต่ปี 1950 อยู่มาก เม่ือ

เศรษฐกิจไม่ได้ขยายตัวสูงอย่างมีนัยส าคัญ ต่อให้ตลาดแรงงานท่ีตึงตัว 

ก็ไม่สามารถท าให้เงนิเฟ้อปรบัตัวสูงข้ึนได้ไปด้วย

และก็ไม่ใช่เพียงสหรฐัฯ ทิศทางของเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว (DM) ท่ัวโลก

ก็ไม่สามารถฉุดเงนิเฟ้อให้ปรับตัวสูงข้ึนได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จาก

แนวโน้ม เงนิเฟ้อในยุโรปและญ่ีปุ่นท่ีชะลอตัว ภาวะเศรษฐกิจเติบโตต่า 

ท่ีก าลังมาพร้อมกับเงนิฝืด (Deflation) จะส่งผลให้ตลาดการเงนิ

ท่ัวโลกกลับเข้าสู่โหมด Search for Yield 

นักลงทุนควรท าความคุ้นเคยกับภาวะ Inverted Yield Curve ไวใ้ห้มาก 

เพราะภาวะเศรษฐกิจและเงนิเฟ้อท่ีต่าพรอ้มกับความผันผวนของตลาด

การเงนิในระดับสูง จะกดดันให้นักลงทุนจ าเป็นต้องพักเงนิในสินทรพัย์ท่ี

ปลอดภัย บอนด์ระยะยาวก็จะเป็นตัวเลือกแรกๆ ด้วยหวังว่าเฟดจะลด

ดอกเบ้ีย และนักลงทุนก็จะทนถือวัดใจกับธนาคารกลางไปเร ื่อยๆ

03 ด้วยภาพการเมืองท่ีวุ่นวายไร้ทางออกและตลาดการเงินท่ีผิดเพ้ียน

ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทุกธนาคารกลางจะต้องเข้าสู่ภาวะ “ต้ังรับ” 

เตรยีมพร้อมท่ีจะใช้นโยบายการเงนิเพ่ือต่อกร ยิ่งถ้านโยบายระหว่าง

ประเทศของสหรัฐฯ วุ่นวายมากข้ึนเท่าไหร่ ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้

นโยบายการเงนิแบบไม่ปกติก็จะมีมากข้ึนเป็นเงาตามตัว

ภาวะเศรษฐกิจขาลงหรอื “Late Cycle” ท่ีมาพรอ้มกับเงินเฟ้อระดับต่า

ยีลด์ระยะยาวท่ีต่ากวา่ยีลด์ระยะส้ัน (Inverted Yield Curve) 

ครึง่ปีหลังน้ี นโยบายการเงินท่ัวโลกก็จะผ่อนคลายลง
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มาถึงตรงน้ี แน่นอนว่านักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนไป
พรอ้มกันด้วย 

ในอดีต 20 ปีท่ีผ่านมา เศรษฐกิจขยายตัวต่า เงนิเฟ้อชะลอตัว และบอนด์ยีลด์ปรับตัวลง 

มี 4 ช่วง คือมกราคมถึงกันยายน 2000 มิถุนายน 2007 ถึงมิถุนายน 2009 และกันยายน 

2014 ถึง พฤษภาคม 2016 และต้ังแต่เมษายน 2018 ถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าว 

สินทรพัย์ท่ีมี “ผลตอบแทนคงท่ี และความผันผวนไม่สูง” มักเป็นค าตอบท่ีดีท่ีสุด 

แม้ว่าปัจจุบันยีลด์ของพันธบัตรรฐับาลท่ัวโลกปรบัตัวลงจากช่วงต้นปี ตามความเชื่อว่าเฟดจะ

ลดดอกเบ้ีย แต่ถ้าเศรษฐกิจชะลอตัว พรอ้มกับความผันผวนตลาดเพ่ิมข้ึน พันธบัตรรฐับาล

ยังเป็นตัวเลือกหลักของนักลงทุนได้ และถ้าหากเฟดลดดอกเบี้ยได้จรงิตามท่ีตลาดมองไว้ 

บอนด์ยีลด์พันธบัตรรฐับาลระยะยาวก็สามารถปรบัตัวลดลงได้อีก 

ในภาวะเศรษฐกิจท่ียากล าบากในอดีต การลงทุนในพันธบัตรรฐับาลให้ผลตอบแทน22 สูงถึง 

12.9% ต่อปี โดยพันธบัตรรัฐบาลตลาดเกิดใหม่23 คือสินทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนดีท่ีสุด 

เน่ืองจากมักมีปัจจัยหนุนจากแนวโน้มเงนิดอลลารฯ์ อ่อนค่า และดอกเบ้ียในประเทศท่ีมักอยู่

ในระดับสูง ส่งผลให้ยีลด์สามารถลดลงได้มากกว่าท่ีอ่ืน และในกลุ่มน้ีพันธบัตรรฐับาลในทวปี

เอเชีย มักมีความผันผวนน้อยกว่าในทวปียุโรปและอเมรกิา

>> ถ้ารบัความผันผวนได้ต่า พันธบัตรรฐับาลคือสินทรพัย์ท่ี “ต้องม”ี 

22 ผลตอบแทนของพันธบตัรรฐับาล วัดโดยดัชนี Bloomberg Barclays Global Treasury
23 ผลตอบแทนของพันธบตัรรฐับาลตลาดเกิดใหม่ วัดโดยดัชนี JP Morgan EMBI Global

รปูท่ี 13 ช่วงครึ่งปีหลัง 2018 ผลตอบแทนของสินทรพัย์มีความผันผวน

ผลตอบแทนและความผันผวนของสินทรพัย์ H2/2018 และ H1/2019

ท่ีมา: ข้อมูลจาก Bloomberg (June 18, 2019)  และวเิคราะห์โดย Krungthai Global Market
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24 ยีลด์ของ REITs ค านวณจาก Gross Aggregate Dividend Yield ของดัชนี S&P Global REITs 
25 ผลตอบแทนของหุ้นผันผวนต่า วัดโดยดัชนี S&P500 Low Volatility Total Return 
26 ผลตอบแทนของดัชนีหลัก วัดโดยดัชนี S&P500 Total Return
27 ผลตอบแทนของหุ้นเติบโต วัดโดยดัชนี S&P500 Pure Growth Total Return 
28 ผลตอบแทนของหุ้นมูลค่า วัดโดยดัชนี S&P500 Pure Value Total Return
29 ผลตอบแทนของหุ้นปันผล วัดโดยดัชนี S&P500 High Dividend Total Return

แม้ช่วงคร ึ่งแรกของปีน้ี REITs ให้ผลตอบแทนโดดเด่นกว่า 17% กดดันให้ยีลด์ท่ีนักลงทุนจะ

ได้ลดลงเหลือเพียง 4.3%24 จนอาจเรยีกได้ว่า  “ไม่ถูก”  

แต่ช่วงเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนในอดีต REITs จะให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงถึง 12.1% 

นอกจากน้ี ถ้าปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อตลาดอสังหาฯ เช่นในช่วงปี 

2007 ถึงปี 2009 การลงทุนใน REITs จะให้ผลตอบแทนท่ีน่าสนใจถึง 28% 

>> ถ้ารบัความผันผวนได้บ้าง กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ หรอื REITs ยังเป็น 

“ทางเลือกท่ีน่าสนใจ” 

เพราะส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้คือความผันผวนของตลาดในระดับสูงจากความวุ่นวายของนโยบาย

การเมืองและสงครามการค้า ตลาดจะถูกบีบให้ลดการลงทุนหรอืลดความผันผวนของพอรต์

โดยอัตโนมัติ 

จากข้อมูลในอดีตย้อนหลังในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา การลงทุนในหุ้นผันผวนต่าในสหรฐัฯ25 ให้

ผลตอบแทนดีท่ีสุดเฉล่ีย 8% ในช่วงท่ีเศรษฐกิจย่าแย่และตลาดการเงนิผันผวน ดีกว่า

ผลตอบแทนเฉล่ียของดัชนีหลัก26 ท่ีติดลบถึง 13.2% ส่วนการลงทุนท่ีเน้นหุ้นเติบโต27 หุ้น

มูลค่า28 และหุ้นปันผล29 กลับให้ผลตอบแทนติดลบเฉล่ีย 15%, 10.6% และ 3.8% 

ตามล าดับ ขณะท่ีตลาดหุ้นพัฒนาแล้วมีความผันผวนต่ากว่าตลาดเกิดใหม่ถึง 9% 

>> สุดท้าย ถ้าเรามัน่ใจในมุมมองเศรษฐกิจ และกล้ารบัความเส่ียง การลงทุนในหุ้น 
“ผันผวนต่า” คือค าตอบสุดท้าย 

โดยสรุป แม้ว่านักลงทุนจะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายใหม่ๆ ท้ังภาวะเศรษฐกิจและ
เงินเฟ้อท่ีต่า ความไม่ปกติของตลาดบอนด์ 
รวมท้ังความผันผวนของตลาดในระดับสูง 
แต่การท่ีธนาคารกลางพร้อมจะเข้ามาหนุน
ตลาดการเงิน ชี้ ว่ า โอกาสในการสร้าง
ผลก าไรให้พอร์ตการลงทุนยังมีอยู่แน่นอน 
เพียงแค่นักลงทุนเข้าใจ ประเมินความเส่ียง
และโอกาสให้ออก
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ประมาณการ

เศรษฐกิจ
2019-2020
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ประมาณการเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลงกว่าท่ีคาด Krungthai Macro Research

ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2019 ลงมาอยู่ ท่ีขยายตัว 3.3% จาก

ประมาณการเดิม ณ เดือน เมษายน ท่ี 3.8% ส าหรับคร ึ่งปีหลัง อุปสงค์ในประเทศยัง

ขยายตัวได้ แต่มีแนวโน้มชะลอลง โดยการบรโิภคภาคเอกชนมีแรงกดดันจากหน้ีครวัเรอืนท่ี

เรง่ตัวข้ึน และรายได้เกษตรกรท่ีชะลอลงจากผลกระทบของภัยแล้งในช่วงต้นปี การลงทุน

รวมมีแนวโน้มได้รบัอานิสงส์จากการลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐานบางโครงการท่ีเร ิม่เข้าสู่ระยะ

ก่อสร้างในคร ึ่งปีหลัง ด้านต่างประเทศ ภาคส่งออกและท่องเท่ียวได้รับแรงกดดันจาก

สงครามการค้า และภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว (รูปท่ี 14)
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รูปท่ี xรปูท่ี 14 คาดการณ์ GDP ไทยปีน้ี 3.3% และปีหน้า 3.6% ขณะท่ีดอกเบี้ยนโยบายมีทิศทางทรงตัวท่ี 1.75% ต่อเน่ือง 
ท่ามกลางความไม่แน่นอนสูง

อปุสงค์ในประเทศ อปุสงค์ต่างประเทศ

4.6%

3.8% 3.8%

2018 2019F 2020F

3Y-avg 3.5%
การบรโิภคภาคเอกชน: 
มีแรงกดดันจากหนี้ครวัเรอืน
ท่ีเรง่ตัวขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน: 
ได้รบัอานิสงส์จากการ
ลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐาน

3.9% 4.1%

5.0%

2018 2019F 2020F

3Y-avg 2.5%

การลงทุนภาครฐั:
ขยายตัวตามโครงการ
ขนาดใหญ ่
จบัตาเสถียรภาพทาง
การเมือง ท่ามกลางบรบิท
ใหม่ท่ีไร ้ม. 44

3.3%

4.0%

5.3%

2018 2019F 2020F

3Y-avg 3.9%

1

2

3

7.7%

0.8%
2.5%

2018 2019F 2020F

7.6%

4.6% 4.7%

2018 2019F 2020F

3Y-avg 5.7%

3Y-avg 5.7%

ภาคการส่งออก:
ขยายตัวต่า 

จากสงครามการค้าท่ี
ยืดเย้ือกระทบการค้าโลก 

ประกอบกับสินค้า Supply 
chain ท่ีส่งไปจนีได้รบั
ผลกระทบอย่างหนัก

4

5
จ านวนนักท่องเท่ียว:

ชะลอลงเล็กน้อย
ตามเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้

รายได้ต่อหัวของ นทท.มี
แนวโน้มชะลอลง

อตัราดอกเบี้ยนโยบาย สินเชื่อ

คาดอตัราดอกเบีย้
นโยบายทรงตัว
ขณะท่ีประเทศ
เศรษฐกิจหลักมี
แนวโน้มผ่อนคลาย
นโยบายการเงนิ
เพ่ิมเติม

คาดสินเชื่อโตท่ีระดับ 
4.5%-4.8%

มาตรการ Macro 
Prudential ของ ธปท. มี

แนวโน้มท าให้สินเชื่อ Retail 
ชะลอตัวลง

5.8%
4.5% 4.8%

2018 2019F 2020F

3Y-avg 4.1%
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1.75%

2020F

หมายเหตุ: 3Y-avg: ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 2016-2018

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูล NESDC (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2019)
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รูปท่ี x

ตารางท่ี 5 สรุปประมาณการเศรษฐกิจไทย 

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูล NESDC (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2019)

GDP 4.1 3.8 3.3 3.6

Public Investment 3.3 5.9 4.0 5.3

Private Investment 4.6 4.5 4.1 5.0

Government Consumption 1.8 2.3 2.5 2.8

Private Consumption 4.6 4.0 3.8 3.8

Export Value in USD 7.7 4.0 0.8 2.5

Headline Inflation 1.1 1.0 1.1 1.1

Policy Rate (%) 1.75 2.00 1.75 1.75

THB / USD 32.32 32.00 30.20-31.00 30.00-31.00

Loan 5.8 5.0 4.5 4.8

Tourist arrival 7.6 4.7 4.6 4.7

2018 2019F
(Mar2019)

2019F
(Jun2019)

2020F

หน่วย: %YOY(ยกเวน้ Policy Rate และ THB/USD)
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BOX 5 ทิศทางดอกเบี้ยไทย หลังนโยบายการเงนิโลก
กลับล ากะทันหัน

คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบ้ียท่ี 1.75% ตลอดปี 2019 โดยมีปัจจัย

สนับสนุนจาก

• นโยบายการเงินโลกผ่อนคลายมากขึ้น จากการกลับล าอย่างกะทันหันของนโยบายการเงนิ

สหรฐัฯ ลดแรงกดดันในการปรบัข้ึนดอกเบ้ียของ กนง. หลังจากการข้ึนดอกเบ้ียอย่างต่อเน่ือง

จนถึงช่วงปลายปี 2018 เฟดได้กลับล านโยบายการเงนิไปในทิศทางผ่อนคลายต้ังแต่ช่วงต้นปี 

รวมท้ังได้ประกาศท่ีจะยุติการลดขนาดงบดุลในเดือนกันยายน 2019  และจากการประชุมครัง้

ล่าสุดในเดือนมิถุนายน  รายงานของคณะกรรรมการได้ระบุชัดเจนว่า “พรอ้มจะด าเนินการท่ี

เหมาะสมเพ่ือรกัษาระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจ” สอดคล้องกับประเทศหลักอย่างสหภาพ

ยุโรป ญ่ีปุ่น และจีนท่ีส่งสัญญาณพรอ้มผ่อนคลายนโยบายการเงนิเพ่ิมเติม•

• ธปท. มีแนวโน้มท่ีจะแก้ปัญหาเฉพาะจุดผ่าน Macro Prudential มากขึ้น Macro Prudential

ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือป้องกันความเส่ียงเฉพาะด้านมากข้ึน และมีผลกระทบในวงแคบ อย่างเช่น 

มาตรการการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลท่ีเร ิม่ใช้ในปี 2017 และมาตรการ 

LTV ส าหรบัสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยในเดือนเมษายน 2019 ซึ่งมาตรการเหล่าน้ีสามารถรองรบัความ

เส่ียงทางด้านระบบการเงนิ โดยเฉพาะหน้ีครวัเรอืนได้ในระดับหน่ึงแล้ว ท าให้โอกาสท่ี ธปท. 

จะปรบัข้ึนดอกเบ้ียซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างท่ัวถึงในภาคธุรกิจมีน้อยลงโดยเฉพาะในช่วงท่ี

เศรษฐกิจมีความเปราะบางดังเช่นปัจจุบัน 

• การปรบัขึ้นดอกเบี้ยจะซ้าเติมการส่งออก เน่ืองจากจะเพ่ิมแรงกดดันของค่าเงนิบาทให้แข็งค่า

ข้ึน  ในช่วงท่ีผ่านมาค่าเงนิบาทแข็งค่ามากกว่าประเทศในภูมิภาค จากเสถียรภาพด้าน

ต่างประเทศของไทยท่ีแข็งแกรง่จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเน่ือง และหลังจาก กนง. 

ได้ตัดสินใจปรบัข้ึนดอกเบ้ียนโยบายเดือนธันวาคม 2018 ค่าเงนิบาทได้ปรบัตัวแข็งค่าข้ึนอย่าง

ชัดเจน ด้วยภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงปัจจุบันท่ีการส่งออกหดตัวต่อเน่ืองจากอุปสงค์โลกยัง

ชะลอตัว และความเส่ียงของสงครามการค้าท่ียืดเยื้อ เราจึงคาดว่า กนง. จะคงดอกเบ้ียตลอด

ปี 2019 เพ่ือรกัษาเสถียรภาพของค่าเงนิบาท

• แรงกดดันทางด้านเงนิเฟ้ออยู่ในระดับต่า 

คาดว่าอัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปในปีน้ีจะทรง

ตัวอยู่ ในกรอบล่างของอัตราเงนิเฟ้อ

เป้าหมายท่ี  1.1% จากแรงฉุดของราคา

น้ามันในตลาดโลกท่ีชะลอตัวลงจากปี

ก่อน แต่ราคาอาหารสดท่ีมีแนวโน้มเพ่ิม

สูงข้ึนจากภาวะภัยแล้งจะเป็นปัจจัย

สนับสนุนให้อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปทรงตัว

ใกล้เคียงกับปีก่อน ส าหรบัอัตราเงนิเฟ้อ

พ้ืนฐานคาดว่าจะเรง่ตัวข้ึนจากการปรบั

เพ่ิมค่าโดยสารสาธารณะ และจับตา

นโยบายการ ข้ึ น ค่ าแร ง ข้ั นต่ าต าม

นโยบายท่ีพรรคฝ่ายรฐับาลได้ประกาศไว้

ช่วงหาเสียง

ท่ีมา: ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

รปูท่ี 15 ค่าเงินบาทแข็งค่าหลังกนง.ปรบัขึ้นดอกเบี้ย

อตัราแลกเปล่ียน USD/THB ในช่วงปี 2018-2019

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0
USDTHB

กนง. ปรบัข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย



คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 

Global  Business Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนในฐานะ

เป็นนักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ สามารถ

วเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ ดร.พชรพจน์ 

จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor of 

Economics ท่ี San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed)

ผู้อ านวยการฝ่าย

ดร. มานะ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจการเงนิ 

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร. มานะ เคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตรท่ี์ 

Tisco Financial Group ผู้บรหิารงานวจิัยท่ี บรษัิท ศูนย์วจิัยกสิกรไทย และมี

ประสบการณ์ภาครัฐเป็นเศรษฐกรอาวุโส ท่ีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.มานะ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปรญิญาโท Economics จาก University of Illinois, Urbana Champaign  

ประเทศสหรัฐอเมรกิา และปรญิญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Claremont 

Graduate University  ประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายใต้ทุนรฐับาลไทย

ดร.มานะ นิมิตรวานิช

เจา้หน้าที่อาวโุส Markets Sales

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย พูน เคยเป็นนักวเิคราะห์ตลาดทุน (Capital 

Market Specialist) ประจ าศูนย์วเิคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี โดยมีผลงานเป็น

บทความวเิคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ ตลาดเงนิ ตลาดทุน รวมถึงให้สัมภาษณ์

กับส่ือชั้นน า อาทิ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ Money Channel The Nation 

และ Bangkok Post 

พูน จบการศึกษาระดับปรญิญาตรด้ีานเศรษฐศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร ์

(Double Majors in Economics and Astronomy-Physics) และ ปรญิญาโท

ด้านดาราศาสตร ์(Extragalactic Astronomy) จาก University of Virginia 

สหรฐัอเมรกิา 

พูน พานิชพิบูลย์



Analyst

กัญญาณัฐ มีประสบการณ์ท างานด้านการบัญชี การเงนิ และเคยฝึกงานเป็น

ผู้ช่วยนักวจิัยท่ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

กัญญาณัฐ จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

กัญญาณัฐ รงัสิยเวคิน

Analyst

มีประสบการณ์การท างานวจิัยด้านเศรษฐกิจมหภาค และตลาดการเงนิมากกว่า 

6 ปี ท่ีธนาคารกรุงไทยก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย อติเดช มีประสบการณ์

การท างานกว่า 4 ปี ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงนิ และข้อมูลหน้ี

สาธาณะ ท่ีส่วนงานบรหิารความเ ส่ียง ส า นักงานบรหิารหน้ีสาธารณะ 

กระทรวงการคลัง 

อติเดช จบการศึกษาปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 

(หลักสูตรนานาชาติ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

อติเดช พงศ์หวา่น

Analyst

พิมฉัตร  มีความรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการวเิคราะห์และการพัฒนาตลาดทุนใน

ทุกมิติมากว่า 3 ปี โดยก่อนหน้าน้ีเคยรว่มงานกับตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย อีกท้ังยังมีประสบการณ์ด้านงานวจิัยรายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน 

อิเล็กทรอนิกส์ และการลงทุนใน EEC ท่ีศูนย์วจิัยกสิกรไทย

พิมฉัตร จบการศึกษาระดับปรญิญาตรแีละโทคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร

สองภาษา) จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และปรญิญาโท Master of Science in 

Banking and Finance จาก King’s College London สหราชอาณาจักร

พิมฉัตร เอกฉันท์

Analyst

กณิศ มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยธุรกิจในคลัสเตอร์

โครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสรา้ง 

กว่า 3 ปี ท่ีศูนย์วจิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center) 

ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

กณิศ อ่าสกุล
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