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Key takeaways:


KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร มองว่า บทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นสิ่งจาเป็นอย่าง
ยิ่งในภาวะที่เครื่องยนต์หลักทางเศรษฐกิจตัวอื่นดับลงจากสถานการณ์วิกฤตโควิด แต่ความล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนและวงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ อาจทาให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจล่าช้า
ออกไป



มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายรอบใหม่ แม้อาจมีการใช้จ่ายตามมาตรการ และเพิ่มการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบ แต่
อาจนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จากัด เนื่องจากกาลังซื้อของครัวเรือนที่อ่อนแอลงมากจากภาวะการว่างงาน
และรายได้ ที่ หายไป และอาจเป็น เพีย งการดึ งอุ ปสงค์ ใ นอนาคตมาใช้ หรื อเป็ นการใช้ จ่า ยปกติ ที่ นามาใช้ รับสิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี

การวิ เคราะห์ ของ KKP

Research

โดยเกี ยรติ นาคิ นภั ทร เผยว่ า เป็ นระยะเวลาเกื อบ 9 เดื อนกั บการแพร่ ระบาดของ

COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลก สถานการณ์ในหลายประเทศยังคงน่าเป็นห่วงจากการเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ ซึ่ง
สร้างปัญหาทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการดาเนินชีวิตของผู้คนอย่างกว้างขวาง สาหรับประเทศไทยถึงแม้จะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและรายได้
ของคนไทยนั้นย่ าแย่ จากการที่ ไทยพึ่ งพาการท่องเที่ ยวและการส่ งออกสู ง ท าให้ ขาดเครื่ องยนต์ ในการขั บเคลื่อนเศรษฐกิ จ
ธุรกิจเสี่ยงต้องปิดตัวลงจานวนมาก จานวนคนตกงานและสู ญเสียรายได้สูงเป็นประวัติการณ์ เครื่องยนต์ตัวเดียวที่เหลืออยู่
ในเวลานี้ คือ การใช้จ่ายของภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจเป็นความหวังที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไว้ได้
คาถามคือเครื่องยนต์นี้ทางานได้ดีเพียงใดในช่วงที่ผ่านมา และมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อย
เพียงใด

3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่
รั ฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิ จรอบใหม่ ผ่ านการใช้ จ่ ายของครั วเรื อนในรู ปแบบต่ าง ๆ ในช่ วงที่ เหลื อของปี
(ตุลาคม – ธันวาคม) รวม 3 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการช้อปดีมีคืน หรือมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส าหรั บค่ าซื้ อสิ น ค้ าหรื อบริ การ ตามจ านวนที่ จ่ า ยจริ งแต่ ไม่ เกิ น 30,000 บาท โดยมี เ ป้ าหมายเพื่ อกระตุ้ นการบริ โ ภค
ภายในประเทศและเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (2) โครงการคนละครึ่ง มีเป้าหมายเพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและเพิ่มรายได้ ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยรัฐบาลจะช่วยออกค่า ใช้จ่ายในการซื้ออาหาร
เครื่องดื่ม และสินค้าค้าทั่วไปให้กับประชาชน 50% แต่ไม่เกินคนละ 150 บาทต่อวัน รวมตลอดระยะเวลาไม่เกิน 3,000 บาทต่อ
คน และ (3) โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออุดหนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นให้แก่ผู้มี
รายได้น้อย เช่น อุปกรณ์การศึกษา วัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม โดยเพิ่มให้คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดย
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 300 บาทต่อเดือน เป็น 800
บาทต่อเดือน และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ 30,000 - 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 200 บาทต่อเดือน เป็น 700
บาทต่อเดือน ทั้งนี้เงื่อนไขสาคัญคือ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในแต่ละโครงการจะสามารถเข้าร่วมได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น
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แรงกระตุ้นอาจน้อยกว่าที่คาด

รูปที่ 1 KKP Research ประเมินว่าผลของมาตรการทีอ
่ อกมาในครัง
้ นี้
อาจกระตุน
้ เศรษฐกิจได้ตากว่
่
าทีค
่ าด

KKP Research ประเมินว่าผลของมาตรการที่ออกมาในครั้งนี้
(ล้านบาท)

ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจไม่สูงมากนัก โดยคาดว่า การใช้จ่าย
ประเมินโดย สศค.

ผ่านทั้ง 3

มาตรการ จะช่วยกระตุ้ นให้มีเงินหมุนเวี ยนในระบบ

192,000

ประเมินโดย KKP Research

เศรษฐกิจเพิ่มในช่วงที่เหลือของปี ประมาณ 1.07 แสนล้านบาท
ซึ่งเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของที่สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

111,000

107,350

ประเมินไว้ว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นเกือบ 2 แสน

60,000

ล้านบาท (รูปที่ 1) โดย สศค. คาดว่ากาลังซื้อที่จะเกิดขึ้นภายใต้

48,000
21,000

38,350

มาตรการกระตุ้ น รอบใหม่ นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะมาจากมาตรการ
ช้อปดี มีคืนเป็นเงิน 111,000 ล้านบาท จากโครงการคนละครึ่ ง
60,000 ล้านบาท และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมอีก

ช้อปดีมีคืน

คนละครึ่ง

21,000

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพรวม
3 มาตรการ

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, KKP Research

21,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 192,000 ล้านบาท
KKP Research ประเมินว่ามาตรการกระตุน
้ ในรอบนี้ แม้จะมีการใช้จา
่ ยตามมาตรการ แต่อาจนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่
มากเท่าที่รัฐบาลคาดไว้ โดยเฉพาะในส่วนของมาตรการช้อปดีมีคืน ด้วยสาเหตุหลัก 3 ประการคือ
(1) กาลังซือ
้ ทีอ
่ ่อนแอลงมากจากภาวะการว่างงานและรายได้ของครัวเรือนที่ถูกกระทบอย่างหนัก จากสถานการณ์ COVID-19
และภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยสถานการณ์การจ้างงานจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ว่าถึงแม้จานวนคนตกงานจะมีเพียง
7.5 แสนคนในเดือนมิถุนายน คิดเป็นอัตราการว่างงานเพียง 1.9% แต่มีแรงงานอีก 2.5 ล้านคนที่ต้องหยุดงานชั่วคราว และ
อีก 7.6 ล้านคนที่ทางานไม่เต็มเวลาคือน้อยกว่า 34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (Underemployed) อีกถึง 7.6 ล้านคน สามกลุ่มนี้รวม
คิดเป็น 30% ของแรงงานไทยทั้งหมด และถึงแม้ตัวเลขจะปรับดีขึ้นบ้างในเดือนล่าสุดคือเดือนสิงหาคม แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงที่
22% สะท้อนถึงความเปราะบางของตลาดแรงงานไทยและรายได้ของผู้คนที่ลดลงตามชั่วโมงการทางานที่หายไป ที่น่ากังวล
คือ หากสถานการณ์ความซบเซาของเศรษฐกิจยังคงลากยาวออกไป แม้ผู้ประกอบการหลายรายจะพยายามประคับประคอง
ธุรกิจไว้และยังไม่เลิกจ้างแรงงาน แต่ใช้วิธีลดเวลาการทางานแทน สุดท้ายธุรกิจอาจต้องตัดสินใจปิดตัวลงและเลิกจ้างในที่สุด
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะกระตุ้นกาลังซื้อในภาวะที่การจ้างงานและรายได้มีความไม่แน่นอนสู งทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ
และลูกจ้างแรงงานเอง
(2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้มาตรการต่าง ๆ ส่วนใหญ่น่ าจะเป็นค่าใช้จ่ายเดิมที่ตั้ งใจจะใช้อยู่ แล้ว (Existing

demand)

เพียงเลื่อนช่วงเวลาการใช้จ่ายให้อยู่ในระยะเวลาของมาตรการเพื่อรับสิทธิประโยชน์เท่านั้น ส่วนหนึ่งจากความระมัดระวังการ
ใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ใหม่ได้ไม่มากนัก
(3) ในแง่ของการกระตุ้น GDP ส่วนหนึ่งจะรั่วไหลไปกับการนาเข้าสินค้า ซึ่งไม่นับรวมอยู่ใน GDP ของไทย (Import leakage)
แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นยอดขายในธุ รกิจค้าปลีกและการจับจ่ ายใช้สอยในประเทศให้กระเตื้องขึ้นในช่วงเวลาที่
กาหนด แต่ สินค้าที่ผู้บริ โภคน ามาใช้สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี อาจไม่สามารถนับเป็นผลต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งหมด เพราะ
ส่วนหนึ่งจะเป็นการซื้อสินค้าราคาสูงที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย เช่น การซื้อโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในภาพรวม KKP Research ประเมินว่าทัง
้ 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นี้จะส่งผลให้ GDP ในปีนี้เพิ่มขึ้น 0.17% ต่ากว่า
ที่ สศค. คาดไว้ที่ 0.54% ของ GDP จากสมมติฐานที่แตกต่างกันดังที่ แสดงในตารางที่ 1 (ดูรายละเอียดการประเมินผลการ
กระตุ้นการบริโภคของมาตรการช้อปดีมีคืนใน Box 1)

2

KKP Research | Kiatnakin Phatra Financial Group

บทบาทภาครัฐกระตุน
้ เศรษฐกิจได้แค่ไหน

ตารางที่ 1 การประเมินผลของมาตรการกระตุน
้ เศรษฐกิจรอบใหม่ต่อ GDP

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
กลุม
่ เป้าหมาย

ช้อปดีมค
ี น
ื

คนละครึง
่

บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ

ภาพรวม
3 มาตรการ

% GDP

14,000

30,000

21,000

65,000

0.40%

3.7 ล้านคน

10 ล้านคน

14 ล้านคน

28 ล้านคน

100%

100%

100%

111,000

60,000

21,000

ประมาณการ โดย สศค.
สัดส่วนผูใ้ ช้สท
ิ ธิ์จากกลุม
่ เป้าหมาย (%)
การใช้จา
่ ยภายใต้โครงการ (ล้านบาท)

192,000

การบริโภคทีเ่ พิม
่ ขึน
้ สุทธิ (ล้านบาท)

1.18%
0.54%

ประมาณการ โดย KKP Research
สัดส่วนผูใ้ ช้สท
ิ ธิ์จากกลุม
่ เป้าหมาย (%)

35%

80%

100%

38,350

48,000

21,000

สัดส่วนการบริโภคที่เป็น existing demand (%)

50%

80%

80%

สัดส่วนการบริโภคที่เป็นการนาเข้า (%)

30%

-

-

13,423

9,600

4,200

การใช้จา
่ ยภายใต้โครงการ (ล้านบาท)

การบริโภคทีเ่ พิม
่ ขึน
้ สุทธิ (ล้านบาท)

107,350

0.66%

27,223

0.17%

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง., KKP Research

การเบิกจ่ายของภาครัฐอยู่ในระดับต่ากว่าเป้า
นอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพิ่ งออกมาแล้ว การผลักดันการใช้

รูปที่ 2 ผลการใช้จา
่ ยเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563

จ่ายและการลงทุนตามงบประมาณของภาครัฐก็เป็นเครื่องมือทางการคลัง

ในช่วง 11 เดือนแรก (ต.ค. 2562 – ส.ค. 2563)

อีกอย่างหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่การประกาศใช้งบประมาณปี 2563
อัตราการเบิกจ่าย: รายจ่ายลงทุน (%)

ที่ ล่ า ช้ า ไปเกื อ บสองไตรมาส (พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิ น 3.2 ล้ า นล้ านบาท มี ผ ลบั งคั บใช้ เ มื่ อ

75%
2561

วั นที่ 26 ก.พ. 2563) และการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ประกอบกั บ

60%

มาตรการปิ ดเมื องของรั ฐบาล นอกจากจะส่ งผลกระทบต่ อกิ จกรรมทาง

45%

เศรษฐกิจต่าง ๆ แล้ว ยังส่งผลต่อกระบวนการทางานของภาครัฐ และทาให้

30%

2562
2563

การเบิกจ่ายงบฯ ที่ต้องล่าช้าออกไป
จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แม้ว่าในภาพรวม งบฯ

15%
0%
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

รายจ่าย 3.2 ล้านล้านบาท จะเบิกจ่ายแล้วกว่า 83% ภายในเดือนสิงหาคม
อัตราการเบิกจ่าย: รายจ่ายลงทุน (%)

ซึ่งส่วนมากจะเป็ นค่าใช้จ่ายประจาเกี่ ยวกับเงินเดือนและค่ าจ้าง แต่ในส่วน
ของงบลงทุนซึ่งมีความสาคัญอย่างมากต่อการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ

75%

ภายในประเทศ กลับเบิกจ่ายได้เพียง 48% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (รูปที่ 2)

60%

ต่ากว่าระดับปกติของปีที่ผ่านมา

45%
30%
15%
0%
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, KKP Research
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นอกจากความพยายามเร่งเบิ กจ่ายงบฯ แล้ว ภาครั ฐยั งได้ ออก

รูปที่ 3 การอนุมต
ั แิ ละการเบิกจ่าย พ.ร.ก. เยียวยาผลกระทบ

มาตรการพิ เศษสาหรั บการเยียวยาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจจากการ
แพร่ ระบาดของ COVID-19 มู ลค่ ารวม 1.9 ล้ านล้ านบาท โดย

จาก COVID-19 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท อยูใ่ นระดับต่า
ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)

วงเงินที่อนุมัติแล้ว (ล้านบาท)

กรอบวงเงิน (ล้านบาท)

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของนโยบายการคลัง วงเงิน 1 ล้านล้าน
บาท และส่ วนของนโยบายการเงิ น ในรู ปสิ นเชื่ อดอกเบี้ ยต่ าและ

555,000

(G) มาตรการเยียวยาประชาชน

กองทุนตราสารหนี้ วงเงิน 9 แสนล้านบาท แต่มาตรการทั้งสอง
ส่วนก็มีอัตราการอนุมัติและการเบิกจ่ายอยู่ในระดับต่า (รูปที่ 3)

(G) มาตรการด้านสาธารณสุข

45,000

ในส่วนของมาตรการด้านการคลังมีการเบิกจ่ายไม่ถึงครึ่งหนึ่ ง
(G) งบประมาณเพือ
่
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

โดยสาเหตุหลักเกิดจาก (1) ความล่าช้าของกระบวนการ ตั้งแต่

400,000

การพิ จ ารณาไปจนถึ งการอนุ มั ติ แ ละเบิ กจ่ าย โดยเฉพาะ
งบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท

(BoT) สินเชือ
่ ดอกเบีย
้ ต่า (Soft loan)

500,000

ที่ผ่านมาแล้วกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่การประกาศใช้ แต่การอนุมัติ
กลับอยู่ที่ 29% ของงบประมาณเท่านั้น (2) เงื่อนไขของมาตรการ
ที่ไม่เอื้อให้เกิดการใช้อย่างเป็นวงกว้าง เช่น โครงการ “เราเที่ยว

(BoT) กองทุนเพือ
่ รักษาสภาพคล่อง
ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้
(BSF)

ด้วยกัน” ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงิน 4 แสนล้านบาทข้างต้น หลังจากมี
มาตรการออกมาแล้ว 3 เดือนยังมียอดการใช้สิทธิ์เพียง 30% ของ

400,000

-

200,000

400,000

600,000

ที่มา: ThaiMe, BoT, KKP Research

ทั้งหมด 5 ล้านสิทธิ์ ทาให้ล่าสุดมีการปรับเงื่อนไขและขยายช่วงเวลาใช้สิทธิ์ไปอีก 3 เดือนจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 ส่วน
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าที่ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) มียอดการใช้วงเงินเพียง 24% ซึ่งล่าสุดธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการ เพื่อทาให้ธุรกิจเข้าถึงวงเงินในส่วนนี้ได้มากขึ้น
ในภาพรวม เม็ ดเงิ นจากภาครั ฐ ทั้ งภายใต้โครงสร้ างงบประมาณปกติ และภายใต้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ ยั งไม่ ตกสู่
เศรษฐกิจอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทาให้บทบาทของภาครัฐที่ควรจะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจสาคัญในการกระตุ้นและประคอง
เศรษฐกิจไทยในภาวะวิกฤตครั้งนี้มีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับการหดตัวทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุด
ในรอบหลายสิบปี

เพดานหนี้สาธารณะและความยั่งยืนทางการคลังของไทย

รูปที่ 4 การประกาศยิง “บาซูกา
้ ” ของรัฐบาลแต่ละประเทศ
เพือ
่ รองรับและเยียวยาผลกระทบทีจ
่ ะเกิดขึน
้ จากวิกฤต COVID-19

ไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยที่มีการก่อหนี้สูงขึ้น

มาตรการทางการคลังและการเงินเพือ
่ เยียวยาและลดผลกระทบ
จากวิกฤต COVID-19 โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ของแต่ละประเทศ
50%
50%

ทั่ วโลก รั ฐบาลของแทบทุ กประเทศต้ องเร่ งอั ดมาตรการกระตุ้ น

Fiscal spending
40%

34%

เศรษฐกิ จ ทั้ งด้ านการเงิ นและการคลั ง เพื่ อเตรี ยมความพร้ อ ม

6% 5%

Indonesia

China

Taiwan

South Korea

Thailand

Hong Kong

Spain

Australia

UK

0%
Malaysia

ผู้ดาเนินนโยบาย (รูปที่ 4) ซึ่งแน่นอนว่าการออกมาตรการขนาด

11% 11% 10%
9%
10%

France

ของ

15%

US

ประวั ติ การณ์ จนหลายคนกล่ าวว่ า เป็นการยิ ง “บาซู ก้า”

20% 20% 19%

20%

Japan

เม็ดเงินที่รัฐบาลแต่ละประเทศใช้ในครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าในอดีตเป็น

23% 22%

Italy

ในเวลาเดียวกัน โดยรายงานของ World Economic Forum ชี้ว่า

30%

Germany

ด้านสาธารณสุ ข เยี ยวยาผู้ ได้ รับผลกระทบ และกระตุ้ นเศรษฐกิ จ

Lending schemes

32% 31%

Singapore

วิกฤติ COVID-19 ได้สร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจของหลายประเทศ

หมายเหตุ: (1) Fiscal spending รวมมาตรการช่วยเหลือภาครัฐที่ผ่านการใช้จ่ายเคร่ืองมือทาง
ภาษีและเงินโอนต่าง ๆ (2) Lending schemes เป็นมาตรการช่วยเหลือภาครัฐผ่านการให้สินเชื่อ
และการค้ืาประกันสินเชื่อ เช่น สินเช่ือผ่านการปล่อยก้ืของธนาคารกลางที่ให้แก่สถาบันการเงิน
ทีม
่ า: BoT, KKP Research (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563)
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ใหญ่เช่นนี้ ย่อมนามาสู่ภาระที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐ โดยเฉพาะการกู้เงินจานวนมหาศาลเพื่อชดเชยการขาดดุลที่เพิ่มขึ้น

เพดานหนี้ไม่เกิน 60%
รั ฐบาลไทยได้ เร่ งออกมาตรการต่ าง ๆ เพื่ อรั บมื อกั บวิ กฤตในครั้ งนี้

รูปที่ 5 รัฐบาลจัดเก็บรายได้ตากว่
่
าเป้ากว่า 2 แสนล้านบาท

เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศทั่วโลก ทาให้เกิดการสร้างหนี้สาธารณะ

ใน 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ

เพิ่มขึ้น ทั้งจาก (1) การขาดดุลทีว
่ างแผนไว้ตามงบประมาณ (2) หนี้ที่
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2563

จะเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และ (3) การขาดดุล
เพิ่มเติมจากรายได้ภาษีทจ
ี่ ด
ั เก็บได้ตากว่
่
าประมาณการ จากเศรษฐกิจที่
ชะลอตั ว และการเลื่ อ นหรื อ ลดภาษี ใ ห้ กั บ ประชาชน จากข้ อ มู ล
กรมสรรพากร ผ่านไป 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ กรมสรรพากร

ผลการจัดเก็บ: สูง (ต่า) กว่าประมาณการ (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บ / ประมาณการ (%)
40,000

20

20,000

10

มีรายได้ต่ากว่าประมาณการไปแล้วกว่า 2 แสนล้านบาท (รูปที่ 5)
ด้วยการขาดดุลงบประมาณที่มากกว่าที่ภาครัฐวางแผนไว้ คาดว่าจะ

0

0

(20,000)
(10)
(40,000)

ขาดดุ ลมากกว่ าที่ คาดไว้ หรื อถ้ า GDP

โตช้ ากว่ าที่ คาด ระดั บหนี้

ส.ค. 63

ก.ค. 63

มิ.ย. 63

พ.ค. 63

มี.ค. 63

เม.ย. 63

(40)
ก.พ. 63

(100,000)

คลังที่ 60% (รูปที่ 6) จนหลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าถ้ารัฐบาลมีการ

ธ.ค. 62

(30)

ม.ค. 63

58% ในปี 2564 ซึ่งใกล้กับเพดานหนี้ตามกรอบความยั่งยืนทางการ

(80,000)

ต.ค. 62

41.1% ของ GDP สิ้นปีที่แล้วก่อนเกิดปัญหา COVID-19 เป็นประมาณ

(20)

(60,000)

พ.ย. 62

ส่งผลให้ ระดั บหนี้ สาธารณะเที ยบกั บขนาดของเศรษฐกิ จเพิ่ มขึ้นจาก

ทีม
่ า: กรมสรรพากร, KKP Research

สาธารณะจะมีโอกาสเกิน 60% ของ GDP ได้

ความยั่งยืนทางการคลัง
จึงเกิดคาถามตามมาว่า กรอบหนี้สาธารณะยังจาเป็นต้องไม่เกิน 60%

รูปที่ 6 หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าระดับหนีส
้ าธารณะ

ของ GDP อยู่หรือไม่ และมีความเป็นได้หรือไม่ที่กรอบดังกล่าวจะถูก

จะเกิน 60% ของ GDP จากวิกฤตครัง
้ นี้

เปลี่ ย นแปลง ด้ ว ยต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ที่ ต่ าลงท าให้ ภ าระดอกเบี้ ย ใน
งบประมาณมีลดลง และอาจทาให้รัฐบาลอาจสามารถรองรับระดับหนี้

สัดส่วนหนีส
้ าธารณะต่อ GDP (%)
70

ที่สูงขึ้ นได้ และหากมองจากกรอบความยั่งยื นทางการคลั ง ประเด็ น
ส าคั ญอาจไม่ ใช่ ระดั บหนี้ สาธารณะ แต่ ต้ องพิ จ ารณาว่ าประเทศจะ

60

กรอบความยั่งยืนทางการคลังของไทย:
ระดับหนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 60% ของ GDP
57.96

รักษาสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่ให้เพิ่มขึ้นแบบไม่หยุดได้อย่างไร
ภายใต้ บ ริ บ ทของเศรษฐกิ จ ไทยที่ จ ะเปลี่ ย นไปจากวิ ก ฤตในครั้ ง นี้
รวมถึงศั กยภาพการเติ บโตของไทยในระยะข้างหน้ าจากปั จจั ยต่าง ๆ

51.84

50

40
41.10

โดยได้วิเคราะห์ไว้ในบทความชิ้นที่แล้ว (“The Long View”)

อั ตราการเจริ ญเติ บโตของเศรษฐกิ จในอนาคต อั ตราดอกเบี้ ย การ

2021E

2019

2020E

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2008

2005

กล่าวโดยสรุป ความยั่งยืนทางการคลังขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยสาคัญ คือ

2006

30

ทีม
่ า: PDMO, KKP Research

ขาดดุลการคลังในอนาคต (รูปที่ 7)
(1) อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต กล่าวคือ ในขณะที่มีการสร้างหนี้มากขึ้น แต่ถ้าการสร้างหนี้ดังกล่าวทาไป
ในสิ่งที่จาเป็น และช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัว หรือป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจตกต่า ก็ถือช่วยทาให้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ไม่เพิ่มขึ้นได้
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รูปที่ 7 ความเป็นไปได้ของระดับหนีส
้ าธารณะของไทย

(2) อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืม ด้วยอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงมา ทาให้

ในแต่ละสถานการณ์

ต้นทุนการกู้ยืมและภาระดอกเบี้ยจ่ายของรัฐบาลลดลงมามาก เป็นภาระ
ต่องบประมาณลดลง และยังช่วยให้ยอดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นในอัตราที่

70%

Low growth

65%

Higher primary deficits

รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยพันธบั ตรรัฐบาลให้อยู่ในระดั บต่า ก็ จะทาให้

60%

More stimulus

สัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

55%

Lower deficits

ช้าลง ถ้ารัฐบาลสามารถทาให้นักลงทุนมั่นใจในวินัยทางการคลัง และ

50%

Baseline

(3) การขาดดุลการคลังในอนาคต เมื่อรัฐบาลมีการกู้เงินมาใช้มากขึ้น
ในวันนี้ รัฐบาลจาเป็นต้องมีวินัยการคลังโดยทาขาดดุลให้น้อยลงหรือ
เกินดุลมากขึ้น โดยการลดรายจ่ายหรือขึ้นภาษีในอนาคต เพื่อ “จ่ายคืน

45%
40%

หนี้” ที่สร้างขึ้นในวันนี้
ทีม
่ า: PDMO, KKP Research

จากการวิเคราะห์โดยใช้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พบว่า แม้หนี้สาธารณะของไทยจะปรับตัวสูงขึ้นใกล้เพดาน 60% ของ
GDP แต่หากมีความจาเป็นในการกู้เพื่อเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รัฐบาลยังมีความสามารถในการกู้เพิ่มได้ คาถาม
ที่สาคัญกว่าจึงอาจไม่ใช่ว่ากู้ได้หรือไม่ แต่ คือรัฐจะกู้ไปใช้ทาอะไร และมีแผนในการจ่ายคืนโดยการลดการขาดดุลในอนาคต
อย่างไร การก่อหนี้เพิ่มเติมควรต้องเป็นการกู้ไปใช้ในกิจกรรมที่มีผลดีเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดลาดับ
ความสาคัญของงบประมาณ ตามสถานการณ์และเป้าหมายการดาเนินนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป รั่วไหลน้อย และรักษาความ
มั่ น ใจให้ กั บตลาดได้ ว่ า รั ฐมี แผนในการรั กษาวิ นั ยทางการคลั ง โดยลดการใช้ จ่ ายหรื อเ พิ่ มรายได้ ในอนาคต
เพื่อรักษาต้นทุนการกู้ยืมให้อยู่ในระดับต่า

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
อาจกล่าวได้ว่า บทบาทของภาครัฐมีความสาคัญอย่างมากในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม
แม้รัฐบาลจะได้ตั้งงบประมาณในการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับค่อนข้างสูง แต่ในความเป็นจริงมาตรการเหล่านี้ยัง
ออกไปได้น้อย โดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนภาครัฐ ขณะที่มาตรการกระตุ้นผ่านการใช้จ่ายรอบใหม่ที่เพิ่งออกมาอาจได้ผล
จากัด เพราะรายได้ของคนจานวนมากถูกกระทบอย่างหนัก อาจไม่ได้เป็นการกระตุ้นอุปสงค์ใหม่ และส่วนใหญ่เป็นการดึงอุป
สงค์ในอนาคตมาใช้
นอกจากนี้ เชื่อว่ารั ฐบาลยังมี ความสามารถในการกู้เงิ นเพื่ อกระตุ้นและเยี ยวยาเศรษฐกิ จเพิ่มเติมหากมี ความจาเป็น แม้ว่ า
ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ 60% แต่รัฐบาลต้องมีแผนในการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพ
มีการจัดลาดับความสาคัญของการใช้เงินตามเป้าหมายของนโยบายและทิศทางของประเทศที่อาจเปลี่ยนไปอย่างจริงจังและ
ชั ดเจน รวมถึ งการปรั บรู ปแบบการจั ด งบประมาณให้ สอดคล้ องกั บ การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น และลดการรั่ วไหลของเงิ น
งบประมาณเพื่อให้เม็ดเงินลงไปในเศรษฐกิจตามเป้าหมายได้มากที่สุด (เช่น การอบรมสัมมนาดูงานต่างประเทศ การซื้ออาวุธ
หรือพาหนะที่มีความจาเป็นน้อย ไม่ช่วยสร้างงาน ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป)
และมีการรักษาวินัยทางการคลังอย่างเข้มงวด
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บทบาทภาครัฐกระตุน
้ เศรษฐกิจได้แค่ไหน

Box 1

เรือ
่ งน่ารูเ้ กีย
่ วกับมาตรการ “ช้อปดีมค
ี น
ื ”

มาตรการลดหย่อนภาษีถูกนามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 ครั้งในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา
มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในรู ป แบบการลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาส าหรั บ ค่ า ซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร
ถูกนามาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้ชื่อมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” จะมีเพียงปี 2562
ที่ไม่ได้นามาตรการดังกล่าวมาใช้ แต่มีการใช้มาตรการ “ชิมช้อปใช้” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแทน ในปี 2563 นี้ภาครัฐ
ได้น ามาตรการ “ช้อปช่ว ยชาติ ”

กลั บมาใช้ อีก ครั้ งภายใต้ก าร rebranding

ด้ว ยการเปลี่ ยนชื่อ เป็น มาตรการ

“ช้อปดีมีคืน” อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน
แม้ว่าชื่อของมาตรการจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่หลักการของมาตรการยังคงเหมือนเดิม คือ การลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับค่าซื้อสินค้าและบริการตามวงเงินที่กาหนด ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปในส่วนของ
รายละเอียดโครงการ กล่าวคือ มาตรการในครั้งก่อนจะกาหนดระยะเวลาให้เข้าร่วมมาตรการเพียงสั้น ๆ โดยสูงสุด
อยู่ที่ 33 วัน และวงเงินสาหรับซื้อสินค้าและบริ การเพื่อลดหย่อนภาษีเพียง 15,000 บาท ซึ่งต่างจากมาตรการในปี
นี้ที่ให้ระยะเวลายาวนานถึง 3 เดือน และวงเงินสาหรับซื้อสินค้าและบริการสูงถึง 30,000 บาท (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบมาตรการกระตุน
้ เศรษฐกิจ
โดยการลดหย่อนภาษีเงินได้บค
ุ คลธรรมดาสาหรับค่าซือ
้ สินค้าและบริการตามวงเงินทีก
่ าหนด

ปี

มาตรการ

ระยะเวลา

จานวน
วัน

วงเงินสาหรับ
ลดหย่อนภาษี

สินค้าทีส
่ ามารถลดหย่อนภาษี

(บาท)

2558

ช้อปช่วยชาติ

25 ธ.ค. - 31 ธ.ค.

7

15,000

สินค้าและค่าบริการภายในประเทศ

2559

ช้อปช่วยชาติ

14 ธ.ค. - 31 ธ.ค.

14

15,000

สินค้าและค่าบริการภายในประเทศ
(ไม่รวมค่าบริการนาเที่ยวและค่าที่พัก)

2560

ช้อปช่วยชาติ

11 พ.ย. - 3 ธ.ค.

23

15,000

สินค้าและค่าบริการภายในประเทศ
(ไม่รวมสินค้าประเภทเครือ
่ งที่มแี อลกอฮอล์ ยาสูบ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ามันและก๊าซสาหรับ
เติมยานพาหนะ รวมทั้งค่าบริการนาเทีย
่ วและค่าที่พัก
โรงแรม)

2561

ช้อปช่วยชาติ

15 ธ.ค. 61 - 16 ม.ค. 62

2562

ชิมช้อปใช้

23 ก.ย. 62 - 31 ม.ค. 63

33

15,000

สินค้า OTOP หนังสือ และ สินค้าประเภทยางรถยนต์

70

30,000

สินค้าและค่าบริการภายในประเทศ สินค้า OTOP และ

(Phase 1, 2, 3)

2563

ช้อปดีมค
ี น
ื

23 ต.ค. - 31 ธ.ค.

ค่าหนังสือ (แบบเล่มและแบบ e-book)
(ไม่รวมสินค้าประเภทเครือ
่ งดื่มที่มแี อลกอฮอล์ ยาสูบ
สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ามันและก๊าซสาหรับเติม
ยานพาหนะ รวมทั้งค่าบริการนาเที่ยวและค่าที่พก
ั
โรงแรม)
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บทบาทภาครัฐกระตุน
้ เศรษฐกิจได้แค่ไหน

Box 1

เรือ
่ งน่ารูเ้ กีย
่ วกับมาตรการ “ช้อปดีมค
ี น
ื ” (ต่อ)

ผลของมาตรการอาจไม่มากอย่างที่คาดหวัง
แม้การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับค่าซื้อสินค้าและบริการในปีนี้จะให้ทั้งระยะเวลาและวงเงินเพิ่มขึ้น แต่
คาดว่าผลของมาตรการต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้อาจไม่สูงมาก เนื่องจาก
(1) คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์มากนักจากสิทธิทางภาษีจากมาตรการช้อปดีมีคืน
ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาของประเทศไทยมีทั้งสิ้น 3.7 ล้านคน คิดเป็นเพียง 10% ของกาลังแรงงานไทย และประมาณ
ครึ่งหนึ่งของผู้เสียภาษีคือกลุ่มคนที่มีรายได้สุทธิ อยู่ระหว่าง 150,001 – 300,000 บาทต่อปี (เสียภาษีในอัตรา 5%
ของเงินได้) หมายความว่า เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน คนกลุ่มนี้จะต้องใช้เงินสูงถึง
10 - 30% ของรายได้ทั้งปี เพื่อเงินภาษีคืนสูงสุดเพียง 1,500 บาท ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้สุทธิ 300,001 – 500,000
บาทต่ อปี (เสี ย ภาษี ใ นอั ต รา 10% ของเงิ น ได้ ) จะได้ รับ เงิ น ภาษี คื น สู ง สุ ด ไม่ ถึ ง 3,000 บาท (รู ป ที่ 1) ด้ ว ยสภาพ
เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการจ้างงาน อาจจะส่งผลให้คนส่วนใหญ่ ระมัดระวังการใช้
จ่ายมากขึ้น และอาจตัดสินใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งละแทน เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 3,000
บาท หรือ 50% จากการใช้จ่ายเพียง 6,000 บาท เว้นแต่บางกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายจาเป็นหรือมีความตั้งใจจะซื้อสินค้า และ
บริการที่ราคาถึง 30,000 บาทอยู่แล้ว เช่น เครื่องใช้ฟ้า โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
ดังนั้น กลุ่มที่ได้รับประโยชน์ เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากมาตรการนี้ คือ ผู้ที่มีเงินได้สุทธิต่อปีตั้งแต่ 500,001 บาทต่อปีขึ้น
ไป ซึ่งมีจานวนประมาณ 9 แสนคน คิดเป็นเพียง 24% ของผู้เสียภาษีทั้งหมด หรือเพียง 2.4% ของกาลังแรงงานไทย
รูปที่ 1 ประมาณการจานวนผูเ้ สียภาษีเงินได้บค
ุ คลธรรมดาแบ่งตามเงินได้สท
ุ ธิ
เงินคืนภาษีสง
ู สุดเมือ
่ ใช้จา
่ ยครบ 30,000 บาท
แบ่งตามรายได้สท
ุ ธิตอ
่ ปี

ประมาณการจานวนผูเ้ สียภาษีเงินได้บค
ุ คลธรรมดาปี 2563
แบ่งตามเงินได้สท
ุ ธิ

150,001 - 300,00; Tax rate: 5%

300,001 - 500,000; Tax rate: 10%

500,001 - 750,000; Tax rate: 15%

750,001 - 1,000,000; Tax rate: 20%

1,855,926

1,500

3,000

944,285

4,500

489,817

6,000

171,372

1,000,000 - 2,000,000; Tax rate: 25%

166,318

2,000,000 - 5,000,000; Tax rate: 30%

44,157

> 5,000,000; Tax rate: 35%

28,125

7,500

9,000

10,500
-

ที่มา: กรมสรรพากร, PIER, KKP Research
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้ เศรษฐกิจได้แค่ไหน

Box 1

เรือ
่ งน่ารูเ้ กีย
่ วกับมาตรการ “ช้อปดีมค
ี น
ื ” (ต่อ)

(2) ผลกระตุ้นเศรษฐกิจอาจเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น
ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารหยิ บ เอามาตรการประเภทลดหย่ อ นภาษี ม าใช้ ห ลายครั้ ง หลายคราในช่ ว งที่ ผ่ า นมาและอาจช่ ว ย
ผู้ประกอบการบางกลุ่มได้บ้างในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซา แต่ในแง่ประสิทธิผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม ความคุ้มค่าของเม็ด
เงิ น ภาครั ฐ ที่ ใ ช้ ไป และการกระจายผลประโยชน์ ไ ปกลุ่ ม คนต่ า ง ๆ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษาและเปิ ด เผยผลสรุ ป อย่ า งเป็ น
รูปธรรม จะมีก็แต่บริษัทธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ออกมาเปิดเผยถึงยอดการขายที่ถูกกระตุ้นโดยมาตรการชั่วคราวเหล่านี้
ภายหลังมาตรการจบลงในแต่ละปี หากพิจารณาในมุมของผลต่อเศรษฐกิจจริงจากดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
(Private Consumption Index: PCI) ในหมวดสินค้ากึ่งคงทน พบว่าผลของมาตรการต่อการกระตุน
้ เศรษฐกิจผ่านการ
ใช้จ่ายของครัวเรือนจะมีผลค่อนข้างคลุมเครือและมีผลเพียงระยะสั้นเท่านั้นในช่วงที่ออกใช้มาตรการ และการบริโภคจะ
ลดลงในเดือนถัดไปภายหลังมาตรการจบลง สะท้อนว่ามาตรการในลักษณะนี้มักจะเป็นการดึ งอุปสงค์ ในอนาคตมาใช้
มากกว่ า การสร้ า งอุ ป สงค์ ใ หม่ ซึ่ ง หากเศรษฐกิ จ ไทยยั ง คงไม่ ส ามารถฟื้ น ตั วได้ อ ย่ า งแข็ ง แกร่ ง และผลกระทบจาก
สถานการณ์ โ ควิ ด ยั ง คงลากยาวออกไป สิ่ ง ที่ น่ า เป็ น ห่ ว งคื อ ก าลั ง ซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคไทยที่ อ าจทรุ ด ลงอี ก ครั้ ง หลั ง
มาตรการสิ้นสุดลง
รูปที่ 2 ผลของมาตรการต่อการกระตุน
้ เศรษฐกิจค่อนข้างคลุมเครือและมีผลเพียงระยะสัน
้ เท่านัน
้
การเปลีย
่ นแปลงของดัชนีการบริโภคสินค้ากึ่งคงทน (ปรับฤดูกาล)
ในช่วงก่อนและหลังมาตรการกระตุน
้ เศรษฐกิจ ประเภท "ช้อปช่วยชาติ"
105

103
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99

97

95
t-3

t-2

t-1
Average

t-0

t-1

t=0

2558

t+1

t+2
2559

t+3

t+4
2560

t+5

t+6

t+7

2561

หมายเหตุ: ปรับดัชนีให้เดือนฐานเป็นเดือนก่อนมีมาตรการ (t=0) = 100 และ t+1 คือเดือนที่มีมาตรการช้อปช่วยชาติ
ที่มา BoT, KKP Research
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บทบาทภาครัฐกระตุน
้ เศรษฐกิจได้แค่ไหน

KKP Research โดยกลุม
่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ณชา อนันต์โชติกุล

ผู้อานวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์

ชินวุฒิ์ เตชานุวัตร์

ผู้อานวยการ หัวหน้าทีมวิจัยอุตสาหกรรม

ณิชารีย์ อรัญ

นักวิเคราะห์

ลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการ

นักวิเคราะห์

ธนัชพร นันทาภิวัธน์

นักวิเคราะห์

เคนเน็ท โดนัลท์ นีลเวล

นักวิเคราะห์

วรเทพ วงศ์วิริยะสิทธิ์

นักวิเคราะห์

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ข้อคิดเห็นที่ปรากฏเป็นความคิดเห็นของฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจ
การเงินเกียรตินาคินภัทรเว้นแต่จะได้แจ้งไว้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและความคิดเห็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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