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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:่ กุมภาพันธ์ 2020

การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) กระเทือนเศรษฐกิจ

โลกอย่างมาก ทางการจนีควบคมุการแพรร่ะบาดด้วยการปิดเมืองอู่ฮ่ัน และห้ามทัวร์

จีน เ ดินทางออกนอกประ เทศเป็น เ วลา  3  เ ดื อน ต้ั งแ ต่  2 3  ม .ค .  2020 

อย่างไรก็ดี การแพรร่ะบาดได้ขยายวงกว้างออกไปนอกประเทศจนีเรยีบรอ้ยแล้ว และ

มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อการท างานและการเดินทางระหว่างประเทศของคน

ท่ัวโลกเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวกว่าท่ีคาดไว้เดิมมาก

ภาคการท่องเท่ียวและการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ใน

ปัจจุบันนักท่องเท่ียวชาวจีนมีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ

ท้ังหมด และด้านการส่งออกน้ันนอกจากจะได้รบัผลกระทบจากการหยุดท าการใน

จีนแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเส่ียง ท้ังสงครามการค้าท่ียังยืดเยื้อ อุปสงค์ท่ีลดลง

จากประเทศในอาเซียน และประเทศท่ีได้รบัผลกระทบหนักจากการแพรร่ะบาดเป็น

วงกว้างของโควดิ-19 ซึ่ง Krungthai COMPASS ได้วเิคราะห์รายละเอียดไว้ใน

บทความน้ี 

การแพร่ระบาดของโควดิ-19 น้ันยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะส้ินสุดเม่ือไหร่

Krungthai COMPASS ประเมินว่า  หากการแพร่ระบาดกินเวลา 6 เดือนเต็ม 

เศรษฐกิจไทยปี 2020 จะโตท่ี 1.5% ซึ่งมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบ ได้แก่ ความล่าช้าของ

งบประมาณประจ าปี และภัยแล้งท่ีรุนแรงและยาวนานกว่าคาด อย่างไรก็ดี คาดว่า

ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง เช่น มาตรการกระตุ้นการ

บรโิภค อย่าง“ชิม ช้อป ใช้” รวมท้ังการเรง่เบิกจ่ายงบประมาณในช่วงท่ีเหลือของปี 

ประกอบกับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีได้ผ่อนคลายไปแล้ว อย่างการ

ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV และอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีต่าสุดเป็นประวัติการณ์

พชรพจน์ นันทรามาศ มานะ นิมิตรวานิช
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การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (โควิด-19) ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจมากกว่าท่ีหลายคนคิด แน่นอนว่า ประเทศต้นทางในการแพรร่ะบาด

อย่างจีนจะได้รบัผลกระทบกับเศรษฐกิจตนเองโดยตรง แต่ด้วยการเป็นประเทศ

เศรษฐกิจขนาดใหญ่ล าดับท่ีสองของโลกย่อมจะส่งผลสะเทือนไปสู่หลายประเทศ 

ซึ่ง Krungthai COMPASS ได้วเิคราะห์ 3 เหตุผลท่ีจะท าให้เศรษฐกิจโลกได้รบั

ผลกระทบมากกว่าท่ีหลายฝ่ายคาด ได้แก่ 1) การแพรร่ะบาดอาจจะนานกว่าท่ี

หลายฝ่ายคาด 2) เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่ข้ึนมาก และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

โลกมากข้ึน และ 3) เศรษฐกิจจีนไม่ได้อยู่ในช่วงขาข้ึนเหมือนตอนเกิดซารส์

เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร?
จากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19
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>> เหตุผลท่ี 1 การแพรร่ะบาดอาจจะนานกวา่ท่ีหลายฝ่ายคาด

โควิด-19 มีอัตราการติดเชื้ อและจ านวนผู้ ติดเชื้ อมากกว่าซาร์สหลายเท่า 

ผู้ติดเชื้อโควดิ-19 ยังคงเพ่ิมข้ึน และเม่ือเปรยีบเทียบกับผู้ติดเชื้อในช่วงการเกิด

โรคซาร์ส พบว่า ภายใน 1 เดือนหลังการประกาศภาวะโรคติดต่ออย่างเป็น

ทางการ อัตราการเพ่ิมข้ึนรายวันในช่วง 30 วันแรกของโควดิ-19 เฉล่ียอยู่ท่ี 

22.5% ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของโรคซารส์อยู่ท่ีเพียง 13.4% เท่าน้ัน และเม่ือพิจารณา

ถึงผู้ติดเชื้อในช่วง 30 วันแรก พบว่า ผู้ติดเชื้อโควดิ-19 อยู่ท่ี 75,021 ราย ในขณะท่ี

ซารส์ อยู่ท่ี 3,861 ราย หรอืมากกว่ากันเกือบ 20 เท่า 

รปูท่ี 1 อัตราการเพ่ิมข้ึนรายวนัของการติดเช้ือเปรยีบเทียบระหวา่งโควดิ-19 และซารส์ในช่วง 30 วนัแรก

อัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดโรคท้ัง 2 ประเภทมีอัตราการเพ่ิมขึ้นลดลงคล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ค่าเฉล่ียในเดือน

แรก พบวา่ โควดิ-19 มีอัตราการเพ่ิมของการติดเช้ือท่ีสูงกวา่

แม้วา่ผู้ติดเชื้อในจีนจะมีอัตราเติบโตท่ีลดลง แต่หลายฝ่ายก็ยังมองว่าเรว็เกินไปท่ีจะ

บอกวา่โควดิ-19 ใกล้จะหยุดการระบาดแล้ว เลขาธิการองค์การอนามัยโลก (World

Health Organization: WHO) กล่าวว่า การลดลงของผู้ติดเชื้อในจีนยังไม่ได้

หมายความว่าจะหยุดการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ได้ และมองว่า สถานการณ์

ยังคงไม่แน่นอนและสามารถไปได้ในทุกทิศทาง นอกจากน้ัน วัคซีนเพ่ือป้องกัน

โรคโควดิ-19 ยังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 6 เดือนในการพัฒนา1 สอดคล้องกับ

มุมมองของศาสตราจารย์ John Nicholls นักพยาธิวทิยาจากมหาวทิยาลัย

ฮ่องกง ผู้เป็นแกนน าในการค้นพบโรคซารส์เม่ือปี 2003 ท่ีให้ความเห็นว่า ไวรสั

โควดิ-19 มีความรุนแรงต่ากว่าซารส์ และการแพรร่ะบาดจะอยู่ในระดับสูงในช่วง

หน้าหนาว ท าให้คาดว่า การแพรร่ะบาดจะค่อยๆ ลดลงเม่ือเข้าสู่หน้ารอ้น ซึ่งจะ

กินเวลาประมาณ 6 เดือน2

1 อ้างอิงจาก https://www.aljazeera.com/news/2020/02/long-covid-19-outbreak-stay-protected-200212140216674.html
2 อ้างอิงจาก http://www.accuweather.com/en/health-wellness/coronavirus-expert-says-the-virus-will-burn-itself-
out-in-about-6-months/679415

จ านวนวนั-10
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ที่มา: World Health Organization
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การแพรร่ะบาดมีแนวโน้มจะกินเวลาอีกหลายเดือน คาดวา่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จะมากกว่าท่ีหลายฝ่ายประเมินไวเ้ดิม เน่ืองจากนักวเิคราะห์เกือบท้ังหมดใช้กรณี

โรคซารส์เป็นฐานในการวเิคราะห์ ตัวเลขคาดการณ์จากนักวเิคราะห์เกือบทุกแห่ง

อ้างอิงจากกรณีของโรคซารส์ ประกอบกับท่าทีของทางการจีนท่ีมีการตอบสนอง

อย่างรวดเรว็เพ่ือป้องกันการแพรร่ะบาด ท าให้ในระยะแรก นักวเิคราะห์มองว่า 

การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 จะส้ินสุดภายใน 3 เดือน รวมไปถึงการประมาณ

การ Baseline ของ IMF ท่ีคาดว่า สถานการณ์จะกลับสู่ปกติในไตรมาสท่ี 2 

และจะท าให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวลดลงจากประมาณการเดิมในเดือน ม .ค. 

0.4% มาอยู่ท่ี 5.6% ส่วนเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบเล็กน้อย โดยลดลง

จากประมาณการเดิมเพียง 0.1% มาอยู่ท่ี 3.2% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้ติดเชื้อ

และเสียชีวติก็ยังคงเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง โดยเฉพาะนอกประเทศจีน ท าให้ค่อนข้าง

ชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อออกไป ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวกว่า

ท่ีคาดไว้เดิมมาก
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>>เหตุผลท่ี 2 เศรษฐกิจจนีมขีนาดใหญ่ขึน้มาก และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากกวา่

ในช่วงซารส์

Krungthai COMPASS มองว่า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะสูงกว่าตอนโรค

ซาร์ส เพราะเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าช่วงท่ีเกิดโรคซาร์สมาก 

ในช่วงท่ีเกิดโรคซารส์เศรษฐกิจจีนตอนน้ันมีขนาดใหญ่เป็นล าดับท่ี 6 ของโลก 

และมีสัดส่วนจีดีพีเพียง 5.4% ของโลก ต่างกับปัจจุบันท่ีจีนก้าวข้ึนมาเป็น

เศรษฐกิจขนาดใหญ่ล าดับท่ี 2 ของโลก และมีสัดส่วนถึง 13.1% ของจีดีพีโลก 

ยิ่งไปกว่าน้ัน ปัจจุบันเศรษฐกิจท่ัวโลกก็มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจีนสูงข้ึน

อย่างมาก เห็นได้จากการค้าระหวา่งประเทศของจนีท่ีเพ่ิมสัดส่วนข้ึนมาจาก 4.8%

ในปี  2003 ท่ีเกิดโรคซาร์ส มาเป็น 10.6% ในปี  2019 และนักท่องเท่ียว

ต่างประเทศของจีนที่เพ่ิมกว่า 10 เท่า จาก 17 ล้านคน มาเป็น 162 ล้านคน

ในปี 2018

รปูท่ี 2 ขนาดของเศรษฐกิจ สัดส่วนการค้าและจ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางไปต่างประเทศ

ขนาดเศรษฐกิจ การค้าระหวา่งประเทศของจีน และนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางไปต่างประเทศของจีนสูงขึ้นมาก

เม่ือเปรยีบเทียบกับในปี 2003 ท่ีเกิดโรคซารส์

ที่มา: World Bank, Trademap และ CEIC รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

สัดส่วนเศรษฐกิจ
ของจีนต่อเศรษฐกิจโลก

สัดส่วนการค้าระหวา่ง
ประเทศของจีนต่อการค้า
โลก

จ านวนนักท่องเท่ียว
จีนท่ีเดินทางไป
ต่างประเทศ (ล้านคน)

(2002) (2018)

20192003

13.1%5.4%

4.8% 10.6%

16217
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ชัตดาวน์ 24 เมืองหลักกระทบอุตสาหกรรมการผลิตยักษ์ใหญ่ของภาคตะวนัออก

รปูท่ี 3 อุตสาหกรรมหลักในแต่ละเมืองของจีนท่ีได้รบัผลกระทบจากการควบคุมโรคระบาด

การแพร่ระบาดท าให้การเท่ียวต่างประเทศของคนจีนและท าให้การผลิตรอบๆ 

อู่ฮั่นหยุดชะงัก เน่ืองจากทางการจีนได้ประกาศให้ทัวร์จีนหยุดการท่องเท่ียว

ต่างประเทศต้ังแต่ 23 ม.ค. 2020 เป็นเวลา 3 เดือน รวมท้ังปิดเมืองในมณฑล

หูเป่ยท าให้การผลิตอุตสาหกรรมในเมืองรอบๆ ต้องหยุดชะงัก ซึ่งจะท าให้

ประเทศท่ีมีความเชื่ อมโยงกับจีนสูงได้รับผลกระทบไปด้วย เราได้วเิคราะห์

ประเทศต่างๆ ในแง่มุมท่ีมีความเชื่อมโยงกับจีน โดยในด้านการท่องเท่ียว 

ประเทศท่ีอยู่ในข่ายได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ ฮ่องกง ไทย ซึ่ งมีสัดส่วน

นักท่องเท่ียวจีนมากและมีรายได้จากนักท่องเท่ียวจีนเม่ือเทียบกับจีดีพีอยู่ใน

ระดับท่ีสูง ส่วนในด้านการค้า ประเทศในอาเซียน รวมท้ังไทย เกาหลีใต้ และ

ไต้หวัน เป็นประเทศท่ีมีสัดส่วนการค้ากับจีนสูง

Xian-Automotive/Aviation/IT
Jinan Chemical engineering

Zhejiang Electric tools/Household 
appliance/Hardware/Textile/Plastc
packaging

Guangdong Machinery/Electronics

Hefei Automotive/Industrial 
Equipment/Household appliance

Changsha Automotive/
Industrial Equipment

Shanghai Biotechnology/Petrochemical

ที่มา: https://www.cnbc.com/2020/02/01/coronavirus-more-of-china-extend-shutdown-accounting-for-80percent-of-gdp.html 
และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ  1/Industry cluster หลักของแต่ละมณฑลที่คาดวา่จะกระทบส่งออกไทย
2/ไม่นับรวมเมืองปกัก่ิง 
3/บางมณฑล/เมือง เปน็เพียงการชะลอการเปดิท าการหรอืท างานที่บา้น ซึง่คาดวา่จะได้รบัผลกระทบเนื่องจากก าลังการผลิตยงัไม่
เต็มอัตรา (Full capacity)

อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบรโิภค

อุตสาหกรรมผลิตสินค้าเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมหนัก

เมืองท่ีปิดชัว่คราวตาม
มูลค่าจีดีพี (ล้านหยวน)

2 4 6 8 10

Hubei(อูฮ่ัน่) 
High-end equipment 

manufacturing/Food and 
farming deep treatment
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เศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงมากขึ้น ได้เพ่ิมความซับซ้อนของ Supply chain และจะ

ย่ิงส่งผลกระทบท่ีกว้างขึ้น บทวเิคราะห์ของ The Economist ชี้ ให้เห็นว่า 

ไม่เพียงแต่ขนาดของเศรษฐกิจจีนท่ีใหญ่ข้ึนท่ีท าให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

มากข้ึน ความซับซ้อนของ Supply chain ระหว่างประเทศจะส่งผลต่อผลผลิต

ของโลก ซึ่งการปิดสายการผลิตในอู่ฮ่ันเพ่ือป้องกันการระบาดได้ส่งผลแล้ว เช่น 

ฮุนไดและนิสสัน ได้หยุดการผลิตรถยนต์ในประเทศตนเองชั่วคราวจากการ

ขาดแคลนชิ้นส่วนท่ีมาจากอู่ฮ่ัน เฟซบุคได้ชะลอการรับออร์เดอร์หูฟังรุ่นใหม่ 

รวมท้ังนินเทนโดได้ชะลอการส่งเคร ื่องเกมจากการหยุดชะงักของ Supply 

chain ด้วยเช่นกัน3

ที่มา: J.P. Morgan

ประเทศในแถบเอเชียมีสัดส่วนของรายได้จากนักท่องเท่ียวจีนต่อจดีีพีในระดับสูง

รปูท่ี 5 มูลค่าการน าเข้าและส่งออกกับจีนเทียบกับจีดีพีของประเทศต่างๆ ในปี 2002 และปี 2018

มูลค่าการค้าของจีนเพ่ิมขึ้นมาก ท าให้สัดส่วนการค้าจีนต่อจีดีพีในประเทศส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นมากเม่ือ

เปรยีบเทียบในช่วงท่ีเกิดซารส์

0

10

20

30

(หน่วย : % ต่อจดีีพี)
2002

2018

ที่มา: World Bank, IMF วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 4 รายได้การท่องเท่ียวจากนักท่องเท่ียวจนีเทียบกับจีดีพีในครึ่งปีแรกของปี 2019

3 อ้างอิงจาก https://www.economist.com/leaders/2020/02/15/how-chinas-coronavirus-epidemic-could-hurt-the-world-economy

(หน่วย: % ต่อจีดีพี)
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ที่มา: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvc_dev_report_2019_e_ch1.pdf
หมายเหต:ุ 1/ ขนาดวงกลม หมายถึง มูลค่าการค้าของประเทศนั้นๆ และ หัวลูกศร หมายถึง ประเทศผู้รบั/น าเขา้สินค้าจากประเทศต้นทาง

2/ ตัวอักษรในวงกลม หมายถึง ตัวย่อประเทศ : USA=สหรฐัฯ JPN=ญี่ปุน่ CAN=แคนาดา DEU=เยอรมนี GBR=อังกฤษ FRA=
ฝรัง่เศส RUS=รสัเซยี  

รปูท่ี 6 ห่วงโซ่มูลค่าโลกในสินค้าและบรกิาร (Global Value Chain: GVC)

จนีเชื่อมโยงกับการค้าโลกและเป็นแหล่งส่งออกสินค้า (Supply hub) ไปยังประเทศต่างๆ มากกวา่แต่ก่อน

เม่ือเทียบกับปี 2000

บทบาทของจนีในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain: GVC)4 เปลี่ยนแปลง

อย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กล่าวคือ ในปี 2000 สหรฐัฯ เยอรมนี 

และญ่ีปุ่นเป็นผู้ผลิตและส่งออกวัตถุดิบแก่ตลาดโลกเป็นหลัก ขณะท่ีจีนเป็น

เพียงหน่ึงในห่วงโซ่ มูลค่าท่ีป้อนวัตถุดิบให้ญ่ีปุ่นและรัสเซียเท่าน้ัน ทว่า 

ในปี 2017 รูปแบบการค้าได้เปล่ียนไปเช่นเดียวกับห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเร ิ่มเน้น

การค้าระหว่างภูมิภาคมากข้ึน ท าให้จีนเร ิม่เข้ามาแทนท่ีญ่ีปุ่นและบางส่วนของ

สหรฐัฯ ก่อนจะก้าวเป็นผู้น าท่ีป้อนสินค้าข้ันกลางและวัตถุดิบหลักแก่ประเทศ

ปลายน้า (Downstream Country) เป็น อันดับ 2 ของโลกท้ังในมิติของ

มูลค่าเพ่ิมของสินค้าส่งออกและมิติของความเชื่ อมโยงกับประเทศอ่ืนๆ 

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสะท้อนได้จากเครอืข่ายของประเทศต่างๆ ท่ีเชื่อมโยงกับจีน 

ตลอดจนขนาดวงกลมของจีนซึ่งแสดงถึงมูลค่าการค้าก็มีขนาดใหญ่กว่าแต่ก่อน

ค่อนข้างมาก

4 ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) หมายถึง ความเชื่อมโยงระดับโลกในการสรา้งมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบรกิารในแต่ละ
ข้ันตอน ก่อนจะกระจายไปยังประเทศต่างๆ ตามความถนัด โดยแบ่งออกเป็น 1) เครอืข่ายแบบไม่ซับซ้อน (Simple GVC network) จะ
เป็นการป้อนวัตถุดิบไปยังประเทศหน่ึงเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตก่อนส่งออกเป๋นสินค้าข้ันสุดท้าย (Final goods) และ 2) เครอืข่าย
แบบซับซ้อน (Complex GVC network) เป็นการป้อนวัตถุดิบไปยังประเทศหน่ึงเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิต ก่อนจะส่งออกไปประเทศ
ต่อไปเพ่ือแปรรูป/สรา้งมูลค่าเพ่ิมในข้ันตอนถัดไป 

2000

2017
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ปัจจุบันเศรษฐกิจจีนเติบโตชะลอลง แต่การระบาดของโควิด-19 ท าให้ภาพ

เศรษฐกิจท่ีก าลังเข้าสู่วฎัจักรขาลง (Slowdown) ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยจีดีพีเฉล่ีย 

5 ปีล่าสุดของจีนขยายตัวท่ี 6.7% ต่ากว่าช่วง 5 ปีก่อนเกิดโรคซาร์สท่ีขยายถึง 

8.3% และภาพของวัฎจักรเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอลงก็ชัดเจนมากยิ่งข้ึนเม่ือจีดีพี

ปี 2019 ขยายตัวต่าสุดในรอบ 29 ปีท่ีระดับ 6.1% ขณะท่ีผลการส ารวจของ 

Bloomberg ณ เดือน ก.พ. ท่ีผ่านมาได้ประเมินว่าเศรษฐกิจจีนปี น้ีน่าจะ

ขยายตัวชะลอลงท่ี 5.8% สอดคล้องกับนักวเิคราะห์จาก Goldman Sachs ท่ีให้

ไว้ล่าสุดท่ี 5.2% (ข้อมูล ณ เดือน ก.พ.)5 อันเน่ืองจากผลของเชื้อไวรสัโควดิ-19 

ท่ีกระทบภาคการผลิตและการบรโิภคในประเทศ 

ระบบการเงินจีนเริ่มเปราะบางมากขึ้นหลังใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน

กระตุ้นเศรษฐกิจทุกวถีิทาง เราเร ิม่เห็นอัตราการผิดนัดช าระหน้ีของภาคเอกชน

เรง่ตัวข้ึนต้ังแต่ปี 2017 จนแตะระดับ 4.9% ในปี 2019 ขณะท่ีมูลค่าการผิดนัด

ช าระหน้ีของท้ังภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 1.7 หม่ืนล้านดอลลารฯ์ นอกจากน้ี 

การอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงนิผ่านการปรบัลดเงนิทุนส ารอง (RRR)

อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2018 เพ่ือสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดเล็ก 

รวมถึงการเล็งผ่อนผันเง ื่อนไขการปล่อยกู้ผ่านระบบ P2P จากธนาคารเงา 

(Shadow Banking) ยิ่งมีโอกาสให้การคัดกรองคุณภาพลูกหน้ีแย่ลง และมี

แนวโน้มผิดนัดช าระหน้ีได้มากข้ึนในอนาคต (รูปท่ี 8)

>> เหตุผลท่ี 3 เศรษฐกิจจนีไมไ่ด้อยู่ในช่วงขาขึน้เหมอืนตอนเกิดซารส์

เศรษฐกิจจีนเริ่มเข้าสู่วฎัจกัรชะลอตัวชัดเจนในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา

รปูท่ี 7 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงเกือบ 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา

5 อ้างอิงจาก https://www.fxstreet.com/news/chinas-2020-gdp-forecast-slashed-to-52-vs-58-previous-goldman-sachs-202002110956

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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ภาคการผลิตชะลอ ขณะท่ีภาคการลงทุนและการบรโิภคในประเทศก็ดูอ่อนแรงลง

กวา่แต่ก่อน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีน (PMI) ท้ังปี 2019 ปรบัตัวลดลง จาก

การชะลอลงของยอดค าส่ังซื้อใหม่ ท าให้ส่งออกจีนขยายตัวต่ากว่าเป้า ขณะท่ี

สัญญาณการลงทุนก็ดูชะลอลง โดยการลงทุนในสินทรพัย์ถาวรขยายตัวได้เพียง 

5.6% ต่ากว่าปีก่อนหน้าท่ี 6.2% เช่นเดียวกับเม็ดเงนิลงทุนโดยตรงสะสมท่ี

เกิดข้ึนจรงิจากต่างประเทศก็ติดลบทุกเดือนแตะระดับ 14.3% ในเดือนล่าสุด

และส าหรับภาคการบรโิภคน้ัน ยอดค้าปลีกรวม (ไม่นับยอดขายออนไลน์) 

ก็เติบโตชะลอลงจาก 8.9% ในปี 2018 เป็น 8.0% ในปี 2019 สอดคล้องกับ

ยอดขายรถยนต์ท่ีหดตัวถึง 13% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา: Fitch Ratings
หมายเหต:ุ *ขอ้มูล ณ เดือน พ.ย. 2019

การผิดนัดช าระหน้ีของภาคเอกชนของจีนสูงเป็นประวติัการณ์

รปูท่ี 8 มูลค่ายอดคงค้างหุ้นกู้รวมและอัตราการผิดนัดช าระหน้ีตามประเภทผู้ออกหุ้นกู้จีน

ภาคการผลิตของจนีเริม่ชะลอตัวตามภาวะส่งออก

รปูท่ี 9 ดัชนีภาคการผลิตของจีนเทียบการเติบโตของมูลค่าส่งออกของจีน 

ที่มา: CEIC
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Section 2

จบัชีพจร
เศรษฐกิจไทย
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ธรุกิจท่องเท่ียว นับวา่เป็นธรุกิจท่ีได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ

โควิด-19 มากท่ีสุด เน่ืองจากในปัจจุบันจีดีพีของไทยพ่ึงพิงรายได้

จากนักท่องเ ท่ียว ต่ างชา ติประมาณ 10% ไ ม่ เ พียงเ ท่า น้ัน 

นักท่องเท่ียวจีนเป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มใหญ่ท่ีสุดท่ีเดิน

ทางเข้าไทย โดยมีสัดส่วนถึง 28% ถูกทางการจีนเข้มงวดในการ

เดินทางออกนอกประเทศต้ังแต่ช่วงปลาย ม.ค. ท่ีผ่านมา แม้ว่าใน

ช่วงแรก หลายฝ่ายยังประเมินในแง่ดีว่าการระบาดอาจจบลงภายใน 

2-3 เดือน แต่ระยะหลัง ก็ชัดเจนแล้วว่าใช้เวลาท่ีนานกว่าน้ัน

ค าถามท่ีส าคัญ คือ หากการระบาดของโควดิ-19 กินเวลาถึงคร ึ่งปี 

จะมีผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเท่ียว และเศรษฐกิจไทยมากขนาด

ไหน และธุรกิจการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีใดจะได้รบัผลกระทบมากเป็น

พิเศษ 

จบัชพีจรเศรษฐกิจไทย... 
แนวโน้มธุรกิจท่องเท่ียวในปี 2020
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รฐับาลจีนส่ังปิด

มณฑลหูเป่ย

1Q/2020 นักท่องเท่ียวต่างชาติหดตัว 26.5%(YoY)

>> แล้วผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียวไทยในปี 2020 จะมากน้อยแค่ไหน

Krungthai COMPASS ประเมินผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 ต่อภาค

การท่องเท่ียวไทยในปี 2020 โดยประเมินจากตัวเลขนักท่องเท่ียวท่ีหดตัวจนถึงเดือน 

ก.พ. 2020 และบทเรยีนจากการระบาดของโรคซารส์ในปี 2003 ซึ่งผลกระทบในครัง้น้ี

คาดว่าจะรุนแรงกว่าครัง้โรคระบาดซารส์อย่างมาก เน่ืองจากในปี 2003 ไทยมีสัดส่วน

นักท่องเท่ียวจีนเพียงแค่ 6% ในขณะท่ีในปี 2019 เรามีสัดส่วนนักท่องเท่ียวจีนถึง 28%

(รูปท่ี 10)

ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2020 นักท่องเท่ียวอาจหดตัวถึง 26.5% จากตัวเลขชาวต่างชาติท่ี

เดินทางเข้าไทยผ่านส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) แสดงให้เห็นว่าตัวเลขดังกล่าว

ลดลงอย่างหนักภายหลังมีการระบาดของโควดิ-19 และการท่ีทางการจีนห้ามทัวรจ์ีน

เดินทางออกนอกประเทศในวันท่ี 23 ม.ค. 2020 แม้ว่าตัวเลขนักท่องเท่ียวในเดือน ม.ค. 

2020 จะบวกเล็กน้อยท่ี 2.5% แต่ในเดือน ก.พ. ชาวจีนท่ีมาไทยลดลงกว่า 85.8% ส่วนผู้

เดินทางชาติอ่ืนๆ หดตัว 17.2% (รูปท่ี 10)

นอกจากน้ี ในเดือน มี.ค. นักท่องเท่ียวต่างชาติมีแนวโน้มหดตัวเพ่ิม เน่ืองจากบาง

ประเทศมีการออกแถลงการณ์ห้ามพลเมืองเดินทางมาไทยแล้ว เช่น สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ ในขณะท่ี หลายประเทศก็มีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน จนท าให้นักท่องเท่ียว

เดินทางมาไทยลดลง เช่น ประเทศเกาหลีใต้ และญ่ีปุ่น เราประเมินว่าจ านวน

นักท่องเท่ียวในไตรมาสแรกอาจหดตัวถึง 26.5% หรอืลดลง 2.86 ล้านคน ซึ่งจะท าให้

ไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวลดลง 1.5 แสนล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีมา : ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

6.0%

94.0%

Chinese

Non-Chinese

28.0%

72.0%

2003

2019

รปูที่ 10 สัดส่วนนักท่องเท่ียวจีนต่อนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาไทยปี 2003 และ 2019 (ซ้าย) การเปล่ียนแปลงของ
จ านวนชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าไทย (%YOY) ใน Q1/2020 (ขวา)

ชาวจนีเป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มใหญ่ท่ีสุดท่ีเดินทางเข้าไทย โดยมีสัดส่วนถึง 28% และคาดวา่ในไตรมาสแรก
ของปี 2020 นักท่องเท่ียวต่างชาติลดลงท่ี 26.5%
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หากนักท่องเท่ียวหดตัวถึง 6 เดือน คาดรายได้จากนักท่องเท่ียวครึ่งแรกของปี 

2020 หายไปประมาณ 2.89 แสนล้านบาท โดยหากผลกระทบในช่วง 3 เดือนแรก

จ านวนนักท่องเท่ียวหดตัวเท่ากับ 26.5% ดังท่ีได้วเิคราะห์ไว้เบ้ืองต้น และใน

เดือน เม.ย.-มิ.ย. นักท่องเท่ียวท้ังหมดหดตัวเท่ากับ 34.8% และท้ังคร ึ่งแรกของ

ปีจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติอาจลดลงประมาณ 5.99 ล้านคนเม่ือเทียบกับปีท่ี

แล้ว ซึ่งจะท าให้รายได้จากการท่องเท่ียวลดลงมูลค่า 2.89 แสนล้านบาทเม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

รปูท่ี 11 การเปล่ียนแปลงของจ านวนชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศเม่ือมีโรคระบาดซารส์ปี 2003

การระบาดอาจกินเวลา 3-6 เดือนหรอืนานกวา่นั้นกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าโรค

ระบาดอาจเข้าสู่ช่วงพีคในเดือน เม.ย. 2020 ก่อนการระบาดจะลดลง โดยเราคาดว่าการระบาดของโควดิ-19 

ในเดือนท่ี 4 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติลดลงหนักเท่าเดือน 2-3 ส่วนเดือนท่ี 5-6 สถานการณ์จะค่อยๆ ดี

ข้ึนคล้ายกับผลกระทบท่ีเกิดจากโรคซารส์ในปี 2003 ท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาไทยท้ังปีติดลบถึง 

7.4% โดยนักท่องเท่ียวต่างชาติหดตัวหนักท่ีสุดในช่วง 3 เดือนแรกท่ีเกิดการระบาดของโรค (มี.ค.-

พ.ค.2003) ท้ังน้ี ในเดือนท่ี 4-6 นักท่องเท่ียวจีน และชาติอ่ืนๆ ก็หดตัวท่ีระดับ 45% และ 5% ตามล าดับ 

และกว่าท่ีนักท่องเท่ียวจะกลับมาเป็นบวกอีกครัง้ก็ต้องใช้เวลา 7-10 เดือนหลังการระบาดของโรค (รูปท่ี 11)

ท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และองค์การอนามัยโลก
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15 Mar 2003
องค์การอนามัยโลกประกาศ"Global 
Health Emergency"

29 Mar 2003
ผู้ติดเช้ือชาวต่างชาติเสียชีวติในไทย

11 Feb 2003
ทางการจนีรายงาน มีผู้ติด
เช้ือ 305 ราย และเสียชีวติ 
5 รายในจนี

การเปล่ียนแปลงของ

นักท่องเท่ียวจีน

การเปล่ียนแปลงของ
นักท่องเท่ียวชาติอื่น

24 Jun2003
องค์การอนามัยโลกส้ินสุด
การประกาศ Travel Advisory

1-3 เดือนแรก
นักท่องเท่ียวต่างชาติ
หดตัว 34% (YOY)

เดือนท่ี 4-6
นักท่องเท่ียวต่างชาติหดตัว 29% (YOY)

จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเม่ือมีโรคซารส์ลดลงหนักในช่วง 3 เดือนแรก และเดือนท่ี 4-6 ก็ยังคงหดตัวต่อเน่ือง 
แต่ลดลงในอัตราท่ีน้อยลง
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Krungthai COMPASS มองว่า ส าหรบัตัวเลขท้ังปี ในกรณีท่ีการระบาดลากยาว 6 เดือน ซึ่งการระบาด

ส่งผลกระทบต่อท้ังนักท่องเท่ียวจีน และนักท่องเท่ียวชาติหลักอ่ืนๆ ท่ีมาไทย ไม่ว่าจะเป็น เกาหลีใต้ 

ญ่ีปุ่น และชาติอาหรับอ่ืนๆ ท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติลดลงอย่างหนักในช่วงไตรมาสแรก 

และยังติดลบต่อเน่ืองในช่วงไตรมาสสอง แต่ช่วงคร ึ่งหลังของปีสถานการณ์ทยอยฟื้ นตัวเป็นบวกท่ี 1.5% 

(รูปท่ี 13) ท าให้นักท่องเท่ียวท้ังปีติดลบ 5.66 ล้านคน (จากท่ีคร ึ่งแรกลบถึง 5.99 ล้านคน) หดตัวจาก

ปีก่อน 14.2% และท าให้รายได้จากการท่องเท่ียวหดตัว 2.78 แสนล้านบาท
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3-6 เดือน
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6 เดือน

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
(ล้านคน) (%YoY)

2.78
แสนล้านบาท

กรณีท่ีไวรสัโควดิ-19
ลากยาว 4-5 เดือน และ

กระทบนักท่องเท่ียวจีนเป็นหลัก

กรณีท่ีไวรสัโควดิ-19
ลากยาว 6 เดือน และ

กระทบท้ังนักท่องเท่ียวจีนและชาติอ่ืนๆ

1.47
แสนล้านบาท

รายได้ท่องเท่ียวลดลงจากปี 2019

รปูท่ี 12 คาดการณ์จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามายังไทย ปี 2020

ถ้าผลกระทบของไวรสัโควดิ-19 ต่อการท่องเท่ียวไทยลากยาว 6 เดือน กระทบท้ังนักท่องเท่ียวจีนและชาติอื่นๆ 
คาดวา่จะท าให้ท้ังปี 2020 มีนักท่องเท่ียวต่างชาติจ านวน 34.14 ล้านคน

ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ประมาณการโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ : ขอ้มูลป ี2020 ท้ังจ านวนและรายได้เทียบกับป ี2019

-26.5%

-34.8%

-1.9%
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Q1 Q2 Q3 Q4

รปูท่ี 13 คาดการณ์จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติรายไตรมาส (กรณีโควดิ-19 ลากยาว 6 เดือน กระทบท้ัง
นักท่องเท่ียวจีนและชาติอื่นๆ)

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประมาณการโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ : ขอ้มูลเทียบกับป ี2019

รวมท้ังปี 2020 นักท่องเท่ียวต่างชาติลด 14.2%
(%YoY)

นักท่องเท่ียวต่างชาติลงลงอย่างหนักในช่วงไตรมาสแรก และยังติดลบต่อเน่ืองในช่วงไตรมาส 2 แต่ช่วงครึง่หลัง
ของปีสถานการณ์ทยอยฟื้ นตัวเป็นบวกท่ี 1.5%
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>> แล้วจะกระทบธรุกิจบรกิารด้านท่องเท่ียวอะไรบ้าง และในพ้ืนท่ีใดเป็นพิเศษ?

รายได้ของธรุกิจโรงแรม รา้นอาหาร และท่ีช้อปปิ้ งต่างๆ ได้รบัผลกระทบเยอะ

สุด เป็นมูลค่า 205,100 ล้านบาท นอกจากค่าใช้จ่ายด้านท่ีพักซึ่งมีสัดส่วน 

28% ของค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านการช้อปปิ้ ง และ

อาหารและเคร ื่องด่ืม ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักอีกส่วนหน่ึง โดยมีสัดส่วนถึง

24% และ 21% ตามล าดับ (รูปท่ี 14) การท่ีเราคาดว่าในคร ึ่งปีแรก

นักท่องเท่ียวจะลดลงจากปี 2019 จ านวน 5.99 ล้านคน จะท าให้รายได้ของ

ธุรกิจโรงแรมลดลง 7.90 หม่ืนล้านบาท รายได้ธุรกิจอาหารในประเทศลดลง 

5.87 หม่ืนล้านบาท รายได้ของธุรกิจช้อปปิ้ งลดลง 6.74 หม่ืนล้านบาท 

ในขณะท่ีรายได้ของธุรกิจเก่ียวเน่ืองไม่ว่าจะเป็น การขนส่ง บันเทิง ฯลฯ 

ลดลงประมาณ 7.12 หม่ืนล้านบาท

71,400

60,800

52,900

24,500

22,800

9,600

นักท่องเท่ียวต่างชาติใช้จา่ยด้านท่ีพัก อาหารและเครื่องด่ืม และกิจกรรมช้อปปิ้ งคิดเป็นสัดส่วน 73% ของค่าใช้จา่ยท้ังหมด 
ขณะท่ีรายได้ของธุรกิจโรงแรม รา้นอาหาร และท่ีช้อปปิ้ ง รวมกันลดลงเป็นมูลค่ากวา่ 205,100 ล้านบาท

รปูท่ี 14 สัดส่วนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาไทย (ซ้าย) รายได้ของธุรกิจ
ต่างๆ ท่ีจะลดลงจากปี 2019 (ขวา)

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประมาณการโดย Krungthai COMPASS

Shopping 24%

Entertainment 9%

Sightseeing 4%

Accommodation 28%

Food & Beverage 21%

Local Transport 10%

Medical Care 2%

Miscellaneous 2%

-100,000 -50,000 0
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รายได้ลด 205,100 ล้านบาท
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กรงุเทพฯ จะมีนักท่องเท่ียวลดลงมากกวา่ 3.7 ล้านคน ในขณะท่ีภูเก็ต และชลบุร ีนักท่องเท่ียวจะหายกวา่ 

1.5 ล้านคนในครึง่ปีแรก ดังท่ีได้แสดงในรูปท่ี 15 โดยจังหวัดท่ีนักท่องเท่ียวท้ังจีน และชาติอ่ืนๆ นิยมไป

พ้ืนท่ีท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก โดยจุดหมายหลักของนักท่องเท่ียว ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุร ี

เชียงใหม่ สุราษฎรธ์านี และกระบี่ ซึ่งการหดตัวของนักท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัดจะมาจากนักท่องเท่ียว

จีนเป็นหลัก เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวชาติอ่ืนมีอัตราการหดตัวท่ีน้อยกว่านักท่องเท่ียวจีน หาก

ผู้ประกอบการพ้ืนท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวชาติอ่ืนๆ มาใช้จ่ายได้ ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบจาก

ไวรสัโควดิ-19 ในครัง้น้ีได้บ้าง 

รปูท่ี 15 ประมาณการจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีลดลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 รายจังหวดั

กรุงเทพฯ ภูเก็ต และชลบุร ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รบัผลกระทบหนักสุดในช่วงครึง่แรกของปีน้ี

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส านักงานต ารวจตรวจคนเขา้เมอืง ประมาณการโดย Krungthai COMPASS

หมายเหตุ : นักท่องเที่ยว 1 คน สามารถเดินทางไปเที่ยวได้หลายจงัหวดัในการเดนิทางมาไทย 1 ครัง้ 
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คาดว่าภัยแล้งในปี 2020 ส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้าเกษตรคิดเป็นมูลค่า

ความสูญเสียประมาณ 5.83 หมื่นล้านบาท โดยมูลค่าความสูญเสียส่วนใหญ่ 53% 

มาจากผลผลิตข้าวนาปรัง ท าให้ภาพรวมปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกปี 2020 

ลดลง 11.7% หรือคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาท ปัจจัย

ดังกล่าวส่งผลลบต่อธุรกิจกลุ่มข้าวท้ังโรงสีและผู้ส่งออกให้ต้องเผชิญกับปัญหา

ขาดแคลนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวท่ีลดลงจากปัญหาภัยแล้ง จะท าให้

ราคาข้าวปรบัเพ่ิมข้ึนได้บ้าง แต่การแข่งขันท่ีรุนแรงในตลาดส่งออกก็เป็นปัจจัย

กดดันก าไรของผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจข้าวในปี 2020

จบัชพีจรเศรษฐกิจไทย... 
ทิศทางธุรกิจข้าวหลังภัยแล้งปี 2020
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>> ภัยแล้งในรอบนี้รุนแรงกวา่ปี 2015 ซึ่งเป็นปีท่ีเกิดปญัหาภัยแล้งรุนแรงหรอืไม่

ปัญหาภัยแล้งในปี 2020 มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงกว่าในปี 2015 ซึ่งเป็นปีท่ีเกิด

ปัญหา ภัยแล้ งรุนแรง เ น่ื องจากภาวะ ภัยแ ล้ง ท่ี เ กิด ข้ึน ต้ั งแ ต่ปี  2019

ส่งผลกระทบท าให้ปรมิาณน้าในเข่ือนในช่วงปลายปี 2019 สูงกว่าปี 2015-20166

เพียงเล็กน้อย และเม่ือพิจารณาปรมิาณน้าในเข่ือนใช้การได้รายภาค ณ วันท่ี 

20 ก.พ. 2020 จะเห็นว่าภาคเหนือและภาคกลางมีปรมิาณน้าใช้การได้เพียง 

20% และ 19% ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับต่ากว่าหรอืใกล้เคียงกับปีท่ีเกิดภัยแล้ง

รุนแรง

ปรมิาณน้าในเขื่อนอยู่ในระดับวกิฤตในภาคเหนือและภาคกลาง

รปูท่ี 16 ปรมิาณน้าในเข่ือนใช้การได้รายภาค

ที่มา: กรมชลประทาน
หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงกลมสีแดง  คือ ปรมิาณน้าในเขื่อนที่ต่ากวา่หรอืใกล้เคียงกับปทีี่เกิดภัยแล้งรนุแรง ป ี2015-2016

>> สถานการณ์ดังกล่าวจะลากยาวไปถึงเมื่อไหร ่

มีความเป็นไปได้สูงท่ีไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งไปจนถึงกลางปี 2020 จากข้อมูล

ของ NOAA Center for Weather and Climate Prediction คาดว่าในปี 2020

มีโอกาสเกิดปรากฎการณ์ El Nino ในระดับอ่อน เช่นเดียวกับผลพยากรณ์ล่าสุด

ของมหาวทิยาลัยโคลัมเบีย ท่ีระบุว่ามีความเป็นไปได้เพ่ิมขึ้นท่ีภาวะ El Nino

ก าลังอ่อนจะด าเนินต่อเนื่ องไปถึงกลางปี 2020 โดยรูปท่ี 18 แสดงถึงผล

พยากรณ์ ณ กลางเดือน ม.ค. 2020 และต้นเดือน ก.พ. 2020 พบว่า ผล

พยากรณ์กลางเดือน ม.ค. 2020 ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดปรากฎการณ์ El Nino

ในเดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. 2020 อยู่ท่ีเพียง 20-40% แต่จากผลพยากรณ์ต้น

เดือน ก.พ. 2020 พบว่า ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดปรากฎการณ์ El Nino ในช่วง

เดียวกันเพ่ิมข้ึนไปอยู่ท่ี 35-55% สะท้อนว่าโอกาสท่ีจะเกิดภัยแล้งมีมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม พบว่าปรากฎการณ์ El Nino จะเร ิ่มคล่ีคลายในช่วงคร ึ่งหลัง

ของปี 2020 

6 เปรยีบเทียบกับปี 2015-2016 ซึ่งเป็นปีท่ีไทยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง 
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จากผลพยาการณ์ล่าสุด พบวา่ วา่โอกาสท่ีจะเกิดภัยแล้งมีมากขึ้น แต่จะเริม่คล่ีคลายในช่วงครึง่หลังของปี 2020

รปูท่ี 18 ผลพยากรณ์ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดปรากฎการณ์ El Nino ณ กลางเดือน ม.ค. 2020 และต้นเดือน ก.พ. 2020

ที่มา: International Research Institute for Climate and Society, Columbia University

El Nino ก าลังอ่อนด าเนินต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2019

รปูท่ี 17 The Oceanic Nino Index (ONI) 

ที่มา: The El Niño-Southern Oscillation (ENSO)
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ภัยแล้งในรอบน้ีกระทบผลผลิตข้าวนาปรงั มันส าปะหลัง และอ้อย เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงน้ีค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นพืชท่ีทนแล้งน้อยกวา่พืชชนิดอื่น

รปูท่ี 20 ช่วงเวลาท่ีผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญออกสู่ตลาด

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตข้าวนาปรงัคิดเป็น 23% ของผลผลิตข้าวท้ังหมด

รปูท่ี 19 สัดส่วนผลผลิตข้าวนาปีและนาปรงั

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

นาปรงั 23%นาปี 77%

กลาง 3%

อีสาน 11%

เหนือ 9%

ผลผลิตเสียหาย 

3.9 ล้านตัน
ข้าวเปลือก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ระดับความรุนแรง

ข้าวนาปรงั มาก

อ้อย ปานกลาง

มันส าปะหลัง ปานกลาง

ข้าวนาปี น้อย

ยางพารา น้อย

ปาล์ม น้อย

ช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาด

ภัยแล้งส่งผลกระทบกับผลผลิตข้าวนาปรัง มันส าปะหลัง และอ้อย เป็นหลัก 

โดยเฉพาะข้าวนาปรงัซึ่งเป็นพืชเกษตรหลักท่ีปลูกในช่วงหน้าแล้ง และเป็นพืชท่ี

ทนแล้งน้อยกว่าพืชชนิดอ่ืน ท้ังน้ี ข้าวนาปรงักว่า 95% ปลูกช่วงเดือน พ.ย.-เม.ย. 

ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหา

ภัยแล้งรุนแรง ขณะท่ีมันส าปะหลัง และอ้อย จะมีผลผลิตออกในช่วงดังกล่าว

คิดเป็น 79% และ 95% ตามล าดับ

>> สินค้าเกษตรกลุ่มไหนได้รบัผลกระทบบ้าง
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>> ภัยแล้งปี 2020 กระทบผลผลิตขา้ว และพืชเกษตรอื่นๆ แค่ไหน

Krungthai COMPASS ประเมิน ผลกระทบจากภัยแล้งต่อผลผลิตสินค้าเกษตร 

เป็น 3 กรณี

 กรณี Base Case: มีความเป็นไปได้สูงจากภาวะ El Nino ก าลังอ่อนจะ

ด าเนินต่อเน่ืองไปถึงกลางปี 2020 และจะอ่อนก าลังลงเร ื่อยๆ ในช่วงคร ึ่งปี

หลังของปี 2020 ท าให้ไม่กระทบกับผลผลิตข้าวนาปี ซึ่งจะท าให้ผลผลิตข้าว

โดยรวมลดลงประมาณ 3.9 ล้านตัน หรอืลดลง 11.7% ส่วนพืชอ่ืนๆ เช่น อ้อย

และมันส าปะหลัง ได้รับผลกระทบเพียงฤดูกาลผลิตปี 2019/2020 หรอื

กระทบ 0.36% ของจีดีพี 

 กรณี Best Case: มีฝนตกลงมาบ้างก่อนเดือน มิ.ย. แต่มีความเป็นไปได้

น้อย เน่ืองจากในช่วงดังกล่าวยังอยู่ในภาวะ El Nino ก าลังอ่อน ท าให้ผล

ผลิตข้าวโดยรวมลดลง 2.3 ล้านตัน หรอืลดลง 7.0% ส่วนพืชอ่ืนๆ เช่น อ้อย

และมันส าปะหลัง ได้รบัผลกระทบบ้าง แต่ไม่มากนัก หรอืกระทบ 0.14% ของ

จีดีพี 

 กรณี Worst Case: ปัญหาภัยแล้งยืดเยื้อไปจนถึงคร ึ่งปีหลังของปี 2020 จน

กระทบผลผลิตข้าวนาปี ซึ่งท าให้ผลผลิตข้าวโดยรวมลดลง 5.2 ล้านตัน หรอื

ลดลง 15.5% ส่วนพืชอ่ืนๆ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ได้รับผลกระทบต้ังแต่

ฤดูกาลผลิตปี 2019/2020 ลากยาวไปจนถึงฤดูกาลผลิตปี 2020/2021 หรอื

กระทบ 0.51% ของจีดีพี

ที่มา: ประมาณการโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: สมมติฐานการประเมินผลกระทบผลผลิตข้าวนาปรงั อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ 
ผลผลิตขา้วนาป ีประเมินโดยเทียบเคียงกับผลกระทบจากภัยแล้งในป ี2015-2016 ส่วนมันส าปะหลัง และอ้อย ประเมินโดยอ้างอิงข้อมูลจาก
สมาคมการค้ามันส าปะหลัง และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

ภัยแล้งในปี 2020 ส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้าเกษตรคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 5.83 หม่ืนล้านบาท 
โดยมูลค่าความสูญเสียส่วนใหญ่ 53% มาจากผลผลิตข้าวนาปรงั

ตารางท่ี 1 ประมาณการผลผลิตและมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้รบัผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2020

ข้าวนาปรงั ข้าวนาปี มูลค่าความ

สูญเสียข้าว

รวม 

มูลค่าความ

สูญเสียพืช

เกษตรอ่ืนๆ

มูลค่าความสูญเสีย

ข้าวและพืชเกษตร

อ่ืนรวม 
ปรมิาณ

ผลผลิต 
มูลค่า 

ปรมิาณ

ผลผลิต
มูลค่า 

Best Case 2.3 18,622 0 0 18,622 4,338 22,960 

Base Case 3.9 31,036 0 0 31,036 27,250 58,286 

Worst Case 3.9 31,036 1.3 12,993 44,029 37,563 81,592

(หน่วย : ปรมิาณ – ล้านตัน, มูลค่า – ล้านบาท)
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>> ผลผลิตท่ีมจี ากัดจากปัญหาภัยแล้งจะท าให้ราคาขา้วเพ่ิมขึน้ได้หรอืไม ่
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แม้ผลผลิตข้าวไทยจะลดลงจากภัยแล้ง แต่ผลผลิตคู่แข่งยังอยู่ในระดับสูง จงึไม่ส่งผลดีต่อราคาข้าวมากนัก

รปูท่ี 21 ผลผลิตข้าวสารของผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่

ที่มา: USDA (ขอ้มูล ณ ก.พ. 2020)

รปูท่ี 22 ความต้องการใช้ ผลผลิต และสต็อกข้าวโลก (ซ้าย) ส่วนต่างราคาข้าวไทยกับเวยีดนาม และปรมิาณ
ส่งออกข้าวไทย (ขวา)
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ที่มา: USDA (ขอ้มูล ณ ก.พ. 2020), FAO และกระทรวงพาณิชย์

สต็อกข้าวโลกอยู่ในระดับสูง แม้วา่การบรโิภคของโลกจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นก็ตาม ขณะท่ีราคาข้าวไทยแพงกวา่
ข้าวเวยีดนาม กระทบต่อการส่งออกข้าวไทย 
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หน่วย: ล้านตัน

2018

2019e

2020e

หน่วย: ล้านตัน

สต็อกโลก

ผลผลิตโลก

ความต้องการบรโิภคในตลาดโลก

ปรมิาณส่งออกข้าวไทย (พันตัน)

ส่วนต่างราคาข้าวขาว 5% ของไทยและเวยีดนาม (US$/ตัน)

ในปี 2020 ปัญหาภัยแล้งจะท าให้ราคาข้าวปรบัขึ้นได้บ้างจากผลผลิตข้าวท่ีลดลง 

แต่ธุรกิจข้าวยังเผชิญปัจจัยเส่ียงจากตลาดส่งออก ท้ังแรงกดดันจากสต็อกข้าว

โลกท่ีอยู่ในระดับสูง และผลผลิตข้าวสารของประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อย่าง

เวยีดนามและอินเดียยังอยู่ในระดับสูง อีกท้ังจีนยังชะลอการน าเข้าและหันมา

แข่งส่งออกมากข้ึนในตลาดแอฟรกิา ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย ขณะท่ีฟิลิปปินส์

ลดการน าเข้าข้าว หลังปัญหาภัยธรรมชาติคล่ีคลายลง อีกท้ังราคาส่งออกข้าว

ของไทยสูงกว่าเวยีดนาม รวมท้ังความเส่ียงจากผลผลิตข้าวท่ีลดลง จากปัญหา

ภัยแล้งในปี 2020 ปัจจัยเหล่าน้ีท าให้ไทยส่งออกข้าวในปรมิาณลดลงเหลือเพียง 

7.4 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นระดับท่ีต่าเม่ือเทียบกับค่าเฉล่ียประมาณ 10 ล้านตันต่อปี

ในช่วงก่อน ซึ่งท้ายท่ีสุดจะส่งผลกดดันต่อก าไรของผู้ประกอบธุรกิจข้าวต้ังแต่

โรงสี หยง ไปจนถึงผู้ส่งออกข้าว
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>> ปัญหาภัยแล้งจะกระทบ Supply chain ท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจเกษตรกลุ่มไหนบ้าง

ปัญหาภัยแล้งท่ีรุนแรงในปีนี้นอกจากจะกระทบกับผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ 

เช่น ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อยแล้ว ยังกระทบกับ Supply chain ท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจเกษตร โดยท าให้ความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นอุตสาหกรรม

ต้นน้าของการผลิตสินค้าเกษตร เช่น ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์ 

เคร ื่ องจักรกลการเกษตร การบรกิารทางการเกษตรลดลง และท าให้

อุตสาหกรรมปลายน้าท่ีน าผลผลิตสินค้าเกษตรไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

เช่น อาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร โรงงานอาหารแปรรูป โรงงานผลิต

เชื้อเพลิงชีวภาพ ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ หรอืราคาวัตถุดิบบางชนิดมี

ราคาสูงข้ึน

รปูท่ี 23 Supply chain ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจเกษตร

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 
หมายเหต:ุ อา้งองิข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-output Table) ปี 2015 และความเห็นของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม

ปัญหาภัยแล้งกระทบกับ Supply chain ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจเกษตร

ข้าว มันส าปะหลัง 

และอ้อย

ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

เมล็ดพันธุ์ 

เครื่องจกัรกล
การเกษตร 

การบรกิารทาง
การเกษตร 

อาหารสัตว ์

แปรรูปสินค้าเกษตร 

อาหารแปรรูป 

ต้นน้า
ปลายน้า

น้ามันเช้ือเพลิง
ส าหรบัการเกษตร

ผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ

ความต้องการใช้ปัจจยั
การผลิตลดลง

ปัญหาภัยแล้ง
ขาดแคลนวตัถุดิบ/
ราคาวตัถุดิบสูงขึ้น
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งบประมาณประจ าปี 25637 ท่ีล่าช้าส่งผลต่อเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีนี้ แต่

การเร่งเบิกจ่ายในครึ่งหลังของปีงบประมาณ (เมษายน - กันยายน) จะช่วย

สนับสนุนเศรษฐกิจในไตรมาสสองและสามของปี 2020 อย่างไรก็ตาม คาดว่าการ

เบิกจ่ายงบลงทุนจะเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้า โดยอัตราการเบิกจ่ายจะอยู่ท่ีประมาณ 

67% ของงบลงทุน แต่ยังสูงกว่าค่าเฉล่ียในช่วงท่ี 5 ปีท่ีผ่านมา 

7 หมายถึง รา่งพระราชบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จบัชพีจรเศรษฐกิจไทย 
การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครฐัในปี 2020
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>> งบประมาณประจ าปี 2563 ล่าช้าจากอะไร

งบประมาณประจ าปี 2563 จะสามารถเบิกจา่ยได้ในช่วงปลายเดือน ก.พ. ซึ่งช้ากวา่

ปีงบประมาณปกติประมาณ 5 เดือน โดยความล่าช้าเกิดจาก 2 ปัจจัยต่อเน่ืองกัน 

ได้แก่ 1) การจัดต้ังรัฐบาลท่ีล่าช้า 2) กรณี ส.ส. เสียบบัตรแทนกันในการ

พิจารณารา่ง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระ 2-3 ท าให้ฝ่ายรฐับาลและฝ่ายค้านได้

ส่งเร ื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ซึ่ งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า พ .ร.บ. 

งบประมาณฯ ขัดกับหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่

โมฆะ โดยให้โหวตใหม่ในวาระ 2-3  ซึ่งท้ังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ผ่าน

การลงมติเห็นชอบในวันท่ี 13 -14 ก.พ. 2020 ท่ีผ่านมา ซึ่ งล่าสุด พ.ร.บ. 

งบประมาณฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันท่ี 26 ก.พ. 2020

>> งบประมาณท่ีล่าช้ากระทบการเบกิจา่ยงบประมาณแค่ไหน

งบประมาณท่ีล่าช้าท าให้การเบิกจา่ยงบประมาณในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

(ต.ค.- ธ.ค. 19) ไม่เป็นไปตามเป้า เม่ือเปรยีบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ กับค่าเฉล่ีย 5 ปีท่ีผ่านมา พบว่าการเบิกจ่าย

งบประมาณต่ากว่าปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก ท้ังรายจ่ายประจ าท่ีเบิกจ่ายได้ 27.7% 

และงบลงทุนท่ีเบิกจ่ายไปได้เพียง 4% เท่าน้ัน ในขณะท่ีค่าเฉล่ีย 5 ปี ของการ

เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสแรกของรายจ่ายประจ าและงบลงทุนอยู่ท่ี 34.1% 

และ 12.1% ตามล าดับ ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในไตรมาสแรกอยู่ต่า

กว่าค่าเฉล่ีย 5 ปีถึง 6.8%

ตารางท่ี 2 เปรยีบเทียบอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณภาครฐัในไตรมาสแรกในปีงบประมาณ

ที่มา: ค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ  1/ อ้างอิงขอ้มูลจากระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

2/ ค่าเฉล่ีย 5 ป ีค านวณจากการเบกิจา่ยงบประมาณย้อนหลังของรฐับาล 5 ป ีต้ังแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

การเบิกจา่ยงบประมาณรวมในไตรมาสแรกปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 อยู่ต่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปีถึง 6.8%

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 เปรยีบเทียบค่าเฉล่ีย 5 ปี

รายจา่ยประจ า 34.0 33.2 34.2 34.2 34.8 27.7 34.1

รายจา่ยลงทุน 9.3 12.4 14.6 12.9 11.6 4.0 12.1

รายจา่ยรวม 29.8 29.1 30.0 29.4 29.8 22.8 29.6

อัตราการเบกิจา่ย (%)
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>> งบประมาณท่ีล่าช้าจะส่งผลต่อการเบกิจา่ยและเศรษฐกิจในปี 2020 อย่างไร

งบประมาณท่ีล่าช้าจะกระทบเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปี 2020 แต่การเรง่

เบิกจ่ายงบประมาณในช่วงท่ีเหลือของปีงบประมาณ จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ

ไทยในไตรมาสสองและสามของปี 2020 โดยคาดว่า

 การเบิกจา่ยรายจา่ยประจ าจะสามารถเบิกจา่ยได้เต็มวงเงินท่ี 2.4 ล้านล้านบาท 

เราคาดว่างบประมาณภาครัฐท่ีล่าช้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่าย

รายจ่ายประจ า (อาทิ เงนิเดือนข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาล) เน่ืองจาก

งบประมาณบางส่วนจะสามารถเบิกจ่ายแบบฟรอนต์โหลดได้ (อาทิ ค่าอบรม 

สัมมนา) และเม่ือ พ.ร.บ. งบประมาณฯ บังคับใช้คาดว่ารายจ่ายประจ าจะเรง่

เบิกจ่ายได้เต็มวงเงนิท่ี 2.4 ล้านล้านบาท หรอืคิดเป็น 75% ของวงเงนิ

ท้ังหมด

 การเบิกจ่ายงบลงทุนวงเงิน 6.6 แสนล้านบาทจะเบิกจ่ายได้ไม่ต่ากวา่ 67.0%

โดยส านักงบประมาณ ประเมินว่า หลัง พ.ร.บ. งบประมาณฯ บังคับใช้ 

งบลงทุนวงเงนิ  3 .5  แสนล้านบาทจะพร้อมเบิกจ่ าย ทันที ส่วนอีก 

0.9 แสนล้านบาทได้มีการจัดท าสัญญาข้อตกลงในการว่าจ้าง (TOR) เอาไว้

แล้วและมีความพรอ้มท่ีจะเข้าสู่ระบบตามมาเช่นกัน ซึ่งรวมท้ังส้ินเป็นวงเงนิ

ประมาณ 4.5 แสนล้านบาทท่ีพรอ้มเข้าสู่ระบบ โดย Krungthai COMPASS

มองว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนในครึ่งปีหลังของปีงบประมาณจะเร่งเบิกจ่าย

ได้มากถึง 49.6% ของงบลงทุนท้ังหมด ซึ่งมากกว่าค่าเฉล่ียใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

(ตารางท่ี 3) อย่างไรก็ตาม งบลงทุนส่วนท่ีเหลือประมาณ 2.1 แสนล้านบาท 

ท่ียังไม่ได้จัดท า TOR น้ัน มีแนวโน้มท่ีจะเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณน้ี 

จากกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ท าให้

คาดว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ 2563 จะต่ากว่าเป้าหมาย

ตารางท่ี 3 ประมาณการอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ 2563

งบประมาณปี 2563 จะเบิกจา่ยได้เต็มท่ีในเดือน มี.ค. เป็นเดือนแรก

ที่มา: ค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ 1/ อ้างอิงขอ้มูลจากระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

2/ การเบกิจา่ยของเดือนที่ยงัไม่ได้รบัอนุมตัิงบประมาณ (ม.ค. - ก.พ. 2020) จะเบกิจา่ยได้น้อยกวา่ค่าเฉล่ียปกตปิระมาณ 2.73% (อิงจาก
ส่วนต่างของไตรมาสที่ 1 ปงีบประมาณ 2563 ที่อัตราการเบกิจา่ยต่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ป ีอยู่ที่ 8.2% เฉล่ียเปน็ต่อเดือน 2.73%)

3/ การเบกิจา่ยในเดือนที่ไดร้บัอนุมัตงิบประมาณแล้ว (เม.ย. - ก.ย. 2020) เฉล่ียต่อเดอืนจากงบลงทุนที่พรอ้มเบกิจา่ย 4.46 แสนล้านบาท 
อิงตามสัมภาษณ์ของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง เมื่อวนัที่ 20 ก.พ. 2020

ปีงบประมาณ 2563 Q1
(ต.ค. – ธ.ค.)

Q2(f)
(ม.ค. – ม.ีค.)

Q3(f)
(เม.ย. – ม.ิย.)

Q4(f)
(ก.ค. – ก.ย.)

รวมท้ังปี
(ต.ค. 19 – ก.ย. 20)

ประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุน(%) 4.0 13.4 49.6 67.0

เปรยีบเทียบกับค่าเฉล่ีย 5 ปี(%) 12.1 15.9 32.4 60.4
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ประมาณการ
เศรษฐกิจไทย

Section3
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การแพร่ระบาดของโควดิ-19 น้ันยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะส้ินสุดเม่ือไหร่

Krungthai COMPASS ประเมินว่า หากการแพร่ระบาดกินเวลา 6 เดือนเต็ม

เศรษฐกิจปีนี้จะโตท่ี 1.5% ซึ่ งมีปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบ ได้แก่ ความล่าช้าของ

งบประมาณประจ าปี และภัยแล้งท่ีรุนแรงและยาวนานกว่าคาด อย่างไรก็ดี คาด

ว่าภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง เช่น มาตรการกระตุ้น

การบรโิภค อย่าง“ชิม ช้อป ใช้” รวมท้ังการเรง่เบิกจ่ายงบประมาณในช่วงท่ีเหลือ

ของปี ประกอบกับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีได้ผ่อนคลายไปแล้ว 

อย่างการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV และอัตราดอกเ บ้ียนโยบายท่ีต่ าสุดเป็น

ประวัติการณ์

ประมาณการเศรษฐกิจไทย
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ณ เดือน พ.ย. 2019
(Baseline

ก่อนโควดิ-19)

Scenario 2 Scenario 3

4-5 เดือน 6 เดือน

จีดีพี (%YoY) 2.8% 2.1% 1.5%

ส
ม
ม
ติ
ฐ
าน
ใน
แ
ต่
ล
ะก
รณี

จ านวน นทท.ต่างชาติ (%YoY) +5.0% -7.6% -14.2%

ส่งออก (ในรูปดอลลารฯ์) 
(%YoY)

-0.7% -1.0% -1.9%

ความรุนแรงของภัยแล้ง ปานกลาง ค่อนข้างแรง ค่อนข้างแรง

ระยะเวลาบงัคับใช้
งบประมาณปี พ.ศ. 2563

ก.พ.2020 มี.ค.2020 มี.ค.2020

ตารางท่ี 4 ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020

ประมาณการเศรษฐกิจในแต่ละ Scenario ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระบาดของโควดิ-19

ท่ีมา: ประเมินโดย Krungthai COMPASS

สถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวแปรส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการ

ท่องเท่ียว ในกรณีท่ีสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 กินเวลา 6 เดือน

เต็ม (Scenario 3) ภาคการท่องเท่ียวจะได้รบัผลกระทบรุนแรงมาก โดยคาดว่า

จ านวนนักท่องเท่ียวท้ังปี 2020 จะหดตัวท่ี -14.2% ขณะท่ี ภาคการส่งออกอาจจะ

ได้รบัผลกระทบน้อยกว่า เน่ืองจากภาคการผลิตอุตสาหกรรมในเมืองอู่ฮ่ันได้เร ิม่

กลับมาด าเนินการแล้วต้ังแต่ปลายเดือน ก.พ. ผลกระทบต่อ Supply chain จึง

น่าจะค่อยๆ คล่ีคลาย อย่างไรก็ตาม การแพรร่ะบาดท่ีลุกลามไปยังทวปีต่างๆ ท่ัว

โลกจนกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของหลายประเทศคู่ค้าหลัก จะส่งผล

ต่อความต้องการสินค้าข้ันสุดท้ายด้วย และท าให้การส่งออกหดตัวเพ่ิมข้ึนท่ี 1.9%

Scenario 2: กรณท่ีีไวรัสโควดิ-19 ลากยาว 4-5 เดือน และกระทบจนีเป็นหลัก

Scenario 3: กรณท่ีีไวรัสโควดิ-19 ลากยาว 6 เดือน และกระทบท้ังจีนและประเทศอื่นๆ
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รูปท่ี x
รปูท่ี 24 องค์ประกอบของจีดีพีในกรณีท่ีโควดิ-19 ขยายวงกวา้งไปท่ัวโลก ท าให้จีดีพีไทยเติบโต 1.5%

อปุสงค์ในประเทศ อปุสงค์ต่างประเทศ

อตัราดอกเบี้ยนโยบาย ค่าเงนิบาท*

อตัราดอกเบี้ยนโยบาย
มีโอกาสปรบัลงเพ่ิม
หากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19
รุนแรงขึ้น และกระทบกับ
เศรษฐกิจไทย

เงินบาทยังคงมี
ทิศทางแข็งค่า

แม้วา่จะออ่นค่าลงจาก
ผลกระทบของโควดิ-19

ในช่วงครึง่ปีแรก แต่ครึง่
หลังของปีคาดวา่

ส่งออกและท่องเท่ียวฟ้ืนตัว

32.60

30.00
30.50

2018 2019 2020F

0.75%

Jan-18 Jan-19 Jan-20

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS และ Krungthai Global Markets

การบรโิภคภาคเอกชน: 
ชะลอลงจากผลกระทบของ
โควดิ-19 และภัยแล้ง แม้มี
มาตรการกระตุ้นการใช้จา่ย
ของภาครฐั

การลงทุนภาคเอกชน: 
ชะลอลงจากภาวะ
เศรษฐกิจ รวมท้ัง
งบประมาณท่ีล่าช้า

การลงทุนภาครฐั:
คาดวา่จะเรง่ตัวข้ึน หลัง
รฐับาลมีแนวโน้มท่ีจะเรง่
เบกิจา่ยงบประมาณ

1

2

3

ภาคการส่งออก:
หดตัวจากสภาวะเศรษฐกิจ

โลก ท่ียังไม่แน่นอนสูง
ประกอบกับสินค้า Supply 

chain ท่ีส่งไปจนีได้รบั
ผลกระทบมากในไตรมาส 1

4

5
จ านวนนักท่องเท่ียว:
หดตัวจากผลกระทบของ

โควดิ-19 ซึง่คาดวา่จะปรบัตัว
ดีขึ้นในช่วงครึง่ปีหลัง

4.6%
4.5%

2.3%

2018 2019 2020F

4.1%

2.8%

0.6%

2018 2019 2020F

2.9%

0.2%

4.6%

2018 2019 2020F

7.5%

-3.2%

-1.9%

2018 2019 2020F

7.6%
4.2%

-14.2%

2018 2019 2020F

2020F

2020F

2020F

2020F

2020F

2020F
2020F

หมายเหต:ุ * End of Period
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>> ส่งออกไทย ท าไมยังไม่ฟื้ น

จีนถือเป็นคู่ค้าส าคัญอันดับต้นๆ ของไทย โดยอยู่ในรูป Supply chain ของจีน

เป็นส่วนใหญ่ ในปี 2019 การส่งออกไปจีนคิดเป็น 11.8% ของมูลค่าส่งออก

ท้ังหมดของไทย ซึ่งสินค้าส่งออกหลักกว่า 71.6% เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และอีก 

21% เป็นสินค้าเกษตร โดยสินค้าท่ีไทยส่งออกไปจีนส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบข้ันต้น

และสินค้าข้ันกลางเพ่ือน าไปประกอบหรอืเข้าสู่กระบวนการผลิตในจีน ก่อน

ส่งออกเป็นสินค้าข้ันสุดท้าย (Final goods) ผลจากสงครามการค้าระหว่าง

สหรฐัฯ และจีนท าให้ในปี 2019 มูลค่าส่งออกของไทยไปยังจีนหดตัว 3.8%

ไทยส่งออกวตัถุดิบและสินค้าทีเ่ก่ียวข้องกับ Supply chain ในอุตสาหกรรมของจนีเป็นหลัก

รปูท่ี 25 โครงสรา้งการส่งออกของไทยไปจีนจ าแนกรายประเภทในปี 2019

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

แม้ว่าจีนและสหรฐัฯ จะได้ข้อตกลงทางการค้าเบ้ืองต้นไปแล้ว แต่ Krungthai

COMPASS ยังมองว่า การส่งออกในปี 2020 จะยังคงหดตัวต่อเนื่องท่ี -1.9%

ท่ามกลางแรงกดดันท่ีกระทบภาคการส่งออก ดังน้ี

ปัจจยัท่ี 1: การส่งออกไปจนีได้รบัแรงปะทะระลอกใหมจ่ากวกิฤตโรคระบาด

ชิ้น ส่วนอิ เ ล็กทรอนิกส์จากไทย ได้รับผลกระทบจากการชัตดาวน์ เมือง

อุตสาหกรรมอย่างอู่ฮั่นและเมืองใกล้เคียง โดยเมืองท่ีได้รบัผลกระทบส่วนใหญ่

เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่า 80% ของจีดีพีจีน

หรอืกว่า 90% ของมูลค่าส่งออกของจีนท้ังหมด โดยคาดว่า โรงงานผลิตสินค้าท่ี

เก่ียวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ (อาทิ คอมพิวเตอรแ์ละสมารท์โฟน) 

จะสามารถกลับมาขนส่งสินค้าได้เพียง 40%8 ขณะท่ีบางส่วนเล่ือนการเปิดตัว

สินค้ารุน่ใหม่ออกไปอย่างน้อย 1-2 เดือนจากการจ ากัดการเข้าเมืองของแรงงาน

ภายหลังเทศกาลหยุดยาว (ปีใหม่จีน) ดังน้ัน ไทยซึ่งเป็นหน่ึงในห่วงโซ่อุปทาน

ในสินค้ากลุ่มน้ีย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยเฉพาะส่วนประกอบ

คอมพิวเตอรแ์ละเคร ื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 10.5% และ 6.3% เม่ือเทียบกับ

ตลาดท่ัวโลก

8 อ้างอิงจาก https://www.bbc.com/news/technology-51489371 

จีu 11.8%

อุตสาหกรรม 
(71.6%)

แรแ่ละเชื้อเพลิง 
(3.5%)

เกษตร (21.0%)

อุตสาหกรรมเกษตร 
(3.9%)

สัดส่วนมูลค่า
ส่งออก
ไทยไปจนี

มูลค่าส่งออก
จ าแนก

รายประเภท
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วกิฤตโรคระบาดซ้าเติมดีมานด์ตลาดผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ไทยส่งออกสินค้าผัก

ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งราว 3.9 พันล้านดอลลาร์ฯ  ในปี 2019 โดยกว่า 53% 

เป็นตลาดจีน และเกือบท้ังหมดอยู่ในรูปผลไม้สด อย่างไรก็ดี ไทยกลับต้อง

เผชิญกับความยากล าบากในการขนส่งผลไม้สดท่ีเชื่อมต่อกับท่าเรอืซึ่งถูกปิดไป

เพ่ือสกัดก้ันโรคระบาด โดยเราประเมินว่าหากการระบาดของไวรัสโควดิ-19 

ในจีนยืดเยื้อไปจนถึงเดือน เม.ย. จะกระทบการส่งออกท้ังล าไยและทุเรยีน 

ซึ่งล าไยออกสู่ตลาดมากในเดือน ม.ค. ส่วนทุเรยีนออกสู่ตลาดมากในเดือน 

เม.ย.-พ.ค. จึงคาดว่ามูลค่าส่งออกผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งจะลดลงเหลือ 

86,680 ล้านบาท หรอืหดตัว 21% (YoY)

ส่งออกยางแท่งชะลอจากการลดก าลังการผลิตสินค้าในจีน รวมถึงความต้องการ

ซื้อท่ีชะลอตัว ไทยส่งออกยางแท่งไปจีนเฉล่ีย 1 พันล้านดอลลารฯ์ ต่อปี หรอืราว 

50% ของตลาดส่งออกยางแท่งของไทยท้ังหมด ท้ังน้ี จากผลพวงของโควดิ-19

ท่ีกระทบภาคการผลิตในจีนอย่างชัดเจน ท าให้อุตสาหกรรมหลายแห่งในอู่ฮ่ัน

และใกล้เคียงจ าเป็นต้องปรับลดก าลังการผลิตลง เช่นเดียวกับท่ีโรงงาน

อุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีต้องปิดตัวลงชั่วคราว ประกอบกับก าลังซื้อรถยนต์ในจีน

เร ิม่ชะลอตัวต้ังแต่ปลายปี 2018 จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางแท่งซึ่งใช้เป็น

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในจีน นอกจากน้ี ปัจจัยเส่ียงจากปรมิาณ

สต็อกยางในประเทศจีนท่ียังอยู่ในระดับสูงถึง 2.4 แสนตัน (ข้อมูล ณ เดือน 

ก.พ. 2020) จึงคาดว่าจีนมีแนวโน้มชะลอการน าเข้ายางแท่งจากไทยลงในระยะน้ี
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ปัจจยัท่ี 2: ปรมิาณการค้าโลกส่อเค้าชะลอลงเมื่อผลกระทบลุกลามท่ัวโลก

รปูท่ี 26 การเติบโตของมูลค่าการค้าโลกเทียบการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในช่วงเกือบ 2 ทศวรรษ

การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 คาดวา่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าท่ัวโลกรุนแรงกวา่วกิฤตซารส์

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

มูลค่าการค้าโลก 

อัตราการเติบทางเศรษฐกิจโลก

สัดส่วนมูลค่าการค้าจีนเทียบโลก (RHS)

ที่มา: WTO และ IMF

ช่วงการระบาด
ของซารส์

การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อาจเป็นเหมือน Domino Effect ท่ีกระทบ

เศรษฐกิจและปรมิาณการค้าโลก เน่ืองจากการค้าจีนในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาเติบโต

อย่างรวดเร็วถึง 8.6% และเชื่อมโยงกับการค้าโลกมากข้ึนกว่าแต่ก่อนมากใน

ฐานะ “โรงงานของโลก” ท้ัง ในเชิ งของ Foreword Participation และ 

Backward Participation ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการค้าถึง 4.6 ล้านล้านดอลลาร์ฯ 

หรอื 11.9% ของมูลค่าการค้าโลกในปี 2018 เม่ือเทียบกับกรณีวกิฤตโรคซารส์ใน

ปี 2002-2003 ท่ีมีการอุบัติของโรคมาจากจีนเช่นกัน จะพบว่า มูลค่าการค้าของ

จีนคิดเป็นสัดส่วนเพียง 5.6% ของการค้าโลก (รูปท่ี 26) ดังน้ัน โรคระบาดท่ีเกิด

ข้ึนกับประเทศท่ีเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับโลกสูงเช่นน้ี ย่อมท าให้ภาคการ

ผลิตท่ัวโลกต้องชะงักลง และผลกระทบก็ได้ส่งผ่านไปยังก าลังซื้อและความ

เชื่อม่ันของภาคประชาชนอย่างรุนแรงคล้าย “Domino Effect” จนท าให้หลาย

ฝ่ายคาดว่าปรมิาณการค้าโลกปี 2020 น่าจะมีแนวโน้มหดตัว และเส่ียงท่ี

เศรษฐกิจในหลายประเทศจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งรวมถึงดีมานด์ของประเทศ

คู่ค้าหลักของไทยเช่นกัน 

ช่วงการระบาด
ของโควดิ-19
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นอกจากน้ี จนียังเป็นคู่แข่งม้ามืดของไทยในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วง 2-3 ปีท่ี

ผ่านมา ส่งออกจีนในตลาดส่งออกไปยังอาเซียนเติบโตอย่างต่อเน่ืองเฉล่ียปีละ 

4.2% หรอืคิดเป็นส่วนแบ่งในตลาดส่งออกของจีนถึง 12.9% ท้ังน้ี จากข้อมูลปี 

2018 ชี้ให้เห็นว่า จีนส่งออกสินค้าท้ังหมดไปเวยีดนามสูงสุดในกลุ่มประเทศ

อาเซียนถึง 8.4 หม่ืนล้านดอลลารฯ์ รองลงมาคือมาเลเซียและอินโดนีเซียท่ี 4.5

และ 4.3 หม่ืนล้านดอลลารฯ์ โดยมากกว่า 1 ใน 3 ของมูลค่าส่งออกท้ังหมดเป็น

ก ลุ่มชิ้ น ส่ วน อิ เ ล็กทรอ นิกส์และ เคร ื่ อ งจั กร  ซึ่ งขยาย ตัว สู ง ถึง  35.9% 

ขณะเดียวกันกับท่ีส่งออกไทยในระยะหลังเร ิม่เติบโตชะลอลงในตลาดดังกล่าว

ส่งออกในตลาดอาเซียนหดตัวต่อเน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีเริ่มเติบโตชะลอลง 

ท่ีผ่านมา เศรษฐกิจอาเซียนมีขนาดใหญ่ข้ึนตามการขยายตัวของเมืองและชนชั้น

กลางท่ีเพ่ิมมากข้ึน หนุนการบรโิภคในประเทศ ประกอบกับเม็ดเงนิลงทุนจาก

ต่างชาติท่ีเข้ามายังภาคการผลิตและโครงสรา้งพ้ืนฐาน ส่งผลให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เสรมิให้การส่งออกไทยไปกลุ่มอาเซียน 5 

ประเทศและ CLMV ขยายตัว อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกท่ีเร ิม่ส่อเค้าชะลอลงจาก

ความขัดแย้งทางการค้าท่ีกระทบปรมิาณการค้าโลก อีกท้ังความเส่ียง

ภายในประเทศท่ียังเร ื้อรัง ท าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเร ิ่มมีแรงหน่วงชัดเจน

ยิ่งข้ึน ส่งผลให้ตัวเลขส่งออกไทยในปีท่ีผ่านมาติดลบติดต่อกันในเกือบทุก

ประเทศ (รูปท่ี 27)

ส่งออกไทยหดตัวอย่างต่อเน่ืองเกือบทุกประเทศในอาเซียนในช่วงท่ีผ่านมา

รปูท่ี 27 อัตราการขยายตัวของส่งออกไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2019

ที่มา: Trademap วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ปัจจยัท่ี 3: ตลาดส าคัญอย่างอาเซียนมีแนวโน้มชะลอลง

หน่วย: %YoY (ดอลลารฯ์)

ดีขึ้นแย่ลง

2019

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan-Dec

อินโดนีเซีย -4.0% -7.2% -12.9% -8.6% -26.7% -2.7% -11.7% -10.7% -10.6% 4.8% -4.9% -6.7% -8.6%

มาเลเซีย -1.5% -0.1% -8.9% 1.8% -11.2% -8.7% -7.4% -37.6% 0.9% -2.4% -17.9% -8.4% -9.5%

ฟิลิปปินส์ -5.6% -11.4% -7.9% -14.4% -9.2% -22.8% -29.3% -17.5% 9.2% -2.2% -7.4% -14.9% -11.6%

สิงคโปร์ -18.9% 44.6% -39.9% -2.0% 1.3% 34.4% 11.2% -28.5% 9.9% -26.1% -8.0% -10.3% -5.8%

เวยีดนาม -8.7% 21.4% 5.9% 13.2% 3.2% -1.2% -3.8% -19.7% -16.0% -15.7% -15.5% -19.2% -6.0%

ลาว -9.3% -19.1% -18.1% -7.2% -10.3% -3.3% 9.7% -15.3% -3.4% 0.2% 0.7% 7.1% -6.3%

เมียนมา 4.6% -5.9% -5.7% -10.9% -4.3% -15.1% -12.9% -19.0% -3.1% 8.3% 5.0% 8.7% -4.6%

กัมพูชา 29.0% -21.8% -2.4% 33.5% -4.8% -9.4% -16.2% -34.0% -26.6% -9.5% -7.4% 29.7% -6.1%
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ก าลังซื้อในกัมพูชาอาจมีแนวโน้มชะลอลงหลังยุโรปยกเลิกสิทธิประโยชน์ EBA

เม่ือวันท่ี 12 ก.พ.ท่ีผ่านมา สหภาพยุโรปมีมติยกเลิกสิทธิประโยชน์ Everything

But Arms (EBA) เป็นการชั่วคราวส าหรับสินค้าบางประเภทแก่กัมพูชา เช่น 

เคร ื่องนุ่งห่มและรองเท้า สินค้าส าหรบัการเดินทาง รวมถึงสินค้าเกษตรอย่าง

น้าตาล โดยจะมีผลวันท่ี 12 ส.ค. 2020 ซึ่งสินค้าเหล่าน้ีคิดเป็นมูลค่าส่งออกราว 

1 พันล้านยูโร (1.1 พันล้านดอลลารฯ์) หรอืราว 33.3% ของมูลค่าท่ีกัมพูชาส่งออก

ไปยังยุโรป นอกจากน้ี การยกเลิกสิทธิ EBA ในกลุ่มสินค้าซึ่งกัมพูชาเป็นฐาน

ผลิตเส้ือผ้าและรองเท้าหลักเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน อาจท าให้เกิดการว่างงาน

ข้ึนเป็นจ านวนมาก และน่าจะกระทบก าลังซื้อของชาวกัมพูชาให้ชะลอลง และ

ไทยซึ่งส่งออกยานยนต์และเคร ื่องด่ืมไปกัมพูชาเป็นหลักถึงเกือบ 17% ของ

ส่งออกท้ังหมดก็ย่อมได้รบัผลกระทบตามไปด้วย

สหรัฐฯ ตกลงจะปรับลดภาษีน าเข้าลงครึ่งหนึ่ง ส่วนจีนก็ตกลงในประเด็นด้าน

สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เม่ือวันท่ี 15 ม.ค. 2020 ท่ีผ่านมา 

สหรัฐฯ และจีนได้บรรลุข้อตกลงการค้าเฟส 1 โดยสหรัฐฯ ตกลงท่ีจะลดภาษี

น าเข้าลงจาก 15% เหลือ 7.5% ในกลุ่มสินค้าท่ีน าเข้าจากจีนช่วงวันท่ี 1 ก.ย. 2019 

มูลค่า 1.2 แสนล้านดอลลารฯ์ รวมท้ังเล่ือนแผนท่ีจะปรบัข้ึนภาษีน าเข้าท่ีมีผลใน

วันท่ี 15 ธ.ค. 2019 มูลค่า 1.6 แสนล้านดอลลารฯ์ ออกไป เช่นเดียวกับจีนท่ีได้

ประกาศเล่ือนเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์จากสหรฐัฯ 25% ออกไปเช่นกัน นอกจากน้ี 

จีนยังตกลงเพ่ิมความเข้มงวดกับข้อกฎหมายท้ังทางแพ่งและอาญาท่ีเก่ียวข้อง

กับทรพัย์สินทางปัญญา เคร ื่องหมายการค้า หรอืสิทธิบัตรต่างๆ ตลอดจนห้าม

กดดันให้บรษัิทต่างชาติให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บรษัิทจีนตามเง ื่อนไขการ

เข้าถึงตลาดหรอืใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงจีนจะต้องไม่แทรกแซงค่าเงนิหยวน

เพ่ือให้ได้เปรยีบทางการค้า และต้องเผยแพรข้่อมูลต่อสาธารณะอีกด้วย

จีนท า “Trade Deal” กับสหรัฐฯ แต่อาจต้อง “Managed Deal” กับคู่ค้าอื่น 

กระทบน าเข้าธัญพืชจากไทย โดยจีนจะต้องน าเข้าสินค้าจากสหรฐัฯ เพ่ิมข้ึนถึง 

2 แสนล้านดอลลารฯ์ (7.7 หม่ืนล้านดอลลารฯ์ ในปี 2020 และ 1.23 แสนล้าน

ดอลลารฯ์ ในปี 2021) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม พลังงาน เกษตร และบรกิาร 

ดังน้ัน จีนจึงจ าเป็นต้องท า “Managed Deal” หรอืจัดการปรับลดการค้ากับ

ประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมการน าเข้าจากสหรฐัฯ ตามข้อตกลง ท้ังน้ี “ธัญพืช”

น่าจะเป็นสินค้าท่ีไทยได้รบัผลกระทบโดยตรงมากท่ีสุด เพราะจีนน าเข้าจากไทย

เป็นอันดับ 6 ของโลก หรอืราว 508 ล้านดอลลารฯ์ ในปี 2018

ปัจจยัท่ี 4: สงครามการค้าอาจไม่จบง่ายอย่างท่ีหลายคนคาด
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อย่างไรก็ดี การปฏิบัติตาม “Trade Deal” มีความเป็นไปได้ยาก โดยจีนจะต้อง

น าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพ่ิม ข้ึนถึง 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ ซึ่ งข้อมูลจาก 

Peterson Institute for International Economics ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าท่ีจีน

น าเข้าจากสหรฐัฯ ในปี 2017 ของกลุ่มสินค้าดังกล่าว มีมูลค่าราว 1.34 แสนล้าน

ดอลลารฯ์ เท่ากับว่าจีนต้องน าเข้าสินค้ากลุ่มดังกล่าวจากสหรฐัฯ มากข้ึนเกือบ

เท่าตัว ประกอบกับ ภายใต้วกิฤตโรคระบาดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนย่ิง

ลดความเป็นไปได้ในการท าตามเงื่อนไขในข้อตกลงทางการค้ากับสหรฐัฯ และอาจ

จบลงด้วยการกลับมาท าสงครามการค้าระลอกใหม่ อย่างไรก็ตาม จีนอาจจะ

เรยีกร้องขอเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ อีกครั้งภายใต้ Article 7.6 ท่ีว่าด้วย 

“หากเกิดกรณีภัยธรรมชาติหรอืเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุม ท้ังสองสามารถ

เรยีกรอ้งให้กลับมาเจรจาหาข้อตกลงรว่มกันได้”

ข้อตกลง EVFTA ของเวียดนามเพ่ิมอุปสรรคแก่ส่ิงทอไทยในตลาดยุโรป ท่ีผ่าน

มา ไทยเสียเปรยีบการแข่งขันกับเวยีดนามในตลาดยุโรปอย่างเห็นได้ชัด 

โดยเฉพาะภายหลังเวยีดนามได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี GSP เม่ือปี 2012 

ดังน้ัน ข้อตกลง EVFTA ท่ีจะมีผลบังคับใช้เดือน ก.ค. 2020 จะยิ่งท าให้ไทย

เสียเปรยีบเวยีดนามมากกว่าเดิม เน่ืองจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีจะทยอยลด

ภาษีน าเข้าสินค้าเวยีดนามจนเหลือ 0% ภายใน 10 ปี โดยเฉพาะสินค้าท่ี

เวยีดนามได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบในกลุ่มอาศัยแรงงานเข้มข้น ส่งผลให้ต้นทุน

สินค้าถูกกว่าไทยมากกว่าเดิม นอกจากน้ี ไทยยังต้องเผชิญกับคล่ืนการเรง่ย้าย

ฐานการผลิตออกจากไทยไปต้ังโรงงานผลิตท่ีเวยีดนามมากข้ึน (อ่านได้ท่ี

บทความ: เวยีดนามกับ EVFTA จะเป็น Game Changer หรอืไม่? อ่านต่อ)

ปัจจยัท่ี 5: EVFTA ของเวยีดนามเพ่ิมอปุสรรคแก่การส่งออกไทย

https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_431Economic_Outlook_28_06_62.pdf
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แม้วา่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะต่าสุดในประวติัศาสตร ์แต่เราคาดวา่ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) มีโอกาสลดดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในช่วงครึ่งปีแรก เพ่ือ

กระตุ้นเศรษฐกิจ และลดภาระดอกเบ้ียโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ SMEs

เน่ืองจากการประมาณการเศรษฐกิจในช่วงคร ึ่งปีแรกของปี  2020 ของ 

Krungthai COMPASS พบว่า อัตราการเติบโตของจีดีพีไทยมีแนวโน้มต่ากว่า

ศักยภาพ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายในช่วงคร ึ่ง

ปีหลัง เพราะอัตราการเติบโตของจีดีพีไทยมีแนวโน้มจะเร่งข้ึนใกล้เคียงกับ

ศักยภาพในช่วงไตรมาสสาม และเรง่ข้ึนสูงกว่าศักยภาพในไตรมาสส่ี

รปูท่ี 28 อัตราการเติบโตจีดีพีไทยรายไตรมาส (เฉล่ียท้ังปี 1.5%) เทียบกับศักยภาพ

อัตราการเติบโตของจดีีพีไทยมีแนวโน้มจะเรง่ขึ้นใกล้เคียงกับศักยภาพในช่วงในช่วงไตรมาสสาม และเรง่ขึ้น

สูงกวา่ศักยภาพในไตรมาสส่ี

>> อตัราดอกเบี้ยและค่าเงินบาทจะไปในทิศทางไหน
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ค่าเงนิบาทมีแนวโน้มอ่อนค่ามากท่ีสุดในไตรมาสท่ีสอง ค่าเงนิบาทมีแนวโน้มอ่อน

ค่าลงในช่วงคร ึ่งปีแรกหลังจากการท่องเท่ียวและการส่งออกได้รับผลกระทบ

หนักจากโควดิ-19 รวมท้ังการซื้อขายธุรกิจขนาดใหญ่กับบรษัิทต่างประเทศ และ

การส่งเงนิปันผลในตลาดหลักทรพัย์ฯ ออกไปต่างประเทศท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน

ไตรมาสสอง อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร ึง่ปีหลัง คาดว่าเงนิบาทจะกลับมาแข็งค่าข้ึน

ตามการฟื้ นตัวของการท่องเท่ียวและส่งออก ซึ่งจะท าให้ดุลบัญชีเดินสะพัด

เกินดุล รวมท้ังค่าเงนิดอลลารฯ์ มีแนวโน้มท่ีจะผันผวนจากความไม่แน่นอนของ

การเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรฐัฯ ในเดือน พ.ย. 2020

รปูท่ี 29 อัตราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลารฯ์

ที่มา: Krungthai Global Markets

อัตราแลกเปล่ียนในช่วงครึง่ปีแรกมีแนวโน้มอ่อนค่า ก่อนจะกลับมาแข็งค่าในช่วงครึง่ปีหลัง

กรณีจดีีพี 1.5%

กรณีจดีีพี 2.1%

บาท/ดอลลารฯ์
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สรุปประมาณการ
เศรษฐกิจไทย 

2020

หน่วย: %YOY

GDP 

4.1

2.4
1.5

2018 2019 2020F

GDP 4.2 2.4 2.8 1.5

ด้านเศรษฐกิจ

- Private Consumption 4.6 4.5 3.3 2.3

- Public Investment 2.9 0.2 5.3 4.6

- Private Investment 4.1 2.8 3.0 0.6

- Government Consumption 2.6 1.4 2.8 2.5

- Export Value in USD 7.5 -3.2 -0.7 -1.9

- Tourist Arrival 7.6 4.2 5.0 -14.2

- Headline Inflation 1.1 0.7 0.9 0.8

- Current Account/GDP (%) 5.6 6.8 5.6 5.2

ด้านตลาดเงิน

- Policy Rate 1.75 1.25 1.25 0.75

- THB / USD (End of Period) 32.6 30.0 29.2 30.5

2018 2019 2020F
(Nov2019)

2020F
(Feb 2020)

หน่วย: %YOY (ยกเวน้ Policy Rate Current Account/GDP และ THB/USD)
หมายเหตุ: ประมาณการ ณ เดือนกุมภาพันธ ์2020
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ตลาดท่ีอยู่อาศัยจะเป็นอย่างไร
หลัง ธปท. ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV?

ในวนัท่ี 20 ม.ค. 2020 ท่ีผ่านมา ธปท. แถลงการปรบัปรุงหลักเกณฑ์การ

ก ากับดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย (LTV) ท่ีแม้จะครอบคลุมถึงการกู้ซื้อท่ีอยู่อาศัย

ในทุกระดับราคา แต่ ธปท. ได้มุ่งผ่อนปรนให้กับการกู้ซื้อท่ีเป็นสัญญาท่ี 1 และ 2 

เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดคือ ส าหรับการกู้ท่ีอยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

ผู้กู้ซื้อบ้านในสัญญาท่ี 1 สามารถกู้เงินเพ่ิม 10% เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นต่อ

การอยู่อาศัย เช่น ค่าตกแต่งท่ีอยู่อาศัยได้ ขณะท่ีผู้กู้ในสัญญาท่ี 2 ท่ีผ่อนหลังแรก

เกิน 2 ปี (จากเดิมก าหนดไวท่ี้ 3 ป)ี สามารถใช้เงนิดาวน์เพียง 10% ส่วนการกู้ซื้อท่ี

อยู่อาศัยมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไปในสัญญาท่ี 1 ธปท. ได้ผ่อนปรนให้ใช้สัดส่วน

เงนิดาวน์ลดลงจาก 20% เหลือ 10% ท้ังน้ี การปรบัปรุงหลักเกณฑ์ LTV ดังกล่าว

จะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 20 ม.ค. 2020 เป็นต้นไป (รูปท่ี 30) 

ราคา
ท่ีอยู่อาศัย

จ านวนสัญญา
ท่ียังผ่อนช าระ

สัดส่วนการวางดาวน์ข้ันตา่ตามเกณฑ์ LTV

ก่อน 1 เม.ย. 2019 1 เม.ย. 2019-19 ม.ค. 2020 20 ม.ค. 2020 เป็นต้นไป

≤ 10
ล้านบาท

สัญญาท่ี 1

กู้ได้เต็มหลักประกัน

กู้ได้เต็มหลักประกัน* กู้ได้เต็มหลักประกัน*
และกู้เพ่ิมได้ 10% เพ่ือ
ส่ิงจ าเป็นอยู่อาศัย

สัญญาท่ี 2 10% หากผ่อนสัญญา 1 มาแล้ว 3
ปีข้ึนไป

20% หากผ่อนสัญญา 1 มา
น้อยกวา่ 3 ปี

10% หากผ่อนสัญญา 1 มาแล้ว 2
ปีข้ึนไป

20% หากผ่อนสัญญา 1 มา
น้อยกวา่ 2 ปี

(เกณฑ์เดิมก าหนดไวท่ี้ 3 ปี)

สัญญาท่ี 3+ 30% 30%

> 10
ล้านบาท

สัญญาท่ี 1

กู้ได้เต็มหลักประกัน

20% 10%
(เกณฑ์เดิมก าหนดไวท่ี้ 20%)

สัญญาท่ี 2 20% 20%

สัญญาท่ี 3+ 30% 30%

ที่มา: ธปท.
หมายเหตุ: *วงเงนิสินเชื่อรวม (สินเชื่อบา้นและสินเชื่อ Top-up) ต้องไม่เกินมูลค่าหลักประกัน

BOX 1

รปูท่ี 30 หลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย (LTV) ในช่วงท่ีผ่านมา
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Krungthai COMPASS มองว่าการหดตัวของตลาดท่ีอยู่อาศัย และผล

ประกอบการของผู้ประกอบการอสังหาฯ ท่ีแย่ลง คือแรงกดดันส าคัญให้ ธปท. 

ต้องผ่อนปรนเกณฑ์ LTV หลังจากท่ี ธปท. ได้บังคับใช้เกณฑ์ LTV ใหม่ในวันท่ี 

1 เม.ย. 2019 ท่ีระบุให้ผู้กู้ต้ังแต่สัญญาท่ี 2 ขึ้นไปต้องเตรียมเงินดาวน์มากขึ้น 

ได้ส่งผลกระทบให้ตลาดท่ีอยู่อาศัยปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมูลค่าตลาดท่ีอยู่

อาศัยในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล หลังจาก LTV มีผลบังคับใช้ (เม.ย. 2019 – ธ.ค. 

2019) หดตัว 3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2018 แบ่งเป็นบ้านจัดสรรท่ียัง

เติบโตได้ 3% ขณะท่ีคอนโดมิเนียมติดลบมากถึง 9% ท้ังน้ี หากพิจารณาข้อมูล

บัญชีสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2019 จาก ธปท. 

จะพบว่าการหดตัวของตลาดคอนโดมิเนียมเป็นผลมาจากการกู้ยืมในสัญญาท่ี 2 

และ 3 ท่ีติดลบสูงถึง 26% และ 41% ตามล าดับ (รูปท่ี 31)

LTV
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LTVล้านบาท

36%

%

LTV
2017

2018

2019

ที่มา: SETSMART และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 31 การเติบโตของมูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

%YoYคอนโดมเินยีม

บ้านจดัสรร

%YTD (Apr-Dec’19)

อัตราขยายตัวของบญัชสิีนเชื่อท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหมใ่น 9M/2019 (%YoY)

กู้สัญญา 1 กู้สัญญา 2 กู้สัญญา 3+

บ้านจดัสรร +14% -0.4% -8%

คอนโดมเินยีม -1% -26% -41%

รปูที่ 32 ผลประกอบการของผู้พัฒนาอสังหารมิทรพัย์ในตลาดหลักทรพัย์ฯ9 (ไตรมาส 2 และ 3 ของแต่ละป)ี

9 ประกอบด้วย ANAN, AP, LH, LPN, PSH, QH, SIRI และ SPALI

ที่มา: ธปท. และ ศูนย์ขอ้มูลอสังหารมิทรพัย์ (REIC) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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Krungthai COMPASS ประเมินเป็นการเบื้องต้น (Initial Assessment)

ว่าการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของ ธปท. มีโอกาสท่ีจะส่งผลให้เกิดผลกระทบใน 

3 ประเด็นด้วยกัน คือ

ประเด็นท่ี 1 “Sentiment ของตลาดท่ีอยู่อาศัยจะปรบัตัวไปในทิศทางท่ี

ดีขึ้น” เพราะหากนับต้ังแต่ปลายปี 2019 ถึง ต้นปี 2020 ตลาดท่ีอยู่อาศัยของไทย

ล้วนเผชิญหน้ากับปัจจยับวกใหญ่ๆ ถึง 3 ข่าว ต้ังแต่ 1) การออกมาตรการกระตุ้น

ภาคอสังหาฯ ของรัฐบาล เช่น มาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจ านอง และ

มาตรการบ้านดีมีดาวน์ ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2019 ต่อด้วย 2) ปลายเดือน ธ.ค. 

2019 รัฐบาลให้ความชัดเจนเก่ียวกับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยระบุให้ท่ีอยู่

อาศัยน้ันเสียภาษีในอัตรา 0.02% และ 3) การผ่อนเกณฑ์ LTV ของ ธปท. 

ในกลางเดือน ม.ค. 2020 แสดงให้เห็นวา่ภาครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรบัรูถึ้ง

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตลาดท่ีอยู่อาศัยในปีท่ีผ่านมา

ประเด็นท่ี 2 “การผ่อนเกณฑ์ให้ผู้กู้สินเชื่อเพ่ือซื้อท่ีอยู่อาศัยมูลค่าต่ากวา่ 

10 ล้านบาท เป็นสัญญาท่ี 2 ท่ีผ่อนช าระสัญญา  1 มาแล้วไม่ต่ากวา่ 2 ปี สามารถ

ใช้เงินดาวน์ 10% ได้นั้นอาจท าให้ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในปี 2020 

กลับมาราว 3,420 ล้านบาท” จากตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2019 ท่ีติดลบ -4.1% 

(คิดเป็นมูลค่า 11,202 ล้านบาท) แบ่งเป็นการหดตัวของผู้กู้ในสัญญา 2 ท่ี -20% 

(10,261 ล้านบาท) และสัญญาท่ี 3 ขึ้นไปท่ี -36% (14,238 ล้านบาท) ดังแสดงใน

รูปท่ี 32 Krungthai COMPASS ประเมินวา่เหตุผลท่ีท าให้การกู้ในสัญญาท่ี 2 ติด

ลบมาจากข้อก าหนดของเกณฑ์ LTV เดิมท่ีระบุให้ผู้กู้ต้องผ่อนช าระสัญญาท่ี 1 มา

ก่อนเป็นระยะเวลา 3 ปี ถึงจะสามารถใช้เงินดาวน์ 10% ในการกู้ซื้อสัญญาท่ี 2 ได้ 

เกณฑ์ดังกล่าวส่งผลผู้กู้สัญญาท่ี 1 ในช่วงปี 2016-2018 มีความต้องการกู้

สัญญาท่ี 2 ในปี 2019 ลดลง

จากข้อสรุปดังกล่าว เราจึงมองวา่การผ่อนปรน LTV จาก 3 ปี ลงมาเหลือ 

2 ปี อาจช่วยให้ความต้องการกู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยในสัญญาท่ี 2 กลับมาได้ประมาณ 

1 ใน 3 จากขนาดของการหดตัวท้ังหมดในปี 2019 คิดเป็นมูลค่าเกือบ 3,420 ล้าน

บาท ซึ่งสามารถเป็น Upside ให้กับตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี 2020 ได้ราว 0.6%

สัญญาท่ี 1

สัญญาท่ี 2

สัญญาท่ี 3 ขึ้นไป

ล้านบาท

รปูที่ 33 ประมาณการมูลค่าโอนคอนโดมิเนียม แบ่งตามประเภทของสัญญาการกู้

ที่มา: ธปท. และ ศูนย์ขอ้มูลอสังหารมิทรพัย์ (REIC) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS



48

ประเด็นท่ี 3 “เงื่อนไขการกู้สินเชื่ อที่ผ่อนปรนขึ้น อาจท าให้การลงทุน

คอนโดมิเนียมในระยะยาวมีความน่าสนใจมากขึ้น และอาจช่วยทดแทน Demand 

จากต่างประเทศท่ีหดตัวลงจากการแข็งค่าของเงินบาท” ในปี 2019 ท่ีผ่านมา 

สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของผู้ซื้ อชาวจีนซึ่งคิดเป็นครึ่งหน่ึง

ชาวต่างชาติท้ังหมดท่ีซื้อคอนโดมิเนียมในไทยหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดจาก 11% 

ของมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของไทยใน ม.ค. 2019 เหลือ 8% ใน พ.ย. 

2019 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าเงินบาทเม่ือเปรียบเทียบกับเงินหยวนใน

ช่วงเวลาเดียวกัน (รูปท่ี 34) ได้ส่งผลต่อเน่ืองให้ราคาท่ีอยู่อาศัยในไทย ปรับตัว

สูงขึ้นจากวนัท าสัญญาจองโดยเฉล่ียถึง 9%

Krungthai COMPASS มองวา่การผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ในครัง้น้ี อาจช่วย

ให้กลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการลงทุนคอนโดมิเนียมระยะยาวกลับมาให้ความสนใจมาก

ขึ้น เน่ืองจากการลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าและขายท าก าไรจากส่วนต่าง

ราคายังให้ผลตอบแทนอยู่ท่ีราว 2.7-6.6%10 ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงตัวเลือกของการ

ลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่าของคนไทย โดยประเด็นน้ี อาจช่วยทดแทน Demand จาก

ต่างประเทศโดยเฉพาะจากผู้ซื้อชาวจีนท่ีลดลงได้
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% ของมูลค่าโอน
คอนโดมิเนียมท้ังหมดในไทย THB/CNYTHB/CNY (RHS)

สัดส่วนชาวจีนท่ีโอน
กรรมสิทธิ์คอนโดฯ

ที่มา: ธปท. และศูนย์ขอ้มูลอสังหารมิทรพัย์ (REIC) วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Krungthai COMPASS มองว่าตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี 2020 จะ

ได้รบัประโยชน์จากมาตรการต่างๆ ของภาครฐั โดยเฉพาะมาตรการลด

ค่าธรรมเนียมโอนและจดจ านอง ซึ่งท าให้มีโอกาสท่ีตลาดจะกลับมาฟื้ น

ตัวได้ 3.5% จากปีก่อนหน้า โดยมีการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธปท. 

เป็น Upside ส าคัญท่ีอาจท าให้อัตราการเติบโตของตลาดเรง่ขึ้นไปได้

อีก 0.6% 

รปูท่ี 34 ค่าเงินบาทต่อหยวน และสัดส่วนการโอนคอนโดมิเนียมไทยโดยผู้ซ้ือชาวจีน

10 อ่านได้ท่ีบทความ “ส่องคอนโดมิเนียมย่านรชัโยธิน … ในวันท่ีรถไฟฟ้ามาหานะเธอ” (อ่านต่อ….) 

https://www.ktb.co.th/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_441Landscape_condo_27_12_62.pdf
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คู่ซี้ท่ีไม่เหมือนเดิม?สินเชื่อและจดีีพี....

โดยปกติ สินเชื่อสัมพันธ์กับจีดีพีอย่างไร?

สินเชื่ อเติบโตสูงกว่าจีดีพีราว 1.3 เท่า หากพิจารณาข้อมูลในช่วง 15 ปี

ท่ีผ่านมา (2004-2018) เฉพาะปีท่ีจีดีพีขยายตัวสูงกว่า 3% เพ่ือขจัดผลของปีท่ี

เศรษฐกิจเผชิญภาวะผิดปกติ (รูปท่ี 35) และหากพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าวใน

แต่ละประเภทสินเชื่อ พบว่าสินเชื่อรายย่อยมักเติบโตสูงกวา่จีดีพีมากสุดท่ี 2.3 เท่า 

ขณะท่ีการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ SMEs และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ คิดเป็นเพียง 

0.9 เท่าของการเติบโตของจดีีพี (รูปท่ี 36)

ที่มา: ธปท. และ CEIC ค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ สินเชื่อไม่รวม Interbank
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2011 flood year

ในภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตัว สินเชื่อในระบบธนาคารก็มักจะซบเซาคู่ขนาน

ตามกันไป แต่ดูเหมือนวา่ในปี 2019 จะแตกต่างจากปีอื่นๆ เพราะสินเช่ือกลับเริ่ม

ส่อเค้าซึมเซาหนักกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยยอดสินเชื่อในปี 2019 เติบโตต่า

เต้ียเพียง 2.0% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะท่ีจีดีพีท้ังปี 2019 เติบโตได้

สูงกว่าท่ี 2.4% ท าให้อัตราการเติบโตของสินเชื่อคิดเป็นแค่ 0.8 เท่าของอัตราการ

เติบโตของจีดีพี ต่างจากในอดีตท่ีสินเชื่ อมักเติบโตสูงกว่าจีดีพีราว 1.3 เท่า 

สถานการณ์เช่นน้ีน าไปสู่ค าถามว่าหรือความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อกับจีดีพีจะ

เปล่ียนไป เพราะเหตุใด และในปี 2020 จะเป็นอย่างไร? ในบทความน้ีจึงขอชวน

ผู้อ่านทุกท่านมารว่มหาค าตอบกัน

BOX 2

รปูท่ี 35 อัตราการเติบโตของสินเช่ือ เทียบการเติบโตของจีดีพี
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ที่มา: ธปท. และ CEIC ค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ 1/ สินเชื่อ SMEs (ไม่รวมสินเชื่อที่ให้กับสถาบนัการเงนิ และสินเชื่อภาครฐั) 

2/ SMEs ตามนิยามของกฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
3/ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมสินเชื่อ Interbank และสินเชื่อภาครฐั)
4/ น าเสนอและค านวณ Median เฉพาะ “ปปีกติ” ซึง่พิจารณาจากจดีีพีที่เตบิโตมากกวา่ 3%
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ส าหรับปี 2019 สัดส่วนการเติบโตของสินเชื่ อต่อการเติบโตของจีดีพี 

ต่ากวา่ค่ากลางในอดีต แม้ในไตรมาสแรกจะอยู่ท่ี 1.6 เท่า แต่ก็ลดลงเหลือ 1.4 เท่า 

ในไตรมาส 2 และ 3 ก่อนท่ีจะต่าสุดท่ี 0.8 เท่า ในไตรมาส 4 (รูปท่ี 37) โดยสาเหตุ

ส าคัญมาจากความต้องการสินเช่ือธุรกิจท่ีซึมเซาลง ท้ังสินเช่ือ SMEs และสินเชื่อ

ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีปิดส้ินปีด้วยการหดตัวท่ี 2.1% และ 1.3% ตามล าดับ แม้สินเชื่อราย

ย่อยจะยังขยายตัวได้ท่ี 7.5% ก็ตาม

ที่มา: ธปท. และ CEIC ค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ สินเชื่อไม่รวม Interbank
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รปูท่ี 36 สัดส่วนการเติบโตของสินเช่ือต่อการเติบโตของจีดีพี จ าแนกตามกลุ่มลูกค้า ปี 2007-2018

รปูท่ี 37 สัดส่วนการเติบโตของสินเช่ือต่อการเติบโตของจีดีพี ปี 2019
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Krungthai COMPASS มองวา่ในปี 2020 สัดส่วนการเติบโตของสินเชื่อต่อ  

จีดีพีจะอยู่ท่ี 1.0-1.2 เท่า ซึ่งต่ากวา่ค่ากลางในอดีตและอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับปี 

2019 โดยมีปัจจยัสนับสนุน ดังน้ี 

ธุรกิจขนาดใหญ่ระดมทุนผ่านตราสารหนี้มากขึ้น เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีอาจ

ท าให้ความสัมพันธ์ระหวา่งสินเชื่อและจีดีพีลดต่าลง โดยเฉพาะในภาวะท่ีดอกเบี้ยมี

โอกาสปรบัลดได้อีก เฉกเช่นในอดีตท่ีพบวา่ภาคเอกชนเริม่ระดมทุนผ่านตราสารหน้ี

มากข้ึนต้ังแต่ปี 2012 จนสูงกวา่สินเชื่ออย่างชัดเจนในปี 2014 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วง

ดอกเบี้ยขาลงต่อเน่ือง จูงใจให้ภาคเอกชนหันมาออกหุ้นกู้ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่า

กวา่เพ่ือจา่ยคืนหน้ีสินเชื่อธนาคาร (รูปท่ี 38) 

ที่มา: ธปท. และ CEIC ค านวณโดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ 1/ Corporate bond = การเปล่ียนแปลงของยอดคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชน 

2/Corporate loan = การเปล่ียนแปลงของยอดคงค้างสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ ่(ไม่รวม Interbank และสินเชื่อภาครฐั)
3/ อัตราดอกเบีย้นโยบาย ณ ส้ินชว่งเวลา (End period)
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ความสัมพันธ์ระหวา่งสินเชื่อและจีดีพีในปี 2019 จะต่อเน่ืองสู่ปี 2020
หรอืไม่?

รปูท่ี 38 การระดมทุนสุทธิผ่านสินเช่ือและตราสารหน้ีของภาคเอกชน
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ธุรกิจ SMEs สะสมความเปราะบางอย่างต่อเนื่อง ลิดรอนการเติบโตท่ีล้อ

ไปกับเศรษฐกิจ ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อและจีดีพีมีโอกาสเบาบางลง 

โดยต้ังแต่ปี 2013 เป็นต้นมา หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLs ในกลุ่ม SMEs

กลับมาอยู่ในทิศทางขาขึ้น และเรง่ตัวขึ้นอย่างมากในปี 2015 เป็นต้นมา เน่ืองจาก

พิษเศรษฐกิจย่าแย่ ท้ังจากปัญหาการเมืองไทย เศรษฐกิจโลกซบเซา ราคาสินค้า

เกษตรตกต่า ภัยแล้งรุนแรง หน้ีครัวเรือนสูง การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่า ระดับ

เทคโนโลยีการผลิตท่ีปรับไม่ทันตลาด และเรื่อยมาจนถึงสงครามการค้าระหว่าง

สหรฐัฯ และจีน แม้บางช่วงเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวดีขึ้น แต่ก็ไม่กระจายตัวท่ัวถึงทุกภาค

ส่วน ซึ่งกดดันความสามารถในการกู้ยืมและจ่ายคืนหน้ีของ SMEs และท าให้ธนาคาร

พาณิชย์ระมัดระวังการปล่อยสินเช่ือมากขึ้น นอกจากน้ัน ในระยะถัดไป SMEs จะ

เผชิญความท้ าทายจากการ เป ล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  (Technology

Disruption) โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมียอดสินเชื่อมากท่ีสุด

ราว 34% ของสินเชื่อ SMEs ท้ังหมด (รูปท่ี 39)

ที่มา: ธปท. ค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ สินเชื่อ SMEs (ไม่รวมสินเชื่อที่ให้กับสถาบนัการเงนิ)

NPLs

NPLs Ratio (RHS)

รปูท่ี 39 หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในกลุ่มธุรกิจ SMEs ของระบบธนาคารพาณิชย์
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ที่มา: ธปท. ค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ สินเชื่อ SMEs (ไม่รวมสินเชื่อที่ให้กับสถาบนัการเงนิ และสินเชื่อภาครฐั)

การขายส่งและการ

ขายปลีก

34%

การผลิต

23%

อสังหารมิทรพัย์

13%

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบ

ปรบัอากาศ

7%

ท่ีพักแรมและบรกิารด้านอาหาร

6%

การก่อสรา้ง

4%

อื่นๆ

13%

ความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่ อรายย่อยและจีดีพี อาจแปรเปลี่ยนไปตาม

มาตรการของทางการ ยกตัวอย่างเช่นในอดีตท่ีมาตรการรถคันแรกและบ้านหลัง

แรกกระตุ้นให้ความต้องการสินเชื่ อรายย่อยขยายตัวสูงเป็นพิเศษ (รูปท่ี 40) 

ขณะท่ีมาตรการก าหนดสัดส่วนเงนิให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ในสินเชื่อ

เพ่ือท่ีอยู่อาศัย และการควบคุมหน้ีครัวเรือนของ ธปท. กดดันให้สินเชื่อรายย่อย

ขยายตัวชะลอลง โดยในระยะถัดไปต้องจับตาความชัดเจนและแนวโน้มการออก

มาตรการก าหนดมาตรฐานกลางในการค านวณสัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ (Debt

Service Ratio: DSR) ของ ธปท. โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีรายได้ต่ากวา่ 3 หม่ืนบาท กลุ่มท่ี

จะเกษียณอายุ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเริ่มต้นท างาน (First Jobber) เพราะอาจ

ส่งผลต่อทิศทางสินเชื่อรายย่อยได้

รปูท่ี 40 สัดส่วนสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของระบบธนาคารพาณิชย์ จ าแนกตามประเภทธุรกิจ
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ที่มา: ธปท. และ CEIC ค านวณและรวบรวมขอ้มูลโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ น าเสนอเฉพาะ “ปปีกต”ิ ซึง่พิจารณาจาก GDP ที่เติบโตมากกวา่ 3%
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โครงการรถคันแรก ท าให้
สินเชื่อรถยนต์ขยายตัวเรง่ข้ึน

มาตรการ LTV มีผล
บังคับใช้ต้ังแต่ เม.ย. 
2019 ท าให้ช่วง 4Q/18 -
1Q/19 สินเชื่อบ้าน
ขยายตัวเรง่ข้ึน และเริม่
ชะลอลงต้ังแต่ 2Q/19

1Q/19       2Q/19      3Q/19      4Q/19

โดยสรุปแล้ว การขยายตัวของสินเชื่อยังคงผูกโยงกับการขยายตัวของ

เศรษฐกิจ ในอดีตสินเชื่ อมักเติบโตมากกว่าจีดีพีราว 1 .3 เท่า แต่ในอนาคต

ความสัมพันธ์น้ีมีแนวโน้มลดลง โดย Krungthai COMPASS คาดว่าในปี 2020 

อัตราส่วนการเติบโตของสินเชื่อต่อจดีีพีจะลดลงมาอยู่ท่ี 1.0-1.2 เท่า เน่ืองจาก 1) 

ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่า จูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่หันไประดมทุนผ่านตราสารหน้ีมาก

ขึ้น 2) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีความเส่ียงสูง ลดทอนความสามารถในการกู้ยืม

เงนิ และ 3) ธปท. คุมการก่อหน้ีของประชาชนมากขึ้น ลดความรอ้นแรงของสินเชื่อ

รายย่อย

รปูท่ี 41 สัดส่วนการเติบโตของสินเช่ือรายย่อยต่อการเติบโตของจีดีพี และมาตรการท่ีส าคัญ
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง 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) ดร.พชรพจน์ จบ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ดร.มานะ นิมิตรวานิช

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

Senior Analyst

อภินันทร ์มีประสบการณ์ในการวจิัยธุรกิจและอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี 

ปัจจุบันดูแลวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจเกษตร และเกษตรแปรรูป โดยก่อนหน้า

อภินันทรมี์ประสบการณ์วจิัยในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจค้าปลีก 

ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม รวมท้ังธุรกิจปิโตรเคมี

อภินันทร์ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และปรญิญาโททางบรหิารธุรกิจ (MBA) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ
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Senior Analyst

จารุวรรณ มีประสบการณ์ในการท าวจิัยด้านการท่องเท่ียวและธุรกิจบรกิารท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ก่อนร่วมงานกับ

ธนาคารกรุงไทย จารุวรรณ มีประสบการณ์ท างานกว่า 6 ปี ท่ีศูนย์วจิัยกสิกรไทย

และเคยท างานด้านว ชิาการ เป็น ผู้ ช่ วย ว จิั ย ท่ี  Mahidol University 

International College (MUIC) นอกจากน้ี ยังเคยฝึกงานท่ีฝ่ายตรวจสอบ 1 

สายก ากับสถาบันการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย

จารุวรรณ จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขา

International Business Management (หลักสูตรนานาชาติ ) จาก

มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย และปรญิญาโทสาขา Business Modeling 

and Analysis จาก MUIC

จารุวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์

Senior Analyst

ณัฐพร มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยด้านเศรษฐกิจ

มหภาค  ตลาดการ เง นิ  ธุ ร กิ จ สถา บันการ เ ง นิ  ธุ ร กิ จ  SMEs และ 

Megatrends ต่างๆ มากกว่า 8 ปี ท่ีธนาคารกรุงไทย อีกท้ัง ยังเคยฝึกงาน

ด้านวเิคราะห์ระบบบรหิารจัดการเงนิสดท่ีสายออกบัตรธนาคาร ธนาคาร

แห่งประเทศไทย

ณัฐพร จบการศึกษาปรญิญาตร  ี ( เ กียร ติ นิยม อันดับหน่ึง)  สาขา

เศรษฐศาสตร์ จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และปรญิญาโท สาขา 

Finance (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ณัฐพร ศรทีอง

Senior Analyst

ดร. กิตติพงษ์ มีประสบการณ์ท างานวจิัยด้านเศรษฐศาสตรก์ารพัฒนา และ

การวเิคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เชี่ยวชาญในการประยุกต์ข้อมูลจุลภาค

ในการวเิคราะห์ประเด็นต่างๆ มีผลงานวจิัยตีพิมพ์ในวารสารวชิาการนานาชาติ 

และบทความในหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์ต่างๆ ก่อนร่วมงานกับ

ธนาคารกรุงไทย มีประสบการณ์การท าวจิัยท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ สถาบันวจิัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ Nagoya University ตลอดจนเคย

เป็นอาจารย์พิเศษท่ี Mahidol University International College (MUIC) 

ดร.กิตติพงษ์ จบการศึกษาปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลัย

หอการค้าไทย โดยเป็นนักศึกษา แลกเปล่ียนท่ี Massachusetts Institute

of Technology (MIT) สหรฐัอเมรกิา ภายใต้ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก

ดร.กิตติพงษ์ เรอืนทิพย์
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Analyst

พิมฉัตร  มีความรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการวเิคราะห์และการพัฒนาตลาดทุน 

รวมถึงเศรษฐกิจมหภาคมากกว่า 3 ปี โดยก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย 

เคยรว่มงานกับตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย อีกท้ังยังมีประสบการณ์

ด้านงานวจิัยรายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และการ

ลงทุนใน EEC ท่ีศูนย์วจิัยกสิกรไทย

พิมฉัตร จบการศึกษาระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ด้านเศรษฐศาสตร ์

(หลักสูตรสองภาษา) จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และปรญิญาโทด้าน 

Banking and Finance จาก King’s College London สหราชอาณาจักร

พิมฉัตร เอกฉันท์

กณิศ อ่าสกุล

Analyst

กณิศ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยธุรกิจในคลัส

เตอรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และกลุ่มธุรกิจวัสดุ

ก่อสรา้ง กว่า 3 ปี ท่ีศูนย์วจิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence 

Center) ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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